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Kirkens infoside
se side 20

Heike Jensen

Med jævne mellemrum bliver der forbløffet spurgt ind til,
arbejder du i en børnehave i Harken?
Kommentarer, som
Harken det er da
kun en by man kører igennem, nej der
tager man fejl. Selv
om købmanden har
været lukket en del
år og der ikke er en
skole i byen, er det et
udmærket sted at placere en børnehave og efterhånden har børnehaven og vuggestuen jo levet og overlevet i en del år.
Da jeg i sin tid blev ansat som leder, var vi fordelt i 2
huse på hver sin matrikel, men byggeplanerne blev til
virkelighed i 2012 og vi kunne holde indvielsesfest for
vores nye hus i 2013. Vi har et dejlig moderne hus, lidt
væk fra alfar vej og huser børn fra selve byen, opland
og det sydlige Hjørring.
Jamen der er langt ind til den nærmeste skole, bibliotek, teater o.s.v.
Nå ja men så har vi en dejlig plantage, hvor vi kan komme på udflugt både sommer og vinter
Vi har hallen, og der er ikke mange børnehaver og vuggestuer, der har så mange haltider, som vi har.
Juletræsfest og sommerfest kan i samarbejde med
idrætsforeningen afholdes i hallen, så vi har mulighed
for at invitere både forældre, søskende og bedsteforældre til en kæmpefest.
I sådan et lille lokal samfund er vi afhængige af hinanden og vil vi fortsat trække småbørnsfamilier til området, er det fælleskabet vi skal have fokus på.
Samarbejdet i en lille by er helt afgørende, og vi er os
meget bevidste, at vi har brug for hinanden. Vi bruger
hallen rigtig tit, det gør at børnene er kendt med den og
vi har mange børn der går til gymnastik også i fritiden.
Jeg har på fornemmelsen, at mange af vores lokale forældre er med til at bakke op omkring de tiltag der er her
i byen.
Vi skal jo ikke langt tilbage i tiden, hvor Harken lige
pludselig blev kendt for deres ildsjæle og deres måde
at nytænke, en velfortjent hæderspris.
Nu bliver det måske for pralende, men på den anden
side er det jo også vigtig at påpege de mange gode
tiltag der er i byen.
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Så har vi igen indlagt et girokort.....

og håber at alle vil give et bidrag til Lokalbladet, for
uden de frivillige bidrag kan vi ikke få økonomien til at
hænge sammen.
Vi håber at modtage mindst 150,- kr. pr. hustand, men
man må meget gerne betale mere.
Støt op om Lokalbladet og giv dit bidrag - kan også
overføres til
Sparekassen Vendsyssel
konto 9070 - 4340 15 2889

På forhånd tusind tak
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Poulstrup og omegns borgerforening

KRÆN WEST i forsamlingshuset
Fredag den 11. marts 2016 kl 19,00 spiller Kræn West i Poulstrup forsamlingshus. Et samarbejde mellem aktivitetscentret og borgerforeningen gør
denne aften mulig.
Kom og hør en gang dejlig Irsk Folkemusik. Kræn West har også et show
hvor de hylder fisker Thomas, men i Poulstrup holder vi os til det traditionelle.
Der bliver rig lejlighed til at synge med eller bare nyde musikken, stemningen
over en øl, whisky eller en kop kaffe.
Billetter á 85 kr. kan købes på aktivitetscentret,
Sonny Andersen 51 54 91 41
Mette Krogholm 21 91 76 55
Anders Krogholm 21 25 75 66,
Jens-Ole Frederiksen 40 43 79 82(Mobile Pay)
Mail: jof@pleth.dk
eller ved indgangen. Dørene åbnes kl 18,30
Kræn West blev dannet i 2000 – i starten mest for sjov, men efter kort tid var
populariteten vokset så det endte med at blive et ”full time” band der gik fra
den ene succes til den anden.
I påsken 2008 opløstes bandet, da harmonikaspilleren flyttede. I 2013 flyttede han så hjem til Vendsyssel igen og efter en kort snak, besluttede bandet
at genopstå, men nu bare på et langt lavere plan, hvad spillejob angår. Medlemmerne af Kræn West er bidt af Irland og dets kultur og spiller derfor den
irske folkemusik af hele hjertet.
KRÆN WEST har udgivet: Kræn West – live sit down session i 2004.
Kræn West – My father’s house i 2005.
Kræn West – Live at Fishermans rest 2006.
KRÆN WEST består af: Jens Ole Jensen – guitar
og forsanger. Jens Ole er tidligere skolelærer og
medstifter af bandet ”Schwåmpis Venner” som han
stadig spiller lidt med.
Jens Memphis fløjte og korsang. Memphis er uddannet skolelærer og medstifter af ”De gyldne løver” - han har en lang række melodier og tekster
på samvittigheden og er for øvrigt en ganske habil
billedkunstner.
Peter Sørensen – harmonika og korsang. Tidligere
medlem af ”Fynsk Harmoniforvirring” og Ove Bager.
Rejste derefter 9 år med Skipperen fra Fulton, Mogens Frohn Nielsen. Derefter leder af eget band og
spillede fast med Fisker Thomas fra 1992 til 2003.

Årsmøde i Vrejlev Hæstrup Hallen

Tirsdag den 15. marts kl. 19.00 afholdes der årsmøde i

Den selvejende institution
Vrejlev Hæstrup Hallen.

Regnskab, budget og beretning fremlægges
i h.t. vedtægterne.
På valg er Keld Jensen
Kom og få en snak om fremtiden for
vores lokale samlingssted
Der serveres lidt ost og vin Alle er velkommen.
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Årsmøde i Multinetværket

Alle borgere I Poulstrup inviteres
til
Årsmøde i Multinetværket/landsbyrådet for Poulstrup.
Onsdag den 16. marts 2016 kl
19,00 I Hallens Cafeteria
Multinetværket/ landsbyrådet er
borgernes talerør til kommunen.
Medlem af landsbyforum I Hjørring kommune, endvidere fungerer vi som sekretariat, hjælp til
nye projekter, vi kan hjælpe med
råd og vejledning hvis du har et
projekt til gavn for byen.
Mød op og kom med din ide.
Med venlig hilsen
Jens-Ole Frederiksen
formand

Lokalhistorisk arkiv
Vrejlev-Hæstrup lokalhistoriske Arkiv holder flyttedag
I 1990 startede Vrejlev-Hæstrup Lokalhistoriske Arkiv i huset på Hovedgaden 8, der havde huset Poulstrup
Bibliotek, fra det blev bygget i 1955 på
privat initiativ, til det blev nedlagt ved
kommunesammenlægningen i 1970.
Det var en travl tid, hvor der var stor
aktivitet omkring indsamling af dokumenter og billeder, da der kun var gået
godt et år siden Arkivets start i efteråret 1988.
Det var også et stort arbejde at få huset sat i stand, efter at spejderne havde haft det i en årrække. D.1. marts
kunne Arkivet holde åbent hus ved
indvielsen af lokalerne, og siden da
har der været livlig aktivitet på Arkivet,
så vi i dag har en stor og spændende
samling om historien i Vrejlev-Hæstrup
sogne.
Nu vil kommunen gerne have os ud
af huset, da kommunen vil af med alle
huse, som de ikke finder er nødvendige.
Vi har mødt stor velvilje hos Poulstrup Friskole og Børnehus, der
har stillet to lokaler i østfløjen til rådighed for Arkivet. Vi vil i løbet af
foråret flytte til Friskolen, hvor vi glæder os til at komme i selskab
med børnene og lærerne, og hvor vi får mulighed for at vise vore
arkivalier frem for en større offentlighed, når der er aktiviteter på
Friskolen.
En stor tak til Poulstrup Friskole og Børnehus

Kontingent

til Lokalhistorisk Forening. Sidste
år skete der en fejl i oplysningerne
om foreningens konto i Sparekassen
Vendsyssel. Der var desværre opgivet
et fejlagtigt konto nr. så der var flere,
der ikke kunne betale deres kontingent, det beklager vi meget.
Her er så det rigtige konto nr. 9070
1624753166. Vi håber at de der prøvede forgæves sidste år, vil prøve igen
og dermed få deres mellemværende
ud af verden.
Kontingentet er for enkeltpersoner
50 kr. og for en familie 100 kr. pr år.
Man melder sig ind i foreningen ved at
indbetale kontingentet, husk navn og
adresse når I betaler.
Kontingentet går til at hjælpe Lokalhistorisk Arkiv økonomisk, da kommunens tilskud ikke kan dække alle udgifter.
Vrejlev-Hæstrup Lokalhistoriske Arkiv
indsamler fortiden og nutiden for at
gemme den til fremtiden, vi har en stor
samling af arkivalier og billeder, som er
tilgængelig for alle interesserede.

Kontingent
Lokalhistorisk arkiv
Kontonummer:
9070 - 162 47 53166
i Sparekassen
Vendsyssel

Hovedgaden 8, Poulstrup
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Lokalhistorisk arkiv
Foredrag om Louise Skrike
Hvem var Louise Skrike og hvad har hun betydet for vores egn!
Louise Skrike, f. 1842 i København. Hun var ud af en fornem
slægt, og voksede op på de bonede gulve i København, hun har
som barn siddet på skødet af H.C. Andersen og fået fortalt historier. Mange af datidens store kulturpersonligheder omgikkes hun
som ung ved selskaber i de store palæer.
I 1877 kom hun til Vendsyssel, som privatlærer hos pastor Heiberg i Vrejlev Præstegaard. Her skulle hun undervise familiens
børn. Efter et besøg i Vejby Kirke hos pastor Henriksen, kølnedes forholdet mellem Heiberg og hende. Hun besluttede derfor
at flytte til Guldager, hvor hun byggede et hus, og her fortsatte
hun en skole for omegnens børn på privat basis, og holdt aftenskole for de unge fra omegnen.
Som tiden gik, fik hun forbindelse med kredsen omkring højskolen i Vrå, og i 1900 flyttede hun til Vrå i sit nybyggede hus.
Her startede hun friskole med 1 elev, Gunnar Bertelsen. Senere
blev huset for lille, og en ny skole blev bygget, den blev i 1930 til
Vrå Realskole. Mange her på egnen har gennem årerne hentet
grundlaget for deres videre uddannelse på dette sted uden at
kende til forhistorien.
Louise Skrike døde i Vrå i 1935.
Niels Kirketerp fra Tornby har skrevet en bog om denne farverige og spændende personlighed.
Kom og hør ham på Vrejlev-Hæstrup Lokalhistoriske Arkiv
og Forenings generalforsamling.

Generalforsamling

Mandag d. 14. marts holder Vrejlev- Hæstrup Lokalhistoriske Forening og Lokalhistoriske Arkiv generalforsamling
i ”Aktivitetshuset” Gammel Rønnebjergvej 9, Poulstrup. Som omtalt vil fhv. sognepræst i Ugilt Niels Kirketerp fortælle om Louise Skrike, grundlæggeren af Vrå Realskole. Niels Kirketerp er en humoristisk mand, så det skal nok
blive en fornøjelig aften.
Efter kaffen afholder både Lokalhistorisk Forening og Lokalhistorisk Arkiv generalforsamling ifølge vedtægterne.
Der er i år fremsat forslag fra Lokalhistorisk Forening og Lokalhistorisk Arkiv om sammenlægning til en forening
eller Arkiv
Er der andre der har forslag, der skal behandles, skal de være bestyrelsen i hænde senest d.1. marts.
Hele aftenen med kaffe og brød koster 30 kr.
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Husene i Harken

Harkengaard
Aalborgvej nr.602 har i starten af
1900 tallet heddet Mellem Harken.
Senere kom den til at hedde Harkengaard. I dag er det Ca´del Vino.
Ejendommen har hørt til Vester Harken.
Foran verandaen ude i haven stod
der 2 store kastanjetræer og det er
blevet fortalt at der var en kastanje
alle fra Vester Harken til ejendommen.
I 1924 købte Thorvald og Herdis
Bundgaard Harkengaard. De kom
fra gården ” Bundgaard ” i Vrå. De
havde Harkengaard frem til 1951.
På det tidspunkt var Herdis blevet
enke. Thorvald døde tidligt. Herdis
ansatte en forvalter til at passe gården, til søn og kommende svigerdatter var klar til at overtage hjemmet.
Herdis forældre boede også i Harken på Hedebovej. Martine og Peter
Bertelsen. De flyttede til Harken fra
Flyvbjerg.
Svend Bundgaard skulle først en
tur på Dalum Landbrugsskole. Elly
fik et job på Fyn så længe. For som
Svend sagde, turde Elly ikke lade
ham rejse til Fyn. Så hun tog med
for at holde øje med ham.
Svend og Elly blev gift i 1951 og
overtog Harkengaard. Der var nok
at arbejde med for det unge par. Elly
var med til at arbejde både ude og
inde. Hun hjalp til med malkning,
roer og høst. Det var først da børnene meldte deres ankomst at der blev
ansat både en ung pige og en karl.
I 1953 fik de datteren Grethe som
først boede i Rakkeby, men i dag bor
i Svendborg med familien.

Elly og Svend Bundgaard

I 1958 blev Kaj født. Kaj blev i Harken
og bor sammen med sin kone Tove.
Tove var dagplejemor på Blomstermarken og Kaj er direktør hos Krone
Vinduer. Familien bor i Hjørring i dag.
Som tiden gik, blev der også tid til
andre ting for Svend og Elly. Svend
var i bestyrelsen for Hjørring Svineavlsforening og har været rundt om
i Europa på ture 22 gange sammen
med Ruth og Henning Pedersen
(H.P.). Senere rejste Elly og Svend
meget på ferie med ” Nilles busser”.
For at få lidt mere fritid blev Harkengaard sat til salg og Jens Anton
Jensen Guldagervej 110, købte ejendommen, da han gerne ville flytte til
Harken.

Elly og Svend købte hus i Hjørring,
hvor de boede i 14 år. Senere er de
flyttet på Korngrunden, hvor de er
glade for at være.
Svend og Børge Rasmussen (tidligere bestyrer på Harken Mejeri),
var med til at starte Hjørring Bowling Klub. Deres respektive hustruer
bowlede også. I dag spiller de kort.
Svend og Elly hygger sig. Der er
mere ro på, når maden kommer til
middag hver dag. Det er også velfortjent, da alderen er nået 88 år. En af
deres store glæder er at få besøg af
børnebørn og oldebørn.
Henny Madsen, Harken

Aalborgvej 602, Harken
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Gadespejlet

Møllemarken 5

Her bor:
Jimmy Valentin Nielsen, Jeanette,
Marcus, Melanie Kramer og Mitch
Valentin Kramer
Jimmy arbejder som brolægger hos
Vennelyst i Hjørring. I fritiden er det
hus og have samt fodbold i HUGF
for de unge og i Poulstrup for de
gamle.
Jeanette har orlov på grund af graviditet
fra område Syd som SSH.

Marcus er 7 år gammel og går i Bagterp skole. Han går til gymnastik i
HUGF og til sommer står den på fodbold.
Melanie er 5 år og går i Møllehaven.
Hun går til gymnastik i HUGF.
Mitch er 2 år og går i Møllehaven.
Han går også til gymnastik (til fasters
mor & barn gymnastik). Her er han
hjælpetræner. Dette er i HUGF.

Jimmy har boet både i Poulstrup,
Guldager og Harken. Jeanette er fra
Brønderslev.
Familien valgte Møllebyen på grund
af børnehaven, sport i Harken Hallen, husets beliggenhed samt busforbindelser.
Velkommen.
Henny Madsen

Aalborgvej 585

Her bor H.G. Andersen og Vivian Andersen samt deres hund (en springerspaniel) Vappi.
Familien kommer fra Frederikshavn,
hvor de har boet på 2 sal i en udlejningsejendom i mange år.
H.G. er pensionist. Han vil gerne gå
og snakke med beboerne i Harken og
hans hobby er slægtsforskning.
Vivian er udannet SSH og er i øjeblikket arbejdsløs. Vivian håber på at
finde et job i Hjørring kommune.
H.G. er født i Årup. Hans barndomshjem er revet ned og erstattet af
en parkeringsplads. Han har gået i
Vrejlev – Hæstrup Skole.
Vivian er fra Aalborg.
Familien flyttede til Harken fordi H.G.
bror havde et godt tilbud til dem. De
er glade for området samt at få en
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have. Dermed kunne de få et længe
ønske opfyldt, nemlig en hund.
Velkommen til Harken.
Henny Madsen

Vivian og H.G. Andersen med Vappi

Gadespejlet

Rønnovsholmsvej 10

Her bor Lars, Katharina og Karoline
Damsgaard.
Kristoffer og Karoline Kurtzmann
Desuden har familien hunden Atlas,
som er en Shih Tzu.
Familien kommer fra Vrå.
Karoline på 15 år går i Tårs skole,
hun har tidligere gået på Vrejlev –

Hæstrup Skole
Kristoffer på 18 år, går på Erhvervsskolen i Frederikshavn. Han vil gerne være eventtekniker. I fritiden spiller han fodbold på Kirkeholdet i Vrå.
Flere forskellige kirker støtter op om
dette hold.

Karoline på 20 år, arbejder på Rudehøj Efterskole. Det er en kristen
efterskole under Dansk Oase. Menighedens Kirke ligger i Aalborg,
som den eneste i Nordjylland. Det
er en menighed svarende til Valgmenighedskirken. Karoline er frivillig
hjælper på efterskolen på et projekt
der hedder ” giv et år ”. Dette projekt
er for unge, der hjælpes på rette vej.
Dette projekt startede for ca. 10 år
siden.
Lars Damsgaard er handelsjurist. I
øjeblikket er han sygemeldt. Han har
tidligere siddet i menighedsrådet i
Vrejlev Hæstrup.
Katharina Damsgaard har arbejdet
på Idrætscenteret Vendsyssel i Vrå.
Familien har været i Afrika og arbejdet som frivillig i Uganda i et ½ år.
De har tidligere boet i en lejlighed
oven på Marius Gram i Vrå. Mens
de boede i Vrå arrangerede de jul
for de ensomme, desuden havde
de en genbrugsbutik( Social Café ).
Det var et værested for udsatte, som
kom i jobtræning.
Vi byder dem velkommen til området
og ser frem til deres hjælp som Venligboere.
Henny Madsen

Blomstrende Landsby Harken og Rakkeby
Der er nu kommet godt gang i arbejdet med at opnå målet
om, at blive godkendt som Blomstrende Landsby. Det er
et arbejde med at beskrive det område, som vi alle bor i.
Det skal gøres i flere niveauer, hvor det første går ud på
at beskrive selve området. Hvor mange der bor, hvorfor vi
bor her, hvilke arbejdspladser der findes i området, hvilke historie der ligger til grund for området, hvad for nogle
foreninger der findes osv. Gruppen er nu i gang med at
indsamle data om antallet af personer, deres alder og hustandenes sammensætninger. På et tidspunkt vil vi gerne
bede om jeres hjælp til at udfylde et spørgeskema, om-

kring nogle enkle spørgsmål om, f.eks. jeres tilknytning
til området, hvorfor I har valgt at bosætte jer i området
osv. Gruppen håber på jeres velvilje, så der kommer
rigtig mange besvarelser ind, der kan være med til at
give et rigtig godt billede af vores nærområde. Det er
endnu ikke besluttet om spørgeskemaet er elektronisk
eller bliver hustandsomdelt, men I hører nærmere her i
løbet af foråret.
Mange hilsner fra Arbejdsgruppen Blomstrende Landsby.
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Nyt fra HarkenUGF

Kreativ stand up med
glimmer og latter

Fredag aften den 13. nov. 2015 i Harken Hallen var der masser af glimmer
og latter. Blomsterkunstner Jonas
Jensen, gav den fuld gas med flotte
dekorationer og kreative ideer.
Jonas Jensen er indehaver af Jonas
Jensen Blomsterdesign i Aalborg.
Han åbnede sin butik for 10 år siden
og er en rigtig blomsternørd. Det er
man klar over lige i det øjeblik man
træder ind i butikken/værkstedet og
hvor man bliver overvældet af farver
og dufte.
Jonas har flere gange deltaget i konkurrencer i blomsterkunst og er sidste
år i september blevet hædret med en
bronzemedalje i moderne blomsterkunst ved Danmarksmesterskabet.
Jonas har vi også kunnet se på
skærmen i programmet ”Blomster til
de kendte” på TV3PULS her i sensommeren, hvor han sammen med
Dan Xavier Jensen tog seerne og de
kendte med storm.
Jonas er født og opvokset i Tversted
og han kan lide at afprøve grænser
og flytte folk fra forargelse til nytænkning. Det lykkedes også i Harken
Hallen den 13. dec. 2015!
Alle deltagerne blev forkælet med
Tapas fra Føtex og lækker vin og italiensk lufttørret skinke og pølse fra
Veras Vine i Harken, hvorefter Jonas
underholdt med historier og gode fif
til årets juledekorationer.
Jonas sponsorerede alle de 5 flotte
dekorationer til foreningen, som sammen med de andre sponsorgaver
blev udtrukket på entre billetten, så
15 deltagere fik en ekstra ting med

hjem, som var sponsoreret fra Skallerup Seaside Resort, Hassing, Piaf,
Gabriella, Chili, Det lille hønseri, Supervin og Fynbo Foods.
En aften, hvor man kunne tage hjem,
med et smil på læben og flotte ideer
til årets juledekorationer.

Blomsterkunstner Jonas Jensen gav mange
gode ideer til årets juledekorationer
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Nyt fra HarkenUGF

NytårsEvent i Harken.

Igen i år blev traditionen holdt i hævd,
med NytårsEvent, lige inden årets sidste
dag. Den 30/12 samledes en pæn flok,
der gerne lige ville ryste det sidste julesul af sig, inden der skulle hygges med
nytårsmiddagen. Der blev gået til makronerne og danset for fuld kraft. Janni Christiansen startede op med Zumba, sådan
bare til ”opvarmning” en lille time. Så tog

Lotte Andersen og holdet med Cross Gym

Afslutning
med boblevand
og sunde
snacks
Afslutning
med boblevand
og sunde
snaks

Lotte Dissing Andersen over med Cross Gym. Her blev der
virkelig brændt de sidste kalorier af, og alle fik en sund
rød kulør i ansigtet. Da alle strabadserne var slut, var der
afslutning med boblevand og sunde snacks, sponseret af
REMA 1000, Bispensgade i Hjørring. Da alle havde ønsket
hinanden et godt nytår, gik man hver til sit, dejlig frisk og
klar til at møde det nye år.
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Poulstrup Friskole og Børnehus

Nyt fra Børnehuset
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Poulstrup Friskole og Børnehus
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Møllehaven

Lyslygter i Møllehaven
I et par uger har drengene i Møllehaven arbejdet med natur / naturfænomener.
Vi lavede lyslygter af mælkekartoner og en tidlig morgen , mens det
stadig ikke er blevet helt lyst, gik vi i optog på småvejene her ved
Møllehaven og langs hovedvejen, så alle bilerne kunne nyde det
flotte syn. Forældrene var inviteret med på turen og efterfølgende
til skønne hjemmebagte ”stjerneboller”, inden de skulle afsted på
arbejde.
Vi har snakket om / observerer hvad det er der sker morgen / aften
, når det bliver lyst / mørkt, de forandringer der er på dagslyset,
når det er vinter. Ved hjælp af I-Pad / internet er vi sammen med
børnene blevet nysgerrige, klogere på forskellige naturfænomener/

himmelfænomener , som stjerner,
månen, solen, planeter og universet
har optaget dem meget og givet anledning til megen snak og undren.
Vi har været langt omkring og fået
snakket om lego star wars ,astronauter og rumraketter, Hr. Skægs kaninunivers og meget, meget mere.

Sprogpraktikant i Møllehaven
Møllehaven har i en periode haft
fornøjelsen af at have Diego i sprogpraktik. Diego er en ung mand på 21
år, der kommer fra Colombia, men
som nu bor i Hjørring sammen med
sin far.
Diego har været meget optaget af
vores traditioner og har levende
fortalt om de traditioner der er, hvor
han kommer fra. Selvom Diego ikke
beherskede det danske sprog til
fulde, havde det ingen betydning for
børnene, da Diego var rigtig god at
lege med, og især drengene var rigtig glade for ham.
Diego var rigtig glad for at være her,
dog syntes han det danske vejr var
meget koldt, både om sommeren og
om vinteren, og da Diego her først
i januar måtte sige farvel til os, da
han skulle på højskole, fik han et par
gode varme vanter.
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Vi har alle i Møllehaven nydt at have Diego her, og håber vi snart ser ham
igen.

Møllehaven

Harken in the good old days
Erindringer fra Børge Christensens tid i
Harken-Gunderup

Navnet Harken menes at stamme fra
ordet hark, som betyder offerplads.
At Harken i oldtiden har været en
offerplads, kan følgende beretning,
som der dog ikke er noget bevis for
rigtigheden af, være et fingerpeg om.
Det fortælles at nogle arbejdere, der
var i gang med gravearbejde ved en
kloakledning, stødte på et tyrehoved
støbt i bronze, de stillede hovedet
på den opgravede jordvold. En bilist,
der kom forbi opdagede hovedet,
standsede og kiggede på det. Han
foreslog folkene, at hvis de fik en
øl, måtte han tage hovedet med sig.
Top sagde de, og den ukendte mand
forsvandt med hovedet. Hvis beretningen er sand er det en utilgivelig
svinestreg, thi ’ der var jo tale om et
danefæ. Dette fund kunne måske i
de rette hænder have frembragt interessante ting om egnen.
Det Harken fra ” The good old days ”
som de ældste af os kender ligger 70
– 80 år tilbage. I dag kan man køre
igennem Harken uden at møde et
menneske, således var det ikke for
70 – 80 år siden, da var der liv og aktivitet i de tilstedeværende butikker
og værksteder. I dag kan man ikke

Good old days
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Harken i gamle dage

engang købe en iskage i byen, står
man og mangler en lille ting til middagsmaden eller vil have en kage til
eftermiddagskaffen, må det hentes i
Hjørring.
Dengang havde bager Melsen sin
butik åben fra 7 morgen og til 22
aften, og i bageriet sled Melsen og
hans svend. Som nærmeste nabo til
bageriet havde smedemester Peter
Nielsen sin bolig og sit værksted, her
var der foruden mester beskæftiget
en svend og en lærling. Fra ambolten lød der syngende lyde og gnisterne sprang om ørene på folkene.
Under et halvtag udenfor var Peter
eller svenden mest i gang med at
sko heste. Peter havde et godt tag på
heste, der fandtes ikke den tossede
krikke han ikke kunne klare. I huset
nord for smeden havde mekaniker
Aksel Nielsen sit værksted og butik.
Han reparerede cykler og radioapparater og de biler der var, kunne han
også klare. I hans butik kunne man
købe nye cykler og radioapparater
samt alle slags reservedele til cykler, så gør det ”selv-manden” havde
mulighed for at udfolde sig. På værkstedet arbejdede foruden mester en
lærling/svend. Over for de to værksteder var og er der endnu en åben
plads. I bygningen mod nord havde
Brugsen til huse, overfor lå mejeriet der i dag laver grønlangkål. Og
mod vest lå forsamlingshuset. Her
omkring var der hektisk aktivitet fra
tidlig morgen og det meste af formiddagen.
Landmændene kom med deres
mælkeleverance til mejeriet. Mælken
var i junger, læsset på hestevogne.
Kørslen havde man arrangeret på
den måde, at 5 – 10 landbrug sluttede sig sammen og i fællesskab
anskaffede de en vogn i passende
størrelse og så kørte man på skift i
forhold til det antal køer de leverede mælk fra. De fleste havde ordrer
med til Brugsen. Disse ordrer blev
afleveret i butikken og var klar til udlevering, når kusken var færdig på
Mejeriet og klar til hjemkørsel.
Hermed sled uddeler Bols og hans 3
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Købmand Højers forretning

Fra tiden 1940 til 1945, Leder Tage Møller Larsen, Poulstrup
I første rk. fra v. Karl Hansen Gunderup, Arne Jensen, Møgelhøj, nr. 6 Juul Jørgensen og broderen Gunnar Jørgensen
2. rk. Fra v. Henning Haugaard Guldager mark
3. rk. yderst til højre Niels Regner Jensen, Møgelhøj

Harken set fra øst

Harken i gamle dage

kommisser i et tempo som arbejdstilsynet, hvis det havde været i dag,
ville have sat en stopper for.
På mejeriet var der også gang i den,
her sled bestyrer Jensen og hans 4
medarbejdere i et tempo, der ikke
stod tilbage for det Brugsens folk
præsterede. Foran mejeriets modtagelsesrampe var der mest en kø af
vogne, her fik kuskene en lille pause
og samledes i smågrupper og udvekslede nyheder.
Samtidig med mælkevognene dukkede også samtlige byens husmødre op, de kom med hver deres lille
spand for at købe mælk på mejeriet.
Ud over Brugsen var der en kolonialbutik mere i byen, nemlig købmand
Højer. Han og hustruen Anna var
et par meget flinke og elskværdige
mennesker, som det var hyggeligt
at handle med. Det var som om, at
han og Brugsen stiltiende havde delt
kunderne mellem sig. Landmændene handlede i Brugsen, medens
byens beboere handlede hos Højer,
men det var nok andelstanken, der
gjorde sig gældende.
Foruden de her nævnte forretninger
var der Alfred Kristensens slagterforretning, hvor man kunne forsyne sig
med alle former for kød – og pålægsvarer. Der var et udsalg fra Vrå apotek, der solgte håndkøbsmedicin,
der var skomageren, der reparerede
alle former for fodtøj samt seletøj til
heste. Der var en damefrisør, herrefrisør, skrædderværksted hvor der
arbejdede 2 skræddere og Johannes
Larsen, der kørte hyrevogn, han var
en meget hyggelig fyr, han havde
altid svar på rede hånd. Efter en tur
med ham ved rattet, var man altid
glad og oplivet.
På det faglige og kulturelle område
var man også aktive på egnen og i
byen.
Det landbrugsfaglige tog husmandsforeningen sig af, der var landbrugsfaglige foredrag, om sommeren
konkurrerede man om de mest veldrevne marker med præmier til de
bedste. For konerne var der kurser
i syning, husførelse m.m. Min forbindelse til foreningen var den årlige ju-

Gymnastik hold fra Harken 1950
Tredje rk. Fra neden yderst til v. Henning Haugaard leder af de voksne, yderst til h.
Juul Jørgensen leder af drengene
I midten af billedet Astrid Larsen, Peter Larsens kone, foreningens ældste aktive
gymnast med briller

letræsfest, som man glædede sig til,
lang tid i forvejen.
Det kulturelle tog ungdomsforeningen sig ofte af sammen med husmandsforeningen. Man arrangerede
foredragsaftner. En præst eller en
højskolemand var hyret til at holde
foredrag om et aktuelt emne. Et af
disse foredrag bed sig fast i mig. En
præst fra et nabosogn til Vedersø
– Kaj Munks sogn – fortalte om Kaj
Munk, om hans liv, levned, forfatterskab og med særlig vægt lagt på
Munks nationale følelser.
Dette foredrag vagte i mig interesse
for Kaj Munk, en interesse jeg stadig

er bidt af.
Idrætten tog gymnastikforeningen
sig af, men det var meget enkelt,
det var kun gymnastik det drejede
sig om, men der var op til 5 hold, der
dyrkede denne idræt.
Den mere lystige del var det også
gymnastikforeningen der stod for,
det var dem der afholdt de fleste baller, ikke fordi de var balglade, men
ballerne var en indtægtskilde.
Midt i fyrrerne forlod jeg egnen, på
den tid tittede den nye tid frem. De
såkaldte gode gamle dage var forbi.
Var de gode ??. De var i hvert fald
sjovere.

Smeden i Harken
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Aktivitetscenteret

Aktivitetscenteret
Nyt siden sidst.....
Torsdag d. 15. oktober var Senior
Shoppen på besøg, som sædvanlig
gik handelen godt, så nu kommer
damerne snart i nyt tøj
Tirsdag d. 20. oktober havde vi
Peter Nielsen fra Jonstrup på besøg, han fortalte og viste film om det
skoleprojekt, som de er involveret i
i Gambia. Projektet startede ved,
at en dame, ved navn Anne Grete,
ville ned og besøge en pige hun var

Syngepigerne fra Tårs var på besøg
i Aktivitetscenteret. Det var en rigtig
god eftermiddag

Lya lavede fine adventkranse
og dekorationer
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sponsor for, og for at se hvordan de
penge hun sendte blev brugt. Det
endte med, at hun tilbragte den ene
halvdelen af året dernede, men nu
har familien Nielsen taget over. Det
er fantastisk, hvad de har udrettet
indtil nu, og sikke en flot skole de har
fået lavet indtil videre, og der er også
kommet tandlæger derned fra Århus.
Alt foregår med hjælp fra sponsorer.
Man følte sig næsten hensat til forrige århundrede da man så hvordan
de lavede mursten. Peter var en god
og interessant fortæller.
Onsdag d. 4. november havde vi
en aftale med syngepigerne fra Tårs,
det var nogle festlige og skønne damer, som forstod at sætte stemningen i vejret med sange og musik,
som vil alle kendte, Det blev en rigtig
god eftermiddag.
Onsdag d. 18. november var dagen
kommet hvor vi skulle på juletur med
bus til Dalsgaard Antik i Dommerby
ved Skive. Hold da op! Der var godt

Aktivitetscenteret

nok noget kigge på og røre ved, aldrig har man næsten set så meget
på et sted af nisser og alt muligt juleri
både nyt og gammelt. Da vi havde
kigget og spurgt i en times tid, fik vi
kaffe, boller og kringlekage samtidig
med at vi kunne kigge ud på vandet
og hygge os. Bagefter kunne vi få
handlet lidt mere inden hjemturen,
mætte og tilfredse og trætte efter en
dejlig eftermiddag.
Torsdag d. 26. november var det tid
til at lave adventskranse og juledekorationer. Vi havde lavet aftale med
Lya om at komme og hjælpe os med
arbejdet, hun havde også lavet noget hjemmefra som vi kunne kigge
på og eventuelt købe. Vi håber med
tiden at blive dygtigere!
Tirsdag d. 1. december havde vi det
traditionelle julebanko, hvor nogle af
gevinsterne var lidt anderledes, - og
med et ekstra spil samt æbleskiver i
stedet for kage, det var supert.
Onsdag d. 16. december mødtes vi
til juleafslutning med sild – grønlangkål og risalamande med hvad dertil
hører og der var fuldt hus, så der blev
sunget, snakket og spillet pakkespil,
hvor både bentøjet og lattermusklerne blev rørt, når der skulle hentes
pakker ved et af de andre borde. Vi
sluttede med kaffe og småkager inde
vi ønskede hinanden en glædelig jul
og et godt nytår. En stor tak til dem
der stod for arrangementet.

Så er der banko!

Der var fuldt hus til juleafslutningen

Peter Nielsen fortalte og viste film

Juletur til Dalsgaard antik i Dommerby ved Skive
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Gudstjenestelisten

Dato
Marts

Kirkeåret

Vrejlev

6. marts

Midfaste

13. marts

Mariæ bebudelse

10.30 Kirstine Rafn
Konfirmandernes egen højmesse

20 marts

Palmesøndag

10.30 Kirstine Rafn
Minikonfirmander medvirker

24. marts

Skærtorsdag

19.00 Kirstine Rafn
Let anretning efter gudstjenesten

Hæstrup
10.30 Kirstine Rafn

25. marts

Langfredag

27. marts

Påskedag

10.30 Kirstine Rafn

10.30 Kirstine Rafn

28. marts

2. påskedag

19.00 Fælles musikgudstjeneste i Rakkeby
Kaffe m.v. efter gudstjenesten
i Rakkeby forsamlingshus

April
3. april

1.s.e.påske

10.30 Kirstine Rafn

10. april

2.s.e.påske

10.30 Kirstine Rafn

17. april

3.s.e.påske

09.00 Kristine Marstrand-Jørgensen

22. april

Bededag

10.30 Kirstine Rafn
Konfirmation

24. april

4.s.e.påske

10.30 Kirstine Rafn
Konfirmation

Maj
1. maj

5.s.e.påske

10.30 Kirstine Rafn

5. maj

Kr. Himmelfartsdag

10.30 Kirstine Rafn

8. maj

6.s.e.påske

10.30 Kirstine Rafn
Børnegudstjeneste

15. maj

Pinsedag

10.30 Kirstine Rafn

16. maj

2. pinsedag

10.30 Fælles gudstjeneste v/Sejlstrup kirke
Efterfølgende frokost v/Sejlstrup
menighedsråd

22. maj

Trinitatis
søndag

09.00 Kristine Marstrand-Jørgensen

28. maj
29. maj
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10.30 Kirstine Rafn
Dåbsgudstjeneste
1.s.e.trin
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10.30 Kirstine Rafn

Kirkelige adresser

Sognepræsten

I præstens fravær

Når jeres præst holder fri kan sognepræst – Kristine Marstrand-Jørgensen
– kontaktes på telefon 98 98 10 40 eller mail krm@km.dk
Følgende dage holder jeres præst fri:
14. -17. marts
7. -17. april
20. - 22. maj

En solstrålehistorie

Kirstine R.R. Rafn
Vrejlev Præstegård
Vrejlev Kirkevej 28
9760 Vrå
Tlf. 98 98 60 43
Mandag - torsdag
Mail: krr@km.dk

Det er en kendt sag, at det er rart at have noget i hænderne, når man sidder meget hjemme, måske også som supplement til fjernsynet. Vi der syr
og strikker til Rumænien har også flere der ikke kommer til vores fredagshygge-eftermiddage, men som af og til afleverer noget, de har fremstillet

Kirkegårdskontoret

Vrejlev Kirkevænge 1
Poulstrup, 9760 Vrå
Tlf. 98 98 83 60
Mail: vrejlev.kirke@vh-kirker.dk
www.vh-kirker.dk
Kirkegårdsleder:
Jan Bjergene Christensen
Servicemedarbejder:
Inger Hansen

Menighedsrådet:

Formand:
Erik Kristensen
Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring
Tlf. 98 98 63 33
Mail: ge@bbnpost.dk

derhjemme.
En af dem er Mie, der bor i Ålborg og er søster til Ingrid Pedersen, Hovedgaden 49. Ingrid døde i 2014. Ingrid deltog i vore fredage og havde
adskillige gange afleveret de sødeste kyser, som hendes søster havde
lavet. For nylig fik vi 38 kyser fra Mie, formidlet gennem en niece og videre
gennem en af strikkerne. Stor tak til Mie. Vi sørger for at de kommer til at
gøre gavn, og vi vil fortsat sørge for, at Mie får garn, så de flittige hænder
kan holdes i gang.
Vore mødedatoer for resten af denne sæson er: 3. marts, 1. april,6. maj.
Det er klokken 14, og enhver er velkommen til hyggelige timer med hyggelige damer.

Kirkebil:

Bestilles til gudstjenester senest om lørdagen kl. 17.00 hos Charlotte
Nyeng Kristiansen tlf. 61 76 49 76
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Nyt fra Sognepræsten

Børnegudstjeneste
Søndag den 8. maj, kl. 10.30
er der børnegudstjeneste
i Vrejlev kirke. Denne dag
bliver mest på børnenes vilkår, idet vi skal høre en god
historie, lege og synge og i
det hele taget opleve kirken
på en helt anderledes måde
end til daglig.
Tag hele familien med og
vær med til en hyggelig og
sjov stund i kirken.

Før mørket sænker sig

Tirsdag den 10. maj, kl. 19.00 holder
vi aftengudstjeneste i Vrejlev kirke. Vi
har de sidste par år holdt denne forårs aftengudstjeneste på vendelbomål, og vil gøre vores yderste for, at
det igen i år lykkes at finde en præst,
der taler den lokale dialekt. De forgangne år har vi haft fornøjelsen af
Niels Clemmensen fra Børglum, men
han er nu emeritus og befinder sig et
eller andet skønt sted i USA… Hans
gode prædiken og hyggelige historier
er savnet, men mon ikke, der findes
en anden velegnet præst, der har
mod på at besøge os? Der arbejdes i
hvert fald på det. Og lykkes det ikke,
holder vi alligevel en hyggelig aftengudstjeneste – om end det bliver på
”rigsdansk”
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Nyt fra sognepræsten

Dåbsgudstjenester
”Dåben foretages i kirken ved sognets gudstjenester på søn- og helligdage. Dåben
kan efter aftale med præsten foretages på et andet tidspunkt”. Sådan står der i Anordning om dåb i Folkekirken. I Vrejlev-Hæstrup pastorat er det derfor besluttet, at
holde særlige dåbsgudstjenester i alt fire lørdage om året, som en særlig service.
Idet der naturligvis kan være tilfælde, hvor en søndagsdåb kan være upraktisk – hvis
familien kommer langvejs fra eller lign.
I år (2016) har vi besluttet at tilbyde følgende lørdage:
28. maj, 20. august og 26. november
Alle dåbsgudstjenesterne starter kl. 10.30 – men hvilken kirke den foregår i afgøres
af, hvem der først bestiller dåb. Efter først-til-mølle-princippet kan man således holde
dåb en lørdag i enten Hæstrup eller Vrejlev kirke.
Husk i god tid at aftale dåb med præsten.

Påskens gudstjenester

Skærtorsdag, den 24. marts, kl.
19.00 åbner vi dørene for en ekstraordinær gudstjeneste. Vi fejrer
gudstjeneste på dagen for Jesu sidste måltid med vores dygtige kor. Og
efter gudstjenesten er der dækket
smukt op i kirkerummet, hvor vi vil
indtage et let måltid sammen. Det er
en meget stemningsfuld aften og en
meget hyggelig aften, som vi glæder
os til at dele med jer alle sammen.
Langfredag, den 25. marts, kl.
10.30 holder vi traditionen tro gudstjeneste i Hæstrup kirke,
en gudstjeneste uden lys
og med tillukket altertavle,
idet vi mindes vor Frelsers
lidelse og død – en gudstjeneste med eftertanke!
Påskedag, den 27. marts,
kl. 10.30 er jo en festlig
dag, idet vi fejrer Jesu opstandelse i en smukt pyntet kirke.
2. påskedag, den 28. marts, kl.
19.30 er der igen fælles musikgudstjeneste i Rakkeby kirke med efterfølgende kaffebord i Rakkeby Forsamlingshus. Det bliver igen i år en
flot oplevelse med alle kirkernes kor
samlet i ét stort kor og alle tre præster (Kristine Marstrand-Jørgensen,
Viggo Noe og Kirstine Rafn).
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Nyt fra sognepræsten
Pinsen

Pinsen indeholder to meget forskellige
gudstjenester:
Pinsedag – 15. april, kl. 10.30 – højmesse i Vrejlev Kirke med kirkernes
kor
2. pinsedag – 16. maj, kl. 10.30 – friluftsgudstjeneste ved siden af Sejlstrup kirke.
Denne gudstjeneste har man holdt i
Sejlstrup i flere år, og for nogle år siden blev den udvidet til også at omfatte Vrejlev-Hæstrup pastorat samt
Vrå-Em pastorat. Vi skiftes således til
at holde prædiken m.v. og vores dejlige organister og kirkesangere samles
for en stund til en fantastisk kor, der
synger for os. Efter gudstjenesten er
der en let frokost ved Sejlstrup menighedsråd. Her skal lyde en opfordring
til at komme og være med til en rigtig
hyggelig gudstjeneste for alle.

På opfordring vil vi her i bladet
fremover indsætte en liste over de børn
der er blevet døbt i en af vore kirker
siden sidste blad - vi vil også bringe en
liste over de af vore sognebørn vi har
taget afsked med siden sidst.

Vi siger tillykke til:
Jessica Heine Iversen
Døbt 30/1-16 i Vrejlev kirke
Tristan Nysted Andersen
Døbt 17/1-16 i Vrejlev kirke
Felix Aage Quist
Døbt 20/12-15 i Vrejlev kirke
Victor Thyrrestrup
Døbt 20/12-15 i Vrejlev kirke
Frede Drews Østedgaard
Døbt 20/12-15 i Vrejlev kirke
Naya Rom Jensen
Døbt 21/11-15 i Vrejlev kirke
Dagmar Sofie Werenberg Just
Døbt 21/11-15 i Vrejlev kirke

Vi har sagt farvel til:
Erling Kallehauge Christensen
Bisat 28/1-16 fra sygehus kapellet
Erna Bruun Eriksen
Begravet 25/1-16 fra Vrejlev
kirke
Søren Nørgaard Hurup
Bisat 9/1-16 fra Vrejlev Kirke
Elly Skovgaard Pedersen
Begravet 4/12-15 fra Morild kirke
Birte Laursen
Begravet 6/11-15 fra Hæstrup
kirke
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Nyt fra organisten

Babysalmesang

Børn kan synge før de kan tale og ”danse” før de kan gå.
Salmer er en vigtig del af vores kulturarv og babysalmesang er en mulighed for at give de smukke salmer videre
til vore børn.
Leg og musik er en dejlig måde at være sammen med sit
barn på, og børnene opfatter hurtigt lyden og stemningen
i sangen. Vi synger, danser og vugger salmernes stemning ind i de små, som oplever med alle sanser. Vi lytter
til musik, puster sæbebobler og leger med rasleæg.
Vi mødes hver gang i kirken kl. 10.00, hvor vi synger og
spiller en halv times tid. Herefter går vi over i sognehuset
og drikker kaffe. Det koster ikke noget at være med.
Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte:
Organist: Lene Rom Frederiksen. Tlf. nr. 98887881 30129081
Præst: Kirstine Rafn. Tlf. nr. 98986043 - 60677393
Hjælpere: Jytte Borrisholt. Tlf. nr. 98988397,
Charlotte Nyeng Kristiansen. Tlf. nr. 61764976 og
Mette Lolk-Hansen 40 48 02 50
Der er babysalmesang i Vrejlev kirke følgende torsdage:
Marts: 3. 10. og 17.		
Venlig hilsen Lene Rom Frederiksen (organist)

Sangaften tirsdag den 5. april kl. 19.00

Denne aften kommer til at stå i digteren Ingemanns tegn. Vi når ikke alle salmer og sange, men håber at
komme vidt omkring med de kendte og elskede morgen- og aftensalmer, men også de mere ukendte sider
af Ingemanns forfatterskab.
Guldalderdigteren B.S. Ingemann er især kendt og elsket for sine salmer, men hans store forfatterskab
spænder vidt.
Ingemann er repræsenteret med 40 salmer i Den Danske Salmebog, heriblandt ”Lover Herren, han er nær”,
”Glade jul”, ”Til himlene rækker din miskundhed, Gud” og ”Den store Mester kommer”.
Hans morgen- og aftensalmer heriblandt ”Lysets engel går med glans”, ”I østen stiger solen op” og ”Fred hviler over land og by”, skrevet i 1837-38 udtrykker en enkel, inderlig og tillidsfuld tro til Guds faderlige omsorg
for hele skabningen sorg.
Sangaften foregår som sædvanligt i Præstegårdens konfirmandstue, og der serveres kaffe og hjemmebag
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Nyt fra sognepræsten

Konfirmation
i Vrejlev kirke 2016
Vi holder konfirmation i Vrejlev
kirke følgende dage – begge kl.
10.30:
22. april for
Kristian Hedegaard Kokholm

Konfi’ernes egen højmesse
Søndag den 13, marts, kl. 10.30 går det løs med konfirmandernes egen højmesse. Vanen tro har også dette års konfirmander lavet deres helt egen højmesse, som de selv har skrevet og forfattet – og selv vil holde. Vi har knoklet
en hel torsdag eftermiddag i sognehuset, holdt generalprøve og glæder os
så meget til at vise, hvad vi kan. De unge mennesker har endda skrevet en
helt ny salme, som uropføres denne søndag.
Kom og vær med. Kom og bak op omkring vores konfirmander. Vi glæder os
til at se jer alle sammen – ikke bare konfirmandernes familie, men venner,
naboer, kammerater – alle er velkommen til en helt særlig oplevelse.

24. april for
Malou Nikoline Vinther
Sarah Heden Antonsen
Kristoffer Bukholt Kristensen
Melanie Maarschalk Nielsen
Oliver Bjerre Olsen
Helene Markvart Nielsen
William Røssel Andersen
Laura Dybro Nielsen
Johannes Rossel Bækgaard
Marie Damgaard Thomsen
Lasse Ammitzbøll
Ved begge konfirmationer vil
der være mulighed for at lægge
telegrammer og hilsner i poser i
våbenhuset, hvor der naturligvis
er vagt. Ligesom der er vagt ved
bilerne på parkeringspladsen.

Billederne her på siden
er fra sidste års ”Konfirmandernes egen
højmesse” i Vrejlev
kirke
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Nyt fra Sognepræsten
Minikonfirmander og Palmesøndag
den 20. marts kl. 10.30 i
Vrejlev kirke

Palmesøndag er ikke bare påskens
optakt og en særlig festdag i kirken.
Det er samtidig en helt speciel festdag i Vrejlev kirke i år, for minikonfirmanderne medvirker.
De har fredag og lørdag forinden – i
24 timer – øvet, sunget, leget og i
det hele taget forberedt sig grundigt
på at kunne give os alle sammen en
virkelig dejlig oplevelse.
Minikonfirmanderne medvirker under hele gudstjenesten og viser,
hvad de har lært til minikonfirmandundervisning og ved gudstjenestens afslutning får de overrakt de
velfortjente diplomer – og en lille
gave – for deres engagement.
Vi vil så gerne vise alt det vi kan –
så kom og vær med. Bak op omkring Friskolen 2. og 3. klasse.

Billederne på denne side er fra minikonfirmandernes døgn i kirken
samt Palmesøndag i 2015
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Nyt fra Sognepræsten
Morgensang

Tirsdag den 1. marts har vi denne sæsons sidste morgensang. Vi mødes i Vrejlev kirke kl. 10.00 og synger nogle af
vores smukke salmer, hvorefter vi samles i sognehuset til
kaffe og rundstykker – og ikke mindst rigtig godt og hyggeligt samvær.
Vi starter op igen i oktober måned, men datoerne er ikke
fastlagt endnu. Meget mere herom senere.
Vi håber at se jer til en hyggelig stund i kirke og sognehus.

Legekirke

Tirsdagene 8. marts og 19. april leger vi med alle dagpleje- og vuggestuebørn, der har lyst til at være med. Og hvis der er forældre, som er hjemme
med et barn i den aldersgruppe, er de meget velkommen til at komme og
være med.
Vi mødes i Vrejlev kirke kl. 10.00 og leger, synger, hopper, klapper, danser –
og hygger os ½ time.
Kig ind – måske er det også noget for dig og dine børn.

Nyt fra Indre Mission

Fredag den 11. marts : kl. 19.30 Møde hos Per og Dorthe, Smedievejen 95, Taler: Leif Rasmussen, Strandby
Mandag den 30. maj:
Aftenudflugt til Hvorup Soldaterhjem. Afgang fra Sognehuset kl. 18.30
Alle er velkommen
Flere oplysninger - Kontakt Erik Christensen tlf. 23 47 86 92
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Guldager Mølle

Guldager Mølle 1911-1916
af Kirsten Mouritsen, Guldager

Guldager Mølle har i sin levetid haft
mange ejere og i februar 1911 tinglyses igen et ejerskifte. Denne gang er
det Anton Marthellus Nielsen, der er
køber. Han og hans kone Laura må
have overtaget landbruget med møllen i efteråret 1910, eftersom deres
fjerde barn, datteren Bertha, (mor til
Inger Jensen, Vrejlev Klostervej) er
født på Guldager Mølle 17. november 1910.
Marthellus Nielsen var fra Sindal og
han var forvalter på Tidemansholm,
da han i 1906 blev gift med Laura
Petra Klavsen. Hun var datter af
Ane Cathrine og Jens Klavsen, Tidemansholm.
Efter giftermålet startede Laura
og Marthellus som bestyrerfolk på
Bjergby-Mygdal Fattiggård, der var
på 60 tdr. land. Det var oprindelig en
fæstegård under ”Odden”, men den
blev i 1866 købt af Bjergby-Mygdal
kommune og derefter indrettet til fattiggård.
Da Laura og Marthellus i 1906 startede på fattiggården, var der en halv
snes ”fattiglemmer”, så det var en
stor husholdning for den nygifte tyveårige Laura med både fattiglemmerne, tjenestefolk, dem selv og
de tre børn, der kom til i de 4 år, de
boede der.
At være fattig og være henvist til at
bo på fattiggård var dengang tit et
usselt liv man måtte leve, men Inger, Lauras barnebarn, mener at
fattiglemmerne havde det så godt,
det lod sig gøre hos Laura, for hun
var så god mod andre – noget Inger selv kom til at nyde gavn af, for
hun husker, at hun til sit eget bryllup fik foræret to stole af Laura, fordi
bedstemor Laura syntes, at det var
synd, at Inger kun havde råd til at
købe 4 stole dengang.
Som nævnt før overtog Laura og
Marthellus i 1910 et landbrug i Guldager med tilhørende mølleri – Guldager Mølle. Der hørte 14 tdr. land til
landbruget samt nogle køer, grise,
heste og fjerkræ.
Marthellus`s forældre Anne Marie
og Jens Nielsen, der havde været
forpagtere på en i gård Sindal eller

Bryllupsbillede fra Laura og Marthellus Nielsens bryllup i 1906. Taget på Tidemansholm, hvor brylluppet blev holdt.

Bindslev flytter også ind på Guldager
Mølle og bor sammen med de unge
og hjælper til med det de kan. Jens
blev kaldt Jens ”Pumester”, for han
havde engang arbejdet som podemester på en frugtplantage. Jens
var en rar gammel mand, der tog sig
meget af børnebørnene og de holdt
meget af ham.
Bedstefar Jens var også et natmenneske, hvilket passede meget fint
sammen med, at han så kunne passe mølleriet om natten og Marthellus
samt en møllersvend tog sig af mølleriet om dagen. På den måde blev
vinden udnyttet til det maksimale.
I 1916 sælger Laura og Marthellus
Guldager Mølle og køber i stedet
Vester Uslev i Mygdal - bedsteforældrene flytter igen med.
Hvad der herefter sker med Guldager
Mølle er usikkert, men da den ikke
længere figurerer i folketællinger, må
den være stoppet som mølleri.
Efter sigende havde den slags møller en levetid på 50-60 år og da den
var bygget sidst i 1860erne, så var
den måske ”opslidt” eller det var måske heller ikke længere rentabelt at
drive mølleri, fordi de fleste gårde
dengang selv havde fået vindmølle.
I hvert fald stopper sporene efter
Guldager Mølle i 1916 - og nej, det er
ikke helt sandt, for her et hundred år

Brudeparret Laura og Mathellus Nielsen

efter er der stadig en lille rest tilbage
af Guldager Mølle – mere om det i
næste blad.
Kilde til historien:
Inger jensen, Vrejlev Klostervej, barnebarn af Laura Petra og Anton Marthellus
Nielsen
Kirkebøger, lokalhistorie og folketællinger.
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Asylcenter Gunderuplund
En historie fra en flygtning...
som nu opholder sig på Asylcenter
Gunderuplund.
Historien er oversat fra arabisk til
dansk via en app på mobiltelefon.
Hamad Mobarak Alanzi er 25 år. Han
er født i Sulabiya, et område imellem
Kuwait og Irak. De mennesker der
bor i dette område er statsløse og
kaldes Bidon.
I 2002 mistede Hamad sine forældre
og bror ved en gasulykke i hjemmet.
Faderen blev 56 år. Moderen 40 år
og broderen blev 16 år. Hamed var
på det tidspunkt 15 år. En ven af
hans fader tog ham til sig og hos den
familie blev han hyrde (passe kvæg).
I 2015 gav plejefamilien Hamed penge, så han kunne rejse væk. Hans
tur startede med at rejse til Tyrkiet.
Derfra skulle han sejle videre til
Grækenland. Betalingen for rejsen

var alle hans penge og hans mobiltelefon. Da de var kommet et stykke
ud på havet, blev de bordet af det
tyrkiske politi og sendt tilbage til Tyrkiet i fængsel. Her opholdte Hamed
sig i 3 dage inden han blev frigivet
og kunne fortsætte sin rejse. Fra
Grækenland fortsatte turen til Makedonien, Serbien, Ungarn, Østrig,
Tyskland og til sidste til Danmark.
Her ankom Hamad d, 18 september.
Hamad syntes Danmark et er skønt
og dejligt land. Hans syntes det er et
trygt land og han vil gerne blive her.
Han vil gerne i kontakt igen med
hans fars ven, men dog mangler
hans oplysninger, som lå på den
mobiltelefon, han måtte bruge som
betaling.
Fremtiden vil vise hvor han kommer
til at bo.

Lidt om hverdagen på Gunderuplund
I efterårsferien var der arrangeret bustur, en udflugt for
beboerne.
Hver tirsdag ca. kl. 17.00 er
der travetur i omegnen og
turen slutter i Harkens Klubhus med saft, kaffe & kage.
Det har været en udfordring
at blive set her i mørket, med
stor hjælp fra sponsorer og
aktiv indsats fra arrangøre af
traveturen, er der givet veste
og reflekser.
Sponsorer:

Sparekassen Vendsyssel i Vrå
Spar Nord i Hjørring
Lone Matine Rainoir Odense
FOA Hjørring
Rema 1000 har givet mad & frugt
1000 tak for sponsoraterne.
Der er givet veste, så der kan lånes til en cykeltur og til traveturen. Hvis beboerne husker
at bruge dem
Venligboerne i området arrangerede lørdag d.
28 november en anderledes dag for de beboerne der havde lyst. Der var ca. 60 der deltog.
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Asylcenter Gunderuplund

Der blev startet med kaffe og kage.
Derefter bød Hanne Lise Hansen
op til nogle danske danse. Alle deltog. Senere blev beboernes mobiler
koblet til anlægget og der blev spillet musik og danset. Det var en god
eftermiddag, dog for kort. Det er nok
ikke sidste gang at dette arrangement laves.
Torsdag d. 3 december inviterede
beboerne naboer samt Venligboer
i Harken Hallen til julehygge. Efter
spisning skulle beboerne have information om lægevagter, lønningsdage i juledagene. Det tog lidt tid, da
der var 5 tolke på til at oversætte. Efter dette var der gløgg og æbleskiver
og til sidste dansk banko. Det var et
morsomt spil og beboerne var ivrige.
Nogle af dem stod op af spænding.
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Poulstrup Friskole og Børnehus

Læreplan i Børnehuset

I Børnehuset har vi delt de 6. læreplanstemaer op, så vi har særlig fokus på hvert enkelt læreplanstema 2
mdr. af gangen.
I januar og februar har vi fokus på:
Barnets alsidige personlige udvikling.
Alle børn er forskellige og unikke.
Vores mål er at børnene udvikler
selvværd, robusthed og lærer at de
er selvstændige individer med egne
følelser og meninger.
Vi støtter børnene i at kunne udsætte
egne behov, at vente på tur fx ved
håndvasken, hjælp i garderoben, på
tur osv. Her er det vigtigt at vi hjælper,
børnene med at blive så selvhjulpne
som muligt, i forhold til deres nærmeste udviklingszone
Børn skal lære at klare udfordringer,
klare nederlag og håndtere frustrationer. De skal fx: lære at man kan tabe
i spil, nogle gange kommer sidst i en
konkurrence, at være den der ikke
lige fik en cykel først. De følelser som
sådanne oplevelser afstedkommer,
møder vi på en anerkendende måde

og vi støtter barnet i at finde handlemuligheder.
Samtidig øver vi også børnene i at
være på til en samling, og give plads
og lytte, når et andet barn taler.
Kender barnet sit fulde navn, adresse, hvilken by det kommer fra og
hvilket land det bor i? Alt sammen

relevante oplysninger for barnets oplevelse af sig selv i omverdenen.
Barnets sociale kompetencer har
ligeledes stor betydning for dets alsidige personlige udvikling. Det er i
samspillet med andre at det enkelte
barn bliver udfordret, og lærer sig
selv at kende.

Biblioteket på Poulstrup Friskole og Børnehus - hele byens bibliotek!
Biblioteket på Poulstrup Friskole og Børnehus hele byens bibliotek!
Da vi overtog bygningerne i sommeren 2015 var
det med et blødende hjerte, at vi åbnede døren
og så det tomme bibliotek! Vi var lamslåede!
Hvordan skulle det nogensinde blive til et bibliotek igen?!
Gode råd var dyre, men vi var overbeviste om, at
der skulle gøres noget med det samme. Få dage
efter startede vi derfor en bogindsamling ved
hjælp af en opstillet trailer. Allerede første dag
kom der bøger i – og det fortsatte i mange dage.
Mange af byens borgere og deres venner og bekendte fik ryddet op i bogreolen og det har været
en uvurderlig hjælp. Vi fik tilmed doneret bøger
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Poulstrup Friskole og Børnehus
af Ingstrup bogby, AAV og to af byens børn fik indsamlet lidt over 3000
kr. på de sociale medier til indkøb af
nye bøger. Derudover skrev en af de
kommende elever til forfatter Tine
Salling og det gav pote i forhold til
at vi fik doneret nogle af hendes nyeste bøger. Vi vil gerne sige jer alle
en stor tak for indsatsen, hver især!
Det lykkedes altså derfor frivillige
kræfter at få genskabt et bibliotek
for ganske få midler. Det er vi så taknemmelige for – og skal vi være helt
ærlige, synes vi faktisk, at det er blevet et helt fantastisk rum!
Nu står biblioteket færdigt, de sidste
bøger kom på hylden lige før jul og vi
komme forbi – vi glæder os i hvert
fald til at se flere borgere på biblioteket! Biblioteket finder man lige indenfor til højre, når man benytter skolens
hovedindgang ovre ved hallen.
På bestyrelsens vegne
Line Thomsen Christiansen, lth@
poulstrupfri.net
Bestyrelsesmedlem og tovholder for
biblioteket på Poulstrup Friskole &
Børnehus
lth@poulstrupfri.net – 51928026

er nu ved at være klar til at give noget igen! Derfor vil vi gerne invitere
alle områdets borgere, børn, unge
og ældre, til at benytte biblioteket. Vi
har en bred vifte af litteratur for både
børn og voksne, meget af nyere
dato. Alt fra spændende faglitteratur
til farverige billedbøger for de helt
små. På biblioteket er der hyggelige
steder, hvor man gerne må sætte sig
og læse en bog for sine børn eller
børnebørn. Der er også en del spil,
man er velkommen til at benytte sig
af. Derudover står der computere til
rådighed med adgang til internettet,
hvis nogen skulle få brug for det.
Biblioteket vil være åbent uden bemanding i skoletiden fra 8-16.00. I
dette tidsrum går man selv ind på
biblioteket, finder de bøger man gerne vil låne og følger den vejledning,
som ligger på skranken. Bøgerne lånes uden brug af computer, og det
er derfor let for alle selv at registrere

sig som låner og notere de bøger,
man gerne vil låne. Lånetiden er
fire uger fra dags dato. Ved aflevering følger man igen den vejledning, som ligger på skranken - det
skulle gerne være lige til.
Vi håber, at rigtig mange får lyst
til at benytte biblioteket. Har man
ideer til arrangementer, bogindkøb
eller ønsker man at hjælpe til på
biblioteket, er man mere end velkommen til at tage kontakt til undertegnede. Vi har et ønske om at
biblioteket på sigt kan være fast
bemandet et par timer om ugen, så
er det noget for dig, hører vi gerne
fra dig.
Ønsker man at donere bøger, tager vi stadig imod med kyshånd.
De kan afleveres på bordet, der
står ”aflevering” på. Her vil de blive
mærket inden de får lov at komme
på hylderne.
Vi håber, at flere har fået lyst til at
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PV Sport 81
Vinter i PV 81

Selvom vinteren for nogle er lang,
mørk og kold, så opleves det ikke
sådan i Pv 81 -her ligger vi ikke stille.
Der er hele vinteren gang i alle indendørs aktiviteterne – dem der
normalt løber rundt på græsset,
monterer de flade indendørs sko,
og løber rundt indenfor banderne på
hal-gulvet.

Fodbold

U9 og U 10 spillerne træner på mandagene og deltager også i DBU turneringer henover vinteren. Søndag
d. 10 januar var det U10 der havde
besøg af 4 andre hold fra lokalområdet. Lokal og lokal – de kom så-

Fædrebold i hallen

der står for de unge spillere i indendørs sæsonen.

Badmintonafdelingen træner hver onsdag

mænd helt fra Gærum, men også
Vrå var til stede. Det var en god formiddag med spændende kampe, og
rigtig godt fodboldspil. Vores egne
klarede sig rigtig fint med et enkelt
nederlag, en uafgjort og en sejr.
Derudover spillede de en træningskamp, som også endte uafgjort. Det
er Anders, Michael, Tommy og Erik

Ungdomsspillere på græs...
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Fodbold - også for seniorer

Når de unge spillere forlader hallen,
kommer de lidt ældre. Serie 6 holdet
– med enkelte oldboys spillere som
supplement – og en hel del gæstespillere fra især Harken, indtager hallen til en seriøs gang indefodbold. Der
kæmpes hårdt i kampene, og selvom
reglerne for indendørs fodbold er noget skrappere end ved udendørs, gås
der virkelig til stålet – for det er ikke
sjovt at tabe.
Men mandagen er såmænd ikke slut
endnu, for som afslutning på fodbold
mandagen, kommer fædreholdet og
tager over. Det er et initiativ der er
opstået blandt nogle af fædrene til de
unge spillere og fædre fra friskolen,
og mellem 10 og 15 modne – nogle
vil måske sige overmodne – herrer
mødes til en god gang bold. Selvom
det måske går knapt så stærkt som
tidligere på aftenen, er der også her
meget god fodbold – og det siges at
være super hyggeligt.

Badminton

Badmintonafdelingen er også i fuld
gang. De træner hver onsdag eftermiddag fra kl. 16.00 til 17.30. Det er
en blandet flok fra 4 kl. og opefter
som spiller, ca. 20 spillere i alt, og de
tre trænere der står for det, er Karina, Berit og Jim.
Til træningen øves der en masse
grundslag, og der spilles en masse
kampe, både single og double. I år
er vores spillere ikke tilmeldt en turnering som sådan, men de enkelte
spillere kan tilmelde sig forskellige
stævner rundt omkring – oftest i DGI
regi

Samarbejde med naboklub

Derudover er der indgået et samarbejde mellem lokale klubber blandt
andet Vrå, Serritslev og Jerslev,
som afholder ”hyggestævner” på
tværs af klubberne, så spillerne alligevel kommer ud at spille kampe
mod ligesindede. For nylig var der
et sådant stævne i Serritslev, og
vi satser også på, at der senere
på vinteren arrangeres et stævne i
Poulstrup. Der afholdes også kommunemesterskaber, som vi naturligvis også deltager i – vi har faktisk en
kommunemester fra sidste år – det
var Camilla Mortensen, der tog den
titel.
Når de unge går hjem, overtager
badmintonseniorerne nettene. Det
har i mange år været en temmelig
besøgt aften, med mange spillere
på forskelligt niveau, men i år er der
desværre lidt for mange ledige baner
og tider. Det kunne måske være et
nytårsforsæt for nogle af de lokale
borgere, at indlede en badmintonkarriere med familie, venner og na-

PV Sport 81
boer – vi vil i hvert fald gerne have
flere spillere i gang. Badminton er
sundt og et meget morsomt spil.

Gymnastik

Vores gymnastikafdeling er også i
fuld gang – i år kører holdet ”Kvikke
Fusser” med Stine som leder. Det
er et gymnastikhold for 5 – 7 årige
børn, som fiser afsted på vores nye
air-track (en oppustelig springbane/
springmåtte) og laver andre spændende ting. På dette hold er der lige
nu ca. 15 børn, og nogle få ledige
pladser. ”Kvikke Fusser” kører om
tirsdagen.
Derudover har Christina gang i mor/
barn holdet – for børn mellem 1 og
3 år som sammen med forældrene
laver en masse gymnastik og motorisk træning i gymnastiksalen – de er
i gang om mandagen.

Yoga

Også om mandagen kører Birgitte
vores Yoga – kundalini hold. Kundalini betyder vitalitet/livskraft og Kundalini Yoga handler om at øge flowet
af denne vitalitet i kroppen, således
vi kommer ”ud af hovedet” og ned i
kroppen. Vi øver os i at holde vores
opmærksomhed inde i kroppen, at
være tilstede i kroppen, i bevægelsen, i nuet.

Zumba

I år er zumba skiftet ud med Cross
Dance. Karina har startet et hold,
hvor der lige nu er tilmeldt ca. 20 deltagere.
Cross Dance er dance/fitness timer
med moduler på kryds og tværs, opbygget omkring Dance, Cardio og
Bodytoning – det er altså en time
med fuld knald på som både forbedrer kondition og strammer op de rigtige steder.
Langt de fleste tilmeldte er udenbys,
og vi efterlyser nogle af de lokale –
der må da være både nogle herrer
og damer, der føler et behov for lidt
konditionsforbedring og lidt opstramning – samtidig med at de får forbedret rytmesansen -

med volleyball og med dans, og lige
nu er der håndbold og badminton på
programmet. Det er PVs trænere og
frivillige der i samarbejde med Sfo
personalet tager sig af selve træningen, og der er mange gode ting i
denne form for Sfo. For det første får
rigtig mange af børnene brugt deres
krop mere end de ville have gjort til
daglig, og for det andet smitter det
forhåbentlig af, så de fortsætter med
at dyrke idræt i PV eller andre steder,
når de stopper i Sfo. Sport og idræt
er sundt for krop og sjæl, og det er
vigtigt at lysten til at bruge sin krop,
kommer ind med modermælken, så
barnet resten af sit liv, vil nyde at
dyrke sport og idræt.

dejligt at se så mange deltagere, og
vi håber at alle fortsat bakker op om
arrangementerne, da denne form for
aktivitet er med til at holde liv i vores
lille lokalsamfund.
PV 81 ønsker alle et godt 2016 – og
Husk – jo mere vi hjælper hinanden lokalt, ved at støtte om de tiltag der foregår, jo mere liv er der
i området, og jo bedre mulighed
for at bevare det dejlige landsby
miljø.

Legeaften

PV har afholdt julelegeaften sammen
med Børnenes Jord, og Fastelavns
legeaften er lige om hjørnet. Det er

Samarbejde med skolen

PV 81 og Poulstrup Friskole har jo
indgået et samarbejde om skolefritidsordningen. Der er oprettet en
idræts-sfo, hvor børnene 3 gange om
ugen, deltager i forskellige idrætsgrene. Der har været en periode

Hvem var det der vandt idag......?
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Vrejlev Hæstrup Skole
Vrejlev-Hæstrup Skole 1967-2015

af Henrik Hansen (3. og sidste del - fortsat fra forrige nummer

I top med karakterer og undervisningseffekt

Selvom elevtallet efterhånden blev
for lille og det derfor blev sværere at
lave god skole, er det gennem årene lykkedes at give mange tusinde
Vrejlev-Hæstrup elever en undervisning af høj kvalitet, så de er kommet
rigtig godt videre i livet. Det er med
stolthed, at skolen altid har været
blandt topscorerne i kommunen både mht. karakterer og trivsel. Det
blev senest dokumenteret i en meget
stor landsdækkende undersøgelse,
der blev udført over fem skoleår fra
2003 til 2007. Vrejlev-Hæstrup var
den allerhøjest placerede skole i
Hjørring kommune - både mht. karakterer og mht. undervisningseffekt.
Ud fra karaktererne i undersøgelsen
blev de 5 bedst placerede skoler
i Hjørring kommune i 2007: Nr. 1:
Vrejlev-Hæstrup skole, nr. 2: Tårs
skole, nr. 3: Lundergaardskolen, nr.
4: Hjørring Private Realskole, nr. 5:
Vrå skole.

Personalet 1995-1996

rigt foregangsmænd med motion i timerne, som vi indførte længe før det
blev vedtaget i folketinget, og denne
nyhed blev bragt på forsiden og i en
stor artikel i bladet ”Folkeskolen”, der
udkommer i et oplag på 85.000.

En god arbejdsplads med
dygtige og engagerede
lærere

9. kl. sidsteskoledag i 2009

Ud fra skolens undervisningseffekt
blev de 5 bedst placerede skoler
i Hjørring kommune i 2007 placeret således: Nr. 1: Vrejlev-Hæstrup
skole, nr. 2: Lundergaardskolen, nr.
3: Tårs skole, nr. 4: Vrå skole, nr. 5:
Sindal skole.
Så det med at lave god skole, har vi
gennem årene været RIGTIG gode
til på Vrejlev-Hæstrup Skole. Det
skyldes ikke mindst det rigtig gode
samarbejde, der alle årene har været mellem skolen og forældrene,
skolen og myndighederne, lærerne
og skoleledelsen, lærerne og eleverne, samt indbyrdes mellem eleverne.

Foregangsmænd med motion i timerne

På Vrejlev-Hæstrup Skole var vi i øv-
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Skolen i Poulstrup har altid haft dygtige og engagerede lærere og skoleledere, der har taget de forskellige
udfordringer op, som blev stillet af
elever, forældre, forvaltningen og
folketinget, og opgaverne blev altid
forsøgt løst på bedste vis. At Vrejlev-

Bondegårdsbesøg

Hæstrup Skole også har været en
rigtig god arbejdsplads, vidner de
mange lange ansættelser og jubilæer om. Selv efter pensionering er
vores tidligere kollegaer blevet ved

med at komme på skolen og vi har
gennem de seneste mange år haft
fornøjelsen af, at få besøg af pensionisterne den sidste onsdag i hver
måned, ligesom de har deltaget i vores julefrokoster og sommerferiefrokoster. Det har været dejlige gensyn
hver eneste gang, og pensionisterne
nød at sidde og hyggesnakke på
lærerværelset disse onsdag formiddage, hvor de ikke skulle gå til undervisning når klokken ringede ind til
time.

Poul Hviid, skoleinspektør
fra 1967 til 1988

Poul Hviid bestred jobbet som skoleinspektør i 21 år, indtil 1988, hvor
han gik på pension. Udover at starte
en ny stor skole op fra bunden og opbygge den gennem årene, var Poul
Hviid også manden bag mange nye
initiativer og han var fx en af folkene
bag de populære kunstudstillinger,
som i mange år var en årlig begivenhed på skolen i Poulstrup. Poul
Hviid og hans familie var bosiddende
i Poulstrup i de fleste år og var kendt
af mange borgere i Vrejlev-Hæstrup
området, der enten selv har gået på
skolen eller har haft børn eller børnebørn på skolen. Poul Hviid var en
utrolig vigtig person i Vrejlev-Hæstrup
skoles historie og jeg kan anbefale at
læse bogen ”Vrejlev-Hæstrup skole
25 år” hvor de første 25 år i skolens
historie beskrives på en varm og lun

Vrejlev Hæstrup Skole

Klassebillede

Arnes sidste skoledag

måde. Poul Hviid var i øvrigt meget
interesseret i det lokalhistoriske og
han skrev også bøgerne ”Vrejlev og
Hæstrup sognes skolehistorie - det
store distrikt med de mange skoler”
og ”Vrejlev-Hæstrup Sognes ældre
historie”, samt bogen ”Vrejlev Kirke”
som beskriver Vrejlev kirkes historie.
Poul Hviid døde i 2011, 83 år gammel. Bøgerne kan lånes på biblioteket.

Skoles historie. Arne Larsen-Ledet
valgte at sige stop og gå på efterløn
ved forrige skolestrukturændring i
2011, hvor Hjørring kommunes politikere valgte, at fjerne skolens overbygning, selvom vores afgangselever præsterede de bedste resultater
i hele kommunen. Arne og mange
andre kunne ikke forstå, at man i

der, konstitueret skoleinspektør og
skoleleder. Uanset hvilken funktion
Arne havde på skolen, var han utrolig afholdt og han havde gennem
årene i hundredvis af gode spændende og ofte lidt skæve ideer, som
elever, lærere og forældre havde fornøjelse af i mere end tre årtier. Jeg
oplevede selv Arne som lærer i min
skoletid, og som ungdomsskoleleder i min ungdom. I årene hvor mine
egne børn gik i skole var Arne viceinspektør og konstitueret skoleleder,
og senest havde jeg fornøjelse af at
have Arne som min chef og skoleleder i årene fra 2008-2011. Der er SÅ
meget, at fortælle om Arne, og uden

Arne Larsen-Ledet, lærer og
skoleleder fra 1977 til 2011

Jeg kunne nævne mange andre gode
folk fra Vrejlev-Hæstrup Skole, men
jeg vil ”nøjes” med også, at fremhæve Arne Larsen-Ledet, som en
uvurderlig person i Vrejlev-Hæstrup

Dimissionstale

Arne skrev endnu
en sang i 2009

overført betydning ”valgte at slagte
den ko, der ydede mest, hvilket jo
ikke er godt landmandskab”. Arne
Larsen-Ledet havde, indtil han stoppede i 2011, været ansat på skolen i
Poulstrup i 34 år og i løbet af årene
nåede han både, at være lærer, viceskoleinspektør, ungdomsskolele-

at overtræde min tavshedspligt, tør
jeg godt røbe, at der nærmest ikke
har været et arrangement, en fødselsdag, en personalefest eller anden festlig anledning, som Arne ikke
lige kunne skrive en sang til, og et af
Arnes mange hits, er ”Ta´til VrejlevHæstrup sogn”, som vi har sunget
ved mange festlige lejligheder. Arne
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Sløjd

taler altid vendelbomål, og det kunne
godt give udfordringer for dem, der
ringede fra Undervisningsministeriet eller fra kommunens forvaltning,
men det fik ikke Arne til at lave om
på sproget. I en årrække underviste
Arne endda i vendelbomål, der var
populært valgfag på skolen. Arne har
en fantastisk smittende humor og
skolemæssigt havde han nærmest
en evig ild, der brændte for VrejlevHæstrup Skole, og det er vi ham
utroligt taknemmelige for.

Hvis væggene kunne fortælle om de 9.600 skoledage

Det ville være spændende, hvis
væggene på Vrejlev-Hæstrup Skole
kunne tale. Så ville vi kunne høre
mange historier om skolelivet i de
48 år (9.600 skoledage) med undervisning, læringshistorier, motionsdage, bolddage, projektdage/uger,
temadage/uger, oplevelser, musikskole, elevrådsmøder, lærermøder,
skolebestyrelsesmøder,
skolepatruljer, frikvarter med lege og bold-

Fakkeloptog
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spil, drillerier, madpakker, sange,
fortællinger, forældremøder, forældresamtaler, lejrskoler, skolefester,
skolekomedier, korsang, rundboldkampe, venskaber, skolekæresteri,
eksamener, læsning, motionsløb,
juleafslutning, fakkeloptog, konfirmationer, erhvervspraktik, ekskursioner,
Luciaoptog, dimissionsfester, SFO,
børnehave og de mange sjove sidste skoledage, der afsluttede hvert
skoleår.

Vrejlev-Hæstrup Skole var
et godt sted at lære og et
godt sted at være

For mig personligt har Vrejlev-Hæstrup Skole fyldt en dejlig stor del
af mit liv, og jeg havde selv en god,
tryg og uforglemmelig skolegang

på Vrejlev-Hæstrup skole fra 1972
– 1983, hvor jeg i øvrigt gik i klasse
med Helle, der senere blev min hustru. Begge vores børn har også haft
en rigtig god og lærerig skolegang på
Vrejlev-Hæstrup Skole, og fra 20082015 har jeg været lærer på samme
dejlige skole. Det er derfor med vemod jeg tager afsked med lokalområdets gode folkeskole, eleverne og
mine rigtig gode kollegaer - men de
mange gode minder, erfaringerne
og lærdommen, tager jeg heldigvis
med videre livet. Forældre og børn i
Poulstrup-området kan fremover vælge mellem folkeskolen i Tårs, hvortil
der kører skolebus, eller friskolen i
Poulstrup, som også tilbyder buskørsel. Som borger i Poulstrup glæder
jeg mig over, at skolen i Poulstrup
fortsætter som friskole, og som lærer glæder jeg mig til at fortsætte min
ansættelse i folkeskolen på Højene
Skole i Hjørring, hvor jeg er blevet taget rigtig godt imod.

48 gode år med folkeskole i
Poulstrup

Vrejlev-Hæstrup Skole har gennem
48 år været en synlig medspiller, der
har sat sit præg på Vrejlev-Hæstrup
området, og hvor er det dejligt de
mange gange, man hører gode og
lykkelige fortællinger om tidligere
elever, der på den ene eller anden
måde, klarer sig godt i livet, med ballasten fra Vrejlev-Hæstrup Skole.
Henrik Hansen, tidligere elev, forælder
og lærer på Vrejlev-Hæstrup Skole - nu
lærer og it-vejleder på Højene Skole i
Hjørring.

Kreative elever

Poulstrup Friskole og Børnehus
Et indblik i Bestyrelsens arbejde indtil nu…
For et år siden var bestyrelsens vigtigste opgave at få ansat det rette
personale, være tovholder på indkøb
af skole og Børnehave, samt renovering og klargøring. Det er ingen hemmelighed, at det tog utallige frivillige
timer at få styr på alle disse områder.
Da skolen så åbnede i august og lærere, pædagoger og ledelse tog over,
skulle vi i bestyrelsen til at finde ud
af, hvilke opgaver vi så skulle besidde. Vi ville gerne hjælpe med det
hele, men ledelsen skulle også have
arbejdsro, og samtidig skulle vi heller
ikke overbebyrde dem ved at trække
os helt, da vi vidste, at der var rigtig
meget at se til i opstartsfasen. Det
var en øvelse uden lige, men gennem samarbejde og dialog er vi alle
ved at få et overblik over, hvilke op-

Rengøring - med alle hænder fulde

gaver som skal løses af henholdsvis
ledelsen, bestyrelsen, samt hvilke
opgaver begge parter skal løse i fællesskab.
Vi har derfor i en længere periode
været i gang med at udarbejde en
liste med alle de ønsker og visioner vi hver især har i forhold til det
kommende år på Poulstrup Friskole
og Børnehus, om alt fra indhold på
skolens hjemmeside, kommende
arrangementer, til udarbejdelse af
procedure for støttesøgning til støttekrævende børn mv.
Alle disse visioner er blevet talt igennem og ansvaret er nu placeret hos
enten ledelsen eller bestyrelsen i et
årshjul, eller det vi også kalder et ansvars- og kompetencefordelingsdokument. Ranglistet efter, hvornår på
året disse opgaver skal varetages.
Resultatet af det arbejde har gjort, at
vi nu har dannet nye udvalg. Disse
udvalg har hovedansvaret for forskellige områder. De nye udvalg er:
(Se fakta boks)
Det betyder, at vi i bestyrelsen fortsat
mødes med ledelsen hver tredje uge
og drøfter forretningens tilstand og
det der er på dagsordnen, men derudover arbejder vi alle også i forskellige udvalg. Det betyder, at vi igen er
klar til at trække i det praktiske arbejdstøj og få noget for hånden, nu
vi alle ved, hvilke ansvarsområder vi
har hver især.
F.eks. har pædagogisk udvalg netop

stået for at planlægge og afholde
pædagogiske dage. Dage, hvor alt
personale var ude af huset og driften/undervisningen af både skole og
Børnehus derfor skulle løftes af bestyrelse og frivillige kræfter.
Bygningsudvalget er i fuld gang med
at få styr på varmereguleringen og

Kvinderne slider og knokler......

strømforbruget på skolen og overvejer i skrivende stund, om der skal
investeres i energiforbedringer. Derudover er de altid i sving med at løse
de små pedelopgaver, der opstår i
det daglige.
Økonomiudvalget har på det seneste arbejdet hårdt på at få al regnskabsføring, tal og budgetter ind i et
nyt IT-system, som skal samle det
hele. Det for at lette arbejdsgange
og skabe et større økonomisk over-

Oversigt over udvalg
Poulstrup Friskole og Børnehus
Økonomiudvalget:

Lasse O., Karina, Per,
Gunhild og Kristian

Pædagogisk udvalg:
Trine, Line, Heidi og
en lærerrepræsentant.

PR – udvalget:

Lasse O., Trine og Rune C.

Transportudvalget:

Anja, Tommy og Lasse O.

Rengøringsudvalget:
Line og Jette.

Bygningsudvalget/pedelkorpset:

Lasse O., Kenny, Anders og Jesper Thomsen.

mens andre tager det MEGET mere afslappet....
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blik.
Transportudvalget holder hånd i
hanke med, om de transportudgifter
vi har i forhold til at hente og bringe
vores elever holder stik i forhold til
budgetterne, og PR-udvalget har fokus på, hvordan vi får bragt alle de
gode historier videre, vi allerede har
omkring vores skole.

Frivillige sørger for at alt er rent....

Alt i alt glæder vi os til alt det spændende, som kommer til at ske i 2016
for Poulstrup Friskole & Børnehus.
Til slut kan vi fortælle, at vi nærmer
os vores årlige generalforsamling i
april. Der bliver mulighed for at besidde en skolebestyrelsesplads, så
overvej allerede nu, om det kunne
være noget for dig.
Generalforsamlingen bliver tirsdag
d. 12.april kl.19.00 på Poulstrup Friskole.

Mange frivillige bidrager til
rengøring hver uge!

Vi vil gerne sige tak til alle dem, der
har hjulpet med at holde vores dejlige skole og børnehus ren fra august
til nu. Det er en stor og vigtig hjælp I
har ydet - I ved selv, hvem I er.
Faktisk er det sådan, at der i gennemsnit er lagt mellem 14-16 timers
frivillig hjælp til rengøring hver uge,
og det betyder at frivillige står for
langt over halvdelen af den ugentlige
rengøring.
Skolen og børnehuset sparer derfor
mange kroner på budgettet, så der
trods et opstartsbudget, stadig kan
blive råd til alt det sjove.
En ny og overskuelig rengøringsplan
ligger på hylden i rengøringsrummet
overfor lærerværelset. Her kan man
tydeligt se, hvilke opgaver der skal
løses af frivillige i løbet af ugen inddelt i ”Børnehus” og ”skolen”.
Alle borgere må til en hver tid går
derind, vælge sig en opgave på planen og strege den, når den er udført.
Planen er udarbejdet sammen med
vores rengøringsdame, Jette, ud fra
de erfaringer vi alle har gjort os indtil
nu.
Er man mere til hyggeligt samvær
gøres der rent i to hold hver uge, og
vi bliver altid utrolig glade, når nye
dukker op.
Tirsdag fra 17-18
Torsdag fra 19.30 -?
På tirsdagsholdet er der mellem 5-8
ivrige damer, der svinger kost og klude i en times tid og på torsdagsholdet, får man lidt mere motion, da der

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Fakta om Poulstrup Friskole
& Børnehus!

Vi har stor søgning til vores skole og
Børnehus og vi glæder os over det
stigende antal børn og forældre, der
vælger os til.
Vi har i skrivende stund 76 elever fra
0-10.kl. – derudover er flere i praktikforløb.
I børnehuset er der 6 vuggestuebørn
og 51 børnehavebørn. ( opgjort 26/1)
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Fædreholdet kom på banen....

her er mellem 3-5 frivillige pr. gang
og vi derfor må bruge lidt ekstra tid,
cirka 2 timer pr. gang, men vi hygger os! Vi vil dog blive meget glade,
hvis flere vil være med på holdet, eller bare dukker op en gang i mellem.
Husk, at du kan følge os på vores
facebookside ”Frivillig rengøringshjælp søges – Poulstrup Friskole &
Børnehus”.

Flittige forældre.....

Fædrefodbold

I kølvandet på det fællesskab som er
skabt omkring skolen, tog nogle fædre initiativet til at starte fædrefodbold
i hallen hver mandag fra 20.45 - ?
De giver 20 kr. pr. gang og er mellem 12-17 mænd hver gang. Rygtet
siger, at vores skoleleder også har
sneget sig med på holdet. Der er
plads til flere, hvis det skulle have interesse, det er bare at møde op.

KFUM-spejderne

Spejderne planlægger tur til Norge
Mange bække små,
så kan vi til
Norges land nå!
Vi er ved, at planlægge en skøn
tur til Norge i starten af sommerferien for alle de dejlige spejderbørn i Poulstrup. Vi skal bo på en
lille hyggelig nedlagt skole i byen
Bjørheimsbygd tæt ved Tau, og vi
er ved at strikke et spændende
program sammen, som bl.a. indeholder en tur til Preikestolen.
Vi håber, at nogle af jer har lyst til
at giv et bidrag til turen, alle beløb
– store som små - modtages med
kyshånd!
Pengene skal indbetales på følgende konto, husk at mærke pengene ”Norge”:
Reg. Nr.: 9070
Konto nr.: 1635660224

På forhånd tak!

Om Lokalbladet

Fastelavn på Poulstrup Friskole

Vi beklager hvis leveringen af
Lokalbladet nr. 4 /2015 ikke kom
i din postkasse som forventet.
P.g.a. misforståelser med Nordjyske Distribution leverede vi
ikke nok blade til omdeling, det
har vi selvfølgelig rettet op på
med dette nummer.
Alle Lokalblade findes nu digitalt
på www.poulstrup.net under fanen ”Lokalbladet”.
Regnskabet for 2015 er endnu
ikke revideret, det vil blive fremlagt på årsmødet i Multinetværket den 16. marts i Vrejlev Hæstrup hallen, og vi vil også bringe
regnskabet i næste nummer, der
udkommer den 1. juni 2016.

Fastelavn er mit
navn....
Billederne her stammer fra skolens
fotoarkiv, og viser
hvordan alle børn på
skolen var med til at
”slå katten af tønden”
fastelavnsmandag
Se flere billeder på
www.poulstrupfri.net
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Historien om Ca’del Vino
Historien om Ca’del Vino
Lige midt i den lille landsby Harken,
står det, omgivet af huse af meget
forskellige stil og vedligeholdelsesgrad. Når man ser det for første
gang, så undres man. Er det Danmark? Er det Nordjylland? Eller er
det Italien? Men det er ganske vist.
Det er Danmark, men huset er så
italiensk som det kan blive i Danmark, bygget af italienske materialer, sådan da; nogle er dog franske.
Indenfor er huset fyldt med italienske vine fra de fleste områder i Italien og naturligvis også skinker, pølser, oste, olivenolie, pesto og mange
andre lækkerier af allerhøjeste kvalitet. Hvad så med folkene der ejer
det? Er de italienske, eller har de i
det mindste boet i Italien? Nej, det
nogle mærkelige svineproducenter
fra Harken, der har ombyttet det til
tider utaknemmelige landmandsliv med et travlt og spændende liv
med glade kunder og spændende
oplevelser i vinbranchen, både her
i landet og i Italien. Hvorfor i alverden gjorde de det? Med den alder
de har, kunne de mageligt bare lade
sig pensionere og leve behageligt
og nemt resten af deres dage. Her
kommer den sandfærdige historie.
Efter en del år med meget arbejde
ved landbruget: markarbejde, staldarbejde, ombygning tog vi i 1987 til
Italien på ferie sammen med børnene med en gammel Adria camping-
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vogn efter bilen. Vores mål var egentlig Lidoen ved Venedig, men vi kom
aldrig længere end Gardasøen, som
skulle blive vores feriemål i mange år
derefter. Foruden at se på de mange
dejlige steder omkring Gardasøen,
begyndte vi at smage på vinen, de
lavede. På det tidspunkt, var der et
meget ringe udvalg af italiensk vin i
vores område, så vi legede med tanken om at blive importører.
I 1999 gjorde vi alvor af at blive vinhandlere, dog kun i det små. Vi indrettede den gamle stald til vinbutik
og købte 2 paller vin, som vi solgte i
butikken, som havde åbent hver lørdag. Efterhånden udvidede vi sortimentet med flere forskellige vine, så
vi efterhånden havde et rimeligt stort
udvalg.
I 2005 var vi ved at være trætte af
alt det arbejde, der var med landbruget + mit arbejde på Apoteket, som
ikke altid harmonerede med arbejdet
med griselevering til slagteriet, som
efterhånden foregik på de mest ubekvemme tidspunkter. Harkengård,
som vi på det tidspunkt havde haft i
10 år for jordens skyld, havde vi lejet
ud til personer, som ikke magtede at
holde huset og haven bare i nogenlunde ordentlig stand, så det så mildest talt forfærdeligt ud. Vi tænkte til
tider på at sælge gården, men endte
i stedet med at sælge Nørgård vores
hjem, da vi fik et rimeligt købstilbud.

Vi ville så gøre huset til Harkengård
beboeligt og lave en lille gårdbutik
med salg af vin og specialiteter
Vi søgte kommunen om byggetilladelse, men fik til vores store overraskelse nej, da man kun måtte
opføre dagligvarebutikker på stedet
ifølge lokalplanen. Så var gode råd
dyre!! Vi snakkede med en af vores
kunder, arkitekt Steen Madsen om
problemet. Han gik så direkte til ”toppen” ved kommunen og fik tilsagn
om dispensation på byggetilladelse.
Da han nu var her, bad vi ham om at
komme med et bud på, hvordan huset skulle se ud og så rullede lavinen
bogstaveligt talt. Efter 14 dage kom
han tilbage med den mest fantastiske tegning af et rigtigt italiensk vinhus. Det så DYRT ud, men da vi først
havde set tegningen, SKULLE det
se sådan ud, så vi gik i gang med,
at indhente tilbud ved et par håndværkere. Det var 2006, hvor der var
rigtig meget tryk på byggeriet, så det
var i hvert fald ikke muligt, at få noget
bygget billigt. Ydermere skulle huset
af økonomiske grunde være færdigt
inden årets udgang. Efter nogle dramatiske forhandlinger og en bygherre, der fik kolde fødder, endte det
med at NCC fik den spændende opgave, at bygge huset. Det blev også
færdigt 14 dage før årets udgang og
resultatet ser du her.
Henny Madsen/ Vera Jensen

AARUP AUTO

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

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

Advokatfirmaet
Dyrberg & Brinkmann

Brinck Seidelinsgade 14-16
- 9800 Hjørring
Tlf. 98 90 09 77
Østergade 16 - 9760 Vrå
Tlf. 98 98 01 77

www.dyrberg-brinkmann.
dk

Vrå Apotek
Jernbanegade 6 - 9760 Vrå
Telefon 98 98 10 61

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

Poulstrup
Forsamlingshus
Kontakt 2311 6549

Harken Hallen
stedet for en god fest
Hallen har plads til ca. 200 pers.
Cafeteriaet har plads til ca. 50 pers.
Henvendelse til Annika
Tlf. 29 64 89 52
Mail: annikahugf@yahoo.dk

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

tlf. 60 77 86 14.

Se mere på
www.lynet-poulstrup.dk

•
•
•
•
•
•

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

Landbrugsbyggeri
Reparationer
Nybyggeri
Ombygning
Tilbygning
Glarmesterarbejde
Uforbindende tilbud
gives gerne

Glas-Smykker-Galleri-Blomster

Ny Rønnebjergvej 72
9760 Vrå
Tlf. 28 45 66 98

Tlf. 98 98 84 91
Fax 98 98 85 91
Mobil 20 43 84 91/
24 24 98 70
mail: pst@pst-poulstrup.dk
www.pst-poulstrup.dk

Vrejlev Hæstrup hallen

Lej hallens cafeteria til din næste fest fødselsdag - børnefødselsdag

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

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

MS Staldmontage
Hovedgaden 75
Poulstrup
9760 Vrå
Tlf. 23 35 82 60

•
•
•
•
•
•

Reparationer
Nybygninger
Landbrug
Industri
EDB
PLC

Mangler du hjælp til bogføringen?
Kontakt Inger Hansen
Tlf. 61 28 97 00
ih@maxpro.dk

KØB OG SALG
AF FAST EJENDOM

Bispensgade 115 - 9800 Hjørring
Telefon 98 92 48 66

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
Danske profiler
Kvalitet til lavpris med garanti

Træpiller til stokerfyr leveres billigt
Tlf. 28 18 13 33

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

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

Svenstrupvej 131 9760 Vrå

Tlf. 28 30 80 72
Tilbygning - Nybygning - Ombygning

Voerhøj
Maskinstation
A/S
Terpetvej 490 - 9830 Tårs

Tlf. 40 19 55 99
Tlf. 98 98 85 99
Autoriseret kloakmester

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

Vrå Optik Aps

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

Lokalbladet vejviser

Lokalbladet
Lokalbladet er et upolitisk sogneblad, der udgives af en kreds af
foreninger og institutioner i
Vrejlev-Hæstrup området.
Bladets formål er at formidle
nyhedsstof fra området, at støtte
og synliggøre foreningslivet og
lokalsamfundet udadtil og
anskueliggøre lokalhistorien.
Bladets økonomi bygger på
brugerbidrag fra læserne,
foreningsstøtte, sponsorer og
annoncører.

STOF TIL LOKALBALDET
Alle er velkomne til at indlevere,
hvad man har, stort eller småt, til
meddelerne eller redaktionen.

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

Bladet udkommer
4 gange årligt ca.
1. MARTS
1. JUNI
1. SEPTEMBER
1. DECEMBER

Tryk:
Vestergaards Bogtrykkeri,
Vrå
Oplag: 1200 eksemplarer

REDAKTION

Ansvarshavende
Foreningsstof
Redigering
Annoncer
Korrektur

Inger Hansen, Karen Margrethe Bruun
Erik Jess, Hovedgaden 78, 9760 Vrå
Inger Hansen, Gl. Rønnebjergvej 185, 9760 Vrå
Per Hansen, Engkærvej 8, 9760 Vrå
Kirsten Blichert

		

LOKALSTOF

Tollestrup
Guldager
Gunderup
Harken
Hæstrup
Høgsted
Hæstrup Mølleby
Rønnebjerg
Poulstrup

Ingen meddeler
Kirsten Mouritsen, Guldagervej 200, 9760 Vrå
Ingelise Villumsen, Bjerregårdsvej 60, 9760 Vrå
Henny Madsen, Vingemarken 3, 9800 Hjørring
Hanne Saksager, Hæstrupvej 96, 9800 Hjørring
Ingen meddeler
Henny Madsen, Vingemarken 3, 9800 Hjørring
Karen Margrethe Bruun, Ny Rønnebjergvej 114, Vrå
Ingen meddeler

FORENINGSSTOF

Aktivitetshuset
Børnenes jord
HUGF
KFUM-Spejderne
Kloster MC
Møllehaven
Poulstrup Borgerforening
Poulstrup Rideklub
Poulstrup Friskole
Sport 81
Vrejlev-Hæstrup Jagtforening
Menighedsråd
		
Vraa MC
Lokalhistorisk Arkiv

IngeLise Andersen, Gl. Rønnebjergvej 9
Mads Budolfsen, Gl. Rønnebjergvej 9760 Vrå
Anne C. Hvidberg - hvidberg.anne@gmail.com
Mette Nielsen Gønderupgårdsvej 224 - 9760 Vrå
Finn Pedersen - v.stokbro@pedersen.tdcadsl.dk
Børnehaven Møllehaven, Møllemarken 2, 9800 Hjørring
Jens-Ole Frederiksen, Gl. Rønnebjergvej 155, 9760 Vrå
Lars Nielsen, Smidstrupvej 241, 9760 Vrå
Tommy Rømer, Hovedgaden 125, 9760 Vrå
Trine Mortensen Hovedgaden 96 9760 Vrå
Leo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå
Servicemedarbejder Inger Hansen
Kirkegårdskontoret, Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå
Henning Andersen, Gl. Rønnebjergvej 19
Erik Jess, Hovedgaden 8

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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98 98 61 66
98 98 64 95
25 70 62 89
98 98 64 67
25 70 62 89
98 98 80 29

98 98 80 11
40 86 88 78
40 38 27 28
26 82 60 27
61 36 34 90
72 33 45 31
98 98 86 88
23 92 94 37
20 80 53 87
22 30 77 02
40 11 22 31
98 98 83 60
22 55 07 46
98 98 80 63

Multinetværket/Landsbyrådet

poulstrup.net
www.poulstrup.net
er en internetportal for VrejlevHæstrupområdet.

98 98 83 60
98 98 80 63
98 98 82 84
98 98 83 25

Grupper under organisationen

- formålet er en projektorienteret

organisation for initiativer, der har en
kulturel eller social målsætning,
- et netværk for kommunikation
og samarbejde,
- støtter foreninger med
almennyttige formål,
og udvikler by og land som et
dynamisk og godt bosted.
og varetager kontakten med
myndighederne og andre råd
og organisationer.

Kulturgruppen i Poulstrup
Edith Jess
Lokalbladet
Inger Hansen
Poulstrup.net 		
Inger Hansen
Klosterruten
Per Hansen
Kunstgruppen
Peter Worm
Formand for Landsbyrådet i Harken
Lisa Dissing-Hansen

Forenings vejviser

Tid og sted:

SKOLEN

Poulstrup Friskole
og Børnehus
		
Skoleledelse
Bestyrelsen
Medlemmer:
		
Tårs Skole
		

Poulstrup Skolevej 3, 9760 Vrå................................................71 99 71 03
Skoleleder Kristian Bertelsen...................................................71 99 71 03
Afdelingsleder Børnehuset Karen Risborg...............................71 99 71 03
Formand Lasse O. Nielsen..........................................................................
Trine B. Mortensen, Heidi B. Simonsen, Per Birkbak, Line Thomsen.........
Lasse Ø. Nielsen, Tommy Rømer................................................................
Vrejlev Klostervej 8, 9830 Tårs.................................................72 33 39 60

DAGINSTITUTIONER

Vuggestue og Børnehave
Møllehaven i Harken
Poulstrup Friskole og
Børnehus

PLEJEHJEM
Skovgården

Græshedevej 26, Harken, 9800 Hjørring

72 33 45 31

Poulstrup Skolevej 1-3, 9760 Vrå

71 99 71 03

Ålborgvej 49, 9800 Hjørring

96 23 47 11

KIRKERNE		

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

Kirstine Rafn, Vrejlev Kirkevej 28, 9760 Vrå
98 98 60 43
Rune Møller Nielsen, Bispensgade, 9800 Hjørring
Lene Rom Frederiksen, Vingevej 17, Vrensted, 9480 Løkken 30 12 90 81
Charlotte Kristiansen
61 76 49 76

Kirkegårdskontoret
Jan Bjergene Christensen, Lavendelvej 7, 9700 Brsl.
Inger Hansen, Gl. Rønnebjergvej 185, 9760 Vrå
Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring

98 98 83 60
23 83 14 50
98 98 82 84
98 98 63 33

Børnenes Jord
HarkenUGF
Lokalhistorisk Forening
Poulstrup Borgerforening
Poulstrup Rideklub
KFUM Spejderne
Kloster MC
Sport 81
Støttef. for Aktivitetshuset
Vrejlev-Hæstrup Jagtforening
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Vrå MC

Mads Budolfsen, Gl. Rønnebjergvej 14, 9760 Vrå
Flemming Jensen - fje@eucnord.
Henning Risom Christensen, Vrejlev Kirkevej 60, 9760 Vrå.
Per Christensen, Gønderupgårdsvej 205, 9760 Vrå
Lars Nielsen, Smidstrupvej 241, 9760 Vrå
May Britt Vinther, Hovedgaden 12, 9760 Vrå
Finn Pedersen v.stokbro@pedersen.tdcadsl.dk
Henrik Smith, Hovedgaden 63, 9760 Vrå
Tove Mortensen, Lindager 18, 9760 Vrå
Leo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå
Keld Jensen, Bastholm Møllevej 31, 9760 Vrå
Henning Andersen, Gl. Rønnebjergvej 19, 9760 Vrå

HALLER OG MØDELOKALER
Harken-hallen
Harken Idrætsforening
Lokalhistorisk Arkiv
Aktivitetshuset i Poulstrup
Poulstrup Forsamlingshus
Poulstrup Ridehal
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Cafeteria udlejning hallen
Sognehuset ved Vrejlev kirke

Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring
Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring
Hovedgaden 8, 9760 Vrå, v/ Erik Jess
Gl. Rønnebjergvej 9, 9760 Vrå
Birkager 6, 9760 Vrå
Munkholmvej, 9760 Vrå
Poulstrup Skolevej 5, 9760 Vrå
Hovedgaden 70, 9760 Vrå
Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå

AKTIVITETSHUSET:
Åbent: Tirsdage
11.30-16.00
Torsdage
8.30-16.00
Fredage
8.30-13.00
Fodterapeut:
Bestil tid på tlf. 98988011

SPAREKASSEN
VENDSYSSEL:
Østergade 15, 9760 Vrå
Tlf. 82229000
Mandag - fredag 10.00-16.00
Torsdag
10.00-17.30

Web-guide:
SPORT81:
www.pv81.dk

BØRNENES JORD:
www.ministrup.dk
KIRKERNE:
www.vh-kirker.dk
POULSTRUP.NET:
www.poulstrup.net

		

FORENINGER / FORMÆND

LOKALHISTORISK ARKIV:
Hovedgaden 8
Åbent: Mandag
16.00-18.00
1. mandag i måneden: 19.00-21.00

40 86 88 78
52 99 84 34
98 98 60 63
98 98 68 24
23 92 94 37
28 70 87 17
20 31 18 53
71 75 56 99
98 98 82 71
40 11 22 31
40 18 25 89
22 55 07 46

VREJLEV-HÆSTRUP SKOLE:
www.taarsskolecenter.dk
POULSTRUP FRISKOLE OG
BØRNEHUS:
www.poulstrupfri.net

Mail-guide:
SOGNEPRÆSTEN:
krr@km.dk
VREJLEV-HÆSTRUP KIRKER:
vrejlev.kirke@vh-kirker.dk

98 98 63 90
98 98 62 44
98 98 80 63
98 98 80 11
98 98 84 49
98 98 84 91
98 98 80 88
98 98 81 07
98 98 83 60

MENIGHEDSRÅDET:
ge@bbnpost.dk
LOKALBLADET:
e@jess-rantzau.dk
POULSTRUP.NET:
poulstrup.net@gmail.com
UGEAVISERNE:
poulstrup@live.dk
SKOLEN:
info@poulstrupfri.net
SPAREKASSEN VENDSYSSEL:
vraa@sparv.dk.
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Vi tilbyder
fornuftige og flexible løsninger
og vi tilbyder vores rådgivning, præcist
når det passer dig, og gerne hjemme
hos dig.

Vi ta’r sunde
INITIATIVER
og støtter det lokale
forenings- og kulturliv

Vi ønsker

at bidrage positivt til at gøre
markedsområdet til et bedre
sted at leve, arbejde og
drive virksomhed.

Uanset hvor du er i livet, har vi en
konto der passer til dig. Benyt dig af
et gratis og uforpligtende tjek af din
økonomi, og lad det være starten på
et fremtidigt samarbejde.

Det er

Sund fornuft

Skagen

Hirtshals
København

Læs mere

Lønstrup

om, hvem vi er, og
hvor du kan finde os

Hjørring

Sindal
Frederikshavn

Vrå
Saltum

www.sparv.dk

Pandrup

Sæby
Jerslev
Brønderslev
Klokkerholm

Aabybro
Fjerritslev

Brovst

Ulsted
Aalborg

Snedsted
Bedsted

Hvidbjerg
Lemvig
Struer

80.000 kunder tager ikke fejl

Sund fornuft

Sparekassen Vendsyssel har 22
afdelinger, med Skagen som den
nordligste og Struer som den sydligste.
1 afdeling placeret i Aalborg
og 1 i København.
Vi er i alt 340 medarbejdere.
Ca. 86.000 kunder, heraf
ca. 35.000 garanter.

