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Det sker.....
Julefrokost

Vrejlev kirke:
Morgensang 1. tirsdag i måneden
Kun for mænd 1. tirsdag i måneden
Koncert med Jeanet og Rune - 7. september
Foredrag med Jan Tvernø - 27. oktober
Se alle omtaler side 20

i Vrejlev Hæstrup hallen
Lørdag den 19. november 2022
kl. 18.30 - 02.00
Køb af billetter kan kun ske ved personligt fremmøde

Sport 81:
Fodbold
Crossdance
E-sport
Badminton

Alle tidspunkter
ﬁndes på klubbens hjemmeside
www.pv81.dk

Borgerforeningen for Poulstrup og Omegn
Banko hver torsdag
Kortspil hver tirsdag
HarkenUGF
Yoga - mandag 18:45-20:00
Herretons - mandag 20:00-21:30
Balance & Styrke - onsdag 20:00-21:00
Petanque - onsdag 18:30- og torsdag 14:00
Krolf - mandag 14:00-16:00
Motionsbadminton
Fodbold - tirsdag og torsdag

tirsdag den 27. september kl. 19.00
i Vrejlev Hæstrup Hallen
Der uddeles numre til de personer der står i kø, og
man skal oplyse det antal billetter, man ønsker.
Billetprisen er 350,- kr. ved køb denne dag, herefter
er billetprisen 400,- kr
Mød op i god tid, så du kan sikre dig adgang til en
festlig aften.
Evt. overskydende billetter kan købes ved henvendelse til Marianne og Kim Stokbro tlf. 98 98 81 07
efter den 27. september
Skulle der ske indførelse af nye restriktioner, vil julefrokosten enten blive aﬂyst eller afholdt efter gældende regler.
Musikken leveres som sædvanlig af:

Aktivitetscenteret
13. september Kør selv tur til Kornets hus
5. oktober
Foredrag ved Knud Erik Larsen
24. oktober
Spis Sammen
15. november Juledekorationer med mere
30. november Julebanko
9. december Julefrokost
Kornets hus
3. september kl. 10-17 Høstdag i Kornets hus
29. september kl. 17.30 Sangaften v/Hasseris voksenkor
6. december kl. 19 - 21.30 Julebagning

Opfordring til alle foreninger:
Send dit program - tidspunkt for aktiviteter,
stævner, sportsbegivenheder, træf eller
andet til Lokalbladet, så samler vi det her
på siden under Det sker

Lokalbladet
udkommer næste gang

1. december 2022 ( uge 48)
Sidste frist for indlevering
af stof til Lokalbladet er

15. oktober 2022
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Udebliver Lokalbladet:
Ring tlf. 61 28 97 00

Fra redaktionen
Dette blad har fået et nyere layout - vi syntes det var
på tide der skulle ske lidt nyt. Men indholdet er stadig
indlæg fra vore lokale foreninger og en blanding af nyt
og gammelt.
Vi samler stadig alt materiale, både tekst og fotos, via
vores mailadresse, og det fungerer ﬁnt.
Håndskrevet materiale kan altid aﬂeveres i postkassen
eller på kontoret ved Sognehuset, Vrejlev Kirkevænge
1, 9760 Vrå. Husk at sætte navn og telefonnummer på,
så vi kan kontakte dig hvis vi har spørgsmål.
Alle indlæg til Lokalbladet sendes til denne mailadresse:

lokalbladet9760@gmail.com

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

Lokalbladet og betaling

På redaktionen har vi drøftet betalingsmetoder, og vi
er blevet enige om at tegne et abonnement ved Mobile
Pay - det er noget billigere at bruge Mobile Pay end at
få trykt og indlagt girokort. Der kan dog stadig betales
med girokortets koder. Dem vil vi også oplyse i hvert
blad. Koden er således:
+73<
+ 83716045<
Husk stadig at anføre navn og adresse.
Vi opretter et Mobile Pay nummer, som vi vil oﬀentliggøre i første nummer af årgang 2023.
Med venlig hilsen
Lokalbladsredaktionen
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Forsidebilledet: Høstgaver ved høstgudstjenesten i
Vrejlev kirke 2021.

Mangler Lokalbladet i din postkasse?
Vi får ind imellem beskeder fra beboere i sognene,
om at Lokalbladet ikke leveres som forventet.
Vi har været i kontakt med Nordjyske Distribution,
som står for langt hovedparten af omdelingen.
Her har vi fået oplyst at såfremt man (kun) har fravalgt reklamer (reklamer nej tak) skal man have Lokalbladet leveret i postkassen. Kontakt os hvis bladet mangler.
Har man derimod fravalgt både reklamer og ugeaviser, så bliver Lokalbladet desværre ikke leveret med
Nordjyske Distribution.
Da vi jo efterhånden lever i en digital verden, vil der
formodentlig fremover være ﬂere der fravælger reklamer og ugeaviser.
Hvis du har fravalgt ugeaviser, så kan vi kun opfordre til selv at hente et eksemplar i våbenhuset ved
Vrejlev Kirke.
Bladet vil desuden være tilgængeligt i en digital udgave på www.poulstrup.net
Redaktionen

Opfordring til vore annoncører: Sker der
noget nyt i dit ﬁrma, eller måske har du en
begivenhed der er værd at omtale, så send
dit indlæg til
lokalbladet9760@gmail.com
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Musik - kunst og kultur i
Møllehaven
skaber trivsel - dannelse og udvikling.

I Møllehaven har vi her i
foråret og sommer arbejdet
med et projekt som hedder
Legekunst, hvor vi har arbejdet med puls- rytme og
lyde igennem musik. Vi har
hver uge haft besøg af en
musikpædagog udefra som
har været med til at inspirere os i musikkens tegn.
Efterfølgende arbejder vi
selv videre med legekunst
i huset.
Vi eksperimenterer med
lyde, når vi laver musik eller
når vi er på ture undersøger
vi hvilke lyde vi kan lave i
naturen med det vi ﬁnder.
Hver uge når vi har legekunst gentager vi de samme sange med lyde og bygger nyt på undervejs.
Vi synger en tryllesang,
hvor vi bruger en tryllestav,
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som kan trylle os om til
f.eks forskellige dyr og når
vi igennem sangen går ind i
fantasiens verden og bliver
til f.eks en giraf - frø - dinosaurus mv. Tilsidst tryller vi
igen så vi bliver os selv igen
inden vi igen tryller til et nyt
dyr.
Vores tryllestave var pinde
som børnene fandt i naturen og som de selv malede
i deres yndlingsfarve og
med et twist af glimmer.
Vi har også haft det fantastisk med at spille på opvaskebørste som gav en anden lyd og det var nærmest
som trommestikker.
Imellem sangene med lyde
og bevægelse har vi også
været nede i aousel ved at
høre lyde som ﬁk kroppen
til at slappe af.

Vi har de første mange
uger arbejdet indenfor i huset med at se, hvilke lyde vi
kunne eksperimentere med
.
Efterfølgende gik vi udenfor og gentog de samme
sange, men i andre rammer. Her var der pludselig
nye ting som gav andre og
sjove lyde.
Uden for prøvede vi også at
lave nye lyde med madpakkepapir - nøj hvor gav det
anledning til grineﬂip - dejligt.
Så det har virkelig været et
fantastisk projekt, som vi
arbejder videre med som
en naturlig del af vores
hverdag. Nemlig at eksperimentere med lyde på en
ny måde både inde som
udenfor.
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Det har virkelig været en
fantastisk læring for børn
og voksne i fællesskab at
kunne bruge fantasien og
ﬁnde nye lyde uanset hvor
vi er.
Desuden kan vi jo se hvordan vores læreplan kommer godt i spil med fokus
på bl.a natur- kulturelle
udtryksformer og værdier
- krop og bevægelse ja vi
når nærmest hele vejen
rundt i Møllehavens fantastiske læreplan.
Helle Jensen
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Støtteforeningen i gavehumør
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1. To virkelig skønne klapvogne, hvor der kan sidde 4 børn
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hver. Dem er vuggestuen simpelthen så glade for, for det
betyder de kan komme på længere ture, hvor alle vuggebe
stuebørnene kan komme med. De har allerede været afst
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2. Tre mooncars som virkelig gør lykke blandt børnene
3. Et udekøkken som børnene tilbereder de bedste mud-
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Alle arrangementer varetages af frivillig arbejdskraft, og
det tager vi hatten af for.
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Mooncars og udekøkken bliver brugt ﬂittigt

Lokalhistorisk arkiv - lokalhistorie
Poulstrup som jeg husker
det
Jeg så i Lokalbladet nr 2 for 2022, at I
manglede oplysninger til Hovedgaden
nr 96.
Det var mine bedsteforældre, der havde huset i omkring år 1948.
De hed Juline Marie Andreasen og
Jens Christen Andreasen. Se fotos.
Deres søn Aksel Andreasen arbejdede
på Vrejlev Kloster på det tidspunkt. Se
foto taget på hovedtrappen, af arbejdere. Det er Aksel, der står til højre på
billedet.
Mine bedsteforældre havde en lejer til
at bo i venstre side af huset. Jeg kan
huske, at hun blev kaldt Julle, men om
det var hendes rigtige navn, ved jeg
ikke.
Efter min bedstemors død i 1954 overtog Aksel huset og han ﬁk arbejde på
Poulstrup Savværk i en periode.
Jeg kan huske, han stod og lavede
sneskærme, der blev brugt langs kommunevejene dengang.
Aksel ﬂyttede til Vingemarken nr 5 i
Hæstrup i 1969. Der ﬁk han bygget et
lille bjælkehus. Han boede der til sin
død i 1994, han blev 83 år.
Med venlig hilsen
Gunnar Larsen
Frejasvej 46
9700 Brønderslev
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Gadespejlet
Stor aktivitet i Kornets hus.
I skrivende stund (15. juli) er der stor
travlhed i Kornets Hus med brunch
både klokken 10 og 13.30 og efterfølgende rundvisning i huset og guidet
tur i Kornets Have, hvor man p.t kan
følge væksten af de mere end 20 forskellige sorter og arter korn, som står
i snorlige rækker i små parceller, der
er skiltet med navne. Det er en rejse
ind i kornets diversitet at gå på opdagelse i den interessante have.
Jørn Ussing Larsen idemanden til
Kornets Hus samt kornansvarlig melder p.t ud med, at der denne sommer
er spelt og rug, der ikke er set højere
og er mere end 2 meter højt.
Kornets Hus har indledt et udvidet
samarbejde med Vendsyssel Fødevarer, der en sammenslutning af
omkring 50 lokale mindre fødevareproducenter i Vendsyssel, Hanherred
og Læsø. Disse fødevareproducenter
er ildsjæle, der brænder for at producere gode kvalitetsprodukter med stor
smag og kort vej fra jord til bord. Det
har resulteret i ny sommermenu, hvor
mange af deres produkter vil være
med i menuen til brunch på Kornets
Hus bl.a. æg og kylling fra Bøgebæk
ved Tårs, grøntsager fra Markliv nord
for Vrå, korn og kerner fra Aurion, m.
ﬂ.
Nye aktiviteter i sensommer, efterår
og ”før juletid” erstatter sommerens
travlhed i Kornets Hus. Der er et
væld af interessante kurser for både
madprofessionelle og uøvede, der
spænder fra Fremtidens Brød af Fortidens korn, Det Daglige Brød – Mere
Smag, Det Grønne Køkkenløft, Glutenfri Bagning, Surdejsrugbrød og for
hele familien i bageværkstedet: Pizza
ad Libitum samt Pasta – Maestro,
Den Store Kagedyst og Fribagning.
Alt dette kan man læse mere om på
www.kornetshus.dk eller man kan følge Kornets Hus på Facebook.
Vinterrug af sorten Sangaste en oprindelig estisk kornsort, som kaldes for
verdens ældste vinterrug.

Kirsten Mouritsen

Hen over efteråret er ud over de ovennævnte følgende arrangementer:
03. september kl.10-17 høstdag i Kornets Hus, hvor alle er velkommen
29. september kl. 17.30 sangaften v. Hasseris Voksenkor og spis sammen.
06. december 19-21.30 julebagning sammen med Louise og Anders fra Vester Hedegård.
Der kommer mere information senere - se Kornets Hus hjemmeside eller Facebook.
Kornets Hus adresse: Guldagervej 501, 9800 Hjørring
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Gadespejlet

Køkkenet på Kornets Hus har ikke langt til krydderurterne, hvilket ses da Anna (til venstre) og Lene (til højre) er i højbedene
og samler små buketter krydderurter til køkkenet.

Vårrug fra Livø

Krydderolie

Højbedene bugner lige nu af krydderurter og her er et
forslag fra køkkenet på, hvordan man laver en smagfuld
krydderolie, der kan holde sig i 14 dage i køleskabet og
kan bruges i mange forskellige sammenhænge.
Ingredienser:
1 håndfuld blandede urter fra haven – for eks. rosmarin,
løvstikke, salvie, timian, oregano og persille – eller man
sammensætter selv de krydderurter man synes bedst om.

4 dl. god olivenolie eller koldpresset rapsolie
½ fed hvidløg
Skal og saft fra ½ citron
Riv citronskal og hak hvidløget meget ﬁnt.
Fremgangsmåde:
Pluk og skyl krydderurterne. Blend olie, de skyllede urter,
det hakkede hvidløg, citronskal og citronskal krydderurterne til de er ﬁndelt og smag til med salt og peber.
Krydderolien kan bruges til at smøre på brød, som dressing eller til at krydre et stykke kød til grillen.

Højbede med krydderurter

Lokalbladet nr. 3 - 2022
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Spejderne på MUS-lejr

Den anden weekend i juni drog bæverne og ulvene afsted på MUS lejr på Thorup Hede.
Dagen forinden havde May
Britt med hjælp fra en forælder og hans spejdervenner
bygget lejrplads for os, så vi
kunne ﬂytte lige ind i teltene
– det var dejlig nemt.
Fredag pakkede vi ud og
spiste vores medbragte
madpakker. Vejret var ﬁnt
og efter aftensmaden skulle
vi til det store fælles lejrbål.
Vi var 799 spejdere tilmeldt
lejren både grønne og blå
uniformer. Temaet for årets
lejr var Gallerne, så det var
Miraculix, som var vært for
lejrbålet, men Asterix og
Obelix og alle de andre var
også tilstede – og de gik og
smugdrak af hvad de troede
var trylledrik, men det viste
sig at være vaskevand fra
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Miraculix sure sokker og
underbukser – det ﬁk de
travlt med at spytte ud. Vi
havde også Villads og Petra
fra vores ulveﬂok oppe på
scenen, da Villads var helt
tilfældigt blevet udvalgt til
at hjælpe Miraculix med at
bevise at spejderbørnene
var bedre forberedt end lederne, hvilket de på mystisk
vis også viste sig at være.
Efter et oplevelsesrigt lejrbål
spiste vi kage i lejren og så
var det sengetid, der gik dog
lidt tid inden alle de spændte
spejdere faldt til ro..
Lørdag var der fuld fart på
aktiviteterne rundt omkring
på Thorup Hede, hvor vi
skulle hjælpe gallerne med
forskellige ting. Vi skulle

bl.a. ﬂytte vand med hullede
rør, brygge trylledrik, ﬁnde
ud af hvad der var i skatten
ved den gale galler og en
masse andre sjove ting. Om
eftermiddagen var der stor
fælles gudstjeneste. Til aften ﬁk vi på bedste spejdermanér spaghetti og kødsovs
til aftensmad og med mætte
maver gjorde vi klar til vores
eget hyggelige lejrbål. Vi ﬁk
lavet et rigtig lejrbål med
sange, sketch, sanglege
og selvfølgelig skumﬁduser
og mariekiks. Denne aften
faldt spejderne lidt hurtigere
i søvn.

Vi havde en masse forskellige koder med, hvor spejderne kunne prøve at skrive
en besked eller eget navn.
Nogle grupper havde lavet
kapløb med stridsvogn af
rafter, insektbingo og mange andre sjove aktiviteter.
Frokosten ﬁk vi hurtigt spist
inden den store fælles afslutning hvor alle gallerne
ﬁk sendt os godt hjem med
mange nye oplevelser i bagagen – og lidt trætte også
Tak til forældrene som hjalp
med at bygge lejr, bage, kørsel og bryde lejr ned.
Mette Karlsen

Søndag havde hver gruppe
forberedt en aktivitet på
egen lejrplads, og så skulle
patruljerne gå rundt til dem.
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Junior lejr
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Mens bæverne og ulvene var på MUS lejr havde juniorspejderne en lille lejr i spejderhuset hvor de sov
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med mange forskellige konkurrencer og de ﬁk også
prøvet noget, som de ikke havde prøvet før – nemlig
at gå 5 km baglæns!
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Sankt Hansaften 2022 i Harken.

Der gives ikke ved dørene

Der ﬁntes

Der løbes

Fuld længde

Sponsorer

Sankt Hansaften var igen i
år fyldt med traditioner. Der
var inviteret til fællesspisning, hvor omkring 40 personer kom til god mad og fælles hygge. Efter spisningen
skulle bålet tændes, som i år
var samlet og leveret af Lars
Gade og Anders Kjær i fællesskab. Her var der mødt
yderligere beboere frem for
at se heksen blive sendt til
Bloksbjerg, også traditionen
tro kom heksen fra Møllehaven, igen en rigtig ﬁn en af
slagsen. Efter bålet blev der
nydt kaﬀe og hjemmebagt
kage.
Tak til alle for en rigtig god
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aften.
Sommerfodbold på Expert
Fugen Arena i Harken.
Der var arrangeret en sommerfodboldkamp
Harken
serie 2 vs Vendsyssel FF
fredag den 1. juli kl.19. Fodboldafdelingen havde lagt
sig i selen for at stable et
ﬁnt arrangement på benene,
så de fremmødte tilskuere
kunne få sig en god oplevelse. I dagene op til arrangementet, havde det danske
sommervejr vist sig fra den
gode side men lige netop på
dagen vendte vejret til det
knap så gode med regn og
blæst.

På trods af vejret, kom der
alligevel mange mennesker
for at overvære kampen
med det ﬁne besøg på banen. Et gæt på antal tilskuere vil være et sted mellem
250 og 300.
Fodboldafdelingen
havde
skaﬀet sponsorer og udstillere til dagens kamp, ligesom der blev solgt kampprogrammer med mulighed
for vinde ﬁne præmier på
nummeret. Der var også
sørget for opstilling af overdækkede områder, hvor der
kunne nydes fadøl, stadionplatter, kaﬀe og kage. Den
nyopstillede salgsvogn ﬁk
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sin ilddåb denne aften, hvor
Henny Madsen styrede salget med stort overblik. Der
var ﬁn søgning til at benytte
boderne der var stillet op.
Selve kampen på banen
blev som nok forventet, en
lidt stor mundfuld for de lokale drenge. De fulgte dog
godt med den første del af
kampen og kom da også på
1-1, men så viste niveauforskellen sig og kampen endte
1-6 til Vendsyssel FF.
Men et godt arrangement
med god underholdning det
trælse vejr til trods. En stor
tak til alle der gav en hånd
med.

Salgsområde

Opvarmning

Henny har styr på salget

God kamp

Yes - mål

Der kæmpes
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EFTERLYSNING!
Kender du en eller ﬂere af
de skoleelever der er på et
af billederne?

Billede nr. 1

I to artikler her i Lokalbladet har Kirsten Mouritsen fortalt om Høgsted
Skole og om oprydningen efter at
den sidste ejer har forladt stedet.
En af de personer, der var med til
at rydde op og tømme skolen, kom
her i foråret ind på Arkivet med
en lille æske og spurgte, om det
kunne have vores interesse at se
på æskens indhold. Det viste sig
at være 7 gamle fotograﬁer af elever i Høgsted Skole fra 1950 til ca.
1955. Billederne var uden navne
eller andet, der kunne identiﬁcere
personerne på billederne, kun kunne vi se at på nogle af billederne
var lære Anders Hove med.
Derfor vil vi på Lokalhistorisk Arkiv i
Poulstrup gerne have læserne til at
hjælpe os med navne på de elever,
der er på billederne. Genkender du
en eller ﬂere, kan du kontakte en
af medarbejderne eller komme på
Arkivet på Poulstrup Friskole og
Børnehus, vi bor i østﬂøjen, og har
åbent hver mandag mellem 16 og
18, vii kan også kontaktes på telefon 98988063 eller 40636063.

Billede nr. 2

Vi har nummereret billederne så brug nummeret
ved henvendelse, så har
vi billederne i A4 størrelse,
som der kan skrives på.
Er du ellers interesseret i
Vrejlev-Hæstrup områdets
historie er du meget velkommen på Arkivet, vi har en
guldgrube af billeder og materiale fra området.
Erik Jess

Billede nr. 3
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Billede nr. 4

Billede nr. 6
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Billede nr. 5

Billede nr. 7
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Gadespejlet
”Fodringsanlæg” i gylletank.
Når først en andemor har etableret
rede et sted, vender den åbenbart tilbage til samme sted år efter år eller efterkommerne gør uanset, hvor usmart
det end må være.
Hos Esther og Knud Thomsen på
Åbenterp har en and igen igen indtaget den gamle gylletank, der ikke
har været i brug siden omkring 1990.
Regnvand har igennem årene skabt
grobund for både rør, siv og græs i
tanken. Det må en andemor have betragtet som et beskyttet sted, for også

Foderpladsen i bunden til venstre
Den gamle møddingsplads midt på
gårdspladsen på Åbenterp har de senere
år fået ny funktion. Selve møddingspladsen er en fordybning, hvor der altid står
vand nu. Midt i den lille sø er der lavet en
lille ø, hvor der står en sølvpil og skygger. De seneste mange år er der kommet
ænder for at ruge under træet, hvor der
er lagt nogle gamle mælkespande, der
er dækket med grangrene. Godt et par
snese ællinger bliver det til hvert år. Det
antal udvides nu hvert år. I år har der været over 70. De bliver ligesom ællingerne
i gylletanken også serviceret med foder.
Der er hegn omkring andedammen, både
for rovdyr og også for, at andemødrene
nogle gange vandrer væk med de små
ællinger lige når de er udklækket. De skal
gå temmelig langt for at komme til vand
og hvor mange af de små når helskindet
igennem alle de rovfugleblikke på deres
vej, så er de bedre beskyttet på gårdspladsen, indtil de selv kan komme på
vingerne og ﬂyve væk, mener Esther og
Knud. Hen i eftersommeren er det ret interessant at se, for da er der ikke en and
tilbage på gårdspladsen om dagen, men
om aftenen er alle tilbage for at fouragere
og de har en hel ﬂok fremmede med sig.
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i år er der ællinger i gylletanken. Der
er grænser for, hvor meget føde der er
til rådighed for ællingerne på den begrænsede plads og da de ikke kan ﬂyve, når de lige er udklækkede og hverken Esther eller Knud kan leve med,
at ællingerne dør af sult, så har Knud
lavet et sindrigt fordringsanlæg, der
består af et rør til foder og et til vand,
Når der ﬂere gange dagligt fodres hælder han foder i røret oppe ved kanten
af beholderen, det løber så gennem
røret ned i et lille trug, der står på en

lille platform på vandet i gyllebeholderen. Samme fremgangsmåde til vandet, sådan fungerer det fra ællingerne
er små og til de selv kan ﬂyve derfra.
Et år tømte han tanken for al vækst,
så var der ingen rugeplads og gemmesteder og dermed ingen rugende and,
men nu er der igen grøde i tanken og
andemor eller måske efterkommere
har ikke glemt det uforstyrrede paradis
med ﬂere gange daglig ”diner transportable”.
Kirsten Mouritsen

Det er nemt for ællingerne at gemme sig og man skal virkelig stå stille meget længe,
før man får indtryk af, at der er liv mellem sivene. En gang imellem kan man se, at
vegetationen bevæger sig og jeg ﬁk da også lige et glimt af andemor, før hun igen var
skjult.

Nu skulle man så tro, at der bliver rigeligt
med andesteg til både Mortensaften og
jul, men her er især Esther standhaftig,
nej vi sidder her indenfor i stuen og
følger ællingernes færden helt fra de
som helt små farter rundt i vandet, leger
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og laver opvisning. Det er vores hobby og
når de er ﬂyvefærdige, så siger vi farvel
og tak for god underholdning og håber vi
ses næste år.

Gadespejlet

Rundmarken 10
På Rundmarken 10, byder vi velkommen til Mathias
Hove, Araceli Alcantara og deres søn Max Emil.
Familien overtog huset 1. maj 2022
Mathias Hove kommer fra Sindal, Araceli Alcantara er fra
Mexico
De mødte hinanden på Vrå Højskole.
Mathias er selvstændig i Hjørring og Araceli arbejder som
pædagog i Nørresundby i børnehaven ” Fuglsang ”
En børnehave med lange åbningstider beregnet på sundhedspersonale som har sene vagter.
Max Emil går i børnehaven Møllehaven, og den er familien meget glade for.
Fritiden går med at klargøre deres nye hus, Mathias vil
gerne slappe af med musik.
Araceli bruger også tid på at hygge med Max Emil og de
kammerater han tager med hjem.
Familien glæder sig til at planlægge ferie hos familien i
Mexico, det har været svært grundet corona.
Familien valgte området fordi det er skønt med hallen og
grønne områder tæt på, der er ﬂinke naboer og jævnaldrende børn.
Henny og Sanne

Rundmarken 8A

Velkommen til Line Engbo Christiansen og Laust Nørsøller Urnholt som
er ﬂyttet til Harken.
Line er barnefødt i Skibsby og gik på
Højene skole, Laust er fra Hjallerup
hvor han også gik i skole.
Parret mødte hinanden på Horne Efterskole.
De har tidligere boet i Ålborg, der var

alt for meget larm/uro og ingen hilste
når man mødtes på trappen.
Laust er tømrer og arbejder i ﬁrmaet
”Step Tech” i Ålborg som
renoverer gamle ejendomme, hjemme
går tiden med nyt stakit og ﬂiser.
Hvis der bliver tid går han til Padel tennis.
Line er ferieaﬂøser på Skovgården og
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den 17. august starter hun på læreruddannelsen. Hun vil gerne arbejde på
ungdoms/efterskoler.
Den 15. juli skal de have hund, det
glæder de sig meget til. En Engelsk
Cocker spaniel, som hedder ”Scooby ”
Henny og Sanne
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Kirkebladet
Sognepræst Kirstine R.R. Rafn
Vrejlev Præstegård
Vrejlev Kirkevej 28 9760 Vrå
Tlf. 98 98 60 43
Kan kontaktes:
Mandag - torsdag 09.00 - 17.00
Fredag er fridag Mail: krr@km.dk

I præstens fravær

Når jeres præst holder fri, kan sognepræsterne i
Vrå/Em og Tårs/Morild kontaktes:
Vrå/Em: Caris Johansen (CETJ), tlf. 98 98 10 40, mail CETJ@KM.DK
Tårs/Morild: Kirsten Munkholt (KIMU), tlf. 98 96 10 83, mail KIMU@KM.DK
Følgende dage holder præsten fri:
3.-4. september – CETJ
10.-16. oktober – CETJ
12.-13. november - CETJ

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

Fredagsdamer

Vi mødes den første fredag i måneden i Sognehuset. Vi strikker til Rumænien, men har også aﬂeveret sokker, halstørklæder og lune tæpper til
Blå kors i Hjørring. Vi mødes kl 14, strikker/hækler, får kaﬀe og kage og
synger en sang eller to, og går hjem 16.30-17.00. Vi har plads til ﬂere, så
skulle du have lyst til hyggeligt samvær den første fredag i måneden er du
VELKOMMEN i Sognehuset. De kommende fredage er 2. september - 7.
oktober og 4. november

Kirkegårdsleder:
Jan Bjergene Christensen
Servicemedarbejder:
Inger Hansen

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

Kirkebil:
Bestilles til gudstjenester senest om
lørdagen kl. 17.00 hos
Henny Thomsen Tlf 24 65 98 33
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Kun for mænd

Der er stadig hyggeligt samvær – men KUN FOR MÆND – i sognehuset
hver den
første tirsdag i måneden.
Damerne har jo deres fællesskabseftermiddage, så derfor er det helt på sin
plads at også mændene skal have deres egen dag.
VI mødes kl. 14.00 til kl. 16.00 og der vil være kaﬀe (eller
te) på kanden, samt franskbrød eller boller med
ost og rullepølse – og ikke mindst det gode samvær og den hyggelige snak med venner, naboer
og bekendte.
Vi mødes
6. september
4. oktober
1. november

Nyt fra Sognepræsten

Dåbsgudstjenester
Vi har lige én lørdagsdåb tilbage i år:
26. november, kl. 10.30
– og der er i skrivende stund ingen reservationer, så det bestemmer det dåbspar,
der først henvender sig til præsten og
bestiller dåb.
Vi glæder os til at byde nye, små sognebørn - og deres familier - velkommen til
en uformel og hyggelig dåbsgudstjeneste
med dåbsbarnet/-børnene.

Børnegudstjenester og
minikonﬁrmander
Vi har hele to børnegudstjenester i efteråret, sæt allerede nu et stort
X i kalenderen, for det bliver rigtig hyggeligt. Spirekor og juniorkor
medvirker, vi skal lege og synge, høre historie og lave spændende
ting.

Vi ses søndag den 11. september og søndag den 30.
oktober, begge dage kl. 10.30 i Vrejlev kirke.
Vi skal høre historien om Josef, og det kan nok være, at han oplevede
meget! Hold da op! Og så skal vi høre en masse om vand og vands betydning, helt hvordan har vi endnu ikke bestemt – men vi har bestemt, at vi vil
gøre det så hyggeligt og sjovt som vi overhovedet kan.
Hvis du er tilmeldt som minikonﬁrmand (tilmeldingskema deles ud i 3.kl.
lige efter sommerferien) er det også disse to datoer, hvor vi fortsætter hyggen, sange og legen i sognehuset.

Lokalbladet nr. 3 - 2022

21

Nyt fra Sognepræsten
Morgensang
En ny sæson står for døren. Vi starter
morgensangen op tirsdag den 4. oktober, og mødes igen 1. november og 6.
december kl. 8.30.
Vi samles i Vrejlev kirke med Lene ved
klaveret og Kirstine med manuskriptet
og synger nogle af de rigtig gode salmer, hører nogle af prædikenteksterne til den kommende måned. Og efter
en halv times tid går vi i sognehuset

Vi siger tilykke til:
for at nyde en god kop kaﬀe eller te –
og nogle friske rundstykker.
Det er en dejlig måde at starte dagen
på; musik og sang, Fadervor og et par
bibelske tekster og så en masse hyggeligt samvær med venner, familie og
naboer – kom og prøv om ikke det er
noget for dig.

Malthe Varlund Ørnbøl
Døbt i Vrejlev kirke
den 8. maj 2022
Linus Fjordbak Jakobsen
Døbt i Vrejlev kirke
den 29. maj 2022
Asta Stærmose Thomsen
Døbt i Vrejlev kirke
den 5. juni 2022
Vincent Holger Cornelius
Hastrup Kirketerp
Døbt I Vrejlev kirke
den 5. juni 2022
Magnus Hedin Sillasen
Døbt i Vrejlev kirke
den 26. juni 2022
Cassandra Staarup Sølver
Døbt i Vrejlev kirke
den 26. juni 2022

Vi har taget afsked med:
Der har ikke været begravelser
eller bisættelser siden sidst

Prædikenværksted
Søndag den 9. oktober og søndag den
20. november umiddelbart efter højmessen mødes vi i sognehuset til prædikenværksted.
Kom og vær med til en snak om den
kommende søndags prædikentekster. Vi
begynder med at læse teksterne højt, og
så er ordet ellers frit: Hvad taler til os,
hvad undrer os, hvad synes vi er uforståeligt? hvad ville vi selv sige, hvis det
var os, der skulle prædike? Og hvad har
vi lyst til at synge?
Snakken over bordet tager udgangspunkt i teksten – men det er ikke til at
sige, hvor vi ender…
Alle er velkomne, der kræves ingen
øvelse eller kirkevanthed – bare nysgerrighed og lyst til at gå i clinch med prædiken, Bibel og snak om tro. Vi regner
med at være sammen om Ordet en god
times tid.
Vel mødt til en snak om ”den gode bog”,
der er plads til fere omkring bordet..
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Nyt fra Sognepræsten

Høstgudstjeneste
Vi holder den traditionsrige høstgudstjeneste søndag den 25. september, kl.
10.30 i Vrejlev kirke – og vi
glæder os til at byde jer alle
sammen velkommen.
Hvad er det så for nogle traditioner vi holder i hævd? Ja
dels så handler gudstjene-

sten om årets høst, og det
gør alle sangene og salmerne også. Der er pyntet ﬂot
op i kirkerummet og trappen
op til alteret plejer at bugne
af høstgaver. Der er nemlig
også tradition for, at menigheden tager lidt af høsten
med i kirke (æbler fra ha-

ven, en sensommerbuket,
gulerødder, majs) – ja alt fra
køkkenhaven og prydhaven
kan bruges – hvis man ikke
lige driver landbrug
Høstgaverne
bortloddes
ved den efterfølgende frokost som holdes i Harken
Hallen, og hele overskuddet
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går til lokale kræfter bl.a.
spejderne i Poulstrup.
Kom og vær med til et par
utrolig hyggelige timer i godt
selskab.
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Nyt fra Sognepræsten
Menighedsrådet inviterer til et spændende foredrag med Jan Tvernø torsdag den 27. oktober kl. 19.00.
Foredraget foregår i Vrejlev Kirke. Fri adgang

Khat, kaos og Kalashnikov
Oﬀ-road trip i ukendt land
Rundrejse i Sydsudan eller strandferie i Somalia er
ikke ligefrem det som rejsebureauerne skilter med
og Udenrigsministeriets rejsevejledning er klar – Bliv
væk. Det er farligt!

ene eller anden årsag, og
jeg rejser oftest ud fra ﬁlosoﬁen om, at er der en plet
på et landkort, så kan man
komme dertil og eksistere,
for det er der nogle lokale
som gør.

Jeg bliver nysgerrig og tænker. ”Det må være muligt.
Der må bo helt almindelige
mennesker, som ønsker en
helt almindelig hverdag med
kærestesorger, nabostrid og
krænkelseskultur, og der må
være en form for fungerende samfundsstruktur.”

Jeg fandt ud af, at den nordlige del af Somalia løsrev
sig fra Somalia i 1991, kalder sig selv for Somaliland
og faktisk var selvstændigt
i 6 dage i 1960. Sydsudan
blev selvstændigt i 2011,
har status som verdens
yngste nation, er verdens
næstmindst udviklede land,
hvor det er lettere at få fat i
en Kalashnikov end en halv
liter vand og der hersker
fuldbyrdet kaos og anarki.

Jeg har altid været tiltrukket
af steder, som de færreste
kender eller som synes at
være utilgængelige af den
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Jeg tog et par hurtige beslutninger, da muligheden
bød sig og ﬁk nogle uforglemmelige oplevelser.
Tag med mig på disse helt
unikke rejser med de mest
bizarre rejseoplevelser langt
væk fra alfarvej i ukendte
lande med slyngelstatsprædikat, hvor det meste synes
at være kaos og børn stadig
bliver bange, fordi de aldrig
har set en mand med lys
hud.
Jeg blev anklaget for spionage og forhørt på en somalisk ﬂådestation. Jeg
strandede i Adenbugten og
gik på bunden af Det Røde
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Hav. Jeg kom i nærkontakt
med mennesker, som aldrig
havde set et hvidt menneske før, Jeg blev vækket af
maskingeværsalver.
Jeg
var så privilegeret at interviewe den levende legende,
utrættelige Dr. Edna Adan.
Jeg har for første gang nogensinde bestukket en embedsmand og jeg har fået
et ganske særligt forhold til
værelse 207 på Palm Africa
Hotel i Sydsudans hovedstad Juba.

Nyt fra organisten
Spirekor

Juniorkor
Fra 3. Klasse og opefter
Fredage kl. 14:15 - 15:05 på Poulstrup Friskole
Lidt om Juniorkor
Juniorkor er for alle sangglade drenge og piger!
Børnene lærer at bruge stemmen på en sund måde, hvor krop
og stemme forenes. De lærer musikalfabetet at kende, noder og
musikkens fantastiske sprog og verden. Børnene bliver fortrolige
med kirkerummet og årets gang i kirken.
I Juniorkoret synger vi sange, salmer og korsatser, der skal bruges til de børnegudstjenester og koncerter børnene skal medvirke
til. Vi synger både en- og ﬂerstemmigt, danske, nordiske og engelske korsatser – både klassiske og rytmiske – en skøn blanding af
alt det, der giver sangglæde og kan ”smitte” fællesskabet.
Der er ingen optagelsesprøve og det er GRATIS at synge i Vrejlev
kirkes kor.

Lidt om Spirekor
Spirekor er for alle sangglade drenge og piger.
I spirekoret tager vi udgangspunkt i børnenes
naturlige stemme- og bevægelsesmæssige
udvikling gennem sanglege, tegn (”fagter”)
og dans. Vi leger gode sangvaner ind via de
børnesange og -salmer, som vi synger sammen. Børnene lærer musikalfabetet , noder og
musikkens sprog - og vi stifter bekendtskab med
kirkerummet og kirkens højtider.
Det er GRATIS at synge i Vrejlev kirkes kor.

Hvor og hvornår foregår
babysalmesang?

Babysalmesang
Babysalmesang er musik for
de helt små babyer fra ca. 2
mdr til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger og danser salmer
og sange og lytter til musik.
Ved hjælp af sæbebobler, rasleæg og tørklæder stimuleres
barnet mens de lærer nogle af
vore smukke og elskede salmer
og sange. Det er, naturligvis,
de voksne der synger, men

0. - 2. klasse.
Fredage kl. 13-13:45 på Poulstrup
Friskole

•
børnene lytter med i det rum,
der bliver skabt gennem musikken, bevægelserne og ordene.
Børnene forstår naturligvis ikke
ordene, men det, der bliver
sunget er med til at skabe en
stemning, som børnene kan
mærke. Det giver også børn og
forældre en mulighed for at blive
fortrolige med kirkerummet.

•
•
•
•
•

Der er babysalmesang i Vrejlev kirke 10 torsdage i efteråret - første gang er
torsdag d. 15 september kl. 10.00
Det er organist Lene Rom Frederiksen der
leder babysalmesang
Hvis du går hjemme på barsel med dit barn, så
tag dig tid til at komme. Tilmelding til Lene på
30129081 eller mail lenerom@mail.dk
Vi slutter af med at drikke en kop kaﬀe/te i
Sognehuset. Det er gratis at deltage.
Vi tager naturligvis hensyn til corona og sørger
for afspritning og afstand.

Syng dig glad
syng i kor
Kan du lide at synge og har du lyst til
at synge i kor?
Har du lyst til at lære nye sange eller
genopfriske kendte sange/salmer og
viser?
Nye medlemmer er meget velkomne
Vi øver hver tirsdag kl. 19.30
Vil du vide mere er du velkommen til at
kontakte kirkens organist
Lene Rom Frederiksen
tlf. 30 12 90 81

Babysalmesang
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Nyt fra Sognepræsten
Syng julen ind i Hæstrup kirke
Første søndag i advent – den 27. november, kl. 19.00, er der
alle muligheder for at komme i julestemning, og hvis det ikke
lykkes, så er der vist ikke meget, der hjælper…
Vi synger nemlig nogle af de allerbedste julesange og -salmer, hører en lille historie og slutter aftenen af med gløgg og
æbleskiver (eller sodavand og æbleskiver) i det ﬂot pyntede
og hyggelige kirkerum – og ikke mindst rigtig godt selskab...
Det er en hyggelig aften – inden det hele går løs for alvor –
hvor vi lader op til den kommende tid med en lille forsmag på
julens glæder.

Koncert i Vrejlev kirke
med vore egne og næsten verdensberømte solister
Jeanet og Rune Møller Nielsen akkompagneret af organist Lene Rom Frederiksen
Onsdag den 7. september kl. 19.00 har
vi den store fornøjelse at byde indenfor
i Vrejlev kirke til en koncert med

Jeanet og Rune samt
Lene ved ﬂygelet
Kom indenfor og hør og oplev kendte
og elskede melodier af Bent FabriciusBjerre, Andrew Lloyd-Webber m.ﬂ.
Sange fra musicals og ﬁlm krydret med
et par kendte Grand Prix hits
Der er fri entre denne aften, dørene
åbnes kl. 18.00.
Menighedsrådet
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Nyt fra organisten

Vi synger sammen
i Vrejlev kirke
torsdag den 8. september kl. 10.00.
Vi håber rigtig mange har lyst til at
deltage og få en lille gave med hjem
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Nyt fra Sognepræsten
””Mads, du som beder til Gud
... Jeg håber, du takker ham
for Ingeborg.” Kristens ord gør
Mads lidt eftertænksom, og
han svarer da også: ”Ja, uden
hende var jeg måske ikke så
meget værd.” Hvortil Kristen
kort bemærker: ”Næh, det var
netop også det, jeg tænkte.”
Mads kunne godt have udeladt
ordet ”måske.” For uden Ingeborg, var han ikke så meget
værd. Det vil sige: I Guds øjne
er vi alle noget og lige meget
værd. Men det værdifulde ved
medmennesket aktualiseres og
fremkaldes netop i mødet med
den anden

Matador og gudstjenesten
Torsdag den 3. november
2022, kl. 19.00 er der aftengudstjeneste i Hæstrup kirke.
Lea Hoﬀ og Kirstine Rafn vil
inddrage TV-serien ”Matador” i gudstjenesten, idet der
er rigtig meget kristendom
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i denne serie – og det er
ikke bare faster Anna, men
i hvert eneste afsnit ligger
kristendommen lige under
overﬂaden.
Det bliver en herlig aften
med gode sange og melodier fra TV-serien, tråde truk-

ket fra TV til kirke og tilbage
igen. Vi slutter aftenen af
med lidt godt til ganen og en
masse hyggeligt samvær.
Torsdag den 23. marts 2023,
kl. 19.00, holder vi endnu en
gudstjeneste i ”Matadors”
univers, denne gang i Sdr.
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Harritslev kirke, men mere
herom i et senere blad.
Vi håber meget, at menighederne fra de to pastorater
har lyst til at deltage i en –
eller begge gudstjenester.

Gudstjenestelisten for Vrejlev og Hæstrup kirker
Dato

Kirkeåret

Vrejlev

Hæstrup

Bemærkninger

September
4. september

12. s. e. trinitatis

09.00

Caris Johansen

11. september

13. s. e. trinitatis

10.30

Børnegudstjeneste og minikonﬁrmander

18. septmber

14. s. e. trinitatis

10.30

25. september

15. s. e. trinitatis

10.30

Høstgudstjeneste med frokost

Oktober
2. oktober

16. s. e. trinitatis

10.30

9. oktober

17. s. e. trinitatis

10.30

16. oktober

18. s. e. trinitatis

09.00

23. oktober

19. s. e. trinitatis

10.30

30. oktober

20. s. e. trinitatis

10.30

Caris Johansen

Børnegudstjeneste og minikonﬁrmander

November
3. november
6. november

Allehelgen

10.30

13. november

22. s. e. trinitatis

09.00

20. november

S.s. i kirkeåret

10.30

26. november

lørdagsdåb

27. november

1.s. i advent

19.00

Aftengudstjeneste - tema Matador

14.00

Allehelgen
Caris Johansen

10.30

Vrejlev eller Hæstrup
19.00

Syng julen ind

Hvor intet andet er nævnt, er det Kirstine Rafn, der holder gudstjenesten
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Gadespejlet
Vestergård
Familieforøgelse – stort tillykke
Den 16. maj kom storken igen forbi hos Søren Henriksen og Julie Vangsted i Harken.
Oskar blev storebror, og lillebror skal hedde Malthe.

Liva Hvarregaard Nielsen
og Johannes Nedergaard
Larsen er ﬂyttet ind på
Vestergaard i Gl. Rønnebjerg. De kommer begge
to fra Tårs og omegn og
har sammen boet på Island i ﬂere år, inden de ﬂyttede til Vestergård. Liva er
uddannet hesteberider fra
Island og arbejder på et
stutteri og hingstestation i
Nørresundby. I fritiden har
Liva selv en del islandske
heste, ind til videre bor tre
af dem på gården.
Derudover har Liva og Johannes en kat og en border-collie-labradorhund,
som kom med hjem fra Island.
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Johannes er uddannet elinstallatør og arbejder i ﬁberbranchen.
Når han har fri fra arbejdet går tiden med at sætte
det sidste af Vestergaard
i stand, og så er han begyndt at gå på jagt, som
han vil nyde at kunne gøre
på egen jord.
Liva og Johannes er glade
for gården, de nyder at holde stedet og har planer om
at istandsætte de tre staldlænger til garage/værksted
og hestehold.
Karen Margrethe Bruun

Gadespejlet
Fru Hera på Præstevej
Fru Hera ligger på Præstevej 1 der har
Heidveig sit værksted og lille butik ude i garagen. Heidveig laver sølvsmykker som er
hendes store hobby, hun har lavet smykker
i mange år, og er selvlært. I nogle år har
hun haft et lille hjørne ude i garagen men
nu i foråret byggede de om og halvdelen af
garagen blev til Heidveig med lyst og dejligt
rum.
Navnet Fru Hera er forbogstaverne på
Heidveigs for- og efternavn.
Butikken er åben når ﬂaget står ved postkassen og alle er velkommen til at kigge
ind.
Heidveig har hele sit liv lavet noget kreativt

det har hun fra sin mor, som også var en
kreativ kvinde, da hun levede.
På Præstevej 1 bor Heidveig og Henning,
Henning ﬂyttede hertil i 1989 fra Hjørring og
Heidveig ﬂyttede op til ham fra Horsens i
1998, der havde hun boet i tre år, hun kommer fra Island, og har boet i Danmark 27 år.
Heidveig har en søn som bor i Norge med
sin familie, kone og tre børn.
Henning har to børn, en datter som bor i
Hjørring og hun har to børn.
Og en søn som bor i Sæsing og han har
ﬁre børn.
Begge to nyder deres pensionisttilværelse
og hygger sig med deres hobbyer.
Henny og Sanne

Gammel Rønnebjergvej 249
Sidst i maj ﬂyttede Kristian
Clemmensen ind i det 13 år
gamle træhus på Gammel Rønnebjergvej. Huset er et svensk
træhus, som blev opført efter en
brand kort forinden.
Kristian er en 39-årig ung mand,
der arbejder som socialpædagog i Sindal. Han har fortrinsvis
døgnvagter, hvad der giver ham
en del fritid, som han har brugt
godt, den tid han har været her.
Jeg ved ikke hvor mange liter
maling, der er gået til, men de
foregående ejere var meget
glade for stærke farver, så foruden at vægge og lofter skulle
vaskes ned, er der blevet malet
3-4 gange. Nu er alt blevet lyst
og ﬁnt, så Kristian er gået i gang
udenfor. Der skal også males,
der er blevet beskåret træer, og
nogle er blevet ﬂyttet. Der er en
dejlig lukket have med mange
forskellige træer og buske. Der

er også blevet plads til en lille
guldﬁskedam med tre guldﬁsk,
Kristian har også ønske om kat
og evt. hund.
Kristians barndom var på Sulstedkanten, han blev uddannet butiksassistent ved Salling
i Ålborg, men valgte så senere
at læse til socialpædagog i København.
Kristians store interesse er foto,
han har bl.a. været på fotoskole
i Viborg. En anden interesse er
at rejse, har ﬂere gange været
i USA og Østen. F.eks. boede
han et halvt år i Filippinerne,
hvor han arbejdede dels på et
børnehjem, og dels i en skole.
Kristian er meget interesseret i
at lære naboerne og omegnen
at kende, så vi håber han falder
godt til på egnen. Han er i alt
fald velkommen.
Karen Margrethe Bruun
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Poulstrup Aktivitetscenter
Program for august til december 2022
Tirsdag den 15. november kl. 13.00

Tirsdag den 13. september kl. 9.30

Juledekorationer med mere
Opslag følger senere

Kør selv tur til Kornets hus
Brunch og rundvisning
Pris 150 kr.
Tilmelding senest 6. september

Onsdag den 30. november
Julebanko
Pris 7 kr. pr. stk. 3 plader 20 kr.
Kaﬀe og æbleskiver 10 kr.

Fredag den 9. december kl. 12.30
Onsdag den 5. oktober kl. 13.30
Foredrag v/Knud Erik Larsen
Bogen Fredenslund (Den svære ungdom)
Pris 50 kr.
Tilmelding senest 3. oktober

Julefrokost
Sild, grønlangkål og ris’alamande, kaﬀe
Tilmelding senest 1. december

Mandag den 24. oktober kl. 18
Spis sammen
Menu: Bøf Stroganoﬀ
Pris 110 kr.
Tilmedling senest 20. oktober

Det sker hver uge
Mandage kl. 13 - 16 Forskellige kortspil
Onsdag kl. 10 - 12 Litteratur
Torsdag kl. 9 - 16 Kreative aktiviteter
Fredag kl. 13 Træværksted
Ikke medlemmer betaler fuld pris

Seniorfællesskaber og - aktiviteter
Er du 60+ år og kunne tænke dig at blive en del
af nye fællesskaber, udforske nye interesser eller
genopdage gamle?
Så kan du få et overblik over seniorfælleskaber og
-aktiviteter på www.hjoerring.dk/aktiviteter+60
Du kan også kontakte brobyggeren Janni, og få en
snak om mulighederne.
Brobyggeren kan også hjælpe dig med at komme i
kontakt med foreninger og arrangører.
Er du en del af et fælleskab, eller går du til en aktivitet, hvor I har plads til ﬂere? Så giv et tip.
Så hjælper du med til at sprede kendskabet om de
mange muligheder i Hjørring kommune.
Kontakt Janni Enghave Andersen
Fællesskabs- og aktivitetsbrobygger
janni.enghave.andersen@hjoerring.dk
Tlf. 41 93 61 95
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Poulstrup Aktivitetscenter

Aktivitetscenteret på ture
Den 9. maj havde vi ”spissammen” med stegt ﬂæsk,
en rigtig dejlig aften, hvor
snakken gik lystigt - dejligt
og hyggeligt.
Den 18. maj skulle vi besøge
Bjarne Jørgensen i Høgsted
og så hans ﬂotte have. Vi
startede med kaﬀe og kage,
bagefter var vi på rundtur i
haven, hvor Bjarne svare-

de på vores spørgsmål. Til
sidst kunne vi lige handle
lidt planter med hjem. Rigtig
god tur og et besøg værd.
Den 1. juni skulle vi på en
tur til Aalborg. Vi startede i
Fjordbyen, hvor vi en rundvisning med en guide, der
var godt til at fortælle om de
mange huse og beboerne
derude. Herefter kørte vi til

Aalbortårnet, hvor vi ﬁk kaffe. Godt der var en elevator,
for vi var godt forspiste, da vi
kørte videre til Kildeparken.
Her så og hørte vi de syngende træer.
Vi var heldige med vejret,
så en helt igennem en rigtig
dejlig udﬂiugt.
Vi vil gerne takke Lokalbladet fordi vi kom med i puljen,
så vi kunne få bus til turen.
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Tusind tak.
Den 24. juni holdt vi sommerafslutning. Som noget
nyt har vi prøvet at få en
buﬀet fra Føtex i Hjørring.
Lækker mad og god service, så nu ønsker vi alle en
god sommer - på gensyn i
august.
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Aftensmad til det første skift

HUGF og DanaCup
En stor og særlig TAK til alle Frivillige på Handelsskolen til Dana Cup 2022
Det er nu blevet tid til at puste ud efter
en hektisk uge 30 på Handelsskolen,
med mange glade unge mennesker
der deltog i årets Dana Cup.
Der har været mange hænder i gang
med at sørge for at de ca. 520 spillere, har kunnet få et sted at sove,
hygge og snakke med andre unge fra
andre lande, når de ikke var rundt omkring og se eller spille fodbold. At de
kunne få et solidt morgenmåltid inden
de skulle afsted. Andre igen stod klar
med nøgler når de kom hjem, så de
kunne komme ind på deres værelser,
samtidig med at de sørgede for at hele
skolen altid var ren og tiltalende. Så
var der dem, der sled ude i køkkenet
med at lave alle de bestillinger, som de
smilende ekspedienter ude i cafeteriet
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tog imod, på pommes frites, burgere,
franske hotdogs, snittet salat og andet
tilbehør og fremstilling af lækker mad.
Alt dette kan kun løbe af stablen, hvis
der har været nogen der har lavet et
forarbejde med planlægning af det
hele.
Pasningen af Handelsskolen blev igen
i år passet af HarkenUGF, men med
hjælp fra ﬂere forskellige klubber, hovedsalig Hundelev Boldklub og med
kort varsel - Vi ruller, Hjørring og motorcykelklubben De Modige Kyllinger.
Alle disse mennesker var med til at
det hele kom til at klappe, på trods af
at der herefter corona, har været en
tendens til at det er blevet sværere at
skaﬀe frivillige hænder, men ved en
fælles indsats lykkedes det at skabe
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en dejlig oplevelse for dem der boede
på Handelsskolen, og der var mange
roser til alle, fra de forskellige klubber,
og de glæder sig til at komme igen i
2023.
Så en KÆMPE TAK til alle der var
med i kampen og jeg er meget beæret
over at have været sammen med jer i
uge 30, det var fedt. Håber vi ses igen
til næste år.
Mange kærlige hilsner
Flemming Jensen
Formand for HarkenUGF.

Alle frivillige hjælpere er velkomne

Henny igang med at hjælpe de morgentrætte

En del af ugens pant
Kø kl. 23.00

Lokalbladet nr. 3 - 2022

35

Klar, parat skolestart.
Det er stort at begynde i skole og forlade den trygge
base i børnehaven.
Derfor vægter vi brobygning mellem børnehave,
skole og sfo´en højt. Det
er vigtigt for børnene at
opleve tryghed ved, at
skulle starte et nyt kapitel, som oftest er forbundet med mange tanker og
sommerfugle i maven.
Vi har gode forudsætninger for en god brobygning mellem skole, sfo og
børnehave, da vi er på
samme matrikel. Derfor
er det ligetil at gøre brug
af de muligheder vi har
for at gøre børnene så
trygge som muligt inden
skolestart.
Det sidste halve år i børnehaven strukturerer vi
hverdagen således, at
36

ældste gruppen hver uge
deltager et par gange i
skolens hverdag. Det kan
blandt andet være de deltager i morgensamling,
holder frikvarter sammen
med skolebørnene eller
vi går over i sfo’ens lokaler. Det er et stort hit at
holde frikvarter med skolebørnene, som meget
gerne vil lege og hilse på.
Hver onsdag går vi på
vores eget bibliotek, fordi
det bliver en del af børnenes hverdag, når de
begynder i skole. Her
lærer de reglerne for at
låne, hvor de ﬁnder bøgerne og hvordan man
gebærder sig. Børnene
synes det er dejligt at

komme på biblioteket og
de bruger ofte en del tid
på, at ﬁnde de helt rigtige
bøger at låne med hjem.
Ofte sætter de sig også
i bibliotekets kroge, og
kigger i bøgerne, snakker
og fortæller om egne oplevelser.
De to lærere som er i
0.klasse, inviterer også
børnene til to brobygningsdage, hvor de arrangerer små aktiviteter
med udgangspunkt i, at
danne relationer til børnene. I løbet af de dage,
vil Sfo-personalet også
komme at hilse på. Det
er super gode dage, som
børnene altid glæder sig
til.

Lokalbladet nr. 3 - 2022

I Børnehuset prioriterer
vi også den frie leg, og
den er stadig en stor del
af ældstegruppens hverdage, trods de skolerelaterede dage. Det er vigtigt for børnene, at lege,
bruge fantasien, eksperimentere, være kreative
og øve de sociale spilleregler.
Nogle dage har børnene
selv ønsker til aktiviteter
og så vidt muligt følger vi
deres spor.
I år har vi sendt 17 glade
og skoleparate børn afsted.
Signe Birkmos.
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ENTREPRENØRARBEJDE

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

• Anlæg af ridebaner

• Oprensning med lang arm

• Regnvandsbassin

• Mobil knusning

• Anlægsarbejde

• Sortering

• Indkørsler og have

• Nedbrydning

• Arbejde med

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

• Sandpuder

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

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

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

Vi har mange forskellige entreprenørmaskiner, og
udstyret til at løse alle slags opgaver. En af vores
primære opgaver er nedbrydningsarbejde, hvor vi
vælter huse, sommerhuse og fabrikker.

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

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

WWW.ENTREPRENOR-JOHANSEN.DK
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Ledig annonce plads - kontakt Lokalbladet og den
kan blive din

AARUP AUTO
Hella Service Partner
Johnni Knudsen
Årupvej 122, 9760 Vrå
Tlf. 23 66 06 06

HARKEN PRIVATE PASNINGSORDNING
V/JETTE STEFFENSEN, GULDAGERVEJ 89

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

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

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

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

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

Poulstrup
Forsamlingshus
Kontakt 2311 6549

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

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

VVS OG BAD
NATURGASANLÆG

•
•
•
•
•

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

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

UØNSKEDE GÆSTER
Kontakt
Hjørring Skadedyrservice
på 21 15 52 40

Oliefyr - kedler - olietanke
varmekanoner - varmeanlæg
fastbrændsel - reparation

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•

Landbrugsbyggeri
Reparationer
Nybyggeri
Ombygning
Tilbygning
Glarmesterarbejde
Uforbindende tilbud
gives gerne

Harken Varmeservice ApS er din
lokale oliefyrsmontør til bolig og erhverv

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

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

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

•
•
•
•
•
•

Reparationer
Nybygninger
Landbrug
Industri
EDB
PLC

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

Edithsvej 7
9800 Hjørring
Tlf. 23 35 82 60

KØB OG SALG
AF FAST EJENDOM

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

Louise

Klaus

Kirsten

Søren

Helle

Vi tager hånd om
dig og dine kære
Frederikshavnsvej 58 · 9800 Hjørring

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

Gammel Rønnebjergvej 8
Poulstrup
9760 Vrå

Nyere brugte biler
Se bilerne på
www.poulstrupauto.dk

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

Tlf. 28 18 13 33
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v/Sonja Larsen
Engager 1 - Poulstrup
Tlf. 98 98 85 22

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

Onsdag lukket

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

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

Landbrugsmaskiner
din forespørgsel er vores udfordring

på

på

book

book

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

MAIL.COM

ENTREPRENØR & NEDBRYDNINGSOPGAVER

SMEDEOPGAVER & MONTAGEOPGAVER

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

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

Anne Marie Dybro
Rakkebyholmvej 260
9800 Hjørring
tlf. 26 80 31 89

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

En ﬂot borddækning starter med en
ﬂot rullet dug
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Ledig annonce plads kontakt Lokalbladet og den kan blive din

Svenstrupvej 131 9760 Vrå

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

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

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

Butiksindretning
Vinduesdekoration
Boligindretning
Skilte
Kontorindretning
Messestand

Sussi Stokbro
Gl. Rønnebjergvej 13, 9760 Vrå
29 62 07 14 - sussi@deko-sign.dk
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Lokalbladets vejviser

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

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

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

Redaktion
Ansvarshavende
Foreningsstof
Redigering
Annoncer
Korrektur

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

Tollestrup
Guldager
Gunderup
Harken
Hæstrup
Hæstrup
Høgsted
Hæstrup Mølleby
Rønnebjerg
Poulstrup

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

Lokalstof

Foreningsstof
Aktivitetshuset
IngeLise Andersen, Gl. Rønnebjergvej 9 .................................98 98 80 11
Børnenes jord
Mads Budolfsen, Gl. Rønnebjergvej 9760 Vrå .......................40 86 88 78
HUGF
Flemming Jensen fje@eucnord.dk...........................................72 24 61 39
KFUM-Spejderne
Mette Karlsen, Hellumvej 87, 9740Jerslev................................26 71 55 99
Kloster MC
Finn Pedersen - v.stokbro@pedersen.tdcadsl.dk .....................61 36 34 90
Møllehaven
Børnehaven Møllehaven, Møllemarken 2, 9800 Hjørring .........72 33 45 31
Poulstrup Borgerforening Inge Christensen, Gønderupvej, 9760 Vrå........................ 21 47 14 84
Poulstrup Rideklub Lars Nielsen, Smidstrupvej 241, 9760 Vrå................................23 92 94 37
Poulstrup Friskole Tommy Rømer, Hovedgaden 125, 9760 Vrå..............................20 80 53 87
Sport 81
Daniel Odgaard Petersen dnlpet@gmail.com...........................
Vrejlev-Hæstrup Jagtforening Leo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå40 11 22 31
Menighedsråd
Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå.................................................98 98 83 60
Vraa MC
Henning Andersen, Gl. Rønnebjergvej 19.................................22 55 07 46
Lokalhistorisk Arkiv Erik Jess, Hovedgaden 78, 9760 Vrå.........................................98 98 80 63

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

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

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

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

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

Hæstrup Vandværk A.m.b.A:

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

Poulstrup Vandværk A.m.b.A:

Skovager 3, Poulstrup, 9760 Vrå
Tom Bak - tlf. 23 30 85 55
kontakt@poulstrupvand.dk
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Forenings vejviser
Skole og daginstitutioner:
Poulstrup Friskole og Børnehus
Skoleledelse:
Skolebestyrelsen:
Medlemmer:
Forældrebestyrelsen:
Støtteforeningen f. Friskolen:
Tårs Skole

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

Vuggestuer og Børnehaver
Møllehaven i Harken
Poulstrup Friskole og Børnehus

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

Skovgården

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

Plejehjem

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

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

Foreninger - Formænd
Børnenes Jord
Mads Budolfsen, Gl. Rønnebjergvej 14, 9760 Vrå .............40 86 88 78
Støttefor. for skolen
Thomas Kortegaard.........................................................
HarkenUGF
Flemming Jensen - fje@eucnord.dk ..................................72 24 61 39
Lokalhistorisk Forening
Henning Risom Christensen, Vrejlev Kirkevej 60, 9760 Vrå.40 63 60 63
Poulstrup Borgerforening Annemette Kjær Pedersen, 9760 Vrå ..................................23 11 65 49
Poulstrup Rideklub
Martin Jensen.......................................................................20 45 47 02
KFUM Spejderne
Mette Karlsen, Sønderskovvej 220, 9800 Hjørring..............26 71 55 99
Kloster MC
Finn Pedersen v.stokbro@pedersen.tdcadsl.dk ..............20 31 18 53
Sport 81
Henrik Smith ................................................................... 71 75 56 99
PV Sommercamp
Karina Mølgaard Frost, Tollestrupvej 195, 9760 Vrå ........40 43 84 88
Støttef. for Aktivitetshuset Mona Pedersen, Hovedgaden 37, 9760 Vrå .......................27 46 80 20
Vrejlev-Hæstrup JagtforeningLeo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå......40 11 22 31
Vrejlev Hæstrup Hallen: Karina Mølgaard Frost, Tollestrupvej 195, 9760 Vrå.............40 43 84 88
Vrå MC
Henning Andersen, Gl. Rønnebjergvej 19, 9760 Vrå............22 55 07 46

Haller og mødelokaler
Harken-hallen
Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring....................................98 98 63 90
Harken Idrætsforening
Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring....................................98 98 62 44
Lokalhistorisk Arkiv Poulstrup Skolevej 3, 9760 Vrå, v/ Erik Jess..................................98 98 80 63
Aktivitetshuset i Poulstrup
Gl. Rønnebjergvej 9, 9760 Vrå.......................................98 98 80 11
Poulstrup Forsamlingshus
Birkager 6, 9760 Vrå.......................................................23 11 65 49
Poulstrup Ridehal
Munkholmvej, 9760 Vrå..................................................98 98 84 91
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Poulstrup Skolevej 5, 9760 Vrå.......................................98 98 81 07
Cafeteriaudlejning hallen
Hovedgaden 70, 9760 Vrå..............................................98 98 81 07
Poulstrup motionscenter
Nøgleudlevering, Hovedgaden 42, 9760 Vrå..................24 42 22 87
Sognehuset ved Vrejlev kirke Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå.....................................98 98 83 60
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Tid og sted:
Lokalhistorisk arkiv:
Poulstrup Skolevej 3- Østﬂøjen
Åbent: Mandag 16.00-18.00
Tlf. til leder 98 98 80 63
mail: lokalarkivet@poulstrup.net
Aktivitetshuset:
Åbent:Mandage 13.00-16.00
Onsdage 10.00-12.00
Torsdage 9.00-16.00
Fredage13.00 -16.00
Se aktivitetskalender på
www.poulstrup.net
Fodterapeut:
Bestil tid på
tlf. 98988011
Sparekassen Danmark:
Østergade 15, 9760 Vrå
Tlf. 82229000
Mandag - fredag 10.00-16.00
Torsdag 10.00-17.30

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

Mail-adresser
Sognepræsten:
krr@km.dk
Vrejlev og Hæstrup kirker:
vrejlev.kirke@vh-kirker.dk
Menighedsrådet:
ge@bbnpost.dk
Lokalbladet:
lokalbladet9760@gmail.com
Poulstrup.net:
poulstrup.net@gmail.com
Ugeaviserne:
poulstrup@live.dk
Skolen:
info@poulstrupfri.net
Poulstrup hallen:
vrejlev.haestrup.hallen@gmail.com
Sparekassen Vendsyssel:
vraa@spard.dk.
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“Når jeg får tid,
så skal jeg også ha’
kigget på den pension.”
Du ved det jo godt. Jo før du begynder din opsparing,
jo bedre stillet er du, når du går på pension.
Skal vi ta' et kig?

