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Kirkens infoside
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Kristian Berthelsen

Velkommen hjem......
”Velkommen hjem”. Sådan
sagde min morfar altid, når
vi kom på besøg hos ham og
mormor. Egentlig forstod jeg
aldrig rigtig, hvad han mente.
Det var jo ikke mit hjem. Da jeg
kom i gymnasiet, havde jeg en
engelsklærer, der yndede at
sige: ”Home is where the Heart is”. Hjem er hvor dit hjerte
er. Det forstod jeg måske godt.
Og så alligevel ikke. For i mit
teenager-hoved var hjem stadig noget håndgribeligt,
noget fysisk. Hjem måtte da være, hvor jeg havde min
seng! Her 20 år efter er jeg vist blevet lidt klogere på
sammenhængen. For når morfar sagde ”velkommen
hjem”, så handlede det jo om tryghed, varme og kærlighed. Et sted hvor der var rart at være. Et sted, hvor det
var helt ok at være sig selv. Sanne Salomonsen er enig.
I en af hendes tekster står der følgende:
”for jeg er præcis hvor jeg skal være
er ved at finde frem til det menneske jeg er
jeg er ikke bange for at fejle mer’
lever man er det jo hvad der sker
Som et vers der fandt sin sang
står jeg her
og selvom vejen den var lang
så er jeg kommet hjem”.
Det ovenstående har i høj grad noget at gøre med det
nye kapitel, jeg har taget hul på i mit arbejdsliv. Som
leder på Poulstrup Friskole & Børnehus har jeg mange
opgaver – men den vigtigste er at sørge for, vi hjælper
hvert enkelt barn med at finde frem til den de er. Vi falder
hen ad vejen. Vi slår os. Vi græder. Men vi skal kunne
rejse os op igen. Og vi skal kunne gøre det selv.
Selvstændighed er ikke en selvfølge blandt unge mennesker i dag. Her hos os tilstræber vi en hverdag, der
udfordrer børnene. En hverdag der måske nok består af
faste rammer, men som vigtigst af alt består af respekt,
tillid og fællesskab. Det er okay at fejle. Det er okay at
falde. Men det er ikke okay at blive liggende. Hvis du
lærer at tage ansvar for dit eget liv, har du med overvejende sandsynlighed også overskuddet til at tage del i
andres. En smuk tanke, jovist. Men også noget af det
fineste, vi kan proppe i de unges rygsæk. Når jeg lukker
øjnene og tænker 20 år frem i tiden, står jeg i døren til
skolen og giver hånd til de børn, der nu er blevet voksne
– men som stadig er en del af Poulstrup Friskole & Børnehus familien. Jeg vil give dem mit største, bredeste
smil. Og så vil jeg sige ”velkommen hjem”.

Indhold

Nyt fra Aktivitetshuset................................................ 4
Broderikursus.............................................................5
Gadespejlet................................................................6
Sov med Klumpfiskene!.............................................9
De gjorde det…........................................................10
Nyt fra Børnehuset i Poulstrup.................................12
Foredrag med Mikkel Beha Erichsen.......................14
World Skill 2015, Sao Paulo, Brasilien.....................15
Poulstrup - tæt på alt................................................16
Lidt nyt siden sidst fra Poulstrup Rideklub...............17
Poulstruplund plantage ............................................18
Jons georginer på Vrejlev Kirkevej.......................... 19
Kirkesider.............................................................20-29
Guldager Mølle ........................................................30
Landskab i forvandling..............................................31
Julemarked i Poulstrup............................................ 31
Emneuge på Poulstrup Friskole & Børnehus...........32
Aktiviteter omkring bålhytten er et hit.......................33
Møllehavens ”gør det selv” håndværkere................34
Nyt fra PV Sport 81...................................................35
Stemningsbilleder fra skolen....................................36
Vrejlev-Hæstrup Skole 1967-2015...........................38
Harken Mejeri...........................................................42

Forsidebilledet:
Børn fra Poulstrup Børnehus hjælper med kartoffeloptagning på Vrejlev Kloster

Vi kan stadig bruge et bidrag......

Vi håber at alle vore læsere støtter op om vore erhvervsdrivende, deres annoncer i Lokalbladet er en
vigtig indtægtskilde, mange tak for de mange frivillige
bidrag til Lokalbladet via indbetalingskortet.
MEN vi mangler stadig lidt i at det hele hænger sammen, så frivillige bidrag modtages gerne
Sparekassen Vendsyssel
konto 9070 - 4340 15 2889

På forhånd tusind tak
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Aktivitetshuset
Nyt fra Aktivitetshuset

Mandag d 10. august var sommerferien slut, så skulle vi i gang med de
forskellige aktiviteter som vi har, kom
og se hvad vi laver i ”huset”.

Festuge

Uge 34 var der festuge i Poulstrup,
hvor der bl.a. var smag på haven, som
var arrangeret på rideskolen, byvandring, midnatsgudstjeneste og om lør-

Morgenkaffe i festugen

Fra sommerturen til Vildmosecenteret

dagen morgenkaffe i Aktivitetshuset.
Prøv selv at komme forbi Poulstrup i
festugen, der sker rigtig meget.

Sommertur

Onsdag d. 2. september skulle vi på
vores årlige sommertur med bus.Turen gik i år til Lille Vildmose. Vi startede med at blive budt velkommen
til Vildmosecentret, derefter skulle
vi en tur i biografen og se en film
om området, det var en rigtig god
start på dagens oplevelser. Derefter
kunne man gå rundt og se centret,
nogle gik ud for at se vildsvinene. Kl.
12 blev der serveret frokost i Cafe
Soldug. Efter frokosten var vi på en
guidet tur rundt i mosen med Jakob.
Først kørte vi til Tofte sø, hvor vi bl.a.
fik fortalt om Skarvkolonien, og om
krondyrene, der om sommeren kom

Rold Gl. Kro

og gik i vandet for at blive afkølet og
for at komme af med utøj. Dernæst
kørte vi til Portlandmosen, som er
en højmose, hvor der vokser 3 slags
lyng, og hvor der er hedemos som
når det har vokset i rigtig mange år
kan skrælles af og tørres, så kommer det til at hedde spagnum.

Der findes også fugle og dyr i mosen, heste, kronhjorte, havørne og
mange andre dyr. Efter rundturen
drak vi kaffe, inden turen gik videre
til Rold Gl. kro, hvor vi skulle spise
aftensmad, kalvesteg og pære Belle
Helena, og så gik turen hjemad efter
en rigtig god dag, mætte og tilfredse
med rigtig mange og spændende
indtryk og en god chauffør, som fortalte meget om hvad vi kørte forbi.
God-god dag

Banko

Onsdag d. 8. september havde vi
banko, og vi er altid superheldige,
der møder mange op, og som i alle
spil er der nogle, der vinder og andre
der taber, øv!
Vi har fået en ny teleslynge, som vi
håber kan hjælpe dem, som hører
mindre godt.
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Aktivitetshuset

Hospice

Frivillig fredag

Onsdag d, 23. september havde vi
foredrag med chefen for Hospice
Vendsyssel i Frederikshavn Birgitte
Nielsen, hun fortalte om, hvad det er
for mennesker, der kan komme på
aflastning eller være der deres sidste
tid. Hun fortalte også både om personalet og de frivillige, der arbejder
der og gør et fantastisk arbejde og
prøver at efterkomme patienternes
ønsker, såfremt det er muligt.

Birgitte Nielsen

D. 25. september er frivillig fredag
over hele landet så vi gjorde også lidt
reklame for denne dag.

Spis sammen

Frivillig fredag

Onsdag d. 7. oktober havde vi spis
sammen, der mødte 44 personer op
til hønsekødsuppe og skaller med
høns i asparges, og så gik snakken
ellers og vi fik også sunget en del
sange. Inden vi gik hjem, fik vi kaffe
og småkager,
og så var det
ved at være
god nat efter
en hyggelig
aften.

Spis sammen med hønsekødsuppe og skaller

Broderikursus den 19. september

Der var interesse fra hele Vendsyssel for at deltage i
det broderikursus, som kulturudvalget havde arrangeret, og som blev afviklet på Aktivitetshuset. Broderikurser er heller ikke nogen hverdagsforteelse, så det er
med at være på banen, hvis man er interesseret og
hører om det.
Underviser var Bjørk Ottosdottir, som dagligt underviser på Skals Håndarbejdsskole. Det var i sandhed
gammel vin på nye flasker. Der blev undervist i gamle
broderisting og færdigheder, men det var ikke pudevår
og duge, der blev broderet, men ting som bruges af
nutidens generationer. Det var spændende, og de 7 timer gik meget hurtigt. Vi havde en dejlig dag, og Bjørk
lovede, at hun nok ville komme igen.
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Fra arkivet

Rønnovsholm skole 1960

Forrest fra venstre Bodil, Karen, Svend Erik, Lillian, Sonja, Lis, Lene,
Bente, Kirsten og Frk. Kjærulff.
Anden række fra venstre. Poul, Leo, Kaj, Poul, Svend, Else-Marie, Hans
og Gunnar.
Tredje række fra venstre Henrik, Henning, Peter, Svend, Thorkild og Kaj.
Foto af lærerpar fra Lund Skole - Annelise og Karl Christensen.

Gadespejlet

Rønnovsholmsvej 9

Her bor familien Ørum, Jesper Ørum
og Christina Ørum med børnene Mathilde, Victor og Nicolai, som er født
den 12. aug. 2015
Familien kommer fra Hjørring og Jesper arbejder på Sæby slagteri. Christina er på Lynggården i Hirtshals.
Mathilde er 7 år og går i Bagterp skolen, hun er spejder i Rakkeby i en gruppe der hedder Bæver.
Victor er 5 år og går i Møllehaven, senere skal han også gå i skole i Bagterp.
Han går til gymnastik i HUGF.
Nicolai skal døbes den 25. oktober i
Bidstrupkirken.
De har en hunkat der hedder Emil.
God vind til familien.
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Billedet fra Rønnovsholm skole stammer
fra et gammelt fotoalbum, som har tilhørt
Bente Jensen, hvis forældre havde Hæstrup Savværk. Albummet blev fundet, da
man ryddede op i huset efter Chr. Jensens
død først på året.

Gadespejlet

Endnu en Byfornyelse - Ålborgvej 499

Familien har tidligere været i Lokalbladet med deres gamle hus, som desværre var blevet ubeboeligt på grund af
fugt og skimmelsvamp. Steffen Rosendal Thomsen og
Christiana Lyngså Madsen har to børn, Signe som er 4 år

og går i børnehave i Bagterp, samt Aksel som er født den
17. april 2015 og døbt i Vrejlev Kirke.
Lokalbladet ønsker jer god vind fremover.

Firmaet ”Hæstrup Maskinsnedkeri” v/
Jan Jonstrup

Firmaet er flyttet til Otto Jacobsens Vej 5 i Hjørring,
for at få mere plads til både maskiner og lager. Adressen var tidligere Østermarken 10 i Hæstrup. Firmaet
har i forbindelse med flytningen fået nyt navn:

”Hæstrup Træindustri”

Firmaet laver alt i høvlet træ og lister bl.a. til vinduesindustrien samt små og store byggefirmaer. Alt inden
for snedkeri kan bestilles i firmaet, også private.
Der er travlt så Jans søn Brian tager det sidste af sin
læretid som maskinsnedker hjemme i firmaet.
Sidst i oktober er Jans datter Simone også blevet ansat i firmaet, dels som hjælp på kontoret, men også
i produktionen, så det er i sandhed en familiedrevet
virksomhed med masser af ordrer i ordrebogen.
Lokalbladet ønsker god vind fremover.....

Gymnastik

Så kom vi godt i
gang med gymnastik
sæsonen 2015/16.
Vi har gang i Forældre/barn, Puslinge,
GymTeam, Herretons og Seniordans
Der bliver hoppet, sprunget, slået
koldbøtter, stået på hovedet, kravlet,
leget, kæmpet, rystet alle lemmer,
danset, sunget, drukket kaffe og meget mere.
Der er fuld gang i den, med høj musik
på gulvet i hallen under aktiviteterne
Der er også fuld gang i Zumba Fitness og der kan man stadig nå at
være med, vi laver det, så der kan tilmeldes en halv sæson efter jul.
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Asylcenter Gunderuplund
Lidt nyt fra asylcenteret Gunderuplund
Der har været flere tiltag på centeret
for at lære beboerne at kende, samt
lære dem lidt om området. Hver tirsdag er vi nogle Venligboere, der går
ture med de af beboerne der har

der var hoppeborg og flødebollemaskine til børnene.
Der mangler lidt endnu på centeret,
men lad dem få ro til det.
På Harkens baner spiller flygtnin-

ter, som sagde at, der var mange af
disse stole, der hvor han kom fra.
Måske han fik minder og savnede
dem. Så sagde hun at hun havde tre
stole mere, og dem måtte de også
gerne få at sidde i. Hun føler sig tryg
ved, at der går mange forbi, ude på
vejen, så slipper hun for ubudne gæster.
En dag stod en mindre dreng, han
skulle over Aalborgvej til bussen og
der kom en flygtning hen og hjalp
ham over vejen.

Venligboerne på aftentur med beboerne

Aftentur

tid og lyst. I sommer gik vi klokken
19, men nu bliver det hurtigt mørkt
og derfor er tiden flyttet frem til klokken 17. Vi går langt, hvis vejret er til
det. På turen bliver der stavet skilte
og hvad vi ellers ser. Flygtningene
vil gerne lære dansk, så vi går og
øver nogle ord. Vi slutter på Harken
Fælled, hvor der er medbragt saft og
kage, og så hygger vi sammen.
Venligboerne har også besøgt Gunderuplund, hvor de kom med kage.
Vi sad ude, vejret var fint og der blev
holdt flere aktiviteter med kongespil,
boldspil og mange andre. Lidt senere blev grillen tændt og herefter blev
der danset til musik hvor der sad en
og spillede melodier fra sit hjemland.

gene fodbold et par gange om ugen.
De laver selv hold, men ind imellem
træner nogle af dem med seniorerne. Der kommer også flygtninge fra
både Brønderslev og Vrå for at spille
med.
Der er flere af dem der har spillet
Petanque sammen med klubben og
klubben har givet dem kugler, så de
selv kan spille.
Flygtningene hjalp også til ved Danacup og samtidig havde de meget
at se på og de hyggede sig.

Centerleder Peter Bo Jensen

En par søde nabohistorier

En ældre dame på 87 har fortalt, at
hun en dag havde besøg af en af de
mørke beboere. Han sad ude ved
garagen i en plastikstol, men som
hun sagde ”jeg kunne ikke snakke
med ham” så hun lod ham bare blive
siddende. Hun fortalte det til sin dat-

Venligboerne på aftentur

Åbent hus

I slutningen af september blev der
holdt åbent hus, hvor der var besøg
af indbudte gæster. Centerleder Peter Bo Jensen bød velkommen og
fortalte om eftermiddagens program.
Der var rundvisning i hold og flygtningene havde brugt mange timer på
at bage til gæsterne. Mange har besøgt Gunderuplund denne dag, hvor
8
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Aftenturene slutter på Harken Fælled

KFUM Spejderne
Cykeltur med spejderne

Jeg går til spejder i Poulstrup, og det er jeg rigtig
glad for. Jeg startede inden sommerferien i år.
Vi laver mange forskellige spændende og sjove
ting til spejder.
Onsdag den 9 september var vi på cykeltur, og her
er et lille resume fra vores tur.
Vi mødtes som sædvanlig ved spejderhuset kl.
18.15. Alle havde cykler og cykelhjelme med.
Det var en god dag. Vi cyklede fra Spejderhuset og
ned af Gammel Rønnebjergvej, jeg cyklede forrest,
vi holdt det samme tempo alle sammen. Da vi var
kommet over motorvejsbroen tog vi grusvejen over
til Vrejlev Klostervejen, op i rundkørslen, og ned til
Hovedgaden hvor vi igen kom til spejderhuset. Det
var rigtig sjovt og hyggeligt.
Det var hyggeligt, fordi at vi havde et godt sammenhold. Og vi havde det også sjovt og fik god motion på en gang.
Hilsen Signe Staun Andersen.

Sov med Klumpfiskene!
Fredag den 2. oktober 2015 skulle
Spejderne fra Poulstrup møde op ved
Spejderhuset klokken 15.15. Årsagen var at de skulle på fælles mission
med Baptistspejderne fra Vrå. Turen
gik til Nordsøen Oceanarium, hvor de

Sikke en underlig fisk

skulle overnatte sammen med klumpfiskene. Frivillige forældre havde lovet at varetage transporten til og fra
Hirtshals og passagererne i bilerne
glædede sig meget til oplevelsen. Da
spejderne havde fået læsset bagagen ind, var første aktivitet klar. Der
var arrangeret et løb med forskellige
poster rundt i oceanariet, hvor der
skulle besvares spørgsmål om fiskene. Derefter var der aftensmad, som
for en del af det bestod af fisk. Lørdag
morgen skulle de unge mennesker
tidligt ud af soveposerne, for nu skulle der fremstilles foder til fiskene i de
mange store akvarier. Man fik muligheden for at hjælpe med at skære fisk

At partere en fisk - det er da nemt!

ud og derefter komme med ud for at
smide foderet for de andre fisk. Da
morgenfodringen var vel overstået,
var der overrækkelse af diplomer,
som bevidner at man har gennemført Ekspeditions-testen ved at besøge alle 7

destinationer på Nordsøen Oceanarium. Trætte men endnu er stor oplevelse rigere vendte tropperne tilbage
til Poulstrup lørdag formiddag.
På Spejdernes vegne
Anton Krogh Andersen

De mange fisk i akvariet studeres

Overrækkelse af diplomer
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Team Hjørring Youth

De gjorde det….

Afslutning på Paris turen med Team
Hjørring, hvor Jacob & Jonas Holm
Jensen samt Theis Lassen som bor
på Vrejlev Klostervej deltog.
Fredag d. 17. juli kl. 8.00 gik starten
fra Meny på Frederikshavnsvej, de
unge mennesker havde vist mange

Afgang fra Hjørring 17.07.15

det var et træt og udmattet hold der
nåede hotellet lige syd for grænsen.
Alle havde kørt 180 kilometer i strid
vestenvind, så humøret var på lavpunktet puha…
3. dagen starter ud med regnbyger
gennem det nordtyske, endnu en udfordring.
Turen gennem Tyskland foregår primært af små landeveje,
gennem både landsbyer og
store byer, hver især byder de
på trafikale udfordringer. Forskellige floder krydses med
små færgeforbindelser, bl.a.

om projektet og viser stor interesse
for at høre om de 12 unge, der er
med på turen.
7. dagen byder på en stor og længe
ventet udfordring, ”Muren” i Huy i
Belgien, kendt fra flere store cykelløb, bl.a. Årets Tour de France.
Det er en udfordring som der har været snakket meget om, lige fra den
første dag, hvor ungdomsholdet var
til introduktionsmøde… ”Klarer vi nu
den bakke”. Flere forældre var rejst
til Belgien for at bakke de unge op
(bl.a. os) og vores tre lokale håb kom
alle op ad muren, som på det stejle-

Elben og Rhinen.
I byen Bielefeldt bydes Team Hjørring velkommen af det lokale politi,
som kører med i kortege gennem
byen, standser ved banegården,
hvor to aviser er mødt frem og ønsker et interview.
De vil gerne skrive

ste sted har en stigning på 26%.
Humøret på ungdomsholdet THY
blev højere jo længere de nåede ned
gennem Europa. Der blev overnattet på hotel hver nat, men det betød
ikke, at nu var der afslapning, de

tanker i hovedet på det tidspunkt. I
Harken blev holdet mødt af medarbejdere med flag hos en af de lokale
sponsorer, nemlig Krone Vinduer.
I Ålborg blev Team Hjørring budt
velkommen af det lokale politi, som

Gennem Aalborg med politi eskorte

kørte forrest med blå blink gennem
byen, fuld fart og over for rødt….
2. dagen bød på køligt og meget
blæsende dansk sommervejr, så

På små tyske veje
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Team Hjørring Youth på toppen af Mur de Huy i Belgien

Team Hjørring Youth
skulle have cyklen gennemgået efter dagens tur, og sendt
til mekaniker, hvis noget større
var galt. I bad, til lægekonsultation for dem som nu havde
behov for det. Cykeltøjet skulle
vaskes og nå at tørre inden
næste dag.
Op kl. 6.00 næste morgen i

bad, smøre creme på, i cykeltøjet, spise morgenmad, slæbe
baggage ned, nå at tjekke cykel,
pumpe til korrekt dæktryk og
være 100% klar kl. 8.00.
9. dag Ankomst til Paris juhu…
alle forældre til de unge THY
er rejst til Paris og venter med

Glade venner i Paris - Theis og Jonas

Jacob i Paris
Jonas i Paris

spænding på Camp
De Mars v/Eiffeltårnet.
Utroligt mange pårørende, familie og venner er mødt op for at
modtage det samlede
hold, måske 2- 300, mange står med
dannebrogsflag og tager imod…
smukt syn, en ubeskrivelig oplevelse. Turen ind gennem Paris er nok
det værste de unge har oplevet, men
alle klarer det flot, der er trafik på alle
sider, men stolte runder de Triumfbuen og kører nu ned over Seinen mod
Eiffeltårnet, hvor en stor modtagelse
venter på holdet.

Ankomst til depot i Frankrig, bagende sol og over 30 grader

Holdet ankommer til Paris

Det samlede THY hold under Dannebrog på Camp de Mars i Paris

Stor opbakning venter i Paris
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Poulstrup Friskole og Børnehus

Nyt fra Børnehuset i Poulstrup
Opstarten af det nye Børnehus har været en hård og spændende proces.
Pædagogerne har arbejdet på højtryk for at lære hvert enkelt barn at
kende, ud fra dets udvikling, forudsætning og behov. Belønningen kommer nu, i form af de mange glade børn der møder ind hver dag.
Stuerne i Børnehuset har fået nye navne, vuggestuen hedder:

LARVERNE

Larverne prioriterer først og fremmest det nære og rolige miljø. Her arbejdes med børnenes relationer til hinanden. De begynder så småt at lege
med hinanden, og det er svært i begyndelsen, for der er mange samspilsregler de skal lære at kende. På stuen kom Aksel til fra d. 1. okt., så
i skrivende stund er der 5 på stuen.
Larverne samarbejder med de private dagplejere i Poulstrup. De kommer
i huset hver tirsdag, første gang var d. 6. oktober. Vi er meget glade for
dette samarbejde, og ved at det vil gøre overgangen fra dagpleje til børnehave lettere for det enkelte barn.

Den næste stue hedder:

MYRETUEN

På myretuen går de yngste børnehavebørn. Her arbejdes der ligeledes med struktur. På den store tavle hænger der piktogrammer over
hverdagens gøremål, disse hjælper børnene med at overskue dagen.
De har også arbejdet en del med følelser. Det at kunne aflæse hinandens følelser er en meget vigtig del af interaktionen.
Imellem Myretuen og Larverne er et motorikrum, her hviler mange af
børnene sig over middag.
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Poulstrup Friskole og Børnehus

Den næste stue hedder:

STORKEREDEN

I Storkereden går de mellemste børnehavebørn.
Her arbejder de med stillestunder. Børnene giver
hinanden afslapningsmassage ved skifteves at
bruge små bolde med bløde pigge til at massere
hinandens rygge med.
På stuen elsker børnene at høre om Odin og Thor.
Pludselig en dag er der en af drengene der siger: ”
Se derude på taget, der har Thor tabt sin hammer”.
Siden har mange af børnene lavet deres egen hammer.

Den sidste stue hedder:

SKOVTROLDENE

Hos Skovtroldene går de ældste børn. Her er der hovedsagelig
blevet arbejdet med naturen. De har lært om de forskellige arter
fugle der findes. De har bygget huler, lavet kartoffelfælder, bål
mm. Naturen er også kommet med ind i huset, hvorefter der er
kreeret billeder, malet
på sten osv.
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Poulstrup Friskole og Børnehus

Kom og mød den populære TV vært, tidligere tv-redaktør og producer i Vrejlev Hæstrup hallen torsdag d. 18. februar 2016 fra
19 - 21. Mikkel har i sit arbejdsliv bevæget
sig rundt i alle hjørner af dansk TV, men
er i dag vært på Go’Morgen Danmark.
Når Mikkel ikke optræder som vært, rejser
han jorden rundt sammen med sin familie
i programserien ”Kurs mod fjerne kyster”,
som bliver sendt på TV2. Mikkel Beha er
en meget populær foredragsholder og erfaringen fra andre foredragssteder viser,
at når først billetterne er sat til salg og nyheden spredes, kan det gå meget hurtigt
med billetsalget.
Støtteforeningen for Poulstrup Friskole og
Børnehus kan derfor kun opfordre til at få
købt billetter, hvis man er interesseret i
foredraget.
I pausen af foredraget vil der blive mulighed for køb af kaffe/te, sodavand og kage.
Overskud fra dette salg går selvfølgelig til
Poulstrup Friskole og Børnehus.

Foredrag med Mikkel Beha Erichsen

Planen er, at skibet benyttes til PR ved de her ”Maritime” foredrag og
herefter køres det i ”vinterhi”.
Til foråret skal det evt. benyttes på Børnehuset legearealer.
Der er masser af timers underholdning og leg for børnene i det........

Til Søs med Mikkel Beha

Siden Mikkel var helt lille, har eventyret og rejserne til søs været en stor
del af hans liv. En aften med Mikkel er en rejse ud i den store forunderlige
verden, og alle de udfordringer der følger med, når man slipper fortøjninger
til den velkendte hverdag, og tager på eventyr. Mikkel fortæller om at rejse
med børn, om mødet med fremmede kulturer og glæden ved at krydse de
store oceaner. Men også om det hårde slid det indimellem kan være for at få
sine drømme til at gå i opfyldelse. Mikkel viser billeder fra et langt liv på verdenshavene og klip fra TVserien ”Kurs Mod Fjerne Kyster”. Han vil desuden
fortælle om alt det, man ikke ser på TV. Mikkel er en engageret og levende
fortæller, der med stor glæde deler ud af de mange oplevelser, køjesækken
er fyldt med efter at have rejst verdenen tynd med sin
familie.

PS: En oplagt julegaveidé...
Dørene åbnes kl. 18 og vi glæder os til at se Jer.
Billetter til arrangementet kan købes på www.pv81.dk

FOREDRAG MED

MIKKEL BEHA
Skolens ”nye” skib bruges flittigt som PR
for alle skolens arrangementer. Her ses det
ved rundkørslen til Vrå, hvor det blev brugt
i forbindelse med foredraget med Troels
Kløvedal. Et rigtig velbesøgt foredrag med
ca. 400 besøgende.
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TORSDAG
VREJLEV
18. FEBRUAR HÆSTRUP
19 - 21
HALLEN
BILLETBESTILLING WWW.PV81.DK

World Skills 2015
World Skill 2015, Sao Paulo, Brasilien
Det var en kæmpe oplevelse at
være med til åbningsceremonien til
World Skills 2015.
Der var tilmeldt 1.238 deltagere fra
60 lande, og der konkurreres i 46
forskellige fag.
Danmark har 19 deltagere med i 18
forskellige fag:
Autolakerer, bager, bygningsmaler,
bygningssnedker, bygningsstruktør,

Tegningen som Daniel arbejdede ud fra

Det danske flag pryder hele
gulvet, og de danske deltagere
bliver præsenteret

flisemurer, grafisk tekniker, Industritekniker-drejning, industritekniker- fræsning, karosseritekniker,
kok, konditor, mediegrafiker, murer,
møbelsnedker,
personvognmekaniker, tjener
og tømrer.
Daniel Brodde
Thomsen
fra
Hæstrup murerforretning, har
gået på EUC
Nord i Hjørring.

Her er Daniel i gang med den sidste
dags arbejde

Her sidder alle danskerne til afslutningsceremonien, stolte
over at så mange unge deltagere fra Danmark placerede sig
blandt verdens allerbedste håndværkere

Han deltog
som flisemurer og havde kvalificeret sig til Verdensmesterskabet ved
først at vinde Danmarksmesterskabet. Han har gået på Vrejlev Hæstrup skole i Poulstrup, og er særlig
spændende for både lokalsamfundet i Poulstrup og mig at følge.
Daniel Brodde Thomsen opnåede
”Medaljon of exelence”. Den opnår
man, når der er givet over 500 point
ud af 600. STORT TILLYKKE
Derudover modtog tømrer: Thorbjørn Paw Stryger en bronzemedalje.
Murer: Jens Peter Vestergård en
sølvmedalje.
Bager: Stephanie Carbel en bronzemedalje. Også stort tillykke til dem.

Karen Risborg.

Her ser vi Daniels slutresultat
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Poulstrup - tæt på alt......

Poulstrup - tæt på alt og her får du rigtig meget hus for pengene
af Henrik Hansen
1. del af denne artikel blev bragt i Lokalbladet nr. 3 - 2015

Klosterruten

En lokalhistorisk tur på Klosterruten
omkring Vrejlev Kloster og vest for
Poulstrup, er en dejlig rundtur i det
åbne land, med alsidig natur og informationstavler, der fortæller historiske
oplysninger om området. Der kan
parkeres ved kirken, hvor Klosterruten starter og slutter. Tag gerne en
folder med kort og oplysninger om
Klosterruten.

Fiskesøer

I den sydlige ende af Poulstrup ligger Poulstrup Ørredfiskeri, der er naturskønne put & take fiskesøer, som
virkelig er et besøg værd. Her er der
rigtig gode chancer for at fange en
flot ørred til grillen.

Poulstrup Aktivitetshus

Aktivitetshuset Poulstrup er hjemmehørende under Hjørring Kommunes
Aktivitets- og Frivilligområde.
Aktivitetshuset er brugerstyret med
egne vedtægter, og den daglige drift
varetages af et brugervalgt brugerråd
i samarbejde med en aktivitetsmedarbejder. I Poulstrup Aktivitetshus
har man det rigtig hyggeligt og nyder
det sociale samvær, men der er også
plads til dig. Poulstrup Aktivitetshus
er beliggende på Gl. Rønnebjergvej
8 og tilbuddet er for pensionister og
efterlønnere.

Vrejlev Kloster

Vrejlev Kloster og kirke blev bygget
efter 1160 som et nonnekloster under
Børglum munkekloster. Bygningerne
opførtes af den franske præmonstratenserorden, der blev startet i 1121.
I klosterets nordfløj indrettedes 12
nonneceller og kloster og kirke var
dengang forbundet med buegange,
der omsluttede en klostergård. Nonnernes indgang kan stadig ses i 1.
sals højde på kirkens sydvæg. Kort
efter år 1200 ramtes bygningerne af
en brand, og der er i tidens løb sket
flere ombygninger, sidst i 1914 efter
endnu en brand. I 1536 ved reformationen ophørte Vrejlev Klosters
funktion som nonnekloster og stedet
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blev overtaget af kronen og overgik
sidenhen til privat eje.
Vrejlev Kloster ejes i dag af familien
Holst der har haft stedet siden 1932.
Hvert år i juni måned afholdes der
Klostermarked (www.klostermarked.
dk)

Vrejlev Kirke,

Vrejlev Kirkevænge 3, 9760 Vrå
NYHED: Vrejlev Kirke er nu også cykelvenlig kirke - der kan fyldes vand
på vandflasken og cykelpumpe står
til rådighed på kirkegården
Ca. 12 km sydøst for Hjørring, højt
knejsende på en bakketop, ligger
Vrejlev Kloster og Vrejlev Kirke. For
mange år siden var klosteret og kirken sammenbygget med korsgange/
buegange og en havemur, der skabte en klostergård mellem kloster og
kirke. Oprindelig bygget som kirke
for Vrejlev Kloster. Vrejlev Kirke, der
i dag fremtræder som en imponerende kirke med sin vældige størrelse
og specielle arkitektur, har en lang
tilblivelseshistorie og er ombygget
flere gange. Se mere på www.vhkirker.dk
Åbningstider i Vrejlev Kirke: Maj sept. alle dage kl. 8-21. Okt. - april
alle dage kl. 9-16.

Poulstrup Rideklub
Lidt nyt siden sidst fra Poulstrup Rideklub
Generelt om klubben for
2015.

Rideklubben startede sæsonen op
med ridelejr for alle medlemmerne.
Der var god tilslutning – i alt 27 ryttere i alle aldre + diverse hjælpere.
Ridelejren varede fra fredag til søndag. Der var selvfølgelig fokus på
hestene.

Der var flere forskellige arrangementer i løbet af lejren som ridetur i
området for de større ryttere, trækketur/skridttur for de mindre øvede
med følgeskab af hestevogn, agility med ponyerne, ringridning med
mere. Lørdag aften have vi fælles-

spisning hvor forældrene kom og
hyggede sammen med os. I alt 70
var der til spisning. Dejligt med så
stor tilslutning. En rigtig hyggelig og
vellykket ridelejr som altid.
I september holdt rideklubben et
træningsstævne med indvielse af
Rideklubbens nye udendørs ridebaner. Der var mange ryttere, der

både red dressur og sprang, mens
tilskuerne hyggede sig i det dejlige
vejr med kaffe, kage, pommesfrites
m.m. og selvfølgelig en masse god
snak. En vellykket dag med omkring
80 starter. Hvor var det hyggeligt at
se, hvor dygtige alle vores ryttere er
blevet efter at have gået til undervisning ved vores dygtige undervisere.
Vores næste arrangement er juleoptoget d 6 december hvor - alle ryttere og alle andre der har lyst - man
i samlet flok laver optog igennem
Poulstrup med udklædte heste, ryttere, hunde og familier. Der er heste-

Der er kommet rigtig mange ryttere
til klubben i år. Så mange at der ikke
er flere pladser om tirsdagen og kun
enkelte pladser de andre dage. Det
er vi glade for og overvejer at udvide undervisningsdagene til også at
have lidt undervisning om lørdagen.
Vi har fået nye udendørsbaner, hvilket vi er rigtig glade for og det er rytterne også.
Alt i alt går det godt i Poulstrup Rideklub - klubben hvor der er plads
til alle.

vogn, hvor de små kan køre med når
benene bliver trætte. Optoget sluttes
af med kaffe/gløgg/saftevand og æbleskiver - som kan købes for billige
penge - i klubhuset. Der deles slikposer ud til alle børn og der er præmier til de 3 bedste udklædte ryttere.
Vi håber at der kommer mange. Alle
er velkomne til at komme. Tilmelding
og nærmere information kommer på
Poulstrup Rideklubs facebookside.
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Poulstruplund Plantage

Poulstruplund plantage - den skønne grønne skov ved Poulstrup
Historie

Den 3.12.1906 besluttede en række
lokale bønder, med støtte fra Hedeselskabet, at tage et enestående
initiativ: At oprette et anpartsselskab
med det formål at tilplante de sandede jorder sydøst for Vrejlev Kloster
(nord for Poulstrup by). Et område
blev dog aldrig beplantet, men anvendtes til græsning.
I 1923 vedtog man, at Poulstrups
idrætsforening for 80 kr. årligt, kunne
leje et areal til fodboldbane - og dette
areal var nøjagtigt der hvor skolens
gymnastiksal nu ligger. Hvis idrætsforeningen ville benytte pladsen til
fest, skulle der dog betales ekstra

herfor, men i 1929 resignerer man og
meddeler, at man vil stille pladsen til
fri afbenyttelse for fodboldspillere fra
by og omegn.
I 1933 fik en gruppe borgere den idé
at etablere en festplads i skoven.
Pladsen blev en rund plæne med
en omliggende bøgehæk, der nu er
blevet til fuldvoksne bøgetræer. Om
pladsen blev forsynet med bænke
vides ikke, men en talerstol blev
rejst og til større arrangementer blev
bænke hentet fra det nybyggede forsamlingshus.
I mange år var grundlovspladsen
rammen om 5. juni festerne i Vrejlev
og Poulstrup. Bønder kom fra hele

egnen i stort tal i jumper for at høre
talerne, hvor den kendteste var statsminister Erik Eriksen. Der blev også
holdt ringridning på pladsen. I 1960erne frasolgtes 12 tdr. land til den ny
Vrejlev-Hæstrup Centralskole.

Århundredets orkan

Den 7. januar 2005 ramte en voldsom orkan Danmark, med vindstød
op til 46 m i sekundet og denne orkan gjorde store skader på plantagen Poulstruplund. Hovedparten af
skoven væltede eller knækkede, og
det gik hårdest ud over ædelgran og
grandis, hvorimod løvtræerne stort
set ingen skade tog.

Grundlovspladsen med de store flotte rododendron, et godt samlingssted

En ny grundlovsplads

I 1995 ryddede skolen pladsen for
krat og grundlovspladsen blev tilplantet med masser af rododendron,
der netop nu står med hundredvis
af flotte blomster. En fokusgruppe
under Multinetværket har omdannet
den gamle grundlovsplads til et nyt
samlingssted for egnens beboere,
og som det kan ses på billedet fin-
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des der solide borde/bænkesæt til fri
afbenyttelse. Man skal bare rydde op
efter sig og tage evt. affald med sig
når man forlader den gamle grundlovsplads, så det er oplagt at tage på
skovtur ved den naturskønne gamle
grundlovsplads.

Plantagen
Poulstruplund
ligger
umiddelbart nord for Poulstrup og al
gående færdsel er tilladt. En del af
naturstien ”Klosterruten” går igennem plantagen.

Henrik Hansen

I en dejlig have.....
Jons georginer på Vrejlev Kirkevej
På Vrejlev Kirkevej bor Jon Frederiksen på sin lille landejendom. Kigger
man ind i haven bliver man overrasket af et overvældende syn af farverige georginer, der står høje og
ranke med tusindvis af blomster, og
man er ikke i tvivl om, at her bor et
menneske med en passion. Jon Fre-

deriksens landbohave er fyldt med
georginer, der er smukt opdelt i farver. En lang række af store solsikker
er der også plads i den store have.
For Jon startede passionen for flere

år siden, hvor han købte de første
knolde i rød, gul og orange. Siden
har det efterhånden udviklet sig til
omkring 300 planter, og fra sidst i juli

til sent efterår bugner haven nu af
alverdens georginer i alle farver og
typer. De giver så mange blomster,
at han kan forsyne både naboer og
venner, og frem for alt være hovedleverandør, når Vrejlev kirke pynter
op til høstgudstjenesten sidst i september, Blomsterne holder helt frem
til frosten kommer, og knoldene skal
graves op til vinteropbevaring.
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Gudstjenestelisten

Dato
November

Kirkeåret

Vrejlev

Hæstrup

29. november

1.s.i advent

19.00 Kirstine Rafn
Syng julen ind /Betlehemslyset

2. december

-

10.00 Kirstine Rafn
Børnehavens juleafslutning

December

6. december

2.s.i advent

09.00 Oral Shaw

13. december

3.s.i advent

19.00 Kirstine Rafn
De 9 læsninger - Kaffe og småkager

18. december

-

08.00 Kirstine Rafn
Skolens juleafslutning

20. december

4.s.i advent

10.30 Kirstine Rafn

24. december

Juleaften

10.30 Kirstine Rafn
Børnevenlig gudstjeneste
14.00 Kirstine Rafn

24. deember

Juleaften

25. december

1.juledag

15.30 Kirstine Rafn

26. december

2.juledag

14.00 Viggo Noe

27. december

Julesøndag

09.00 Kristine Marstrand-Jørgensen

1. januar

Nytårsdag

16.00 Kirstine Rafn
Kaffe og kransekage

3. januar

H.3.k.sønd.

10.30 Kirstine Rafn

10. januar

1.s.e.H.3.k.

10.30 Kirstine Rafn
Kirkekaffe

17. januar

s.s.e.H.3.k.

10.30 Kirstine Rafn

24. januar

Septuagesima 09.00 Kristine Marstrand-Jørgensen

31. januar

Seksagesima

10.30 Kirstine Rafn

2. februar

Kyndelmisse

19.00 Kirstine Rafn
Vin og chips

7. februar

Fastelavn

10.30 Kirstine Rafn

Januar
14.00 Kirstine Rafn
Kaffe og kransekage

Februar

10.30 Kirstine Rafn
Kirkekaffe

13. februar

10.30 Kirstine Rafn - Dåbsgudstjeneste

14. februar

1.s.i.fasten

10.30 Kirstine Rafn
Børnegudstjeneste

21. februar

2.s.i fasten

09.00 Kristine Marstrand-Jørgensen

28. februar

3.s.i.fasten

10.30 Kirstine Rafn

Marts
6. marts
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10.30 Kirstine Rafn

Kirkelige adresser
I præstens fravær

For fremtiden samarbejdes der hovedsageligt med Vrå-Em Pastorat, når
jeres præst holder fri. Præsten – Kristine Marstrand-Jørgensen – kan kontaktes på telefon 98 98 10 40 eller mail krm@km.dk

Sognepræsten

Følgende dage holder jeres præst fri:
5. – 6. december
22. – 23. december
26. – 27. december
23. – 24. januar
4. februar
15. – 21. februar

Fredagsdamerne

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

Gennem de forløbne år har vi afsat, hvad vi har lavet til Bodil og Holger
Risdal, som sørgede for at det blev fragtet til Rumænien. Bodil og Holger
har gjort et stort og uegennyttigt arbejde for at bedre tilværelsen for fattige
i Rumænien, men nu er det slut. Den gamle røde kassebil som har gjort
mange ture derned - og nogle gange har den også brokket sig og været på
værksted undervejs – kunne ikke mere. En mindre og nyere blev anskaf-

Kirkegårdskontoret

Der fremstilles stadig rigtig mange fine ting i Sognehuset

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

fet, men ak og ve da den mødte de slovakiske bjerge, måtte også den give
op og det blev anledningen til, at Bodil og Holger overvejede, at det nok
var tiden, de skulle indstille arbejdet med de store og lange transporter.
Der er også gået mere end 25 år og det mærkes både på køretøj og krop,
men vi er mange der er taknemmelige, for den tid vi fik lov til at bidrage
med lidt til hjælp for andre.
Men vi giver ikke op, vi har glæde af at mødes og bruge vore hænder til
noget nyttigt. Så længe Stinne kan skaffe os garn, skal vi nok finde nogle
andre, som kan bruge det, vi har glæde af at lave.
Vi mødes i Sognehuset på disse datoer:
Fredag den 4. december kl. 14 - 17
Fredag den 8. januar kl. 14 - 17
Fredag den 5. februar kl. 14 - 17
Fredag den 4. marts kl. 14 - 17

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

De 9 læsninger
Traditionen tro holder vi igen i år ”De 9 læsninger” 3. søndag i advent – den 13. december, kl.
19.00 i Vrejlev kirke.
Denne hyggelige aften vil 9 kormedlemmer stå
for læsningerne fra Bibelen. Vores dygtige kor
synger naturligvis også for os – og vi skal selvfølgelig selv synge med på nogle af de dejlige
julesalmer og –sange.
Aftenen er meget stemningsfuld med mange levende lys i det smukke kirkerum. Og der er en
helt særlig stemning, når lokale sognebørn står
for gudstjenesten. Efter gudstjenesten vil vi gerne hygge lidt videre med en kop kaffe og en julesmåkage – og gode venner og naboers selskab.
Midt i december måned kan der nok være brug
for at sidde stille og lade roen falde på. Vi har
hver især så travl med alle mulige gøremål op
mod jul, derfor tilbyder vi en meget afslappet,

rolig og stemningsfuld aften, hvor sindene kan ”falde lidt ned”
og vi alle kan få en tiltrængt pause i juleforberedelserne. Og
ikke mindst lade op til den kommende højtidsstund og alle de
mange gøremål i juletiden.

Skolens juleafslutning

Gode gamle traditioner skal holdes i hævd. Derfor inviterer Vrejlev
kirke alle friskolens elever, lærere, børnehavebørn, pædagoger og øvrige ansatte til juleafslutning i kirken fredag den 18. december – kort
efter kl. 8.
Vi håber eleverne – igen i år – vil gå i samlet flok med fakler til kirken,
hvor vi holder en kort julegudstjeneste.
Vi glæder os til at se jer – og håber også at der er nogle forældre, der
har mulighed for at være med i julehyggen.
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Nyt fra sognepræsten

Dåbsgudstjeneste om lørdagen
Skal I have barnedåb i 2016? Og er det lidt besværligt med tilrejsende familie fra
nær og fjern at få det hele til at gå op med en søndag – hvor mange skal på arbejde
dagen efter og måske derfor ikke kan nå til Vendsyssel og hjem igen?
Så har vi et godt tilbud til jer!
Fire lørdage om året holder vi dåbsgudstjeneste, og i 2016 bliver det følgende lørdage: 13. februar, 28. maj, 27. august og 26. november. Alle dåbsgudstjenester
holdes kl. 10.30 – men I bestemmer om det bliver i Vrejlev eller i Hæstrup kirke. Den
dåbsfamilie, der først bestiller barnedåb en given lørdag, bestemmer nemlig hvilken
kirke den holdes i.
Dåbsgudstjenester varer typisk ca. ½ times tid og handler udelukkende om dåben
og dåbsbarnet / dåbsbørnene.
Kontakt sognepræst Kirstine Rafn for yderligere oplysninger eller bestilling af dåb –
gerne i god tid.

Konfirmanderne
Konfirmanderne har – for en stund – haft mulighed for at ”lege Gud”, idet de har lavet de ti gamle bud om, så de er
blevet mere tidssvarende. Hvis de skulle bestemme, så skulle de ti bud se sådan ud:
1. Du skal være hjælpsom og dele med andre
2. Du må ikke lyve – du skal hellere lytte til andre
3. Du må ikke stjæle og snyde folk
4. Du må ikke slå ihjel – kun hvis det er selvforsvar!
5. Du skal elske din næste og ikke være utro
6. Du må ikke misbruge andre og deres ting
7. Du må ikke bruge narkotika
8. Du må ikke gøre dyr fortræd
9. Du må ikke skrive noget, der usandt på nettet
10. Du må ikke mobbe, for du skal respektere andre
De gamle bud er ikke alle sammen
håbløse, men der kommet nogle
flere til, som måske passer bedre
til vores hverdag. Det er nogle
gode bud, som ville gøre hverdagen meget lettere – eller som én
af konfirmanderne skrev under det
10. bud; Du skal overholde disse
bud, dette bud er det vigtigste!

Konfirmandholdet ved starten af
undervisningsforløbet - med deres og
præstegårdens nye maskot: Marcu
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Nyt fra sognepræsten
Syng julen ind
Den første søndag i advent – 29. november – synger vi julen ind i Hæstrup kirke kl. 19.00. Det er blevet en
dejlig tradition, som hvert år trækker
mange til. Vi plejer at have næsten
fuldt hus denne aften, som afsluttes
med glögg og æbleskiver.
Vi modtager også lyset fra fødselskirken i Betlehem denne aften. Lyset
sendes ud i verden til glæde for alle.
Og det modtages rundt omkring i
Danmarks kirker, fængsler og andre
institutioner – i Sverige endda på kongeslottet. Lyset ankommer til en næsten mørk
kirke, hvor vi sidder og lytter til dejlig musik
fra Lene og orglet. Vores spejdere kommer
med lyset, og alle som har lyst er med til
at tænde alterlysene og derefter lysene i
bænkerækkerne hele vejen ned gennem
kirken, så vi til sidst sidder i en dejlig, varmt
oplyst kirke. Lyset brænder hele aftenen
og alle kan medbringe lys eller lygte og få
Betlehemsflammen med hjem. Skulle man

Kyndelmisse
40 dage efter Jesu fødsel er det Kyndelmisse. Oprindeligt en markering af Marias renselse i templet. Senere blev det i den katolske kirke
en lysmesse (missa candelarum), der også var en fridag i Danmark
– indtil Struense afskaffede den i 1770!
Vi fejrer ikke Marias renselse i den danske folkekirke – men vi har i
mange år alligevel fastholdt fejringen denne dag. Efter reformationen fik
fejringen præg af lys – mere end renselse.
Og det er da også fejringen af lysets komme vi ønsker at fremhæve. Utallige steder
i Bibelen betegnes Jesus som vores lys,
verdens lys. Og det er da nok værd at fejre.
Efter gudstjenesten tirsdag den 2. februar
kl. 19.00 er der et godt glas vin eller cider –
som vi nyder i kirkerummet. Vi håber rigtig
mange har lyst til at lægge vejen forbi.
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have glemt et lys eller en lygte,
kan man for få kroner købe et
lys i kirken.
Når lyset er tændt vil vi synge
mange af de kendte og dejlige
julesange og julesalmer, høre
en god historie og nyde den
meget smukke kirke. I år har
vi endda solistisk optræden af
både Lene, Rune og Peter –
der hver især vil glæde os med
dejlig julemusik. Efter en times
tid er det tid til glögg (eller sodavand) og lune æbleskiver
og en god snak med venner, familie
og naboer.
Betlehemslyset brænder i Vrejlev kirke helt frem til 1. juledag. Så man har
mulighed for at få ”en aflægger”, hvis
har glemt at få én med eller hvis man
ikke kan deltage den 29. november.
Man skal blot henvende sig til kirkegårdens personale, der vil være behjælpelig.

Nye kormedlemmer

Hvis du har lyst til at synge i kor, har en god sangstemme og måske har sunget i kor før, så mød op
i sognehuset en tirsdag aften kl. 19.30 og se, om
det er noget for dig. Du er også velkommen, hvis du
“bare” har lyst til at synge og lære noget mere. Der
kræves ingen forkundskaber. Det er gratis at synge
i koret.
Især herrer søges
KOM OG VÆR MED.
kontakt organist
Lene Rom Frederiksen
30 12 90 81
Koret starter igen efter juleferien
den 5. januar

Nyt fra organisten
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:
Januar: 7. 14. 21. og 28.
Februar: 4. 11. og 18.
Marts: 3. 10. og 17.		
Venlig hilsen Lene (organist)

Vrejlev-Hæstrup voksenkor sammen med Vrå-koret

I år holder vi juleafslutning for dagplejere og vuggestue tirsdag d. 15.
december, kl. 10.00. For at være
sikre på, at børnene ikke er begyndt
på juleferien, holder vi allerede juleafslutning i midten af måneden.
Denne dag vil vi synge og lege,
klappe og danse, hygge og more os
– og selvfølgelig til en masse gode
julesange.
Alle med børn i vuggestue/dagplejealderen er meget velkommen denne dag. Bare mød op og vær med,
mærk den glade stemning og giv
børnene en dejlig oplevelse.

Legekirken og juleafslutning

Lokalbladet
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Nyt fra organisten
Sangaften i Præstegården

Vi holder årets første sangaften i februar måned og denne aften vil stå i
forårets tegn, selv om vinteren måske endnu ikke har sluppet sit tag....
Uanset vejret vil vi igen se frem til en hyggelig og givende aften med
mange gode sange og salmer på programmet.
Det foregår ved sangaftenen

tirsdag den 9. februar kl 19.00
i Præstegårdens konfirmandstue

Efter kaffen er det naturligvis, som det plejer, deltagerne, der bestemmer indholdet.

Morgensang

Hele vinterhalvåret samles vi om
morgensang i Vrejlev kirke følgende dage: 8. december, 5. januar, 2.
februar og 1. marts – alle dage kl.
10.00.
Vi mødes i kirken til en lille halv times sang og lidt læsning fra Bibelen, hvorefter vi går til sognehuset
for at drikke kaffe, spise rundstykker
og sludre med hinanden.
Det er anden sæson - og vi skal hil-

se fra første sæson og sige, at det er
helt utrolig hyggeligt. Vi er opmærksomme på, at der også er andre aktiviteter tirsdag formiddag. Men dette er det eneste tidspunkt præst og
organist ikke er engageret til anden
side. Derfor opfordrer vi til, at I overvejer om I måske kan udeblive fra
andre aktiviteter bare den ene gang
om måneden… Og komme og være
med til en virkelig hyggelig stund i
kirken og ikke mindst i sognehuset.

Nye tæpper til de små
Vores kære og meget aktive sognepræst Kirstine Rafn har hen over
sommeren været kreativ og har syet nye tæpper til babysalmesang rigtig flotte og farvestrålende patchwork-tæpper. Efter Kirstine havde
gennemset alle gemmer, blev der også stof til nye tæpper og puder til
de lidt større børn der kommer til Legekirke.
Stor tak til Kirstine for de flotte tæpper, de vil blive brugt flittigt.
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Vi glæder os meget til at se jer

Julehjælp

Vrejlev-Hæstrup Pastorat yder igen i år
julehjælp til familier, der har vanskeligt
ved at få tingene til at hænge økonomisk
sammen i julen. Vores muligheder for at
yde julehjælp afhænger af indsamlingen i
kirkerne i november og december måned,
idet hjælpen udelukkende finansieres af
privatpersoner. Vi er derfor meget taknemmelige for de gode gaver, som I lægger i
kirkebøsserne hver søndag. I er med til at
gøre en forskel for andre mennesker. Tak
for jeres støtte.
Julehjælpen består af en købmandskurv
med madvarer til en hyggelig juleaften.
Det er tanken, at der så i familierne måske
er lidt til overs til at købe en lille ting til børnene, når nu julemaden ikke er en udgift.
Man søger julehjælp ved personlig henvendelse til præsten med angivelse af
hvem man er, kontaktoplysninger, samt
oplysning om antal familiemedlemmer.
Kun sognebørn i Vrejlev eller Hæstrup
sogne kan søge julehjælp.
Alle ansøgninger behandles fortroligt og
skal være præsten i hænde senest fredag
den 18/12. Mandag den 21/12 vil man blive ringet op med besked om hvorvidt man
er kommet i betragtning til julehjælp, samt
aftale om udbringning / afhentning af købmandskurven.

Nyt fra Sognepræsten
Børnegudstjeneste

Søndag den 14. februar 2016, kl.
10.30 holder vi en sjov, underholdende og måske endda lærerig
gudstjeneste for børn i Vrejlev
kirke. Gudstjenesten henvender sig til børn i alle aldre – de
voksne kan også være med – og
handler selvfølgelig om kristendommen. Men i år vil vi via gode
fortællinger for børn prøve at vise
Bibelens budskab i en anderledes form.
Vi har i skrivende stund ikke lagt
os fast på hvilke historie, vi vil
fortælle – men det bliver i genren
med Ronja Røverdatter, Emil fra
Lønneberg, Pippi, Orla Frøsnapper osv. Så vi tør godt love, at det
bliver sjovt og anderledes – og
rigtig hyggeligt.
Vi glæder os til at se jer alle sammen til nogle festlige børnegudstjenester i 2016.

Minikonfirmander 2016

Til marts vil vi igen undervise alle
i 3.kl. fra Friskolen, som har lyst til
at være minikonfirmander. 3.kl. får
besøg af præsten i februar/marts
måned, hvor der orienteres om un-

dervisningen og tilmeldingsblanketter
udleveres sammen med et brev til forældrene.
Minikonfirmandundervisningen foregår fra fredag d. 18. marts, kl. 12.00
til lørdag den 19. marts, kl. 12.00. Det
betyder, at vi skal overnatte i kirken…
Vi skal hygge og lege, lære en masse om Gud og Jesus, synge og øve
skuespil – og så skal vi selvfølgelig
på natløb på kirkegården.
Forældre er meget velkommen til at
komme og være med til natløb og
overnatning.
Søndag den 20. marts, kl. 10.30 –
Palmesøndag – holder vi alletiders
gudstjeneste, hvor minikonfirman-

derne viser alt det, de har lært. Og vi
regner selvfølgelig med, at forældre,
bedsteforældre, søskende, venner og
bekendte kommer og bakker op omkring de dygtige minikonfirmander.
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Nyt fra Sognepræsten
Julen og nytårets gudstjenester
Juleaften – 24. december – kl. 10.30 i Vrejlev Kirke
holder vi gudstjeneste i børnehøjde. Juleaftensdag
kan være lang og det kan være vanskeligt at vente til
aften – hvor alle de dejlige pakker skal åbnes. Der er
mange gode grunde til at gå i kirke, men måske navnlig juleaftensdag, hvor vi fejrer hele julens hovedperson; Jesus. Kom og hør hvordan det gik til, da Jesus
blev født.
Juleaften – 24. december – kl. 14.00 også i Vrejlev
kirke, mest for voksne (men børn er selvfølgelig meget velkommen). Og passer det bedre i den pressede
tidsplan med kl. 15.30, så holder vi julegudstjeneste i
Hæstrup kirke.
1. juledag – 25. december – kl. 10.30 holder vi højmesse i Vrejlev kirke.
2. juledag – 26. december – kl. 14.00 holder Viggo
Noe gudstjeneste i Vrejlev kirke.
Julesøndag – 27. december – kl. 9.00 holder Kristine
Marstrand-Jørgensen gudstjeneste i Vrejlev kirke.
Nytårsdag - 1. januar holder vi to gudstjenester; kl.
14.00 i Hæstrup kirke og kl. 16.00 i Vrejlev kirke.
Vi byder på en god kop kaffe og et stykke hjemmelavet
kransekage efter hver af gudstjenesterne, så vi får mulighed for at ønske hinanden godt nytår.

Børnhavens julegudstjeneste

29. januar
19. februar
11. marts

Nyt fra Indre Mission

kl. 19.30 i Vrejlev kirke v/Kirstine Rafn
kl. 19.30 Møde hos Per og Dorthe, Smedievejen 95
kl. 19.30 Møde hos Per og Dorthe, Smedievejen 95
Alle er velkommen
Flere oplysninger - Kontakt Erik Christensen tlf. 23 47 86 92
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Onsdag den 2. december, kl.
10.00 holder vi julegudstjeneste
for børnehaven i Hæstrup kirke.
Alle børn – og voksne – der har
tid og lyst er meget velkommen
til at være med. Æslet Nol kommer og fortæller om den lange
rejse med jomfru Maria på ryggen. Vi skal lege og synge og
rigtig hygge os.

Vrejlev Kirkegård
Hæstrup Kirkegård

Endnu et år er gået på kirkegårdene. Hæstrup kirkegård har fået den
helt store tur i 2015 med nye hække.
Et kæmpe projekt på et lidt presset

Vi vil stadig prøve at tage de områder
hvor der sker nye begravelser, men
det vil være dejligt bare at kunne
tage et stort område i afdeling A, som
nok er den dårligste lige nu.

Hæstrup kirkegård med nye hække overalt

tidspunkt lige inden grandækningen,
men stor ros til alle medarbejderne
for at rykke igennem og få det i orden. Der mangler i skrivende stund

en del grus på gravstederne, men
det ordnes lidt inden jul, og ellers til
foråret.
Det blev til knap 600 m. hæk med
2.700 hækplanter. Der blev brugt 20
m3 jord til opretning. Det er 2 læs på
en lastbil, og meget imponerende at
det ikke er til at se, når arbejdet er
færdigt.
Til vinter skal lapidariet med de bevaringsværdige gravsten laves om,
hvis vejret vil. Det skal blive hvor det
er, men vi har nogle gravsten til at stå
i depot, og de skal frem, så man kan
se dem.

Gravminder

For begge kirkegårde gælder det jo,
at gravstenene er de pårørendes
ejendom og dermed dem, der har
ansvaret for, at de er i ordentlig og
læselig stand. De gravsten, der er
udtaget som bevaringsværdige, er
jo selvfølgelig overgået til vedligeholdelse af kirkegården. Vi giver alle
gravsten algefjerner en gang årligt,
men der er gravsten der er så slidte,
at de skal males op, hvilket er en
stor udgift, da der er mange af dem.
Det er menighedsrådets beslutning i
hvilket niveau de skal vedligeholdes,
men det kan være svært at få økonomien til at gå op.
Der er i 2014 kommet nye regler for
registrering af gravminder. Det er således nu muligt at afregistrere gravminder, og dermed få dem knust. Der

står i vejledningen om det følgende:
Når et gravminde ikke længere
skønnes at udgøre en pryd for den
pågældende kirkegård, og det ud fra
en samlet vurdering ikke længere repræsenterer en kulturhistorisk værdi,
kan det afregistreres.
Vi vil derfor i 2016 gå de bevaringsværdige gravsten igennem og se,
om man kan læse, hvad der står på
dem, så vi ender med kun at have
dem, der kan læses tilbage.
Der er gravminder, der er udtaget
af Vendsyssel historiske museum til
bevaring. De er registreret af provstiet, og skal dermed afregistreres
der, inden de kan knuses. De fleste
vi har, er nogle menighedsrådet har
vurderet bevaringsværdige, og dem
kan vi selv bestemme over.

Regler for udsmykning

Jeg vil lige til sidst nævne, at der
er sket præcisering af reglerne for
udsmykninger m. m. Reglerne er
således: Der må ikke opstilles permanente udsmykninger eller dekorationer med elektriske installationer,
herunder solceller samt fakler. Udsmykninger skal være lavet af naturmaterialer og må således ikke være
af metal eller plastik. Genstande eller
udsmykninger må ikke være over 20
cm’s højde og må ikke virke skæmmende eller afvigende. Ikke kristne
figurer (f.eks. nisser og trolde) er
ikke tilladt.
Og som altid er man meget velkommen til at kontakte os, hvis der er noget man ønsker ændret på sit gravsted, eller har spørgsmål.
Med ønsket om en god vinter,
Jan Bjergene Christensen,
kirkegårdsleder.

Vrejlev Kirkegård

I Vrejlev fik vi i det tidlige forår plantet
en del nye hække vest for kapellet.
Og i efteråret lidt lige vest for kirketårnet. Men det er stadig lang vej
igen inden vi er hele vejen rundt, og
vi fortsætter arbejdet igen til foråret.

Grandækning på Vrejlev kirkegård
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Guldager mølle

Guldager Mølle

af Kirsten Mouritsen

Vinden har i århundreder været brugt
som energikilde. De første vindmøller blev bygget i Asien og kom senere til Europa. I Danmark kom de
første vindmøller omkring 1200 tallet, men det var først et stykke op
i 1800 tallet, at det blev almindeligt
med en vindmølle på hver egn. Her
kunne man transportere sit korn hen
og få det malet.
Guldager havde også sin mølle. Den
var beliggende på matrikel nr. 6g,
som er det lille stykke jord, der ligger
til højre for indkørslen til Guldagervej 308. Det hører til Guldagervej
301 - Jørgen Kjølbys gård.
Til møllen hørte også et lille landbrug. Det lå lige vest for møllen, men
den daværende vej gik imellen ejendommen og møllen.
Guldager Mølle var en såkaldt hollændermølle. Den blev bygget i slutningen af 1860erne og virkede indtil
omkring 1915.
Det at være møller var oprindeligt et
privilegeret erhverv, for hver mølle
havde eneret på at male bøndernes korn i et bestemt område, og
mølleren var en respekteret mand
i sognet. Arbejdstiden for møller og
møllersvende var skiftende. Det var
vinden, der afgjorde, på hvilket tidspunkt i døgnet, der var mest arbejde.
I 1862 blev mølleprivilegierne afskaffet. Der kom dampmøller i byerne, de var mere stabile end vindmøllerne, og samtidig fik landmændene

lov til at have deres
egen gårdmølle eller husmølle. Den
konkurrence ramte
efterhånden egnsmøllerne hårdt.
Måske var det en
af årsagerne til, at
Guldager
Mølle,
som man kan se af
annoncen, allerede
få år efter dens opførelse var til salg.
Det må ikke have
været nogen guldgrube at være møl- Kort over Guldager Mølles beliggenhed
ler i Guldager, for den
har skiftet ejer utrolig mange gange.
Nogle af de mølleejere, som det vi- og holdt dem oppe og hovedet nede.
des har haft den, var Lars Christian Han blev heldigvis reddet af sin stoHendriksen, der ejede den i 1870. I rebror.
1880 hedder ejeren Niels Christian Marius var en urolig sjæl. Han havde
Jensen, han sælger møllen i 1881 altid mod på noget nyt og spæntil Christian Larsen – handlen går dende. Derfor var det at være mølåbenbart tilbage og Niels Christian ler og landbruger også for stilleståfortsætter til op i 1890erne, hvor ende. En dag han var ude at pløje,
møllen sælges til Jens Chr. Jensen. kom han ikke ind til spisetiden, og
Omkring 1903 køber Marius Jensen hans kone gik ud i marken, for at se
fra Hæstrup møllen. Han var da ud- efter ham. Hun fandt hestene foran
dannet murer, 24 år gammel og ny- ploven, men Marius var gået. Konen fik i hast sendt bud til Marius`s
gift.
Han var en nysgerrig mand og eks- bror i Vejgård i Hæstrup. Han sendte
perimenterede meget, og det fortæl- sine børn til Guldager, hvor de pløles, at han som barn lavede sig et jede marken færdig. Herefter var det
svømmebælte af en oppustet svine- slut med Marius`s ”møllerliv”. Han
blære, men da han ville prøve den byttede møllen og det lille landbrug
af, havde det nær fået fatale følger, væk med 30 tønder land på Rønfor blæren gled ned om hans fødder novsholms mark, hvor han byggede
en gård, som hans bror overtog. Det
blev starten på hans byggeimperium,
der i storhedstiden beskæftigede 6070 mand, men desværre var tilrettelægning ikke hans stærke side, så
det endte med et krak i 1926. Efter
det blev han syg, kom sig dog og
fortsatte herefter byggerier i mindre
målestok, og senere oprettede han
også Hjørring Terazzoforretning.
Det er uvist, hvem Marius solgte
Guldager Mølle til, men i 1911 køber
Anton Martellus Nielsen af en mand
ved navn Martin Christensen. Der
kan have været andre ejere af møllen i mellemtiden.

Annonce i Hjørring Amtstidende29. januar 1872
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Landskab i forvandling

Landskab i forvandling

af Kirsten Mouritsen

Ejendommen på Guldagervej 489
hed oprindelig Solbakken, men
skiftede navn til Bombæk efter den
havde haft en ejer ved navn Kræn
Bombæk.
I foråret 1960 købte Inger Marie og
Jens Kristiansen, Bombæk af Eva
og Laurids Nielsen, og blev dermed
én ud af de 28 mælkeproducenter,
der dengang var på Guldagervej,
men nu her 55 år senere har udviklingen i landbruget medført, at
dyrene har samlet sig på større enheder, og dermed er der kun blevet
én mælkeproducent tilbage på hele
Guldagervej. Mange af de tomme
landbrugsbygninger er de senere år
fjernet. Heriblandt også bygningerne
til Bombæk.
Inger Marie og Jens Kristiansen flyttede i 2012 til Hjørring efter at have
solgt Bombæk til Aksel Skoven. Senere har Aksel solgt bygningerne
til Inger og Jørgen Ussing Larsen,
Aurion. De har ikke brug for landbrugsbygningerne og valgte derfor
at fjerne alle ejendommens bygninger, og som man kan se på billedet –
i gang med at bygge nyt på grunden.

Ejendommen Bombæk, mens der stadig var græssende køer på Marken.

Inger og Jørgen Ussing Larsens igangværende byggeri af
privat bolig på Guldagervej 489.

Julemarked i Poulstrup

PoulstrupSpejderne holder igen i år, et stort
julemarked på skolen i Poulstrup, og det foregår

søndag d. 29. november fra kl. 10-15
på Poulstrup Skolevej 3, Poulstrup, 9760 Vrå.
Der vil være masser af boder med alverdens
skønne juleting og sager, samt spejdernes
populære tombola med mange flotte gevinster. På skolens gange bliver der desuden
børneloppemarked, hvor børn sælger ud af
deres brugte legetøj.
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Poulstrup Friskole og Børnehus

Historiens første emneuge på Poulstrup Friskole & Børnehus
I uge 41 – altså ugen før efterårsferien – afholdt vi på Poulstrup Friskole
& Børnehus vores første emneuge
som friskole. Temaet var OL, og der
var lagt i kakkelovnen til en masse
spændende og udfordrende aktiviteter.
For første gang mærkede vi for alvor, hvilke muligheder, der ligger i at
være en friskole. Emneugen var for
hele huset, så børn fra Børnehuset
og elever fra friskolen var blandet
sammen i grupper med hinanden.
Hver gruppe blev tildelt et land, og
fem kontinenter var repræsenteret
ved vores eget OL.
I løbet af ugen skulle ”landene” dyste mod hinanden i forskellige stafetter, konkurrencer, bagedyst, samtidig med at børnene og eleverne
lærte om både deres eget land, og
hvad et OL egentlig er for noget.
Hvert land havde designet deres
egen t-shirt som var flot dekoreret
med flag, farver, o.l. Den ”landsholdstrøje” blev flot båret på ugens
sidste dag, hvor der traditionelt er
skolernes motionsdag. Vi valgte at
omdøbe dagen til ”OL på Poulstrup
Friskole & Børnehus”.
Alle ”lande” kæmpede bravt i hallen
til forskellige dyster og konkurrencer – i sidste ende var det Kina, der
løb med sejren til stor jubel for både
små og store børn. Alle OL delta-
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gerne fik tildelt et flot diplom, mens
vinderne fra Kina ovenikøbet fik en
flot guldmedalje hængt om halsen.
Vi havde andre indslag i løbet af
ugen. Torsdag aften havde vi et hyggeligt ”spis-sammen-arrangement”,
hvor elever, forældre og søskende
hver især leverede mad til en stor
fælles madbuffet, og herefter spiste eleverne, forældre og personale
sammen i trivselsgrupperne. Efter
maden var det tid til at eleverne
fremførte de slagsange, de havde
opfundet i løbet af ugen. Disse
slagsange blev udført til stomp-

rytmer fra spande. Der blev også
mulighed for at smage de kager, som
eleverne havde lavet. Kagerne var
et stykke madkultur fra de forskellige
lande, der deltog i vores OL-uge. Et
sådan dejligt arrangement gentager
sig helt sikkert i fremtiden.
Det var en dejlig uge, og vi glæder
os allerede til næste emneuge lige
op til juleferien.

Møllehaven

Aktiviteter omkring
bålhytten er et hit

Året rundt er aktiviteter i og omkring
bålhytten tiltrækkende for børn og
voksne.
Det giver anledning til fordybelse og
grobund for rigtig mange gode snakke. Herunder hvilke regler der er påkrævet, for at det bliver en sikker og
tryg aktivitet.
Bål for hyggens og varmens skyld
er rart, og tiltrækker børn i alle aldre,
men bål med det formål at lave mad
eller blot en lille bålsnack er heller
ikke det værste.
Ikke kun måltider og hygge hører til
ved en bålplads, men også opøvelse
af forskellige færdigheder falder ind
under aktiviteter omkring en bålplads. Med dolke og pinde i hånden
er børnene snart optaget af at få snittet alt bark af, og der er gang i snitteriet til den store guldmedalje. Børnene er hurtige til at lære, hvordan
en dolk skal håndteres på fornuftig
vis og gode til at guide hinanden i at
gøre det rigtigt.
Aktiviteterne omkring bålet inspirerer også børnene i deres øvrige leg og afspejler deres måde at tillære sig færdigheder, dolken bliver udskiftet med en pind, som ligner
en dolk og bålet som ikke kan afgive rigtig varme gør det
i børnenes fantasi.
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Møllehaven

Møllehavens ”gør det selv” håndværkere.
Fantasien kender ingen grænser og
børnene inspirerer og hjælper hinanden i processen. Nogle processer
tager lang tid og børnene arbejder
videre fra dag til dag.
Der er megen læring i at øve sig i at
håndtere værktøjet og små teknikker
der læres undervejs, eks.vis i forhold
til at få god slagkraft i, når der hamres. Her gør øvelse mester og lidt
hjælp til at få sømmet sat lidt fast i
starten kan være nødvendigt.
Værkstedet kan rumme 3-4 børn
som arbejder ad gangen, og i døråbningen ind til værkstedet er der ofte
en kø af ventende børn, som tålmodigt sidder på små stole indtil det bliver deres tur.

Vi har i Møllehaven en lille hytte
på legepladsen, som er indrettet til
værksted, med høvlebænke og alt
hvad dertil hører af værktøj.
Børn, uanset alder, er meget optaget af at skabe forskellige ting ud
af træ. Rundstokke, div. lister og
brædder kan blive bearbejdet, så
det pludselig er en helikopter, et
sværd, en bil eller måske et hus,
børnene er gode til at se muligheder og lade værket ændre sig løbende i processen.
De får øvet med sav, hammer,
skruetrækker og diverse ”sliberedskaber”, så der er ikke overladt
noget til tilfældighederne, når der
skabes.
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PV Sport 81

Nyt fra PV Sport 81
Efter sommerens vellykkede aktiviteter – veloverstået Summer Camp
og Dana Cup, og med hjælp fra rigtig mange af byens borgere– unge
som gamle – og tak for det – er det
tid til efterårets og vinterens komme.
Poulstrup Friskole og PV Sport 81
har indgået et samarbejde omkring
ForeningsSfo – pasning efter skoletid, hvor idræt og motion bliver en
stor del af hverdagen.
Det foregår således, at der 3 dage
om ugen foregår idrætsaktiviteter
i SFO tid, hvor instruktører fra PV
Sport 81 varetager aktiviteten. Indtil
uge 42 har tilbuddene været håndbold, badminton og volleyball – disse tilbud fortsætter indtil videre.
På sigt er det tanken, at elever fra
7-8 og 9 klasse uddannes som Unge-ledere –via valgfag i skolen – og
i samarbejde med SFO pædagogerne samt instruktører fra PV 81, skal
overtage aktiviteterne. Det er også
planen, at der skal komme gæsteinstruktører, som kan præsentere nye
idrætsgrene, eller andre fritidsaktiviteter.
Der er flere grunde til, at skole og

Forældre / barn gymnastik

idrætsforening indgår i et sådant
samarbejde. For det første er det i
alles interesse, at så mange børn
som overhovedet muligt, deltager i
aktiviteter hvor krop og bevægelse
indgår. Det er vigtigt, at børn helt
tidligt oplever, at det er dejligt at bevæge sig- at det er en fornøjelse at
bruge kroppen, og indgå i de fællesskaber, der opstår i sport. Derudover
er det vigtigt for en by som Poulstrup,
at så mange børn og unge aktiveres
i lokalområdets fritidsaktiviteter – jo
flere der deltager, jo bedre chance
for at byen overlever og udvikler sig
– jo større interesse skaber det for
at bosætte sig i vores by og
lokalområde.
Efterårets og vinterens aktiviteter er allerede i gang.
Der spilles indendørs fodbold om mandagen – for
både de små og de voksne.
Onsdag er der badmintondag – der er badminton for

Badminton ungdom træner hver onsdag

de unge fra kl. 16.15, mens motionisterne overtager banerne fra kl. 19.
Der er stadig ledige motionsbaner,
både single og doublebaner – og at
gå til badminton i Vrejlev Hæstrup
Hallen er faktisk meget billigt – der
er penge at spare i forhold til mange
af de andre klubber.
Vores crossfit og zumba hold er godt
i gang – det er fælleshold for både
mænd og kvinder – og det samme
gælder vores Yogahold.
Der er forældre-barn gymnastikhold
og sidste nye tiltag er et hold – ”Kvikke Fusser” – for de lidt større børn.
Faktisk har PV 81 investeret i en airtrack, som gør gymnastikken endnu
mere levende og spændende.
Se www.pv81.dk for nærmere info
om alle holdene, og hvordan man
tilmelder sig.
Den 4. december kl. 18.30 - 21.00 er
der legeaften i Hallen – på den sædvanlige gamle måde med klip, småkager, julemænd og underholdning.

Legeaften den 4. december kl. 18.30 - 21.00
i Vrejlev Hæstrup hallen
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Poulstrup Børnehus og Friskole

Stemningsbilleder fra
Poulstrup Børnehus og Friskole

På tur til Børnenes Jord - Ministrup

Forældrekaffe med bålhygge

Så laves der suppe

Vi laver vores helt egen bus, skal du med?
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Poulstrup Børnehus og Friskole

Tur til Vrejlev Kloster med filmhold i hælene. Glæd jer til at se ”Godsejerne”

SFO børn oplever, hvordan jagthunde finder
deres bytte

Det var spændende at se de døde dyr som Idas far
havde med
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Vrejlev Hæstrup Skole
Vrejlev-Hæstrup Skole 1967-2015
af Henrik Hansen (2. del - fortsat fra forrige nummer)

Ny skole, men for lidt
inventar

Det første inventar til den nye centralskole bestod i høj grad af inventar og undervisningsmidler fra
den nedlagte Lund Skole, og dette
fyldte ikke meget på den store nye
centralskole. Sognerådsformand i
1967 var købmand Jens Windstrup
Jensen fra Harken, og sammen med
Poul Hviid, tog han på rundtur til de
andre små nedlagte landsbyskoler
for at samle evt. brugbart inventar
ind. Resultatet var dog meget ringe,
og det bedste viste sig at være et
par landkort, samt et kort over Danmark, Slesvig og Holsten. Kortet
var fra før 1. verdenskrig og altså
længe før Sønderjyllands genfor-

hold til den gamle skolelov. Kasserne var dog
fuldstændig urørte og indsmurt i et tykt lag fedt fra
fabrikken, så der var nogle
af lærerne fra landsbyskolerne, der fik lidt røde ører
ved ”gensynet” af de urørte kasser. Fysikudstyrets
værdi var dog ret begrænset, men de indgik som et
lille supplement til den nye
skoles mere tidssvarende
fysiksamling - om ikke
andet, så som eksempler
på fortiden. Af undervisningsmidler blev skolen
efterhånden godt forsynet
og der var gode forhold i

1. klasserne 1984-1985

Bh-klasserne 1991

Skolen i skoven

ening med Danmark i 1920. Kort tid
efter den nedslående indsamlingstur til de gamle landsbyskoler, kom
sognerådsformand Jens Windstrup
Jensen en dag kørende i bil ind i
skolegården, hvor han vinkede skoleinspektør Hviid ud til bilen. I bilen
stod nogle ens kasser i olieret papir,
og kasserne havde Windstrup Jensen efterfølgende fundet på loftet i
nogle af landsbyskolerne. Indholdet
i hver kasse var ens, nemlig en lille
standardsamling af fysikinstrumenter, så alle landsbyskoler kunne give
eleverne den første basale og elementære fysikundervisning i hen-
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de moderne faglokaler til
fysik, husgerning, sløjd og
håndgerning. Skolen havde
også skrivemaskiner - både
til kontorbrug og til et helt
hold, så eleverne kunne
modtage undervisning i
maskinskrivning. Desuden
kom der i løbet af kort tid
kortløftere, spritdublikator
og keramikovn, ligesom der
var et ældre filmapparat og
diasskop, et nyt episkop og
en god båndoptager. Først i
løbet af efteråret blev gymnastiksalen bygget færdig

Vrejlev Hæstrup Skole

og dens redskaber kom først sent på
året. Lærerrådet gjorde et stort arbejde med udbygningen af skolens
undervisningsmidler og det gjaldt
også udbygningen af bogsystemer,
hvor man nærmest startede fra et
nulpunkt. I løbet af kort tid var skolen rent faktisk så veludstyret, at den
gjorde flere andre skoler i denne del
af Vendsyssel misundelige. Størstedelen af lærerstaben kom som sagt
fra de nedlagte landsbyskoler, og
der skulle nogen tilvænning til, før de
nye moderne undervisningsmidler
kom med i undervisningen.

Windsurfing i Asaa

Første skoledag på VrejlevHæstrup Centralskole

Første skoledag på den nybyggede
skole i Poulstrup blev i første omgang udsat i 14 dage, da håndværkerne ikke var færdige med skolen.
Lærerne startede på den nye skole
d. 14. august og den allerførste skoledag med 240 spændte elever på
Vrejlev-Hæstrup Centralskole, var d.
19. august 1967. Der var ikke noget
større officielt åbningsarrangement,
for der manglede stadig en del arbejde før skolen var helt færdig. Som
sagt manglede gymnastiksalen med
scene at blive færdiggjort, hele det
udendørs idrætsanlæg manglede
og der manglede på dette tidspunkt
stadig en del undervisningsmidler, ligesom inspektørboligen endnu ikke
var bygget færdig. Poul Hviid boede
de første måneder på Poulstrup Gl.
Skole på Munkholmvej. Udover selve skolen, og inspektørboligen, blev
der bygget en pedelbolig og seks lærerboliger, fordelt med tre på Lindager og tre på Gl. Rønnebjergvej.
Vrejlev-Hæstrup skole fik også egen
skoletandpleje, som eksisterede indtil for få år siden.
Åbningsdagen startede med flaghejsning og der blev holdt taler af
sognerådsformand Windstrup Jensen, amtsskolekonsulent Mølgård,
skolekommissionsformand Henning
Pedersen (HP) og læge fru A. Lønning, hvorefter skolen var i gang. I
jubilæumsbogen ”Vrejlev-Hæstrup

En af de utallige ekskursioner elever og lærere har været på

Aktivitet i gymnastiksalen
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skole 25 år” fra 1992, fortæller Poul
Hviid om besværlighederne i de første år, hvor der stadig var uro i lokalområdet pga. skolelukningerne
og man havde adskillige problemer
med lokale skolemyndigheder, skolekommissionen og amtsskolekonsulenten. Der var i starten også uvilje blandt nogle af lærerne, som var
kommet fra de lukkede skoler, da
de både skulle vænne sig til at have
kollegaer og en skoleinspektør. Et
andet sted i jubilæumsbogen skriver
Poul Hviid dog: ”at skolen havde et
godt elevmateriale med solide kundskaber, og der var et dygtigt og pligtopfyldende personale”, så grundlaget med elever og lærere fra de små
landsbyskoler var altså blåstemplet
af skoleinspektøren - trods den lidt
svære opstart.

Centralskole betød længere
skoleveje

Hvor eleverne tidligere kunne gå eller cykle til de nærliggende landsbyskoler, skulle mange af dem nu med
skolebus, og det var noget af en
omvæltning og et kæmpe planlæg-

nings- og logistikarbejde at få dette
til at fungere. Hvem skulle med skolebussen og hvem skulle ikke
med? Hvordan kunne busturen planlægges, så turen hverken blev for lang i kilometer
eller i tid? Hvem kunne komme gratis med pga. afstand til
skolen osv. Skolebuskørslen
kom til at foregå rigtig godt, og
gennem årene har der været
fortræffeligt samarbejde med
bl.a. Hennings Busser, Saksager Busser, Hjørring Turistfart
og Hjørring Citybus.

Missionen lykkedes

I Poul Hviids jubilæumsbog
udtaler den tidligere formand
for skolekommissionen, Henning Pedersen (HP), at det var
lykkedes at samle kommunens
børn på en fuldt udbygget skole, der kunne give kommunens
børn og unge en undervisning
af høj kvalitet, hvor man brugte
de bedste og nyeste undervisningsformer, men med bevarelse af de
gamle livsværdier som ordensregler,
morgensang og bøn.
Da
gymnastiksalen
stod
helt færdig ved årsskiftet i
1967/1968 åbnede der sig
også nye muligheder for
idrætsforeningerne, der havde
aktiviteter som gymnastik, badminton, og andre forskellige
slags boldspil, samt folkedans.

Vrejlev-Hæstrup elever vandt indefodboldturneringen i Tårs i 1991
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Virksomhedsplan 2006

Senere blev der startet ungdomsskoleaktiviteter og ungdomsklub på
skolen, af overlærer J. Chr. Nielsen,
og ungdomsskolen og klubben blev
senere videreført af Arne LarsenLedet og Bo Jensen. I mange år var
der også foredragsrækker på skolen
og voksenundervisning med bl.a.
sykursus og madlavning for mænd,
ligesom mange lokale foreninger har
afholdt møder og arrangementer på
skolen. Da skolen fik elever til en fuld

Udeaktiviteter på Vrejlev-Hæstrup skole

Vrejlev Hæstrup Skole

overbygning, skulle man også til at
afholde
eksamen/afgangsprøver,
og de ældste elever kunne endda
få udstedt rygetilladelser. Først i
1970erne fik skolen også 10. klasser
og som noget helt nyt i kommunen
blev der i 1972 oprettet børnehaveklasser på Vrejlev-Hæstrup Skole og
Bjergby Skole. Jeg var selv så heldig, at være med i denne allerførste
årgang med børnehaveklasser og
vi havde fornøjelsen af at have fru
Moltsen (Elly Moltsen) som børnehaveklasseleder. Senere fik jeg Jørn
Ottosen og senere igen Anni Holm
Pedersen som klasselærere, og jeg
har personligt meget at takke dem
og skolens øvrige lærere for.

Hallen og de nye tilbygninger

I 1992 samlede borgerne i lokalområdet 1,4 mio. kroner sammen og byggede deres egen idrætshal, og den
ligger ideelt som nærmeste nabo til
skolen. Dermed sparede elever og
lærere rigtig mange busture til Tårs
hallen, hvor idrætstimerne tidligere
blev afviklet. Selvom skolen enkelte
gange har haft vand i kælderen, har
svømmeundervisningen dog altid

foregået i Tårs Svømmehal, indtil
den lukkede for et par år siden - herefter foregik svømmeundervisningen
i Hjørring. Skolen er gennem årene
blevet løbende moderniseret, da
skolebestyrelserne og skolelederne
har været dygtige til, at skaffe midler
til skolen. De største nybygninger og
moderniseringer skete henholdsvis i
år 2000, hvor der blev bygget ny indskoling/SFO til den nordvestlige del
af skolen, og i år 2003 hvor der blev
tilbygget et nyt flot mediatek/bibliotek
i den nordøstlige del af skolen. Disse skønne tilbygninger, med højt til
loftet, har elever og lærere haft stor
fornøjelse af. I vinteren 2011/2012
blev den seneste gennemgribende
modernisering gennemført, og derfor fremstår hele vestfløjen i dag
ombygget med nye vinduer, ny gulvbelægning på gangen, nye lofter og
belysning. I samme forbindelse blev
der lavet lyskasser med tagvinduer
på begge gangene. Fra januar 2012
havde Børnehuset Skovager til huse
i den nordvestlige tilbygning, hvor de
havde børnehave og vuggestue.

Elevtallet voksede i mange
år

Skolen startede i 1967 med 240 elever, og elevtallet voksede i mange
år, indtil det toppede med 430 elever (i øvrigt på samme antal kvadratmeter, hvor man startede med
240 elever). Elevtallet balancerede
herefter på godt 400 elever i rigtig
mange år, men i de senere år er

elevtallet desværre gået den forkerte
vej, pga. faldende børnetal, politiske
beslutninger om mere centralisering
i kommunen, der bl.a. fjernede skolens velfungerende overbygning i
2011, men også urbanisering spiller
en rolle, når folk søger mod de større
byer, og sidst men ikke mindst, det
frie skolevalg, hvor en del forældre
af forskellige årsager og usikkerhed
om skolernes fremtid, flytter eleverne ud af eget skoledistrikt. Disse
forskellige årsager kvalte desværre
langsomt Vrejlev-Hæstrup Skole, så
den ikke var rentabel som folkeskole
mere. Jeg hører selv til dem, der tidligere har været på barrikaderne for
at forsøge at bevare de små skoler
- men nu hvor det hele er kommet
lidt på afstand, og jeg tager de professionelle ”lærerbriller” på, må jeg
også indrømme, at min kamp på barrikaderne blev kæmpet af hensyn
til lokalsamfundet. Det lave elevtal
betød nemlig undervisningsmæssigt, pædagogisk og socialt, at det
efterhånden blev nødvendigt med alt
for mange kompromisser, samlæsninger med flere årgange sammen
og andre uholdbare nødløsninger.
Socialt gav det lave elevtal i klasserne desuden for få passende kammeratmuligheder til det enkelte barn,
og derfor er jeg ikke længere så bekymret for det højere antal elever i
klasserne i folkeskolen. Samtidig
ønsker jeg selvfølgelig det bedste for
Poulstrups nye friskole, som jeg håber vokser sig stor og stærk.

3. og sidste del
af denne artikel
bringes i næste
nummer af
Lokalbladet
Udematematik

Tag til Vrejlev Hæstrup sogn.......
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af Henny Madsen
Harken Mejeri

Startede i oktober 1902.

Bag oprettelsen stod mænd som
Jørgen Nielsen, Ø. Harken. Julius
Andersen, Guldager Hede. Knud
Flensted, Gunderup mfl. Byggesum
29.500 kr.
De første år indtil oktober 1915 var
mejeriet forpagtet til
Morten Rolighed Larsen, som også drev
Poulstrup Mejeri. I
oktober 1915 blev
det til Andelsmejeri,
bestyrer fra 1916 og
stadig i 1952 var E. M.
Jensen. I 1955 kom
Børge og Mona Rasmussen til Harken. De
skulle efter planen bo
i lejligheden på mejeriet, men den var ikke
klar – den tidligere familie var ikke
flyttet, og der havde været høns i
den ene stue. Men Børge og Mona
kunne starte i soveværelset, og først
efter 3 måneder var der malet og lagt
nye gulve, havde det været i dag var

den ikke godkendt. Der var så fugtigt at Mona’s kjoler var grønne, når
de kom ud af skabet. I familien var
også 2 piger Sanne og Lone, også
pigerne blev syge af skimmelsvamp.
Sanne bor i Viborg og Lone i Århus.
I 1974- døde Købstrup på Rakkeby
mejeri, og driften kom til Harken senere kom både Lørslev- og Ilbro Mejeri til Harken.
Fra at starte med 4 Millioner kg.
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mælk årligt, var der i 1985 10 mil.
Kg. mælk.
På mejeriet var der ud over Børge
Rasmussen – en mejerist Harry
Pedersen, en elev, og 2 husmænd
som stod for indvejningen. Her var
Åge Jensen på Harkenvej den ene
og Regnar Jensen på Harkenvej

den anden. Til at passe mejeriudsalget var Valborg fra Hedebovej, hvis
mand var mejerist, samt Harriet Jensen gift med Åge Jensen Harkenvej.
I 1973 byggede Børge og Mona hus
på Blågranvej i Hjørring prisen inkl.
kloak var 49.000 kr. Det skulle være
klar til familien skulle fra Harken
mejeri. Men der gik 12 år før familien flyttede til Hjørring. En ting set
fra nutidens øjne var, at man kunne
få et ugentligt bad på mejeriet pris.
0,25 øre.
Harken var et smør mejeri og Børge
Rasmussen var som fagmand. I en
årrække smør-dommer for Statens
smørbedømmelse.
Han var ud over arbejdet som mejerist, også ansat som kommunal
revisor i Vrejlev Hæstrup kommune,

domsmand ved retten i Hjørring
samt medlem af Sct. Olai Logen.
Da det blev tid for både Mona, som
var på Landbogården, og Børge, at
blive pensioneret, blev det til flere
busture rundt om i Europa. Parret
bor stadig på Blågranvej, de ser ud
til at nyde tilværelsen, diamantbryllup samt 90 års fødselsdag er overstået. Nu er der god tid til et spil kort
med ”gamle” naboer fra Harken.
I dag produceres Vendsyssel Grønlangkål fra bygningerne.

Mona og Børge Rasmussen

AARUP AUTO

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

Advokatfirmaet

Dyrberg & Brinkmann A/S

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

Landbrugsbyggeri
Reparationer
Nybyggeri
Ombygning
Tilbygning
Glarmesterarbejde
Uforbindende tilbud
gives gerne

Harken Oliefyrsservice ApS er din
lokale oliefyrsmontør til bolig og erhverv

Glas-Smykker-Galleri-Blomster

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

Ny Rønnebjergvej 72
9760 Vrå
Tlf. 28 45 66 98
Vrejlev Hæstrup hallen

Lej hallens cafeteria til din næste fest fødselsdag - børnefødselsdag

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

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

MS Staldmontage
•
•
•
•
•
•

Reparationer
Nybygninger
Landbrug
Industri
EDB
PLC

Hovedgaden 75
Poulstrup
9760 Vrå
Tlf. 23 35 82 60

Mangler du hjælp til bogføringen?
Har du brug for hjælp til oprettelse af en hjemmeside?

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

KØB OG SALG
AF FAST EJENDOM

Gammel Rønnebjergvej 8
Poulstrup
9760 Vrå

Nyere brugte biler
Se bilerne på
www.poulstrupauto.dk

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

Import

Plastvinduer og døre

Lev. i alle mål med og uden montering
Danske og tyske profiler
Kvalitet til lavpris med garanti

Træpiller til stokerfyr
leveres billigt
Tlf. 28 18 13 33

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.

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

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

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

1. MARTS
1. JUNI
1. SEPTEMBER
1. DECEMBER

Tryk: Bræmer Tryk, Vrå
Oplag: 1200 eksemplarer

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

50 Lokalbladet

Multinetværket/Landsbyrådet
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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