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Forsidebilledet: Koncentration ved fremstilling af 
dekorationer ved bedsteforældredagen på Poulstrup 
Friskole i december 2018

Så er Lokalbladet igen ”på gaden” denne gang med 48 
sider som rummer både nyt og gammelt. 
Husk  - vi samler alt materiale, både tekst og fotos, via vo-
res mailadresse, og det fungerer fi nt, så tak for det.
Håndskrevet materiale kan altid afl everes i postkassen  
eller på kontoret ved Sognehuset, Vrejlev Kirkevænge 1, 
9760 Vrå. Husk at sætte navn og telefonnummer på, så vi 
kan kontakte dig hvis vi har spørgsmål.
Alle indlæg til Lokalbladet sendes til denne mailadresse:

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

Bidrag til Lokalbladet
I årets første nummer af Lokalbladet har vi vedlagt et 
girokort, som vi håber at I alle vil benytte til et

BIDRAG
Du er også velkommen til at lave en overførsel til vores 
bankkonto i Sparekassen Vendsyssel
Uden frivillige betalinger kan vi ikke få det hele til at 
løbe rundt, så vi håber at alle vil give et bidrag.
Vi håber at modtage mindst 150,- pr. husstand som et 
årligt bidrag til de 4 numre der udkommer, men man 
må meget gerne betale mere.
Støt op om Lokalbladet og giv dit bidrag - kan overfø-
res til Sparekassen Vendsyssel 

konto 9070 - 4340 15 2889

Fra redaktionen

Tidspunkter for 
udgivelse af 

Lokalbladet i 2019.
Nordjyske Distribution, som omdeler en meget stor 
del af Lokalbladene, har meddelt os, at der i 2019 
vil være nogle uger hvor der er store mængder af 
reklamer m.m, så vi vælger at undgå disse uger. Lo-
kalbladet vil derfor i resten 2019 blive omdelt i føl-
gende uger:

Blad nr. 2 uge 20 (ca. 14. maj)
Blad nr. 3 uge 36 (ca. 3. september)
Blad nr. 4 uge 49 (ca. 3. december) 

Lokalbladet 
for Vrejlev-Hæstrup Sogne
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Highland Games i Poulstrup

En onsdag aften i no-
vember, hvor støvreg-
nen dryppede ned fra 
himlen og lavede en tyk 
tåge, kunne man høre 

sækkepibens klang i det fjerne. Stem-
ningen var lagt for en god aften, hvor 
vi spejdere havde skotsk temaaften 
og afholdt spejderudgaven af High-
land Games! 

Omkring 60-70 spejdere mellem 10 

og 16 år fra hele Vest-Vendsyssel di-

strikt var mødt op, og alle kæmpede 

sig bravt i gennem aftenen som ny-

etablerede klaner på tværs af de 

forskellige spejdergrupper. Der blev 

helt sikkert etableret nye venskaber 

denne aften, trods kampen klanerne 

i mellem.

Aftenen lagde ud med, at de blev 

inddelt i klaner, hvorefter de fandt 

klannavn, og skulle så i kamp mod 

de andre klaner! Opgaverne var lidt 

modifi ceret, så det passede til alders-

gruppen og vores sikkerhed. 

I stedet for hammerkast havde vi 

halmsækkekast, tovtrækning var en 

selvfølge at de skulle prøve og for at 

træne de tekniske egenskaber prø-

vede de kræfter med stor sækkeløb, 

som virkelig kræver samarbejde. 

I den lidt mere ulækre afdeling havde 

vi haggis stafet – haggis er nærmest 

én af nationalretterne i Skotland, som 

hovedsageligt består i hakkede fåre-

indvolde i fåremave. Men i stafetten skulle 

de dog blot fragte alle ingredienserne som 

fårehjerte, lever, lunger m.v. rundt med be-

nene bundet sammen. Normalt kaster høj-

lænderne med sten som vejer op mod 12 kg, 

det havde vi lavet om til en gang støvlekast, 

hvor det altid er spændende, hvilken retning 

støvlen ryger i. 

De fi k også lært lidt skotsk folkedans, som 

godt kunne give lidt udfordringer på det våde 

græs – men hvad ville en skotsk aften også 

være uden regn?! 

Det var en rigtig god aften, hvor vi sluttede af 

med kage som skønne forældre havde bagt, 

og fi k kåret en vinderklan! Det er enormt dej-

ligt som leder, at få opbakning både i form 

af alle deltagerne, men også fra de andre 

ledere og medhjælpere, som fl uks er klar på 

at hoppe i de hjemmelavede kilte, bage og 

servere kage, styre musik og hvad nu ellers 

det kræver at få sådan et arrangement godt 

i hus - 1000 tak 

Alle klaner fi k skulderbånd, som de skulle skrive klannavnet på.

Tovtrækningen gik ofte hårdt for sig...

Der er fuld gang i at kaste med halmsække
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Følg os på 

Spejderne i Poulstrup

Større lejre i første halvdel af 2019 for spejderne:
Marts – Gruppelejr for hele Poulstrup gruppe

Juni – MUS lejr på Thorup Hede for bævere og ulve 
med temaet ”Skatteøen”

Juli – Sommerlejr på det internationale spejdercenter 
Kandersteg i Schweiz for trop og seniorspejderne

Nyt fra Borgerforeningen
Poulstrup og Omegns Borgerforening afholder

Generalforsamling den 25. Februar 
kl. 18.30 i forsamlingshuset.
Vi starter som sædvanlig med stegt fl æsk og 
persillesovs.
Kontingent pr husstand er 100.- kr
Kontingent enlige er 50.- kr.
Indbetales til konto nr. 9070- 1635600299 i 
Sparekassen Vendsyssel. Kontingent kan også 
betales til en fra bestyrelsen eller betales til ge-
neralforsamlingen.
Tilmelding til spisning senest den 22. februar til 
tlf. 23116549 eller en fra bestyrelsen.
Borgerforeningen som jo driver forsamlingshu-
set har også opdateret hjemmesiden for for-
samlingshuset.

Du fi nder mere information på adressen: 

www. poulstrupforsamlingshus.dk

Der fi nder du nyttige informationer om ud-
lejning, ugentlige aktiviteter og kontaktop-
lysninger på Borgerforeningens medlem-
mer

Nyhed ! Poulstrup Forsamlingshus har fået 
installeret teleslynge.
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Nytårsfest i Børnehaven
Efter en dejlig juleferie og et par spæn-
dende pædagogiske dage først i janu-
ar, tog vi hul på det nye år, med et brag 
af en nytårsfest i Børnehaven. 
Billederne taler vist for sig selv. 
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Før jul holdt vi 2 bedsteforældre dage i Børnehuset. Det er 2 
super skønne dage, hvor bedsteforældrene kan komme og 
deltage hele dagen.  De medbringer selv madpakke hvis de 
ønsker at spise sammen med barnet. 
Vi sørger for der er 3 aktiviteter de kan deltage i:
Lave dekorationer 
Bage pebernødder
Klippe-klistre til vores smukke juletræ.

Bedsteforældredage
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Børnehuset var også ude og hjælpe julemanden 
med at fi nde hans magiske risengryn, så det kunne 
blive jul igen. Heldigvis klarede vi opgaven, måske 
fordi vi fi k hjælp af en masse skolenisser. I kan se 
vores lille fi lm på Youtube.dk under: Den store jule-
jagt 2018
Nu hvor julemanden havde fået sine magiske kræf-
ter tilbage igen, gik han vej af vuggestuen for at 
dele ud af de gaver han havde tryllet frem.

Julemanden kom forbi

Januar måned
I denne måned har vi særlig fokus på motorik.  Ældste og mellemgruppe-
børnene begynder at gå i gymnastiksalen en gang om ugen. De resterende 
børn øver motorik i skoven eller på vores motorikbane ude. 
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Cirkus Mascot kommer til byen
Tirsdag d. 9. april kl.16.00

på sportspladsen ved hallen
Billetter kan købes ved henvendelse til Line på 
lth@poulstrupfri.net eller 51928026.
Billetter kan afhentes på Hovedgaden 77 efter af-
tale, eller på skolens kontor.
Der vil blive solgt billetter i hallens cafeteria følgen-
de mandage imellem 18-19.00: 4. februar, 4.marts, 
11. marts, 18. marts, 25. marts, 1. april.
Billetterne koster barn/voksen 165 kr. pr. stk.
Kan købes via mobilpay på nr. 34718 
Kan også købes kontant ved aftale med Line.

Arrangør: Støtteforeningen for skolen

Højtærede Publikum, mine Damer og Herrer, Børn i alle aldre!
Cirkus Mascot er nu på 25. sæson ude på de danske landeveje, for at nå ud 
til familier, der ønsker at opleve levende underholdning i øjenhøjde. Igen-
nem alle årene har det været Cirkus Mascots mål at skabe uforglemmelige 
oplevelser for hele familien Danmark. Dem har vi fi npudset år for år, med 
fødderne placeret godt og grundigt i savsmulden. 
Hvem har vi så valgt at tage med på vores jubilæumsturné? Først og frem-
mest nogle sjove puddelhunde, dejlige ponyer, sprælske geder og søde 
grise. I blandt dem gemmer sig vores helt egne TV-stjerner. Puddelhunden 
Bobby også kendt som ”Guld-Bobby” og Grisen Yrsa som er lidt for ”guff e-

glad”. Begge deltog de i ’Danmark har talent’ på TV2 og blev præsenteret af 

deres mor, cirkusdirektør Marianne.

Vi har taget artister med fra tidligere år, som har fi npudset deres evner, så 

der nu er der tale om et nyt niveau af nervepirrende spænding. Tatyana, 

”luftens heltinde” fl yver op under teltets top, som havde hun vinger af silke. 

Hendes søn, Husik, har gennem fl ere år optrådt med et forrygende hula-hop 

show og senest et jonglerings-nummer. Han har nu valgt at kombinere de to 

genrer, for at tage publikums forbløff else mod ny højder.

Derudover er der selvfølgelig vores gamle ven, Klovnen Gulio, som altid er 

fuld af spas. Blandt andet har han i år valgt at tage sin datter, Juliya, som 

assistent. Begge er de friske på nye, komiske og festlige fjollerier.

Cirkus Mascots 25 års jubilæumsforestilling – er i HØJT HUMØR og det 

hele er til ære for jer og for den cirkusmagi, vi insisterer på!
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Rundmarken 7.
På Rundmarken er den sidste grund nu bebygget, 
bygherre er Alexander Jakobsen og Maja Franksen 
Nielsen.
Alexander er barnefødt i området på Nørremarken, 
han har gået på Vrejlev Hæstrup skole. I familien har 
man altid brugt meget tid på sport, Alexander gik til 
gymnastik i HUGF i 7-8 år, en periode var han træner 
for drengehold. 
Sammen med sin far, Søren Jakobsen, kørte de mo-
tor cross på banen i Sønderskov, fodbold har gen-
nem alle årene haft en stor interesse.
Der har været meget at ordne, starte byggeriet på 
Rundmarken, overtage sin fars fi rma, heldigvis har 
familien hjulpet meget.
På hjemmebanen er Maja. Hun er fra Vrå, har i en 
periode været på Vrå Dampvaskeri, men er nu star-
tet på social og sundhedsuddannelsen. Maja er lige 
nu i praktik i Hirtshals.
Hjemme står Maja for meget, madlavningen er dog 
overladt til Alexander. Familien består desuden af 
hunden Berta.

Lokal Bladet ønsker jer velkommen og held og lykke 

fremover.

Ved byggeriets opstart i februar 2018

og det færdige resultat

Alexander og Maja
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Idrætsmarken 8 i Møllebyen
bor Jørgen Nielsen.  I hans barndom og første 
skoleår boede hans forældre I Sønderskov, og 
han gik på Astrup skole, han nåede også at gå på 
Tårs skole og til sidst på Vrejlev Hæstrup Skole. 
Efter handelsskole var han soldat på Hvorup Kas-
serne. Fik efterfølgende job på Hjørring slagteri 
og derefter hos Brüel i Hjørring hvor han var i 20 
år. Nu er han hos BIL WINCO i Hjørring hvor man 
laver noget til vægte, transportbånd samt overfl a-
debehandling.
Senere fl yttede Jørgens forældre til et lille hus-
mandssted på Hæstruphedevej, da de blev 
ældre købte de huset på Idrætsmarken i 
Møllebyen som Jørgen nu har overtaget. 
Jørgen siger at nu fl ytter han ikke mere her, 
her er så stille og dejligt og med skøn udsigt 
ud over markerne og de mange dyr. Inden 
Jørgen overtog huset efter sine forældre, 
boede han og familien på Ålborgvej 564. 
Dette hus er i dag udlejet. 

Hvor blev de af
På Ålborgvej 564 boede Charlotte, 
Henrik og Carsten Nielsen. Alle tre 
har gået på Vrejlev Hæstrup skole.
Charlotte spillede fodbold i HUGF, 
blev uddannet i Venkøb på Nordens 
Alle´ i Hjørring.  I dag bor Charlotte 
sammen med Jan i Serritslev, sam-
men har de drengene Jeppe og Chri-
stian.
Charlotte er i dag chef i en Tiger bu-

tik i Ålborg, Jan arbejder ved P. M. 
beslag i Brønderslev.
Familien er aktive i lokalsamfundet 
med idræt og sport samt spejderne.
Henrik bor i Lørslev på Lørslevbuen 
sammen med Tina. Henrik arbejder 
hos Marine Shaft i Hirtshals. Tina ar-
bejder hos en købmand i Øster Brøn-
derslev.
Carsten bor også på Lørslevbuen 
sammen med Pernille og deres to 

børn
Mathias og Yasmin. Carsten arbejder 
ved HP Byg A/S i Ålborg og Pernille 
arbejder hos Man Diesel i Frederiks-
havn. Børnene går på Lørslev Fri-
skole. 
Yasmin interesserer sig meget for he-
ste og Mathias spiller fodbold.

Henny Madsen

Charlotte

Henrik

Carsten

Idrætsmarken 8
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Søndergård
Den 1. august købte Morten og Lone ejendommen Søndergård, der lig-
ger på Munkholmvej 49 i Poulstrup. De havde indtil da boet et års tid i 
”Det bette himmerige”. Men de manglede plads, og det er der rigeligt af, 
i den gamle, smukt istandsatte gård.
Morten der er opvokset i Grønnerup er godt kendt på egnen, hvorimod 
Lone og Emil på 8 år er fl yttet hertil fra Åbybro.
Foruden Morten, der arbejder som chef for servicecenteret hos Man 
Energy Solutions, det gamle Alfa Diesel i Frederikshavn, og Lone, der 
også arbejder i Frederikshavn, men som sektionschef ved ATP, består 
familien af Emil, og Mortens datter Karoline på 17 år, der bor i Hjørring 
og går på HF. Emil går i 2. klasse på friskolen, som han er meget glad 
for. Han går meget op i at spille fodbold, og at lege med kammeraterne. 
Der er også to katte og en kanin der skal passes. 
Familien blev den 30-10-18 forøget med Johannes, en stor fl ot dreng 
på 4170 gram og 53 cm. Det er så heldigt, at han blev født mellem Vrå 
revyen, og Lundergårdsrevyen, hvor Morten er en af hovedkræfterne. 
Morten plejer også at lave børneteater i Vrå, men holder barselferie i år.

Karen Margrethe Bruun

Få en spændende historie
Når man kører ad Vrejlev Klostervej mod 
vest fra motorvejen, kan man ikke lade være 
med at beundre Vrejlev Klosters impone-
rende bygninger, og mange har sikkert også 
tænkt hvilken historie gemmer sig ikke der?
Mandag d. 25. marts kan man få stillet sin 
nysgerrighed, for da vil Kirsten Blichert fra 
Vrejlev Kloster fortælle om klostrets historie 
ved Vrejlev-Hæstrup Lokalhistoriske For-
enings generalforsamling. Mødet holdes 
i Aktivitetscenteret Gl. Rønnebjergvej 9, 
Poulstrup. Vi vil garantere for en spænden-
de aften.
Vi starter kl. 19 med klosterets historie, der-
efter er foreningen vært ved en kop kaff e og 

aftenen slutter med generalforsamling efter 

vedtægterne. Alle er meget velkommen til at 

være med denne aften.
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Nyt fra PV 81 – 
Vintersæsonen er ikke, som man 
godt kunne tro, en lang ferieperiode 
uden aktiviteter – i hvert fald ikke i  en 
idrætsforening.
Vi har haft fuld gang i vores fodbold-
afdeling, hvor alle hold har trænet 
indendørs, og været af sted til en 
masse kampe og cups. Ungdoms-
afdelingen har trænet hver mandag, 
og alle holdene har været afsted til 
diverse turneringer i Nordjylland. Vo-
res senior hold vandt suverænt deres 
pulje, og er videre til regionsmester-
skabet i C-rækken.
Som noget nyt, i hvert fald i inden-
dørssæsonen, har vi prøvet af afhol-
de Nytårscup – en fodbold turnering 
afholdt d. 12 januar. Michael Grøn 
har været primus motor på cuppen, 
og det blev en fantastisk dag, som 
vi helt sikkert vil gentage til næste år 
– mere om cuppen andetsteds i ind-
lægget fra PV 81.

Vores badmintonafdeling er blevet 
genstartet ved vores nye træner, 
Christian Krøjholt. Hver onsdag 
render 16-18 stks 9-15 årige rundt 
og jagter fjerbolde. Langt de fl este 
er nybegyndere eller det man kal-
der let øvede, og der er godt gang 
i den til træningen. Lørdag d. 19 ja-
nuar afholdt badmintonafdelingen et 
lille stævne, med deltagelse af egne 
spillere og en række spillere udefra – 
mere om det i næste lokalblad.
Vi har haft gang i et enkelt gymna-

stikhold denne vinter -eller snarere 
et boldhold. Christina Rømer har kørt 
holdet Børnebold for årgangene 12-
13 og 14, med deltagelse af forældre. 
Her er bold og bevægelse i fokus, 
masser af boldspil og leg, for rigtig at 
få pulsen op.
Betina Bjerre og Trine Bæk forsøgte 
at genstarte vores senior damehånd-
bold – og kom egentlig godt fra start, 
men desværre faldt håndboldda-
merne fra, så vi var nødt til at stoppe 
træningen – måske prøver vi igen til 
næste år.
Vores Cross dance afdeling har des-
værre været lagt ned hele vinteren. 
Vores træner Carina har været syge-
meldt, og det er ikke lykkedes os at 
fi nde en afl øser – det er rigtig ærger-
ligt, for Carina har virkelig været god 
til at trække en stor fl ok damer og en-
kelte herrer afsted til Cross dance. Vi 
håber at Carina kommer sig, og kan 
genstarte Crossdance næste år.
Nok om vinteren – foråret står for dø-
ren – og vi er allerede i gang med at 
tilmelde fodboldholdene de respekti-
ve turneringer. Vi har heldigvis en stor 
række ungdomsspillere – helt fra U6 
til U12, og rigtig mange piger og dren-
ge løber rundt på banerne. I nogle af 
rækkerne, er vi en smule udfordret, 
fordi vi er lidt for få, til helt at kunne 
køre årgange – vi er nødt til at sætte 
yngre spillere ind, for at kunne stille 
hold. Så går der nogle børn derhjem-
me med en skjult fodboldspiller gemt i 
maven, så skal de være mere 
end velkomne. Det er især 
9-12 årige vi kunne bruge lidt 
fl ere af – så prøv at sende 
dem afsted til en træning, og 
se om det er noget for dem. 
Træningstidspunkter kan ses 
på PV 81 hjemmeside – kon-
takt træneren for yderligere 
oplysninger.

I vores seniorafdeling er der kommet 
tilgang af endnu et serie 5 hold. En 
stor fl ok spillere har henvendt sig for 
at høre, om de kan spille i PV 81. Ho-
vedparten af spillerne er ukrainere, 
de er 17 i alt, og kommer fra hele 
Nordjylland. Holdet er åbent for alle, 
og vi satser på et godt samarbejde 
mellem vores 2 serie 5 hold.
7 marts afholdes den årlige general-
forsamling – bestyrelsen er for tiden 
bestående af 4 medlemmer, og vi vil 
da frygtelig gerne være et par stykker 
mere. Så hvis der er nogle forældre 
eller andre der på anden vis er in-
volveret i idrætslivet enten selv, eller 
gennem deres børn, og som kunne 
have lyst til at være med til at udvikle 
idrætslivet for Poulstrup og omegn, 
så vil vi da gerne høre fra jer, så vi 
kan fortælle lidt om bestyrelses arbej-
det.
Driften af en idrætsforening koster 
penge, og der er sjældent råd til store 
investeringer og opfyldelse af drøm-
me. Derfor vil vi forsøge at fi nde en 
fundraiser, der på provisionslønnet 
basis, kan være primusmotor for an-
søgninger til fonde, foreninger mm, 
så vi kan fortsætte med at udbygge 
sports- og friluftslivet i Poulstrup. Vi 
vil indenfor den nærmeste fremtid slå 
jobbet op på Facebook – så hvis der 
sidder en derude, som er knaldham-
rende dygtig til sådan noget, så hold 
øje med Facebook.

Henrik Smith
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Den 11. oktober var senior shop på 
besøg, med meget fi nt tøj i de nye 
farver.
Samme dag spillede og sang Volle-
rup Girls til Syngsammen.
Den 7. november hørte vi foredrag 
om ”Italien rundt på cykel - næsten” 
Spændende foredrag om en cykel-
tur, som startede ved Brennerpas-
set og videre i Sydtyrol med fl otte 
æbleplantager. De første 160 km 
foregik i dolomitterne. Derefter ned 
over Posletten, over til østkysten, 
til Toscana. Derefter gik turen gen-
nem Umbrien. Turen sluttede med 
en sejltur til Sardinien og videre til 
Caprele, hvor helten Garibaldi var 
begravet. En tur på 1600 km, på 2 
mdr. Det allerbedste ingen punkte-
ringer.

Den 23. november var vi på juletur til 
Skulpturparken i Hune ved Blokhus. 
En rigtig fi n tur med fl otte sandskulp-
turer og fl ot juleudsmykning. Stort telt 
med masser af juleting, nisser, lys, 
juledekorationer, trøjer, sokker m.m. 
Der kunne købes æbleskiver, kaff e, 
gløgg, øl m.m. Turen sluttede med 
aftensmad på Bondestuen

Nyt fra Aktivitetscenteret
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Den 29. november kom Lya og viste os hvor-
dan vi kan lave juledekorationer og advents-
kranse. Hun kom med mange nye ideer. En 
hyggelig eftermiddag, hvor vi fi k æbleskiver 
og kaff e.

Den 4. december holdt vi julebanko med 

mange gode gevinster. En god dag med fi nt 

fremmøde, som sluttede med æbleskiver og 

kaff e.

Den 14. december holdt vi julefrokost med 

dejlig julemad fra Bondestuen. Der var god 

stemning, vi sang julesange og spillede pak-

kespil. Dagen sluttede med kaff e og småka-

ger.
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Sommer camp 2019
Allerede nu ved vi hvornår AloeVera Sommercamp 
afholdes i 2019 – nemlig torsdag til søndag i uge 
27.
AloeVera Sommercamp er den vigtigste økono-
miske kilde til driften af PV 81, og har givet rigtig 
mange penge gennem de sidste år. Man kan sige 
at Sommercamp, er det der gør det sjovt at være i 
PV – det som betaler for træningslejre, nye idræts-
grene, indkøb af grej og meget mere, så der god 
grund til at støtte op om arrangementet.
Allerede søndag i uge 26 påbegyndes forberedel-
serne til campen, hvor ca. 400 deltagere forventes 
at lægge vejen forbi Poulstrup. 
Den dag opstilles borde og stole, teltet sættes op, 
banerne omdannes til campingplads, skolen gøres 
klar til gæster – osv. Som I kan regne ud, er der 
brug for en del hænder til det arbejde, og det fort-
sætter igen fra torsdag.
Vi håber at mange af PV 81s medlemmer kan 
hjælpe til disse dage. 
Der skal bruges hjælpere fra tidlig morgen til sen 
aften, ja faktisk hele døgnet rundt,  hvor det meste 

handler om at servicere de mange 
gæster – sætte mad frem og rydde af, 
holde campingpladsen ren, ordne toi-
letter og baderum, være brandvagter 
om natten, være en del at Aktivitets-
teamet som passer deltagernes børn 
– og så alt det andet
Søndag eftermiddag afsluttes det 
hele med en ordentlig gang opryd-
ning, og fællesspisning for hjælpere.
Selvom det måske lyder hårdt, så er 
det faktisk sjovt og hyggeligt at være 
frivillig til Sommercamp. Opgaverne 

er godt beskrevne, og der 
er altid erfarne frivillige, som 
helt præcist ved, hvad der 
skal ordnes hvornår. Og de 
der er på vagt får altid god 
mad, både morgen, middag 

og aften.
Vi håber at en del af jer, allerede nu 
vil notere disse dage i kalenderen – 

husk – hvis vi deles om vagterne, er 
det hele nemmere for os alle sam-
men.
Når vi kommer nærmere juni, vil vagt-
planer, tider mm. blive slået op på 
Facebook – både PV 81 og Poulstrup 
vores by og blive sendt via mail.
Vi håber at rigtig mange PV medlem-
mer vil give en hånd med igen i år.

Henrik Smith
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Vrejlev kirkeskole
Hvornår Vrejlev Kirkeskole er startet 
vides ikke. Den nævnes første gang 
i 1740 og da lå den tæt op ad kirke-
diget, ifølge et gammelt matrikelkort 
fra 1813 over Vrejlev Kloster, lå den 
umiddelbart vest for det nuværende 
Sognehus, se medfølgende kort.   
Den gamle Kirkeskole i Vrejlev rum-
mede både bolig for skoleholderen og 
hans familie, skolestue, lade og stald. 
Den tilhørende skolelod på ca. 8 tdr.
ld lå et godt stykke fra skolen, nemlig 
ca. 1,5 km mod syd, nu Hovedgaden 
56, matr.nr.1a. i Poulstrup Det var ikke 
særlig smart, når landbruget skulle 
passes uden for skoletid og det var en 
del af lønnen, at læreren havde mulig-
hed for at supplere den ringe lærerløn 

med indtægter fra landbruget.
Det fortælles, at den gamle Kirkeskole 
styrtede sammen efter høsten i 1846, 
det skyldtes dels en meget dårligt ved-
ligeholdt, næsten faldefærdig bygning 
og at en efter datiden stor høst var 

anbragt på loftet. 
I 1859 omtales 
en ny beboelse 
til læreren, men 
stald og lade blev 
der ikke gjort no-
get særligt ved, 
så den var fortsat 
i en dårlig stand.
I 1868 kunne 
man i Vendsyssel 
Tidende fra d.11.
maj læse: ”Hos 
skolelærer Jen-
sen i Vrejlev ud-

brød i går eftermiddags en ildsvåde, 
der på kort tid lagde skolebygningen 
i aske. Desværre indebrændte 3 køer 
og et par heste, som tilhørte hr. Jen-
sens svigerfar, gårdejer P. Nørga-

ard, der under forsøget på 
at redde hestene blev meget 
forbrændt, så han nu i højst 
lidende tilstand befi nder sig 
under lægebehandling”. 
Lærer Ole Chr. Jensen fort-
satte i den nye skole, så snart 
den var bygget, nu på jorden 
fra skolelodden Hovedgaden 
56. Det store udstyr var der 
ikke råd til i skolen. I eksa-
mensprotokollen fra 1886 
kunne man læse ” Da der in-
gen kort havde været til brug 
for undervisningen, var bør-
nenes kundskaber tarvelige”.
På grund af kommunens me-
get specielle udstrækning var 
det svært at sørge for at alle 

elever havde en rimelig afstand til en 
skole, men også antallet af elever var 
medvirkende til, at man i begyndel-
sen af 1900 tallet lavede nye skoledi-
strikter i kommunen og der blev byg-
get nye skoler i Bastholm år 1900, 
i Høgsted år 1901 og i Poulstrup år 
1903, andre skoler i kommunen var 
Guldager Skole, Hæstrup Skole, 
Rønnovsholm Skole og Gunderup 
Skole, disse skoler var af nyere dato, 
så nu var Vrejlev-Hæstrup Kommune 
godt dækket med skoler.
Den nye skole i Poulstrup kom til at 
ligge sydvest for byen og den var 
uden et jordtilliggende, så læreren 
forpagtede et stykke jord i nærheden 
af skolen for på den måde at supplere 
den sparsomme indkomst, han hav-
de 10 børn.
I 1967 blev der bygget en ny skole i 
Poulstrup den nuværende Friskole, 
som skulle samle alle elever i kom-
munen, så alle fi k samme mulighed 
for undervisning, og alle blev samlet 
op og kørt med bus til skolen. Den 
nye skole fi k navnet Vrejlev-Hæstrup 
Skole. 
I 2015 lukkede Hjørring Kommu-
nen Vrejlev-Hæstrup Skole og sam-
tidig med købte initiativtagerne til 
”Poulstrup Friskole og Børnehus” 
bygningerne af Hjørring Kommune 
og oprettede derefter Poulstrup Fri-
skole og Børnehus, som i dag er en 
institution, der er med til at markere 
byen og omegnen.

Erik Jess
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PV Nytårs Cup 2019
Når idé bliver til handling. Sådan er 
det ofte i PV Sport81 og med klub-
bens første indendørs cup i fodbold 
er det ingen undtagelse.
Den 12. januar åbnede vi derfor hal og 
cafeteria for intet mindre end 35 ung-
domshold, fra hele Nordjylland,som 
havde tilmeldt sig vores cup, sammen 
med deres familier og trænere og vi 
bød velkommen til første udgave af 
PV Nytårs Cup.
Kl. 8.30 trillede den første bold hen 
over halgulvet og både U6 og U7 gav 
den gas i hver sin ende af hallen. PV 
havde i disse rækker selv 3 hold med, 
som kæmpede om medaljer og poka-
ler og fi k kram af ”Bimmer” som var 
på besøg fra Centrum Auto i Hjørring, 
for at glæde børnene med slikposer 
og highfi ves.
PV holdene fi k i denne omgang ikke 
pokaler, men vores hold endte på fl ot-
te og velfortjente 2. og 3. pladser.

Dernæst fulgte U9, hvor vi selv havde 
et enkelt hold med. Det var tydeligt at 
tempoet nu steg og alle hold gerne 
ville hjem med en pokal. Det blev et 
meget tæt opgør mellem PV og Sin-
dal, hvor Sindal rendte med sejren og 
vi igen måtte ”nøjes” med en meget 
fl ot 2. plads.
U10 gjorde sig bemærket med hele 
10 tilmeldte hold og dermed to puljer. 
Vi havde selv to hold med, som kæm-
pede bravt og meget gerne ville have 

en pokal i eget klubhus. 
I første pulje var vi igen 
meget tæt på, men måtte 
endnu engang tage os 
til takke med en fl ot 2. 
plads efter VUGH.
Pulje 2 var et stærkt felt, 
som blev vundet af Dron-
ninglund skarpt forfulgt af 
Brønderslev.
Nu skulle man mene, at 
vi havde fået 2. pladser 
nok og det mente U12 da 
også. Så da deres pulje, 
på intet mindre end 6 
hold, startede var vi man-
ge som krydsede fi ngre. 
Mon vi kunne hente en 
pokal til egen hule?
Det blev en nervepirren-
de omgang, hvor vi igen 
lå side om side med Sin-
dal ligesom vi havde gjort 
i U9. Så tæt, at der til sidst blev talt 
målscore for at fi nde vinderen. Men 
vores dygtige U12 drenge trak det 
længste strå og med en målscore på 
+ 6 mål lykkedes det endelig at ende 
øverst på skamlen og rende med en 
fl ot og fortjent 1. plads.
Udover pokaler og medaljer blev der 
i de ældste årgange uddelt et væld 
af spurtpræmier til fl otte indsatser på 
banen. Disse præmier har vi været så 
heldige at få sponseret af henholds-
vis Fakta Hjallerup og Centrum Auto.
Der var liv og glade dage i hal og ca-
feteria hele dagen, og kl. 21.00 var vi 
klar til at sige tak for en skøn og me-
get vellykket dag.
Så god og vellykket, at vi allerede 

nu er begyndt med forberedelserne til 
sommerens FestugeCup i august og 
vi kan godt afsløre, at PV Nytårs Cup 
2020 er på tegnebrættet

Karina Nymann

Sindal U9 vinder af Nytårs Cup 2019

Bimmer var et stort hit ved de små

Dommerbordett blev styret med hård hånd.

Vrå U6 vinder af Nytårs Cup 2019U12 vinder af Nytårs Cup 2019

 PV U7 og Fortuna i tæt kamp
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Januar i vuggestuen 
Mariehønen
i Børnehuset Møllehaven.
Året 2019 er startet med modtagelse 
af 2 nye børn og deres familier, som 
vi glæder os til at lære at kende.
I vuggestuen har vi fået nyt legetøj, 
som er kilde til forundring og snakke 
om hvordan og hvorledes ting hæn-
ger sammen. Små rammer med greb 
hvori der er farvet plexiglas, forstør-
relsesglas eller spejle. Der kigges på 
omgivelserne i helt nye farver, små 
ting bliver pludselig større og spej-
lene viser os med fjollede ansigter. 
Vi har også fået sensoriske
legetøj med fl ydende væske i for-
skellige farver til stor forundring for 
børnene. Hvad er det mon, hvordan 
fl yder det og hvad sker der når man 
vender glasset om? Sammen med 
det nye legetøj har vi også en god 
gammeldags nøgle som har skabt 
snakke om hvordan ting passer 
sammen. Er der døre i Møllehaven 
som passer til nøglen, og hvor kan 
nøglen ellers passe? Billeder 1, 2 og 
3
Læreplanstemaet Natur, udeliv og 
science er det som dette nye lege-
tøj understøtter. Læreplanstemaet 
handler nemlig om, hvordan det 
pædagogiske læringsmiljø kan un-
derstøtte, at barnet eksperimenterer 
og gør sig de første erfaringer med 
naturvidenskabelige tænke- og ana-

lysemåder.
Sammen med det nye legetøj er for-
mer, farver og tal blevet en del af vo-
res opmærksomhed på Mariehønen. 
Fx tæller vi de ting vi ser og vi tæller 
til tre når vi skal løbe. Vi snakker om 
farver og former, og har hængt cirkler 
og fi rkanter op på stuen. Vi håber på 
at få noget sne fra naturens side, så 
vi kan komme ud og undersøge hvad 
det kan bruges til. Vi vil desuden også 
tage isterninger med ind på Mariehø-
nen og lege med sanserne og ekspe-
rimentere
med kulde og varme. I børnehaven 
bliver de i foråret en del af Aprilfesti-
valen, som er et teaterprojekt i hele 
Hjørring kommune. Som en inspira-
tion og afl eder heraf har vi i Mariehø-

nen koblet os på ift, at arbejde med 
læreplanstemaet kultur, æstetik og 
fællesskab. Vi vil i små grupper ar-
bejde med æstetiske oplevelser som 
giver børnene mulighed for at spejle 
sig i hinanden og fortolke egne og 
andres oplevelser. Der vil være lege 
med udklædningstøj og rekvisitter 
samt oplevelser hvor vi er skabende 
og eksperimenterende eks. I vores 
værksted med maling og udenfor i 
naturen med naturmaterialer. Vi vil 
prøve at skubbe til børnenes nysger-
righed, sansning og fantasi. Endvide-
re spiller musikken også en stor rolle 
for os i denne periode, særligt fagte-
sange og leg med instrumenter skal 
bidrage til børnenes æstetiske udtryk 
de næste par måneder.



Sognepræst Kirstine R.R. Rafn
Vrejlev Præstegård

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

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

Kirkegårdskontoret

Vrejlev Kirkevænge 1
Poulstrup, 9760 Vrå

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

www.vh-kirker.dk 

Kirkegårdsleder:
Jan Bjergene Christensen

Servicemedarbejder:
Inger Hansen

Menighedsrådet:
Formand:

Erik Kristensen
Hæstrupvej 101, 9800  Hjørring

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

Kirkegårdsleder:

Kirkebil:
Bestilles til gudstjenester senest om 

lørdagen kl. 17.00 hos 
Margit Christensen 30 68 25 34

 Lokalbladet 20

Kirkebladet

I præstens fravær
I skrivende stund er der ikke ansat præst i Vrå, som normalt 

afl øser i Vrejlev-Hæstrup.
Hvis der akut er brug for en præst kan vikaren kontaktes på 98 98 10 40. 

Alternativt kan provstikontoret kontaktes på 98 92 11 90.
I den kommende periode holder præsten fri:

15. – 17. marts
1. – 7. april
6. – 12. maj 

Nyt fra Indre Mission

     Fredag den 15. marts kl. 19.30:  Møde hos Dorthe og Per Møller, 
         Smedievejen 95, 9800 Hjørring
     Mandag den 27. maj   kl. 18.20:  Aftenudfl ugt til Elling genbrugsbutik
         Afgang fra Sognehuset kl. 18.20

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

Fredagsdamerne
Vi mødes følgende fredag den 1. marts, 5. april og den 3. maj i Sognehuset
Så er sæsonen slut og vi får Bodil Risdal til at hente alt det, vi har lavet i løbet 
af vinteren.
Det har været nogle hyggelige timer, vi har tilbragt i sognehuset og der kan 
stadig blive plads til fl ere rundt om bordet.
Vi mødes den første fredag i måneden og det er imellem klokken 14 og 17.
KOM OG VÆR MED, HVIS DU HAR LYST TIL AT VÆRE MED I ET 
UFORPLIGTENDE FÆLLESSKAB.

Hilsen Fredagsdamerne 



  Lokalbladet               21

Konfi ’erne arbejder
Dette hold konfi rmander arbejder fl it-
tigt med de bibelske fortællinger – og 
med de kristne værdier. Konfi rman-
derne har lavet mange ting i konfi r-
mandstuen siden de startede i sep-
tember. 
Vi har arbejdet med Fadervor, bøn, 
hvem er Gud? Hvad er næstekær-
lighed? Og hvorfor er venner gode at 
have? Vi har spillet spil om de svære 
ord i Biblen, fundet ud af, hvad det 
bedste i verden er og meget, meget 
mere.

Gartneriarbejder Ann Bech Larsen viser hvordan 

et gravsted pyntes

Konfi rmanderne ved konfi rmandundervisningens start i august 2018

Højt humør i værkstedsskuret

Konfi rmanderne har lavet iko-
ner – både med stearin og 
bønner. Der er fremstillet fl otte 
kageopsatser og opslagstavler. 
Store sten er blevet dekoreret 
og badesalt er blevet fremstil-
let. I november måned mødtes 
vi på kirkegården og lavede fl ot 
gravstedstedspynt, som blev 
lagt på fællesgraven.
Og det har selvfølgelig alt sam-
men et formål – men det må I 
vente med at høre om til kon-
fi rmanderne holder deres egen 

højmesse (se andet steds i bladet). Alle de kreative 
ting vil nemlig blive udstillet og forklaret af konfi r-
manderne selv ved den lejlighed.

Følgende konfi rmeres i Hæstrup kirke
lørdag den 27. april kl. 10.30:

Anton T. Juhl

Clara T. Eskildsen

Johannes N. K. Aakjær

Sille Bistrup

Følgende konfi rmeres i Vrejlev kirke 
søndag den 28. april kl. 10.30

Alberte S. Larsen

Anastacia B. Dybro

Anneline Nielsen

Cecilie S. Jensen

Diana Søndergård

Emilia B. Kristensen

Freja B. Olsen

Josephine B. V. Larsen

Lisbet K. Frederiksen

Lukas R. Akselsen

Mathilde G. Jensen

Milo C. W. Larsen

Niclas A. A. F. Kleist

Sahra Q. V. Larsen
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Morgensang holder snart sommerpause. 
Men vi mødes lige en sidste gang; 

tirsdag den 5. marts, kl. 8.30
 i Vrejlev kirke, hvor vi synger og lytter til læs-
ninger fra Biblen. Derefter samles vi i sogne-
huset til en god kop kaff e og rundstykker – og 
masser af hyggeligt samvær.
Morgensang starter igen til oktober – vi mø-
des 1. oktober, 5. november og 3. december.

KRISTUS OG KAGE
Konfi ’ernes helt egen 
højmesse
 Søndag den 31. marts, kl. 14.00, holder kon-
fi rmanderne deres helt egen højmesse. I år 
er titlen ”Kristus og kage” og det passer så 
godt med tidspunktet – for når gudstjenesten 
er slut er det nemlig tid til eftermiddagskaff e. 
Og den serveres i kirken med hjemmebag, 
mens alle konfi rmandernes fl otte kreationer 
udstilles.
Højmessen er næsten helt normal – bortset 
fra, at den er formuleret af konfi rmanderne 
selv. I stedet for prædiken få vi ”Biblen på 10 
minutter”, idet konfi rmanderne vil vise deres 
kreationer frem og forklare, hvorfor de har la-
vet de forskellige ting. Alle kreationerne knyt-
ter sig til en bibelsk fortælling eller et kristent 
budskab, som vi kan få genopfrisket med kon-
fi rmandernes egne ord.

Nogle af de mange fi ne ting konfi rmander har frem-

stillet i konfi rmandstuen
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Sangaften
Tirsdag d. 26. februar kl. 19.00

Aftenens tema er: 
DANSK TOPPEN 50 ÅR

Den 1. september 1968 tonede ”Dansktoppen” for første gang ud af radioerne. 
Dette fejrer vi – lidt forsinket ved at synge nogle af de kendte, elskede og ha-
dede sange ”Dansktoppen” har budt på de sidste 50 år. Vi synger sange som 
Keld Heick, Tommy Seebach, Birthe Kjær og mange andre har sunget.
Efter kaff en er der, som sædvanligt, ønske-
koncert.
Sangaften holdes i Præstegårdens konfi r-
mandstue -  Vrejlev Kirkevej 28, 9760 Vrå

Vi siger tilykke  til:

Holger Dan Skov Rasmussen
Døbt i Vrejlev kirke 11. november  
2018

Søren Christian Uggerhøj 
Bertelsen
Døbt i Vrejlev kirke 11. november 
2018

Liva Lind Christiansen
Døbt i Vrejlev kirke 24. november 
2018

Elina Nyeng Talko
Døbt i Vrejlev kirke 25. november 
2018

Rosa Grace Lind Jakobsen
Døbt i Vrejlev kirke 9. december 
2018

Elin Kjærsgaard Krøgholt
Døbt i Vrejlev kirke 6. januar 2019

Emil Brændgaard Rømer
Døbt i Vrejlev kirke 6. januar 2019

Vi har sagt farvel til:

Gerda Mølbjerg Overgaard
Vrejlev kirke 27. oktober 2018

Doris Nielsen
Vrejlev kirke 16. november 2018

Karl Gunnar Nielsen
Vrejlev kirke 16. november 2018

Edith Simonsen
Vrejlev kirke 17. november 2018

Ellen Margrethe Jensen
Hæstrup kirke 17. november 2018

Preben Kjærsgaard
Vrejlev kirke 28. december 2018

Babysalmesang
Forårssæsonen for babysalmesang er allerede startet i Vrejlev kirke, men du kan 
stadig nå at være med. Vi mødes i alt 10 torsdage i foråret,  hvor vi synger, leger 
og danser 30-40 minutter. 
Leg og musik er en dejlig måde at være sammen med sit barn på, og børnene 
opfatter hurtigt lyden og stemningen i sangen. Det børnene hører de første 
måneder af deres liv glemmer de aldrig. 
Herefter går vi over i sognehuset og drikker kaff e.

Det koster ikke noget at være med. 
Babysalmesangen ledes af organist og 
sognepræst.
Hvis du vil vide mere er du velkommen 
til at kontakte:
Organist: 
Lene Rom Frederiksen. 
Tlf. nr. 98887881 - 30129081

Sognestatistik
I disse IT-tider skulle man synes, at det ville være enkelt at trække tal ud af 
computeren! Men ak, der er stadig fi nesser og fi nurligheder, der gør, at tallene 
ikke altid stemmer med de tal, præsten har… Registrering sker efter regler, der 
ikke altid giver mening, bl.a. kommer en nyfødt ikke på listen, hvis moderen ikke 
er medlem af folkekirken… Men det er jo stadig en fødsel i vores sogne! Derfor 
er nedenstående tal med lidt forbehold 
I 2018 havde vi i Vrejlev og Hæstrup sogne

23 fødsler
31 begravelser eller bisættelser (både 
sognebørn og udensogns)
9 vielser eller velsignelser og
7 konfi rmander
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”Kun for mænd”
Som noget nyt har vi indført hyggeligt samvær – men 
KUN FOR MÆND – i sognehuset hver den første tirsdag 
i måneden. Damerne har jo deres fællesskabseftermid-
dage, så derfor synes vi også mændene skal have deres 
egen dag.
VI mødes kl. 14.00 til kl. 16.00 og der vil være kaff e (eller 
te) på kanden, samt franskbrød eller boller med ost og 
rullepølse – og ikke mindst det gode samvær og den hyg-
gelige snak med venner, naboer og bekendte.

Det er en god lejlighed til at mødes med 
andre mænd og få en snak og måske 
udbygge sit netværk. Der er ikke en 
dagsorden, ordet er frit og kvindfolk har 
ingen adgang…
Det koster ikke noget at være med, men 
man må gerne give en hånd med kaff e-
brygning og oprydning.
Vi mødes første gang tirsdag d. 5. marts 

– og de efterfølgende første tirs-
dage i måneden (2. april, 7. maj, 4. 
juni – sommerferie i juli måned, 6. 
august, 3. september, 1. oktober, 5. 
november og 3. december).
Tirsdag d. 5. marts vil præsten ind-
ledningsvis være til stede og byde 
velkommen, hvorefter mændene 
overtager. Henning Risom Kristen-

sen, Poul Holst og Henrik Rafn vil – 
om ikke hver gang – så ofte være til 
stede, og kan kontaktes, hvis der er 
spørgsmål eller andet.
Vel mødt til sognenes mandfolk – vi 
håber I vil være med.

Mange venlige hilsener
Kirstine og menighedsrådet

Der dækkes kaff ebord - kun for mænd i Sognehuset

Henning Risom Christensen Henrik Rafn Poul Holst
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Velkommen i voksenkoret
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 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. Vi lærer sammen 
undervejs. Det er gratis at synge i koret. Især herrer søges, men alle er 
meget velkomne. Koret øver hver tirsdag fra 19.30 - 21.45 i Sognehuset, 
og der holdes en hyggelig kaff epause.
Kontakt organist Lene Rom Frederiksen for yderligere oplysninger.

Skole-kirkekor/juniorkor - spirekor
Spirekor
Spirekoret er et gratis tilbud til alle sangglade piger og drenge 0.-2. klasse
Sangglæden er i fokus, og vi leger med rim og remser, sang og bevægelse, rytmer og noder. Børnene bliver dygtige til 
sang og musik, men det skal
først og fremmest være sjovt at synge i kor. Børnene vil op-
træde ved arrangementer på skolen og i kirken
Spirekor øver fredag 14.00-15.00

Juniorkor
Juniorkor er også et gratis tilbud til sangglade piger og drenge 
fra 3. klasse og opefter Det skal være sjov at synge i kor, så 
sangglæden er i
fokus. Her arbejder vi med en god og sund sangteknik, vi syn-
ger fl erstemmigt, vi lærer mere om noder og rytmer. Koret vil 
også medvirke ved gudstjenester og arrangementer i kirken 
og på skolen.
Juniorkor øver fredag fra 15.00-16.00

Du behøver ikke 
tilmelde dig - 
bare mød op.

Vrejlev kirkes orgel renses
I den kommende tid skal orglet i Vrejlev renses. Det betyder at alle 
piber tages ud og rengøres for fl ere års kalkstøv m.m. 

Herefter skal det 
samles og stem-
mes. Vi vil derfor 
være uden orgel i 
nogle uger fra uge 
5.
Til gengæld kan vi 
glæde os til et væ-
sentlig forbedret or-
gel, når arbejdet er 
færdigt.
Projektet forventes 
afsluttet i løbet af 
uge 11.
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Påske
Kirkeårets helt store højtid er påsken, 
hvor Kristus som bekendt spiste sit 
sidste måltid, blev pågrebet, forhørt 
og pint, korsfæstet og døde – hvor-
efter han genopstod som den første. 
Kristus gav os hermed genopstandel-
seshåbet uden hvilket mennesket ville 
være ilde stedt. Vi lever på dét håb, for 
ellers ville vi gå til grunde i bekymrin-
ger og angst for døden.
I påsken mindes vi Jesu lidelse og 
død og slutter med at fejre hans gen-
opstandelse. Derfor har vi fl ere gode, 
interessante, hyggelige og festlige 
gudstjenester i påskedagene.

Skærtorsdag, den 18. april mødes 
vi kl. 19.00 i Vrejlev kirke til en aften-
gudstjeneste om Jesu sidste aften 
med disciplene. Det er ved den lejlig-
hed nadveren indstiftes. Og i mindet 
om Jesu sidste måltid samles vi ved 
et festligt pyntet langbord i kirken efter 
gudstjenesten og indtager sammen et 
godt måltid.

Langfredag, den 19. april, holder vi højmesse i Hæstrup 
kirke kl. 10.30. Det er jo den dag, Jesus måtte lide døden på 
korset. Det markerer vi i kirken ved at lukke altertavlen, vi sæt-
ter ikke blomster på alteret og vi tænder kun alterlysene under 
altergang. 

Påskedag, den 21. april, kl 10.30 fejrer vi gudstjeneste i Vrejlev 
kirke for at markere Kristi opstandelse. Det bliver en rigtig festlig 
gudstjeneste med yderligere musikledsagelse – ud over orglet – 
og i en smukt pyntet kirke.

Vi holder af traditioner – også 2. påskedag. Vanen tro fejrer 
vi den med en musikgudstjeneste i samarbejde med Rakkeby/
Vejby/Harritslev/Sejlstrup/Jelstrup og Vrå/Em. I år holder vi 
gudstjeneste i Rakkeby kirke kl. 19.00 og mødes i Rakkeby 
forsamlingshus til kaff e efter gudstjenesten. 

Der dækkes op til en let anretning i Vrejlev kirke Skærtorsdag den 18. april

Rakkeby kirke
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Singh & Goldschmidt består af Anders Singh Vester-
dahl på harmonika og Henrik Goldschmidt på obo og 
vokal. Begge er de virtuoser, begge brænder de for mu-
sikken, og sammen skaber de et mangefacetteret musi-
kalsk univers, der opløfter og får hjertet til at skælve.
Repertoiret er jødisk og arabisk musik og egne kompo-
sitioner sammen med klassiske værker, Carl Nielsen, 
Balkan-musik og danske sange. Singh & Goldschmidt 
har de mange forskellige traditioner med sig, og når man 
rører i dén musikalske smeltedigel med talent og kærlig-
hed, bliver resultatet smukt og helt specielt.

Singh & Goldschmidt komponerer og arrangerer en stor 
del af musikken selv. Henrik Goldschmidt nærer stor 
kærlighed til den traditionelle, jødiske klezmer, og mu-
sikken tager langt hen ad vejen afsæt netop i klezmer-
traditionen. Anders Singh Vesterdahl har indiske rødder 
og en solid fundering i Balkan- og sigøjnermusikken og 
bidrager med en særlig, verdensmusikalsk sound.

Musikken er rytmisk, meget melodiøs og forunderligt rø-
rende. Den taler til hjertet i sine lange improvisationer 
og jiddishe sange, og den gør det vanskeligt at holde 
fødderne i ro i de glade, udadvendte dansenumre. Man 
bliver musisk forført og forlader koncerten med tonale 
perlerækker svævende for sit indre øre, indhyllet i en duft 
af Balkan, Orienten og Østeuropa.

Duoen henvender sig til publikum i alle aldre. 

Forårskoncert i Poulstrup Forsamlingshus
Menighedsrådet for Vrejlev og Hæstrup sogne arrangerer igen en forårskoncert, denne gang med

 duoen Singh & Goldschmidt. Det hele foregår i Poulstrup forsamlingshus
Onsdag den 3. april kl. 19.00

Entre kr. 100,- inkl. kaff e, boller og lagkage
Billetter kan købes på www.vh-kirker.dk

Alle er velkommen 
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Minikonfi rmander
 
Så er det snart tid til året store begi-
venhed… minikonfi rmandundervis-
ning.
Minikonfi rmanderne skal være i kir-
ken og i sognehuset et helt døgn, 
24 timer – med overnatning i kirken 
(hvis man tør/har lyst). Når I læser 
dette har præsten sikkert allerede 
været i 3.kl. og fortælle om minikon-
fi rmandundervisning og givet tilmel-
dingssedler med hjem. Så skynd jer 
at blive meldt til.
Minikonfi rmandundervisningen i år 
er for alle i 3.kl. og for de spejdere, 

der er ulve. Ulvene bliver meldt til via 
spejderne. I år har vi nemlig valgt at 
lave arrangementet sammen med 
spejderne, som yder en stor hjælp 
for at få det hele til at fungere.

Minikonfi rmanderne – og ulvene – 
bliver hentet på skolen fredag den 8. 
marts kl. 12.00 og skal være sammen 
i kirken de følgende 24 timer. Vi slut-

ter hele forløbet af med en sjov og 
anderledes gudstjeneste søndag d. 
10. marts, hvor minikonfi rmanderne 
viser noget af alt det, de har lært.
I løbet af de 24 timer skal vi synge 
og lege, lave sjove ting, øve skuespil, 
spise og drikke, have det sjovt sam-
men og om aftenen skal vi på natløb 
på kirkegården… Der er mindst to 
voksne tilstede alle timerne – også 
om natten. Skulle en – eller fl ere – 
forældre være interesseret i at prøve 
at sove i en kirke, så er I meget vel-
kommen.
Det er meget vigtigt at I tilmelder jer 
via de udleverede sedler, for vi vil 
gerne have overblik over deltager-
antal og kontaktoplysninger til foræl-
drene.
Vi glæder os til at se jer

mange venlige hilsener
Spejderne og organisten og præsten

Billederne er fra minkonfi rmandernes døgn i kirken 2017



Koret på Svanelundsbakken

Hver tirsdag aften aften øver voksen-
koret ved Vrejlev og Hæstrup kirker 
fl ittigt i Sognehuset, og op mod 20 
kvinder og mænd nyder samværet om 
sang og musik. Tirsdag den 15. januar 
var dog en undtagelse, da var koraf-
tenen forlagt til Svanelundsbakken i 
Hjørring, hvor koret fremførte nogle af 
de mange sange de har øvet gennem 
efterår og vinter. Det var en stor glæde 
for de mange ældre der nød korets 
optræden. Beboerne på Svanelunds-
bakken kunne også nyde solosang af 
kirkesanger Rune Møller Nielsen. En 
rigtig god og dejlig oplevelse for alle. 

Foto: Charlotte Olsen
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Dato Kirkeåret Vrejlev Hæstrup

Marts
  3. marts Fastelavn 10.30 Kirstine Rafn

10. marts 1.s.i fasten 10.30 Kirstine Rafn
Børnegudsteneste med minikonfi rmanderne

17. marts 2.s.i fasten 09.00 Mogens Lindhardt Pedersen

24. marts 3.s. i fasten 10.30 Kirstine Rafn

31. marts Midfaste 14.00 Kirstine Rafn og konfi rmanderne
”Kristus og kage” med kirkekaff e og hjemmebag

 

April
 7. april Mariæ bebudelsesdag 10.30 ??

14. april Palmesøndag 10.30 Kirstine Rafn

18. april Skærtorsdag 19.00 Kirstine Rafn
 Let anretning efter gudstjenesten

19. april Langfredag 10.30 Kirstine Rafn

21. april Påskedag 10.30 Kirstine Rafn

22. april 2. påskedag 19.00 Fælles musikgudstjeneste i Rakkeby kirke

27. april  
           

10.30 Kirstine Rafn 
 Konfi rmation

28. april 1.s.e.påske 10.30 Kirstine Rafn
 Konfi rmation

Maj

 5. maj 2.s.e.påske 10.30 Kirstine Rafn

12. maj 3.s.e.påske 10.30 ??

15. maj 17.30 Kirstine Rafn
 Gud og aftensmad

17. maj Bededag 10.30 Kirstine Rafn

19. maj 4. s.e.påske 10.30 Kirstine Rafn

25. maj Dåbsgudstjeneste 10.30 Kirstine Rafn

26. maj 5.s.e.påske 10.30 Kirstine Rafn
 Kirkekaff e

30. maj Kr. Himmelfart 10.30 Kirstine Rafn

Gudstjenestelisten



       Lokalbladet               31

Der er gang i byggeriet på Guldagervej 501. Her er det 
synlige bevis på, at Kornets Hus tager form.
Bag kulissen er der gang i musikken, for når Kornets Hus 
slår dørene op og gæsterne træder ind, vil de blive mødt 
af musik, der henleder til årets gang fra spiring til høst. 
Musikken er som en vandring i en bølgende kornmark en 
lun sommerdag med sol og let vind.

Kornets Hus januar 2019

Musikstykket hedder ”Korn” og er blevet til i et samarbejde 
mellem Kornets Hus og Aalborg Symfoniorkester. Stykket 
er komponeret af trompetisten Jan Lynggaard Sørensen og 
indspillet af Aalborg Symfoniorkester. Man kan høre det på 
bl.a. YouTube under Korn, Aalborg Symfoniorkester.

Kirsten Mouritsen

Jørn Ussing Larsen, initiativtager til Kornets Hus, takker både 

komponist og symfoniorkester efter veludført indspilning af ”Korn” 

i Musikkens Hus. På billedet ses fra venstre Jørn og Inger Ussing 

Larsen, Anders Majlund Christensen (Aalborg Symfoniorkester) og 

dirigent Henrik Vagn Christensen.

Foto: Nordjyske

Stykket hedder ”Korn”, og det er komponeret af trompetisten Jan 

Lynggaard Sørensen og indspillet live af Aalborg Symfoniorke-

ster.

Foto: Nordjyske
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Noah og Ørepiraten – 
ny bog af lokal forfatter! 

Midt på Hovedgaden i Poulstrup i 
nr. 77 bor Noah. Han er 11 år og fi k 
fra ganske lille konstateret et mode-
rat høretab på begge ører. En af de 
udfordringer forældrene troede ville 
komme til at fylde mest, nemlig det, at 
han skulle bære høreapparater hele 
livet, viste sig at komme til at fylde 
mindst. I stedet var det et helt andet 
vilkår, som skulle sætte alle på prøve: 
TRÆTHEDEN, der følger med, når 
man i forhold til andre børn med fuld 
funktionalitet HVER DAG skal bruge 
meget mere energi på at fungere. Et 
vilkår der medfører, at man som barn 
med høretab løber helt tør for energi 
meget tidligere end andre og dermed 
kan virke uhensigtsmæssig i sin ad-
færd set med andres øjne.

Siden foråret 2018 har jeg, mor til 
Noah, samarbejdet med et special-
pædagogisk forlag om at få sat fokus 
på træthed hos børn med høretab. 
For mange år siden skrev jeg nemlig 
en fortælling til Noah. Han blev ofte 
meget træt pga. høretabet, hvilket re-
sulterede i, at han i Børnehaven og 
skolen kom til at handle impulsivt. 
Han blev en “Emil” og kontaktbogen 
blev fl ittigt skrevet i. Han vidste godt, 
hvad der var rigtigt og forkert, men 
fornuften forsvandt, når trætheden 
satte ind. Det var som om, der fl yttede 
en lille pirat ind i høreapparaterne. 
Jeg skrev fortællingen for at redefi -
nere ham, han skulle vide, at vi godt 

vidste, at han var en god dreng, men 
at trætheden var et vilkår, der kunne 
drille ham og overtage hans fornuft/
handlinger. Noah var dengang 5-6 
år. Siden han er blevet ældre, er han 
blevet bedre til at regulere sig selv og 
sætte ord på, det der udfordrer ham, 
men trætheden driller stadig.
I 2017 mødte Noah og jeg en sød ung 
pige med høretab, som gik på univer-
sitetet. Hun fortalte om, hvordan træt-
heden også fyldte meget hos hende. 
Jeg tog kontakt til fl ere familier med 
børn med høretab og det samme 
gjorde sig gældende hos dem. Jeg 
blev optaget af, at der ikke fandtes 
nogen steder, hvor trætheden/over-
stimuleringen hos børn med høretab 
blev særlig meget beskrevet. Jeg 
besluttede mig for at arbejde videre 
med emnet og 
blev bakket op 
af skønne men-
nesker omkring 
mig. 
I april samlede 
jeg mod til mig og 
sendte min bog 
og mine ideer ind 
til et forlag, og 
siden da har det 
hele taget fart. 
Forlaget var med 
på ideen fra start. 
Jeg har haft tæt 
kontakt med pro-
jektlederen og af-
holdt møde med 
en psykolog, der 
har arbejdet me-

get med børn med høretab. Det har 
resulteret i en højtlæsningsbog, min 
fortælling til Noah, med et særligt af-
snit til de voksne skrevet af en række 
fagpersoner fra Center for Døvblind-
hed og Høretab samt Specialvejled-
ningen til børn og unge med høretab 
om, hvordan man kan hjælpe barnet 
til at frigøre ressourcer i løbet af da-
gen, så trætheden ikke bliver så over-
vældende. Faktisk er der så meget at 
skrive om, at Forlaget nu arbejder på 
endnu et hæfte om emnet – Træthed 
hos børn med høretab.
Noah har selvfølgelig været med på 
sidelinjen hele vejen, og han udtryk-
ker, at han håber alle omkring børn 
med høretab vil læse den, så de for-
står, hvordan det er, - og mor her, hå-
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Hæstrupvej 105
Den 1. november 2018, fl yttede 
Tage Jensen ind på Hæstrupvej 
105, i Hæstrup Mejeriby.
Tage kommer oprindeligt fra Har-
ken, og som han selv siger, gik han 
på Poulstrup Universitet fra 1-10 

klasse. Han er udlært mekaniker ved 
Skoda i Hjørring, og arbejder nu på 
20. år ved Hjørring Stilladsudlejning 
A/S i Harken.
Tage har en datter Charlotte på 20 år, 
der spiller håndbold i Hjallerup. Char-
lotte er fl ink til at besøge sin far og de 

to katte, Buster 7 år, en norsk skovkat 
og Tyksak 10 år som er en huskat, 
der fl yttede med til Hæstrup.
I fritiden nyder Tage hus og have, og 
kan også fi nde på at ”makke” lidt med 
nogle gamle knallerter. 

Lokalbladet ønsker dig velkommen.

ber at bogen kan bruges til højtlæsning for mindre børn med 
høretab, så de sammen med forældrene kan få en mulighed 
for at få en samtale omkring, hvordan man har det, når man er 
træt og hvad man kan gøre for løbende at spare på energien, 
så der er til hele dagen. 
At prøve at blive forfatter har været en sjov og spændende rej-
se, hvor nye ord som forlagskontrakt, udgivelsesret, ophavsret 
mv. pludselig blev hverdag. Jeg glæder mig over, at forlaget nu 
vil sørge for at bogen bliver leveret til skoler og institutioner, der 
varetager undervisning af elever med høretab, samt andre, der 
vil have glæde af den. Jeg har doneret bogen til den gode sags 
tjeneste,-)

Line Thomsen Christiansen – mor til Noah.
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Renovering af Harken 
Hallen.
Da der var ansøgning af Grøn pulje 
midler, i forbindelse med rejsning af 
vindmøllerne i Høgsted, var Harken 
Hallen heldige at komme i betragt-
ning med sin ansøgning. Der blev 
ansøgt midler til fl ere projekter, hvor 
energioptimering var gennemgå-
ende. 

Det største projekt var, at få syd- 
gavlen, som fra hallens opførelse, 
kun var lavet som en midlertidig 
løsning, renoveret. Det var så me-
ningen at der hurtigst muligt skulle 
ske en udvidelse af hallen til dobbelt 
størrelse. Den udvidelse kom aldrig 
og den midlertidige gavl var både 
utæt og meget dårligt isoleret. Der-
for var det et stort ønske at få den 
up to date. Så lige før sommerfe-
rien begyndte håndværkerne fra HP 
BYG at renovere gavlen indvendigt 
og udvendigt.
Der har også længe været et øn-

ske om at få et nyt varmesystem 
til opvarmning af selve hallen. Det 
oprindelige varmesystem var et der 
blæste varm luft ind i hallen og var 
opvarmet med olie. Da dette fyr får 
en del år siden, var slidt op, blev der 
anskaff et et brugt fyr, som med tiden 

blev tilsluttet naturgassen. Dette fyr 

var nok overdimensioneret. Det re-

sulterede i et meget stort forbrug af 

naturgas og en meget uregelmæssig 

varme til følge. 

Derfor var det andet projekt, at få 

udskiftet det gamle fyr med en luft-

til-luft varmepumpe. Denne opgave 

blev lagt i hænderne på Hæstrup 

VVS, som har opsat et fi nt anlæg 

som giver en meget behagelig varme 

som nu kan styres fuldstændigt, alt 

efter hvilken aktivitet der er i hallen. 

Så det er rigtig dejligt.

Det sidste og mindste projekt, var 

at de to redningsdøre ud fra hallen 

trængte meget til en udskiftning, da 

der visse steder var udsyn til det fri, 

så derfor blev der bestilt to nye døre 

hos Krone Vinduer som 

blev isat lige før jul.

Til slut stod en række fri-

villige for den sidste fi nish, 

med spartling, maling af 

væggene og rengøring. 

Til slut blev den sidste 

gavl vandskuret og malet, 

samt begge gavltrekanter 

beklædt med troldtektpla-

der, for at skabe en opti-

mal akustik.

Så efter at både nogle 

dygtige håndværkere 

samt nogle ihærdige frivil-

lige, og Hjørring Kommu-

ne som en rigtig god spar-

ringspartner i forbindelse 

med ansøgning af pulje- 

midler, som mellemled i 
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”Ung til ung” tiltag
Vi har i HUGF igen valgt at lave 
nye tiltag her i 2019.
Vi er ved at starte ”ung til ung” ar-
rangementer op. Det er et projekt, 
hvor de unge i HUGF står for at 
arrangere noget for andre unge i 
Harken og omegn. Vi er stadig i 
gang med planlægningen, hvor 

de unge har mange ideer. Dog er 
første arrangement fastlagt. Fra 
lørdag den 23. marts til søndag 
den 24. marts bliver der afholdt 
LAN-party i Harken hallen. Mere 
info om arrangementet er at fi nde 
på vores facebookside. Andre 
kommende arrangementer vil 
også blive slået op på facebook- 
siden.

Et andet tiltag, er at vi én for-
middag om måneden vil åbne hal-
len for leg. Vi henvender os især 
til de 1-5 årige, som kan komme 
og lege med deres venner og 
forældre. 
Datoerne er ved at blive fastlagt 
og de kan fi ndes både på Har-
kenUGF.dk og facebooksiden.

forbindelse med fi nansieringen således at 
det hele kunne komme i hus, står Harken 
nu med en lys og lækker lille hal, som er 
rigtig indbydende til både fysisk udfoldel-
se, og også som et lækkert lokale til den 
store fest.
Rigtig mange tak for indsatsen til alle 
som var med til at nå det fl otte resultat.
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På Ålborgvej 555 kan vi byde velkommen til Dina Flyvbjerg Le-
det.
Dina er født i Hirtshals, fl yttede til Hjørring hvor hun gik på Hol-
megårdsskolen, senere gymnasiet hvor hovedfag var musik og 
sang
Dina er i dag ansat som kirkesanger ved Albæk-Lyngså kirker .
Hun arbejder med ældresagens kor i Sæby kaldet ÆSK = 
ældresagens kor, samt ældresagens kor ved musikskolen for 
voksnes kor( folkeoplysningen) samt kirkens børnekor kaldet 
KIK =kor i kirken.
Sammen med præst, Henning Morre Pedersen, arrangerer de 
sang i arresten i Frederikshavn.

Ålborgvej 555

Dinas søn Simon Flyvbjerg Ledet går på HTX og for-
venter at blive færdig i år. I sin fritid arbejder han i Fø-
tex. Når han er blevet student vil han et år til Korea. 
Han har lært sig selv sproget,  samt lært sange og hi-
storier derfra.
Vi har aftalt at han skal tage billeder og skrive om sine 
oplevelser til Lokalbladet, vi ønsker ham en rigtig god 
tur.
Familien består desuden af en ung mand, Ali Reza 
Bayazidi, som håber på at få ophold i Danmark.
Familien fl yttede til Harken, fordi prisen og beliggenhe-
den er perfekt, samt de skønne naboer.

LOKALBLADET ønsker velkommen.

Henny Madsen

Årsmøde 
i Vrejlev Hæstrup Hallen
Tirsdag den 19. marts kl. 19.00 afholdes der 
årsmøde i 

Den selvejende institution 
Vrejlev-Hæstrup Hallen.
Regnskab, budget og beretning 
fremlægges i h.t. vedtægterne.

Kom og hør om bestyrelsens planer 
for hallen og få en snak om fremtiden for 
vores lokale samlingssted.
Der serveres lidt ost og vin - 
Alle er velkommen.
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Årsmøde i Multinetværket
Alle borgere og foreninger i Poulstrup inviteres til årsmøde i Multinetværket / landsby-
rådet for Poulstrup 
tirsdag den 12. marts 2018 kl 19.00 i Hallens cafeteria 
Landsbyrådet / multinetværket er borgernes talerør til kommunen, bl.a gennem lands-
byforum, endvidere fungerer vi som sekretariat, hjælp til nye projekter, vi kan hjælpe 
med råd og vejledning, hvis du har et projekt til gavn for byen.
På mødet fremlægges beretninger og regnskaber for undergrupperne under Multinet-
værket. 
Efter årsmødet serveres kaff e m brød.
Mød op og kom med din ide.

Generalforsamling i PV Sport 81
Der afholdes generalforsamling i PV Sport 81 i 

Vrejlev Hæstrup Hallens cafeteria 

fredag den 7. marts kl 18.00
Dagsorden ifl g. vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 1. marts 
sendes til henriksmith6@gmail.com

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved spisning. 
  Tilmelding til spisning senest den 27. februar til på mail til henriksmith6@gmail.com
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Fredag d. 18 januar slog Poulstrup Friskole 
dørene op for 18 nye 0. klasses børn og invi-
terede dem alle med til fest. 
Traditionen tro afholdt skolen nemlig for 4. 
gang den årlige indskrivningsfest for kom-
mende 0. klasser. Det er en stor aften for 
både børn og forældre.  
Den røde løber var rullet ud da aftenens før-
ste ceremoni skulle begynde. 
Skiftevis blev hvert kommende skolebarn 
kaldt op ad den røde løber, hvorefter han/
hun satte sin autograf i den store sorte bog. 
Nu var det sikkert: “jeg skal i 0. klasse på 
Poulstrup friskole 2019-20”.
Efter den store ceremoni, blev der serveret 
pizza og det er altså bare noget der duer, uanset om man er skolebarn 
eller forældre. Efter vi havde spist os runde og glade i pizza, åbnede 
de nuværende 0. klasse lokaler op med hygge-hjørne og sejt diskotek. 
Det var en rigtig god og festlig aften, vi ser frem til at få 18 nye ansig-
ter i skole efter sommerferien, og skulle man have lyst til at gøre dem 
selskab i 0. klasse, så er der stadig åben for fl ere elever på årgangen.

Indskrivningsfest på Poulstrup friskole og børnehus 2019

Aftenen skydes igang med en velkomst fra skoleleder Kristian Bertelsen, som 

byder velkommen til både kendte og nye ansigter

18 fl otte underskrifter kunne i år pynte i den store 

sorte bog.

Vi siger ingen fest uden en rød løber!  Oppe for enden af løberen mødte børnene deres kommende lærere Pernille og Lisa, som i 

selskab med skolelederen kaldte børnene op til den sorte bog.
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AARUP AUTO
Hella Service Partner

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

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

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

Kontakt Grethe Thomsen 98 98 82 87 
for udlevering af nøglechip

HARKEN PRIVATE PASNINGSORDNING
V/JETTE STEFFENSEN, GULDAGERVEJ 89

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

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

Følg os på www.facebook.com/

Harken Private Pasningsordning

DET LOKALE ARKITEKTFIRMA - UDFØRER ALT ARKITEKTRÅDGIVNING INDENFOR BYGGERI

BASTHOLM MØLLEVEJ 115, 9760 VRÅ - T: 98 92 50 10 - WWW.HOVALDT.COM - M: HOVALDT@HOVALDT.COM
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Kommunegården
Henning Risom Christensen

Vrejlev Kirkevej 60, Vrå
Tlf. 40 63 60 63

Græsslåning – Hækklipning – 
Greb – Skovl 

Pallegaff el - Minigraver - Traktor

Lynet tilbyder alle former for rengøring,blandt andet 
sommerhusrengøring, hovedrengøring, samt 

almindelige rengøringsopgaver.
Uforpligtende tilbud gives gerne på

tlf. 60 77 86 14
Mette Mikkelsen 

Se mere på 
www.lynet.nu

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

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

• VVS OG BAD

• NATURGASANLÆG

• STOKERANLÆG

• SOLVARME

• BLIKARBEJDE

• VARMEPUMPER

• ENERGIOPTIMERING

Vi udfører både store og små  

opgaver for private og erhverv.

Vi står til rådighed for vore kunder 

med rådgivning og gode ideer.

Hedevej 30 · Hjørring · Tlf. 98 92 15 04

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

Hold festen i

Poulstrup 
Forsamlingshus
Kontakt 2311 6549
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Vrejlev Hæstrup Hallen
Lej hallens  cafeteria til din næste fest - 

fødselsdag - børnefødselsdag

Kontakt 
Marianne Stokbro for aftale 

om leje tlf 98 98 81 07

Oliefyr - kedler - olietanke  
varmekanoner - varmeanlæg  

fastbrændsel - reparation

Harken Varmeservice ApS er din 

lokale oliefyrsmontør til bolig og erhverv

Edithsvej 7
9800 Hjørring

Tlf. 23 35 82 60

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

Uforbindende tilbud 
gives gerne

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

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

www.pst-poulstrup.dk

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

mail: info@euro-plast.dk

Mangler du hjælp til bogføringen?

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

• Nybygninger
• Landbrug
• Industri
• EDB
• PLC

KØB OG SALG

AF FAST EJENDOM

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

Vi tager hånd om

dig og dine kære

TILLID

GENNEM

30 ÅR

Frederikshavnsvej 58 · 9800 Hjørring

Telefon 98 90 15 11

www.baggesen.dk · Døgnvagt

Nyere brugte biler
Se bilerne på

www.poulstrupauto.dk

Gammel Rønnebjergvej 8
Poulstrup
9760 Vrå

Import
Plastvinduer og døre

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

Kvalitet til lavpris med garanti

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

www.verasvine.dk

ØRUM SMEDEN

Vrejlev Klostervej 310
9830 Tårs

Tlf 98 98 82 32

Landbrugsmaskiner
din forespørgsel er vores udfordring

v/Sonja Larsen

Engager 1 - Poulstrup

Tlf. 98 98 85 22

Onsdag lukket



       Lokalbladet               44

Svenstrupvej 131 9760 Vrå

Tlf. 28 30 80 72
Tilbygning - Nybygning - Ombygning
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Vrå Optik Aps
v/Nina Malkin

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

mail@vraaoptik.dk
www.vraaoptik.dk

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

www.vraa-maskinstation.dk

Et godt sted til land og by

Interiør og 
kunsthåndværk

produceret af 
unge med særlige behov

Find os på Aalborgvej 475 i Hæstrup 
eller se produkterne hos 
Socialøkonomiske Ruth i 

Rantzausgade 3, Aalborg.
 Find Kiramik på Facebook eller læs mere på www.pmu.dk

Vores portefølje er: 

150 boliger i Hjørring                        

5 butikker i Hjørring

Følg os på facebook

www.hpbolig.dk

Kontakt Jytte på tlf. nr. 24896464

Email: jp@hpg.dk
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Lokalbladets vejviser

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

  

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

Foreningsstof

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kirkerne

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

Foreninger - Formænd

Børnenes Jord                    Mads Budolfsen, Gl. Rønnebjergvej 14, 9760 Vrå  .............40 86 88 78
Støttefor. for skolen            Thomas Kortegaard.........................................................
HarkenUGF                        Flemming Jensen -  fje@eucnord.dk  ..................................52 99 84 34
Lokalhistorisk Forening      Henning Risom Christensen, Vrejlev Kirkevej 60, 9760 Vrå.98 98 60 63
Poulstrup Borgerforening   Per Christensen, Munkholmvej 61, 9760 Vrå ......................21 55 22 70
Poulstrup Rideklub             Martin Jensen.......................................................................20 45 47 02
KFUM Spejderne                May Britt Vinther, Hovedgaden 12, 9760 Vrå ......................28 70 87 17
Kloster MC                          Finn Pedersen v.stokbro@pedersen.tdcadsl.dk    ..............20 31 18 53
Sport 81                              Henrik Smith, Hovedgaden 63, 9760 Vrå   .......................  71 75 56 99
PV Sommercamp               Karina Mølgaard Frost, Tollestrupvej 195, 9760 Vrå    ........40 43 84 88
Støttef. for Aktivitetshuset  Mona Pedersen, Hovedgaden 37, 9760 Vrå  .......................27 46 80 20
Vrejlev-Hæstrup JagtforeningLeo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå......40 11 22 31
Vrejlev Hæstrup Hallen:     Karina Mølgaard Frost, Tollestrupvej 195, 9760 Vrå.............40 43 84 88
Vrå MC                               Henning Andersen, Gl. Rønnebjergvej 19, 9760 Vrå............22 55 07 46

Haller og mødelokaler

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

Tid og sted:
Lokalhistorisk arkiv:

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

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

Aktivitetshuset:
   Åbent:Mandage 13.00-16.00

Onsdage 10.00-12.00   
 Torsdage 9.00-16.00
 Fredage13.00 -16.00

Se aktivitetskalender på
www.poulstrup.net

Fodterapeut:
Bestil tid på      tlf. 98988011
Sparekassen Vendsyssel:

Østergade 15, 9760 Vrå
Tlf. 82229000

Mandag  - fredag 10.00-16.00
 Torsdag 10.00-17.30

Web-guide:
Sport81:

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

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

www.poulstrup.net
Poulstrup Friskole 

og Børnehus:
www.poulstrupfri.net

Tårs skole::
www.taarsskolecenter.dk

Mail-adresser
Sognepræsten:

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

Menighedsrådet:
ge@bbnpost.dk

Lokalbladet:
lokalbladet9760@gmail.com

Poulstrup.net:
poulstrup.net@gmail.com

Ugeaviserne: 
poulstrup@live.dk

Skolen:
info@poulstrupfri.net

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

Sparekassen Vendsyssel:
vraa@sparv.dk.



www.sparv.dk

Sund fornuft

Læs mere om, hvem vi er på 

www.sparv.dk og hvor du kan finde os.

Bliv vores 
gode garant
Næsten 40.000 af vores kunder har valgt 

at bakke op om Sparekassen Vendsyssel 

ved at indskyde penge i garantbeviser, som 

er vores garantkapital og en del af vores 

fundament.

Vi siger tak for opbakningen ved at 

give vores garanter en høj rente på deres 

garantbeviser. 

Læs mere om et at blive 

garant i sparekassen

Som garant får du medindflydelse på 

sparekassens udvikling og dermed også 

på udviklingen i dit lokalområde. Du 

får mulighed for at deltage i forskellige 

garantarrangementer, hvor indholdet 

varierer fra år til år. 

Du har desuden mulighed for at få del i 

vores fordelsprogram, som giver dig en lang 

række attraktive rabatter og ekstra fordele.


