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Girkort vedlagt.......
Dette Lokalblad  er vedlagt et girokort, som vi håber 
at rigtig mange vil benytte og dermed sende et bidrag 
til Lokalbladetet. Uden frivillige betalinger kan vi ikke 
få det hele til at løbe rundt, så vi håber at mange vil 
benytte girkortet.
Vi håber at modtage mindt 150,- pr. husstand, men 
man må meget gerne betale mere.
Støt op om Lokalbladet og giv dit bidrag - kan også 
overføres til 

Sparekassen Vendsyssel 
konto 9070 - 4340 15 2889

På forhånd tusind tak 

Fra redaktionen

Forsidebilledet: 
Fra bedsteforældredagen i Poulstrup Børnehus den 30. 
november 2016, hvor generationerne hyggede sig...

Fra redaktionen:
Årets første nummer er ”på gaden” og du sidder nu igen 
med et Lokalblad der indeholder både nyt og gammelt 
fra vores sogne. 
Vi modtager fortsat gerne stof til de kommende blade,  
gerne historier om hvad der rører sig i vort lille samfund.
Vi samler alt materiale, både tekst og fotos, via vores 
mailadresse, og selv om du evt. har et indlæg, i ”gam-
meldags” papirudgave kan vi også håndtere det. 
Håndskrevet materiale kan altid afl everes i postkassen 
ved Sognehuset, Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå. Husk 
at sætte navn og telefonnummer på, så vi kan kontakte 
dig hvis vi har spørgsmål.
Fremover skal alle indlæg til Lokalbladet sendes til den-
ne mailadresse:

lokalbladet9760@gmail.com

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

Harken Hallen 40 år
Som omtalt andet sted i bladet kunne Harken Hallen jo 
fejre 40 års jubilæum i januar måned.
Henny Madsen har været i gemmerne og fandt et billede, 
hvor Else Købstrup tog første spadestik til Harken Hal-
len. Indvielsen fandt sted den 8. januar 1977.
På billedet ses fra venstre Poul Hansen, Chr. Pedersen, 
Niels Larsen, ukendt, Elmer Madsen.
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 Hvor blev de af.....

Jeg voksede op i Guldager, hvor 
mine forældre havde en gård med 
svin og malkekøer. Den daglige gang 
i stalden den gang har præget min 
videre færd og mine valg gennem 
mit liv indtil nu. Husdyrene havde en 
særlig plads i mit hjerte ikke mindst 
hestene, som blev en stor del af min 
hverdag især i skoleårene. Jeg delte 
min hesteinteresse med min davæ-
rende skoleveninde på Vrejlev Hæ-
strup skole Kirsten Saksager, og vi 
brugte mange timer sammen både 
hos hinanden men også på ridesko-
len i Hjørring og senere i Linderum.
Da jeg startede på Hjørring Gymna-
sium var der ikke så meget tid til he-
sten, men den fi k lov at gå hjemme 
på gården, også da jeg senere fl yt-
tede hjemmefra. 
Interessen for landbrug var stor, og 
drømmen om at blive landmand var 
blevet større i løbet af skoleårene, 
hvor jeg brugte mange timer på at 
hjælpe på gården med at passe dy-
rene. Efter studentereksamen fi k jeg 
arbejde på en svinebedrift i et par 
måneder, inden jeg tog til Ladelund 
Landbrugsskole, der havde det af-
kortede grundskoleophold for stu-
denter.
 For at blive landmand skulle der mere 
praktik til, og gerne under andre him-
melstrøg. Jeg sparede sammen til et 
landbrugsfagligt udvekslingsophold 
”Jorden rundt” med IAEA (Interna-

tional Agricultural Ex-
change Association), 
som jeg gennemførte 
i 1984-1985. Først et 
halvt år i Bruce Rock 
i Vestaustralien på en 
farm med svin, får og 
planteavl. Her passede 
jeg primært svinebe-
sætningen, men i høst 
kom jeg også til at køre 
farmens ældre model 
af en mejetærsker. Gyl-
letanke kendte austra-
lierne ikke til, så de 
drægtige søer, der gik 
udenfor badede i det 
”gylle”, der kom fra svi-
nestalden, der hver 
dag blev vasket/skyl-
let. Mudderbadet var 
nødvendigt for søerne 
for ikke at blive skol-
det i den hede sol. Min 
værtsfamilie Bruce og Mar-
garet var meget gæstfrie og invitere-
de mig med på familiens sommerfe-
rie til sydkysten i Vestaustralien, hvor 
jeg kom tæt på familien.
De sidste 3 uger i Australien var jeg 
med på IAEA`s safaritur fra Mel-
bourne til Adelaide videre til Coop-
erpedy mod Alice Springs og Rock-
hamtpton, Brisbane og slut i Sydney 
– en fantastisk oplevelse, for turen 
blev ikke helt, som der stod i pro-
grammet. Det havde regnet meget 
af tiden op til turen og det betød, at 

vejen fra Adelaide til Alice 
Springs ikke var farbar, så 
vi kom til at køre igennem 
et meget øde område, som 
viste sig at være endnu 
værre, for her havde det 
også regnet og vejen var 
til tider et langt vandhul, så 
bussen kørte fast i mud-
deret mange gange, og 
så skulle vi ud og skubbe 
den fri. Det gav nu et godt 
sammenhold i gruppen, 
for det var nødvendigt, at 
alle samarbejdede, for at 
vi kunne komme videre. 
På et tidspunkt var chauf-
føren ved at være nervøs 
for om vores vandbehold-
ning slog til, hvis vi ikke 
snart nåede til en by. Vi 

havde også problemer med bussen, 
for vi havde ikke fl ere reservehjul, 
da vi havde punkteret nogle gange. 
Vi kunne heller ikke få forbindelse 
med omverdenen på trods af, at vi 
fi k vores højeste mand til at stå på 
bussens tag med bussens telefonan-
tenne. Vi overlevede alle mand, men 
var helt tilsølede, da vi nogle dage 
senere ankom til Alice Springs. Ude 
i bushen var der jo ikke lige en cam-
pingplads eller hotel, hvor vi kunne 
få et bad. Så vi havde et par dage i 
Alice Springs, hvor bussen blev ren-
gjort, fi k nye dæk og repareret, og vi 
kom i bad og fi k rent tøj på, inden vi 
fortsatte turen til Sydney.
Næste halve år arbejdede jeg på en 
mindre svinefarm med lidt planteavl i 
Letbridge, Alberta, Canada - efter en 
lille afstikker til Fiji Øerne og Hawaii. 
Arbejdet på farmen i Canada var 
spændende. Vores drægtige søer 
gik udenfor – nyt for mig. Det kunne 
give problemer om vinteren, når der 
var koldt, så frøs deres drikkevand, 
og søernes ørespidser kunne knæk-
ke på grund af frosten.
Der havde jeg den glæde at blive be-
troet at passe bedriften, mens fami-
lien skulle på ferie.
 Der var ikke meget jord til farmen, 
men der blev dyrket korn og så hø 
til salg. Den sommer oplevede jeg 

Af Lene Mouritsen Møller

Australien - Lene og Peter med Jens foran og Emil 
i bæresele.

Lene på  beregnerkontoret ved VM 2015

Hvor blev de af...
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Lene Mouritsen Møller

også, hvad det vil sige, at græshop-
per kan være en plage, når de kom-
mer i store sværme. 
I min egen sommerferie tog jeg sam-
men med fi re andre trainees til Alas-
ka, hvor vi oplevede de storslåede 
øde landskaber og midsommerso-
len. Senere på sommeren blev det 
også til en tur til Mexico – et helt an-
det land, med andre forhold for dets 
indbyggere. Vi skulle have været i 
Mexico City, men det blev ændret, 
da der lige havde været jordskælv, 
så det blev i stedet til Guadalajara 
og Puerto Vallarta, sidstnævnte var 
ikke så turistet som i dag.
Vel hjemme i Danmark var det sta-
dig interessen for landbrug og hus-
dyrproduktion, der herskede, så jeg 
fi k job som fodermester i en malke-
kvægbesætning hos en nabo. Der-
efter startede jeg på agronomstudiet 
på Den Kongelige Veterinær- og 
Landbohøjskole i København.
Det blev lidt af et kulturchok for en 
landpige at komme til storbyen, Kø-
benhavn, og bo på 5. sal i et 12 m2 
værelse på Otto Mønsteds kollegi-
um, når man er vant til åbne vidder 
og grønne græsmarker. Efter det før-
ste år i København lærte jeg dog at 
fi nde de grønne parker, og cyklede 
jeg lidt længere ud af byen og for-
stæderne, kunne jeg også komme 
ud til marker. Efterhånden fandt jeg 
ud af at sætte pris på de mange til-
bud, en storby kan byde på i fritiden 
fra studiet.
På Landbohøjskolen mødte jeg min 
mand, Peter, og efter et par år på 
kollegieværelset fl yttede vi sammen 
i en lejlighed i Valby, hvor vi blev vi-
ceværter i en boligblok med to op-
gange og fortov, der skulle holdes 
rent. Billigt og centralt ikke så langt 
fra Nordisk Film, hvor Olsenbanden 
fi lmene er optaget. Vi boede her i tre 
år til vores uddannelse var slut. 
Nu trak Jylland igen - vi fl yttede til 
Vejlby i Århus, hvor Peter havde fået 
job som lærer på Vejlby Landbrugs-
skole. Jeg fi k job som ungdomskon-
sulent i organisationen LandboUng-
dom, hvor jeg bl.a. skulle redigere 
undervisningsmaterialet til Landbo-
Ungdoms landbrugsfaglige kurser 
og hjælpe ved Danmarksmesterska-
bet i pløjning. Det blev starten på en 

personlig udviklingsrejse med mas-
ser af spændende udfordringer og 
opgaver. Det er blevet til snart 25 år 
hos LandboUngdom, og i den tid har 
opgaverne og ansvarsområderne 
ændret sig meget. Der er ikke to år, 
som er ens, hvert år får LandboUng-
doms landsledelse nye medlemmer, 
og de beslutter nogle nye arbejds-
områder, som vi ansatte kommer til 
at arbejde med sammen med de fol-
kevalgte. Det har budt på mange op-
levelser, de to største har været de 
to Verdensmesterskaber i pløjning – 
afholdt her i Danmark, som jeg har 
været projektleder på. Det første var 
i 2001 og næste gang i 2015. Forud 
for disse VM stævner har jeg været 
på studietur til andre VM værter for 
at hente inspiration, opleve stævnet 
og danne sig et indtryk af, hvad op-
gaven går ud på. 

I 1998 var vi på vores første studie- 
og ferietur til udlandet. Jeg tog for-
ældreorlov i tre måneder for at rejse 
til Australien sammen med min mand 
og vores to drenge på dengang tre 
og fem år. Dels for at besøge min 
tidligere værtsfamilie, opleve landet 
sammen med min familie og dels 
for at lave nogle landbrugsfaglige 
besøg dvs. besøge landmænd og 
Young Farmers i Australien for at 
høre om deres landbrugsproduktion, 
landbrugsuddannelse og deres VM i 
pløjning i 1997. Det blev en stor op-
levelse familiemæssigt at have tid til 

at se ting sammen og opleve, at fe-
rien blev til hverdag i et andet land.
 Den tur skulle blive den første i en 
række af ture, hvor vi kombinerede 
vores arbejde og ferie, så vi kunne 
gøre noget af ferien til en faglig stu-
dietur. Vi har været i Sverige, Norge, 
Californien i USA og Island på de 
kombinerede ture, derudover har vi 
været på ferie i Frankrig, Skotland, 
Mallorca og vandreferie på Maderia. 
Vi har alle nydt disse ferier, hvor vi 
har set mange ting sammen, og kan 
se tilbage på alle disse oplevelser 
som skaber sammenhold og tillid.
Forud for VM i 2015 var jeg i 2013 i 
Canada og i 2014 i Frankrig på stu-
dietur alene. Turen til Canada blev 
også et gensyn med min tidligere 
værtsfamilie, Linda og Ian, som nu 
er fl yttet til en plantefarm vest for 
Edmonton, Alberta. En oplevelse at 
møde dem igen - nu som gæst, hvor 
de tog mig med på en to dages tur 
igennem Jasper og Banf National 
Park, inden vi ankom til Olds, hvor 
VM stævnet blev afholdt. Det er guld 
værd at have lokale personer som 
guide.

I 1995 købte vi et lille nedlagt land-
brug i Mørke med 2 ha, hvor der 
dyrkes lidt hobbylandbrug med får. 
Her er fritiden i mange år brugt på 
foreningsarbejde i Mørke Idræts-
forening. Jeg startede som gymna-
stikinstruktør for et børnehold, som 
vores sønner gik på og senere på et 

Fra VM 2015
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Hvor blev de af......

Årsmøde i Vrejlev Hæstrup Hallen
Onsdag den 22. 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 udvidelsesplanerne 
for hallen og få en snak om fremtiden for 

vores lokale samlingssted.
Der serveres lidt ost og vin - 

Alle er velkommen.

voksent hold. Det blev også til besty-
relsesarbejde i gymnastikafdelingen, 
først som alm. bestyrelsesmedlem 
og dernæst som formand i fem år 
-  spændende år og dejligt at kunne 
gøre noget sammen med vores børn. 
I 2007 tog jeg med 14 andre kvinder 
til Island på rideferie i en uge, det 
skulle blive starten til et nyt hesteka-
pitel i mit liv. Først i 2012 blev der tid 
til hesteinteressen igen, da jeg stop-
pede helt med bestyrelsesarbejdet 
i gymnastikafdelingen. Jeg lånte en 
hest i seks måneder for at teste, om 
det stadig var min interesse og om 
min tid rakte. Enden på det blev, at 
jeg købte en islandsk hest, som nu 
går sammen med naboens hest. Det 
er fantastisk og en dejlig måde at 
slappe af på. Det har indtil nu ført til, 
at jeg har været på rideferie på Is-
land 4 gange - senest i 2016, hvor 
turen gik op i dalene fra Reykholt til 
det nordlige Snæfellsnes. Det er fa-
scinerende at ride ud med løse heste 
og skifte hest en gang om dagen. Vi 
kan i løbet af en uge prøve næsten 
12 heste, og det giver gode erfarin-
ger med at ride hestene, som alle er 
forskellige af sind og væremåde. At 
være alene på rideferie giver mas-
ser af energi, det er som at blive ung 
igen, man skal kun sørge for sig selv 
og nyde de omgivelser, man rider i.
Rejselysten går i arv. Mine forældre 
rejste selv ud, da de var unge og 
syntes, jeg og min søster også skulle 
tage ud og se verden, før vi etable-
rede familie. Det gjorde vi, og nu har 
vi taget vores børn med på ture ud i 
verden for at opleve nye kulturer og 
forstå den verden, vi lever i. Det har 
gjort dem klar til selv at tage af sted. 
”At rejse er at leve” – sagde HC An-
dersen, og vi kan kun give ham ret. 
Et job kan også føre til oplevelser 
både i ind- og udland. Grib disse 
chancer – de giver energi og en god 
forståelse for andre kulturer og sam-
fund samt erhverv. De kan også give 
et godt sammenhold i ens familie, at 
man har fælles rejseoplevelser, hvor 
man kommer tæt på hinanden og er 
afhængig af at skulle få tingene til at 
fungere sammen.

Lene Mouritsen Møller 

Rideferie på Island

Fakta
• Lene Mouritsen Møller (f. Mouritsen) 
• Uddannelseskonsulent i Fælleskontoret 4H & LandboUngdom
• Projektleder for VM i pløjning 2001 og 2005 i Danmark
• Gift med Peter Møller, der er kvægbrugskonsulent i LMO Søften
• Har drengene Jens og Emil som idag er 21 og 23 år
• Bor i Mørke på Djursland
• Eksamen fra Vrejlev-Hæstrup Skole 1970-1980, Hjørring Gymnasium 

1980-1983, Ladelund Landbrugsskole, KU Life (tidl. Den Kgl. Veteri-
nær og Landbohøjskole)

• ”Jorden rundt” med IAEA 1984-1985
• Aktiv i Mørke Idrætscenters bestyrelse og aktivt medlem Mørke 

idrætsforening
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Poulstrup Friskole og Børnehus

Bedsteforældredag 
i børnehuset
Børnehuset i Poulstrup havde 
d. 30. november samt d. 1. 
december bedsteforældredag. 
Bedsteforældrene var inviteret 
fra kl. 09.00 til kl. 16.00, hvor 
de havde mulighed for at være 
sammen med deres børne-
børn hele dagen. Hele bør-
nehaven stod til rådighed og 
det var kun fantasien der satte 
grænser. Mange medbragte 
en madpakke og spiste sam-
men med børnene, børnene 
viste stolt deres børnehave 
frem og fortalte om det hele. 
På dagen var der mulighed 
for at julehygge i børnehaven, 
hvor de sammen med deres 
børnebørn kunne bage pe-
bernødder og brunkager, lave 

juledekorationer og 
pynte børnehaven 
med juleklip. Det var 
dejligt at se alle dem 
der var mødt op til en 
hyggelig dag og der 
var ingen tvivl om at 
alle hyggede sig. 

Mange bedsteforældre 
tog imod tilbuddet om 
at besøge børnehuset i 
Poulstrup
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Fra Lokalarkivet

I efteråret 2016 fi k Vrejlev-Hæstrup 
Lokalhistorisk Arkiv overdraget for-
skellige eff ekter fra Vrejlev-Hæstrup 
Sparekasse fra Spar Nord Bank i 
Tårs, da denne lukkede. Der var bl.a. 
protokoller fra 1926 til 1973, og det er 
ud fra disse at nedenstående er ta-
get. Er du interesseret i at vide mere 
om sparekassen er du velkommen 
på Lokalhistorisk Arkiv, vi har åbent 
hver mandag i Poulstrup Friskole og 
Børnehus, Poulstrup Skolevej 3 i øst 
fl øjen fra kl. 16 til kl. 18
I slutningen af 1800 tallet blev der 
rundt omkring i landet oprettet man-
ge lokale sparekasser, det var ikke 
tilfældet i Vrejlev Hæstrup Kommu-
ne. Hvad der var grunden til det er 
ikke let at sige, var der ingen dygtige 
og fremsynede mænd i Vrejlev-Hæ-
strup? Jo, dem var der fl ere af, men 
befolkningen opfattede sig nok mere 
som opland til de omkringliggende 
byer.
I begyndelsen af 1920`erne opstod 
der den tanke i dele af befolkningen 
at de ikke kunne nøjes med at være 
opland til omegnens handel og pen-
geinstitutter, men at man selv burde 
have en sparekasse og selv være 
herre i eget hus.
Den mand der gav ideen til en spa-
rekasse i Vrejlev-Hæstrup området 
var den dengang kendte læge K.P. 
Kristensen fra Sulsted. Han var født 
og opvokset i Vrejlev Sogn og han 
glemte aldrig sin hjemegn. Igennem 
mange år i Sulsted havde han ople-
vet hvilket gode det var for egnen at 
have sit eget pengeinstitut og derfor 

Historien om Vrejlev-Hæstrup Sparekasse
der d.1. april 2016 kunne have fejret 90 år

mente han at det også måtte gælde 
for Vrejlev-Hæstrup området. Læge 
K.P. Kristensen luftede sine tanker 
for en slægtning, gårdejer og sog-
nefoged Kr. Nielsen Guldager, han 
blev grebet af tanken og satte sig 
i forbindelse med andre dygtige 
og initiativrige mænd på egnen og 
resultatet blev at Vrejlev-Hæstrup 
Sparekasse stiftedes d. 14. oktober 
1926.
D. 14. oktober 1926 afholdtes stif-

tende generalforsamling i en kom-
mende Vrejlev-Hæstrup Sparekas-
se. Den første bestyrelse kom til at 
bestå af Kr. Nielsen, formand, Mads 
Pedersen, Poulstrup kasserer, gdr. 
Vilhelm Hulsig, Tollestrup, gdr. Jo-
han Andersen, Rønnovsdal, gdr. 
Jens Jensen, Vejgård, Hæstrup, 
gdr. Chr. M. Pedersen, Poulstrup 
Hede og proprietær E. Træholt, Ve-
stergård, Gunderup. Der kom til at 
gå nogen tid med at få alle forma-
liteter bragt i stand, så først d. 1. 
april 1927 kunne Vrejlev-Hæstrup 

Sparekasse åbne sit virke i Brugsen 
i Harken.
D. 7. 1927 vedtog bestyrelsen at 
forhandle med smed Pedersen fra 
Mygdal om køb af et pengeskab.
For at skaff e kapital til sparekassen 
blev der tegnet 45 garanter, der hver 
garanterede for 200 kr. men indbe-
talingen var kun 50 kr. Det var spa-
rekassens første arbejdskapital.
I det første år blev der holdt åbent 
i sparekassen en gang om ugen 

skiftevis i Harken og i Poulstrup. 
Ved generalforsamlingen d. 20. juni 
1928 blev det efter henstilling fra be-
styrelsen besluttet at afholde Spa-
rekassedag hver 14. dag i Vrejlev-

Symbol på Sparekassen før og nu
Thomas Thomsen
Sparekassens første direktør Direktør Peter Mølgaard

Sparekassens ekspeditionslokale i Poulstrup efter 1970
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Hæstrup Kommunegaard d. 1. og 15. i 
hver måned med forventet tilladelse af 
Sognerådet. 
På bestyrelsesmødet d. 16. maj 1934 
vedtoges det at: Næste sparekassedag 
er lørdag d. 2. juni p.g.a. Hjallerup Mar-
ked”!!!    
Den 20. september 1939 besluttede 
bestyrelsen at købe et hus i Poulstrup, 
Hovedgaden 44 og omdanne det til spa-
rekassekontor, huset er i dag hjemsted 
for Ejgilds El-teknik. Efter en ombyg-
ning havde Sparekassen gode og tids-
svarende faciliteter til rådighed samt 2 
lejligheder til udlejning. I 1939 blev det 
også vedtaget at oprette en spareafde-
ling ” Eget hjem og egene midler”, for at 
hjælpe unge mennesker i gang med at 
bosætte sig.
Det forlyder at Sparekassen også hav-
de kontortid i Melsens Bageri en gang 
om ugen helt frem til Hæstrupafdelin-
gen åbnede.
I 25 året for Sparekassens oprettelse 
var behovet for mere plads vokset og 
man var nødsaget til at udvide spare-
kasselokalerne. Det blev en udvidelse, 
der fordoblede lokalernes areal og gav 
plads til et mødelokale og et boksrum, 
hvor kunderne kunne leje en privat 
boks. Udvidelsen blev med lyse lokaler 
og en del nyt inventar. 
Tilsynsrådet vedtog på sit møde d. 18 
marts 1952 ikke at afholde nogen fest-
lighed i anledning af 25 års jubilæet.   
Den 26. juni 1948 fastsatte tilsynsrådet 
en husleje til biblioteket, der havde til 
huse i sparekassens ejendom, på 20 kr. 
pr. måned samt 1/3 af lysregningen pr. 
år. Biblioteket indsætter og vedligehol-
der det til biblioteket nødvendige inven-
tar.
I 1969 var man på udkig efter mere 
plads og da Vrejlev-Hæstrup Kommu-
nes administrationsbygning efter kom-
munesammenlægningen blev til salg, 
købte sparekassen huset for 200.000 
kr. af Hjørring Kommune og kunne d.29. 
september 1970 offi  cielt tage de nye 
lokaler i brug med et åbent hus arran-
gement og en frokost i forsamlingshuset 
for særligt indbudte. Her bød formanden 
for tilsynsrådet Jens Simonsen velkom-
men og mindedes den kreds af forud-
seende mænd, der i 1926 tog initiativ til 
Sparekassens start.   
I 1971 købte Vrejlev-Hæstrup Spare-
kasse en grund i Harken med henblik 
på at bygge en fi lial der. Arkitekt Evald 
Krogh fra Brønderslev blev valgt til ar-
kitekt og i april 1972 kunne man åbne Hovedgaden 44 - Sparekassens kontor fra 1939 - 1970

Vrejlev Hæstrup Sparekasses kontor i Poulstrup fra 1970-1975

Vrejlev Hæstrup Sparekasses kontor i Poulstrup fra 1970
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den nye fi lial med Verner Sørensen 
som leder. 
Sognefoged Chr. Nielsen blev valgt 
til Sparekassens første formand, en 
post han bestred i 10 år. Hans ro-
lige væsen og sikre omdømme sat-
te folk pris på. Den første kasserer 
blev Mads Pedersen fra Poulstrup, 
han var en dygtig og myndig mand, 
der forstod at sætte tingene på de-
res rette plads, hvilket følgende lille 
samtale siger mere end mange ord. 
En nysgerrig gårdmand fra egnen 
traf en aften Mads Pedersen og 
spurgte, hvordan det gik med spare-
kassen og om der kom nogle penge 
ind. Mads Pedersen svarede: Det 
går godt! Snart går der 1000 kr. ind 

og snart ud. Gårdejeren: Kan jeg 

låne 5000 kr.?  Mads Pedersen: Til 

hvad? Til en ny bil. Mads Pedersen: 

Det er ikke et produktivt formål. Nej! 

Sådan var synet på sparesagen den 

gang. 

I 1936 blev Thomas Thomsen, Guld-

ager kasserer, men allerede året ef-

ter kom der en ny sparekasselov, i 

den forlangtes det at der skulle ud-

nævnes en direktør, som ikke måtte 

være med i tilsynsrådet, (et nyt navn 

for bestyrelse). Thomas Thomsen 

blev valgt til denne post og blev på 

den til alles tilfredshed til sin død i 

1946.

I 1942 blev lærer Peter Mølgaard 

Hæstrup Skole formand for Spare-

kassen og da Thomas Thomsen i 

1946 døde valgtes Peter Mølgaard 

til direktør, en post han bestred til 1. 

januar 1970. Samtidig vedtoges det 

at ansætte den daværende boghol-

der Poul E. Pedersen som direktør.  

I løbet af de første år af 1970erne 

blev det vanskeligere at begå sig 

som en lille sparekasse og derfor 

blev Vrejlev-Hæstrup Spare-

kasse og Spare- og Lånekas-

sen for Tårs og Omegn enige 

om at gå sammen i Sparekas-

sen Midtvendsyssel, og der-

med sluttede Vrejlev-Hæstrup 

Sparekasse sit virke. 

Sparekassen Midtvendsyssel 

overtog samtlige aktiviteter i 

Vrejlev-Hæstrup Sparekasse. 

Sparekassen Midtvendsys-

sel blev senere overtaget af 

Spar Nord Bank der lukkede 

sine fi lialer i Vrejlev-Hæstrup i 

1991. Spar Nord Bank har nu 

også lukket sit kontor i Tårs.

En stor del af skylden for at 

Vrejlev-Hæstrup Sparekasse 

fi k så stor betydning for lokal-

området, som den fi k, er den 

kreds af ildsjæle, der gennem 

årene har arbejdet med og støttet op 

om Sparekassen og dens arbejde.

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

Vrejlev Hæstrup Hallens cafeteria 

torsdag den 9. marts kl 18.00
Dagsorden ifl g. vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsam-

lingen skal være formanden i hænde senest den 

1. marts pr. mail - 

sendes til henriksmith6@gmail.com

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved 

spisning. 

               Tilmelding til spisning senest den 1. marts til Henrik Smith
                          på mail til henriksmith6@gmail.com

Sparekassens kontor i Hæstrup Fra venstre:
Marie Adamsen, Chresten Villadsen, Ella Andreasen og Bent Nielsen

Direktør Poul E. Pedersen
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På Mariehønen  har vi  fra begyndelsen af 2017  
haft fokus på den motoriske udviking hos børnene.  
Vi har sammen fået en frisk start på det nye år, ved 
at have krop og bevægelse i centrum for både børn 
og voksne. Vi har lavet gymnastik og motorik så vi 
sveder. Det er rigtig godt for alle børn og voksne 
for den sags skyld,  at starte det nye år med fokus 
på krop og bevægelse og ikke mindst glæde hos 
os alle.
De mindste på Mariehønen har motorik på stuen, 
hvor vi bevæger os til musik, kravler igennem tun-
nel, gyngetur m. m og det sidste nye er vores kæm-
pe bold som er rigtig sjov at trille på med hjælp fra 
den voksne .Vi bruger kroppen på alle mulige må-
der, de små på stuen og de lidt større i hallen. Ens 
for begge alders grupper er, at vi rigtigt får os rørt 
og slutter af med ro og fordybelse i form af skøn 
massage til rolig afslappende musik . 
Vi har erfaret, at det netop er gennem sansning og 
bevægelse, at barnet lærer sig selv og sin omver-
den at kende , og at barnet udvikler sin kropsbe-

vidsthed på den måde, derfor mener vi det er særlig vigtigt at 
have fokus på krop og bevægelse. 
Generelt understøtter vi den motoriske udvikling ved at bruge 
planlagte og spontane aktiviteter i hverdagen. I hverdagen 
fremmer vi barnets lyst til at være motorisk aktiv ved at moti-
vere barnet til at gøre så  meget som muligt selv.

Aktuelt nyt fra Mariehønen

Børnehaven Mariehø-
nen byder på mange  
sjove oplevelser, 
afvekslende og aktive  
dage - og frem for alt 
glade børn
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Poulstrup Friskole og Børnehus

Poulstrup Friskole og Børnehus har 
børn, fra vuggestue til udgangen af 9. 
eller 10. klasse, samlet under ét tag. 
Derfor har vi alle forudsætninger for 
at lave god overlevering og brobyg-
ning. Det at barnet oplever en positiv 
oplevelse ved et skift, har stor betyd-
ning for barnets forventninger til skift 
senere i livet. 

Brobygning mellem vugge-
stue og børnehave
Formålet med brobygning mellem 
vuggestue og børnehave er at give 
det enkelte barn så let en overgang 
som muligt. Overgangen fra vugge-
stue til børnehave er en stor omvælt-
ning for barnet, som har været vant til 
en meget forudsigelig hverdag. Bar-
net skal fi nde sig tilrette i en ny struk-
tur med nye børn og nye voksne.

Hvad gør vi i praksis
I børnehaven er alle børn delt ind i 
trivselsgrupper. Det er den gruppe, 
som børnene spiser med og holder 
samling med. De har alle den samme 
primærpædagog, som har det over-
ordnede ansvar for barnets udvikling, 
trivsel og afholdelse af samtaler. 
Når tiden nærmer sig, hvor vug-
gestuebarnet skal begynde i bør-
nehave, er første opgave, at vug-
gestuepædagogen sammen med 
børnehavepersonalet fi nder ud af, 
hvilken trivselsgruppe vuggestue-
barnet skal i. Her kigger vi blandt 
andet på, hvilke relationer barnet har 
til børnehavebørnene. Vi ser på, om 

vuggestuebarnet har en god relation 
til en bestemt pædagog fra børneha-
ven, samt om det enkelte barn har 
nogle udfordringer, som er vigtige, at 
der bliver taget ekstra hånd om. Det-
te kan eksempelvis være motoriske 
og sproglige udfordringer med mere.

Når der er blevet fundet en trivsels-
gruppe til det kommende børneha-
vebarn går brobygningen igang. Her 
handler det om at få skabt den gode 
relation mellem vuggestuebarnet og 
børnehavepædagogen. I begyndel-
sen af brobygningen er vuggestue-
barnet sammen med sin primærpæ-
dagog med til hverdagsaktiviteter i 
børnehaven. Det kan være at spise 
madpakker, være med til samling 
sammen med sin nye trivselsgruppe. 
Vi vægter, at vuggestuebarnet har 
en pædagog med fra vuggestuen, 

vuggestuebarnet har en god relation 

fordi det er barnets trygge base, midt  
i alt det nye barnet oplever. I takt 
med at vuggestuebarnet bliver mere 
tryg ved at deltage sammen med 
trivselsgruppen, får vuggestuebarnet 
lov til at deltage på egen hånd uden 
en pædagog fra vuggestuen. I disse 
situationer er primærpædagogen  
opmærksom på at vuggestuebarnet 
føler sig tryg ved at være i børneha-
ven.  

En succesfuld brobygning
Ofte oplever vi, at vuggestuebarnet 
glæder sig til at komme  i børnehave. 
Barnet er klar og trænger til nye ud-
fordringer. Barnet viser selv  interes-
se for at være med i  børnehavens 

lege og  aktiviteter, når det er muligt. 

Når vuggestuebarnet er begyndt i 
børnehaven, og kommer glad ind i 
vuggestuen og siger:  “Jeg går IKKE 
i vuggestue mere, nu går jeg i bør-
nehave,” er det til stor glæde og et 
kæmpe skulderklap til vuggestue 
pædagogerne. Dette er tegn på, at 
barnet har været helt klar på over-
gangen fra vuggestue til børnehave, 
samt at brobygningen har båret frugt.

Samarbejde med private 
dagplejere
Vi har et samarbejde med de private 
dagplejere, som kommer på besøg 
de fl este torsdage. Dette gør vi for 
at gøre overgangen fra dagpleje til 
børnehaven så let som muligt for det 
enkelte barn. 

Brobygning

Brobygning er sjove aktiviteter
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Som en del af vores forældremøde i 
efteråret havde vi besøg af Peter som 
er Hjørring kommunes vejleder i brug 
af  iPads , smart boarder og lignende 
i vores børnehaver i dag. 
Dette er også et område som vi som 
pædagoger skal lære at blive fortro-
lige med og indtænke i de pædagogi-
ske læringsprocesser. For dette er jo 
kommet for at blive.
iPads er mere bare end spil. Vi bruger 
vores iPads i forbindelse med doku-
mentation af vores dagligdag samt de 
læringsprocesser som er med til at ud-
vikle vores børn. Det kan også være 
når vi spiser og et emne der dukker 
op så googler vi os frem  til viden om 
emnet ved bordet og får en god snak 
om det og kan samtidig have en god 
læringsstund.
Mange børn har adgang til iPads/ tab-
lets i deres hverdag. Det er derfor vo-
res opgave som forældre og pædago-
ger at bruge disse til at give børnene 
mulighed for at tilegne sig viden og 
kompetencer samtidig med de har en 
hyggelig stund med deres iPad/tablet.
Der er udviklet mange gode spil til at 
fremme børnenes udvikling. I Møl-
lehaven i Harken har vi i vores bør-
negrupper også tilgang til disse og 
det som optager børnene rigtig me-
get i disse tider er det interaktive spil 
OSMO og så vores robotter Dash og 
Dot som programmeres via iPads. 
Dette er med til at børnene udvikler 
deres kreative tænkning og dette er 
også en mulighed for at lave samar-
bejdsøvelser.
I OSMO er der muligheder for at teg-
ne, lave fi gurer , arbejde med bogsta-
ver og tal. Så der er mange forskellige 
lærings og udviklings muligheder

Læringsmuligheder med iPads / tablets

Årsmøde i Multinetværket
Alle borgere og foreninger i Poulstrup inviteres til Årsmøde i Multinetværket / landsby-
rådet for Poulstrup onsdag den 15. marts 2017 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.
Vi vil bagefter, over en kop kaff e, diskutere hvad der skal ske fremover.
Mød op og kom med din ide.
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Som beskrevet i sidste blad har der 
været mange ejere af Øster Stok-
bro gennem tiderne. Den sidste ejer 
jeg skrev om i sidste blad var Peter 
Jensen, som købte gården i 1918 
af et ejendomshandler trekløver for 
140.000,- kr. Han var ejer af går-
den til den 19 juni 1924, hvor han 
solgte gården til Julius Mølholm, Gl. 
Mølholm i Jerslev for 103.000,- kr. 
Der medfulgte avl, afgrøde, avlsred-
skaber, maskiner, hegn, gødning, 
ildebrændsel, bryggers- og mejeri-
redskaber, besætning på 4 heste, 
21 køer 1 kvie, 11 kalve, 3 får, 1 
vædder, 2 grisesøer og 30 ungsvin. 
Der medfølger også andelsret i me-
jeri og som noget nyt også andels-
ret til slagteri (formodentlig Hjørring 
Andelsslagteri). Herudover bord og 
bænke i folkestuen, dagligstuemøb-
lement 1 bord og 6 stole, tobaks-
bord, skrivebord samt 3 folkesenge 
med klæder. Julius fl yttede ikke selv 
ind på gården, men indsatte i stedet 
sine to 30 årige tvillingsønner Thor-
vald og Harald som gårdbestyrere. 
De drev gården sammen med 3 kar-
le og en malkekone. Sidstnævnte 
passede også det huslige sammen 
med 2 af sine 3 børn.
Thorvald gifter sig med Kristine 
Buus fra Fræer i december 1925. 
De overtager gården i december 
1928, hvorefter Harald fl ytter. Går-
den drives herefter med gift foder-
mester, 1 karl og en tjenestepige.
4. november 1941 sælger Thorvald 
og Kristine, Øster Stokbro til Al-
brecht Mouritsen – prisen 115.000,- 
kr. Albrecht og hans kone Dagny og 
deres 2 børn Karl Erik og Aksel (min 
mand) kom oprindelig fra Vrå egnen, 
men inden de købte Øster Stokbro, 
havde de et års tid en gård ved Ros-
kilde, men længsel efter Vendsyssel 
fi k overtaget og de vendte tilbage. 
Det blev en streng start, for der skul-
le sættes ny besætning ind, idet den 
oprindelige besætning var faldet for 
tuberkulose. Der blev derfor købt 
nye RDM kælvekøer og kvier bl.a. 
på Sjælland eller Fyn. De kom pr tog 
til Vrå station og her blev de hentet 

Øster Stokbro 1925-1982
af Kirsten Mouritsen

og kørt til stalden på Øster Stokbro 
i isvinteren 1942. Aksel fortæller, at 
der var isnende koldt i kostalden, 
der dengang kun var delvist fyldt op. 
Ydervæggene var hvide af rim og is, 
så for at dyrene kunne holde varmen 
satte de en halmvæg op.
Da der var fuld besætning var der 
ca. 28 køer, 1 tyr plus kalve og kvier. 
Svinebesætningen bestod af 2 grise-
søer samt indkøbte smågrise til op-
fedning. Af trækkraft var der i starten 
3 spand heste og det var først i 1952, 

at der blev købt traktor – en lille grå 
Ferguson.
I alle årene købte Albrecht plage,  
vænnede dem til, for derefter at sæl-
ge dem. Det var en god forretning, for 
det gav så meget i fortjeneste, at der 
var nok til at afl ønne hele arbejdssta-
ben, som bestod af gift fodermester 
,2 karle samt en tjenestepige plus 
daglejer i høst og travle tider. Derfor-
uden kom der også en mand og sad 
ved grisesøerne, når de farede om 
natten.

Ø. Stokbro ca. 1950

Året er 1952 – den lille grå Ferguson rykker ind på gården.

Ø. Stokbro
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Ø. Stokbro

Laden lå ud til vejen, kostalden mod 
øst og i længen mod vest var der 
hestestald tættest mod laden og 
dernæst svinestald. I nordenden var 
der fodermester bolig. Oppe på lof-
tet over hestene og svinene var der 
kornmagasin.
Hvornår stuehuset blev bygget er 
lidt uvist, men nok et sted mellem 
1880 og 1900. Det var et 27 meter 
langt hus, men kun lidt over 5 meter 
bredt – lidt svært at indrette med den 
bredde. Det var et koldt og fugtigt 
hus – især i de kolde vintre. Dagny 
har fortalt, at da de lige var fl yttet ind, 
ville hun gerne have tapetseret i den 
”pæne” stue, den som kun blev brugt 
i særlig anledning. Det gik også fi nt 
for hende, med at sætte tapetet op 
og derefter fyrede hun godt op i kak-
kelovnen, så det kunne tørre, men 
de iskolde vægge kom derved til at 
svede så meget, at tapetet løsnede 
sig og faldt ned.

Hun sagde: da satte jeg mig ned og 
gav mig til at græde. Enden på det 
blev, at to nabokoner straks 
kom. Den ene havde endda 
taget sin tjenestepige med 
og sammen fi k de styr på 
miseren.
Både Dagny og Albrecht for-
talte senere med stor glæde 
om de dejlige år i Øster Stok-
bro med det gode naboskab 
og det store sammenhold, 
der var på den egn. Også 
Karl Erik og Aksel havde en 
rigtig god barndom der med 
mange legekammerater, 
hvor de bl.a. byggede huler 
og legede røver og soldater 
ude i bakkerne. 
I 1954 fi k Øster Stokbro igen 
nye ejere. Albrecht solgte til 
Ejner Stokbro eller måske 
mere rigtigt byttede, for Al-
brecht fl yttede hen i Ejner 

Stokbros ejendom, Hjørnholm, på Ås 
mark – kun for at bo der i 1 års tid, så 
fl yttede de til en gård i Vrensted.
Ejner fl yttede fra Hjørnholm ind på 
Øster Stokbro sammen med sin 
kone Mie og deres tre børn, Kesse 
(Kristian) Poul Erik og Lissy.
Ejner havde sin jerseybesætning 
med fra Hjørnholm og Albrecht tog 
tilsvarende antal af sin besætning 
med ved byttet, så der var stadig de 
28 køer og 1 tyr, som der var plads 
til samt ungdyr og en del svin på går-
den bagefter.
Kesse drev dengang maskinstation 
fra Hjørnholm og maskinparken kom 
med til Øster Stokbro og hermed var 
det slut med de fi rbenede hestekræf-
ter på gården. Af medhjælp havde 
Ejner fodermester samt Kesse og 
Poul.
Sidst i 1950erne blev der solgt 16 
tønder land fra Øster Stokbro, hvor 
der blev bygget en helt ny ejendom. 
Her fl yttede Kesse over, da han blev 
gift og stiftede familie.
I 1972 solgte Ejner, Øster Stokbro, 
til Grethe Byrdal, hvorefter gårdens 
kreaturer og svin blev erstattet med 
heste. Gården skiftede igen ejer i 
1979, hvor Wilhelm Johansen blev 
den nye ejer. Gården blev herefter 
drevet med planteavl indtil Niels Erik 
Thomsen købte den i 1982.
Mere om det i næste blad.

Foran stuehuset på Øster Stokbro - Forrest naboen Per Pedersen og Aksel. 
Bagerst Dagny og Albrecht

Aksel kører sne væk fra gårdspladsen 
sammen med hunden Rolf.
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Poulstrup Aktivitetscenter

Onsdag d. 26 oktober
Spis sammen, 44 var mødt frem 
til en hyggelig aften med sang og 
snak.
Menuen var fl æskesteg og bud-
ding.

Tirsdag d. 8. november
En fornøjelig eftermiddag med 
”De glade musikanter” fra Brøn-
derslev.
Sanghæfterne blev brugt fl ittigt, 
så de 19 fremmødte fi k brugt 
stemmerne fl ittigt.

Torsdag d. 24. november
Lya var på besøg og hjalp os med 
at lave juledekorationer og kom 
med tips og gode ideer.

Lørdag d. 26. november
Juletur til ”Bratskov” i Brovst. 32 
personer deltog. Det var en an-
derledes udstilling end sidste år, 
med forskellige salgsboder. I ca-
feen kom vi hinanden ved, med 
rigtig hyggelig og dejlig gløgg og 
æbleskiver.
Bagefter var vi på besøg hos ” 
Blokhuslys”. En fantastisk masse 
at kigge på og en stor afdeling 
med ”Klarborg nisser”. Det var en 
god tur, vi var hjemme kl. 17.30 
tiden.

Onsdag d. 7. december 
Julebanko, mange fremmødte der 
var fl otte gevinster. Vi fi k kaff e og 
æbleskiver.

Tirsdag d. 13. december
Holdt vi juleafslutning, en rigtig 
god dag hvor der var godt humør 
fra de 52 fremmødte. Helt almin-
delig julemenu fra ”Bondestuen” 
i Brønderslev, sild med snaps, 
grønlangkål og risalamande. Der-
efter spillede vi pakkespil som 
”Aktivitetscentret” havde købt ga-
ver til.
Dagen sluttede med kaff e og 
småkager og med ønsket om en 
god jul og et godt nytår

Nyt fra Aktivitetscenteret

Spis sammen  

Juletur til Bratskov

Bratskov ved Brovst

Blokhuslys
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Juletur til Bratskov

Lya Kokholm hjalp med at fremstille fl otte juledekorationer

Juleafslutning med en god frokost fra Bondestuen

Poulstrup Aktivitetscenter
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Asylcenter Gunderuplund

Torsdag d. 15. december 2016 var 
beboere, frivillige, samarbejdspart-
nere mm. inviteret til Julefest i Har-
ken hallen. 
De frivillige kræfter bag  Asylcenter 
Gunderuplund havde gjort et kæm-
pe stykke arbejde  for at arrangere 
en julefest for beboere, samarbejds-
partnere mm. 
Forud for arrangementet havde de 
frivillige på Center Gunderuplund 
brugt lang tid på planlægning, ind-
køb, indsamling af gaver mm.  
I samarbejde med beboerne brugte 
de frivillige formiddagen på at dæk-
ke borde og pynte op i Harken Hal-
len. 
Ikke mindre end 150 personer del-
tog i arrangementet. 
Julefrokosten startede med frokost 
leveret af MENY i 
Hjørring.  Menuen bestod af lam og 
kylling med tilbehør.
Efter frokosten afl agde julemanden 
Harken Hallen et visit. Han havde 
gaver med til alle deltagerne. Ga-
verne var sponsoreret af Venligbo-
erne. 
I løbet af eftermiddagen var der tid til 
hygge og snak på tværs af nationa-
liteter og kulturer. Der blev ligeledes 
serveret frisk frugt samt kaff e og the. 
Eftermiddagen stod ligeledes på 
dans i alle afskygninger. Først fi k de 
deltagende en lektion i danske fæl-
lesdanse. Herefter stod beboerne 
for fællesdans i alle kulturelle 
afskygninger. 

Julefest for Gunderuplund

Afslutningsvis blev der serve-
ret æbleskiver, juleslik samt 
popcorn. 
En rigtig hyggelig dag i Harken 
Hallen med god mad, godt hu-
mør og rigtig god stemning. 

Fra personalet på Center Gun-
deruplund skal lyde en kæmpe 
tak til de frivillige kræfter vi har 
på centret. Tak for Jeres en-
gagement - det værdsætter vi. 
Derudover 
ønsker vi at takke Venligbo-
erne for sponsorering af gaver. 
Sidst men ikke mindst skal der 

lyde en stor tak til alle der deltog i Ju-
lefesten - en dag vi som personale og 
beboere på Center Gunderuplund vil 
mindes med glæde. 

I Møllebyen bor Ann og Flemming. De blev viet d. 5. 
november 2016, og fotograferet på Kjul Strand, i regn 
og kulde.
Festen blev holdt i Harken Hallens cafeteria.
Flemming arbejder som konstruktør ved Brüel Systems 
i Hjørring. Ann læser til bygningskonstruktør i Aalborg.
Sønnen Mathias går i skole på gymnasiet i Hjørring.
Ud over søn-
nen, har Ann 
og Flemming 
hunden Freja, 
og katten Eigil.
Lokalbladet 
ønsker tilykke.

Velkommen
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Multinetværket

Klosterruten er en populær natur-
skøn vandresti, på 5,3 km, der går 
gennem et lokalhistorisk interessant 
område sydvest for Vrejlev Kloster 
og rundt om Poulstrup by. Klosterru-
ten starter og slutter ved Vrejlev Kir-
ke, og mange besøgende benytter 
også lejligheden til, at besøge den 
smukke Vrejlev kirke og den fl otte 
kirkegård, hvor bl.a. ”Prinsesserne” 
fra Rønnebjerg Storgård ligger be-
gravet.
På et nyligt møde hos Spar Nord i 
Hjørring, fi k Klosterruten i Poulstrup, 
den glædelige nyhed, at Spar Nord 
Fonden vil støtte med 15.000 kr. 
til indkøb af en to-cylindret plæne-
traktor, som skal klippe den 5,3 km 
Klosterrute ved Poulstrup og Vrejlev. 
Dermed mangler Klosterruten kun at 
skaff e 5.000 kr. før målet på 20.000 

kr. er nået.

Klosterruten passer ikke 
sig selv
Klosterruten er efterhånden blevet et 
kendetegn for Vrejlev og Poulstrup, 
og den er blevet et rigtig godt aktiv 
for lokalområdet – det skal den også 
være fremover. Uden klipning ville 
Klosterruten hurtigt gro til og blive 
umulig, at benytte. Klosterruten er 
i alle 10 år siden åbningen, blevet 
passet, klippet og vedligeholdt af fri-
villige fra Poulstrup, og i de seneste 
5 år med Per Hansen som tovhol-
der. Den nye plænetraktor kan ved-
ligeholde Klosterruten i de mange 
kommende år. Per Hansen har hel-
digvis lovet, at fortsætte som frivillig 
”chauff ør” på Klosterrutens nye plæ-
netraktor, så naturstien kan holdes 
farbar for de mange brugere.

Klosterruten er et aktiv for 
lokalområdet
Klosterruten bliver fl ittigt besøgt af 

Spar Nord Fonden støtter Klosterruten med 15.000 kr.

naturelskere fra hele Vendsyssel, og 
der arrangeres jævnligt guidede ture 

på ruten, ligesom den lokale præst 
holder ”pilgrimsvandring” i den skøn-
ne natur. Klosterruten indeholder 
mange slags natur og dyreliv, og den 

benyttes desuden af skole og bør-
nehave til feltture i det naturskønne 
landskab. Langs en del af Kloster-
ruten er der plantet forskellige sor-
ter af gamle danske frugttræer, til 
glæde for de mange besøgende, 
og der er endvidere opsat infotav-

ler, der fortæller om seværdighe-

derne på ruten, og disse oplysninger 
står også i informationsfolderen.
Læs mere på www.poulstrup.net

Henrik Hansen

Ny verdensborger i Hæstrup Mølleby
Adam på 5 og Agnes på 3 år har fået en ny lillebror, det skete den 9. de-
cember 2016. Lillebror skal hedde Albert. Familien bor på Præstevej 10 i 
Hæstrup. Adam og Agnes går i børnehaven Møllehaven i Hæstrup.
Lokalbladet ønsker tillykke med lille Albert.
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Dato Kirkeåret Vrejlev Hæstrup
Marts
  5. marts 1.s.i fasten 10.30 Hanne D. Kjeldsen

12. marts 2.s.i fasten 10.30 Hanne D. Kjeldsen

19. marts 3.s.i fasten 10.30 Arne Mumgaard

26. marts Midfaste 10.30 Hanne D. Kjeldsen
          Konfi rmandernes egen højmesse

April
  2. april Mariæ bebu-

delsesdag
10.30 Kirstine Rafn

  9. april Palmesøndag 10.30 Kirstine Rafn     

13. april Skærtorsdag 19.00 Kirstine Rafn
          Let anretning efter gudstjenesten

14. april Langfredag 10.30 Kirstine Rafn

16. april Påskedag 10.30 Kirstine Rafn

17. april 2.påskedag 19.00 Fælles musikgudstjeneste i Vrå kirke
          med efterfølgende kaff ebord i Sognegården Vrå

23. april 1.s.e.påske 10.30 Kirstine Rafn
          Tekstet for hørehæmmede - Kirkekaff e

25. april 19.00 Kirstine Rafn
          Vin og chips

30. april 2.s.e.påske 10.30 Kirstine Rafn
          Konfi rmation

Maj

  7. maj 3.s.e.påske 10.30 Kristine Folmer-Marstrand

12. maj Bededag    10.30 Kirstine Rafn

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

21. maj 5.s.e.påske 10.30 Kirstine Rafn
          Minikonfi rmander medvirker

25. maj Kr. Himmelfart 10.30 Kirstine Rafn

28. maj 6.s.e.påske 10.30 Kirstine Rafn
          Børnegudstjeneste - Gud og Guf

Gudstjenestelisten



Sognepræsten

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

Kirkebil:
Bestilles til gudstjenester senest om lørdagen kl. 17.00 hos 
Margit Christensen 30 68 25 34
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Kirkelige adresser

I præstens fravær
Når jeres præst holder fri kan sognepræsten i Vrå, Kristine Folmer-Marstrand, 

kontaktes på telefon 98 98 10 40 eller mail: krm@km.dk. 
Studieorlov ophører fra og med søndag d. 2. april 2017. I orlovsperioden kon-
taktes konstitueret præst Hanne D. Kjeldsen på tlf. 98 99 92 03 eller på mail: 

hkogjk@gmail.com
Følgende dage holder jeres præst fri:

1. marts - 1. april - Studieorlov
10. - 12. april - Ferie

6. - 7. maj  - Friweekend

Fællesskabseftermiddage
De fl ittige ”fredagsdamer” fremstiller stadig store mængder af huer, halstør-
klæder, trøjer, tæpper, og mange andre ting, og der er stadig hårdt brug for 

det i andre dele af verden. Det er en stor fornøjelse at se hvad der bliver 
fremstillet, og frem for alt vide at det gør gavn, der hvor det kommer hen. 

Har du garn eller stof i overskud, så tager damerne imod med STOR TAK. 
Materialer kan indleveres i Sognehuset. ALLE ER VELKOMMEN

De kommende mødedatoer er:
3. marts. 7. april. 5. maj. 

Derefter holdes der pause/sommerferie indtil 1. fredag i september.

Nyt fra Indre Mission
Mandag den 29. maj:

Aftentur til Orlovshjemmet i Frederikshavn. 
Afgang fra Sognehuset ved Vrejlev kirke kl. 

18.25
Alle er velkommen

Kontaktperson: Erik Christensen, 
tlf. 23 47 86 92



     Lokalbladet22

Nyt fra Sognepræsten

Morgensang
Tirsdag den 7. marts er det tid for 
sæsonens sidste morgensang – 
ligesom det bliver Hannes sidste 
morgensang med os. Vi starter i 
Vrejlev kirke kl. 8.30, hvorefter vi 
samles i sognehuset om en kop 
kaff e/te og et lækkert rundstykke 

– og ikke mindst det hyggelige 

samvær.

Morgensang starter igen tirsdag 

den 3. oktober og fortsætter tirs-

dag den 7. november og igen 

tirsdag d. 5. december.

Vel mødt til en rigtig hyggelig 

stund i såvel kirke som sogne-

hus.

I år holder konfi rmandernes deres helt egen 

højmesse søndag d. 26. marts, kl. 10.30 i 

Vrejlev kirke.

Kom og bak op omkring vores dygtige konfi r-

mander. De har arbejdet hårdt sammen med 

Hanne D. Kjeldsen for at give jer en fantastisk 

gudstjeneste – de har endda skrevet deres 

egen salme, som uropføres denne søndag.

Det er vigtigt, at vi støtter vores konfi rmander 

i deres bestræbelser på at blive dus med den 

kristne tro. Dette konfi rmandhold har virkelig 

lagt sig i selen – og derfor glæder de sig til at 

vise os alle sammen, hvor godt de har klaret 

det.

Denne gudstjeneste bliver på moderne dansk, 

helt som konfi rmanderne taler det til daglig. 

Den kommer til at bære præg af det, der rører 

sig i de unge mennesker – og selv om liturgien 

er den samme som alle andre søndage, kan vi 

godt love jer, at det ikke bliver en helt alminde-

lig gudstjeneste.

Vil du af med noget, som du 
ikke længere bruger?

I konfi rmandundervisningen har vi ofte brug for 

værktøj af forskellig art, har du noget liggende, 

som du vil donere, vil vi blive rigtig glade. Vi er 

interesseret i:

Mindre hammere

Skruetrækkere (alle slags)

Tænger (bidetang, skævbider, fl adtang m.v.)

Mindre save – helst dekupørsave

Pladesakse

File – både til træ og metal

Messingtråd

Vi er også meget interesseret i:

Middagstallerkner, frokosttallerkner, under-

kopper, kopper, fade samt snapse- og sher-

ryglas på fod.

Gamle grammofonplader (vinyl)

Serveringbakker

Neglelak

Fotorammer (med træramme)

Ugeblade

Servietter med motiv

Donationerne kan afl everes på præstegården eller 

om søndagen i kirken til præsten – eller ring 98 98 

60 43, så kommer præsten og henter alle de rare 

sager.

Vi siger på forhånd tusind tak for jeres store hjælp.

Konfi ’ernes egen højmesse

Fra konfi rmandernes egen højmesse 2016
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Nyt fra sognepræsten

Dåbsgudstjeneste
Vi holder dåbsgudstjenester næ-
ste gang 

lørdag den 27. maj 2017. 
Der er allerede bestilt en dåb, så 
det bliver i Vrejlev kirke. Idet det jo 
altid er de første dåbsforældre, der 
melder sig, der bestemmer hvilken 
kirke vi holder dåbsgudstjeneste i.
Vi har endnu 2 dåbslørdage i 
2017; nemlig 26. august og 25. 
november

Gud & Guf
Så skal vi igen lege i hele kirken og høre en god 
historie og synge og få fyldt slikposerne…
Søndag den 28. maj, kl. 10.30 går det løs i Vrejlev 
kirke for alle børn, der har lyst til at komme i kirke til 
vores årlige Gud & Guf-gudstjeneste.
Vi starter med at bede en bøn, synge en sang og 
høre en rigtig god historie om Jesus. Derefter skal 
vi ud i kirken og løse en masse forskellige opgaver, 
som belønnes med en lille lækkerbisken i vores 

slikposer – som vi tager med os hjem, når gudstje-
nesten er forbi.
Tag endelig hele familien med i kirke, det er så hyg-
geligt!

Gudstjeneste tekstet for 
hørehæmmede

Søndag den 23. april, kl. 10.30 i Vrejlev kirke holder vi en 
helt almindelig højmesse. Det ualmindelige denne søndag er, 
at vi har det store lærred kørt en anelse ned fra loftet – og 
derpå tekstes bønner, salmer, prædiken og altergang m.v., 
således at de af vor menighed, der har et høretab, også kan 
følge med.
Vi havde i efteråret 2016 besøg af landsdelspræsten for hø-
rehæmmede, Søren Skov Johansen, og denne gudstjeneste 
var ligeledes tekstet. Det gav os idéen til – med mellemrum 
– selv at tekste vores gudstjenester. Af tekniske årsager kan 
tekstning bedst fi nde sted i Vrejlev kirke – og der er derfor pt. 

ingen planer om at holde 

tekstede gudstjeneste i 

Hæstrup kirke.

I 2017 vil vi holde i alt 4 

tekstede gudstjenester:

Onsdag den 14. juni, 

kl. 19.00 holder vi pil-

grimsvandring. Søren 

Skov Johansen og hans 

hustru, Ginny, deltager og 

tekster løbende under hele 

pilgrimsvandringen. En 

helt unik oplevelse, idet de 

er de eneste i Danmark, 

der tekster gudstjenester 

uden for kirkens rum.

Vi tekster igen søndag den 

17. september og igen 

søndag den 26. november 

– men mere herom i sene-

re Lokalblade.

Kirkestatistik for 2016
Vi har haft mange kirkelige handlin-

ger i 2016, nogle var for vores egne 

sognebørn og nogle var for andre, 

der føler stor tilknytning til vores 

sogne. Det er ofte mennesker der 

bor i vore nabosogne der kommer 

”hjem” til dåb, konfi rmation, bryllup 

eller begravelse.

Her kommer tallene for 2016 for 

begge vore sogne:

Fødte          18     
Døbte          21

Konfi rmerede   11
Viede           9 par

Bisatte/begravede  19

Da der nu for 3. år i træk laves ki-

retælling/statistik over deltagere til 

alle kirkelige handlinger og arrange-

menter i løbt af året, vises her vores 

tal:

2014 - 6.389

2015 - 6.658

2016 - 7.135

Som det ses af disse kirketællinger 

er der god tilslutning til de arrange-

menter, gudstjenester og andre ak-

tiviteter, der foregår i vore kirker....

Søren Skov Johansen
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Nyt fra sognepræsten

Vi siger tillykke til:

Aya Stærmose Thomsen
Døbt i Vrejlev kirke 
30. oktober 2016

William Vestergaard Dam
Døbt i Vrejlev kirke 
26. november 2016

Kristian Gramkow Hollensen
Døbt i Vrejlev kirke 
26. november 2016

Johanne Marie Uggerhøj 
Bertelsen
Døbt i Vrejlev kirke 
18. december 2016

Marcus Østergaard Pedersen
Døbt i Vrejlev kirke
18. december 2016

Johanne Fich Larsen
Døbt i Vrejlev kirke
22. januar 2017

Vi har sagt farvel til:

Inga Margrethe Jensen
Begravet fra Vrejlev kirke 
16. november 2016

Ivan Fuglsang Nielsen
Begravet fra Vrejlev kirke 
17. november 2016

Ragna Margit Jensen
Bisat fra Hæstrup kirke 
29. december 2016

Bent Thomsen
Bisat fra Vrejlev kirke 
16. januar 2017

Minikonfi rmander

Hvis du går i 3.kl. på Poulstrup Fri-
skole, vil du blive inviteret til at være 
minikonfi rmand. Præsten besøger 
din klasse og fortæller om minikon-
fi rmandundervisningen og giver dig 
et brev med hjem, så dine forældre 
kan melde dig til.
Men vi kan allerede nu løfte sløret 
for, at det bliver fra fredag den 19. 
maj, kl. 12.00 til lørdag den 20. maj, 
kl. 12.00 – og vi skal sove i kirken 
om natten!

Konfi rmation
Søndag den 30. april, kl. 10.30 holder vi konfi rmation i Vrejlev kirke. Alle er 

meget velkommen denne dag til at bakke op omkring vor unge mennesker 

ved at deltage i gudstjenesten. Det er en meget festlig dag, som gør os alle 

i godt humør. De unge mennesker, som år skal konfi rmeres er:

Amalie Lyngby

Benjamin Nielsen

Camilla NIelsen

Helena Andersen

Jeppe Poulsen

Josefi ne Christiansen

Julie Kildahl

Julius Thestrup

Kevin Simonsen

Malene Jensen

Paula Mortensen

Pernille Nielsen

Signe Andersen

Signe Sørensen

Søndag den 21. maj, kl. 

10.30 deltager alle mini-

konfi rmanderne i gudstje-

nesten og viser os, hvad 

de har lært i de 24 timer, 

vi har været sammen i kir-

ken.

Et helt døgn med minikon-

fi rmandundervisning kan 

godt være lidt hårdt, så 

vi hygger os meget og får 

lækkerier, leger, synger, 

øver skuespil, kommer på 

natløb på kirkegården og 

laver mange andre sjove 

og hyggelige ting – og lige pludselig 

er tiden gået – og vi skal hjem igen. 

Vi håber rigtig meget, at alle i 3.kl. har 

lyst til at være minikonfi rmand i år. Og 

vi vil også meget gerne se de børn, 

der går i 3.kl. på andre skoler, men 

som bor her i sognene. Præsten har 

dog ingen mulighed for at vide, hvem 

der går på andre skoler, så derfor skal 

I forældre til børn på Tårs skole, Vrå 

skole eller andre, selv kontakte præ-

sten for tilmelding.

Minikonfi rmander 2016

Konfi rmandholdet 2016-2017 ved starten i august 2016
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For dig, der kan lide at synge
Vrejlev-Hæstrup kirkers kor: 
• er et 4-stemmigt blandet kor, hvor repertoiret består af kirkemusik, nye og gamle salmer, danske og 

nordiske sange, viser, spirituals samt rytmiske korsatser.
• er en del af Vrejlev-Hæstrup Kirkers musikaktiviteter
• synger ved gudstjenester og koncerter i forbindelse med højtider og ved koncerter og andre arran-

gementer.
• Dertil kommer at koret gerne synger i andre sammenhænge og samarbejder med andre kor.
• Vi øver hver tirsdag fra 19.30 - 21.45 i Sognehuset, så der også er plads til en hyggelig kaff epause

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 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

• Som i de fl este andre blandede kor er herrerne hos os i undertal, 
så med eller uden regerings- eller EU-dekreter om ligelig m/k re-
præsentation: 

KOM OG VÆR MED.

    Babysalmesang
Børn kan synge før de kan tale og 
”danse” før de kan gå. 
Salmer er en  vigtig del af vores kul-
turarv og babysalmesang er en mu-
lighed 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 stem-
ning ind i de små, som oplever med 
alle sanser. Vi lytter til musik, puster 
sæbebobler og leger med rasleæg 
og farvestrålende tørklæder.
Vi mødes torsdage i Vrejlev kirke kl. 
10.00, hvor vi synger og spiller en 
halv times tid. Herefter går vi over i 
sognehuset og drikker kaff e.

Det koster ikke noget at være med.

Hvis du vil vide mere er du velkom-

men til at kontakte:

Organist: Lene Rom Frederiksen. 

Tlf. nr. 98887881 eller  30129081  

Du kan stadig nå at være med på 

disse datoer i foråret 2017:

2. - 9. - 16. - 23. og 30 marts

6. april

Venlig hilsen Lene (organist)

Årets anden sangaften
22. maj kl. 19.00 i Præstegårdens konfi rmandstue

Niels W. Gade blev født i 22. februar 1817 og er en af hovedpersonerne i den 

danske romantik. Gades Elverskud er et af de kendteste danske, musikdra-

matiske værker, som bygger på gamle danske ballader. Som et af de mest 

populære værker i Gades levetid repræsenterer Elverskud højdepunktet i 

den danske romantik, men også sange som På Sjølunds fagre sletter og 

grøn er vårens hæk er melodier fra Gades store ”produktion”

I dag kender de fl este måske bedst Niels W. Gade som manden bag Brude-
valsen. Men Gade var en af danmarkshistoriens mest betydningsfulde mu-
sikpersonligheder. I sin samtid blev han betragtet som en af Europas største 
komponister og dirigenter – en der kunne stå i sammen række som Men-
delsohn og Schumann. Samtidig var 
han en organisator med titaniske kræf-
ter. Som primus motor bag grundlæg-
gelsen af Musikkonservatoriet lagde
han grundstenen for det moderne pro-
fessionelle musikliv i Danmark. Og 
som leder af organisationen Musik-
foreningen var han med til at give den 
københavnske koncertscene et inter-
nationalt niveau, som vi nyder godt af 
den dag i dag.
Niels W. Gade var organist i Holmens 
kirke i 32 år. 
Vi vil lytte til og synge med på sange af 
Niels W. Gade og nogle af hans samti-
dige fra den danske højromantik.
Kaff e og hjemmebag - Alle er velkom-

men

Nyt fra organisten
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Nyt fra sognepræsten

Skole-kirkekor/juniorkor 
Juniorkor er også et gratis tilbud til sangglade piger og drenge fra 
3.-6. klasse
Koret vil også medvirke ved gudstjenester og arrangementer i 
kirken og på skolen.
Vi øver på Poulstrup friskole, onsdag 13.15 til 14.00

Spirekor
Spirekoret er et gratis tilbud til alle sangglade piger og drenge fra 
0.-2. klasse
Vi øver på Poulstrup friskole, fredag kl. 12.30 til 13.00
Børnene vil optræde ved arrangementer på skolen og i kirken.
Går du ikke på friskolen og har lyst og mulighed for at være med 
kan du kontakte organist og korleder: Lene Rom Frederiksen
Tlf. nr. 98887881/30129081 eller lenerom@mail.dk

Legekirke
Her hygger vi os med sang, musik, 
bevægelse og rytmik med udgangs-
punkt i salmer og sange som vi syn-
ger og bevæger os til. Vi leger med 
rasleæg og tørklæder, beder Fader-
vor. Forældre/barn, bedsteforældre/
barn, dagplejere og vuggestuer er 
velkomne. Legestuen ledes af orga-
nist og musikpædagog Lene Rom 
Frederiksen og sognepræst Kirstine 
Rafn

Der er legekirke på 
følgende datoer:

7. marts og 2. maj 
begge dage kl. 10.00 

i Vrejlev kirke

Aftengudstjeneste
Tirsdag den 25. april, kl. 19.00 hol-
der vi aftengudstjeneste i Vrejlev 
kirke med et godt glas vin/cider/
sodavand og lidt chips bagefter.
Aftengudstjenesten vil – så vidt 
det er muligt – blive holdt på ven-
delbomål. I skrivende stund er der 
endnu ikke fundet en præst, som 
behersker sproget, men der vil bli-
ve arbejdet hårdt på sagen…
Under alle omstændigheder er vo-
res aftengudstjenester hyggelige 
og afstressende, og vi glæder os 
meget til at byde jer velkommen til 
en stemningsfuld aften i vores dej-
lige kirke.
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Nyt fra sognepræsten

Konstituering i det nye menighedsråd
Navn Telefon

Formand Erik Kristensen 20 80 49 28

Næstformand, kontaktperson Poul Holst 40 10 92 58

Formand aktivitetsudvalg Margit Christensen 30 68 25 34

Kirkeværge Vrejlev Henny Thomsen 24 65 98 33

Kasserer Birgith Pedersen 50 99 68 99

Medlem Karen Margrethe Bruun 21 67 52 15

Medlem Mette Thorup Eskildsen

Kirkeværge Hæstrup, suppleant Bjarne Jensen

Suppleant Jens-Ole Frederiksen

Konfi ’erne laver 
adventsstager
I november måned 2016 støbte vi 
adventsstager i beton… Det er godt 
nok noget griseri, men det er også 
sjovt og hyggeligt. Hermed lidt bil-
leder fra nogle af dagene, så I kan 
se, hvad konfi rmanderne bl.a. laver 
i konfi rmandstuen hver onsdag mor-
gen.
Præsten har fået studieorlov til at 
undersøge og udforske, hvilke ting 
man kan lave i konfi rmandstuen 
– bortset fra at sidde helt stille og 
lytte… Og som I kan se, vil konfi r-
manderne meget hellere lave noget 
med deres hænder.

Konfi rmanderne arbejder ihærdigt med at fremstille stager i beton
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Påskens gudstjenester
Palmesøndag den 9. april, kl. 10.30 
i Vrejlev Kirke
Skærtorsdag den 13. april, kl. 19.00 
i Vrejlev Kirke med efterfølgende fl ot 
borddækning og en let anretning for 
alle, der har lyst til at være med
Langfredag den 14. april, kl. 10.30 i 
Hæstrup Kirke med lukket altertavle 
og slukkede alterlys, en stemnings-
fuld gudstjeneste i den smukke kirke 
Påskedag den 16. april, kl. 10.30 i 
Vrejlev kirke, der til lejligheden er 
smukt pyntet
2. påskedag den 17. april, kl. 19.00 
i Vrå kirke med Vrå/Em pastorat og 
Rakkeby/Vejby/Sejlstrup/Harritslev/
Jelstrup pastorat og med efterføl-
gende kaff ebord i Vrå sognegård
De tre pastoraters præster læser og 
alle kirkernes kor samles og synger 
med os og for os. Det er en utrolig 
smuk aften, som både organisterne, 
kirkesangerne og korene virkelig gør 
noget ud af. Menigheden får lejlighed 
til at synge de bedste af påskens sal-
mer og alle samles omkring kaff ebor-
det i sognegården i godt humør og 
ikke mindst godt selskab. 

Det store kor, der til musikgudstje-
nesten 2. påskedag i Vrå kirke er 
sammensat af Vrå Kirkes Voksenkor, 
Rakkeby Kirkes Kor og Vrejlev-Hæ-
strup Kirkekor.

I Vrejlev kirke dækkes der op til en let anretning efter gudstjenesten Skærtorsdag
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Menighedsrådet orienterer

Som det er de fl este bekendt, har vi i 
en årrække arbejdet for at få bygget 
en sognegård. I fl ere år har vi ventet 
bl.a. fordi Løkken blev til storpastorat 
og skulle have sognegård først. Da 
det så blev vores tur, havde provsti-
udvalget glemt at budgettere med ud-
giften… Men nu var pengene endelig 
bevilget af provstiudvalget, således at 
byggeriet kunne komme i gang. Pro-
cessen startede i 2009 og vi glædede 
os over, at vores tålmodighed blev be-
lønnet 8 år senere.
Men vi får ikke en sognegård – i denne 
omgang. Da alt lå klar og vi havde po-
sitive udtalelser fra den kongelig byg-
ningsinspektør, nationalmuseet, kir-
kegårdskonsulenten, provstiudvalget, 
stiftet og økonomien på plads valgte 
Vrejlev Kloster at fastholde en gam-
mel deklaration om, at der ikke måtte 
bygges til på grunden ved graverhu-
set.
Det er med stor beklagelse at menig-
hedsrådet derfor må meddele at den 
afgørelse nu står i vejen for, at vi i 
sognene får et tiltrængt og velplaceret 
sted at samles. 
Det skal nævnes, at der i projektet 
også lå en lovliggørelse og forbedring 

af medarbejderfaciliteterne samt 
nye off entlige toiletter for kirkens 
besøgende.
Vi mister derfor bevillingen til sogne-
gård, idet beløbet er afsat til dette 
konkrete byggeri. Det betyder, at vi 
igen skal til at søge midler når vi har 
fundet en løsning på placering af 
sognegård.
I 2013 forelagde Vrejlev Kloster en 
skitse som omhandler en nyindret-
ning af Klostrets nordfl øj ”Nonnefl ø-
jen”. Her var planer om at etablere 
sognegård som kunne rumme alle 
de lokaler der var behov for . Projek-
tet ville blive på i alt 700 m2 fordelt 
på 2 etager. Her kunne menigheds-

rådet leje lokalerne for en længere år-
række.
Projekt blev grundig behandlet i me-
nighedrådet og sendt videre til udta-
lelse af tjenestlig vej til provstiudvalg 
og stift. Efter at have fået stiftets ud-
talelser vedrørende en lejeaftale og 
vilkår for en sådan,  kunne provsti-
udvalget på denne baggrund ikke at 
anbefale projektet. 
Vi ved ikke for nuværende, hvornår 
vi kan tage en sognegård i brug. Vi 
går naturligvis til opgaven med al vor 
energi – men belært af tidligere erfa-
ring kan vi se, at der kommer til at gå 
endnu en årrække.

Vrejlev-Hæstrup  menighedsråd.
Erik Kristensen

Ny sognegård?
- nej, ikke i denne omgang!

Arkitektens forslag til en ny sognegård ved Vrejlev kirke, som nu ikke gennemføres
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PV Sport 81

Fra Bestyrelsen.
Vintersæsonen er nu på sit højeste, 
og der er gang i alle afdelinger. Se-
nior fodbold deltager i DBU indetur-
nering og som I kan se nedenfor, er 
de unge også i gang.
Badminton ungdom er ikke så man-
ge i år- vi er kun 8 spillere, og vi vil 
vældig gerne være fl ere. Til gengæld 
er vi begyndt på et samarbejde med 
fl ere andre lokale klubber om at lave 
lokal stævner og fælles træninger – 
lørdag d. 7 januar var vi i Øster Brøn-
derslev hvor hver spiller fi k 5 kampe 

– super god dag for alle.

Motionsbadminton er også i gang 

– men her er der masser af ledige 

tider – så hvis nytårsforsættet er no-

get med bevægelse og motion, så er 

badminton en god og sjov løsning.

CrossDance kører derud som I kan 

læse nedenfor.

I slut februar, start marts afholdes 

generalforsamling i PV 81. På gene-

ralforsamlingen vælges medlemmer 

til bestyrelsen og diverse udvalg. De 

sidste år har vi ikke været mange 

denne aften – men måske er det 

Fodbold ungdom PV 81:
Ny sæson for de unge.
Vi starter udendørs træning for U8/

U9 mix (årgang 2009 og 2008) man-

dag den 3. april og træner hver man-

dag og onsdag kl. 17-18- Træner 

Michael Grøn som kan kontaktes på 

tlf 31659977. Hjælpetrænere Brian 

Mark Mogensbæk og Karsten Buk-

holt

U6/U7 Mix (årgang 2011 og 2010) 

starter ligeledes træning mandag 

den 3. april og træner hver mandag 

og onsdag kl. 17-18.

Træner Thomas Kortegard tlf: 

22974825

Vi har altid plads til fl ere spillere og 
alle er velkomne piger som drenge.
Sidste nyt fra ”ungdoms-fronten”
Igennem vinteren har vi deltaget i 3 
stævner i indendørs sæsonen, med 
U8 spillerne.
Den 26. november deltog vi i KN-
CUP i Jetsmark, hvor vi snuppede 
2. pladsen i vores pulje og fi k en fl ot 
pokal med hjem.
Vi spillede nogle fl otte kampe og fi k 

vist, at vi godt kan spille fodbold.
Den 4. december var vi til julestæv-
ne i Fjellerad. Vores drenge spillede 
nogle fi ne kampe og sluttede som 
nummer 4 i deres pulje.
Sidste kamp førte vi 2-0 indtil 1,5 mi-
nut før tid. I fodbold kan det gå me-
get stærkt og vi måtte nøjes med 2-2   
Den 28. december var vi igen afsted. 
Denne gang til Home Cup i Hjørring. 
Her spillede vi virkelig god fodbold 
og vandt suverænt vores pulje. Alle 
var på måltavlen, en rigtig god dag.
Den 4. februar deltager vi i sæso-
nens sidste indendørsstævne Frøn-
se Cup i Øster Vrå. Vi skal spille 
om eftermiddagen og er i pulje med 
Østervrå, Lendum, Skibsby-Højene, 
Voerså og Sæby.
Frønse Cup deltog vi også i sidste år 
og kom hjem med bronze medaljer. 
Vi håber vi får et rigtig godt stævne 
igen i år med god fodbold og godt 
kammerat skab. 
Vi er tilmeldt DBU turnering til foråret 
og har planlagt at deltage i følgende 
stævner:

anderledes i år. Der er stort brug for, 
at nogle af de unge forældre begyn-
der at komme på banen, også i de 
lokale foreningers bestyrelser. Det 
er udskiftningen i bestyrelserne der 
skaber nye tiltag, og som er med til 
at holde foreningerne i live. Derfor 
vil jeg gerne appellere til, at nye folk 
trænger sig lidt på, så vi kan blive fl e-
re i bla. bestyrelsen, så vi både kan 
få iværksat nye aktiviteter, og være 

Nyt fra Sport 81
fl ere om at dele arbejdet.

Instruktør søges
Vi mangler også ofte folk der har 
lyst til at være trænere og instruktø-
rer. Lige nu leder vi efter badminton 
træner til de unge med start næste 
efterår – er der mon ikke en erfaren 
badmintonspiller eller 2 her i byen 
og omegnen der kunne have lyst til 
det?

Formand Henrik Smith.

Spar Nord Cup i Dall/ Ferslev den 
22. april
Fakta Cup i Tårs i maj
Zebra Cup i Aalborg Chang i maj
Suncharter Landsby Cup i Fjellerad 
i juni
Ramsing Cup 4.-6. august 
Nordjyske Bank Cup i Brønderslev 
12. august.

Badminton ungdom
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CrossDance
Poulstrup gør noget ved nytårsfor-
sættet
Januar, typisk måned, hvor rigtig 
mange mennesker sætter sig for at 
(gen) indføre nogle gode vaner – 
læse mere, stoppe rygning, bruge 
mere tid på familien, komme i bedre 
form. Netop sidstnævnte har PV81 
gjort noget ved. Der er nemlig startet 
CroosDanceTM  op igen.
Der var præmiere torsdag den 12. 
Januar 2017 hvor mere end 25 fri-
ske deltagere var klar til at give den 
gas,
Der blev pustet, grinet, svedt, og 
snakken gik efterfølgende hvor hård 
og god træning CrossDanceTM er.
 

Hvad er CrossDanceTM?
Den helt korte opsummering er: 
SVED på panden og smil på læben. 
Det er nemlig præcis, hvad man 
får på en crossdance time. En time 
som er modulopbygget med dance, 
bodytoning, cardio og balance. Mo-
dulerne er nøje sat sammen så du 
får den optimale træning og kalorie 
forbrænding. Atmosfæren på holdet 

er er uhøjtidelig, humøret er højt, mu-
sikken er alt det du hører i radioen 
og instruktøren er Karina Kristensen 
som giver kyndig vejledning fra start 
til slut. En helt igennem herlig måde 
at efterkomme et nytårsforsæt om 

bedre form!!
Der trænes hver tirsdag og torsdag 
kl. 18.30 til 19.30 og man er velkom-
men til at kikke forbi til en prøvetime

Alle veje fører til … 
Lokalarkivet!
Mandag den 6. marts kl. 19.00  hol-
der Vrejlev-Hæstrup Lokalhistori-
ske Forening generalforsamling i 
Aktivitetscentret i Poulstrup, Gam-
mel Rønnebjergvej 9 og her vil æg-
teparret arkivar Jørgen Clausager 
og Vivi Dybdahl komme og fortælle 
historien om vores vejnet og om 
de 100 årige lidt spredte kilometer-
sten, der endnu er tilbage, og om 
hvad vi kan gøre for at bevare dem 
synlige.
Vi og vore forfædre har benyttet 
veje siden oldtiden. Videnskabs-
manden Ole Rømer startede om-
kring 1700 den første fuldstændige 
opmåling af det danske vejnet. Fra 
1761 påbegyndte staten anlægget 
af grundforbedrede hovedveje – de 
såkaldte chausséer – som i 1868 
blev overladt til amterne. I 1912 
indførtes metersystemet i Danmark 
og amterne foretog en opmåling af 
deres hovedlandeveje i kilometer 
og satte for hver 200 meter sten i 
vejsiden, som måler afstanden fra 

amtets hovedby her Hjørring. 
Her i lokalområdet har vi 3 af for-
eningen kendte kilometersten, den 
ene står på Guldagervej tæt ved 
Vrejlev Kirkevej og er en 10 km. 
sten, den anden står ved Vrejlev 
Kirkevej og er 11 km stenen, den 
sidste står i Tollestrup. Har du 
kendskab til andre kilometersten i 
området vil vi meget gerne høre fra 
dig. Du kan ringe på tlf. 98 98 80 63 
eller 40 63 60 63  

For at skabe interesse for det 
lokalhistoriske her i området, vil 
vi indbyde alle, både i og udenfor 
foreningen til en gratis aften med 
kaff e og kage og mulighed for at 
få et års gratis medlemskab af Lo-
kalhistorisk Forening. Vi håber at 
rigtig mange vil efterkomme invita-
tionen, så vi i fællesskab kan få en 
både lærerig og hyggelig aften og 
få skabt interesse for lokalhistorien.

Cross Dance giver sved på panden

10 og 11 km sten på Vrejlev Kirkevej
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HarkenUGF

Den 14. januar 2017 kunne Harken 
Hallen fejre 40 års jubilæum, hvilket 
blev fejret med en stor jubilæumsfest.
Vi bringer her stemningsbilleder fra 
festaftenen.

Harken Hallen
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HarkenUGF

God stemning og god mad til Harken Hallens 40 
års jubilæumsfest



       Lokalbladet               34

KFUM Spejdererne

Spejderne afholdt julemarked søndag 
d. 27.november, og i den forbindelse 
holdt vi julemarkedslejr for junior- og 
tropspejderne i spejderhuset. 
Vi startede med at hjælpe med op-
sætning til julemarkedet på Poulstrup 
Friskole lørdag over middag, hvilket vi 
hurtigt fi k klaret med hjælp fra foræl-
dre. 
Herefter skulle vi ud at sælge juleka-
lendere, men først skulle vi lige have 
skrællet kartofl er til aftensmaden til 
vores julemiddag som bestod af fl æ-
skesteg med alt hvad der hører til.
Aftenen gik med at lave de nye pa-
truljerum helt færdige. De to patruljer, 
Flamingoerne og Or-
mene har fået hver 
deres patruljerum, 
som de har fået lov 
til, at pynte og ind-
rette som de vil. 
Senere holdt Flamin-
goerne Åbent Hus 
med lækre popcorn.
Vi stod op kl. 7.00 og 
gik over på skolen 
for at spise rundstyk-
ker sammen med 
hjælperne og kræm-
merne. 
Dagen gik med at 
hjælpe til med at 
fi nde gevinster til 
de heldige vindere 
i tombolaen, sælge 
vores fl otte spejder-
ting i spejderboden 
og passe vores egne legetøjsboder. Ju-
lemarkedet gik rigtig godt og det var en 
hyggelig dag.
Om eftermiddagen skulle juletræet tæn-
des og der var optog fra rideskolen, så 
her var alle børn ovre enten for at synge 
eller sidde til hest. Vi fi k samlet tropperne 
igen inden aftensmaden, og herefter gik 
turen til Hæstrup kirke, hvor vi skulle tæn-
de lysene i kirken med et lys som kom 
hele vejen fra Betlehem, og selvfølgelig 
være med til ”Syng julen ind”, så vi endte 
med rigtigt at komme i julestemning 

Julemarkedslejr

Spejdernes julemarked 2016. 

Spejderne laver julemiddag 
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Kom-hjem-Børge-løb

Hvad er kom-hjem-
Børgeløb?
Det handler om, at man bliver kørt 
et sted hen med bind for øjnene, 
mens der er mørkt. Så skal man 
fi nde hjem til spejderhuset, mens 
der er en masse folk, som skal fi n-
de os eller fange os. Når vi bliver 
sendt ud, skal vi have nogle ting 
med, så hvis vi bliver fundet, kan 
de tage nogle af de ting eller per-
soner med hjem.
Fra Kom-hjem-Børge-løb d. 11. ja-
nuar 2017:

Hold 1: 
Vi var det første hold der blev sat af 
et par kilometer udenfor Poulstrup. 
Så snart Mette var kørt, begyndte vi 
at gå. På holdet lavede vi en regel 
om, at vi skulle lægge os ned hvis 
der kom en bil, og hvis vi så nogle 
træer, skulle vi gå bag dem. Det det 
var træls fordi, vi alle havde refl ekser 
på. Vi blev kun set 1 gang.

Skrevet af Helena

Hold 2: 
Holdet bestod af Lisbet, Cecilie, Lær-
ke og Signe. Vi var det andet hold 

der blev kørt ud. Vi blev sat af ved 
Årup. Vores regel var, at hver gang 
der kom en bil, skulle man bare smi-
de sig ned. Det var mig, der var den 
ældste, så jeg skulle have et overblik 
over hvor alle gik, og hvor vi skulle 
gå hen. Vores hold skulle over to 
broer, så man skulle virkelig have ti-
met det. Vores leder sagde bagefter, 
at hun overhovedet ikke kunne fi nde 
os, selv om vi havde refl eksveste på. 
Da vi kom tilbage sagde spejderle-
deren, at det var os der vandt. 

Skrevet af Signe

Patruljegrupperne Flamingoerne og Ormene har fået deres egne patruljerum, som de selv har pyntet og indrettet
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Kathrine Nielsen og Jens Saksa-
ger købte sidste sommer ejendom-
men Krogholmvej 60 og fl yttede ind 
i august måned, efter de begge to 
havde boet hjemme på Saksager i 
et par måneder. Det nye hjem ligger 
praktisk - lige i nærheden af Jens`s 
hjem Saksager, hvor han til daglig 
arbejder med i en årsproduktion af 
ca.1 million kyllinger. 
Jens og Kathrine mødte hinanden på 
Vejlby Landbrugsskole, hvor de var i 
gang med deres uddannelse. De er 
begge uddannet jordbrugsteknolo-
ger med speciale i ledelse eller som 
uddannelsen hedder – Agro Busi-
ness Management.
Jens har som nævnt en landmands 
uddannelse og er fra Saksager, men 
hvem er så Kathrine? – ikke nogen 
hvem som helst. Hun er født på en 
gård ved Skive og har været interes-
seret i landbrug, lige siden hun sad i 
barnevognen og fulgte med i rytmen 
hjemme i stalden, der var fyldt med 
køer. Først med 40 køer – ad åre ud-
videt til nu 700 stk.
Kathrine har også altid haft interesse 
for heste og fi k sin egen pony, da 

hun var 4 år. Hun startede med at 

gå til ridning, da hun gik i børneha-

veklasse og ridningen tog rigtig fart, 

da hun blev 11 år og startede med 

at gå til konkurrenceridning, som hun 

blev helt bidt af. Hermed gik det slag 

i slag med større og større ponyer, 

indtil hun blev for stor til at ride po-

nyer og fi k en stor hest - var bl.a. i 

Tyskland og købe en. Derefter gik 

rigtig meget tid med konkurrence 

ridning indtil Kathrine startede med 

landmandsuddannelsen, hvor andre 

interesser kom til og hesteinteres-

Gadespejlet

sen sat på stand by.

Nu er hun igen i sadlen med fuld 

knald på træning. Hun var for eks. i 

Belgien i september 2016, hvor hun 

deltog ved verdensmesterskaberne i 

spring for ungheste. Hendes hest er i 

øjeblikket opstaldet på Libak Stutteri 

og Hestecenter, men fremtidsplanen 

er at lave hestebokse hjemme på 

ejendommen – tre er der plads til, si-

ger Jens. Ja, han er lidt hård, griner 

Kathrine. Jeg er blevet begrænset til 

tre, men måske bliver det som med 

kattene. Jens har altid sagt, at han 

ikke vil have katte - nu bor der to på 

ejendommen, siger de begge med 

humor. 

PT er der gang i træfældning og pla-

nering på Krogholmvej 60. Der skal 

etableres ridebane på ejendommen, 

så både opstaldning og træning kan 

foregå derhjemme.

Inden Kathrine og Jens fl yttede hertil 
arbejdede Kathrine på en stor gård 
ved Esbjerg med 3000 køer, hvor hun 

var personalechef og havde ansva-
ret for 40 medarbejdere. Et job, som 
hun var headhuntet til mens hende 
og Jens boede i Århus. Det var et 
spændende job med store udfordrin-
ger – et job, det var svært at sige nej 
til selvom afstanden fra Aarhus til Es-
bjerg var stor, men det fi k hun allige-

vel til at fungere ved at køre frem og 

tilbage 5 dage om ugen. Efter hende 

og Jens fl yttede hertil arbejdede hun 
dernede 4 dage om ugen - mandag 
og tirsdag, var her hjemme onsdag 
og igen i Esbjerg torsdag fredag, 
men de dage, hvor hun var her, var 
hun i telefonkontakt med dem man-
ge gange daglig.
 Det blev så lidt for træls med den af-
stand, for med konkurrenceridning i 
weekenden og 4 dage om ugen i Es-
bjerg, så var der for lidt tid derhjem-
me hos Jens og deres nye husdyr 
– en lille hund. Enden på det blev, 
at hun sagde op efter at have arbej-

det der 1½ år. I 
stedet arbejder 
hun nu på sin 
fars gård ved 
Skive med 700 
køer. Afstanden 
her er mere 
overskuelig.
Kirsten Mouritsen

Nye beboere på Krogholmvej 60 i Poulstrup.

I næste blad kommer historien om gården 
Saksager – fra fortid til nutid.

Kirsten Mourtisen

Kathrine ved verdensmesterskaberne i spring i Belgien
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PV Sport 81

PV81´s U10/11 har været så heldige og 
få sponsoreret et nyt spillesæt i efteråret 
2016.
HP Huse og PV81 har sponsoreret tøjet.
Torvecafeen i Hjørring har sponsoreret en 
lægetaske til holdet plus Sportsmaster i 
Hjørring har sponsoreret drikkedunke til 
holdet.
På hele holdets vejne skal der lyde en stor 
tak til sponsorerne.
Det er så ubeskriveligt godt, når sponso-
rer også gerne ville støtte lokalt og ikke 
kun centralt.
Det er første gang der er nyt spillesæt til 
disse spillere, så det faldt på et godt sted. 
Spillerne var MEGET glade!
Holdet har lovet at repræsentere dem så 
godt som muligt, når de er ude og spille 
kampe :-)
PV81´s U10/11 er et holdt som består af 
både drenge og piger og det har det al-
tid gjort. Men til den kommende sæson vil 
PV81 gerne gøre et forsøg på, at stable et 
pigehold på benene.
Vi er pt. 6-7 piger som gerne vil spille, men 
vi vil gerne være fl ere. Så skulle der sidde 
nogen med den interesse, så må I meget 
gerne kontakte PV81 eller trænerne(se 
mere på PV81.dk), så kan de hjælpe med 
mere information omkring dette hold eller 
hvis der er andre spørgsmål.
Sidder du med en lyst til at træne dette 
kommende pigehold, så hører vi naturlig-
vis også gerne fra dig. Her kan man være 
helt uprøvet eller have et barn som spiller 
på holdet - alle er velkommen til at prøve 
trænergerningen i PV81.
Træningsopstart er planlagt til mandag d. 
6. marts 2017 kl. 19.00 for U10/11.
Vi glæder os til og møde nye som ”gamle” 
spillere igen.

Bjarke & Tommy
Trænere U10/1 PV81

Nyt fra U10/11 fodbolddrenge

TORVECAFEEN

v/Jesper Mejer Sørensen
Nørregade 16
9800 Hjørring
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Poulstrup borgerforening

Slåbrock Trio
Fredag den 24. marts 2017 kl 19,30 spiller Slåbrock trio i Poulstrup forsamlingshus. 
Et samarbejde mellem aktivitetscentret og borgerforeningen gør denne aften mulig.

Kom og hør en gang dejlig musik
Billetter á 100,- kr. kan købes på aktivitetscentret, 

eller torsdag i forsamlingshuset før bankospil
Sonny Andersen 51 54 91 41,   Mette Krogholm 21 91 76 55

Jens-Ole Frederiksen 40 43 79 82 (Mobile Pay) mail: jof@pleth.dk 
eller ved indgangen. Dørene åbnes kl 18.30
PS. Smørrebrød kan bestilles, 15 kr pr. stk.

Jo, selvfølgelig spiller Slåbrock Trio sangene fra de gyldne år i 1970erne og 80erne, siger Kjeld Torbjørn. 
Og det er sgu ikke kun for publikums skyld. Jeg kan stadig li’ at synge ”To gears Diesella” 

og ”Truckdrøwe Maj” og ”Er min ring mon for stram til din fi nger”. 
Men jeg har osse et par nye i posen – og folk har taget virkelig godt imod numre som

 ”Vild med fl æsk” og ”En dansktop-sang”.



AARUP AUTO
Hella Service Partner

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

Tolstrupvej 100, 9700 Brønderslev

Tlf. 42 90 19 00 - 41 11 42 12

www.decohaven.dk

Advokatfi rmaet
Dyrberg & Brinkmann

Brinck Seidelinsgade 14-16 - 9800  Hjørring
Tlf. 98 90 09 77

Østergade 16 - 9760 Vrå
Tlf. 98 98 01 77

www.dyrberg-brinkmann.dk

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 DAGPLEJE
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/harkenprivatedagpleje



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

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

Hold festen i

Poulstrup 
Forsamlingshus
Kontakt 2311 6549

Vrå Apotek
Jernbanegade 6 - 9760 Vrå

Telefon 98 98 10 61

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



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

Hovedgaden 75
Poulstrup  9760 Vrå

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

Glas-Smykker-Galleri-Blomster

Ny Rønnebjergvej 72
9760 Vrå 

Tlf. 28 45 66 98

Bispensgade 115 - 9800 Hjørring
Telefon 98 92 48 66

KØB OG SALG

AF FAST EJENDOM



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



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



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

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

Alt i forsikringer
 Din lokale kontakt Peter Hansen

Tlf. 23 71 13 76   -  peh@certus-forsikring.dk
www.certus-forsikring.dk
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Lokalbladet 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 98 98 64 67
 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 Jens-Ole Frederiksen, Gl. Rønnebjergvej 155, 9760 Vrå 98 98 86 88
 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 Vrå 40 11 22 31
 Menighedsråd Servicemedarbejder Inger Hansen
  Kirkegårdskontoret, 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

- 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.

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  
 Lisa Dissing-Hansen
Formand for Multinetværket/
Landsbyrådet i Poulstrup:
 Jens Ole Frederiksen

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  

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

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

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

Tryk: 
Vestergaards Bogtrykkeri, 
Vrå
Oplag: 1200 eksemplarer

Lokalbladet

Multinetværket/Landsbyrådet

- 
org
kul
- e
og 
- s
alm
og 
dyn
og 
myn
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Forenings vejviser

SKOLEN
 Poulstrup Friskole 
 og Børnehus Poulstrup Skolevej 3, 9760 Vrå ...............................................71 99 71 03
  Skoleleder Kristian Bertelsen ..................................................71 99 71 03
 Skoleledelse Afdelingsleder Børnehuset Karen Risborg ..............................71 99 71 03
 Bestyrelsen Formand Lasse O. Nielsen .........................................................................
 Medlemmer: Trine B. Mortensen, Lasse Ø. Nielsen ........................................................
  Tommy Rømer, Per Birkbak, Line Christiansen, Thomas Andersen
 Tårs Skole Vrejlev Klostervej 8, 9830 Tårs ................................................72 33 39 60
  

DAGINSTITUTIONER
 Vuggestue og Børnehave 
 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  
 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, Vrensted, 9480 Løkken 30 12 90 81
 Kirkebil Charlotte Kristiansen 61 76 49 76
 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
 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, Gønderupgårdsvej 205, 9760 Vrå 98 98 68 24
 Poulstrup Rideklub Lars Nielsen, Smidstrupvej 241, 9760 Vrå 23 92 94 37
 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
 Støttef. for Aktivitetshuset Tove Mortensen, Lindager 18, 9760 Vrå  98 98 82 71
 Vrejlev-Hæstrup Jagtforening Leo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå 40 11 22 31
 Vrejlev-Hæstrup Hallen Keld Jensen, Bastholm Møllevej 31, 9760 Vrå 40 18 25 89
 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
 Cafeteria udlejning hallen Hovedgaden 70, 9760 Vrå 98 98 81 07 
 Sognehuset ved Vrejlev kirke Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå 98 98 83 60

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: 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

SPORT81:
www.pv81.dk

BØRNENES JORD:
www.ministrup.dk

KIRKERNE:
www.vh-kirker.dk

POULSTRUP.NET:
www.poulstrup.net

VREJLEV-HÆSTRUP SKOLE:
www.taarsskolecenter.dk

POULSTRUP FRISKOLE OG 
BØRNEHUS:
www.poulstrupfri.net

SOGNEPRÆSTEN:

krr@km.dk

VREJLEV-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

SPAREKASSEN VENDSYSSEL:

vraa@sparv.dk.

Mail-guide:

 Web-guide:

Tid og sted:




