Lokalbladet
For Vrejlev-Hæstrup sogne

Sport 81 på besøg

34. ÅRGANG 2022 - NR. 1
MARTS - APRIL - MAJ

Kirkegårdsvandring

Julefrokost i Møllehaven

Opslagstavlen
Morgensang i Vrejlev kirke
Tirsdag den 1. marts
Kl. 8.30
Med efterfølgende kaffe/the og
rundstykker i Sognehuset

huset
s
g
n
i
l
Forsam rup
Poulst
:
Banko
9.30:
1
.
l
k
g
rsda
hver to
whist:
e
i
m
æ
Pr
19.00
l
k
g
a
sd
hver tir

Vrejlev Klostermarke
d
Søndag den 29. maj

Kirkens infoside
se side 20

Lokalbladet
udkommer næste gang

1. juni 2022 ( uge 22)
Sidste frist for indlevering
af stof til Lokalbladet er

15. april 2022

2 Lokalbladet

Harken UGF
Yoga i Harken Hallen
Mandag 18.45 - 20.00

PV Sport 81
Crossdance:
Tirsdag 18.30-19.30
Crossdance Power:
Torsdag 18.30-19.30

Kun for mænd
FØRSTE TIRSDAG I MÅNEDEN

kl. 14.00 i Sognehuset

Opfordring til vore annoncører: Sker
der noget nyt i dit ﬁrma, eller måske
har du en begivenhed der er værd at
omtale, så send dit indlæg til
lokalbladet9760@gmail.com

Fæ
FØR llessk
STE abs
kl. 1 FRED efterm
idd
AG
4.00
I
MÅ age
i So
NED
gne
EN
hus
et
Udebliver Lokalbladet:
Ring tlf. 61 28 97 00

Fra redaktionen
Blad nr. 1 for 2022 er nu aﬂeveret i postkasserne, og der var
stof nok til 52 sider.
Der er denne gang mange gode indlæg fra gemmerne. Efterhånden som der nu åbnes for aktiviterne, håber vi på
mange ﬂere aktuelle indlæg i de kommende måneder.
Husk - vi samler alt materiale, både tekst og fotos, via vores
mailadresse, og det fungerer ﬁnt, så tak for det.
Håndskrevet materiale kan altid aﬂeveres i postkassen eller
på kontoret ved Sognehuset, Vrejlev Kirkevænge 1, 9760
Vrå. Husk at sætte navn og telefonnummer på, så vi kan
kontakte dig hvis vi har spørgsmål.
Alle indlæg til Lokalbladet sendes til denne mailadresse:

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

Tidspunkter for udgivelse af
Lokalbladet i 2022
Lokalbladet vil blive
omdelt i følgende uger:
Blad nr. 2 uge 22 (ca. 1. juni)
Blad nr. 3 uge 35 (ca. 1 september)
Blad nr. 4 uge 48 (ca. 1. december)
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Forsidebilledet: Tænksomme børn i Poulstrup Friskole

Lokalbladet
for Vrejlev-Hæstrup Sogne

Mangler Lokalbladet i din postkasse?
Bidrag til Lokalbladet
I årets første nummer af Lokalbladet - har vi vedlagt et girokort - men det kan bruges hele året.... Alle bidrag modtages
med stor tak. Også en kæmpestor tak til alle vore annoncører for de annoncer der er tegnet
Du er altid velkommen til at
lave en overførsel til vores
bankkonto i Sparekassen Danmark
Vi håber at modtage mindst
150,- pr. husstand som et årligt
bidrag til de 4 numre der udkommer, men man må meget
gerne betale mere.
Støt op om Lokalbladet og giv
dit bidrag - kan overføres til
Sparekassen Danmark

konto 9070 - 4340 15 2889

Vi får ind imellem beskeder fra beboere i sognene, om
at Lokalbladet ikke leveres som forventet.
Vi har været i kontakt med Nordjyske Distribution, som
står for langt hovedparten af omdelingen.
Her har vi fået oplyst at såfremt man (kun) har fravalgt reklamer (reklamer nej tak) skal man have Lokalbladet leveret i postkassen. Kontakt os hvis bladet
mangler.
Har man derimod fravalgt både reklamer og ugeaviser, så bliver Lokalbladet desværre ikke leveret med
Nordjyske Distribution.
Da vi jo efterhånden lever i en digital verden, vil der
formodentlig fremover være ﬂere der fravælger reklamer og ugeaviser.
Hvis du har fravalgt ugeaviser, så kan vi kun opfordre
til selv at hente et eksemplar i våbenhuset ved Vrejlev
Kirke.
Bladet vil desuden være tilgængeligt i en digital udgave på www.poulstrup.net
Redaktionen
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Lokalbladet giver
tilbage
Lokalbladet har de sidste mange haft
en god økonomi, med andre ord har
regnskabet altid givet overskud, nogle år mere end andre. Lokalbladets
indtægter består af:
•
Årligt bidrag fra vore læsere
•
Annoncer
•
Tilskud fra foreningerne
Der er selvfølgelig også nogle udgifter, hvor den største er trykning
af bladet. Det er dog lykkedes os få
prisen på trykning reduceret inden
for de sidste år. Lokalbladet har derfor en rigtig god økonomi – den er så
god at der med udgangen af 2020 var
ca. 150.000 kr. i opsparet overskud.
De penge står på en konto i Sparekassen Danmark, desværre koster
det nu renter at have pengene stående i banken.
Det har altid været et mål, at der
skulle henstå penge til trykning af
to blade, hvis det skulle besluttes at
nedlægge Lokalbladet, og stoppe
med udgivelsen. Men dels er det ikke
aktuelt at lukke Lokalbladet, og dels
lever vi i en digital verden, så budskabet skal nok nå ud, hvis det skulle gå
så galt.
Vi har i styregruppen talt om at det
var bedre, at den kapital der står i
banken, blev brugt til nytte for projekter i de to sogne. Derfor har vi sendt
et godt tilbud til de foreninger der bidrager med tilskud til Lokalbladet:

ansøges om. Der er ikke nogen beløbsgrænse, men der kan selvfølgelig ikke udloddes mere end 150.000

Vi har fået mange ansøgninger – også mere end der kan gives til, så vi måtte
prioritere og har meldt tilbage til foreningerne hvad de kan få i tilskud. De første
beløb er allerede udbetalt.

De projekter der er givet tilsagn til, er følgende:
PV Sport 81
Teqballbord
Børnenes jord
Tilskud til madpakkehus
Møllehaven
Traktor/maskiner, batteri til cykel, legeting
KFUM Spejderne Multitoilet
Harken Hugf
Bænke Harken Fælled
HarkenUGF
Pilates bolde og håndvægte
Poulstrup Borgerf. Gulvvaskemaskine
Aktivitetscenteret Arrangementer
Rideklubben
Tilskud til hest og tilbehør
Poulstrup Friskole Tilskud til bålhytte
Ialt har Lokalbladet givet tilsagn om tilskud på 165.200 kr.

Vi håber alle foreningerne vil sende bidrag med beretning om de spændende
projekter efterhånden som de bliver sat i gang.
Lokalbladets regnskab oﬀentliggøres i næste nummer, efter det har været
fremlagt på årsmødet i Multinetværket.

Har I et projekt, eller noget andet I kunne
bruge et tilskud til, så send en ansøgning til Lokalbladet. Ansøgningen skal
indeholde oplysning om hvad pengene
skal bruges til og hvor stort et beløb der

Årsmøde i Multinetværket
Alle borgere og foreninger i Poulstrup inviteres til årsmøde i Multinetværket / landsbyrådet for
Poulstrup
onsdag den 16. marts 2020 kl 19.00 i Hallens cafeteria
Landsbyrådet / Multinetværket er borgernes talerør til kommunen, bl.a gennem landsbyforum,
endvidere fungerer vi som sekretariat, hjælp til nye projekter, vi kan hjælpe med råd og vejledning, hvis du har et projekt til gavn for byen.
På mødet fremlægges beretninger og regnskaber for undergrupperne under Multinetværket.
Efter årsmødet serveres kaﬀe med brød.
Mød op og kom med din ide.
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22.500 kr
25.000 kr.
9.000 kr.
22.500 kr
6.400 kr.
9.800 kr
20.000 kr.
10.000 kr
15.000 kr.
25.000 kr.

Julen i Møllehaven
Optakten til julen begyndte allerede i
november måned her i Møllehaven.
Den sidste fredag i november holder
vi nemlig vores årlige juletræsfest i
Harken Hallen hvor børn, søskende,
forældre og bedsteforældre er inviteret til en hyggelig eftermiddag/aften.
Børnene har i november øvet sig i
Luciasang og øvet i at gå på række
imens der synges og holdes på lys.
Hele tre ting på en gang! Til bordene
til festen har børnene forberedt pynt i
form af malede syltetøjsglas med lys i
og lavet pynt til det store juletræ som
vores forældreråd satte op i hallen
forud for festen.
Til selve festen gik nogle af børnene
Luciaoptog i den mørke hal. Tilskuerne var helt stille og der kunne vist
anes små tårer i øjenkrogene hos
ﬂere forældre og bedsteforældre da
børnene kom syngende ind i hallen,
pigerne i lange hvide kjoler og alle
med lys imellem hænderne.
Efter Luciaoptoget var der snak og
hygge omkring bordene med juleklip, æbleskiver, kaﬀe, saft og kage.
Vi hørte julemusik og dansede til den
lyse morg…. Nåh nej, helt indtil børnene skulle hjem og spise aftensmad.
Da december oprandt ﬂyttede der ligeledes en lille drillenisse ind i Møllehaven. Gennem december har den
lavet drillerier med både børn og
voksne. Den har pyntet op med bleer
i køkkenet, lavet nissepøller (rosiner)
i havregrynene, taget alle børnenes
ﬂyverdragter af krogene og lagt dem
ud på gulvet, farvet mælken grøn,
tegnet på spejlene, svinet med mel i
køkkenet og lavet fjolle-nisse-videoer
med børnenes ansigter i. Alt dette til
stor morskab, undren og en anelse
frustration for børn og voksne.
Midt i december var der børnejulefrokost med alle slags lækkerier til
frokosten. Frikadeller med rødkål,
ﬁskeﬁleter med remoulade, æg og
rejer, karrysild og andre gode sager.
Vi havde dækket ﬁnt op på bordene
med bordpynt i fællesskab før maden
blev serveret.
I slutningen af november ﬁk vi besøg
af præsten fra Hæstrup kirke, hun
kom og fortalte sammen med æslet

Noel, omkring jomfru Maria og Jesusbarnet, så børnehaven var klar
til julegudstjeneste i december.
Den 1. december var vi til børnegudstjeneste, hvor vi hørte julehistorie og der blev sunget og danset
i kirken med nissehuer på.
Både i vuggestuen, Mariehønen
og i børnehaven på Humlebien og
Sommerfuglen har der gennem
hele december været forskellige
juletraditioner. I vuggestuen dukkede en meget søvnig og snorkende mus (Museline) op af en kuﬀert.
Hun gav julekram til børnene og var
med til at synge forskellige julefagtesange. Herefter gav hun julepynt
som børnene på skift satte på et
lille juletræ som vi havde sat op på
væggen på Mariehønen.
I december havde humlebien fået
besøg af julehunden Frederik, som
boede på stuen i en kuﬀert. Hver
dag i december kom Frederik med

kram til børnene og med et brev fra
nissen Julius, som blev læst højt.
Derudover blev der hygget til samling
med julesange og historie. Der blev trukket
barnets hjerte, så de på
skift ﬁk deres julepynt
med hjem.
Sommerfuglen havde
besøg af vores julemus, hvor det var planen, at de skulle have
dem med hjem på skift,
men grundet corona
var det ikke muligt.
Derfor skiftedes de til
at passe dem i børnehaven.
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I Poulstrup giver idrætsforening og erhvervsliv hinanden værdi
Hos medlemmerne i idrætsforeningen Poulstrup Vrejlev Sport 81 er
humøret højt.
– Vi har gang i en del spændende
projekter for tiden, og så har vi besluttet os for at gentænke den klassiske sponsoraftale mellem forening

le, men nærmere om et partnerskab
mellem virksomhedsejer og næste
generation. I den anledning var en
god håndfuld af idrætsforeningens
ungdomsårgange taget på besøg hos
LimaSport i Hjallerup, hvor indehaveren – Henrik Mølgaard – i øjenhøjde

og lokal virksomhed, fortæller foreningens formand, Daniel Odgaard
Petersen
Mange vil genkende følgende fra
cafeterier, haller og klassiske opslagstavler ved omklædningsrum
rundt omkring i landet: Sponsorerne
er et skilt på væggen.
– Og selvfølgelig skal der være et
skilt. Med skiltet kan foreningen vise
og fortælle lokalmiljøet, hvem der
bakker op økonomisk. Men det er
slet ikke nok, lyder det.
Modellen i Poulstrup er egentlig ikke
indviklet. Det handler om, at der ﬁndes langt mere meningsfulde metoder end rene sponsorater. Det handler om mere regulære samarbejder,
hvor idrætsudøverne og virksomhedsindehaverne knyttes tættere
sammen. Giver hinanden værdi og
mere for pengene, så at sige.
I tråd med denne tankegang har
PV81 indgået en fornyet sponsoraftale med Limasport i Hjallerup, der
har været klubbens sportstøjleverandør i ﬂere år. Her er der ikke længere tale om en almindelig købsafta-

med børnene berettede om hverdagen hos LimaSport. Spillerne ﬁk lov
til at se, hvordan det foregår, når der
trykkes tøj til et helt hold, og de ﬁk
også selv lov til at trykke en spillertrøje, som de ﬁk med hjem til sportsgarderoben.
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– Det var en sjov og anderledes dag,
fortæller LimaSport-ejeren. – Det har
vi ikke prøvet før, men det er noget,
som jeg betragter som værdifuldt og
brugbart, også i andre sammenhænge med andre af mine partnere. Det
er sjovere at møde mine kunder og
komme tættere på dem, og omvendt
kan de så også se, hvordan tingene
foregår her hos os. Det var en rigtig
god idé og lige i vores ånd.
– LimaSport er en oplagt samarbejdspartner for os her i PV81. Henriks
virksomhed er drevet af at engagere
sig i lokale kræfter og foreningslivet
helt generelt, og vi vil gerne vise vores medlemmer, hvor udstyret kommer fra, og hvad det egentlig betyder,
når nogen udefra går ind og støtter
vores klub. Hvad får Henrik ud af det,
og hvad får vi ud af det, forklarer Daniel Odgaard Petersen videre og fortsætter:
– Det er helt afgørende, at lokale
virksomheder har lyst til at støtte
foreningslivet. Det betyder, at vi videreudvikler og fornyer os, mens vi
hele tiden fortsat kan tilbyde både
børn, unge og voksne i nærmiljøet
gode muligheder for at dyrke idræt
sammen der, hvor de bor. Derfor vil
vi også gerne give igen. I PV81 vil
vi gerne vise vores nuværende og
kommende sponsorerer, at vi virke-

ard kalder det:
– Vi har adgang til bestemte varemærker– og grupper til gode, konkurrencedygtige priser. Det passede os
bedst ikke at være en kæde, for vi
ønsker ikke at sælge til alle, hverken
til hele Danmark eller hele verden
– vi har gjort det modsatte og lavet
vores egen proﬁl. Vi har ingen faste
åbningstider, hvilket giver os langt
mere ﬂeksibilitet, så vi kan komme ud
og besøge vores partnere. Vi er ikke
bare en computer. Vores forretningsgrundlag baserer sig på de gode,
gamle værdier om at støtte nærområ-

det. Det går rigtig godt i spænd med
PV81’s lyst til at involvere sig i et tættere partnerskab med en virksomhed
som vores.
I Poulstrup vil medlemmer i alle aldre
snart løbe rundt i spritnye klubdragter
fra LimaSport. – Det tættere samarbejde har givet os en gensidig forståelse for, hvad Henrik og LimaSport
kan tilbyde, og hvad vi har brug for
her i klubben. Det kan varmt anbefales andre klubber at kigge deres
sponsoraftaler efter i sømmene – og
gøre mere ud af dem, lyder det opløftende fra PV81-formanden.

lig sætter pris på de sponsoraftaler,
det lokale erhvervsliv har at byde på.
Vi vil gerne høre og lære om deres
virksomheder, og vi vil gerne formidle
alt det, der er meningsfuldt for netop
dem, ud til vores medlemmer. Noget
for noget, jo!
Hos LimaSport er Henrik Mølgaard
også rigtig godt tilfreds med det samarbejde, han har indgået med den lille
nordjyske idrætsforening og hellere
kalder et partnerskab:
– Vi ser ikke os selv som blot en almindelig tøjleverandør. Det er vigtigt
for os at kende PV81 rigtig godt, så
vi ved, hvad de har brug for, og hvad
vi skal tilbyde dem. Vi vil kende vores
kunder, vores partnere, som vi kalder
dem, og selvom vi er en onlinebutik,
så vil vi ikke handle med hele verden:
Vi er den lokale butik på nettet, og vi
vil ud og være til stede rent fysisk i
lokalsamfundet og bakke op om gode
initiativer som dem i Poulstrup.
Henrik Mølgaard overtog LimaSport
tilbage i 2009, og siden 2019 har virksomheden udelukkende kørt som en
online butik på nettet. I årenes løb
har sportsbutikken være medlem af
forskellige kæder – bl.a. Sportigan og
Sportsmaster – men fungerer nu som
en selvstændig forhandler af sportstøj og -udstyr, “med de bedste fordele
fra alle kæderne”, som Henrik Mølga-
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Lokalhistorie
Lidt om den tidligere Vrejlev-Hæstrup kommune
Vrejlev-Hæstrup kommune var indtil
kommunalreformen i 1970, en driftig
og velkonsolideret landkommune. I
Vrejlev-Hæstrup kommune byggede
man fx nyt kommunekontor i 1959 på
Hovedgaden 73 (hvor der senere blev
sparekasse), og i sidste halvdel af
1960´erne byggede Vrejlev-Hæstrup
kommune, den store ”Vrejlev-Hæstrup Centralskole” med inspektørbolig, pedelbolig og 6-7 lærerboliger,
og i 1962 byggede man plejehjemmet
”Poulstruplund”. På Hovedgaden 8 i
Poulstrup, byggede Vrejlev-Hæstrup
kommune eget bibliotek, der var i
drift fra 1955 til 1974, og i store dele
af kommunen ﬁk man først etableret
brostensbelagte gader, og senere
etableret asfaltveje, fortove og kloakering. I Harken/Hæstrup byggede
Vrejlev-Hæstrup kommune, ”Lund
skole” i 1955, som erstatning for de
tre skoler, Hæstrup skole, Gunderup
skole og Rønnovsholm skole, fra den
nordlige ende af Vrejlev-Hæstrup
Kommune. Lund skole blev nedlagt
i 1967 og eleverne overﬂyttet til den
nye Vrejlev-Hæstrup Centralskole i
Poulstrup, der samlede elever og lærere fra syv små landsbyskoler.

Vrejlev- Hæstrup Sogneråd ca. 1940
1. fra oven, 1. fra venstre: Thomas Thomsen, Guldager
1. fra oven, 2. fra venstre: Alfred Thiel, Poulstrup
1. fra oven, 3. fra venstre: Arne Rubak, Kæmner
1. fra oven, 4. fra venstre: Magnus Jensen
1. fra oven, 5. fra venstre: Hans Thomsen Aabenterp, Høgsted
1. fra oven, 6. fra venstre: Chr. Mathiasen, Bastholm
2. fra oven, 1. fra venstre: Vilhelm Hulsig, Tollestrup
2. fra oven, 2. f ra venstre: Peter Thomsen, Oddingen, Hæstrup
2. fra oven, 3. fra venstre: Emil Saksager, Aarup
Kilde: arkiv.dk

Stor medgift fra Vrejlev-Hæstrup kommune til Hjørring
kommune
Sammen med det nævnte og de
mange øvrige aktiver i Vrejlev-Hæstrup kommune, ﬁk Hjørring kommune (desværre) også mange millioner
kroner fra Vrejlev-Hæstrup kommune
i ”medgift” ved kommunalreformen
i 1970, hvor Vrejlev-Hæstrup områderne kom med i Hjørring kommune.
Vrejlev-Hæstrup kommune havde en
sund økonomi, og nogle meget store
skattebetalere, samt et dygtigt sogneråd, der forstod det med indtægter
og udgifter. Selvom de nuværende
politikere sommetider nærmest gør
nar af sognerådspolitikken, kunne
man godt ønske sig tilbage til den tid
– specielt når man ikke er borger i de
større byer, som i den grad favoriseres nu om dage. I daglig politisk tale
er ordet ’sognerådspolitik’ et skældsord. En sognerådspolitiker er en, der
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Lund skole i Hæstrup

Lokalhistorie
går i for små sko og ikke har udsyn og
reformformat, hævdes det ofte blandt
nutidige lokalpolitikere.

Kommunalreformen i 1970
Ved kommunalreformen i 1970 ændredes den kommunale inddeling, og
antallet af kommunale enheder begrænsedes fra ca. 1.000 kommuner
og 25 amtskommuner til 275 kommuner og 14 amtskommuner, også
kaldet amter.

Sognekommunerne før 1970
Baggrunden for de hidtidige sognekommuner var Reglement for Fattigvæsenet på Landet af 5. juli 1803,
hvori bestemtes, at de værdigt trængendes forsørgelse skulle ske efter
en inddeling i sognedistrikter, idet
sogne forenede under samme præstekald skulle udgøre et distrikt. Hvert
distrikt skulle have sin egen fattigbestyrelse, kaldet sognekommission,
og sin egen fattigkasse, hvis midler
skulle skaﬀes ved ligning på stedets
beboere. I 1814 oprettedes i henhold til kongelig anordning af 29. april
1813 yderligere skolekommissioner
med ansvar for den da indførte og for
første gang landsomfattende almueeller folkeskole, der forvaltedes på
lignende måde.
Med tiden udvidedes sognekommunernes ansvar og opgaver til efter 1.
verdenskrig at omfatte:

I 1959 byggede Vrejlev-Hæstrup kommune nyt ﬂot kommunekontor på Hovedgaden
73 i Poulstrup.
Kilde: ”Danmark set fra luften”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

fattig- og forsørgelsesvæsenet,
vejvæsenet, herunder brolægning, belysning og snerydning,
det elementære skolevæsen (folkeskolen),
politi,
det almindelige næringsvæsen (næringstilladelser),
havnevæsenet, undtagen for havne henlagt
umiddelbart under staten,
en del landboanliggender, såsom omsorg for hegn og fred,
vandforsyning,
kloakledninger, skadeligt vandsaﬂedning og lignende,
aﬀaldsbortskaﬀelse og almindelig renlighed,
bygnings- og sundhedsvæsen,
sikring af de for den kommunale virksomhed
nødvendige midler (kort sagt: skatter).

Avisudklip fra Vendsyssel Tidende fra 1955, om det nye bibliotek i Poulstrup.
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Baggrunden for at både mænd og
kvinder kan stemme til kommunalvalget er valgloven af 20. april 1908,
hvor det demokratiske grundlag blev
stærkt udbygget. Her ﬁk alle over 25
år – både kvinder og mænd – valgret
ved de kommunale valg. Det betød,
at det lokale demokrati var bredere
repræsenteret end på landsplan,
hvor kvinderne først ﬁk stemmeret til
Rigsdagen i 1915. Hvis man skyldte
i skat eller ikke havde tilbagebetalt
sin fattighjælp havde man dog frem
til 1933 stadig ikke valgret.

Hjemmeside med gamle
sognerådsprotokoller
I linket nederst kan du ﬁnde de beslutninger, som by- og sognerådene
tog. Fra asfaltering og brolægning
af veje/gader til tildeling af sociale
ydelser.
Protokollerne er en vigtig kilde i forståelsen af kommunens historie.
Protokollerne er ikke kun administrationshistorie. De indeholder også person-, erhvervs-, og foreningshistorie.
De kommunale myndigheder har haft
stor indﬂydelse på, hvordan Nordvestvendsyssel har formet og udviklet sig igennem de sidste 175 år.

I 1967 blev den nye Vrejlev-Hæstrup Centralskole i Poulstrup indviet. I 2015 lukkede
Hjørring kommune skolen som folkeskole efter 48 gode år. I stedet blev der på lokalt
initiativ oprettet den nuværende Poulstrup Friskole og Børnehus i de samme bygninger.

Protokollerne dækker over de tidligere kommuner
1.
Sognekommuner og købstadskommune som i 1970 blev
en del af Hjørring Kommune 1970
- 2006.
2.
Sognekommuner som i
1970 blev en del af Hirtshals Kommune.
3.
Sognekommuner som i
1970 blev en del af Løkken-Vrå
Kommune.
4.
Sognekommuner som i
1970 blev en del af Sindal Kommune.
Besøg hjemmesiden her: https://
kommunearkiv.hjoerring.dk/kildepakker/sogneraadsprotokoller

I 1959 byggede Vrejlev-Hæstrup kommune nyt ﬂot kommunekontor på Hovedgaden 73 i
Poulstrup.
Kilde: ”Danmark set fra luften”
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HarkenUGF siger tak
Der blev sendt en meddelelse rundt
til foreningerne i lokalområdet, fra
Lokalbladets pulje omkring uddeling
af overskud. Her søgte HarkenUGF
og Harken Fælled om tilskud til nyanskaﬀelser, som der har været ønske om længe. I Harken Fælled har
der længe været behov for opsætning af to nye bænke, da de eksisterende er bukket under for tidens
tand, og ikke længere kan opfylde
deres funktion. Her blev der ansøgt
om 6400,00 kr. fra puljen, som blev
bevilliget med det fulde beløb. Harken Fælled takker mange gange for
tildelingen og glæder sig at indvie
de nye bænke i løbet af foråret.
HarkenUGF søgte også om midler
fra puljen til ting som stod på ønskelisten, ting som de gerne ville
enten have indkøbt eller renoveret.
Gymnastik har godt gang i Balance
og Styrkeholdet, og ville her gerne
have midler til indkøb af nye pilates
bolde og håndvægte. Lokalbladets

overskudspulje bevilgede beløb til
nye pilatesbolde og håndvægte i alt
9800,00 kr. Gymnastikafdelingen takker mange gange og anskaﬀer snarest de nye redskaber. Vi søgte også
om midler til et tilskud til et nyt gulv i
vores cafeteria, da det eksisterende
er ved at være slidt i kanterne, og nye
Højskolesangbøger.
Vrejlev menighedsråd har doneret
Højskolesangbøger til HarkenUGF,
så der kan lyde skønsang i cafeteriet
og hallen, når lejlighed byder sig. Det
blev desværre ikke til nyt gulv i cafeteriet i denne omgang, men der skal
lyde en stor tak både LokalBladet og
Vrejlev menighedsråd, for både midler og sangbøger.
Hen over slutningen af efteråret og
julen, stak coronaen igen sit grumme
væsen frem og lagde en dæmper på
aktiviteterne i Harken hallen, både på
den idrætsmæssige side, men også
med hensyn til de sociale aktiviteter,
og udlejninger af lokaler til festlige aktiviteter hen over julen. Der var lagt
op til at genoptage fællesspisning

i slutningen af januar, men det blev
rykket til starten af februar i stedet. Vi
må håbe at der snart bliver normale
tilstande igen så vi kan mødes både
til egne festlige indslag, og at andre
fra lokalområdet og ude fra, kan mødes og ses med familie og gode venner.
Flemming Jensen
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Kikkenborgvej
I oktober ﬂyttede Britta Sørensen og
Erik Jensen ind på Kikkerbakken på
Kikkenborgvej. Der er ikke tvivl om
hvor navnet Kikkerbakken kommer
fra, der er en fantastisk udsigt fra
ejendommen. Parret havde længe
ledt efter en ejendom i Midtvendsyssel, og da de så Kikkerbakken faldt
de straks for stedet. Her var meget af
det de ønskede sig. Der er knap 1ha
grund, hvoraf ca. halvdelen er skov,
en dejlig have med masser af frugttræer og et drivhus - og ikke mindst
udsigten.
De kommer fra Tversted, hvor de
har drevet et Bed and Breakfast
med plads til 10 personer. Med tiden
trængte de dog til at prøve at have
fri om sommeren, og derfor solgte
de stedet. Tilsammen har de 6 børn
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og 8 børnebørn, som de glæder sig
til at besøge noget mere. Og så ser
de frem til, at der bliver mere tid til ferierejser.
Britta kommer oprindelig fra Østervrå. Hun er bogholderiuddannet og
har arbejdet både for private og 13 år
i Spar Nord. Det blev også til 13 år
i økonomiafdelingen i Frederikshavn
Kommune. Hun valgte at gå på efterløn som 64 årig. Hun har altid været
involveret i foreningsarbejde og er
stadig bestyrelsesmedlem og kasser
er i Østervrå Antenneforening.
Britta har også keramik som hobby
og sammen med to andre kvinder har
de Lerhulen i Østervrå. Her bliver der
lavet en del keramik, og de har bl.a.
udstillet på Klostermarkedet. Hun leger p.t. med tanken om at lave en lille

butik derhjemme.
Erik kørte desværre galt på motorcykel som 21 årig og mistede største
delen af sit syn. På trods af det, har
han haft gang i mange ting siden.
Han har drevet landbrug i ca. 30 år,
og sideløbende med dette drev han
en døgnbutik i Hjørring i 12 år. Han er
desuden uddannet beskæftigelsesvejleder, og han har kørt som konsulent for Dansk Blindesamfund i 8 år.
Britta og Erik glæder sig til at lære egnen at kende,
Lokalbladet ønsker jer velkommen.
Karen Margrethe Bruun
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Turen til København
– fortalt af nogle gamle elever fra Gl Rønnovsholm Skole

Turen blev planlagt til sommer 1952.
Lærer Jensen & frue, skulle styre hele
ﬂokken på 34 elever.
Turen startede fra Hæstrup Station,
hvor man skulle til Aalborg med toget.
Man skulle sejle fra Aalborg til København. Det foregik enten med Jens
Bang eller H.P. Prior. Man sejlede til
Kvæsthusbroen i København.
Derfra gik turen til Strandvejen 93,
hvor opholdet var.
Her kunne provinsbørn / skoler søge
om ophold. De sov i nogle store sovesale, hvor køjesenge var sat sammen
2 & 2. Baderummet var stort med vask
og der var indlagt vand. Det var ikke
alle der havde indlagt vand derhjemme.
Spisesalen var også stor og der var
På billedet er: Lærer Jensen & frue.
plads til mange borde og stole.
Anny Lauritsen. Herdis Jensen. Birthe Andersen. Herdis Andreasen. Esther Andreasen.
På turen så vi bryggeriet Tuborg og her Tove Olsen. Anne Lise Bøgholm. Inga Stenskrog. Maja Thøgersen. Tove Kristensen. Elin
ﬁk vi hver en sodavand. Vi var også Laursen. Emma Larsen. Følgende navne huskes efternavn ikke.
på Langelinie og så den lille havfrue. Preben. Kjeld. Erik. Johannes. Børge. Jørgen. Åge. Villy. Jens Børge. Svend. Kjeld.
Vi kan dog ikke huske den lille havfrue Evald. Frede. Thorkild. Karl- Erik. Kaj Børge. Allan.
så godt, vi husker dog en bænk med 2
små mørke børn.
Vi var en tur i Tivoli. Vi prøvede at køre sporvogn og vi
var oppe i Rundetårnet.
Vi medbragte til ferien sovepose, dem der havde det,
ellers tæppe.
Vi havde lommepenge med, men de blev aﬂeveret til
lærer Jensen, som administrerede dem.
Hilsen Svend og Allan

Svend Nielsen

Allan Laursen
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Minder fra skoletiden i Høgsted Skole.
LokalBladet har snakket med to hold
”gamle” skoleelever, der har gået på
Høgsted Skole. Det ene hold har haft
den første tid på skolen og derpå gået
resten af tiden på Vrå Realskole. Det
andet har haft hele deres skoletid i
Høgsted Skole.
Det første hold er Grethe Vestergaard, Henning- og Knud Thomsen.
Alle tre er vokset op på gården Åbenterp, hvor Knud stadig bor. Henning
bor i Hellum og Grethe i Brønderslev.
Det er måske lidt svært at huske,
hvad der skete for over 80 år siden,
men nu de tre søskende sidder sammen, dukker minderne op og snart er
vi tilbage før, i og efter besættelsen
og man får fornemmelsen af en helt
anden tid.

Henning, Knud og Grethe

Grethe, der er født i 1932 startede
med at gå i skole i 1937, samme år
som hendes 2 år ældre, nu afdøde,
søster Anna. Grethe ville meget gerne i skole og ﬁk så lov, som kun 5årig,
at følge med storesøsteren, ligeså tit
hun ville, bare hun ville være stille.
Hun havde nemt ved at lære, så da
tiden kom, at hun ifølge alderen skulle i skole, sprang hun over 1. klasse
rykkede direkte op i 2. klasse, for hun
havde da jævnlig gået i skole i 2 år.
På det tidspunkt var Janus Worm
førstelærer og så var der lærerinde
Mary Nielsen (frk Nielsen), der var 2
årgange i samme klasse, hvorfor læreren var nødsaget til at undervise på
2 forskellige niveauer, men de havde
så til gengæld ikke så mange fag. De
bestod af regning, dansk, bibelhistorie, danmarkshistorie, geograﬁ. Derudover havde pigerne håndarbejde
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(syning) og drengene havde drengenes time, som tit var en gåtur ud i naturen. De husker skoletiden hos lærer
Worm, som en god tid. Der er blevet
udtalt, at der var ånd i og over hans
skole, måske var det derfor Høgsted
Skole blev kaldt for ”Friskole Midt i
Kommuneskolerne”.
Der var ikke gymnastiktime, men nogen gange blev bordene i klassen
rykket ud til siderne og så lavede de
nogle øvelser. Senere blev det obligatorisk, at man skulle have gymnastik i skolerne, men Knud, der først
startede i skole i 1948, siger dog, at
de ikke lavede ret meget gymnastik
i den tid, han gik der. Han havde kun
lærer Worm i kort tid. Derefter kom
lærer Hove.
Lektier mindes de ikke, de havde meget af, der skulle laves hjemme. Hos
Worm havde de ikke salmevers for,
de skulle lære uden ad. Det skulle
de derimod hos lærer Hove, husker
Knud.
Skarnsstreger eller måske bare drillerier fandt også sted og Henning fortæller, at lærer Worm en dag i timen
siger, at der var kommet en klage fra
S. M. Holst Vrejlev Kloster, at hans
jumbe var blevet beskadiget. Nu var
det sådan, at datteren Britta tit kom
kørende til skole med hest og jumbe. Hesten blev sat på stald i Dalbo,
mens Britta var i skole og bagefter gik
hun til Dalbo, for at hente køretøjet
og køre hjem, men på hjemturen ud
for skoven ved Højvang stod en dag
en klynge drenge og de havde samlet
en masse grankogler, som de i stride
strømme sendte over i og mod jumben. I drengetimen lige efter episoden, sagde lærer Worm, at han ikke
rigtig kunne forstå, hvorfor drengene
gjorde sådan noget, så viste Henning
ham den røde streg tværs over sit
ansigt. Drengene hørte aldrig mere til
sagen. Der kom heller ikke ﬂere grankogler i jumben og Britta brugte herefter kun pisken til det, den oprindelig
var beregnet til og ikke til forbicyklende drenge. Hvem der havde startet
fejden, husker Henning ikke.
Alle børnene fra Åbenterp cyklede til
skole. Både Anna, Grethe og Henning

nåede at få nye cykler inden besættelsen. Herefter var det var næsten
umuligt at få dæk og slange til cyklerne. De blev lappet, så længe det
var muligt. Henning fortæller dog, at
han en overgang kørte på lastbildæk
– det man kaldte for ”fast gummi”. Da
Knuds skolegang begyndte i 1948,
var det problem overstået og man
kunne igen få både dæk, slange og
lappegrej.
Henning fortæller, at deres far, Hans
Thomsen, sad i sognerådet i VrejlevHæstrup og dermed havde ansvar for
og tilsyn med skolerne i sognet. Han
var også med til den årlige eksamen
og overhørte eleverne. Det der dengang blev kaldt eksamen bestod i, at
alle elever læste et stykke højt.
Hans Thomsen cyklede meget rundt,
for han havde også tilsyn med vejene
og kom derfor tit forbi skolen. Hvis der
var frikvarter og lærer Worm var i skolegården, kørte Hans indenom og ﬁk
en snak med lærer Worm. Det med
tiden blev ikke taget så nøje, børnene
legede og timen startede først, når
lærer Worm og Hans Thomsen var
færdig med snakken.
I frikvarteret blev der leget i skolegården foran skolen ud mod vejen.
Der var tre eller ﬁre rækker ribber til
at klatre i og to bomme. Når frikvarteret startede, styrtede de ud, for det
var med at få den bedste plads på
bommene, så kunne de sidde der og
bukke forlæns, baglæns, sving op eller bare hænge med hovedet nedad.
Da Grethe senere kom på gymnastikhøjskole, var der ikke ret mange, der
havde de færdigheder på bom, som
hun havde og hun tænkte undrende,
er det da ikke noget, man bare kan.
Hun tænkte ikke over, at det var noget, hun gennem leg ubevidst havde
øvet hele sin skolegang i Høgsted
Skole - den tids form for gymnastik.
Bommene var der også, da Knud årene senere gik i skole, også her blev
det hele ﬂittigt brugt, men også andre
lege kom på mode som at bytte hønseringe og spille klink.
Grethe husker, at der i starten af hendes skoletid blev brugt korporlig afstraﬀelse – især til drengene, hvis de
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Skolebillede fra 1955 Ole Christensen nr.3 fra venstre i 1. række fra oven førstelærer
Hove yderst til venstre

var frække eller havde lavet et eller
andet. Det var ikke rart at overvære.
Der var måske kommet nogle forældre påtaler, for senere blev den hårde
form for afstraﬀelse sjældnere. Det
var ikke forbudt for lærerne med korporlig afstraﬀelse dengang. Bank var
en form for opdragelse, men som de
husker det, gik det desværre mest ud
over de laveste i hierarkiet. Lærernes
ret til at slå skoleelever blev ophævet i Danmark i 1967. Knud fortæller
om mildere form for afstraﬀelse i hans
skoletid, at rykke i nakkehårene, som
Lærer Hove brugte, men det gjorde
ikke ondt.
Knud fortæller også, at der dengang
var mange af eleverne, der ﬁk eller
havde øgenavne, navne der tit blev
hængende, for folk ﬂyttede ikke senere så langt væk fra fødeegnen.
Nu vi er midt i Corona tiden med
jævnlige vaccinationer, faldt snakken også på de vaccinationer, som
børnene skulle igennem dengang.
Der var ikke så meget snak. Der var
ingen forældre, der brokkede sig og
forbød deres børn at blive vaccineret. Det var noget man skulle og så
blev man stillet op på række i skolen,
når man var vaccineret, blev spidsen
af nålen på sprøjten ført hen over et
spritblus og så var man klar til at hive

endnu en portion op af ﬂasken til næste elev. Det var måske lidt usikkert
med hygiejnen, for Henning fortæller, at han havde problemer med et
af sine ”stik”, der gik betændelse i og
det tog omtrent tre måneder, inden
det var ovre.
Det var ikke skolegang det hele. De
var også på udﬂugt nogle gange til
Sæby. De blev kørt i hestevogn til
Tårs, derfra med tog til Sæby, hvor
de blandt andet sejlede på Sæby Å.
Det var før redningsvestenes tid, for
det ﬁk de ikke på. Der var også ture
til Tolne Skov.
En lille sidebemærkning om lange
skoleveje, dårlige cykler og sammenhold
Både Grethe, Henning og Knud kom
efter skolegangen i Høgsted til Vrå
Realskole. På cykelturene frem og
tilbage blev der et fantastisk sammenhold. Grethe fortæller, at de var
mange der fulgtes ad. Der var en lille
ﬂok fra Høgsted og Haurholm, som
de fra Åbenterp stødte til oppe for enden af deres privatvej. Når de kom til
vejen til Poulstrup stødte de elever til,
der kom ikke bare fra Poulstrup, men
fra Bastholm og en enkelt helt fra Jerslev og senere nede på hovedvejen
den ﬂok, der kom fra Harken området, så de var tit en stor ﬂok inden de

nåede Realskolen. Henning siger, at
der næsten hver dag, var nogen hvis
cykel punkterede, men der var aldrig
nogen, der blev ladt alene. De havarerede kom på bagagebæreren på
cyklen hos en af de store drenge og
så kørte en anden af drengene med
cyklen ved siden hen til cykelhandleren i Vrå, så den kunne blive lappet
og stå færdig til hjemturen, når skoletiden var slut. Om vinteren var der
nogen, der kørte slæde eller kane og
så kunne man komme med der. Det
enorme sammenhold, der var dengang er en dejlig tid at tænke tilbage
på.
Kirsten Mouritsen
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Aktivitetscenteret
26. oktober lykkedes det at holde generalforsamling for to år, og godt 30 personer mødte
op, ﬂot. Som noget anderledes i disse tider
ﬁk vi smørrebrød rigtig godt, men der var
nogle der manglede vores gule ærter, måske
på et senere tidspunkt.
Lørdag den 18. november prøvede vi, som
noget nyt, at holde julestue hos Landlyst,
hvor der blev fortalt og vist om mange forskellige dekorationer, bagefter kunne man gå
rundt og kigge og handle i butikken. Vi sluttede af med at få æbleskiver og gløgg eller
kaﬀe. Rigtig god eftermiddag.
Onsdag den 8. december holdt vi julebanko
Fredag den 10. december. Som tiderne er,
blev julefrokosten holdt hos Bondestuen,
men vi ﬁk samme gode julemad som vi plejer,
så vi ﬁk hygget og snakket en masse. Nu holder vi juleferie til hen i januar, hvor vi håber
det ser bedre ud med smitte.
Godt nytår til alle

på grund af sne var vi ca. 20, men rigtig hyggeligt med lidt ekstra gode gevinster, og et ekstra spil med gevinst
som var købt hos Landlyst, den heldige som vandt var Nikoline
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Flere minder fra skoletiden i Høgsted skole
Det andet hold, dem der har haft hele
deres skolegang i Høgsted Skole, er
Birthe Christensen nu bosat Vrejlev
Klostervej 18, Tårs. Hendes hjem
var ejendommen på Vrejlev Klostervej 425. Desuden Britta Jacobsen fra
Højvang, bor nu i Brønderslev og så
yngste elev Ole Christensen er fra Nr.
Lie. Han bor nu i Poulstrup.
De kan alle huske, at de brugte læsebogen Ole Bole ABC, men hvor
meget de kunne, før de kom i skole
er der tvivl om, dog mener Britta, at
da hun havde 3 søskende, der kom
i skole før hende, havde hun sikkert
lært lidt inden. Oles mor købte Myrebogen til Ole, så han kunne læse
i den inden, han kom i skole. Det var
et læsehæfte, der også indeholdt

den lille tabel. Bogen var beregnet til
1. klasse og udkom som læsebog i
1897. Myrebogen blev i 1927 aﬂøst
af Ole Bole abc.
Ole har stadig Myrebogen, hvor det
hedder, hvis du er ﬂittig, kan du opnå
meget. Deraf talemåden ”så ﬂittig
som en myre”, for de løber konstant
rundt og hjælper hinanden med at
opbygge deres bo. Derfor lær af myren og bliv nyttig også selvom kræfterne er små. I Myrebogen står der:
”først må man lære bogstaverne at
kende, så at lægge dem sammen
til stavelser
og ord, dernæst at forstå,
hvad
ordene for-

tæller, derfor må man være ﬂittig som
en myre, hvis man vil lære sin abc til
gavns” og derfor hedder bogen Myrebogen.
Et lille vers fra bogen:
Se, du er af fornem Menneskeslægt
Og Myren er kun et lille insekt,
Men ﬂittigt den bruger de ringe Kræfter
Og det skal du lære at gøre den efter.

Birthe startede i skole i 1943, Britta
i 1945. De husker begge, at det var
utrygt under besættelsen og at de var
bange for de store lavtﬂyvende ﬂy-

Britta Jacobsen
Ole Bole ABC og Myrebogen

Årsmøde i hallen
Tirsdag 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 bestyrelsens planer
for hallen og få en snak om fremtiden
for vores lokale samlingssted.
Der serveres lidt ost og vin Alle er velkommen.
Venlig hilsen
Halbestyrelsen Poulstrup Hallen
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vemaskiner. Britta kan huske, at hun
en dag på vej hjem fra skole, blev så
bange, da der kom et ﬂy meget lavt,
at hun krøb ned i grøften og Birthe
kan huske kortegerne med de mange
stive hestetrukne vogne, der kørte
forbi hjemmet på Vrejlev Klostervej,
hvor der dengang var grusvej. Det
var også den tid, hvor det var svært at
få dæk og slange til cyklerne og her
fortæller Birthe, at også hun kørte på
fast gummi og det havde den cykel
også, at Britta lærte at cykle på. Britta
var nu også så heldig med transport
til skolen, som der før er fortalt om,
at Britta Holst fra Vrejlev Kloster kom
kørende til skole i jumbe om sommeren eller kane/slæde om vinteren.
Køretøjet fra Vrejlev Kloster kørte
stadig forbi Højvang, Brittas hjem,
men i hendes skoletid, var det først
Helle og senere Fanny, der var kusk.
Her ﬁk hun tit lov til at køre med og så

blev hun sat af ved skolen, inden de
fortsatte til Dalbo, hvor hesten blev
opstaldet, mens skoletimerne stod
på.
Birthe og Britta havde lærer Worm
i starten. Da han døde i 1949, havde de vikarer indtil 1950, hvor lærer
Hove overtog hans embede. Han kom
fra Vestervig. Den gamle frk. Nielsen
(Mary) stoppede i 1946 og erstattet af
(den ny) frk. Nielsen, (Marie) der blev
senere gift med Sigvald Svennum og
kom til at hedde fru Svennum.
Skolegangen var inddelt i 1. klasse,
bette anden og store anden, bette
tredje og store tredje samt bette fjerde og store fjerde klasse. 1.klasse
gik i skole tirsdag og fredag fra kl. 8
– 12 og næste år dobbelt op. De store klasser gik stadigvæk ﬂere dage i
skole om vinteren end om sommeren
– af hensyn til landbruget, der havde

Ole var så ﬂink at komme med en kurv med en samling af bøger, hæfter og sjove ting
fra sin skolegang, som vi kunne få et indblik i.
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brug for elevernes arbejdskraft.
Fag der blev undervist kan ses på billedet af skoleskemaet. Der blev gjort
meget ud af, at eleverne kunne skrive
pænt og få en pæn håndskrift. Der
blev brugt lang tid på at øve med at
skrive en hel side i skrivehæftet med
det samme bogstavbog.
Birthe og Britta siger, at pigerne havde håndarbejde, da de kom op i de
lidt ældre klasser. De lærte at brodere forskellige slags sting og sømme.
I Oles tid havde drengene tegne- og
malebog, som de brugte, når pigerne
havde håndarbejde. Om sommeren
sendte lærerinden også af og til drengene ud, så kunne de ordne lidt i haven.
Ole startede i skolen i 1950. Han gik
til skole det første år, for i 1. klasse
måtte man ikke cykle til skole, man
skulle først lære at begå sig i traﬁkken. Det sommer han startede blev
cykelskuret ud mod vejen bygget. I
den anledning blev der også arrangeret et byggegilde. I 1951 blev der
lavet nye toiletter med ”træk og slip” 2
til pigerne og et til drengene.
En kort overgang skulle eleverne
fra Høgsted Skole gå til gymnastik i
Høgsted Forsamlingshus. Det var en
vikar, der stod for træningen, men det
gik ikke altid lige godt med at styre
drengene, fortæller Ole, for en gang
låste de døren til forsamlingshuset,
så vikaren ikke kunne komme ud.
Derefter hang de vikarens cykel op i
et træ og så cyklede de bare hjem.
Det kunne også nogle gange tage så
lang tid med at komme fra skolen til
forsamlingshuset, at tiden til gymnastik var ovre. Samme vikar havde en
anstrengt tid, for de store drenge tog
ham også en dag og stoppede ham i
den store tørvekasse, så blev lærer
Hove hentet til afstraﬀelse. Ikke så
mærkelig at omtalte vikar ﬂyttede efter kort tid. Han blev aﬂøst af pastor
Dissing. Han ﬁk efter nogle ”træfninger” styr på uromagerne, for Ole fortæller, at pastor Dissing havde en helt
speciel form for afstraﬀelse. Hvis man
ikke kunne opføre sig ordentlig, bad
Dissing eleven om at stå op på sædet
på skolebænken og så skulle man stå

Lokalhistorie
ret der, til man var ordentlig. Dels var
det ﬂovt og dels var det anstrengende, at stå og holde balancen på bænken, så det var snart slut med uro i
Dissings timer og eleverne blev alle
meget glade for ham. Herefter var Kaj
Madsen fra Guldager og senere et
par lærerinder vikarer, alle var meget
vellidt. Kaj Madsen spillede violin og
der blev sunget meget i hans timer.
Hvis ikke man havde læst på sin
lektie kunne man godt komme til at
”sidde efter”. Det var ikke noget Birthe og Britta prøvede. De mener, at
de gjorde meget ud at kunne deres
lektie, men det havde Ole og nogle af
de andre drenge prøvet og også en
enkelt pige, så måtte de bruge tiden
efter skoletid til at læse eller skrive,
det de ikke kunne. Ole mener også
han engang skulle skrive: Man må
ikke råbe op i timen. Det skulle skrives 100 gange – vistnok – Ole griner
og siger, at det da havde været skønt
at have haft en duplikator dengang.
Det var kedeligt at ”sidde efter” og
især, når man havde siddet i skolen
det meste af dagen, så nogle gange,

Birthe Christensen

når lærer Hove lukkede døren til klasseværelset og
gik ind til sig selv
for at drikke kaffe, åbnede drengene vinduet og
kravlede ud og
løb hjem. Når de
kom næste dag,
kunne de ligeså
godt først som
sidst stille sig op
til afstraﬀelse,
for der vankede
altid en på hovedet efter sådan
et snyderi. Alle
tre ”gamle” elever her er enige
om, at ”en på
kassen” efter datidens opfattelse var
led i opdragelsen.
Birthe fortæller, at hun sjældent ﬁk
madpakke med. Hun skulle komme
hjem og spise, for hun boede så nær
ved skolen og det var hun så ked af,
for hun syntes altid, at de ﬁk stegt
ﬂæsk og hyldebærsuppe og det var
bestemt ikke hendes
livret, så tit nøjedes
hun bare med at kigge
i gryden og ønske, at
hun måtte blive på
skolen og spise sammen med de andre,
hvis madpakker så
spændende ud med
æg med spegepølse
eller leverpostej- eller spegepølsemad.
Ole fortæller, at de
sommetider havde en
ﬂaske hvidtøl med til
madpakken. Flasken
kom i tasken og når
den var blevet grundigt rystet på vej til
skole, skete det af
og til at korkproppen
med et smæld røg af
ﬂasken. Det var ikke
altid populært hos
lærer Hove med den
slags ”fyrværkeri” og
nok heller ikke for

Skoleskema for 3. klasse

den, hvis taskes indhold, det gik ud
over.
Eksamen husker de som en særlig
dag, hvor eleverne skulle være ”pyntet” og i deres ﬁneste tøj og den dag
kom præsten og nogle fra skolekommissionen og sognerådet. De sad på
stole eller tørvekassen bagerst i klassen og hørte på, at hver elev læste et
stykke højt.
I frikvartererne legede de Tre slag på
ryggen, hoppe i mand, to mand frem
for en enke, hinkesten, klinkekugler.
Der var også hønseringe og omkring
1950 kom snapringene.
Birthe fortæller, at de var på udﬂugt
til museet i Hjørring i ﬂere år – ikke
så spændende, men så kom ture
til både Sæby og Århus og senere
kom turene til at gå længere hen og
strække sig over ﬂere dage, for Ole
fortæller om den bedste udﬂugt hans
klasse var på. Det var med lærer Kaj
Madsen. Han havde en ven, der var
lærer i Korinth på Fyn og der var de
på besøg i 4 dage med mange udﬂugter.
Kirsten Mouritsen
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Kirkebladet
Sognepræst Kirstine R.R. Rafn
Vrejlev Præstegård
Vrejlev Kirkevej 28 9760 Vrå
Tlf. 98 98 60 43
Kan kontaktes:
Mandag - torsdag 09.00 - 17.00
Fredag er fridag Mail: krr@km.dk

I præstens fravær
Når jeres præst holder fri, kan sognepræsterne i
Vrå/Em og Tårs/Morild kontaktes:
Vrå/Em: Henrik Bang-Møller (HEBM), tlf. 98 98 10 40, mail HEBM@KM.DK
Tårs/Morild: Kirsten Munkholt (KIMU), tlf. 98 96 10 83, mail KIMU@KM.DK
Følgende dage holder præsten fri:
18. – 20. marts – HEBM
10. april – KIMU
2. – 8. maj - HEBM

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

Vi mødes den første fredag i måneden i Sognehuset. Vi strikker til Rumænien,
men har også aﬂeveret sokker, halstørklæder og lune tæpper til Blå kors i Hjørring. Vi mødes kl 14, strikker/hækler, får kaﬀe og kage og synger en sang eller
to , og går hjem 1630-1700. Vi har plads til ﬂere, så skulle du have lyst til hyggeligt samvær den første fredag i måneden er du VELKOMMEN i Sognehuset.
De kommende fredage er 4. marts - 1. april - 6. maj

Kirkegårdsleder:
Jan Bjergene Christensen
Servicemedarbejder:
Inger Hansen

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

Kirkebil:
Bestilles til gudstjenester senest om
lørdagen kl. 17.00 hos
Henny Thomsen Tlf 24 65 98 33
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Kun for mænd
Der er stadig hyggeligt samvær – men KUN FOR MÆND – i sognehuset hver
den
første tirsdag i måneden.
Damerne har jo deres fællesskabseftermiddage, så derfor er det helt på sin
plads at også mændene skal have deres egen dag.
VI mødes kl. 14.00 til kl. 16.00 og der vil være kaﬀe (eller
te) på kanden, samt franskbrød eller boller med ost og
rullepølse – og ikke mindst det gode samvær og den hyggelige snak med venner, naboer og bekendte.

Konﬁrmandernes
egen højmesse
Søndag den 27. marts, kl. 10.30 i
Vrejlev kirke vil dette års konﬁrmander stå for højmessen. Det er jo efterhånden en gammel tradition, at
præsten slipper tøjlerne lidt og giver
plads for konﬁrmanderne.
Det bliver – helt som de andre år –
en ganske særlig gudstjeneste. Det
er nemlig konﬁrmander, der ikke bare
står for det meste af gudstjenesten,
men også har skrevet ind- og udgangsbøn, kollekt og meget, meget
mere. Og det bliver helt i de unge
menneskers ånd og sprog.
Kom og bak vores dygtige konﬁrmander op – og få del i deres univers og
fortolkning af kirken og kristendommen.

Dåbsgudstjenester
Vi tilbyder lørdagsdåb følgende dage i
2022:
28. maj, kl. 10.30
27. august, kl. 10.30
26. november, kl. 10.30
– men kirken… Ja det bestemmer det
dåbspar, der først henvender sig til præsten og bestiller dåb.
Vi glæder os til at byde nye, små sognebørn velkommen til en uformel og hyggelig
dåbsgudstjeneste med dåbsfamilien/dåbsfamilierne i centrum.
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Vi siger tilykke til:

Forår på kirkegårdene
Foråret er forhåbentlig på vej, og med det hersker der også travlhed på vore
kirkegårde. De ansatte starter i foråret, så der kan plantes forårsblomster på
gravstederne, og snart vil man blive mødt af et ﬁnt ﬂor af mange farver når
man går rundt på kirkegårdene.
Vi kan glæde os til en sommer, hvor alting igen vil blomstre - det trænger vi
også til efter de sidste 2 års corona, og med deraf følgende restriktioner m.m.

Nicklas Vinther Nielsen,
døbt i Vrejlev kirke 10/10-21
Felix Djernæs Kjeldsen,
døbt i Vrejlev kirke 10/10-21
Asger Palle Nielsen,
døbt i Vrejlev kirke 24/10-21
Alfred Sort Krogsgaard,
døbt i Vrejlev kirke 24/10-21
Christian Hansen,
døbt i Vrejlev kirke 31/10-21
Luna Fonseca Munk Mølhus,
døbt i Vrejlev kirke 31/10-21
Valdemar Lundgreen Jess,
døbt i Vrejlev kirke 7/11-21
Leander Martinus Fjord
Christensen,
døbt i Vrejlev kirke 27/11-21
Anne-Kathrine Andreasen,
døbt i Vrejlev kirke 27/11-21
Laura Winther,
døbt i Vrejlev kirke 27/11-21

Vi har taget afsked med:
Jane Thomsen,
bisat fra Vrejlev kirke 23/10-21
Gudrun Elisabeth Nielsen,
begravet fra Vrejlev kirke 30/1021
Søren Sandberg Andersen,
bisat fra Vrejlev kirke 27/11-21
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Påskens og forårets
gudstjenester:
Foråret har jo så dejlig mange helligdage. Dage som vi kan bruge til at
komme ud i haven, gå ture i skoven,
komme i sommerhuset og gøre klar til
sommeren, få campingvognen luftet.
Foråret giver også herligt mange
lejligheder til at komme i kirke, men
hvad betyder egentlig alle disse helligdage – bortset fra fridage?
Først og fremmest er der påsken,
men også bededag og Kristi Himmelfartsdag og ikke mindst pinsen der giver os et pusterum i dagligdagen:

Langfredag: (Hæstrup kirke
kl. 10.30)
Og det var en lang dag for Jesus. Døden på korset er ikke en skånsom og
hurtig aﬀære, det tager lang tid, og
tiden må have føltes meget, meget
lang.

Påskedag: (Vrejlev kirke kl.
10.30)
Jesus lever, graven brast. Vi fejrer
Jesu opstandelse fra de døde. Vi
fejrer, at døden ikke længere har det
sidste ord.

2.påskedag: (Vrå kirke, fællesgudstjeneste kl. 19.00)

Skærtorsdag: (Vrejlev kirke
kl. 19.00)
Den sidste dag Jesus tilbragte sammen med disciplene. Da de spiste
aftensmad sammen indstiftede Jesus
nadveren, og ﬁk vasket sine fødder.
Deraf navnet; skær betyder nemlig
ren.

Før 1770 fejrede man tillige 3. påskedag… Men nu må vi nøjes med
2. påskedag. Den har ikke en særlig hændelse – som påskens øvrige
dage – men er en fortsættelse af fejringen of Jesu opstandelse.

Kristi Himmelfartsdag: (Hæstrup kirke kl. 10.30)
Kristi himmelfartsdag falder 40 dage
efter påske og ti dage før pinse. Vi fejrer, at Jesus steg til himmels 40 dage
efter sin opstandelse og markerer på
den måde afslutningen på Jesus’ liv
på jorden.

Pinse: (Pinsedag Vrejlev
kirke kl. 10.30, 2.pinsedag
Sinelund ved Sejlstrup kirke
kl. 10.30)
Ordet pinse kommer af det græske
ord pentekoste. Det betyder den
halvtredsindstyvende og refererer til,
at pinsen falder 50 dage efter påske.
Her fejrer vi, at Helligånden, som er
Guds ånd, kom til verden og skabte
tro, håb og fællesskab blandt mennesker. Derfor kaldes pinsen også for
kirkens fødselsdag.

Bededag: (Vrejlev kirke kl.
10.30)
Indført 1686 af biskoppen over Sjælland, Hans Bagger, og han kaldte
dagen Ekstraordinær Almindelig Bededag. Bededagen blev indvarslet allerede aftenen før, når kirkeklokkerne
ringede som et signal til, at kroer og
forretninger skulle lukke. Alle skulle
faste, indtil gudstjenesterne var afsluttede, og i øvrigt afholde sig fra
arbejde.Denne gudstjeneste er tekstet for hørehæmmede. Søren Skov
Johansen kommer og prædiker.
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Prædikenværksted
Vi ville så gerne sætte nye initiativer i gang efter så lang tids dvale i kirkelivet. Og så kom
Covid-19 igen på tværs i januar måned… Men
vi giver ikke op så let, så derfor er der præmiere på ”Prædikenværksted” 13. marts efter
gudstjenesten. Vi mødes som udgangspunkt
en søndag efter gudstjenesten – så er vi jo i
den rette stemning.
Kom og vær med til en snak om den kommende søndags prædikentekster. Vi begynder med
at læse teksterne højt, og så er ordet ellers frit:
Hvad taler til os, hvad undrer os, hvad synes vi
er uforståeligt? hvad ville vi selv sige, hvis det
var os, der skulle prædike? Og hvad har vi lyst
til at synge?
Snakken over bordet tager udgangspunkt i teksten – men det er ikke til at sige, hvor vi ender…

Alle er velkomne, der kræves ingen øvelse eller kirkevanthed – bare
nysgerrighed og lyst til at gå i clinch med prædiken, Bibel og snak om
tro. Vi regner med at være sammen om Ordet en god times tid.
Vel mødt til en snak om ”den gode bog”.

Kirkegårdsvandringsgudstjeneste
Vi har ”opfundet” en helt ny slags
gudstjeneste med det mundrette navn
”kirkegårdsvandringsgudstjeneste”,
som vi tror kan blive rigtig hyggelig.
Denne ”nye” gudstjeneste holder vi
onsdag den 18. maj kl. 19.00.
Vi starter på kirkegården, hvor en af
gartnerne vil vise rundt og fortælle om
nye tiltage og ændringer på kirkegården. Der bliver mulighed for at stille
spørgsmål til anlægsarbejder eller

planter, arbejdet på kirkegården eller hvad man nu har på hjertet.
Efter kirkegårdsvandringen samles
vi i kirken til en kort gudstjeneste
og slutter aftenen af med lidt godt
til ganen.
Vi kombinerer en lille vandring med
kirkegang og hyggeligt samvær;
motion, Guds Ord og fællesskab
– hvad kan man næsten forlange
mere?
Vi glæder os meget til at vise vor
smukke kirkegård frem og til at se
jer alle sammen.
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Spirekor

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

0. - 2. klasse.
Fredage kl. 13-13:45 på Poulstrup Friskole
Lidt om Spirekor
Spirekor er for alle sangglade drenge og piger.
I spirekoret tager vi udgangspunkt i børnenes
naturlige stemme- og bevægelsesmæssige udvikling gennem sanglege, tegn (”fagter”) og dans.
Vi leger gode sangvaner ind via de børnesange og
-salmer, som vi synger sammen. Børnene lærer
musikalfabetet , noder og musikkens sprog - og vi
stifter bekendtskab med kirkerummet og kirkens
højtider.
Det er GRATIS at synge i Vrejlev kirkes kor.

Babysalmesang

Hvor og hvornår foregår
babysalmesang?

Babysalmesang er musik for de
helt små babyer fra ca. 2 mdr til
ca. 1 år og deres forældre. Vi synger og danser salmer og sange og
lytter til musik. Ved hjælp af sæbebobler, rasleæg og tørklæder
stimuleres barnet mens de lærer
nogle af vore smukke og elskede
salmer og sange. Det er, naturligvis, de voksne der synger, men
børnene lytter med i det rum,
der bliver skabt gennem musikken, bevægelserne og ordene.
Børnene forstår naturligvis ikke
ordene, men det, der bliver sunget
er med til at skabe en stemning,
som børnene kan mærke. Det giver også børn og forældre en mulighed for at blive fortrolige med
kirkerummet.

•

•

•

•

•

Der er babysalmesang i Vrejlev kirke 10 torsdage - første
gang er torsdag d. 27 januar kl.
10.00
Det er organist Lene Rom
Frederiksen der står for undervisningen.
Hvis du går hjemme på barsel
med dit barn, så tag dig tid til at
komme. Tilmelding til Lene på
30129081 eller mail lenerom@
mail.dk
Vi slutter af med at drikke en
kop kaﬀe/te i Sognehuset. Det
er gratis at deltage.
Vi tager naturligvis hensyn til
Corona og sørger for afspritning og afstand.

Morgensang
Vi kan lige nå at runde sæsonen af med en hyggelig gang morgensang tirsdag d. 1. marts, kl. 8.30, i Vrejlev kirke…
efterfulgt af dejlig kaﬀe og friske rundstykker i sognehuset, og ikke mindst en masse hyggeligt samvær.
Vi synes det er så dejligt at starte dagen med et par tekster fra den gode bog og et par gode salmer eller sange. Vi synger
fra salmebogen eller fra højskolesangbogen til dagens tema – krydret med fakta og anekdoter om salmedigterne eller
komponisterne.
Og efter kaﬀen, rundstykkerne og det gode selskab går vi friske og
glade til dagens dont. Kaﬀen og rundstykkerne, salmerne og læsningerne står vi for, det eneste I skal levere er det gode selskab og
salmesangen.
Vi glæder os til at se jer en sidste gang inden sommerhalvåret, hvor
vi samler energi til efterårets og vinterens morgensang, der starter
igen 4. oktober.
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Legekirke
Vi har pudset ”Legekirken” lidt af i vintermånederne. Så nu er vi klar til at
byde voksne og børn i dagplejealderen velkommen til en rigtig hyggelig
stund i Vrejlev kirke.
Legekirke vil være fyldt med salmer, sange, dans og leg. Alt sammen
tilrettelagt efter børnenes præmisser.
Vi vil møde Snapper. Vi vil blæse sæbebobler, lege med faldskærm,
tørklæder, rasleæg osv.
Vi vil bede fadervor og måske bliver der fortalt en lille historie fra Biblen.
Vi vil møde børnene med glæde og humor og bestræbe os på, at børnene får en god og sjov stund i kirkens rum.
Legestuen vil vare ca. 40 min., foregår i Vrejlev kirke og ledes af sognepræst Kirstine Rafn og organist og musikpædagog Lene Rom Frederiksen. I er velkomne til at kontakte Lene for yderligere oplysninger. Tlf.nr.
30129081 – mail: lenerom@mail.dk
Forældre /barn, bedsteforældre/bar, dagplejere og vuggestuer er alle
meget velkomne.
Vi mødes 1. marts, 5. april, 3. maj og 7. juni – alle gange kl. 10.00
Vi glæder os til at se jer.

Aftengudstjeneste
Den 6. marts, kl. 19.00, holder vi en
af de hyggelige aftengudstjenester, og
den bliver kun mere hyggelig af, at vi
holder den i Hæstrup kirkes fantastiske kirkerum.
Aftengudstjenester er ikke en del af
de fastlagte gudstjenester, som de er
beskrevet i ”Den danske alterbog” eller ”Ritualbogen”. Aftensgudstjenester
har et lidt andet sigte; nemlig at bringe os sammen om Guds Ord og ikke
mindst fremme fællesskabsfølelsen
på et mere socialt plan.
Derfor mødes vi til en kort gudstjeneste og efterfølgende et lille glas vin,
cider eller sodavand og lidt snacks –
og en masse hyggeligt samvær med
gode venner, familie og naboer i kirkerummet.
Kom og vær med, del ud af dit gode
selskab og nyd samværet.
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Årets konﬁrmander
Søndag den 24. april
konﬁrmeres i Vrejlev kirke:
Albert C. M. Nielsen
Amalie L. Sørensen
Angelo H. F. Hansen
Anna Soﬁe B. Rømer
Dana L. Svensson
Freja A. V. Grøn
Frej N. Bukholt
Frida H. Rømer
Jakob B. Rømer
Marcus B. Andersen
Marie H. Fuglesang
Nicole R. Sloth
Rasmus K. Andersen
Sabina M. Hansen
Sheila M. H. H. Blum
Signe B. Simonsen
Silas R. Sørensen
Silje D. Melchiorsen
Sille M. Hansen
Simon Justesen
Zelina B. V. Kristensen

Konﬁrmationshjælp
Vi kan tilbyde en lille økonomisk
håndsrækning til konﬁrmation.
’Hjælpen kan kun søges af sognebørn i Vrejlev og Hæstrup sogne og
søges ved henvendelse til præsten
med relevante oplysninger. Ansøgningerne behandles naturligvis fortroligt.
Midlerne stammer fra evt. overskud
fra indsamlingen til julehjælp. Midlerne deles mellem godkendte ansøgere – dog maksimalt 1.500 kr.
pr. konﬁrmand.
Ansøgningsfristen er 1. marts 2022
– ansøgere får besked snarest herefter.

Lørdag den 23. april
konﬁrmeres i Hæstrup
kirke:
Jacob A. A. R. Ulbæk

Syng-sammen i
Hæstrup kirke
Vi har en vidunderlig sangskat i Danmark med masser af skønne sange
og salmer til forskellige årstider, begivenheder i livet og sindsstemninger.
Sange, som løfter sindet og bevæger
kroppen.
Vi mødes tirsdag den 26. april kl.
19.00 i Hæstrup kirke, hvor vi synger sammen. Denne gang synger vi
kendte og elskede sange af Sven
Gyldmark, som har skrevet et utal
af sange til danske ﬁlm. VrejlevHæstrup kirkers kor og kirkesanger
Rune Møller Nielsen vil hjælpe os
igennem programmet og også synge
et par sange undervejs, så I kan hvile
stemmerne og nyde den dejlig musik.
Der serveres der et glas vin eller cider og lidt chips efter sangaftenen.
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Gudstjenestelisten

Dato

Kirkeåret

Vrejlev

Hæstrup

Bemærkninger

Marts
6. marts

1.s.i fasten

19.00

Aftengudstjeneste med vin og chips

13. marts

2.s.i fasten

10.30

20. marts

3.s.i fasten

09.00

Henrik Bang-Møller

27. marts

Midfaste

10.30

Konﬁrmandernes egen højmesse

April
3. april

Maria Bebudelse

10.30

10. april

Palmesøndag

09.00

Kirsten Munkholt

14. april

Skærtorsdag

19.00

Der serveres et let måltid

15. april

Langfredag

17. april

Påskedag

18. april

2. påskedag

10.30
10.30
19.00

23. april
24. april

Vrå kirke musikgudstjeneste med kaﬀebord

10.30
1.s. e. påske

10.30

Konﬁrmation
Konﬁrmation

Maj
1. maj

2.s.e. påske

8. maj

3.s.e. påske

09.00

13. maj

Bededag

10.30

15. maj

4.s.e. påske

10.30

18. maj

10.30
Henrik Bang-Møller

19.00

22. maj

5.s.e. påske

26. maj

Kr. Himmelfart

28. maj

Lørdagsdåb

29. maj

6.s.e. påske

Kirkegårdsvandringsgudstjeneste

10.30
10.30
10.30
10.30

Hvor intet andet er nævnt, er det Kirstine Rafn, der holder gudstjenesten
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Dåb enten Vrejlev eller Hæstrup

Ny multibane i Poulstrup –
til glæde for hele byen
Poulstrup Friskole & Børnehus har længe ønsket
sig en multibane i skolegården til glæde for alle
de aktive børn og unge på skolen – til anvendelse
både i skolen og i fritiden.
Multibanen er nu blevet en realitet takket være store og ﬂotte sponsorater fra det lokale erhvervsliv.
Banen er allerede blevet taget rigtig godt imod af
elever i alle aldre, og det forventes, at banen vil blive et naturligt samlingspunkt, når vejret langsomt
bliver lysere og varmere.
Fodbold er naturligvis den oplagte aktivitet, men

multibanen er også udstyret med både basket- og hockeynet, så der er ﬂere muligheder for sjove og underholdende
aktiviteter.
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Rønnovsholm gl skole.
Jeg overtog den gamle skole for omkring 25 år siden sammen med min
kone og vores 2 børn, og det hele
startede faktisk som en tilfældighed
og en pludselig forelskelse i den
gamle skole. Vi havde et halvt år forinden købt nyt hus i Hjørring midtby
og troede selv at vi skulle bo i vores
nye hus i rigtig mange år fremover.
Men en søndag i sommeren 1996
var jeg ude at køre en tur, og hvorfor
jeg lige pludselig kom forbi Smedievejen 5 ved jeg faktisk ikke, men på
vejen udenfor den gamle skole stod
et til salgsskilt og ude fra vejen den
dag var jeg allerede solgt og kunne
mærke at her ville jeg bo, jeg drejede simpelthen bilen ind til siden og
gik ind i gården ved huset og bankede på døren.
Her blev døren åbnet af en gammel dame (Rosa), og jeg ﬁk forklaret hende at jeg tilfældigvis havde
set skiltet der stod ved vejen og om
det var muligt at få lov at se huset
lige nu, hun smilede og sagde vel-

kommen indenfor, efter en lang og
hyggelig rundvisning sammen med
Rosa var jeg endnu mere sikker på
at jeg ville bo her. Og for at gøre en
lang historie kort, skrev jeg under på
papirerne og overtog huset fredagen
den efterfølgende uge.
Så siden 1996 har den gamle skole
været et fantastisk udgangspunkt for
vores lille familie, huset har givet os
identitet og været en trofast og indbydende legekammerat som både
vi voksne og børnene altid har refereret til med stolthed. Hvem vil ikke
gerne kunne sige
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”Det er mig der bor på den gamle
skole”
Børnene har haft den store udendørs
have som deres helt egen jungle, og
vi har op igennem årene holdt både
frilandsgrise og høns og ænder, der
har været hunde og katte. På et
tidspunkt mens børnene var ved at
blive større var det fast tradition om
sensommeren at børnene inviterede
venner/veninder (nogle gange forældre) med til gemmeleg i haven, den
er nemlig perfekt og fuld af muligheder til den slags lege.
Skolen har også i de
sidste 20 år været hjem
for en hel gruppe af forskellige plejebørn som
har boet hos os i skiftende perioder, noget
som også er gældende
pt. Den store plads og
den ekstra mulighed for
udfoldelse har altid været noget de forskellige
plejebørn har sat pris på.
Den gamle skole har
også i løbet af de mange år vi har boet her
forandret sig meget både udenfor
og indenfor, fra at være en bygning
der ikke havde forandret sig meget
fra 1950 hvor der stadig var
skole på stedet og frem til i
dag hvor hele huset med udhuse er renoveret og moderniseret op til dagens stander.
Renoveringen er blevet gjort
på sådan en måde, at der altid er taget hensyn til bygningen og den oprindelse. Det
har været en lang rejse og er
ikke sket på en gang, det har
været en proces hvor vi har

taget rum for rum og udendørs arealer step by step. Noget af det nyeste
renovering er det ﬂotte nye tag der er
kommet på begge de 2 hovedbygninger og som helt sikkert vil være med
til at sikre at skolen bliver stående
også fremover.
Nu er børnene ﬂøjet fra reden og engagementet med plejebørn er ved at
synge på sidste vers, så hvad skal
der ske med skolen nu? Den er for
stor til 2 mennesker og den fortjener
nok også en ny generation unge mennesker der vil blive ved med at fornye
og vedligeholde den store prægtige
bygning samt de store udenomsarealer der hører til.
Og som det måske vigtigste, igen vil
fylde skolen op med børn der kan udfolde sig og give bygningen liv både
indenfor og udenfor.
Mvh Den glade ejer.

Svend Nielsen
Svend var en af de gamle elever,
som også boede overfor Rønnovsholms gl. skole.
Han fortalte, at den hurtigste vej til
skolen, var ad Nørremarken. Den
vej gik Svend og hans 4 søskende
til skole.
Svends forældre hed Irene & Henry
Nielsen. De kom til Hæstrup i 1947.
De boede i huset på ca. 50 m2. Der
var toilet i haven. Hele familien sov i
samme rum, det var 7 personer.
Om sommeren gravede de tørv i
Guldager på Åbenterps arealer.
Henrys far var fra Poulstrup og han
blev kaldt farve – Lars.
Henry og hans far havde mange
projekter sammen.
Henry var murerarbejdsmand og
han hjalp med at grave brønde. Han
hjalp Ejnar Olsen fra centralen samt
Theodor Jørgensen, Hedebovej.
Om vinteren slog Henry sten ude
ved Kommunegarden, så de sten
kunne bruges på vejene.
Henry havde en hobby, han reparerede ure.

Smedievejen 25.
Allan har overtaget fødehjemmet fra
hans forældre Eugenia & Herluf Laursen.
Allan har 4 søskende: Elin, Jonna,
John og Merethe
Allan er i dag alene. Han har været
gift med Birthe i 40 år.
Allan er en af de nærmeste naboer til
Rønnovsholm gl. skole og har nogle
minder derfra.

Da børnene blev lidt større, ﬁk Irene
arbejde i ﬁsken i Hirtshals. Der kørte
små busser som samlede ﬁskepigerne op og kørte til fabrikken. Senere
ﬁk Irene arbejde på Nestlé indtil hun
gik på efterløn.

Børnene gik med aviser samt lavede
julepynt til salg sammen med deres
forældre. Børnenes løn var at de
kom til juleudstilling i Hjørring.
Da Svend var 13 år, kom han ud og

Der var en lærer som hed Peter Sørensen. Han underviste dem i pli og
god opførsel. Hvis eleverne mødte
Peter Sørensen udenfor skoletiden,
skulle de stå af cyklen og hilse på læreren med navn.
Imellem Allans hjem og skolen, var
der en mindre græsmark, der blev

tjene. Det var med kost og logi, hvor
han gik i skole fra.
Da børnene var ﬂøjet fra reden,
startede Henry & Irene med at gå til
banko. Det var bedst hvis de kunne
komme afsted hver dag.

brugt til fodbold. Når der havde været
spillet bold, var børnene beskidte og
når læreren kaldte ind, var der ingen
håndvask.
Der var en lærer Bach Rasmussen,
som havde et ritual. Når eleverne
stod på række om morgenen, blev en
elev vilkårligt udvalgt til en øreﬁgen
uden grund.
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Ulla og Svend Ole Christensen
På Rærupmarken 11 bor Ulla & Svend Ole Christensen
Ulla er født i Harken, men opvokset i Hjørring og Svend
Ole er fra Vrå. Da vi så skulle se på hus ville den ene ikke
bo i Vrå og den anden ikke i Hjørring, hvad var så mere
nærliggende end at kigge efter hus midt imellem. Derfor
faldt valget på Harken og der ﬂyttede vi til i maj 1986.
Det var meningen at vi kun skulle bo der en kort årrække,
men vi bor her stadig. Vi er rigtig glade for at bor i det
lille lokale samfund som byder på skønne naboer og dejlig natur. Vores fremtidsudsigt er dog med ønske om at
ﬂytte til Hjørring, så vi kan komme tættere på vores børn,
svigerbørn og barnebarn. Skulle nogen gå med et ønske
om at ﬂytte til Harken bliver vores hus sat til salg.
Ulla arbejder som pædagog på et aktivitetscenter i Hirtshals, mens Svend Ole som er uddannet tømrer arbejder
for HP Byg.
I vores fritid nyder vi friluftlivet som campister på Hedebo
Camping i Sæby og det har vi gjort i mere end
25 år. I efteråret nyder vi at komme rundt i landet og se
andre steder, så hvert år tager vi sammen med familien i
sommerhus eller på hotel. Det er nogle hyggelige dage,
som vi ser meget frem til.
I 1992 og 1999 kom børnene Dennis og Laura til verden.

Dennis
Mit navn er Dennis Algreen Munkebæk og jeg bor i Hjørring sammen med min kone Maria. Vi købte et gammelt
hus som vi har totalrenoveret. I 2020 blev Maria og jeg
gift i Vrejlev kirke, vi nåede lige at holde et dejligt bryllup

inden landet lukkede ned pga. Covid 19.
I januar 2021 kom vores datter Merle til
verden, hun er en frisk og glad lille pige,
som går i dagpleje. derudover består vores familie af hunden Jytte.
Min kone Maria kommer fra Hjørring og
arbejder som pædagog i en børnehave.
Jeg er uddannet tømrer og arbejder ved
HP Byg.
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Laura
Mit navn er Laura Munkebæk Christensen. Jeg er
22 år gammel og til dagligt studerer jeg til pædagog.
Jeg er opvokset i Harken, men bor nu i en lille lejlighed i Hjørring med min kæreste Frederik, som også
studerer til pædagog. Vores fritid bruger vi sammen
med familie og venner, gerne med et brætspil eller
andre former for spil. Derudover elsker jeg at bage
og eksperimentere med sjove og ﬂotte kager. Frederik kommer fra Gærum, lidt udenfor Frederikshavn, men vi drømmer dog stadig om at forblive i
Hjørring og slå os nedfor alvor.

Klostermarked 2022
Søndag den 29. maj 2022 holder vi vores årlige klostermarked på Vrejlev Kloster. For 2 år
siden rykkede vi rundt på det hele og ﬂyttede
alle boder, musik og aktiviteter ud i haven,
hvilket var en succes for både udstillere og
gæster. Så det gør vi igen.
Rhododendronen står i fuldt ﬂor, musikken
spiller og der er allerede tilsagn fra en masse
dygtige og spændende udstillere med kunsthåndværk, lokale fødevarer, beklædning samt
planter og maskiner til haven.
Der vil i løbet af dagen være rundvisninger på
gården med fortællinger om klosterets historie, landbruget og Ingstrup Mejeri.
Der vil igen i år være Klostertrail for både unge
og gamle, med en ny og udfordrende løberute
gennem skov og eng.
Derudover vil der være aktiviteter, klappedyr
og lege for børnene, således der er noget
for hele familien.Der vil være musik og dejlig
stemning under trækronerne.
På www.klostermarked.dk og på Facebook
under ”Vrejlev Klostermarked” kan man følge
med i forberedelserne og se nyt om de forskellige udstillere.
Vi håber mange lokale vil kigge forbi den 29.
maj og vil invitere venner og familie med til en
god og hyggelig markedsdag.
Hanne B. Holst
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HUGF Senior
Mandag d. 6. december 2021
havde vi nogle hyggelige timer i cafeteriet.
Vi ﬁk god mad og derefter
kunne man vælge mellem kort
spil, danse eller andre ting.
Der ved 16-tiden var der afslutning af dagen med kaﬀe
og hjemmebagte småkager.
Der blev også sunget mange
sange.
Det var en god afslutning på
et Corona år.

Bagagerumsmarked
i Harken 1. lørdag i april ved forældre til
børn i Børnehuset Møllehaven
Lørdag den 2. april kl. 10-14 på sportspladsen ved Harken Hallen. Hvis vejret
ikke er med os, ﬂytter vi ind i hallen.
Der vil være “lopper” af alle slags, -lige
fra babytøj til værktøj og alt der imellem.
Vi håber på godt vejr og mange besøgende.
Vel mødt
Møllehavens forældreråd
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Mimik i Børnehuset
Børnene i Børnehuset arbejder løbende med at kunne aﬂæse hinandens følelser, især ældste gruppens
børn er kognitivt mere klar og arbejder målrettet på det. Det at kunne

forstå og respektere hinanden, og blive bevidst
om egen måde at agere
på.
Demokrati og motivation kommer vi ofte langt
med, men vi har også
dage, hvor vi oplever
børnene, ”glemmer” det
så vi ser en uhensigtsmæssig adfærd. Dette
er en hel naturlig del i
læreprocessen, det er
derfor vi italesætter og øver det

igen og igen. På den
måde begynder børnene at lære konstruktive
måder at agere på.
Det at gruppen fungerer godt socialt har
stor indﬂydelse på de
ældste børns kommende skolestart. Det
at kunne regulere sig
selv, tilsidesætte egne
behov, vente på tur og
så videre, er en stor og
svær øvelse at mestre.
Derfor skal der tålmodighed til både fra forældre, pædagoger og
børnenes side. Gentagelse
på gentagelse gør en forskel
for barnet som begynder at
tilegne sig strategier, som
det kan benytte når det føler

afmagt og frustration.
Børnene lærer, at andre
børn ikke nødvendigvis
har samme oplevelse af
fx en konﬂikt, som barnet
selv har. Derfor er det vigtigt at fælles oplevelser eller konﬂikter italesættes,
for når det enkelte barn
hører hvordan det andet
barns følelser og meninger er i forhold til en given
situation, oplever de en
forskel som gør, at barnet
også bliver klogere på sig
selv og sine egne holdninger. Børnene er nu i gang
med at udvikle empati og
mentalisering
På stuen har vi dagligt

snakke om, hvordan man ser ud, når
man er glad, vred, overrasket, etc. Vi
øver os i at aﬂæse hinandens mimik,
udtryk og kropssprog
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Lokalhistorie
Poulstrup som jeg husker det
Mange af Poulstrups indbyggere er kommet til, siden vi i 2005 første gang bragte
Egon Juel Jensens historie om ”Poulstrup som jeg husker den”.
Derfor har vi valgt at bringe den igen, for at nye indbyggere kan få en fornemmelse af hvilke historier byen gemmer på. Beretningen der strækker sig over ﬂere
blade, blev første gang bragt i Lokalbladet 2005 nr. 3.

Nr. 52, Ducolakeriet eller Autolakkeri
er sikkert startet af malermester Im.
Østedgaard, som solgte det til Elly
og Aage Pedersen sidst i 30-erne.
Im. Østedgaard ﬂyttede til Vrå og
startede malerforretning her, som

tuberkulose under krigen, og Søren
Andersen m.ﬂ. Aage Pedersen var
en særdeles dygtig maler, men efterhånden som karosserifabrikken
indskrænkedes, faldt også beskæftigelsesgraden på malerværkstedet.

Ducolakeriet Hovedgaden 52

senere er overtaget af sønnen Åge
Østedgaard.
Aage Pedersen var søn af Albert Pedersen, som boede i nr. 76 på hjørnet af Hovedgaden og Engkærvej.
Aage Pedersens kone Elly var datter af Holger Nielsen, ”Nørrehaven”
i Serritslev. Aage og Elly havde ﬂere
børn. Ove, som var den ældste, og
som døde for et par år siden, en datter, Ilse, der døde som spæd, Finn,
som bor i Serritslev, Lene, som bor i
Tornby, Teddy, som har begravelsesforretning i Frederikshavn og Jens og
Jan, som begge bor i Serritslev.
Så længe karosserifabrikken fungerede optimalt med at bygge lastbiler og reparere personbiler, var der
godt arbejde på autolakkeri, og her
beskæftigede man adskillige malere.
Jeg kan nævne f.eks. Kaj Christensen, Kesse Isak, ”Kylle”, som var
bror til Aage Pedersen og døde af
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Aage og Elly var et par muntre mennesker, som man kan sige nok levede
livet. Aage og Elly drev virksomheden
næsten til Aage døde den 3.12.92,

hvorefter huset blev solgt, og Elly ﬂyttede til Serritslev, hvor hun døde den
8.2.2003. Jeg kom meget på Ducolakkeriet, fordi Ove og jeg var jævnaldrende og bedste legekammerater.
Det var altid spændende at være
henne hos Ove. Somme tider var
der en bus inde til om lakering, som
vi så kunne sidde og lege i, til andre
tider var det en lastbil. Og kunne vi
ikke ﬁnde på andet, så kunne vi jo
altid drille malersvendene. Det sidste
medførte en gang, at jeg blev spærret
inde i et lille dueslag på taget af baghuset i ﬂere timer. Efter den dag var
jeg mere forsigtig med mine drillerier.
Ove og jeg holdt en vis forbindelse
med hinanden, indtil han døde.
I nr. 54 var der 4 lejemål. Jeg er ikke
sikker på, at jeg kan huske alle, der
har boet i huset, men jeg ved, at
stueetagen indeholdt Tatolforretning
i sydenden og damefrisørsalon i
nordenden. Der var et indhak i facaden med en dør til hver side til forretningerne. Tatolforretningen ejedes
af Agnes Green, og damefrisørforretningen ejedes af hendes søster,

Arbejderne forsamlet foran virksomheden

Lokalhistorie
Rigmor Green. Jeg mener, Agnes
Green er mor til Olav Green, som
havde sportsforretning i Hjørring og
blev gift med en datter fra Østergård
i Hvidsted. På et eller andet tidspunkt
ﬂyttede Agnes Green til Hjørring og
overlod Tatolforretningen til Stence
og Niels Christensen. Rigmor Green
giftede sig på et tidspunkt med Åge
Kokholm og ﬂyttede lidt længere nord
i byen på vestsiden af gaden. Hendes forretning blev overtaget af Lis
Andersen, som var gift med Søren
Andersen, der arbejdede på Ducolakeriet. De havde en søn ved navn
Per, som var jævnaldrende med mig.
Hvem, der ﬂyttede i Tatolforretningen,
da Stence og Niels Christensen byggede længere nord i byen på vestsiden af vejen. nr.63 husker jeg ikke.
Da Lis og Søren Andersen ﬂyttede
til Brønderslev, blev frisørsalonen til
tobaksforretning, hvis indehaver var
Bertil Mouritsen, som tidligere boede
i nr. 62. Han døde, medens han havde tobaksforretningen.
De to lejemål ovenpå har jeg kun en
svag erindring om, men i den sydlige
ende boede en overgang maler Kaj
Christensen og hans kone ”Tulle”.
I nordenden boede en ældre dame,
som vi kaldte ”Tudesigne”, fordi det
altid lød, som om hun græd, når hun
talte. Signe var en meget rank dame,
og man fortalte om hende, at hendes
rankhed skyldtes, at hun daglig gik

En ny lakeret Opel Kaptajn

med et stykke kosteskaft over ryggen
og under armene. Sandhedsværdien
heraf vil jeg ikke stå inde for.
Nr. 54 var også et af de huse, der
havde vaskerum, lokum og tørveskur
i et baghus i gården.
Nr. 56 er det næste i rækken. Det er
altid blevet omtalt som den gamle
skole. Hvornår bygningen er ophørt
med at være skole, ved jeg ikke, men

Hovedgaden 54 med Tatol til højre og damefrisør forretning venstre

det må være samtidig med, at man
byggede skolen sydvest for Poulstrup
i 1905. Den gamle skole beboedes af
Ludvig og Helga Nielsen, som havde
to sønner, hvoraf den ældste hed
Arne. Den yngste husker jeg ikke
navn på. Ludvig Nielsen drev vognmandsforretning. Han havde en på
det tidspunkt stor lastvogn. Jeg vil tro,
den rummede 5-6 ton. Ludvig kørte
sand og sten og alt forefaldende. Det
var også ham, der hver eneste vinter
kørte med sneploven, og dengang var
det nok et betydeligt køligere arbejde,
end det er at køre med sneplov i dag,
da det at løfte og sænke ploven foregik manuelt på højre side af bilen, så
der måtte altid to mand med, Ludvig
som chauﬀør og en kommunal arbejder. Jeg formoder, at Ludvig og Helga
boede der til deres død.
Nr. 58, slagterforretningen er sikkert bygget af slagter Oskar Nielsen.
Oskar Nielsen startede egentlig som
slagter i den gamle jordemoderbolig
i nr. 96, og efter sigende var det her,
han fandt sin hustru, Nelly, som var
datter af jordemoderen. Senere er
han så ﬂyttet til nr. 56, hvor der var indrettet forretning og slagtehus bagved.

Lokalbladet 37

Hvor blev de af
Nelly og Oskar havde
med hjem igen og ringede til Oskar,
en hel del børn, Knud,
som udmærket vidste, hvad Møller
Ella, Hans, Svend, Eva
havde foretaget sig, og meddelte, at
plus en efternøler. Knud
nu ville han gerne sælge tyren til den
meldte sig først i krigen
pris, Oskar havde budt. Oskars enetil SS-Waﬀe og er forste svar på telefonopringningen var:
modentlig død ved østKære Møller, du kendte ikke din befronten. Ella blev efter
søgelsestid. Og sådan kunne der forkrigen gift med en tysk
tælles adskillige skrøner om Oskar.
soldat, med hvem hun
Familien Oskar Nielsen var alle særhavde sønnen Bruno.
deles dygtige til at synge og ﬂøjte.
Ellas mand hed for øvNår Oskar kørte ind i sydenden af
Interiør fra Tatol forretningen
rigt også Bruno. Hans
byen for åbne vinduer, var der ingen,
kørte i mange år som
der var i tvivl om, hvem der var unfragtmand mellem Hjørdervejs, for han kunne ﬂøjte så højt
ring og Frederikshavn.
tostemmigt, at han overdøvede FordSvend blev uddannet
bilen, som han kørte i.
maler. Hvor Eva, som
Jeg kan også huske, at Ella var meer lige gammel med
get dygtig til at synge. Hun og Bruno
mig, bor, ved jeg ikke.
ﬂyttede for øvrigt til Sverige efter kriOskar Nielsen var nok
gen.
mere pranger, end han
Oskar Nielsen havde en slagtervar slagter, og der går
svend, Richard Thomsen, senere
adskillige historier om
indehaver af Delikatessen i Østergaham, som fortæller om
de i Hjørring. Richard Thomsen var
den måde, hvorpå han
medlem af modstandsbevægelsen,
”narrede” egnens landog Oskars lille varebil har utvivlsomt
mænd. En af de landslæbt adskillige læs ammunition og
mænd, som var bange
våben til gemmesteder efter nedkastInteriør fra Rigmor Greens damefrisør salon
for at handle med Oskar,
ninger. Richard Thomsen var en mevar Møller Christensen i
get, meget dygtig violinist og spillede
Enggården syd for Poulstrup. Oskar
bl.a. i orkesteret Lilis Rytmer fra Hjørvidste, at Møller ikke ønskede at
ring. Selv ﬁk jeg min første undervishandle med ham. Møller Christensen
ning i violinspil hos Richard Thomhavde en meget stor og ﬁn tyr, og på
sen. Oskar Nielsen byggede senere
et tidspunkt, hvor kvægpriserne var
huset, som ligger inde bag ved nr. 62.
langt nede, ringede Oskar en aften til
Det hedder sandsynligvis nr. 60, og
Møller og bød for tyren en pris, som
her byggede han samtidig en mindre
var mere end dobbelt af tyrens værdi.
Møller Christensen
ræsonnerede efter
telefonsamtalen, at
når Oskar bød så
meget, var kreaturpriserne sikkert steget betydeligt mere,
hvorfor han næste
morgen bestilte en
vognmand til at køre
tyren til Kvægtorvet i
Ålborg. Her viste det
sig imidlertid, at priserne tværtimod var
for
nedadgående,
Ruth og Kaj Madsens sølvbryllup 1967
så Møller tog tyren Slagterforretningen med Kaj Madsen bag disken

38 Lokalbladet

Lokalhistorie

Hovedgaden 64 med skrædderforretningen, skrædder Martin
Nielsen står længst til venstre

Hovedgaden 70 med møbelforretning, i dag Poulstrup auto

staldbygning, hvor han kunne have
kreaturer og svin, og hvad han nu
handlede med.
Oskar Nielsen solgte forretningen
til slagtermester Jørgensen og frue.
Slagter Jørgensen havde to døtre,
Ruth, som blev gift med købmand
Mortensens søn, Henry, og Adda,
som blev gift med købmand Christensens søn, Kaj.
Efter slagter Jørgensen blev forretningen overtaget af Ruth og Kaj Madsen, som drev forretningen til den lukkede omkring 1990
I nr. 62 boede, som jeg tidligere har
fortalt, Bertil Mouritsen, som også var
pranger, og som senere blev tobakshandler.
I nr. 64 mener jeg, der oprindeligt boede en mand, som hed Mathiasen. I
lejligheden ovenpå begyndte min far
sin skræddervirksomhed i Poulstrup,
og der var han, indtil han købte nr.

33 af skrædder
Sørensen. Han
efterfulgtes
i
lejligheden af
skræddermester Martin Nielsen, som var
søn af skrædder Nielsen i
Tårs. Altså den
tredje skrædder i byen.
Og så er der
egentlig styr på
skræddernes
øgenavne. I nr.
64, som var et
hvidt hus, boede ”den hvide
skrædder”, i nr.
33 boede min
far, som var
meget lille og
blev kaldt ”den
bette
skrædder”, og i nr.
26
skrædder
Sørensen, som
var meget indre
missionsk, og
som blev kaldt

ﬂyttede til Poulstrup, og som har levet
en stor del af sit i USA og måske gør
det endnu, og datteren Inger. Hvornår
Maria Sakariassen afhændede forretningen, ved jeg ikke.
Det næste hus, nr. 70, var i min barndom møbelsnedkerforretning, hvis
ejer var Jens Møller Christensen, som
jeg tidligere har omtalt i forbindelse
med nr. 44. Jens Møller Christensen
købte huset af uddeler N.S.Petersen,
Skagen i maj 1941 og havde det til
ca. 1948, hvor han ﬂyttede til Hjørring med familien. Jens Møllers kone,
Anne, var datter af Marie og Martin
Christensen, Hedegård, Rønnebjerg.
Det store værksted, som ligger bagved den røde villa, byggede Jens
Møller Christensen. Jens Møller solgte møbelforretningen til mekaniker
Magne Jakobsen, som solgte videre
til mekaniker Poul Erik Stokbro, hvis
søn overtog forretningen som stadig
ejer huset.

”himmelskrædderen”.
Martin Nielsen ﬂyttede senere med
familien til Bredgade i Tårs, hvor han
overtog sit hjem.
Nr. 68 blev altid kaldt Varehuset. Jeg
ved ikke, hvem der byggede det, men
de første, jeg husker, der boede deri,
var Astrid og Einar Sonnesen. Det
er ikke meget, jeg husker om dem,
Vinterbillede med Hovedgaden nr. 64 længst til
men de havde to børn, en pige og en
højre dernæst nr. 68, 70, 74, 76
dreng. Senere ﬂyttede Sonnesen til
Hjørring, hvor han
nedsatte sig som
ejendomsmægler.
Forretningen blev
overtaget af Maria
Sakariassen, som
var enke efter uddeler Sakariassen
i Sterup. Maria Sakariassen havde to
børn. Knud, som
var voksen, da hun Det store værksted bag ved møbelforretningen, bygningen er i
dag nedrevet
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Forfatter søger hjælp til stor folkemindesamling fra 1945-1950
Forfatter Pernille Pedersen, der stammer fra Harken og bl.a. har skrevet
bogen ”Vendsyssel under besættelsen”, søger danskernes hjælp med
oplysninger om dine hverdagsoplysninger, andre spændende historier og
gamle billeder om dagliglivet som du
oplevede det i perioden fra 1945 til og
med nytåret 1950.
Oplysninger fra borgerne i hele Danmark samles i Pernille Pedersens

kommende bog på over 700 sider, der
ligesom Pernille Pedersens øvrige
bøger bliver en dokumentation af et
stykke Danmarkshistorie. Dine bidrag
til denne periode af Danmarkshistorie
behøver ikke at handle om besættelsen eller 2. Verdenskrig, og alt nedskrevet om hverdagen har interesse
for den kommende bog, der handler
om efterkrigstiden og hvor nøjsomt
man levede efter at tyskerne havde
besat vores land i fem år.
Denne folkeminde indsamling drejer
sig om seriens sidste bog, der afrunder og slukker for en serie på 6 bøger
om besættelsestiden og hverdagen.
De 6 bind byder samlet på næsten
4300 sider læsestof, som Pernille Pedersen har skrevet gennem de sidste
12 år.
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Folkemindebogen udkommer til julen 2023
Bind seks med folkeminderne, er en
landsdækkende bog som du/I kan bidrage til, med jeres historiske minder
i form af fortællinger og evt. billeder,
og bogen udkommer i julen 2023.
Indsamlingen af historier, beretninger, fotos, blade, aviser, ugeblade,
opskrifter og alt der fortæller om
det almindelige hverdagsliv fra hele
Kongeriget, er gået i gang, og du kan
bidrage til bogens indhold – fx ved
at ringe til forfatteren, Pernille Pedersen med dine oplysninger.
Pernille Pedersen er klar ved forlagets telefon: 26 46 96 76 hver dag
mellem kl. 10 og kl. 17. Alternativt
kan du skrive til forfatteren på mail

til: forlaget.vrejlev@email.dk
Forfatter Pernille Pedersens første
ﬁre udgivelser fortælles der om på
denne hjemmeside, hvor du kan læse
mere: www.besaettelsenijylland.dk

Sådan begyndte skriverierne
Bogen ”Vendsyssel under besættelsen” skulle egentlig have været et lille
hæfte på 30 sider, hvor der fortaltes
om forfatterens families deltagelse i
modstandskampen i Vendsyssel og
bogen var kun tiltænkt familien.
Men ”Vendsyssel under besættelsen” blev meget, meget større end de
planlagte 30 sider og beskriver med
sine 712 sider, enorme mængder af
detaljer og spændende historier om
Vendsyssel i 1940-1945. Indsamlingen af arkivalier er gjort af forfatteren,

Nyt fra sognene
Pernille Pedersen, i perioden 2011
til 2017 og med uvurderlig hjælp fra
mere end 500 vendelboer, historikere
og specialister.
Ud over mangfoldigheden af faktiske
oplysninger og dokumenter gengives
en mængde personlige breve og rapporter, som giver bogen et dybt troværdigt, menneskeligt præg. Dette
er historieskrivning, hvor store linjer
kombineres med et væld af personlige beretninger om lokale aktiviteter
mod den tyske besættelsesmagt i
form af illegal presse, sabotage, våbenmodtagelse og kontakt med England og Sverige. Resultatet er blevet
et værk, som både i dybde og bredde
tegner et rigt facetteret billede af den
aktive modstandskamp i Vendsyssel.
Bind 5 ”Midt- og Vestjylland under
besættelsen” udkommer til oktober
2022
Efter den første bog ”Vendsyssel
under besættelsen” har forfatteren
skrevet og udgivet bind 2 ”Østjylland
under besættelsen”, bind 3, Aalborg
og det sydlige Nordjylland under be-

Nyheder fra JM Festtøj
Jette Jensen fra JM Festtøj har udvidet sortimentet, så nu kan du også
ﬁnde masser af garn i mange forskellige farver til en fornuftig pris.
Du kan nu også ﬁnde et varieret og
spændende udvalg af tørklæder.
Det er et bredt sortiment med både
tynde og elegante, men også tykkere

sættelsen, bind 4 ”Det vestlige Nordjylland under besættelsen” og til oktober 2022 udgives bind 5 ”Midt- og
Vestjylland under besættelsen”. Det
afsluttende bind 6, som du kan bidrage til, udgives i julen 2023.
Hver udgivelse har fået hjælp fra specialister på hver sit fagområde vedrørende besættelsestiden i Danmark.
Der er blevet skrevet om bogen at
den er et imponerende overﬂødighedshorn af viden om Vendsyssel under besættelsen. Der ligger et enormt
arbejde bag bogen, som virkeligt går
i dybden med beskrivelser af både
små og store begivenheder. I forgrunden står de personlige beretninger fra de mange modige vendelboer.
Der kan læses meget mere om hele
projektets seks bind på: www.besaettelsenijylland.dk
Bøgerne er blevet fremstillet med frivillig og gratis hjælp fra folk, der har
bidraget med en håndsrækning til
hvert bind i form af korrekturlæsning
og indsamling af arkivalier. Hverken
Forlaget Vrejlev, der udgiver bøgerne, eller forfatteren tjener en eneste

krone på udgivelserne. Et evt. overskud fra salg af bøgerne vil efterfølgende blive doneret til: ”Frihedsmuseets Venners Fond” når regnskabet
gøres op et år efter den sidste udgivelse, som bliver bind 6.
Måtte bøgerne blive læst som det, de
er: Et minde om år i Danmarks historie - år, hvor et lille folk gik i kamp mod
en overmægtig fjende for at genvinde
sin frihed og sit lands ære. En kamp
sammen med vore store allierede,
som blev fulgt af den civiliserede verden, og som til sidst resulterede i sejr
og frihed til det danske folk.
Hjemmesiden
www.vendsysselunderbesaettelsen.dk har haft mere end
344.000 besøg siden 2012. I 2018
modtog forfatteren Pernille Pedersen
”Niels Ebbesen medaljen” for bogen
”Vendsyssel under besættelsen”, der
foreløbig er udkommet i ikke mindre
end 5 oplag, og det forlyder at et 6.
oplag vil være nødvendigt i løbet af
foråret 2022.
HH

Loppemarked
og fødselsdag
JM Festtøj fejrer 4 års fødselsdag
Skærtorsdag den 14. april med
stort loppemarked på P-pladsen
ved butikken.
Der er kaﬀe på kanden
Der bliver mange spændende boder, så kig forbi fra 10 - 15 og gør
en rigtig god handel.
Hovedgaden 32 i Poulstrup

og varme halstørklæder og sjaler til
kolde og blæsende dage.
Kig forbi butikken i Hovedgaden 32hvor der er åbent hver lørdag fra
10.00 til 13.00.
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ENTREPRENØRARBEJDE

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

• Anlæg af ridebaner

• Oprensning med lang arm

• Regnvandsbassin

• Mobil knusning

• Anlægsarbejde

• Sortering

• Indkørsler og have

• Nedbrydning

• Arbejde med

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

• Sandpuder

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

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

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

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

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

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

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

HARKEN PRIVATE PASNINGSORDNING
V/JETTE STEFFENSEN, GULDAGERVEJ 89

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

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

DET LOKALE ARKITEKTFIRMA - UDFØRER ALT ARKITEKTRÅDGIVNING INDENFOR BYGGERI
BASTHOLM MØLLEVEJ 115, 9760 VRÅ - T: 98 92 50 10 - WWW.HOVALDT.COM - M: HOVALDT @ HOVALDT.COM

Lokalbladet 43

Vi udfører både store og små
opgaver for private og erhverv.
Vi står til rådighed for vore kunder
med rådgivning og gode ideer.

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

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

Poulstrup
Forsamlingshus
Kontakt 2311 6549

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

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

VVS OG BAD
NATURGASANLÆG

•
•
•
•
•

STOKERANLÆG
SOLVARME
BLIKARBEJDE
VARMEPUMPER
ENERGIOPTIMERING

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

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

UØNSKEDE GÆSTER
Kontakt
Hjørring Skadedyrservice
på 21 15 52 40

Oliefyr - kedler - olietanke
varmekanoner - varmeanlæg
fastbrændsel - reparation

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Harken Varmeservice ApS er din
lokale oliefyrsmontør til bolig og erhverv

•
•
•
•
•
•

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

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

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

•
•
•
•
•
•

Reparationer
Nybygninger
Landbrug
Industri
EDB
PLC

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

Edithsvej 7
9800 Hjørring
Tlf. 23 35 82 60

KØB OG SALG
AF FAST EJENDOM

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

Louise

Klaus

Kirsten

Søren

Helle

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

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

Gammel Rønnebjergvej 8
Poulstrup
9760 Vrå

Nyere brugte biler
Se bilerne på
www.poulstrupauto.dk

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

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

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

Onsdag lukket

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

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

på

Landbrugsmaskiner
din forespørgsel er vores udfordring

på

book

book

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

MAIL.COM

ENTREPRENØR & NEDBRYDNINGSOPGAVER

SMEDEOPGAVER & MONTAGEOPGAVER

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

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

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

Anne Marie Dybro
Rakkebyholmvej 260
9800 Hjørring
tlf. 26 80 31 89
En ﬂot borddækning starter med en
ﬂot rullet dug
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Ledig annonce plads kontakt Lokalbladet og den kan blive din

Svenstrupvej 131 9760 Vrå

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

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

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

Butiksindretning
Vinduesdekoration
Boligindretning
Skilte
Kontorindretning
Messestand
Sussi Stokbro
Gl. Rønnebjergvej 13, 9760 Vrå
29 62 07 14 - sussi@deko-sign.dk
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Lokalbladets vejviser

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

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

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

Redaktion
Ansvarshavende
Foreningsstof
Redigering
Annoncer
Korrektur

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

Tollestrup
Guldager
Gunderup
Harken
Hæstrup
Hæstrup
Høgsted
Hæstrup Mølleby
Rønnebjerg
Poulstrup

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

Lokalstof

Foreningsstof
Aktivitetshuset
IngeLise Andersen, Gl. Rønnebjergvej 9 .................................98 98 80 11
Børnenes jord
Mads Budolfsen, Gl. Rønnebjergvej 9760 Vrå .......................40 86 88 78
HUGF
Flemming Jensen fje@eucnord.dk...........................................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 Inge Christensen, Gønderupvej, 9760 Vrå........................ 21 47 14 84
Poulstrup Rideklub Lars Nielsen, Smidstrupvej 241, 9760 Vrå................................23 92 94 37
Poulstrup Friskole Tommy Rømer, Hovedgaden 125, 9760 Vrå..............................20 80 53 87
Sport 81
Daniel Odgaard Petersen dnlpet@gmail.com...........................
Vrejlev-Hæstrup Jagtforening Leo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå40 11 22 31
Menighedsråd
Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå.................................................98 98 83 60
Vraa MC
Henning Andersen, Gl. Rønnebjergvej 19.................................22 55 07 46
Lokalhistorisk Arkiv Erik Jess, Hovedgaden 78, 9760 Vrå.........................................98 98 80 63

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

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

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

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

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

Hæstrup Vandværk A.m.b.A:

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

Poulstrup Vandværk A.m.b.A:

Skovager 3, Poulstrup, 9760 Vrå
Carsten Krøgholt tlf. 40 59 37 31
kontakt@poulstrupvand.dk

Forenings vejviser
Skole og daginstitutioner:
Poulstrup Friskole og Børnehus
Skoleledelse:
Skolebestyrelsen:
Medlemmer:
Forældrebestyrelsen:
Støtteforeningen f. Friskolen:
Tårs Skole

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

Vuggestuer og Børnehaver
Møllehaven i Harken
Poulstrup Friskole og Børnehus

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

Skovgården

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

Plejehjem

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

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

Foreninger - Formænd
Børnenes Jord
Mads Budolfsen, Gl. Rønnebjergvej 14, 9760 Vrå .............40 86 88 78
Støttefor. for skolen
Thomas Kortegaard.........................................................
HarkenUGF
Flemming Jensen - fje@eucnord.dk ..................................52 99 84 34
Lokalhistorisk Forening
Henning Risom Christensen, Vrejlev Kirkevej 60, 9760 Vrå.98 98 60 63
Poulstrup Borgerforening Annemette Kjær Pedersen, 9760 Vrå ..................................23 11 65 49
Poulstrup Rideklub
Martin Jensen.......................................................................20 45 47 02
KFUM Spejderne
Mette Karlsen, Sønderskovvej 220, 9800 Hjørring..............26 71 55 99
Kloster MC
Finn Pedersen v.stokbro@pedersen.tdcadsl.dk ..............20 31 18 53
Sport 81
Daniel Odgaard Pedersen ...............................................
PV Sommercamp
Karina Mølgaard Frost, Tollestrupvej 195, 9760 Vrå ........40 43 84 88
Støttef. for Aktivitetshuset Mona Pedersen, Hovedgaden 37, 9760 Vrå .......................27 46 80 20
Vrejlev-Hæstrup JagtforeningLeo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå......40 11 22 31
Vrejlev Hæstrup Hallen: Karina Mølgaard Frost, Tollestrupvej 195, 9760 Vrå.............40 43 84 88
Vrå MC
Henning Andersen, Gl. Rønnebjergvej 19, 9760 Vrå............22 55 07 46

Haller og mødelokaler
Harken-hallen
Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring....................................98 98 63 90
Harken Idrætsforening
Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring....................................98 98 62 44
Lokalhistorisk Arkiv Poulstrup Skolevej 3, 9760 Vrå, v/ Erik Jess..................................98 98 80 63
Aktivitetshuset i Poulstrup
Gl. Rønnebjergvej 9, 9760 Vrå.......................................98 98 80 11
Poulstrup Forsamlingshus
Birkager 6, 9760 Vrå.......................................................23 11 65 49
Poulstrup Ridehal
Munkholmvej, 9760 Vrå..................................................98 98 84 91
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Poulstrup Skolevej 5, 9760 Vrå.......................................98 98 80 88
Cafeteriaudlejning hallen
Hovedgaden 70, 9760 Vrå..............................................98 98 81 07
Poulstrup motionscenter
Nøgleudlevering, Hovedgaden 42, 9760 Vrå..................24 42 22 87
Sognehuset ved Vrejlev kirke Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå.....................................98 98 83 60

Tid og sted:
Lokalhistorisk arkiv:
Poulstrup Skolevej 3- Østﬂøjen
Åbent: Mandag 16.00-18.00
Tlf. til leder 98 98 80 63
mail: lokalarkivet@poulstrup.net
Aktivitetshuset:
Åbent:Mandage 13.00-16.00
Onsdage 10.00-12.00
Torsdage 9.00-16.00
Fredage13.00 -16.00
Se aktivitetskalender på
www.poulstrup.net
Fodterapeut:
Bestil tid på
tlf. 98988011
Sparekassen Vendsyssel:
Østergade 15, 9760 Vrå
Tlf. 82229000
Mandag - fredag 10.00-16.00
Torsdag 10.00-17.30

Web-guide:
Sport81:
www.pv81.dk
Børnenes Jord:
Facebook:
Børnenes Jord - Ministrup
Kirkerne:
www.vh-kirker.dk
Poulstrup.net
www.poulstrup.net
Poulstrup Friskole
og Børnehus:
www.poulstrupfri.net
Tårs skole::
www.taarsskolecenter.dk
Mail-adresser
Sognepræsten:
krr@km.dk
Vrejlev og Hæstrup kirker:
vrejlev.kirke@vh-kirker.dk
Menighedsrådet:
ge@bbnpost.dk
Lokalbladet:
lokalbladet9760@gmail.com
Poulstrup.net:
poulstrup.net@gmail.com
Ugeaviserne:
poulstrup@live.dk
Skolen:
info@poulstrupfri.net
Poulstrup hallen:
vrejlev.haestrup.hallen@gmail.com
Sparekassen Vendsyssel:
vraa@sparv.dk.
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Nyt navn,
nyt udseende,
samme værdier
Selvom vi har fået nyt navn og nye farver,
har vi stadig samme fokus som før.
At hjælpe dig med at få dine planer til at lykkes.
Og at være til rådighed, når du har brug for det.
Vi har tid, når du har tid.
spard.dk

