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Det sker.....

Udebliver Lokalbladet: 
Ring tlf. 61 28 97 00

      

Lokalbladet
udkommer næste gang

 1. marts 2023 
Sidste frist for indlevering

af stof til Lokalbladet er

15. januar 2023

Vrejlev kirke:

Morgensang    1. tirsdag i måneden
Kun for mænd 1. tirsdag i måneden 
Onsdag den 14. december kl. 19.00  Julekoncert
Se alle omtaler side 20 

Sport 81:

Fodbold 
Crossdance                                  Alle tidspunkter
E-sport                                        fi ndes på klubbens hjemmeside
Badminton                                         www.pv81.dk
Nytårscup 6. - 7. januar 2023                             

Borgerforeningen for Poulstrup og Omegn

Banko hver torsdag 
Kortspil hver tirsdag 

HarkenUGF

Yoga - mandag 18:45-20:00
Herretons - mandag 20:00-21:30
Balance & Styrke - onsdag 20:00-21:00
Petanque - onsdag 18:30- og torsdag 14:00
Krolf - mandag 14:00-16:00
Motionsbadminton
Fodbold - tirsdag og torsdag

Kornets hus

 6. december  kl. 19 - 21.30 Julebagning
26. januar kl. 19 - 21 Foredrag ”Vitalitet - fra mund til mave”

Det sker hver uge
Mandage kl. 13 - 16 Forskellige kortspil

Onsdag kl. 10 - 12 Litteratur

Torsdag kl. 9 - 16 Kreative aktiviteter

Fredag kl. 13  Træværksted

Ikke medlemmer betaler fuld pris

Opstart efter nytår den 9. januar 

Fredag den 9. december kl. 12.30
Julefrokost

Sild, grønlangkål og ris’alamande, kaff e
Tilmelding senest 1. december 

Fredag den 27. januar kl. 18 
Spis sammen 

Grydestegt kylling med tilbehør

Tirsdag den 14. februar kl. 13 
Banko

Onsdag den 15. marts kl. 12.30 
Generalforsamling

Aktivitetscenterets program:

Opfordring til alle foreninger:
Send dit program - tidspunkt for aktiviteter, 

stævner, sportsbegivenheder, træf eller 
andet til Lokalbladet, så samler vi det her 

på siden under Det sker
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Forsidebilledet: Børnehuset på tur til Fun Park

Så har vi igen et blad til din postkasse  - stadig med 
nyt og gammelt fra vore sogne.  Der er gode indlæg fra 
vore lokale foreninger og vore meddelere.
Vi samler stadig alt materiale, både tekst og fotos, via 
vores mailadresse, og det fungerer fi nt.
Håndskrevet materiale kan altid afl everes i postkassen  
eller på kontoret ved Sognehuset, Vrejlev Kirkevænge 
1, 9760 Vrå. Husk at sætte navn og telefonnummer på, 
så vi kan kontakte dig hvis vi har spørgsmål.
Alle indlæg til Lokalbladet sendes til denne mailad-
resse:

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 ind-
sendelse m.m.

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

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

Fra redaktionen

Lokalbladet og betaling
På redaktionen har vi drøftet betalingsmetoder, og vi 
er blevet enige om at tegne et abonnement ved Mobile 
Pay - det er noget billigere at bruge Mobile Pay end at 
få trykt og indlagt girokort. Der kan dog stadig betales 
med girokortets koder. Dem vil vi også oplyse i hvert 
blad. Koden er således:
                    +73<           + 83716045<
Husk stadig at anføre navn og adresse. 
Vi opretter et Mobile Pay nummer, som vi vil off entlig-
gøre i første nummer af årgang 2023.
Med venlig hilsen 
Lokalbladsredaktionen
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Vi har nu haft fornøjelsen af yoga ved 
Kristina Hansson igennem de sene-
ste par sæsoner, og hun er klar til at 
tage imod endnu fl ere til næste hold 
fra januar 2023.
Med fokus på vejrtrækning samt stille 
og rolige bevægelser bliver man trygt 
guidet af Kristina og der sluttes altid 
af med afslapning, hvor lyset dæm-
pes i hallen og man ligger på måtte 
med et varmt tæppe omkring sig.
Vi har også nydt af Kristinas Gong-
bad, som er en stor afspændingople-
velse, hvor man ligger ned og oplever 
gongens frekvenser og toner.
Har du aldrig prøvet yoga før eller er 
nervøs for om du kan fi nde ud af det, 
så vær ikke nervøs for at prøve yoga 
i Harken. Her kan alle være med og 
øvelser kan laves både på gulv, men 
også siddende på en stol.
 

Herretons og Balance & 
Styrke
Vi er også godt i gang med indevæ-
rende sæson af vores voksenhold 
Herretons, som er hver mandag kl. 
20,00-21,30 samt Balance og Styrke 
hver onsdag fra kl. 20,00-21,00.
Har du lyst til at få pulsen op samt ar-

bejde med balance og styrke og ikke 
mindst et dejligt socialt samvær, så 
er det ikke for sent at tilmelde sig og 
være med i resten af sæsonen.

YOGA – ny holdopstart i januar 2023

For mere information omkring holde-
ne samt tilmelding – 
www.harkenugf.dk

Flemming Jensen
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Brobygning i Møllehaven.
I Møllehaven arbejder vi meget på tværs både vuggestue 
og børnehave.  Vi har også generelt meget fokus på at lave 
brobygning på tværs af grupperne. Dvs når nogle børn 
snart skal fl yve til en ny gruppe i huset bruger vi meget tid 
på at besøge hinanden - lege - spise og være på tur sam-
men.
Turen kan gå til Harken Hallen, hvor vi har gymnastik. Vo-
res fokus er bl.a. på motorik og sociale relationer, på tværs 
af stuerne. Vi har også været i teateret inde i Hjørring som 
et led i vores brobygning. Brobygningen er til at bygge bro 
mellem stuerne i huset, så når barnet skal rykke videre, 
kender barnet allerede de andre børn samt de nye voksne 
som giver genkendelighed og tryghed for det enkelte barn 
og familien.
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Efterår i Møllehaven.
I Møllehaven er huset begyndt at summe af efterår både 
i vuggestuen og i børnehaven. Selv fra de yngste til de 
ældste børn har vi været på tur i området for at kigge på 
årstidens farver - samle blade - kastanjer - ahorn - bøg og 
selv svampe har vi studeret med deres forskellige farver.
Hjemme i huset har vi til samling snakket med børnene 
om årstiden. Hvordan kan vi se det er blevet efterår. 

Her kommer lige et par udsagn : 
Bladene er faldet ned fra træerne.
Bladene er ikke grønne mere, men brune - røde og gule.
Det blæser ofte og regner.
Vi skal have gummistøvler og regntøj på. 
Det er græskartid og vi laver græskarmænd.

Børnene er også kommet stolt med kastanjer - bog - 
ahorn og blade som vi kan lave sjove ting med som kan 
pynte op i Møllehaven.

I fællesskab har vi lavet store svampe af hønsetråd som 
er blevet beklædt med papmache og malet i fl otte farver. 
De pynter i vores køkken så nu har vi nærmest lavet en 
skovbund med vores fl otte svampe - små kastanje dyr og 
vores udstoppede dyr fra skoven.
Børnene sidder ofte sammen med hinanden og en vok-
sen hvor de får en god dialog om efterår og skovens dyr 
og planter.

Undervejs er børnene også igang med at lave ugler med 
blade og øve sig i at klippe næb og fødder. Så nu står 
de fl otte ugler sammen med skovens dyr og svampe og 
pynter op i vores fællesrum.
Desuden har børnene også været igang med at ekspe-
rimentere med maling, hvor de har blandet farver for at 
fi nde efterårets farver frem.
Det blev til rigtig fl otte malerier som mu pynter i Mølleha-
ven.

I Møllehaven glæder vi os til at arbejde meget mere med 
årstiden som er skiftet til fl otte brændte farver.
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Hvert år i september måned tager børnehavebørnene og 
personalet med bussen på tur til Fun-Park i Hirtshals.  
Det er en helt fantastisk dag, børnene kommer på skift med 
det lille tog rundt blandt dyrene, her oplever børnene dyrene 
på nærmeste hold. Vi får udleveret brød, som vi kan fodre 
dyrerene med på turen rundt. Vi ser og hører om verdens 
lykkeligste grise, kommer forbi et par strudse, som gerne 
spiser af hånden, en sort og en brun ræv og ikke mindst 
oplever vi, de mange smukke kronhjorte og dådyr som kom-
mer rigtig tæt på. Kæmpe oplevelse, at komme så tæt på og 
få lov til at fodre dem. 
Når vi ikke kører i tog, kan vi gå ind og hilse på de andre dyr 
som er rundt omkring på stedet:  geder, får, æsel, kaniner, 
gæs, mm. 

Der er også en kæmpe legeplads med masser af motori-
ske udfordringer, gynger, klatrestativer, rutsjebaner, hoppe-
pude, hængekøjer osv. 
Udenfor legepladsen er der en masse køretøjer, som bør-
nene elsker at køre med, de kan også lige tanke benzin 
på køretøjet, inden de kører derudaf. De mindste børn som 
ikke helt kan nå pedalerne, elsker at blive kørt rundt med, af 
de voksne, på de store cykler.
Efter en dag hvor børnenes sanser og motoriske udfoldel-
ser har kørt på højtryk det meste af dagen, falder mange i 
søvn på vej hjem i bussen. 

Karen Risborg

Børnehuset på sin årlige tur til Fun-Park i Hirtshals
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Multinetværket
Der er sikkert en del i vores lokalsam-
fund, som ikke helt er klar over hvad 
Multinetværket er. Formålet med Mul-
tinetværket er oprindeligt:
Foreningen ”Multinetværket i Vrejlev 
Hæstrup” er en paraplyorganisation for 
initiativer, der har en kulturel eller so-
cial målsætning. Formålet er at skabe 
et netværk for kommunikation og sam-
arbejde, at støtte foreninger, institutio-
ner og fokusgrupper med almennyttige 
formål og udvikle by og land til et dy-
namisk og godt bosted. Multinetvær-
ket ønsker ligeledes at øve indfl ydelse 
gennem arbejdet i et landsbyråd.

Denne målsætning er fra starten i 
2005, og der er jo sket en del i tidens 
løb. Fra de oprindelige fokusgrupper 
er der nu kun 3 aktive grupper tilbage, 
det er Lokalbladet, Poulstrup.net og 
Klosterruten. 
Foreningerne ”Kulturgruppen i 
Poulstrup” ligger i dvale, men eksiste-
rer stadig, da der er midler i forenin-
gen.
Vedtægterne for Multinetværket er ud-
arbejdet i 2005, og det er slet ikke mu-
ligt at leve op til kravene om f.eks. en 
bestyrelse der består af repræsentan-
ter for de 10 foreninger/organisationer 
der er listet op i vedtægterne.

Efter årsmødet i marts 2022 blev der 
valgt ny bestyrelse, det var kun muligt 
at fi nde 4 der ville være med. Besty-
relsen er herefter sammensat således:
Formand Inger Hansen
Næstformand Betty Bjerre
Kasserer Trine Bæk Mortensen
Sekretær Jens Ole Frederiksen.
Den nye bestyrelse har udarbejdet for-
slag til ny vedtægt, som fremlægges 
på det årsmøde der afholdes i foråret 
2023.
Multinetværket fungerer således som 
vores lokale Landsbyråd og deltager 
i Hjørring kommunes Landsbyforums 
møder. 
Mere om dette i næste blad

Vi har fået nedenstående forslag til en aktivitet for hele byen:
At der en gang årligt, afholdes et fælles byloppemarked, og som bygges op til at være en fast tradition.

Samarbejdspartnere:
• PV 81
• Borgerforening
• Poulstrup Vores By
• FriSkolen
• MC klubber
• JM Festtøj
• Forsamlingshus
• Multinetværket

Aktivitet:
• alle de husstande/virksomheder mm. som har lyst, kan lave en loppestand ved egen bolig.
             Derudover stande ved JM Festtøj/Skolen alt efter deltagere
• der kan laves åbent hus i eks. skole, MC klubber, foreninger mm
• der kan være åbne haver i byen
• åbent hus i de boliger der er til salg/leje
• udskænkningssteder/kaff ehuse 1-2 steder i byen
• andre tiltag???

Planlægning:
• Januar 2023 - alle parter inviteres til at tage del i at planlægge arrangementet. 
             Ideer til dem der vil være med:
• PV 81
• Borgerforening
• Poulstrup Vores By
• Friskolen
• MC klubber
• JM Festtøj
• Forsamlingshus
• Multinetværk
• Åbne haver
• Lokale Firmaer
• Spejder 
• Rideklub

Salg af madvarer: Ingstrup ost, spegepølse, andre lokale delikatesser mm
• Februar: Arbejdsmøde mellem interessenterne - hvad kan/vil man byde ind med - fastsættelse af dato - 
             beslutte hvem der står for salg af proviant/kaff ebod
• Marts: Reklame udarbejdes og udsendes til alle borgere,SoMe, lokalavis mm. 
             Den enkelte husstand/virksomhed mm tilmelder sig
• April: Ny runde reklame - opfølgning på antal deltagere 
• Maj - afholdelse af 1. byloppemarked i Poulstrup

Kontakt:  Henrik Smith tlf. 71 75 56 99  - mail: henriksmith6@gmail.com



                   Lokalbladet nr. 4 - 2022 11

Vi får mange henvendelser 
til Arkivet på mail, nogle er 
mere spændende end an-
dre. Lige før sommerferien 
fi k vi en mail fra Australien, 
vedkommende var gået ind 
på ”arkiv.dk” og søgt på 
navnet Poulstrup, han hav-
de fundet et billede som vi 
havde lagt på ”arkiv.dk”, 
hvor alle arkiver lægger 
deres arkivalier op.
Alain Brix Nielsen som 
vedkommende hed, havde 
et kopi af et billede taget i 
1915 i Poulstrup med ind-
skriften: ”Erindring fra Ind-
kvarteringen i Poulstrup 
1915”. Han var interesse-
ret i stedet hvor billedet var 
taget og hvem personerne 
var. Han spurgte også om 
vi var interesseret i et kopi 
af billedet. Hans bedste-
far var på billedet, og han 
mente at de øvrige perso-
ner på billedet var lokale og 
soldater der var indkvarte-
ret. Alains bedstefar der 
var på billedet var 14 år.
Vi svarede at vi var me-
get interesseret i et kopi 
af billedet og han fortalte 
at hans bedstefar var den 
unge mand på billedet i 
korte bukser, han hed Villy 
Giapelka Nielsen og sam-

En sjov opgave....
tidig fortalte han at hans bed-
stemor hed Vibeke Isager fra 
Kronborg i Brovst.
Det var en spændende opga-
ve at gå i gang med, men hvor 
skulle vi lede? Vi snakkede 
frem og tilbage om hvor det 
kunne være her i området at 
billedet var taget, vi granske-
de gamle billeder, men kunne 
ikke fi nde noget der matchede 
denne specielle baggrund. 
I vores nød henvendte vi os 
Henrik Hansen, han er noget 
af en nørd på Facebook, det 

varede ikke mange dage før han kunne fortælle os 
hvor billedet var taget. Billedet var taget i Poulstrup 
syd for Ålborg, og han kunne samtidig vise nogle 
billeder hvor man så den karakteristiske mur og 
fortælle at billedet var taget på Poulstrupvej 45 i 
Poulstrup ”Syd”.
En stor tak til Henrik for dit arbejde. 

Erik Jess

Lokalhistorie
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Gadespejlet

Rundmarken 12
Den 1. juni 2022 overtog Martin Degner Larsen og Medi-
na Buron huset.
Martin er fra Hjørring, hvor han gik på Holmegårdsskolen.
I dag er han produktionsingeniør, han arbejder hos 
Alfa Laval i Aalborg.
Medina er født i Thailand, hun kom til Danmark da hun 
var 5 år gammel. Far er dansk og mor er thailænder. 
Medina er opvokset i Lyngby, studerede i Aalborg, hvor 
hun mødte Martin.
Medina er sagsbehandler i forsvarets ejendomsvurde-
ring.
I fritiden vil Martin gerne træne, ofte sammen med nogle 
Hjørringvenner, han og Medina vil gerne spille badminton 
i hallen.
Medina er en sportspige, hun vil gerne deltage i nogle af 
de sportsaktiviteter der er i og omkring hallen, hun har 
tidligere spillet volleybold.
De to unge mennesker har lige fået en kattekilling
som hedder Henning, den kræver lidt opdragelse så der 
går tid med ham.
Det unge par valgte Harken på grund af beliggenheden, 
det dejlige område, desuden har de familien i nærheden.

Lokalbladet ønsker jer velkommen, håber I bliver glade 
for at bo her.

Rærupmarken  29
 
Den 1. juni 2022 overtog Winni og Henning Jacobsen huset 
på Rærupmarken.
Familien er tilfl yttet fra Tårs. Både Winni og Henning er op-
vokset i Kolding-Vamdrup området.
Henning arbejdede som ung mand på landet som foderme-
ster. Derefter arbejdede han på et rugeri i det sønderjyske, 
her var Winni også ansat – der var de begge i 9 år. Derefter 
gik turen mod Randers hvor de var i 19 år.
Det sidste arbejdssted var Mølbjergs hønseri, hvorfra Hen-
ning gik på efterløn. Alle de steder de havde været ansat, 
var det med tjenestebolig, så nu var tiden til at fi nde eget 
hus – her faldt valget på Tårs. Med alderen ændrede be-
hovet sig, og de har nu valgt et etplans hus i Harken. At der 
regelmæssig kører busser, er også et stort plus.
Winni og Henning vil gerne gå ture og glæder sig over de 
mange ruter der er i området, Harken fælled og legepladsen 
ved hallen bliver fl ittigt brugt når børn og børnebørn kommer 
på besøg.
De er også glade for en tur til Vesterhavet det nyder de, des-
uden går Winni til svømning tre gange om ugen.
Winni og Henning har tre voksne børn, en søn i Svenstrup, 
en datter i Randers og en datter i Skørping.
Lokalbladet ønsker jer velkommen til, håber I bliver glade 
for valget.
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På Harken stadion er det gamle lysanlæg på træningsba-
nerne blevet skiftet ud til en nyere og bedre model. Det 
giver et meget bedre lys på træningsbanerne og dermed 
bedre træningsforhold for vores fodboldafdeling. Lysan-
lægget og opsætningen af de nye lamper er en stor in-
vestering for vores lille fodboldklub, så det er fantastisk, 
at Sparekassen Danmark Fonden Vendsyssel har valgt 
at støtte vores projekt med 25.000 kr. På fodboldafde-
lingens vegne skal lyde en stor tak til Sparekassen Dan-
mark for støtten.

Nyt fra HUGF

Checkoverrækkelse på Harken stadion Tilskuerne fra kampen på HUGF baner lørdag den 8. 
oktober 2022

Tillykke til Svend Nielsen
med de 100 år

Den 27. august 2022 fyldte Svend Nielsen, Hovedgaden 
98a i Poulstrup 100 år. 
Svend klarer sig selv i huset med hjælp af hjemmeplejen 
og døtrene som bor lige i nærheden. Fysikken er dog ikke 
mere til det helt store havearbejde, men han nyder at kom-
me i den store have. 
Svend har haft et aktivt liv, hvor han først drev landbrug 
på Nørgård, senere blev han ansat ved Hjørring kommune, 
hvor han hovedsageligt var traktorfører.
Svend har også gennem mange år været en fl ittig gæst i 
Aktivitetscenteret, hvor han ofte har deltaget i banko og 
kortspil og gerne med børn og svigerbørn.
Svend har boet i Poulstrup siden 1949, han var gift med 
Ruth, som han mistede i 2018. Han glæder sig over at få 
besøg af familien som tæller børn, svigerbørn, børnebørn 
og oldebørn.
Lokalbladet ønsker et forsinket tillykke med fødselsdagen
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Gadespejlet

TrygFonden har doneret nyt hjerte-
starterskab til Poulstrup

I Poulstrup har man to hjertestartere, 
der er tilgængelige døgnet rundt. 
Den ene sidder ved Poulstrup Auto-
værksted, Hovedgaden 70 og den 
anden sidder udvendigt ved indgan-
gen til Poulstrup Hallen, Poulstrup 
Skolevej 5.

Hjertestarterskabet ved hallen havde 
desværre været udsat for utilgiveligt 
hærværk, og et nyt hjertestarterskab 

Nyt hjertestarterskab
koster ca. 9.000 kr. da det både skal 
kunne køle om sommeren og varme 
om vinteren, så hjertestarteren altid 
er i topform og klar til brug.

Da det var en stor og uventet udgift 
sendte halbestyrelsen en ansøgning 
til TrygFonden, og vi blev rigtig glade 
da vi fi k positivt svar på ansøgningen.

Det nye hjertestarterskab er allerede 
sat op og samtidig er selve hjertestar-
teren netop blevet tjekket og klargjort 
med nye stødpuder, så den er klar, 

hvis der bliver brug for den. 

I Poulstrup har vi en skøn fl ok hjerte-
løbere, som altid er klar til at rykke ud 
med hjertestarteren, hvis der er brug 
for det. 

Tak til hjerteløberne, og tusind tak til 
TrygFonden for det nye fl otte hjerte-
starterskab i Poulstrup.
Husk du altid kan fi nde nærmeste 
hjertestarter på www.hjertestarter.dk  

Henrik Hansen, Poulstrup Hallen

                   Viet i Vrejlev kirke

     
          Frederikke Lemvigh-Müller og  Svend Holst
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Poulstrup Aktivitetscenter

Aktivitetscenteret
Onsdag den 24. oktober havde vi bankospil, der var 19 der mød-
te op og fi k et lille hyggeligt spil med fi ne gevinster. Bagefter fi k 
vi kaff e og kage.

Tirsdag den 13. september var vi på tur til ”Kornets hus”. Vi blev 
budt velkommen af centerleder Johannes H. Vestergaard. Der-
efter blev der serveret en lækker brunch med saft og kaff e/the.
Derefter fi k vi fortalt om huset, af Jørn Ussing Larsen. Han for-
talte bl.a. om hvor lang tid der gik fra ideen opstod og til Kornets 
Hus stod færdig. Han fortalte også om de forskellige kornsorter.
Derefter var vi velkommen til at gå rundt og se det hele på egen 
hånd. Et virkelig fl ot sted.

Onsdag den 5. oktober var der foredrag med Knud Erik Lar-
sen. Han fortalte om bogen Fredenslund, som han er forfatter 
til. Om sin barndom præget af druk og utroskab, og hvor meget 
forældrene kom i første række. Et meget fattigt hjem, hvor der 
ikke var meget omsorg og kærlighed fra forældre til børn. Om 
forældre som ikke evnede at se børnenes behov. Alligevel har 
de klaret sig godt i livet. Knud Erik blev selv tømrer. En rigtig god 
eftermiddag
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I Poulstrup Friskoles SFO bygger vores værdigrundlag på tillid, 
fællesskab, respekt, ansvar og trivsel. Det ses i dagligdagen i den 
relation der er mellem børn, pædagoger, forældre, samt i relatio-
nen mellem børnene på tværs af klasserne. Det skulle i sidste 
ende, gerne gøre at børnene opnår personlig udvikling. Det er det 
vi stræber efter at eftermiddagene indeholder.

Vi har masser af muligheder for at lave sjove aktiviteter: 
− Skolegården, hvor vi har en ny lækker multibane med fodbold 
og basketball, mooncars, stigegolf, hængekøjer m.m. 
− Kælderen, hvor der er mulighed for PlayStation, computer, kre-
aværksted og forskellige hjørner med Barbie, landbrugsmaskiner 
og pudeleg. 
− Hallen, til mange forskellige slags sport.
− Legepladsen og sportspladsen, hvor børnene rigtig kan udfolde 
sig motorisk.
− I og omkring Frihuset, hvor børnene kan klatre, lege, hygge om-
kring bålet, tegne, lave smykker, se fi lm, spille brætspil og meget 
mere.

I vores SFO vægter trivsel og omsorg højt og fællesskabet på 
tværs af klasserne, er en vigtig del af dagligdagen

Henrik Bavnild Christiansen

Hverdagen i SFO
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Bæver- og ulveløb
Første lørdag i oktober drog bæverne 
og ulvene fra Poulstrup afsted mod 
Bjergby, hvor Bjergby – Mygdal og 
Bindslevgrupperne havde arrangeret 
løb for alle bæverne og ulvene (0.-3. 
klasserne) i Vest-Vendsyssel distrikt, 
hvor 105 spejdere deltog. Årets tema 
var Skarnstreger, og tankerne blev 
ledt lidt hen imod Småland, Katholt 
og Emil fra Lønneberg. Det er jo som 
altid lidt sjovt at lave skarnstrger, og 
ekstra sjovt når man endda godt må! 
Derfor var der bl.a. poster hvor vi skul-
le lave vores egen Ida og hejse hende 
op i fl agstangen, vi skulle barbere en 
skægget dame og ringridning på cykel! 
En skøn og lidt regnfuld dag med en 
masse sjove aktiviteter og glade børn.

Kanotur
Juniorspejderne var i sep-
tember på kanotur til et 
spejdermøde. De havde 
været så heldige at låne 
kanoer af Rakkeby KFUM 
og med forældrehjælp fi k 
de søsat kanoerne. Et par 
timer fyldt med klassiske 
slagsange og masser af 
grin. De siger endda der 
kun var en enkelt som fi k 
våde fødder.

Mette Karlsen
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Gadespejlet

Kornets hus holdt høstfest
Igennem tiderne har der altid været holdt høstfest på går-
dene, når kornet er høstet og kommet i hus. Den gamle 
tradition er blevet holdt i hævd hos Kornets Hus, hvor der 
blev holdt høstfest den 3. september. Der manglede dog 
med fuldt overlæg et lille stykke korn, der ikke var høstet, 
men  Høstlauget fra Mosbjerg Landbrugsmuseum var in-
viteret til at vise, hvordan man høstede før selvbinderens 
tid. 
For de håndsnilde kunne man binde kornbuketter eller 
kornfl et. Der var også andre aktiviteter såsom bagning af 
snobrød og pizzabagning. 
For de sultne var der salg af sandwichs, kolde drikke, kaf-
fe og kage fra det nye tiltag i Kornets Hus, nemlig ”korn-
karavanen” et lille mini Kornets Hus på hjul, der er bygget 
med hjælp fra Nordeafonden.  

Høstlauget fra Mosbjerg Landbrugsmuseum

Øver sig i at tærske med plejl

Kornkaravanen

Også lokale fra egnen deltog i høstfesten – her viser 
Anette en fl ot fl ettet kornbuket

”Grutte” korn med en sten, som 
man malede korn i stenalderen. 

Tre søde ”bagerjomfruer” smukt indrammet.

 Karavanen skal primært bruges til formidling og har til 
formål at besøge madfestivaler, markedsdage, høstfe-
ster og andre events i hele landet. Ønsker man besøg 
af Kornkaravanen til et arrangement, kan man kontakte 
www.kornetshus.dk 

Kirsten Mouritsen



Fredagsdamer
Vi mødes den første  fredag i måneden i  Sognehuset. Vi strikker til Ru-
mænien, men har også afl everet sokker, halstørklæder og lune tæpper til 
Blå kors i Hjørring.  Vi mødes kl 14, strikker/hækler, får kaff e og kage og 
synger en sang eller to, og går hjem 16.30-17.00. Vi har plads til fl ere, så 
skulle du have lyst til hyggeligt samvær  den første fredag i måneden er du 
VELKOMMEN i Sognehuset. De kommende fredage er 2. december - 6. 

januar - 3. februar og 3. marts.

Sognepræst Kirstine R.R. Rafn
Vrejlev Præstegård

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

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

Kirkegårdskontoret

Vrejlev Kirkevænge 1
Poulstrup, 9760 Vrå

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

www.vh-kirker.dk 

Kirkegårdsleder:
Jan Bjergene Christensen

Servicemedarbejder:
Inger Hansen

Menighedsrådet:
Formand:

Erik Kristensen
Hæstrupvej 101, 9800  Hjørring

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

Kirkebil:
Bestilles til gudstjenester senest om 

lørdagen kl. 17.00 hos 
Henny Thomsen Tlf 24 65 98 33

20

Kirkebladet

I præstens fravær
Når jeres præst holder fri, kan sognepræsterne i Vrå/Em og Tårs/Morild kon-

taktes:
Vrå/Em: Caris Johansen (CETJ), Tlf. 24 94 44 40, mail CETJ@KM.DK

Tårs/Morild: Hanne Drejergaard Kjeldsen, Tlf. 98 99 92 03, 
mobil 21 62 44 09, mail HADKJ@KM.DK

Følgende dage holder præsten fri:
3. – 4. december – (CETJ)
8. og 10. december (CETJ)

17. – 18. december – (CETJ)
19. – 23. december (HADKJ)

21. – 22. januar – (CETJ)
Uge 7 (13. – 19. februar) – (CETJ)

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 kaff e (eller 
te) på kanden, samt franskbrød eller boller med ost og rullepølse – og ikke 
mindst det gode samvær og den hyggelige snak 
med venner, naboer og bekendte.

Vi mødes
6. december

3. januar
7. februar
7. marts
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Julekoncert i Vrejlev kirke
Vrejlev Hæstrup Menighedsråd byder indenfor i Vrejlev kirke til en 
koncert med indhold og underholdning. Det sker 

Onsdag den 14. december kl. 19.00 
hvor Lars Jakobsen Trio kommer forbi.

Vi skal høre sange skrevet af Lars Jakobsen, som fremføres sam-
men med gode historier med lune og et glimt i øjet.
Lars Jakobsen trio spiller og synger både kendte og nyere jule-
sange.
Koncerten er en afvekslende blanding af små historier, koncert og 
fællessange. Der udleveres sanghæfter, så alle kan synge med.

Der vil være fri entre til denne koncert. 
Det er dog ikke uden omkostninger at holde en koncert, så har du 
mulighed og syntes om det du har hørt, vil der ligge kuverter, hvor 
det er muligt at give et bidrag. 
Alternativt kan der gives et bidrag på Mobile Pay 45345

Nyt fra Sognepræsten

Dåbsgudstjenester
i 2023

Vi holder dåbsgudstjeneste følgende lørdage i 
2023, hvor kirke ikke er anført, afgøres det af de 

dåbsforældre, som henvender sig først.

25. februar, kl. 10,30 i Vrejlev kirke
28. maj, kl. 10.30

26. august, kl. 10.30
25. november, kl. 10.30
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Hvad er den bedste måde at starte da-
gen på? Nogle vil sige, at det er med 
en rask svømmetur i havet – uanset 
årstid. Andre ville nok sige, at det var 
med en god, lang løbetur i skoven. 
Og atter andre vil mene, at det er at 
slå vækkeuret fra og lægge sig om på 
den anden side…
Vi kan varmt anbefale morgensang! 
Kl. 8.30 mødes vi i Vrejlev kirke til en 

½ times salmesang og tekstlæsning, 
hvorefter der er frisk kaff e på kanden 
og nybagte rundstykker i sognehuset 
og en masse godt samvær.
Kom og vær med, vi mødes tirsdag 
den 6. december og tirsdagene den 
10. januar og 7. februar samt 7. marts 
2023.

Morgensang

Nyt fra Sognepræsten

Vi siger tilykke  til:

Amanda Schultz Andersen
Døbt i Vrejlev kirke 
den 17. juli 2022

Asta Myruo Andersen
Døbt i Vrejlev kirke 
den 4. september 2022

Vi har taget afsked med:

Ann Helen Lennø Sørensen
Begravet fra Vrejlev kirke 
den 10. august 2022

Ruth Larsen
Begravet fra Vrejlev kirke 
den 8. september 2022

Ellen Margrethe Kristensen
Bisat fra Vrejlev kirke 
den 28. september 2022

Per Jensen
Begravet fra Vrejlev kirke 
den 30. september 2022

Svend Bandholm Jensen
Bisat fra Hjørring kirkegårdska-
pel den 6. oktober 2022

Ole Andreasen
Bisat fra Vrejlev kirke 
den 22. oktober 2022

Julehjælp
Hvis det er lidt vanskeligt at få en-
derne til at nå sammen i julen, er der 
måske hjælp på vej.
Sognebørn i Vrejlev og Hæstrup 
sogne kan søge julehjælp i form af 
en købmandskurv ved personlig 

henvendelse til sognepræsten. Køb-
mandskurvene fi nansieres af frivillige 
bidrag i kirkebøssen i november og 
december måned – derfor takker vi 
for et hvert bidrag, der kan komme 
andre til gode.
Alle ansøgninger behandles naturlig-

vis fortroligt og der gives direkte besked 
til ansøgerne den 12. december 2022, 
hvorfor ansøgningsfristen er 10. de-
cember. Købmandskurvene kan afhen-
tes (evt. bringes ud) den 23. december.
Et evt. overskud fra julehjælpen kan 
uddeles som konfi rmandhjælp i april 
2023. Nærmere om ansøgning om kon-
fi rmandhjælp i næste blad.

Henvendelse til sognepræst Kirstine 
Rafn, Vrejlev Kirkevej 28, 9760 Vrå, Tlf. 
98 98 60 63 eller mail: krr@km.dk
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Skolens juleafslutning

Nyt fra Sognepræsten

Julens gudstjenester

Lørdag d. 24. december, kl. 
10.30 holder vi julegudstjeneste 
for børn og barnlige sjæle i Vrejlev 
kirke. Juleevangeliet fortælles på 
en let tilgængelig måde og vi syn-
ger nogle børnevenlige sange og 
salmer. Og det er en dejlig måde 
at tilbringe formiddagen på – så er 
dagen ikke så lang…
Lørdag d. 24. december er der 
også julegudstjeneste for det 
mere modne publikum. Vi mødes 
i Hæstrup kirke kl. 14.00 og igen 
i Vrejlev kirke kl. 15.30 til en me-
get traditionel og meget hyggelig 
gudstjeneste – og så bliver dagen 
heller ikke så lang for de voksne, 
der ikke kan vente på gaverne…

Søndag d. 25. december hol-
der vi julegudstjeneste i Hæstrup 
kirke kl. 10.30. Nu er den værste 
spænding udløst og vi kan bedre 
koncentrere os om budskabet.

Mandag d. 26. december, kl. 
10.30 mødes vi i Vrejlev kirke til 
en højmesse, hvor man godt kan 
mærke, at nu klinger julen lige så 
stille af, idet den voksne Jesus 
kommer med veråb over de skrift-

Onsdag d. 21. december, 
kl. 8.30 indtager skole og 
børnehus Vrejlev kirke til 
årets juleafslutning. Jule-
sange, julesalmer, jule-
evangelium , velsignelse 
m.v. for en helt fyldt kirke 
– det bliver ”jøvt”

kloge og farisæerne – en lidt barsk måde at slutte julen af, men mon ikke budskabet 
trods alt er et godt budskab?
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Nyt fra Sognepræsten

Onsdag d. 7. december, kl. 10.00 besøger børnehaven os i Hæstrup 
kirke. Vi skal synge sjove julesange og æslet ”Nol” kommer og for-
tæller om den gang han red hele natten med en tyk dame på ryggen. 
Hvis I har mulighed for at låne et barn i børnehavealderen eller gå r 
hjemme med én – så er I meget velkommen til at være med.

Søndag d. 11. december, kl. 16.00 er 
der ”De 9 læsninger” i Vrejlev kirke. 
En endnu ældre tradition, som vi har 

”piftet lidt op” med et ændret tidspunkt 
og med børnekorets medvirken. Vi tør 
godt love en virkelig hyggelig og julet 

stund i Vrejlev kirke. Kom og nyd vores 
dygtige kor synge smukt for os.

Børnehaven i Hæstrup

De 9 læsninger
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Nyt fra organisten

Spirekor
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 sam-
men. 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.

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 bru-
ges til de børnegudstjenester og koncerter børnene skal medvirke 
til. Vi synger både en- og fl erstemmigt, danske, nordiske og engel-
ske 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.

Babysalmesang er musik for 
de helt små babyer fra ca. 2 
mdr til ca. 1 år og deres foræl-
dre. Vi synger og danser salmer 
og sange og lytter til musik. 
Ved hjælp af sæbebobler, ra-
sleæg 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 musik-
ken, 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.

Hvor og hvornår foregår 
babysalmesang?

• Der er babysalmesang i Vrejlev kirke 10 tors-
dage i foråret  - første gang er 

• torsdag d. 19 januar kl. 10.00
• Det er organist Lene Rom Frederiksen der 

leder babysalmesang
• Hvis du går hjemme på barsel med dit barn, så 

tag dig tid til at komme. Tilmelding til Lene på 
30129081 eller mail lenerom@mail.dk

• Vi slutter af med at drikke en kop kaff e/te i 
Sognehuset. Det er gratis at deltage.

• Vi tager naturligvis hensyn til corona og sørger 
for afspritning og afstand.

Babysalmesang

 Syng dig glad  
syng i kor

Kan du lide at synge og har du lyst til 
at synge i kor?

Har du lyst til at lære nye sange eller 
genopfriske kendte sange/salmer og 

viser?
Nye medlemmer er meget velkomne

Vi øver hver tirsdag kl. 19.30

Vil du vide mere er du velkommen til at 
kontakte  kirkens organist 

Lene Rom Frederiksen 
tlf. 30 12 90 81

Babysalmesang
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Nyt fra Sognepræsten

Kyndelmisse
Kyndelmisse er en gammel tradition 
i kirken og den vil vi gerne holde i 
hævd. Derfor holder vi kyndelmisse-
gudstjeneste torsdag den 2. februar, 
kl. 19.00 i Vrejlev kirke. 
Med helligdagsreformen af 1770 blev 
kyndelmisse afskaff et sammen med 
10 andre helligdage som 3. juledag, 
3. påskedag, Sankt Hans Dag og Vor 
Frue Dag. 
Udarbejdelsen af reformen skete in-
den Struensee havde den endelige 
magt, og den eneste indfl ydelse, han 
har haft, er at acceptere reformen og 
få kongen til at underskrive den. Den 
var altså ikke et produkt af hans re-
gime. Historikeren Edvard Holm ud-
talte endda, at hvis reformen havde 
været udarbejdet af Struensee, så 
havde fl ere helligdage været fjernet. 
Men det var allerede i samtiden en 
udbredt forestilling, at det var Struen-
see, som stod bag, og denne fore-
stilling blev videreført i senere tiders 
populærhistoriske litteratur. 
Historikeren Jens Toftgaard Jensen 
opstiller tre idéhovedgrupper, der 
førte til reformen: de religiøse, mo-
ralske og økonomiske argumenter. 
De religiøse argumenter er tvedelte.
• Først og fremmest anses 
reformen som et opgør med katoli-
cismen, idet de helligdage, der blev 
afskaff et, var levn fra før reforma-
tionen. Der henvistes også til den 
augsburgske bekendelse, som bl.a. 
fastslår at helligdage er menneske-
skabte, og derfor også tilladte for 
mennesker at ændre.
• Dernæst bevirkede overfl o-
den af helligdage, at folk mistede re-
spekten for dem. Ved at skære ned 
på de overfl ødige, var håbet, at folk 
ville være mere andægtige i forbin-
delse med den tiloversblevne del.  
Det moralske argument var, at en 
nedskæring af helligdagene var et 
gode, fordi folket som oftest anvend-
te helligdagene til druk, hor og spil. 
Arbejde forebyggede laster og op-
byggede en gavnlig mentalitet, ved 
at man i stedet var tvunget til at ar-
bejde. 
De økonomiske argumenter gik på, 
at det øgede antal arbejdsdage i 
merkantilistisk ånd ville betyde ”øget 
cirkulation af penge”. Det største er-
hverv i Danmark var landbruget, og 
bonden havde mest travlt om som-
meren og i høsttiden. Ved at afskaff e 
helligdagene i denne periode ville 

bonden kunne få mere fra hånden.
Selv om kyndelmisse i over 250 år 
ikke har haft status som helligdag, 
kan vi jo sagtens mødes i kirken al-
ligevel – navnlig når der er mulighed 
for at nyde et glas vin og lidt chips.
Vinteren går på hæld, lysere tider 
venter forude, der er al mulig grund til 
at fejre lyset og hvilket større lys end 
vor Herre Jesus Kristus?
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Som det er de fl este bekendt, har vi i 
en årrække arbejdet for at få bygget 
en sognegård. I fl ere år har vi ventet 
bl.a. fordi Løkken blev til storpastorat 
og skulle have sognegård først. Da 
det så blev vores tur, havde provs-
tiudvalget glemt at budgettere med 
udgiften… Men nu var pengene 
endelig bevilget af provstiudvalget, 
således at byggeriet kunne komme i 
gang. Processen startede i 2009 og 
vi glædede os over, at vores tålmo-
dighed blev belønnet 8 år senere.
Men vi får ikke en sognegård – i 
denne omgang. Da alt lå klar og vi 
havde positive udtalelser fra den 
kongelig bygningsinspektør, na-
tionalmuseet, kirkegårdskonsulent-
en, provstiudvalget, stiftet og økono-
mien på plads valgte Vrejlev Kloster 
at fastholde en gammel deklaration 
om, at der ikke måtte bygges til på 
grunden ved graverhuset.
Det er med stor beklagelse at me-
nighedsrådet derfor må meddele at 
den afgørelse nu står i vejen for, at vi 
i sognene får et tiltrængt og velplac-
eret sted at samles. 
Det skal nævnes, at der i projektet 
også lå en lovliggørelse og forbedring 
af medarbejderfaciliteterne samt nye 
off entlige toiletter for kirkens besø-

gende.
Vi mister derfor bevillingen til sog-
negård, idet beløbet er afsat til 
dette konkrete byggeri. Det bety-
der, at vi igen skal til at søge midler 
når vi har fundet en løsning på 
placering af sognegård.
I 2013 forelagde Vrejlev Kloster 
en skitse som omhandler en nyin-
dretning af Klostrets nordfl øj ”Non-
nefl øjen”. Her var planer om at 
etablere sognegård som kunne 
rumme alle de lokaler der var be-
hov for . Projektet ville blive på i 
alt 700 m2 fordelt på 2 etager. Her 
kunne menighedsrådet leje loka-

lerne for en længere årrække.
Projekt blev grundig behandlet i me-
nighedrådet og sendt videre til ud-
talelse af tjenestlig vej til provstiud-
valg og stift. Efter at have fået stiftets 
udtalelser vedrørende en lejeaftale 
og vilkår for en sådan,  kunne provs-
tiudvalget på denne baggrund ikke 
at anbefale projektet. 
Vi ved ikke for nuværende, hvornår 
vi kan tage en sognegård i brug. Vi 
går naturligvis til opgaven med al 
vor energi – men belært af tidligere 
erfaring kan vi se, at der kommer til 
at gå endnu en årrække.

Vrejlev-Hæstrup  menighedsråd.
Erik Kristensen

Ny sognegård?
- nej, ikke i denne omgang!

Genoptryk af indlæg i Lokalbladet nr. 1 2017

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

 Nyt fra Menighedsrådet
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I forlængelse af indlægget i Lokalblad 
nr. 1 fra 2017 (se side 27) om me-
nighedsrådets forgæves kamp for at 
få bygget en sognegård, kommer her 
en fortsættelse på den historie, som 
burde have fundet sin afslutning for 
længe, længe siden… med opførelse 
af den nye og tiltrængte sognegård. 
Men sådan skulle det ikke gå!
Da Nonnefl øjsprojektet ikke kunne 
blive til noget og opførelse af sog-
negård syd for det eksisterende hus 
heller ikke kunne gennemføres pga. 
genboens fastholdelse af den gamle 
deklaration om at der ikke må bygges 
dér – gik menighedsrådet i gang med 
et nyt projekt.
Dette projekt indebærer opførelse af 
en bygning på den nuværende ma-
terialplads (dér hvor den store sorte 
træbygning ligger i dag) og efter 
mange justeringer, så byggeriet kom 
til at passe ind i omgivelserne, blev 
det af Hjørring kommune sendt i na-

Ny sognegård?
- Nej, HELLER ikke i denne omgang

bohøring med henblik på at udstede 
en landzonetilladelse.
Genboerne gjorde indsigelser mod 
byggeriets udseende, højde, belig-
genhed osv., men til sidst lykkedes 
det at få kommunens landzonetilla-
delse. Nu var alt vel godt?
Ak nej, genboerne gjorde igen ind-
sigelse, denne gang var det fl ager-
mus og deres ynglepladser, der var 
i fare – til trods for, at vi aldrig har 
observeret hverken fl agermus eller 
deres efterladenskaber i eller om-
kring det sorte skur. Men kommu-
nen sendte pligtskyldigt sagkyndige 
ud for at undersøge sagen.
Og efter grundig undersøgelse 
fandt kommunen, at der ikke var 
problemer for de ikke-eksisteren de 
fl agermus. Og kommunen udstedte 
nok en gang landzonetilladelsen.
Kommunens afgørelse faldt gen-
boen for brystet og de klagede til 
planklagenævnet over kommunens 

afgørelse… Og planklagenævnet har 
derfor ophævet kommunens tilladel-
se……….
Og her står vi nu. Hver klage har op-
sættende virkning, hvorfor vi ikke kan 
komme videre med vores planer.
Hvor gerne vi end ville. Hvor meget vi 
end har søgt – og fået bevilget pen-
gene. Hvor meget vi end arbejder på 
sagen - må vi bare konstatere, at vi 
endnu ikke har opnået at give sogne-
børnene det meget tiltrængte sam-
lingssted. Der er fortsat så mange 
idéer, der ikke kan føres ud i livet, 
fordi vi mangler lokalerne til det. Der 
er stadig begrænsende pladser i kir-
kerummet til spisende (skærtorsdag, 
spaghettigudstjeneste m.v.). Der er 
meget sognearbejde, der er vanske-
liggjort eller umuliggjort, fordi vi ikke 
har et samlingssted af en vis størrel-
se – og det er skammeligt, at et sogn 
i udvikling fortsat ikke kan byde sine 
sognebørn på bedre forhold.

Facader mod nord og syd

Menighedsrådet
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Og så har vi slet ikke nævnt 
de forhold vores ansatte ar-
bejder under, som ville kunne 
forbedres i betydelig grad. El-
ler det handicapvenlige toilet, 
som vi ikke har mulighed for 
at tilbyde vores besøgende.
Men vi arbejder videre, vi gi-
ver ikke op – vi kan bare ikke 
trylle.

Vrejlev Hæstrup 
Menighedsråd

Erik Kristensen

Arkitektens godkendte tegning af gavle mod øst og vest

Arkitektens godkendte tegning af indretningen i den kommende Sognegård

Situationsplan, der viser placering 
af Sognegård i det sydvestlige 

hjørne af Vrejlev kirkegård

Menighedsrådet
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Nyt fra Sognepræsten

Nytårs
gudstjeneste

Sangaften 
Den 24. januar kl. 19.00 holder vi sangaften 
i Vrejlev kirke.
Vi nærmer os kyndelmisse og synger sange 
om vinterstemninger. Kyndelmisse er blevet 
en markering af at vi er halvvejs gennem 
vinteren og at det går mod lysere tider. I lø-
bet af aftenen vil der selvfølgelig også blive 
mulighed for at deltagerne foreslår nogle 
sang, så man selv kan være med til at præ-
ge aftenens indhold. 
Vel mødt til en hyggelig aften, hvor der også 
vil blive serveret en kop kaff e når vi har sun-
get.

Legekirke vil være fyldt med salmer, 
sange, dans og leg. Alt sammen 
tilrettelagt efter børnenes præmis-
ser.
Vi vil møde Snapper.  Vi vil blæse 
sæbebobler, lege med faldskærm, 
tørklæder, rasleæg osv.
Vi vil bede fadervor og måske bli-
ver 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 orga-
nist og musikpædagog Lene Rom 
Frederiksen. I er velkomne til at 
kontakte Lene for yderligere op-
lysninger. Tlf.nr. 30129081 – mail: 
lenerom@mail.dk
Forældre /barn, bedsteforældre/
barn, dagplejere og vuggestuer er 

alle meget velkomne.
Vi mødes 6. december, hvor vi er i 
god julestemning.

 I 2023 er der legekirke 
10. januar, 7. februar og 
7. marts. Alle gange kl. 10.00 
Vi glæder os til at se jer.

Den første dag i det nye år skal 
fejres. Måske ikke på helt samme 
måde, som årets sidste dag bliver 
det…
Vi holder nytårsgudstjeneste søn-
dag den 1. januar 2023 kl. 14.00 
i Hæstrup kirke. Det er vores håb, 
det sene tidspunkt taget i betragt-
ning, at I har fået øjne og er kom-
met jer så meget over gårsdagens 
fejring, at I har lyst til at ønske 
hinanden godt nytår i kirken med 
et glas bobler og lidt hjemmebagt 
kransekage.

Legekirke
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Nyt fra Sognepræsten

Dato Kirkeåret Vrejlev Hæstrup Bemærkninger

December

  4. december 2.s. i advent 09.00 Caris Johansen

 7. december 10.00 Børnehavens juleafslutning

11. december 3.s. i advent 16.00 De 9 læsninger, juniorkor medvirker

18. december 4. s. i advent 09.00 Caris Johansen

21. december 08.30  Skolens juleafslutning

 24. december Juleaften 10.30 Mest for børn og barnlige sjæle

 24. december Juleaften 15.30 14.30

25. december Juledag 10.30

26. december 2. juledag 10.30

Januar

 1. januar Nytårsdag 14.00 Bobler og kransekage

  8. januar 1. s. e. hellig 3 konger 10.30

15. januar 2. s. e. hellig 3 konger 10.30

22. januar 3. s. e. hellig 3 konger 09.00 Caris Johansen

29. januar s.s. e. hellig 3 konger 10.30

 Februar

  2. februar Kyndelmisse 19.00

  5. februar Septuagesima 10.30

12. februar Seksagesima 10.30

19. februar Fastelavn 09.00 Caris Johansen

25. februar Dåbsgudstjeneste 10.30

26. februar 1. s. i fasten 10.30

Hvor intet andet er nævnt, er det Kirstine Rafn, der holder gudstjenesten

Gudstjenestelisten for Vrejlev og Hæstrup kirker
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Gadespejlet

Hold kroppen i gang
Hver tirsdag kl. 10, er der motion for Det grå guld 
- d.v.s. pensionister og efterlønnere i Poulstrup Mo-
tionscenter, der ligger i Poulstrup Hallen, Poulstrup 
Skolevej  i Poulstrup.

Per Hansen fra Poulstrup er tovholder og sørger for, 
at åbne og lukke. Deltagerne varmer op og træner 
på egen hånd i motionscenteret, men de rutinerede 
brugere, hjælper selvfølgelig gerne nye deltagere 
godt i gang. 

Alle pensionister og efterlønnere er velkomne og 
det koster 15 kr. pr. gang at deltage i det sunde til-
tag. 
Kom og vær med hver tirsdag kl. 10 – motion giver 
god energi og et smil på læben. 

Nye deltagere på pensionistholdet er meget vel-
komne.

Motionscenter Indmeldelse:
Indmeldelse kan ske ved henvendel-
se til Grethe Thomsen, Hovedgaden 
42, Poulstrup tlf. 98 98 82 87. Ved 
indmeldelsen opkræves et indmeldes-
sesgebyr på kr. 150,00. Gebyret dæk-
ker oprettelse og nøglechip, der giver 
medlemmet personlig adgang til moti-
onscenteret.

Betal efter forbrug
til medlemmer, der måske kun lejlig-
hedsvis vil benytte motionscenteret, 
tilbyder vi en ordning, hvor man beta-
ler efter hvor mange gange man har 
brugt motionscenteret. Via registre-
ringssystemet med nøglechip, kan vi 
afl æse hvor mange gange et medlem 
har besøgt motionscenteret, og der 

fremsendes hver måned en faktura 
på det faktiske forbrug. Pris pr. gang 
kr. 40,00, dog kan der højst opkræ-
ves 200,00 kr. pr. måned. Det eneste 
man på forhånd skal investere i, er 
nøglechippen.

Tilmelding til ordningen skal ske ved 
henvendelse til Grethe Thomsen, Ho-
vedgaden 42, Poulstrup Tlf. 98 98 82 
87 eller send en mail til vrejlev.hae-
strup.hallen@gmail.com

Nøglechip og medlemskab er person-
ligt og må under ingen omstændighe-
der overlades til andre. Overtrædelse 
medfører omgående bortvistning og 
udelukkelse af centeret.

Gæster
Medlemmer af Poulstrup Motions-
center har ret til at tage en gæst med 
i motionscenteret, forudsat at der ud-
fyldes en kuvert med medlemmets 
navn, gæstens navn og dato og der 
lægges 40 kr.i kuverten, som lægges 
i postkassen ved indgangen.

Se mere om Poulstrup Motionscenter 
på www.vrejlev-haestrup-hallen.dk

Om Motionscenteret i Poulstrup Hallen:
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Gadespejlet

Jeg har besøgt Jan Pe-
dersen og Boomsom 
Khotcharak, for nemheds 
skyld kaldet Pan, De køb-
te huset på Høgstedvej 67 
den 29-6-22. Siden købet 
har de brugt en del tid på 
at renovere huset, så det 
nu virker lyst og indbyden-
de.
Pan, der kommer fra Thai-
land, har boet i Danmark 1 
år, men de har været gift i 
4 år. Det har været noget 
besværligt for Pan at få op-
holdstilladelse i Danmark, 
derfor har de boet et halvt 
år i Tyskland, og da hun 
først havde fået opholds-
tilladelse der, kunne hun 
siden få det i Danmark.
Pan kommer fra landet i 
Thailand, hendes forældre 
havde en rismark, som hun 
tidligt måtte hjælpe med 
til at arbejde i. Der skulle 
også hentes vand 8-10 
km væk, og det var alt det 
vand, der skulle bruges. 
Allerede som 12-årig fl yt-
tede Pan til Bangkok og 

arbejdede på fabrik.
Pan er meget arbejdsom. 
Foruden hun i sommer har 
knoklet med renovering af 
huset (og Jan siger hun vir-
kelig har knoklet) har hun 
arbejdet på 2 camping-
pladser. Nu har hun arbej-
de i et rengøringsfi rma, og 
går på sprogskole. Hun er 
også ivrigt havemenneske, 
og dyrker masser af grønt-
sager, både på friland og i 
drivhus. 
Jan, der kommer fra Hjør-
ring, har før han gik på 
efterløn for 4 år siden ar-
bejdet som mejeriarbejder, 
både hos Nestlé og Arla. 
Om sommeren hjælper 
han til på en camping-
plads.
Jans store hobby er hans 
hunde, han har opdræt-
tet schæfere i 25 år. Der 
er 2 schæfere hjemme, 2 
er udstationeret. Tæven 
derhjemme har lige nu 10 
hvalpe. Han har gennem 
mange år været træner i 
Schæferklubben i Hjørring.

Jan og hundene 
mangler nogle græs-
marker at træne spor-
arbejde på, så hvis 
nogen vil give lov til, 
at han må gå på deres 
marker, vil han være 
taknemlig. Ring evt på 
52805717.
Vi ønsker Jan og Pan 
velkommen til egnen.
Karen Margrethe Bruun

Bibi Buus har købt hoved-
gaden 48 i Poulstrup. Hun 
er meget glad for sit hus, 
der er fra 1924, da det 
både har sjæl og charme, 
med sine gamle paneler 
og stuk. 
Bibi er opvokset i Aal-
borgforstaden Vejgård, 
som 20-årig fl yttede hun 
til Fyn, hvor hun blev ud-
dannet bygningssnedker, 
og fi k sine to børn, der nu 
er 28 og 31 år. 
I 1998 fl yttede Bibi til 
Børglum, hvor hun først 
havde en islænder på Vrå 
rideskole, men hesten 
blev for lille, og så købte 
hun en dansk varmblods-
hest, en Oldenburger og 
drev derefter avl med 
Oldenburgere. Bl.a. har 
hun avlet en guldmedal-
jehoppe, og en fi n hingst. 
Efter at hun stoppede 

Høgstedvej 67

som dressurrytter, har hun 
undervist i dressurridning 
på m niveau, og gør det 
stadig gerne, så hvis no-
gen har brug for hjælp til 
deres heste, må hun gerne 
kontaktes.
Bibi har sammen med sin 
mor stor interesse i retro 

og gamle ting og sager, 
bl.a. har de haft en butik 
i Børglum gamle frysehus 
”Retro hos Buus” Det er 
ikke helt lagt på hylden, 
Bibi har stadig en hjem-
meside, og nyder at gå på 
jagt efter eff ekter til kun-
derne.

Bibi arbejder nu som event 
koordinator på Gammel 
Vrå Slot, men hendes store 
interesse er madlavning, 
hun har lyst til at lave mad, 
og vil gerne starte noget 
op med lidt anderledes og 
moderne mad, gerne. hvor 
hun står for hele arrange-
mentet, evt. i forsamlings-
huse el.l. 
Vi ønsker Bibi og hendes 
labrador Tiki velkommen til 
Poulstrup.

Karen Margrethe Bruun

Hovedgaden 48
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Nørtiered – Nørre Tiere – 
Nørre Tjære - Nør Tjerret - 
Nørtiere – Nørtieret – Nør-
retjæret 
Af Kirsten Mouritsen
                                                                      

Navnet på gården Nørtjæ-
ret har igennem de sidste 
omkring 600-700 år været 
stavet på mange forskel-
lige måder, som det ses 
ovenfor. Det viser udpluk 
fra kirkebøger, folketæl-
linger, jordebøger m.fl .  fra 
de sidste mange hundrede 
år.
Hvis man søger på navnet 
Nørtjæret på internettet i 
dag, fi nder man virksom-
heden:  Nørtjæret Plante-
avl ved Søren Skoven Pe-
dersen, Guldagervej 582, 
9800 Hjørring og han har 
givet LokalBladet lov til at 
dykke ned i gårdens histo-
rie og selv senere være 
med til at bidrage om nu-
tiden.
 Allerede i 1430 kan man 
fi nde navnet Tjered el-
ler Tjæret. Det var en lille 
landsby på omkring 5 fæ-
stegårde, der i 1575 ved 
mageskifte kom til at høre 
ind under Vrejlev Kloster, 
som Jens Bille på det tids-
punkt ejede.  Efter hans 
død samme år, tog hans 
enke, Karen Rønnov, op-
hold i landsbyen Tjæret på 
Tjæretgaard, hvor hun ved 
sammenlægning af alle 
fæstegårdene i landsbyen 
danner en hovedgård eller 
avlsgård, som hun navn-
giver Rønnovsholm. Det 
gamle navn Tjæretgaard 
blev dog ved at følge går-
den over de næste hund-
red år. 
Gården Nørtjæret må man 
formode har fået navnet, 
fordi gården har været 
beliggende på den nord-
ligste del i Tjæret. Nørtjæ-
ret var fæstegård under 
Rønnovsholm gods og det 
var hertil, der blev betalt 
landgilde (fæsteafgift). Det 
blev udregnet efter går-
dens hartkorn - et værdi-

mål til udregning af skat-
ter og afgifter. Det var en 
ordning, der blev indført 
i 1688. Når man omreg-
nede til tdr. hartkorn var 
det tillige et mål for vær-
dien af et jordareal ved at 
måle udbytte af de hårde 
kerner (rug og byg) pr. 
tdr. land. Det var derfor 
ikke størrelsen på et areal 
landbrugsjord, men area-
lets bonitet, der afgjorde 
størrelsen af skatter og 
afgifter.
 Nørtjærets hartkorn var 
på 3 tdr. og 2 skæpper. 
Det årlige landgilde til 
Rønnovsholm Gods var 
i 1804: 2 tdr. rug, 2 tdr. 
byg og 2 tdr. havre samt 
1 gås, 2 høns, 4 riksdaler, 
1 mark og 8 skilling. 
Inddeling af hartkorn:
1 tdr. hartkorn = 8 skæp-
per
1 skæppe = 4 fjerdingkar
1 fjerdingkar = 3 album
1 album = penning.
Det er sjældent at det det 
mindste mål penning blev 
anvendt. På Nørtjæret er 
det da også kun tdr. og 
skæpper, der anvendes.
Hartkorn blev som offi  -
cielt mål ved lov afskaff et 
i 1907, da metersystemet 
blev det eneste lovlige 
mål.
 Hvornår gården Nørtjæ-
ret er opstået er lidt uvist, 
men midt i 1600-tallet bor 
familien Laurs Andersen 
og Karen Pedersdatter 
med deres 6 børn på Nør-
tiered.  Laurs og Karens 
efterkommere danner 
grundlaget for de næste 
godt halvandet hundrede 
års stabilitet af fæstere på 
Nørtiered. Deres søn An-
ders Laursen overtager 
fæstet efter forældrene. 
Dernæst Anders`s søn 
Poul Andersens efter-
fulgt af hans søn Anders 
Christen Poulsen, men 
da hans hustru Ane Jens-
datter dør i barselsseng 
i november 1800 over-
tager Anders`s bror Lars 

Nørretjæret

Poulsen og hans kone Ka-
ren Nielsdatter fæstet og 
her slutter denne familie 
som fæstere på gården, 
for sidst i 1820erne overta-
ger Jacob Nielsen og hans 
kone Karen Nielsdatter 
fæstet i Nørtjæret og fort-
sætter til deres søn Niels 
Jacobsen og hans kone 
Martine Jacobsen overta-
ger i 1862 som de første 
selvejere. 
Da Niels Jacobsen dør i 
1885, bliver enken Martine 
boende på aftægt hos de 
nye ejere Martine og Niels 
Larsen.
Nørtjæret skifter igen ejer 
i 1895, da Grethe Marie 

Ovesen og Kresten Niel-
sen overtager gården. 
Husholdningen består i år 
1900 af Kresten og Gre-
the, Krestens far på aftægt 
samt 3 tjenestepiger og 4 
karle. 
Gårdens antal af tjeneste-
folk har været omtrent det 
samme fra sidst i 1700tal-
let til år 1900, dog med et 
overtal af piger i den første 
tid og fra 1850 til 1870 5 
karle.
Nørtjærets historie fort-
sætter i næste blad

Lokalhistorie
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Gadespejlet

Vi fra Stafet for Livet er 
så glade for at mange fra 
Poulstrup bidrog til vores 
8. arrangement .
Mette der er opvokset i 

Poulstrup, datter af Hella 
og Per Hansen, er en af 
arrangørerne af arrange-
mentet. Kort efter Mette 
mistede sin mor til kræft i 
2014, blev hun spurgt om 
hun ville være med til, at 
arrangere Stafet for Livet 
i Hjørring.   Hun sagde ja, 
og nu er 8. arrangement 
gennemført .
En af Poulstrups fi ghtere 
Helle, fortæller hun kendte 
til Stafet for livet, gennem 
medierne og af omtale 
gennem svigerinden Met-
te. Men Helle havde ikke 
deltaget FØR, Helle selv 
stod midt i livet, med en 
kræftdiagnose, der gjorde 
hende til en af de omtalte 
fi ghtere. Helle havde fået 
brystkræft..
Helle tilmeldte sig som 

Stafet for livet
fi ghter første gang i 
2018, hvor Helle var 
midt i et langt og hårdt 
behandlingsforløb.   Hel-
le deler rørende billeder 
uden hår, og med hen-
des 1. lille barnebarn på 
armen.   Lille Johanne 
var en kæmpe motiva-
tion til at blive rask .

Allerede i 2019 ser vi en 
Fighter, der har overvun-

det den værste sygdom, 
og nu med hår igen og et 
et år ældre barnebarnJo-
hanne på armen .
Efter senfølger og kom-

plikationer nyder Helle nu 
BÅDE mormor og farmor-
rollen til hele tre børnebørn, 
da to mere er kommet til .     
Stafet for livet gav Helle og 
hendes familie en god og 
rørende oplevelse.  Et sted 
hvor nye venskaber blev 

skabt, gode råd og erfarin-
ger delt .    En weekend der 
giver håb og mod til at gen-
nemgå behandlinger for at 
blive raske igen .
Billedet med lysposen fra 
lille Johanne, rører stadig 
Helle, da lysceremonien 
er stafettens højdepunkt.  
Både rørende og højtidelig 
oplevelse for familien .
Johanne er i dag 5 år og 
har allerede doneret sit 
lange hår til parykfrem-
stilling til børneparykker.  
Johanne bliver klippet i 
Poulstrup hos Sonja i Sa-
lon Klip. 
 

Det meste af Mettes fami-
lie, hele 3 generationer, 
har gjort det til en årlig tra-
dition, at være sammen til 
Stafet for livet i Hjørring .    
De mindes deres mor Hel-
la. Det der virkelig også 
rører Mette , 
er at tidligere 
dagplejebørns 
forældre do-
nerer mange 
penge til ind-
samlingen, for 
at ære og min-
des deres dag-
plejemor Hella.
Mettes hold 
samlede mere 
end 25.000 ind.  
I alt rundede 
indsaml ingen 
over 400.000 kr.
Alle pengene 
går til Kræftens 
Bekæmpelse, 
og lokalforenin-

gen i kommunen beholder 
en del .

I år havde vi også fornøjel-
sen af at Harkens berømte 
solister Jeanett og Rune 
som underholdt i hele 3 ti-
mer om lørdagen, og igen 
sang morgensolen op om 
søndagen. En meget smuk 
oplevelse og tusinde tak 
for deres generøse optræ-
den til fordel for kampen 
imod kræft.
 
Mere info
Helmuth Zickert 71958420
Mette Brath  27626302
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Sport 81

Nyt fra PV 81:

Sig velkommen til Poulstrup Vikings 
- PV 81s nyåbnede e-sportsafdeling.
Vikings holder til i lokaler på Poulstrup 
Friskole, og henvender sig til børn fra 
10 år og unge op til 18, med interesse 
for computerspil og gaming. Afdelin-
gen er startet op med et hold Counter 
Strike spillere, et hold Fortnite spil-
lere, samt et FIFA playstation hold.

PV81 har været så heldige, at alle 
indkøb af nye computere, stole mm. 
er fi nansieret gennem fondsansøg-
ninger, og det er dejligt at det er lyk-
kedes at få pengene i hus. Derudover 
er der lagt en hel del arbejdstimer af 
de frivillige i klubben, og det er dejligt 
at så mange har hjulpet til

E-sport afdelinger åbner fl ere og fl ere 
steder rundt omkring i landet, men 
der er ikke særligt mange E-sports til-
bud her i nordjylland, så vi er ret stolte 
af, at det er lykkedes os at få startet 
op. Der er ansat 5 trænere til at va-
retage træningen - for det er træning 
der foregår i en E-sports afdeling. 
Der er et træningsprogram til hver 
træning, og der vil også være indlagt 
fysisk træning på nogle af trænings-
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Sport 81

aftenerne. Counterstrike varetages af Kasper Gaarn og 
William Mikkelsen. Begge er aktive gamere, Kasper er 
stifter af en Counterstrike organisation der hedder Smurfs 
from Silver, og har gode kontakter i miljøet. William er ak-
tiv spiller, og har været på top 500 ranglisten i Danmark. 
Fortnite varetages af Jan Eriksen og Benjamin Nielsen. 
Jan er vores tekniker, og har spillet forskellige spil i åre-
vis. Benjamin er den unge, og spiller selv meget til dag-
ligt. Trine Bæk fortsætter som FIFA træner, en position, 
som hun har haft også sidste år. Så det er folk der ved 
hvad, de har med at gøre :)

PV81 afholdt åbningsreception mandag d 24 oktober, 
med sodavand og snacks. Skoleleder Kristian Bertelsen 
holdt en lille tale, hvor især samarbejdet mellem skole og 
idrætsforening blev fremhævet, men også det fl otte, at 
det er lykkedes at få sådan et fl ot og professionelt set-up 
op at stå. Kristian klippede sammen med Isak den gyldne 
minestrimmel over, og Poulstrup Vikings åbnede med 8 
forventningsfulde gamere i stolene. Vi glæder os til at få 
fl ere spillere i fremtiden:

Af andre nye tiltag kan nævnes vores eftermiddagsklub. 
Hver onsdag fra kl. 14 til 16.30 tilbydes børn fra 4 klasse 
og op, at komme i klub i hallen. Her foregår der en masse 
aktiviteter, og cafeteriet holder åbent. Klubben åbnede 
lige efter sommerferien, og der er tilmeldt over 50 børn, 
som kommer og hygger sig med Hanne Broerson og 
Mette Rishøj Jensen hver onsdag. For at hjælpe med at 
aktivere børnene, er Malthe og Bernhard fra 8 klasse på 
Friskolen, ansat som klubmedarbejdere.
Fordi klubben er så stor en succes, har Hanne og Mette 
brug for lidt ekstra hjælp. Så er der nogle folk i byen, som 
kunne tænke sig at bruge et par timer onsdag eftermid-
dag, sammen med en masse dejlige og friske unger, så 
kig forbi, og tag en snak med Mette eller Hanne. De kan 
sagtens bruge hjælp til at stå i cafeteriet, eller måske lave 
lidt aktiviteter med børnene. Hvis ikke hver onsdag, så 
bare en gang imellem, efter aftale. 

Vi vil også gerne slå et slag for vores motionsbadminton 
- der er fortsat ledige baner onsdag aften, og vi synes 
det er lidt synd der er tomt deroppe. I år prøver vi et lidt 
andet koncept - lejer man en bane, så bestemmer man 
selv, hvem der spiller - så den ene onsdag kan du tæske 
naboen, og næste uge kan du lade dig tabe til manden :) - 
og ugen efter kan du invitere de store børn på aftensmad 
hjemme i huset, og tage dem med på badmintonbanen 

bagefter. Se mere på www.PV81.dk 

                       
Juletræet tændes

 og julebanko
Fredag d. 2 december kl. 16.30 
tændes juletræet i Poulstrup.

Vi mødes ved skolen, synger et par julesange, tænder 
træet, og bagefter afholdes der julebanko i cafeteriet. 
Der kan købes bankoplader og madbilletrer på PV 81 
hjemmeside.
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•  Etablering og oprensning af 

søer

• Oprensning med lang arm

• Mobil knusning

• Sortering

• Nedbrydning

• Entreprenørarbejde

• Kystsikring

• Maskinudlejning med fører

• Håndtering af forurenet jord

• Anlæg af ridebaner

• Sandpuder

• Regnvandsbassin

• Anlægsarbejde

• Indkørsler og have

• Arbejde med 

   minigraver mm.

• ...og meget mere!

ENTREPRENØRARBEJDE 
FOR BÅDE PRIVATE OG ERHVERV
Ring og få en uforpligtende snak om din næste entreprenøropgave

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 ned-
brydning 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. eta-
blering 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

Salg af sand, sten, 

grus, jord samt 

knust beton
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AARUP AUTO
Hella Service Partner

Johnni Knudsen
Årupvej 122, 9760 Vrå
Tlf. 23 66 06 06

Ledig annonce plads - kontakt Lokalbladet og den 

kan blive din

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

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

Kontakt Grethe Thomsen 98 98 82 87 
for udlevering af nøglechip

HARKEN PRIVATE PASNINGSORDNING
V/JETTE STEFFENSEN, GULDAGERVEJ 89

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

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

Følg os på www.facebook.com/
Harken Private Pasningsordning

DET LOKALE ARKITEKTFIRMA - UDFØRER ALT ARKITEKTRÅDGIVNING INDENFOR BYGGERI

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

Vrejlev Kirkevej 60, Vrå
Tlf. 40 63 60 63

Græsslåning – Hækklipning – 
Greb – Skovl 

Pallegaff el - Minigraver - Traktor

Lynet tilbyder alle former for rengøring,blandt andet 

sommerhusrengøring, hovedrengøring, samt 

almindelige rengøringsopgaver.

Uforpligtende tilbud gives gerne på

tlf. 60 77 86 14
Mette Mikkelsen 

Se mere på 

www.lynet.nu

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

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

• VVS OG BAD

• NATURGASANLÆG

• STOKERANLÆG

• SOLVARME

• BLIKARBEJDE

• VARMEPUMPER

• ENERGIOPTIMERING

Vi udfører både store og små  

opgaver for private og erhverv.

Vi står til rådighed for vore kunder 

med rådgivning og gode ideer.

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

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

Hold festen i

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

fødselsdag - børnefødselsdag

Kontakt 
Marianne Stokbro for aftale 

om leje tlf 98 98 81 07

Oliefyr - kedler - olietanke  
varmekanoner - varmeanlæg  

fastbrændsel - reparation

Harken Varmeservice ApS er din 

lokale oliefyrsmontør til bolig og erhverv

Edithsvej 7
9800 Hjørring

Tlf. 23 35 82 60

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

Uforbindende tilbud 
gives gerne

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

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

www.pst-poulstrup.dk

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

mail: info@euro-plast.dk

• Reparationer
• Nybygninger
• Landbrug
• Industri
• EDB
• PLC

KØB OG SALG

AF FAST EJENDOM

UØNSKEDE GÆSTER
Kontakt 

Hjørring Skadedyrservice
på 21 15 52 40

• Myrer
• Sølvfi sk
• Gnavere
• Muldvarpe
• Husmår
• Væggelus
• Kakerlakker
• Desinfi cering efter skadedyr
• og lignende

Bispensgade 115 - 9800 Hjørring
Telefon 98 92 48 66
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Vi tager hånd om 

dig og dine kære

TILLID

GENNEM

33 ÅR

Frederikshavnsvej 58 · 9800 Hjørring

Telefon 98 90 15 11

www.baggesen.dk · Døgnvagt

Louise Klaus Kirsten Søren Helle

Nyere brugte biler
Se bilerne på

www.poulstrupauto.dk

Gammel Rønnebjergvej 8
Poulstrup
9760 Vrå

Import
Plastvinduer og døre

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

Kvalitet til lavpris med garanti

Tlf. 28 18 13 33
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Aalborgvej 602, 9760 Vrå
Tlf. 98 98 62 15

www.verasvine.dk

ØRUM SMEDEN I/S
Vrejlev Klostervej 310

9830 Tårs
Tlf 98 98 82 32

Landbrugsmaskiner
din forespørgsel er vores udfordring

v/Peter & Luise Baltzer Andersen
Syrenvej 15, Serritslev 

9700 Brønderslev
Telefon 98 83 70 60

v/Sonja Larsen

Engager 1 - Poulstrup

Tlf. 98 98 85 22
Onsdag lukket

Rulning af duge
Vi ruller duge og servietter til det perfekt 
dækkede festbord, ligesom vi også gerne 
ordner lagner, dyne- og pudebetræk samt 

viskestykker. Strygning af skjorter.
Pris pr. m. kr. 20,00

Viskestykker, servietter kr. 7.00 pr. stk. 
Åbningstider:  Hver onsdag 13 - 17

Anne Marie Dybro
Rakkebyholmvej 260

9800 Hjørring
tlf. 26 80 31 89

En fl ot borddækning starter med en 
fl ot rullet dug

ENTREPRENØR & NEDBRYDNINGSOPGAVER 

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

REPARATION / VEDLIGEHOLD AF

- LANDBRUGSMASKINER

- ENTREPRENØRMASKINER 

- HAVE / PARK MASKINER 

- TRÆFÆLDNING

- KLIPNING & BESKÆRING AF HÆK

- VEDLIGEHOLD AF GRÆSPLÆNE

- VERTIKALSKÆRING AF GRÆSPLÆNRE

SMEDEOPGAVER & MONTAGEOPGAVER 

-SALG AF RESERVEDELE, FORBRUGSVARE, VEDLIGEHOLDSPRODUKTER, 
VÆRKTØJ, MM. TIL BLA. LANDBRUG, ENTREPRENØR, HAVE / PARK  

- SALG TIL BÅDE PRIVAT OG ERHVERV
- LEVERING FRA DAG TIL DAG  

 på

book
 på

book
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Svenstrupvej 131 9760 Vrå

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

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

mail@vraaoptik.dk
www.vraaoptik.dk

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

www.vraa-maskinstation.dk

Et godt sted til land og by

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

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

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

  

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

Foreningsstof

Aktivitetshuset           IngeLise Andersen, Gl. Rønnebjergvej 9 .................................98 98 80 11
Børnenes jord            Mads Budolfsen, Gl. Rønnebjergvej  9760 Vrå .......................40 86 88 78
HUGF                        Flemming Jensen fje@eucnord.dk...........................................72 24 61 39 
KFUM-Spejderne      Mette Karlsen, Hellumvej 87, 9740Jerslev................................26 71 55 99
Kloster MC                Finn Pedersen - v.stokbro@pedersen.tdcadsl.dk .....................61 36 34 90
Møllehaven               Børnehaven Møllehaven, Møllemarken 2, 9800 Hjørring .........72 33 45 31
Poulstrup Borgerforening Inge Christensen, Gønderupvej, 9760 Vrå........................ 21 47 14 84
Poulstrup Rideklub    Lars Nielsen, Smidstrupvej 241, 9760 Vrå................................23 92 94 37
Poulstrup Friskole     Tommy Rømer, Hovedgaden 125, 9760 Vrå..............................20 80 53 87
Sport 81                     Henrik Smith, Hovedgaden, 9760 Vrå.......................................71 75 56 99
Vrejlev-Hæstrup Jagtforening  Leo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, Vrå.........40 11 22 31
Menighedsråd           Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå.................................................98 98 83 60
Vraa MC                    Henning Andersen, Gl. Rønnebjergvej 19.................................22 55 07 46
Lokalhistorisk Arkiv   Erik Jess, Hovedgaden 78, 9760 Vrå.........................................98 98 80 63

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Poulstrup Vandværk A.m.b.A: Skovager 3, Poulstrup, 9760 Vrå
    Tom Bak - tlf. 23 30 85 55
    kontakt@poulstrupvand.dk
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Forenings vejviser

Skole og daginstitutioner:
Poulstrup Friskole og Børnehus Poulstrup Skolevej 3,   ..........................................71 99 71 03
Skoleledelse: Skoleleder Kristian Bertelsen.................................71 99 71 03
  Afdelingsleder Børnehuset Karen Risborg.............71 99 71 03
Skolebestyrelsen: Formand Tommy H. Rømer....................................20 80 53 87
Medlemmer: Jesper Thomsen, Per Birkbak, Christian Krøgholt, 
                                                            Thomas Kristensen, Bo J. Pedersen, Lene Elbæk
Forældrebestyrelsen:                          Formand Hanne Broerson Holst............................26 37 95 05
Støtteforeningen f. Friskolen: Formand Thomas Kortegaard................................22 97 48 25

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

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

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

Kirkerne

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

Foreninger - Formænd

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

Haller og mødelokaler

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

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

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

Mail-adresser
Sognepræsten:
krr@km.dk
Vrejlev og Hæstrup kirker:
vrejlev.kirke@vh-kirker.dk
Menighedsrådet:
ge@bbnpost.dk
Lokalbladet:
lokalbladet9760@gmail.com
Poulstrup.net:
poulstrup.net@gmail.com
Ugeaviserne: 
poulstrup@live.dk
Skolen:
info@poulstrupfri.net
Poulstrup hallen:
vrejlev.haestrup.hallen@gmail.com
Sparekassen Danmark:
vraa@spard.dk.



25 .000 kr.

Fond

En af sparekassens fonde giver 

25.000 kr. til ny belysning på  

den lokale fodboldbane. 

Lokal fodboldklub 

Klubbens mange medlemmer 

kan nu træne endnu længere 

på de mørke vinteraftener. 

Lokal elektriker 

Donationen giver samtidig 

en ordre i ordrebogen til 

den lokale elektriker. 

Elektrikerens ansatte

Elektrikeren fastholder lokale arbejdspladser 

og kan udbetale løn til sine ansatte.

Lokale butikker 

De ansatte bruger  

penge i lokale butikker,  

hvoraf nogle er kunder  

hos os i sparekassen.

Sparekassen Danmark

Sparekassen øger sin indtjening og 

kan betale rente til sparekassens fonde, 

som fordeler midlerne til ildsjæle i 

lokale klubber og foreninger.

Hos os er penge  
noget, der går i ring  

Når en af sparekassens fonde uddeler en donation,  

kommer pengene lokalsamfundet til gode mere end én gang. 

Derfor støtter vi dem, der støtter os

spard.dk


