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Tak for din støtte
Der skal igen i år lyde en stor tak til vores trofaste 
annoncører, vi håber at alle vore læsere støtter op om 
vore erhvervsdrivende, deres annoncer i Lokalbladet 
er en vigtig indtægtskilde.
Også en meget stor tak til mange private personer, 
som har givet bladet en god økonomisk hjælp.
Det er stadig muligt at indbetale via netbank til 
Lokalbladet  

Sparekassen Vendsyssel 
konto 9070 - 4340 15 2889

Nu står vi sammen igen ...
Vores byrådspolitikkere vil 
lukke skoler. Det kommer 
nok ikke som den store 
overraskelse, Borgmester 
Arne Boelt lagde ikke skjul 
på det i senest valgkamp. 
De sidste landsbyskole skal 
lukkes og børnene frag-
tes til større skolecentre, 
alt sammen i økonomiens 
navn. Det er DET grundlag 
der alene lægges til grund 

for flertallet i Hjørring Kommunes beslutning om at 
lukke skoler. Men i Poulstrup vil vi det anderledes. Vi 
vil beholde byens skole. Vi ønsker ikke at vores børn 
skal sendes i bus til en større skole, fordi det er den 
billigste løsning.(Det udsagn må også står for byrådets 
regning, da vi ikke tror på en reelle besparelse ved 
denne struktur). Vi vil gerne værne om de værdier, vi 
synes er vigtigere end antallet af mursten som byrådet 
går så meget op i. På dette grundlag blev der i august 
måned indbetalt 20.000 kr. til undervisningsministeriet, 
som depositum til at starte en friskole. Opbakningen 
var allerede stor fra byens borgere og vi i styregruppen 
forsatte arbejdet, med infomøde, udarbejdelse og om-
deling af oplysningsfolder, samt indkaldelse til stiftende 
general forsamling. Nu har byen valgt en bestyrelse 
der fremover skal løfte det store arbejde med at få en 
friskole op og stå.
I vores lille samfund vil åbning af Poulstrup Friskole og 
Børnehus betyde at vores foreninger, vores selvejende 
hal og ikke mindst samværet fortsat vil blomstre, det 
er jo netop det lille samfund, den lille forening og den 
lille skole, der giver det store fællesskab. Set over en 
årrække kan vi beholde de børn, der skal overtage le-
delsen af foreningerne og der vil være nye kræfter til at 
tage over.  Vores huse vil beholde deres værdi og hele 
området vil igen stå med det naturlige samlingssted 
,som en lokal skole udgør. Skolen på landet har altid 
været midtpunkt for mange aktiviteter. Efter at mange 
arbejdspladser er flyttet ind til byerne fra landsbyerne, 
har skolen overtaget rollen som samlingssted i de små 
lokalsamfund. Den er af stor betydning for hvorledes 
udviklingen bliver i en landsby, om det er attraktivt at 
bosætte sig som børnefamilie og om der grundlag for 
andre erhverv i området.
Vi vil gerne sikre den positive udvikling for Poulstrup og 
omegn, derfor der det med stor glæde at vi kan kon-
statere at støtteforeningen for Poulstrup Friskole og 
Børnehus allerede har rundet 150 medlemmer samt at 
forhåndstilmeldinger for elever på skolen løbende kom-
mer ind.
Jimmy B. Nielsen

Jimmy Bæk Nielsen

Forsidebilledet:
Der pløjes også med heste ved ”Store pløjedag” 
den 13. september på Palle Kokholms marker 
syd for Poulstrup
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Møllehaven

Efterårsarbejde i Møllehaven.

Efteråret holdt sit indtog og det blev tid at få sat nye plan-
ter i plantekasserne. Det tog en blandet flok børn i alde-
ren 3-5 år sig af.
Først skulle store sække med nyt jord bæres ind og der 
fandt børnene hurtigt ud af at samarbejde om opgaven, 
så de ved fælles hjælp klarede det. Det gjaldt også da 
jorden skulle hældes i og det sidste jord rystes ud af po-
serne.

Besøg af DGI Sport
I Møllehaven har vi haft besøg af DGI Sport. Meningen 
med dette besøg var at børn og voksne fik indsigt i en ny 
måde og lære via Ipad og Telefoner..
Det hele startede med at vi voksne fik undervisning i bru-
gen af de forskellige App`s på et aftenmøde. Noget der 
satte os helt ned på Børne niveau, og fik legen i gang.. 
Spændende og sjov aften..
Efterfølgende kom der 2 fra DGI Sport, og de havde sat 

De flotte planter blev hentet ind fra parkeringspladsen og 
nogle af potterne sad så godt fast at der måtte en hjæl-
pende hånd til fra makkeren.
Så var opgaven ved at være løst , selv den sidste op-
rydning med at få sækkene i affaldscontaineren og fejet 
foregik i det skønneste samarbejde mellem planteholdet.
Flot klaret ! nu går vi alle og nyder resultatet.

en hel del aktiviteter op som børnene skulle prøve af 
med Smart Phone`s på idrætspladsen… 
Det var sjovt, men også lidt svært. Børnene arbejdede på 
sagen på hver deres niveau. Skattejagt efter de rigtige 
svar, spøgelsesjagt, og Bombe.
De App`s vi brugte hedder Woop App og  FigureRunning. 
De er alle tilgængelige i App Store, og kan downloades 
på Ipad. 
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Værkstedsforløb i Mariehønen.
Jeg er pædagogstuderende i Møllehaven, og jeg er ude 
i min 3. praktikperiode, hvor jeg er tilknyttet vuggestuen 
Mariehønen. Jeg har sammen med en gruppe børn væ-
ret i gang med at arbejde med et værkstedsforløb, hvor 
vi var i det eksperimenterende hjørne, hvor vi prøvede 
kreativiteten af. Forløbet kørte 2 gange om ugen i 4 uger. 

Mit mål med dette forløb, har været at have fokus på, 
at børnene skulle have lov til at afprøve forskellige ma-
terialer, og få vakt deres nysgerrighed. Jeg havde præ-
senteret dem for forskellige måder at arbejde på, for at 
de kunne få deres 
sanser i spil, samt 
afprøve forskellige 
teknikker, som de 
kunne få mulighed 
for at udtrykke sig 
med, da jeg synes 
det var vigtigt, at ud-
fordre børns ekspe-
rimenterende evner 
og sanser.   
Jeg havde endvide-
re haft lidt fokus på, 
at vi prøvede at få 
naturen med inden-
for, hvor følesansen 
kom i brug. 

Vi arbejdede blandt andet med sand i malingen, som bør-
nene syntes, at det var rigtig sjovt at røre ved, og det blev 
til nogle fine tegninger. Et af børnene blev også optaget 
af lyden, som han kunne få frem ved at gnide malingen 
mellem fingrene. 
Vi har arbejdet med kartoffel aftryk for, at børnene kunne 
få kendskab til en ny teknik at udtrykke sig med, uden at 
skulle male med pensel eller hænderne, hvilket var en 
stor udfordring for nogle af dem. 
Derudover har vi prøvet at tegne på sten, så de kunne 
prøve at tegne på ujævne flader, og bagefter pyntede vi 
dem med palietter, som de også var meget optaget af.   
Vi har også haft blade fra træerne med i værkstedet, som 
vi fik følt og duftet til, hvor vi lavede collager med dem, og 
børnene selv lærte at lime bladene på karton. 

Forløbet har været rigtig godt og bør-
nene viste nysgerrighed for aktiviteter-
ne. Det har været med til at give mig et 
bedre indblik i, hvor børnene er i deres 
kreative udvikling. 
Malene Lykke Christensen
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Åbent landbrug

Åbent Landbrug september 2014
Saksager 
Vi blev i foråret spurgt om vi havde lyst til at holde 
Åbent Landbrug i september måned. Efter at have 
tænkt over det et par dage, valgte vi at sige ja til at 
holde Åbent Landbrug.
Vi blev kontaktet af Landbrug og Fødevarer i juni 
måned for at få lavet reklamemateriale til åbent 
landbrug og snakket om hvem der skulle inviteres 
til at deltage/udstille. På Hjørring Dyrskue blev der 
uddelt reklameblade til dem der besøgte DanHat-
ches stand.
Midt i august fik vi leveret alt materiale, reklamer 
og brochurer til dagen. Det var nok først der, det 
gik op for os hvad vi egentlig hav-
de sagt ja til. Jeg spurgte Tho-
mas fra DanHatch hvor mange 
besøgende vi kunne regne med, 
og han sagde en 400 til 600 stk., 
det var godt nok mange. Vi skulle 
derfor have nogle til at hjælpe os, 
og fik efterfølgende spurgt familie 
og venner om de ville hjælpe og 
de sagde heldigvis ja.
I ugerne  op til den 21.09 skulle 
alt planlægges så vi kunne være 
klar til dagen. Der blev også fejet 
og ryddet lidt op. Vi havde ryddet 
maskinhuset så vi kunne bruge 
det til de aktiviteter/udstillinger 
der skulle være, for vejret kunne 
jo drille. Dagen inden fik vi gjort 

alt klar, og heldigvis lovede de fint vejr til om 
søndagen.
Søndag morgen mødte alle spændte op og 
vejret var godt, og alt blev gjort klar til de 
besøgende.
Vi havde fået spejderne fra Poulstrup til at 
komme og der var der mulighed for at bage 
pandekager og snobrød over bål. Traktor 
folket var der med et tærskeværk hvor der 
blev tærsket korn, ligeledes havde de også 
traktorer med vogn så de kunne give de be-
søgende en tur rundt i marken. Bjarne Ber-
telsen pløjede med et spand heste. 

Bjarne Berthelsen kom forbi og viste hvordan man pløjer med heste

17 dage gammel og allerede så stor... !  De 
mange tusind kyllinger  fylder godt i kyllingehuset

Traktorfolket viste hvordan man tærskede korn i ”gamle dage”
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Ligeledes kunne børnene få en ridetur på en pony, det 
var der rigtig mange der benyttede sig af. I kyllingehuset 
kunne man fra forrummet se de 17 dage gamle slagte-
kyllinger, og i maskinhuset havde DanHatch en udstilling 
med daggamle kyllinger, der kunne børn og voksne få lov 
at holde en kylling. DanHatch havde ligeledes en grill-

vogn med hvorfra der blev serveret gratis smagsprøver 
på kyllingekød. Vi havde lavet en cafe hvor der kunne kø-
bes kaffe, vand og kage og der var mulighed for at sidde 
og nyde dette. Til børnene var der en halmlegeplads hvor 
rigtig mange legede. Der var også en udstilling med bier 
og honning hvor en biavler fortalte om biernes verden. 
Kartoffelmelsfabrikken var der også og der kunne man se 
industrikartofler og høre om hvad kartoffelmel bliver brugt 

til. Udenfor stod vores traktor og gummiged og der var 
mange børn der lige skulle prøve at sidde inde i dem. På 
gårdspladsen havde Poulstrup VVS og Asbjørn Lønstrup 
en udstilling hvor de viste nyt Vølund træpille fyr og træ-
piller. Der var også mulighed for at gå en tur i haven eller 

se laden og korntørreri og opbevaring.
Det var en rigtig god og spændende dag hvor der var 
rigtig mange besøgende ca. 880 stk.
Vi fik mange gode samtaler med de besøgende og rigtig 
mange positive tilbagemeldinger.
Vi havde nok regnet med at der ville være nogle der hav-
de nogle negative meninger og spørgsmål, men vi blev 
positivt overrasket over hvor positiv folk så på vores pro-
duktion og landbruget i det hele taget. Tak til alle der hjalp 
og gjorde det muligt at holde Åbent Landbrug.

Åbent landbrug 
Højgaard
Her under følger et par billeder fra Lisa og Morten Han-
sen, Højgård, hvor der samme dag også var Åbent 
landbrug med mange gæster.

Den nye kviestald er allerede næsten fyldt op

Mange benyttede sig af muligheden for at få et glas 
”friskpresset” mælk
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Gadespejlet

Thomas blev nordjysk mester
Stort tillykke til Thomas Grøn Bendixen fra 6. klas-
se på Vrejlev-Hæstrup skole, der i august 
måned vandt det nordjyske mesterskab i 
riffelskydning på 50 meter, da der blev 
afholdt mesterskab hos Aalborg Skyt-
tekreds.
Der skydes både en hoved- og 
mesterskabsskydning, hvorefter 
de 10 bedste placerede skyt-
ter udtages til finaleskydning. 
Skytterne som er udtaget til 
finaleskydning afgiver 5 sam-
menhængende skud på tid - 4 
minutter - hvorefter der afgives 5 
enkelte skyd - der gives 1 minut 
til et skud. Pointene optælles og 
der ses skarpt på decimaler.
Thomas har ikke lysten og talentet 
for skydning fra fremmede, i det hans 
mor Karin har skudt i mange år, og nu 
er lillebror Sune fra 3. klasse også startet 
på denne sport, der er blevet en familiesport 
som giver dem mange fantastiske timer sammen. 

Ingen kender dagen før Bredbånd 
Nord har været der
Igen i år har Hjørring Kommune givet Poulstrup 500 på-
skeliljeløg, de blev sat i uge 39 langs med Hovedgaden i 
forlængelse af de påskeliljer der sad i forvejen. I uge 41 
kom Bredbånd Nord og gravede kabler ned langs med 
løgene, så nu er det spændende at se hvad der kommer 
til foråret?

Taus 25 år hos PST i Poulstrup
Den 23. oktober 2014 havde tømrersvend Taus 
Vangsted været ansat i 25 år hos tømrerfirmaet 
PST i Poulstrup (Poulstrup Snedker & Tømrer-
firma). 
Tømrerfirmaet i Poulstrup var kun lidt over 1 år 
gammel, da Taus blev ansat og han har siden væ-
ret med i mange forskellige opgaver, både byggeri 
og produktion på værkstedet. 
Taus er en loyal og pligtopfyldende medarbejder, 
som sætter en ære i sit håndværk.
Se mere om Poulstrup Snedker & Tømrerfirma på 
www.pst-poulstrup.dk 
Lokalbladet ønsker tillykke med jubilæet. 

De stiller i øvrigt alle op for Hjørring Skyttefor-
ening. 

Børn og våben ses af nogle måske som 
en farlig cocktail, men i en etableret 

skytteforening får nye medlemmer 
ikke lov til at skyde før de har gen-
nemgået en grundig instruktion i 
skydevåbenet og indføres i hvor-
dan man omgås våben! Børnene 
er helt med på at våbnene er 
farlige, hvis ikke man behandler 
dem med respekt, så børn og 
voksne i skytteforeninger omgås 
disse våben med forsigtighed. 
Skydning er en sport, hvor der 

er fokus på at træne de kognitive 
funktioner som opmærksomhed, 

koncentration, hukommelse, årvå-
genhed, analyse mv.

Skydning er en fantastisk sport som fa-
milien Bendixen varmt kan anbefale.

Interesserede kan evt. se mere om sporten på 
www.skytten.dk
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Aktuelt nyt fra Friskolen
Bestyrelsen for Poulstrup Friskole & Børnehave afholdt 
konstituerende bestyrelsesmøde mandag den 13.10.14
 
Konstituering af bestyrelsen er følgende

Formand: Lasse O. Nielsen
Næstformand: Trine Bæk Mortensen
Kasserer: Per Birkbak, Lasse Ø Nielsen, med hjælp fra 
Mette Rishøj Jensen (Suppleant)
Sekretær: Heidi Simonsen
Menig: Henny Thomsen
Menig: Mette-Marie Andreasen

Der blev sat underskrifter på vedtægterne.

Følgende udvalg blev nedsat;

Sponsorudvalget: Tommy Rømer, Henny, Mette-Marie
Støtteforeningen: Jimmy, Henny, Tommy, Mette-Marie
Skolefagligt og pædagogisk udvalg: Lasse O, Trine, 
Heidi
Bygnings- og Praktisk udvalg: Lasse Ø og Per
Kontakt til klasser, børnehave, vuggestue, erhvervsliv, 
foreninger, forældre, pressen:Trine, Lasse O
Ansættelsesudvalg: Bestyrelsen
It-udvalg: Rune Simonsen, Trine
PR/reklame- udvalg: Jimmy, Kenny Kristensen

Der venter et kæmpe stort stykke arbejde for bestyrel-
sen og vi har alle smøget ærmerne op og er klar til den-
ne udfordring. Fremtiden tegner lys og vi glæder os over 
allerede at have en støtteforening med over 150 med-
lemmer. Følg med på vores facebookside og Poulstrup.
net for oplysninger bla. omkring forhåndstilmeldinger af 
elever, samt indmeldelse i støtteforeningen.

Heidi Simonsen, Mette Rishøj Jensen, Jimmy Bæk Nielsen, Mette-Marie Andreasen, Lasse Ø Nielsen, Henny Thomsen, Per 
Birkbak og Trine Mortensen

Bestyrelsen er trukket i arbejdstøjet og har travlt med ugentlige 
møder
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Traktorfolket

55 traktorer til Store Pløjedag 
ved Poulstrup
Lørdag d. 13/9 blev der afviklet Store Plø-
jedag på Palle Kokholms marker syd for 
Poulstrup. 
Her var der rig lejlighed til at se 50-60 år 
gamle traktorer på markarbejde iwdet delta-
gerantallet nåede helt op på 55 tilmeldte, og 
derforuden kunne man opleve heste på plø-
jearbejde. Arrangementet blev rigtig godt be-
søgt og de mange veterantraktorfolk mødtes 
ikke for at dyste om at være bedst til at pløje, 
men for at hygge sig og lave en flot opvisning 
- og det gjorde de på bedste vis. 
De mange deltagere ankom på deres gam-
le traktorer kl. 9, hvor de mødtes til fælles 
morgenkaffe,hvorefter der bliver kigget på 
hinandens maskiner og sparket dæk. Deref-
ter gjorde man traktorer og plove klar til pløj-
ningen, som startede kl. 13.
Der var deltagelse af rigtig mange flotte ve-
terantraktorer og maskiner, og mange tilsku-
ere lagde vejen forbi Store Pløjedag, og de 
fleste købte sig en kop kaffe, kage eller en 
pølse i det store telt, der var rejst til lejlighe-
den.
Traktorfolket, der arrangerede Store Plø-
jedag, er en stiftet forsamling anno 2012 af 
”unge” knægte der har en fælles interesse og 
forkærlighed for veterantraktor og maskiner. 
Se evt. mere om foreningen på www.traktor-
folket.dk 
Henrik Hansen, Poulstrup
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Poulstrup Festuge 2014
Her ses fotos fra den spændende by-
vandring i Poulstrup med de lokalhi-
storiske guider, Erik Jess og Per Han-
sen, hvor godt 40 interesserede valgte 
at gå med på turen gennem Poulstrup, 
og efter rundvisningen var der kaffe 
og kage i Lokalhistorisk Arkiv, hvor der 
også blev kigget i de mange mapper 
og fotoalbums. Desuden bød ugen 
bl.a. på løbeklubbens ”Poulstrup Løb”, 
dragrace/motorløb på banen ved hal-
len, bagagerumsmarked, mountain-
bike/cykelløb, gåtur på Klosterruten, 
bankospil i forsamlingshuset, børne-
banko i hallen, midnatsgudstjeneste 
i Vrejlev Kirke, fælles morgenbord på 
aktivitetscenteret, LAN-party på sko-
len, fest i forsamlingshuset, Zumba, 
åbne haver og friluftsgudstjeneste. 
Henrik Hansen, Poulstrup
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40 års jubilæum hos Aurion.
Den 24. oktober fejrede Bageriet Aurion 40 
års jubilæum og samtidig indvielse af det nye 
byggeri fra i sommer, som skal indeholde la-
gerhal, glutenfri produktion m.m. 
Da personerne bag Aurion for 40 år siden 
stod overfor at skulle navngive den kommen-
de virksomhed, søgte de efter et tre leddet 
navn– et led for hver af de følgende: forbru-
gerne, forhandlerne og forarbejderne. Tre led, 
der hænger uløselig sammen. Navnet faldt på 
Aurion, der på græsk betyder morgen. 
Selvom de to første bogstaver AU i navnet 
står for guld og virksomheden ligger på Guld-
agervej, så lå guldet ikke lige for. Det var me-
get op ad bakke i starten, men man kan vist 
roligt sige, at der i virksomheden Aurion nu 40 
år senere er kommet morgenluft. 
Som nævnt er det 40 år siden bageriet Aurion 
startede, men det var først i 1976, at Inger og 
Jørn flyttede ind på husmandsstedet, Mel-
bæk, Guldagervej 525, efter de i et par år hav-
de benyttet Jørns fars bageri, konditori Willy i 
Hjørring. Det flyt blev starten til det Aurion, vi 
kender i dag. 
Det var et fåtal her på egnen, om overhove-
det nogen, der spåede det økologiske bageri 
Aurion en lang levetid. På det tidspunkt havde 
økologiske og biodynamiske produkter en hel 
anden status end i dag. Det var kun for hip-
pier, flippere og kostfanatikere. Aurion var en 
hel ny type virksomhed, som begyndte med 
at producere biodynamiske produkter. Det 
biodynamiske var det eneste, som dengang 
blev kontrolleret. Andre begreber som usprøj-
tet og biologisk dyrkning var bare begreber. 
Økologisk jordbrug var ukendt og Ø-mærket 
kom først i 1989. 
På trods af at virksomheden fra start havde 
meget modvind, arbejdede Inger og Jørn stil-
færdigt og stædigt videre i troen på, at det de 
gjorde, var det rigtige set ud fra både miljø og 
ernærings rigtige synspunkt. 
Det er Jørn, der er Aurions talerør udadtil og 
herved bliver Inger lidt usynlig, siger Jørn og 
det er jo noget uretfærdigt, for Inger er med i 
alt det daglige arbejde i virksomheden og har 
været det i alle årene og som Jørn siger, så 
har Inger været medvirkende til, at virksom-
heden ikke er vokset hurtigere, end den har 
kunnet holde til, for Inger har aldrig villet ”slå 
for store brød op”. 
Midten af 1990erne blev et vendepunkt for 
salg af økologiske produkter. Den kurs er fort-
sat og nærmest eksploderet de seneste år.

Aurions nye logo ”Vi springer over, hvor kornet er højest” skal signalere at 
man gør sig umage for at producere og levere rene varer af højeste kvalitet 
og ikke går på kompromis med produkterne.

Aurion klar til at modtage de mange jubilæums gæster i den nye lagerhal.

Buffet menuen var både lækker og et flot skue. Her indgik korn med stor 
opfindsomhed som et element i de fleste af retterne. Buffeten var leveret 
af ”Hos Uffe” Den Gamle Smedie og Vittrup Centret.



Lokalbladet 13

af Kirsten Mouritsen

Virksomheden har i dag et stort og bredt kornmelsorti-
ment samt frugtstænger og lidt chokolade. Der forarbej-
des 2500 tons korn om året – hovedsagelig produceret 
hos danske øko avlere, som godt kan avle korn med 
17 % protein. Aurion har i dag over 30 medarbejdere 
fordelt mellem mølleri, bageri og butikken Aurion. Jørn 
havde engang en drøm om, at Aurions kunder en dag 
skulle have ligeså mange slags korn at vælge imellem, 
som når man vælger æbler i en butik. Det blev ikke ved 
drømmen, for nu har Aurion 22 slags. 
Kundegruppen er ekspanderet fra helsekostbutikker til 
også at omfatte specialhandlen, food service og gros-
sister i Danmark samt supermarkedskæden Irma og 
conveniencekæden 7-eleven. Sidstnævnte forhandler 
en af de sidste nyheder fra Aurion, som er udviklet i 
samarbejde med Lasse Skjønning Andersen fra grød-
baren ”Grød” i København. Det er ”Øko-Grød To Go”. 
Den lette grødløsning for den travle. Man tilsætter bare 
kogende vand til krusets indhold, rører rundt, sætter låg 
på og 3 minutter senere har man en færdig grød, så er 
der bare tilbage at hælde lågets indhold, en topping af 
tørret frugt, over – en hurtig start på dagen til dem, der 
er styrtet ud af døren uden at få morgenmad! Produktet 
vandt i sommer en førsteplads i DM for iværksættere 
Creative Business Cup.
Selvom der nu er gået 40 år – ja, så er Inger og Jørn 
stadig på Aurion og still going strong, men dog med et 
glidende generationsskifte på vej. For at styrke udvik-
ling i fremtiden er Brian Tholstrup Nybo ansat som adm. 
direktør med ansvar for økonomi, administration og 
udvikling. Jørn bliver godt nok af og til spurgt, om han 
snart går på pension. Hans svar er: nu er det først, at 
det er sjovt og så længe vor herre vil, så bliver jeg ved 
med at arbejde med korn.

Der var stor interesse for at smage på de mange slags brød.

Foran på bordet maleri af Snekke – en gave fra Aurion til Inger 
og Jørn.

Den nye ”Øko-GrødTo Go”12-15 % af Aurions produktion er nu glutenfri og vil foregå i det nye byggeri i rummene 
bag porten.
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Nyt fra Vrå MC
Sommeren er gået og der er blevet pølet og rumsteret 
en hel del på matriklen med adressen Gl. Rønnebjerg-
vej 19.
Det har jo sin årsag. Vi i Vraa MC har været i gang med 
at renovere huset og lave p-plads foran huset ud mod 
vejen. ”Haven” er ryddet for hønsegård, vilde planter 
og træer. Hvorefter der er planeret og sået græs i den 
nøgne jord. I skrivende stund gror dette, åh så herligt. 
Nu er der et fint og flot grønt tæppe. 
Gennem tiden medens vi har været i gang, har en del 
af borgerne i Poulstrup lagt deres køre- eller gåtur om 
ad Gl. Rønnebjergvej. 
Nysgerrigheden er slet ikke til at tage fejl af. Sådan er 
det, og sådan vil det altid være. Guskelov for det. Ind 
imellem så drister man sig til at komme ind og kigge, 
snakke og deltage i muntert lag. Jo, mange af vore 
besøgende er ikke gået fra visitten uden et smil på 
læben. Ohhhhh, vi holder så meget af at I kommer og 
kigger, lytter og fortæller.
Vi opfordrer stadig til I kigger ind når vi er der! Vi er så 
stolte af vort projekt, og viser det gerne frem.
Ved vor sæsonafslutningstur den sidste lørdag i sep-
tember, samledes vi i klubhuset for at fejre at vi nu 
kunne bruge huset, samt fejre at den officielle køresæ-
son er sluttet for 2014. 
Samme dag blev flagstagen rejst og indviet, med klub-
flaget. Skønt at se vor logo vejre over stedet. 
Naboerne og alle I andre borgere i Poulstrup, skal be-
stemt ikke snydes, for at kunne se vort domæne. Til 
foråret, når græsset er godt og trædesikkert, samt vi 
er tilfredse med faciliteterne, så byder vi på Åbent hus 
en lørdag eftermiddag.
”Da det er frivilligt arbejde, der gøres for at renovere 
mm. så kan der godt forekomme perioder med lidt ak-
tivitet, i andre megen aktivitet.” Sådant skrev jeg i for-
rige nummer af Lokalbladet. Det med lidt aktivitet, har 
I vist ikke ænset, da vi er så glade for huset, stedet og 
omgivelserne, at vi meget gerne kommer der ofte og 
med glæde.
Det har tillige resulteret i at vi står der, hvor vi er nu. Vi 
kan bruge huset til vore klubaftener, osse selv om det 
foregår mellem papkasser og savsmuld. 
Planen med huset er jo at have et samlings- og være-
sted for klubben.
Vi er rigtigt glade for den interesse og opmærksom-
hed, der er fra  naboer og genboere. Rigtig mange tak 
for modtagelsen, skal der så bestemt lyde. Tak for at I 
holder øje med huset. Vi fornemmer en god og givtig 
”Operation nabohjælp”
Når vi er der - så kig endelig ind. Vi vil så gerne vise 
vort virke frem. 

På Vraa MC’s vegne
Henning Andersen

Nyt fra Vrå MC
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KFUM-spejderne

Spejdernes 3-i-1-weekend
Fra lørdag d. 20. september – 21. september 
formåede vi at holde både Spejder for en dag, 
gruppelejr og deltage i Åbent landbrug!
 Vi startede lørdag kl. 14.00 hvor vi inviterede alle 
børn i Poulstrup og omegn til at være spejder for 
en dag – her skulle alle på løb i Sherwood sko-
ven sammen med Robin Hood og alle hans ven-
ner. De skulle bl.a. lege ringridning med Lady 
Marion, løse re-
busser, huske 
ting de havde 
set, kæmpe 
over smalle 
vandløb som 
Robin Hood og 
Lille John, gen-
nemføre forhin-
dringsbaner og 
meget, meget 
mere! Efter et 
vel overstået 
løb, blev der 
leget spejder-

lege og der var mulighed for at bage snobrød, 
hvilket krævede en tand for meget tålmodighed 
for nogen 
Aftenen gik for juniornes vedkommende med 
at indrette patrulje rum, ulvene skrællede æbler 
og lavede masker til den store guld medalje og 
selvfølgelig sluttede vi af med lejrbål. 
Søndag startede vi med morgenmad og smurte 
madpakker, og drog så ellers afsted mod Sak-
sager hvor der var Åbent landbrug. Spejderne 
havde en ”bod” med bål, hvor man havde mulig-
hed for at lave snobrød og pandekager. Dagen 
gik hurtigt derude – især fordi vi havde det sjovt! 
Lejren sluttede kl 16.00 hvor alle drog trætte 
hjemad og duftede dejligt af bål  

Husk
 Spejdernes julemarked 
søndag den 30. november 

kl. 10.00 på 
Vrejlev-Hæstrup skole
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Lokalhistorisk arkiv

Lokalhistorisk Arkiv
I sidste nummer af Lokalbladet efterlyste Lokalhistorisk Arkiv billeder fra skolerne i den gamle Vrejlev-Hæstrup 
Kommune, det gav resultat, idet vi har fået følgende billede fra Gunderup Skole med navne på både elever og 
forældre. Billedet er indleveret af Børge Christensen, vi siger tak for det fine arbejde.
Skulle der være andre, der har billeder, er vi stadig interesseret i at låne dem til affotografering og meget gerne 
med navne på nogle eller flere af eleverne, det behøver ikke at være så fint som billedet fra Gunderup Skole 1936
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Nr. Elevens navn Forældrenes navn Nr. Elevens navn Forældrenes navn
1 Poul Erik Christensen Marinus Christensen, Grøn-

nerup
29 Elisabeth Jensen Søster til nr. 11

2 Niels Bundgaard Herdis og Thorvald Bundga-
ard, Harkengaard

30 Rigmor Sørensen Bertha og Karl Sørensen, Gun-
derupvej

3 Emanuel Hansen Bedstefar Søren Hansen, 
Ø.Harken, moderen død

31 Edith Jensen Mathilde og Alfred Jensen, 
Harken

4 Knud Pedersen Valborg og Harry Pedersen, 
Harken

32 Betty Jørgensen Søster til nr. 23

5 Niels Bjerregaard Kirsten og Sigvard Christen-
sen, Bjerregard, Gunderup

33 Birgit Larsen Thyra Larsen, Højgaard

6 Harding Christiansen Sporgeon Christiansen, 
Vrejlev Mølle

34 Magda Hansen Hansen, Landlyst

7 Bach Pedersen Bror til nr. 4 35 Anina Hansen Enlig moder, Ø. Harken

8 Hugo Albech Bedstefar Søren Christen-
sen, Grønnerup, moder død

36 Minna Pedersen Dagmar og Gothard Pedersen, 
Gunderupvej

9 Poul Bjerregaard Bror til nr. 5 37 Thorvald Jensen Bror til nr. 11

10 Elisabeth Nielsen Johannes Nielsen, Gran-
skovvej, Gunderup

38 Niels Peter Nielsen Karen og Tømrerm. Konrad 
Nielsen, Banevej, Gunderup

11 Ninna Jensen Asta og Chr. Jensen, Bane-
vej, Gunderup

39 Jens Dybro Bror til 24

12 Margrethe ? Bedstefar Sporgeon Christi-
ansen, p.g.a mange børn i 
eget hjem

40 Vagn Sørensen Bror til nr. 30

13 Ruth Christensen Oda og Vilh. Christensen, 
Vogterhus 22, Gunderup

41 Christian Jørgensen Bror til nr. 23 og nr. 32

14 Herdis Nielsen Kathrine og Alfred Nielsen, 
Vester Gunderup Hedevej 15

42 Poul Erik Andersen Bror til nr. 21

15 Elise Hansen Johanne og Alfred Hansen, 
Lund mark, Gunderup

43 Poul Erik Jensen Dagmar og Thv. Jensen, Harken

16 Ketty Christensen Søster til 13 44 Niels Boelt Chr. Boelt, Østergaard, 
Gunderup

17 Rosa Haugaard Kathrine og Ths. Haugaard, 
Banevej, Gunderup

45 Poul Hansen Bror til nr. 15

18 Lilly Nielsen Søster til nr. 10 46 Kaj Jensen Bror til nr. 31

19 Ninna Bjerregaard Søster til nr. 5 og nr. 9 47 Børge Christensen Bror til nr. 26

20 Gerda Henriksen Stedmoder Anny og far Niels 
Henriksen, Harken

48 Christian Nielsen Bror til nr. 28

21 Edith Andersen Petrea og Peter Andersen, 
Grønnerup

49 Christian Nielsen Bror til nr. 38

22 Jytte Christensen Søster til nr. 13 og 16 50 Svend Bundgaard Bror til nr. 2

23 Bodil Jørgensen Valdemar Jørgensen, Bom-
bækvej, Gunderup

51 Anker Pedersen Jacob Pedersen, Rærupmarken, 
Harken

24 Inger Dybro Elna og Ejnar Dybro, Gun-
derupvej

52 Niels Erik Knudsen Bror til nr. 28

25 Elisabeth Pedersen Søster til nr. 4 og nr. 7 53 Kaj Pedersen Bror til nr.51

26 Lilly Christensen Sigrid og Jens Chr. Christen-
sen, V.Gunderup Hedevej

54 Carlo Nielsen Bagermester C.L. Nielsen

27 Tommy Kristensen Slagtermester Alfred Kristen-
sen, Harken

55 Bech Hansen Bror til nr. 45

28 Else Knudsen Marie og Valdemar Knudsen, 
Nørgaard, Gunderup

56 Carl Emanuel Træ-
holt

Elias Træholt, Vestegaard, 
Gunderup

Stue og bette klas   - Gunderup Skole marts/april 1936 

Lokalhistorisk arkiv
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Aktivitetshuset

Aktivitetshuset
Hvor har vi haft en fantastisk sommer, 
men mandag d. 11. august startede vi 
op på Aktivitetshuset med kortspil kl. 
13, så har du lyst til kortspil, så møder 
du op mandage kl. 13.
Lørdag d. 16. august
i Poulstrup Festuge havde vi arrange-
ret morgenkaffe kl. 9 hvor alle var vel-
kommen, der mødte ca. 26 personer 
op, rigtig fint.
Onsdag d. 20. august 
gik vores heldagstur til Læsø. Vi kør-
te i egne biler til Frederikshavn, og 
havde bestilt en bus på den anden 
side. Vores chauffør hed Leif og var 
indfødt, så han kendte øen og dens 
befolkning på kryds og tværs.
Vi besøgte ”Uldstuen”, hvor der blev 
købt garn og prøvet huer og trøjer. 
Museumsgården med tang på taget 
og et spændende interiør, fik også 
et besøg, og saltsyderne ikke at for-
glemme, man skal jo have Læsø salt 
med hjem. Vi skulle også lige se hvor 
sælerne holder til, men der var fra-
landsvind, så vi så kun skarverne.
I Østerby havde fiskerne opført  et 
hus, hvor vi måtte sidde inde og spise 
vores medbragte frokost, og selvføl-
gelig skulle man også lige forbi Thor-
sens fiskebutik og smage fjæsing, og 
spise og købe fiskefrikadeller. Vi nå-
ede også lige at runde ”Ølbryggeriet”, 
hvor nogle købte smagsprøver og an-
dre smagte på den lokale is. 
Derefter gik turen til Carlsens Hotel i 
Østerby Havn, hvor vi fik nogle gode 
danske bøffer, og så var det tid til at 
gå ned til færgen, der skulle bringe os 
tilbage til Frederikshavn. Der var lidt 
nervøsitet for det blæste meget, men 
alt gik fint, ingen blev søsyge. Der var 
en rigtig dejlig dag med solskin og en 
pragtfuld tur.
Onsdag d. 10. september 
skulle vi have spis sammen, hvor vi 
fik flæskesteg og citronfromage. Un-
derholdningen stod Esbens Trio for, 
vi skulle gætte de sange de spillede, 
og vi fik også lige sunget nogle sange 
selv. Det var en dejlig aften med godt 
fremmøde, vi var omkring 40 perso-
ner.

Bitten Langbjerg fortalte om sit liv og opvækst i Løkken

Esbens trio underholdt da vi havde ”Spis sammen” 

Paramediciner Thomas Sølvhed fortalte om sit spændende arbejde
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Aktivitetshuset

Onsdag d. 24. september
skulle Svenning Christensen komme 
og fortælle og vise billeder fra hans 
tur til Afrika, hvor de skulle bestige 
det højeste bjerg, Kilimanjaro. Det var 
helt utroligt at se forskellen på da de 
startede og sluttede på toppen, nede 
startede de i shorts og jo længere de 
kom op jo mere tøj skulle de have på, 
så på toppen var de vinterpåklædt. 
Opturen tog 6 dage på grund af den 
stadig tyndere luft, men nedturen tog 
kun 2 dage. Bagefter var de på en tur i 
en nationalpark, hvor de kunne opleve 
de vilde dyr i deres rette element. Fan-
tastisk spændende foredrag og utrolig 
flotte billeder, en god eftermiddag.
Onsdag d. 8. oktober 
var det Bitten Langbjerg her for at be-
søge os, og fortælle om sit liv fra op-
vækst i små kår i Løkken, til hvordan 
hun fik sin uddannelse og har levet sit 
liv. I dag driver hun en Bed and Break-
fast i Løkken i tre måneder om året, 
resten af tiden tilbringer hun i Ribe. En 
pragtfuld dame og en god fortæller. Vi 
startede og sluttede med at synge for, 
hun kunne både spille klaver og har-
monika.
Tirsdag d. 14. oktober 
havde vi fået paramediciner Thomas 
Sølvhed på besøg. Det var spænden-
de at få et lille indblik i deres arbejde. 
Jeg havde ikke troet de var gennem 
så mange faser i uddannelsen og at 
det tog så mange år, men hold da op 
hvor var de dygtige, fantastisk hvad de 
kan, og et helt apotek har de med i en 
lille taske. Stor, stor respekt!

Her fødtes Læsø af havet

Der smages på fjæsing

Museumsgården på Læsø

Ved Thorsens fiskebutik kunne vi bl.a købe fjæsing og fiskefrikadeller
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Dato Kirkeåret Vrejlev Hæstrup
December
2. december 10.00 Kirstine Rafn

           Morgensang m kaffe og rundstykker
4. december 10.30 Kirstine Rafn

Julegudstjeneste for børnehaven
7. december 2.s.i advent 09.00 Viggo Noe
9. december 10.00 Kirstine Rafn

          Legekirke for dagplejere m.v.
14. december 3.s.i advent 19.00 Kirstine Rafn

          De 9 læsninger
21. december 4.s i advent 14.00 Elisabeth Baggesen
22. december 08.00 Kirstine Rafn

          Skolens  juleafslutning
10.00 Dagplejernes juleafslutning

24. december Juleaften 10.00 Kirstine Rafn
          Julegudstjeneste mest for børn

24. december Juleaften 15.30 Kirstine Rafn   14.00 Kirstine Rafn
25. december Juledag 10.30 Kirstine Rafn
26. december 2. juledag 09.00 Viggo Noe
28. december Julesøndag 10.30 Kirstine Rafn
Januar
 1. januar Nytårsdag 16.00 Kirstine Rafn

          Kaffe og kransekage
14.00 Kirstine Rafn
          Kaffe og kransekage

4. januar h.3.k.s 14.00 Viggo Noe
6. januar 10.00 Kirstine Rafn

          Morgensang m. kaffe og rundstykker
11. januar 1.s.e.h.3.k 10.30 Kirstine Rafn
18. janua 2.s.e.h.3.k 10.30 Kirstine Rafn

          Børnegudstjeneste
21 januar 19.00 Kirstine Rafn

          Før mørket sænker sig - vin og chips
25. januar s.s.e.h.3.k 10.30 Kirstine Rafn

          Kirkekaffe
Februar
1. februar Septuagesima 14.00 Viggo Noe

8. februar Seksagesima 14.00  Viggo Noe

15. februar Fastelavn 14.00 Viggo Noe
17. februar 10.00 Kirstine Rafn

          Morgensang m. kaffe og rundstykker
21. februar 10.00 Kirstine Rafn

          Dåbsgudstjeneste
22. februar 1.s.i. fasten 10.30 Kirstine Rafn

24. februar 10.00 Kirstine Rafn
          Legekirke for dagplejere m.v.

1. marts 2.s.i.fasten 14.00 Viggo Noe

Gudstjenestelisten



Kirkelige adresser

Sognepræsten

Kirstine R.R. Rafn
Vrejlev Præstegård
Vrejlev Kirkevej 28

9760 Vrå
Tlf. 98 98 60 43

Mandag - torsdag
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. 98 98 63 33 
Mail: ge@bbnpost.dk

Kirkebil:
Bestilles til gudstjenester senest om lørdagen kl. 17.00 hos Charlotte
Nyeng Kristiansen tlf. 61 76 49 76 
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I præstens fravær
Når jeres lokale sognepræst har fri er der afløsning af Viggo Noe (Vej-
by-Sejlstrup-Harritslev-Rakkeby), idet vores i alt 6 sogne har indgået 
et samarbejde om afløsning ved fravær.
Jeg har fridag om fredagen, og det står jer frit for at kontakte Viggo 
Noe, hvis det ikke kan eller skal vente til mandag. Men der ud over 
holder jeg fri følgende dage:

6. – 7. december – Friweekend – Viggo Noe afløser
20. – 21. december – Friweekend – Den nye præst fra Vrå afløser
29. – 31. december – ferie – Viggo Noe afløser
3. – 4. januar 2015 – Friweekend – Viggo Noe afløser
26. januar – 15. februar – kursus – Viggo Noe afløser
28. februar – 1. marts – Friweekend – Viggo Noe afløser
2. marts – 15. marts – Kursus – Viggo Noe afløser

Viggo Noe kan kontaktes på tlf.: 98 99 80 22 eller mail: VNO@KM.DK

Idet Ole Holm er afgået primo september måned og den nye præst først 
ventes at tiltræde næste år, kan der ske ændringer i gudstjenestelisterne og 
i Kirstines fravær. 

Fællesskabseftermiddage i Sognehuset
Alle interesserede er velkommen.

Vi mødes i Sognehuset kl. 14.00, hygger os, synger lidt, drikker kaffe og 
ikke mindst strikker og syr til de organisationer der har behov for godt og 

varmt tøj 
Mødedatoer er:

Fredag den 5. december 2014
Fredag den 2. januar 2015

Fredag den 6. februar 
Fredag den 6. marts 
Fredag den 10. april
Fredag den 8. maj
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Nyt fra Sognepræsten

Feltpræst
Hjemmeværnsdistrikt Nordjylland (der i grove træk 
strækker sig fra Skagen til Hobro) har fået ny feltpræst…
Grunden til at det kan være interessant for Vrejlev og 
Hæstrup Pastorat er, at det er jeres præst, der nu skal 
trække i uniformen og være præst for ca. 4.500 hjemme-
værnsmedlemmer. Det betyder ikke ret meget for Vrejlev 
og Hæstrup i det daglige. I hvert fald ikke når jeg først 
er færdiguddannet. Men der bliver en periode i februar 
og marts 2015, hvor pastoratet varetages af Viggo Noe, 
fordi jeg skal på feltpræstkursus.
Jeg skal have en lettere feltmæssig uddannelse, så jeg 
dels kan begå mig i felten, dels yde førstehjælp og dels 
betjene et våben. Når de i alt fem ugers kursus er slut, 
vil der kun forekomme enkelte dage om året, hvor jeg 
er i uniform i stedet for i præstekjole. Og Viggo Noe har 
venligt lovet at afløse hver gang, så I kommer ikke til at 
møde forskellige præster i mit fravær.
Jeg glæder mig meget til at komme i gang med min 
tjeneste. I skrivende stund har jeg haft én feltgudstje-
neste – og det var alle tiders oplevelse. Mit virke som 
feltpræst er foruden feltgudstjenesterne også at være 
sjælesørger for hjemmeværnsmedlemmerne, bl.a. i til-
fælde af at de har været indsat i katastrofesituationer og 
har oplevet noget traumatisk, som de har brug for at få 
talt om. Jeg skal medvirke ved diverse kransenedlæg-
gelser og andre af forsvarets mærkedage. Og sidst men 
absolut ikke mindst, så holder vi jo hvert år gudstjeneste 
for Danmarks udsendte i Vrejlev kirke, som i fremtiden 
vil blive besøgt af hjemmeværnsmedlemmer med deres 
kompagnifaner.
Med venlig hilsen

Kirstine Rafn
Felt- og sognepræst

Legekirke
Tirsdag den 9. december kl. 10.00 i Vrejlev kirke
Vi mødes igen til legestuesalmesang i Vrejlev kirke kl. 10.00 Her 
vil vi synge nogle af de salmer og sange vi har lært, men også 
synge og lege julen ind. Vi håber at rigtig mange børn igen har 
lyst til at lege med.
Tirsdag den 24. februar kl. 10.00 i Vrejlev kirke
Tag din kæreste bamse med, eller hyg dig med nogle af de bam-
ser, der er på besøg i Vrejlev kirke. Vi synger og leger sange om 
og med bamser.
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Skolens, børnhavens og dagplejernes juleafslutning i Vrejlev kirke
Mandag den 22. december holder Vrejlev juleafslutning for skole, 
børnehave og dagplejere.

Kl. 8.00 går alle skolens elever – og alle børnehavebørnene - i fak-
keltog til kirken, hvor vi holder julegudstjeneste sammen. Gudstje-
nesten kommer selvfølgelig til at handle om jul, vi skal synge nogle 
af de rigtig gode julesange, høre juleevangeliet og have det rigtig 
hyggeligt sammen – inden nogen af os skal på juleferie!

Kl. 10.00 er vi klar til at holde en julegudstjeneste for alle dagple-
jerne – og navnelig for børnene! Vi skal syge og lege og høre en 
god historie. Og hygge os rigtig meget i kirkerummet.

Nol kommer forbi
Torsdag den 4. december, kl. 10.00 kommer 
Nol forbi Hæstrup kirke og fortæller juleevan-
geliet for alle børnene fra børnehaven.

Nol er det æsel, som Maria red på den lange 
tur til Betlehem, og han kan stadig huske hvor 
hårdt det var. Og han kan huske hele histo-
rien om det lille barn, der blev født om nat-
ten og lå i hans morgenmad i krybben næste 
morgen. Nol glæder sig meget til at møde alle 
de søde børn fra børnehaven igen – og hå-
ber rigtig mange vil komme og være med til at 
holde julegudstjeneste.

Og vi skal hilse fra Nol og sige, at alle der 
har lyst til at deltage er velkommen – uanset 
alder.
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De (nye) 10 bud

Konfirmanderne har fået lov til at forsøge sig med, hvad ”De 10 bud” skal være, hvis nu de måtte bestemme. De 
gamle kendte om ikke at stjæle og slå ihjel er selvfølgelig med, men der er også kommet nogle nyere og mere 
opdaterede bud med:

• Du må ikke mishandle dyr
• Du må ikke skabe krig
• Du skal hjælpe de fattige
• Du må ikke mobbe
• Du skal elske din familie
• Du skal være hjælpsom
• Du skal behandle andre med respekt
• Du skal holde naturen pæn og ren
• Du må ikke være utro
• Du må ikke lave hærværk
• Du må ikke tage stoffer

Hvis alle nu bare ville overholde dette, så ville 
verden være et langt bedre sted at være. De unge mennesker ved nok, hvordan det skal være – men spørgsmålet 
er, om de selv kan leve op til det. Og selvfølgelig kan de ikke altid det – det ville ingen af os kunne til en hver tid. 
Men det er et rigtig godt udgangspunkt, og hvis dette hold konfirmander vil leve efter disse 10 nye bud, så har vi 
i høj grad fået en god generation.

Dåbsgudstjeneste
Lørdag den 21. februar, kl. 10.00 holder vi igen dåbsgudstje-
neste i Vrejlev kirke. Fire gange om året kan man bære sine 
børn til dåben en lørdag i Vrejlev og Hæstrup sogne. Vi ser 
behovet for at holde dåb om lørdagen er stigende. Måske 
kommer familien langvejs fra og kan dårligt nå Vendsyssel 
og hjem igen på en søndag, når man skal op på arbejde 
igen mandag morgen. Og det har vi stor forståelse for. Der-
for tilbyder vi disse fire dåbslørdage om året – næste gang 
er lørdag den 30. maj.
Som udgangspunkt finder dåbsgudstjenesterne sted i 
Vrejlev kirke, idet der fødes flest børn i Vrejlev sogn. Men 
Hæstrupborgere har selvfølgelig også ret til en lørdagsdåb. 
Vi arbejder lidt efter først-til-mølle-princippet, hvilket betyder, 
at den dåbsfamilie, der først kontakter præsten om en dåb 
en given dåbslørdag, får retten til at bestemme, hvilken kirke 
dåben finder sted i. Og med fire dåbslørdage om året, skulle 
det være muligt at tilgodese alle.
Det betyder jo naturligvis ikke, at man ikke skal døbe sine 
børn om søndagen – det er jo dér menigheden er samlet 
og barnet rettelig døbes ind i menigheden. Men disse dåbs-
lørdage er blot et tilbud fra kirken til de af vores sognebørn, 
der har vanskeligt ved at få diverse kalendere til at hænge 
sammen.
Vi holder endvidere lørdagsdåb:
12. september og 21. november.
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Nye kormedlemmer
Hvis du har lyst til at synge i kor, har en god 
sangstemme og måske har sunget i kor før, 
så mød op i sognehuset en tirsdag aften  kl. 
19.30 og se, om det er noget for dig. Du er 
også velkommen, hvis du “bare” har lyst til 
at synge og lære noget mere. Der kræves 
ingen forkundskaber. Vi lærer sammen un-
dervejs.
Det er gratis at synge i koret.
Især herrer søges

KOM OG VÆR MED.
kontakt organist 

Lene Rom Frederiksen
30 12 90 81

Morgensang
Én gang om måneden mødes vi i Vrejlev kirke til morgensang. I de kommende måneder er det på følgende datoer: 

Tirsdag den 2. december
Tirsdag den 6. januar 2015

Tirsdag den 17. februar 
Vi starter kl. 10.00 i kirken og efter lidt bibelsk læsning og nogle gode salmer fortsætter vi i sognehuset, hvor der 
serveres rundstykker og kaffe/te – og hvor vi hygger os med hinanden.

Babysalmesang
Børn kan synge før de kan tale og ”danse” før de kan gå. Sal-
mer er en vigtig del af vores kulturarv og babysalmesang er en 
mulighed for at give de smukke salmer videre til vore børn. Leg 
og musik er en dejlig måde at være sammen med sit barn på, 
og børnene opfatter hurtigt lyden og stemningen i sangen. Vi 
synger, danser og vugger salmernes stemning ind i de små, som 
oplever med alle sanser. Vi lytter til musik, puster sæbebobler og 
rasler med rasleæg.
Vi mødes hver gang i kirken kl. 10.00, hvor vi synger og spiller en 
halv times tid. Herefter går vi over i sognehuset og drikker kaffe.
Det koster ikke noget at være med, men der betales 10 kr. for 
kaffe og brød.  
Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte:
Organist:Lene Rom Frederiksen. Tlf. nr. 98887881 – 30129081
Præst: Kirstine Rafn. Tlf. nr. 98 98 60 43 
Hjælpere: Jytte Borrisholt. Tlf. nr. 98 98 83 97 og
Charlotte Nyeng Kristiansen. Tlf. nr. 61 76 49 76 
Til foråret er der babysalmesang følgende torsdage:

15. 22. og 29. januar
5. 12. og 26. februar

5. 12. 19. og 26. marts
Kom og hør vores dejlige kor
Kirkernes kor synger både før jul og i julen 
med på nogle af gudstjenesterne:

”Syng julen ind” 
den 30. november kl. 19.00 i Hæstrup kirke

”De 9- læsninger” 
den 14. december i Vrejlev kirke

Juleaftens gudstjenester i 
Vrejlev og Hæstrup kirker
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De 9 læsninger
Traditionen tro holder vi ”De 9 læsninger” 3. søndag i 
advent – den 14. december, kl. 19.00 i Vrejlev kirke.

Denne hyggelige aften vil 9 ”lægfolk”, altså ikke-præster 
stå for læsningerne fra Bibelen. Vores dygtige kor kom-
mer og synger for os – og vi skal selvfølgelig selv synge 
med på nogle af de dejlige julesalmer og –sange. 

Aftenen er meget stemningsfuld med mange levende lys 
i det smukke kirkerum. Og der er en helt særlig stem-

ning, når lokale sognebørn står for gudstjenesten. Efter 
gudstjenesten vil vi gerne hygge lidt videre med en kop 
kaffe og en julesmåkage – og gode venner og naboers 
selskab.

Midt i december måned kan der nok være brug for at sidde 
stille og lade roen falde på. Vi har hver især så travlt med 
alle mulige gøremål op mod jul, derfor tilbyder vi en meget 
afslappet, rolig og stemningsfuld aften, hvor sindene kan 
”falde lidt ned” og vi alle kan få en tiltrængt pause i julefor-
beredelserne.

Før mørket sænker sig i Vrejlev kirke
Onsdag den 21. januar 2015, kl. 19.00 – midt i den mest 
mørke tid – holder vi en aftengudstjeneste af den slags, 
hvor man kan slappe af og finde ro og ikke mindst lys i 
mørk og måske stresset tid. Dagene er korte og vi når 
ikke helt det samme, som vi måske gerne ville. Døgnet 
er overvejende mørkt og måske koldt. Og vi trænger til 
lys og varme, vitaminer til krop og sjæl. Januar måned er 
ofte en kedelig måned på mange måder. Vi har lige fejret 
julen og haft masser af gøremål og selskabelighed – og 
så følger den af årets måneder, der er helt mørk og blot-
tet for fest- og fridage. Derfor kunne det måske være en 
god idé at komme en tur i kirke til en kort og lys gudstje-
neste – og ikke mindst det hyggelige samvær omkring et 
glas vin eller cider.

Vi glæder os til at se jer i en varmt oplyst kirke.
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Julens og nytårets gudstjenester
Vi er på vej ind i en måned, hvor der er rig lejlighed til 
at komme i kirke. Men ikke bare som almindelig kirke-
gang – hvor hyggeligt det end måtte være. Nu kommer 
julemåneden med alle de specielle gudstjenester, som 
adskiller sig fra de almindelige søndage ved, at vi har 
et og samme tema: julen. Og ved, at vi i en mørk tid 
har mulighed for at lyse op – ikke bare med de levende 
lys i kirken – men med det glædelige budskab om Jesu 
fødsel, at Gud blev menneske og tog bolig i blandt os.

Vi glæder os til at se jer i Vrejlev og Hæstrup kirker:

1. søndag i advent, 30/11, kl. 19.00 i Hæstrup kirke til 
Syng julen ind og modtagelse af lyset fra fødselskir-
ken i Betlehem. En meget stemningsfuld aften, hvor 
spejderne kommer ind i den næsten mørke kirke med 
en aflægger af den evige flamme, der brænder i fød-
selskirken. Alle lys tændes og vi synger mange gode 
julesange og julesalmer. Efterfølgende serveres glögg 
og æbleskiver og man kan få sin helt egen aflægger 
af lyset med hjem. Husk et lys/en lygte – eller køb et 
gravstedlys i kirken.

3. søndag i advent, 14/12, kl. 19.00 i Vrejlev kirke hol-
der vi De 9 læsninger – se andet steds i bladet.

Juleaften, 24/12 holder vi ikke mindre end tre juleguds-
tjenester:

• Kl. 10.30 i Vrejlev kirke – mest for børn og  
 barnlige sjæle. Juleevangeliet formidles i  
 børnehøjde og vi synger børnevenlige jule 
 sange og julesalmer
• Kl. 14.00 i Hæstrup kirke – julegudstjeneste
• Kl. 15.30 i Vrejlev kirke – julegudstjeneste

1. juledag, 25/12, kl. 10.30 fortsætter vi fejringen af 
Jesu fødsel i Hæstrup kirke med en højmesse

Nytårsdag, 1/1 2015 holder vi to nytårsgudstjenester, 
vi har igen i år valgt ”brugervenlige” tidspunkter, såle-
des at vi mødes i Hæstrup kirke kl. 14.00 og i Vrejlev 
kirke kl. 16.00. I begge kirker er der efterfølgende kaffe 
og kransekage og dermed mulighed for at ønske hin-
anden godt nytår under hyggelige former.

Julehjælp
Vrejlev-Hæstrup Pastorat yder igen i år julehjælp til fami-
lier, der har vanskeligt ved at få tingene til at hænge øko-
nomisk sammen i julen. Vores muligheder for at yde jule-
hjælp afhænger af indsamlingen i kirkerne i november og 
december måned, idet hjælpen udelukkende finansieres 
af privatpersoner. Vi er derfor meget taknemmelige for de 
gode gaver, som I lægger i kirkebøsserne hver søndag. 
I er med til at gøre en forskel for andre mennesker. Tak 
for jeres støtte.
Julehjælpen består af en købmandskurv med madvarer 
til en hyggelig juleaften. Det er tanken, at der så i familier-
ne måske er lidt til overs til at købe en lille ting til børnene, 
når nu julemaden ikke er en udgift.
Man søger julehjælp ved personlig henvendelse til præ-
sten med angivelse af hvem man er, kontaktoplysninger, 
samt oplysning om antal familiemedlemmer. Kun sogne-
børn i Vrejlev eller Hæstrup sogne kan søge julehjælp.
Alle ansøgninger behandles fortroligt og skal være præ-
sten i hænde senest fredag den 19/12. Mandag den 
22/12 vil man blive ringet op med besked om hvorvidt 
man er kommet i betragtning til julehjælp, samt aftale om 
udbringning / afhentning af købmandskurven.
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Minikonfirmander
Denne sæson byder på noget helt an-
derledes og meget spændende for de 
børn i 3. klasse, som vil være minikon-
firmander…
Vi skal ikke mødes om eftermiddagen 
mere. Det er blevet lidt vanskeligt at 
gøre som vi plejer pga. den nye skole-
reform. Og det giver os en god mulighed 
for prøve noget helt nyt og anderledes. 
Og den mulighed vil vi da ikke lade gå 
fra os. I februar måned 2015 besøger 
præsten 3.kl., og fortæller om minikon-
firmander og deler tilmeldingsskemaer 
ud. Men lad os allerede nu løfte sløret 
for minikonfirmandprojektet:
Fredag den 27/3 samles alle minikonfir-
mander efter skoletid i sognehuset ved 
Vrejlev kirke. I løbet af eftermiddagen 
kommer forældrene forbi og henter sko-

letaskerne og afleverer soveposer, nattøj, tandbørste m.v. – For vi skal lave 
alle mulige spændende ting hele eftermiddagen og aftenen – og så skal 
vi sove i kirken. Lørdag morgen holder vi en lille gudstjeneste og holder 
generalprøve på alt det, vi har lært om fredagen. Og forældre henter mini-
konfirmander i løbet af lørdagen.
Søndag den 29/3 kommer alle minikonfirmander og forældre tilbage til 
Vrejlev kirke, og så holder vi en rigtig fin gudstjeneste og fejrer Palmesøn-
dag – og gudstjenesten vil have flotte indslag lavet af minikonfirmanderne.
Vi vil ikke her afsløre alle de ting, som vi skal lave om fredagen – der skal 
også være lidt overraskelse… Men vi tør godt love, at det bliver meget 
spændende, meget hyggeligt og måske også lidt uhyggeligt (men på den 
gode måde).

Børnegudstjeneste
Søndag den 18. januar holder vi børnegudstjeneste 
på højmessens plads. Det betyder at vi samles til sjov 
og leg i Vrejlev kirke kl. 10.30 og holder en børneven-
lig gudstjeneste, hvor vi synger og leger og hygger os 
med hinanden. Tag mor og far, bedsteforældre og sø-
skende med. De har også godt af at komme i kirke og 
synge og lege lidt.
Vi vil 3 gange om året holde en børnegudstjeneste 
på højmessens plads, således at søndagsgudstjene-
sterne også bliver interessante for børn at deltage i. 
Næste børnegudstjeneste er 29. marts, hvor minikon-
firmanderne nok skal sørge for, at det bliver sjovt og 
spændende.
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Fodboldspillere
I Lokalbladet nr. 3  - 2014 efterlyste vi navne på et hold fod-
boldspillere. 
Her er navnene, vi takker for oplysningerne.
Bagerst fra venstre: Poul Erik Nielsen, Jørgen Lie, Bruno 
Schneider, Uffe Christensen, Kurt Pedesen.
I midten fra venstre: Ole Jensen, Bent Andersen, Niels Erik 
Andreasen, Per Jensen.
Forreste række fra venstre: Kaj Jensen, Villy Thøgersen, 
Knud Børge Nielsen. Træneren var Per Hansen

Petanque i HUGF.
Turneringen er forbi for i år og på afslutningsdagen var 
vi på besøg. Der var hygge og dejligt vejr med spillere 
og tilskuere. Nye spillere er kommet til og vi skulle sige 
til jer der har lyst ”Kom og prøv om det er noget for dig/
jer”. Handicap og dårligt vejr er ingen undskyldning. Me-
nuen stod på sildemad og smørrebrød så der var planlagt 
hygge. Petanquespillerne glæder sig pt. til, at få det nye 
hus nede ved banen.

Idrætsmarken 8 i Møllebyen
Henrik Kronborg er flyttet til Hæstrup Mølleby fra Hjør-
ring og hver anden uge bor hans to tvillingepiger Pippi 
og Kalsa hos ham. 
De er 3 år og Pippi er svagt rødhåret, hvorimod Kalsa 
er lyshåret, så de er nemme at kende fra hinanden. 
Henrik arbejder hos Scanvogn i Tornby.
De går i børnehaven Dyregården i Hjørring. I familien 
er desuden en ”hul i hækken hund”, som hedder Sø-
ren. Henrik valgte Idrætsmarken 8, for at børnene kan 
færdes frit i den dejlige have og med en god legeplads 
ved hallen.



      Lokalbladet30

Harken private dagpleje

Jette startede som kommunal dag-
plejer 1996 i Harken Gruppen, hvor 
der var otte dagplejer dengang. Da 
grupperne blev mindre kom de med 
i Poulstrup / Harken gruppen. Da de 
kun var to tilbage i Harken kom de 
med i Rakkeby gruppen hvor Jette 
som den sidste i Harken blev fyret 
(juni 2013) pga. nedskæringer i Hjør-
ring kommune.
Så hun blev opfordret til at starte op 
som privat dagplejer og startede op 
den 1. August 2013. Det har hun ikke 
fortrudt, da hun elsker at være sam-
men med børnene og sætte sit eget 
præg på hverdagen. Hun fokuserer 
på det enkle og nære miljø, men yn-
der samtidig at møde andre og op-
leve nogle ting.
Jette er godkendt til at passe fem 
børn, og hun har nogle godkendte 
hjælper der kommer i huset og som 
børnene kender, hvis hun skal have 
fri for at komme til læge mm, hvor det 
ikke kan lade sig gøre uden for åb-
ningstiden. Der kommer en fra kom-
munen og kigger til dem nogle gange 
om året, ligesom hos de kommunale 
dagplejer.
De laver mange ting sammen, enten 
hjemme eller ude, de har været på 
besøg ved nogle af forældrenes ar-
bejde, det er altid et hit at få lov at 
komme og se hvor mor eller far ar-
bejder.
Jette har købt årskort til Fun-Park  i 
Tornby, det er rigtig dejligt at gå og se 
på alle dyrene, give dem mad, kæle 
for dem, og så slutte af på den store 
legeplads. Jette satser på at komme 
på tur ca. en gang om måneden, eller 
som det nu lige passer med børene. 
De kører i hendes 7 pers bil, hvor hun 
har godkendte autostole til fem børn.
De har været i Nordsø centeret i 
Hirtshals. Turene i Svanelunden, 
hvor de fodrer ænderne, er altid et 
hit. De tager også på stranden ved 
Løkken, der har de set fiskebåden 
komme ind med fisk, og der blev købt 
fisk til frokosten.
De private dagplejer i Hjørring kigger 
efter et lokale, hvor de evt. kan være 
sammen med dem og deres børn.  
Ca. en gang om måneden alt efter 
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hvor mange de bliver pr gang.
Men det var nu meget hyggeligt, at 
kunne være i Harken og omegn og mø-
des med andre mødre og deres børn, 
som er hjemme om formiddagen. Er 
der nogle der har lyst til at mødes, en 
eller to gange om måneden, er de al-
tid velkomme til at ring til hende så I 
kunne finde på noget sammen..
Hun tager til gymnastik på skolen i 
Poulstrup, en gang om ugen, for at de 
kan være sammen med andre børn og 
voksne.
Jette bor lige ved en markvej, som de 
bruger flittigt når de går på tur efter, 
traktor, snegle eller hvad de nu kan fin-
de.  De går også op til dyrene på nabo 
gården, hvor de kan tage formiddags 
maden med og hygger sig med det.
Ellers leger de i den store dejlige luk-
kede have, hvor der er masser at boltre 
sig med, både motorisk og sanseligt. 
der er gynger, sandkasse, rutsjebane, 
rør, legehus, gå biler mm at lege med.
Der er også rigtig god plads til børnene 
indenfor, der er to store værelser og en 
lang gang, man kan lege på. Det ene 
værelse er mere et motorisk legerum, 
med gode udfoldelser muligheder, de 
hygger, synger og læser i stor stil, hver 
dag.
De er rigtig meget ude, men er der 
dage hvor vejret ikke helt tillader det, 
har de en dejlig garage at lege i. Der 
kan de køre stærkt med scooterne, 
danse og hoppe.
Børnene sover til middag, ude, hver 
dag, under en overdækket terrasse.
Jette bor på en nedlagt landejendom 
sammen med sin mand Karsten, som 
er mekaniker hos Pedersen og Nielsen 
samt en allergi venlig hund (Coton De 
Tulear) og 3 katte.
Har I lyst til at se eller høre mere om 
Harken Private Dagpleje er I altid vel-
komme til at kikke på Facebook under 
Harken Private Dagpleje eller ringe for 
en uformeldt aftale på tlf.  27 59 64 91
Jette har en ledig plads nu og en igen 
til maj 2015.
”Vi vil ønske Jer velkommen” siger 
Magnus, Emma og Mikkel.

Henny Madsen
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Frysehuset.
Ved siden af Harken bageri 
lå frysehuset og åbningsti-
den var samtidig med meje-
riets åbningstid. Det var Elin 
Christensen Bymarken 3, der 
passede og udleverede varer 
herfra og hendes mand Erik 
arbejdede på Jens Lie’s ma-
skinstation.

Ålborgvej 582
Carlo og Eva Melsen, boede 
til leje i en lille lejlighed over 
skrædderen, men købte så 
ejendommen Ålborgvej 582, 
hvor der på den tid var et leje-
mål ovenpå.
Carlo hjalp til hjemme i bage-
riet og han kørte land tur med 
forudbestilt brød og kage. Da 
bageriet lukkede, fik han ar-
bejde på Oxford (Kiksen) i 
Hjørring. Carlo og Eva fik to 
børn, Sonja der bor i sit hjem og Henrik bor med sin fami-
lie i Brønderslev.
Carlo døde tidligt, Eva bor i dag på Rundmarken, der tid-
ligere er omtalt i lokalbladet.
I dag bor datteren Sonja Melsen og Leif Jacobsen på 
adressen.
Leif har arbejdet som godschauffør hos P.K. Transport 
i Serritslev. Han fik en arbejdsskade under et job som 
stilladsmontør, og går pt. i skole for at uddanne sig som 
speditør.
Sonja er hjemmegående, hun nyder deres have og glæ-
der sig til, der bliver tid til at male. Derudover har de travlt 
med at renovere huset. I familien er der 3 børn Allan med 
familie i Suldrup. Susan med familie i Hjørring. Danny 
med familie i Skørping.

Ålborgvej 599
Harken bageri og konditori. Vrejlev Hæstrup spare-
kasse
Kai Lykke Melsen (kaldet Lykke) og hans kone Ma-
rie Melsen overtog bageriet sidst i tyverne. De kom 
fra et bageri i Bindslev. Familien fik tre drenge. Car-
lo, Leif og Bjarne.
At være bager i disse år var ikke altid rent og fint. 
Lykke skulle fyre op i ovnen og arbejde med de store 
sorte plader, så når han havde fyraften og mødtes 
med landposten til en lille snak, så han til tider mere 
ud som smed end som bager.

Lykke kørte land - ture med brød og somme tider byttede han 
sig til et par grise (”snudegrise” som havde skæv tryne), de 
gik i en tilbygning og kunne få det gamle brød. 
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Aalborgvej 599 (fortsat)
På den måde havde de kød til eget forbrug.
Marie passede butikken og konditoriet, hendes uniform var 
en nylonkittel og på fødderne kameluldshjemmesko. Det 
var hende der klarede, når der skulle afholdes møder samt 
begravelsesskaffe, de større arrangementer sørgede le-
jerne selv for, evt. med egen kogekone.
Selvom sparekassen var i huset, en gang om ugen, gemte 
de selv deres penge. Den allersidste dag bageriet havde 
åbent, skulle Marie veksle for Elmer og jeg, og vi fik en 
godt gemt pengeseddel, som var udgået og dermed ubru-
gelig. Vi har den stadig.

Lidt fritid var der dog og Lykke havde undulater i en tilbyg-
ning. Marie ville gerne sy stramaj, billeder og puder.
Lykke døde pludselig og Marie købte hus i Brønderslev.
De tre drenge blev alle bagere, men ikke oplært, hjemme 
hos faderen.
Carlo blev gift med Eva og bosatte sig i Harken.
Leif var konditor og arbejdede i Norge indtil han overtog 
moderens hus i Brønderslev.
Bjarne gift med Anne, fik mel allergi og blev plejer på stats-
hospitalet i Brønderslev, Anne var samme sted.
I det gamle bageri har der været døgnkiosk et par gange 
og pt. er der alternativ behandling på adressen.

Aalborgvej 599 med bageriet

Melsens bageri

Bager Melsen på vej med brødvognen

Ålborgvej 589
Huset blev bygget i 1959 af Annalise Jørgensen og 
Erik Møller Jørgensen. Det skulle ifølge det oplyste, 
være det første hus som tømrermester Henning Pe-
dersen havde i totalentreprise.
Erik var bogholder på Vendsyssel historiske Museum, 
indtil han gik på efterløn som 60-årig i 1982. Han var 
i 1960´erne engageret i både borgerforeningens og 
vandværkets bestyrelse.
Annalise drev en damefrisør salon indtil en trafik-
ulykke med dødelig udgang, satte en stopper herfor 
den 9. december 1968. Salonen blev herefter udlejet 
til Ulla Olsen som drev den videre fra nr. 589, indtil 
hun og hendes mand byggede hus i begyndelsen af 
1970´erne i den nordlige del af Harken, og salonen 
blev flyttet dertil.
Erik blev gift igen og de boede i huset sammen med 
sønnen Palle, indtil huset blev solgt med overtagel-
sesdag den 4. december 1991 af Marianne Thomsen 

og Kim Stokbro.
Erik og hans ægtefælle flyttede til Hjørring i lejlighed, hvor 
han boede de sidste år. Palle er i dag advokat og medejer 
af et advokatfirma i Hjørring.
Kim og Marianne Stokbro ”Poulstrup Auto”
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Kim er fra Poulstrup. Marianne kom til Har-
ken som 3-4 årig
Kim og Marianne købte ejendommen i 1991 
og året efter blev der igen lavet frisør salon 
i huset. I 1994 blev huset udvidet med en 
ekstra etage. Deres børn Peter og Stine er 
begge født i Harken. I 2000 blev huset solgt 
og familien flyttede til Poulstrup. Kims far 
havde dengang værkstedet, 
og her blev det til et genera-
tionsskifte. Marianne skiftede 
frisørjobbet ud med kontoret.
I dag bor Berit Simonsen, Mi-
chael Kratz Simonsen, Mathi-
as, Line og Malthe Brøndum 
Simonsen på adressen.
Berit arbejder som SSA på 
Rosengården i Jerslev som 
aftenvagt. I sin fritid er hun 
badmintontræner i Poulstrup 
og derudover kører hun bør-
nene til sport m.m.
Michael er klejnsmed, men 
arbejder som team leder hos Brüel i Hjør-
ring. Når Berit er på arbejde er han beskæf-
tiget med lektier, børnenes kørsel m.m. Han 
vil gerne cykle en tur, han har f.eks. lige kørt 
130 km. Nordjylland rundt.
Mathias er 11 år og lige startet på Bagterp-
skolen. Han har fået en ny cykel, så nu kan 
han cykle i skole og han spiller fodbold og 
badminton i Poulstrup. Line er 7 år og går 
på Bagterpskolen og hun spiller ligeledes 
badminton i Poulstrup og svømmer i S’68. 
Malthe er 4 år og går i børnehaven Mølleha-
ven, samt til gymnastik og fodbold i HUGF.
Familien er meget glade for området samt 
for Møllehaven, hvor man kender hinanden 
som en lille familie. De frygter lidt den dag, 
der ikke er tilknytning til Møl-
lehaven samt de andre foræl-
dre. De valgte hus i Harken, 
grundet der er god plads til 
fremtiden med børn. Da de så 
huset var Berit glad for øver-
ste etage og Michael var glad 
for garagen. Resten af huset 
bliver lavet om efter deres be-
hov, de er jo en stor familie.
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Poulstrup Rideklub

Poulstrup Rideklub 
har haft en dejlig travl sommer og 
har nydt udelivet med hestene. Vi 
afsluttede sommerferien med vores 
ridelejr fra d.7.juli til d.9. juli.
Det var et par dejlige dage med 
godt vejr og mange glade drenge 
og piger, heste og ponyer. Der 
deltog  28 børn, som overnattede 
rundt omkring i klubben. Nogle på 
vores lille campingplads, hvor der 
blev hygget i telte og campingvog-
ne, når ponyerne hold pause.
De mindre børn sov i klubhuset –
hvor det altid var let at finde en voksen.
Der blev nusset om hestene, redet tur og 
holdt discotek og fest om aftenen.
Det hele blev rundet af d.9. juli med klub-
bens store jubilæumsfest. Klubben kunne 
nemlig fejre 25 års jubilæum i år. 
Vi startede ud kl.10:00 med velkomst og 
kagemand til alle. Der blev holdt et lille 
stævne, hvor klubbens ryttere viste hvad 
de arbejder med til dagligt. Der var mas-
ser af underholdning hele dagen. Hvor vi 
havde besøg fra Islænderne fra Hekla, 
show af en af vores egen ridelærer Julia 
Juul Lorentzen. Opvisning af de dygtige 
hunde fra schæferhundeklubben kreds 
10, Treck aktørerne fra Nordjylland. Ann-
Sophie Rishøj kom forbi med Hingsten 
Højvangs Turbo og gav opvisning. Samt 
de flotte heste fra Frieser Nord.
Om aftenen sluttede vi af med en fest 
med spisning i det store telt. Også her 
med stor opbakning fra medlemmer og  
venner af klubben. Der blev rigtig festet 
og holdt konkurrencer på rodeotyren i 
teltet. Vi havde en rigtig dejlig dag, trods 
vejret drillede os lidt.
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Der ud over inviterede vi til 
stævne d.28/9-2014, hvor vi 
havde endnu en dejlig dag 
med glade ryttere og heste..
Vi vil i den anledning takke 
alle deltagere, medlemmer 
samt frivillige for stor hjælp 
ved vores arrangementer.
 En rigtig stor tak for gaver, 
donation og hjælp til klubben. 
Både til Jubilæumsfesten og 
stævnet.
Det kunne vi ikke klare uden 
den store støtte fra familie, 
venner til klubben, samt den store 
opbakning fra rigtig mange virksom-
heder i hele Nordjylland.
Klubben har i øjeblikket travlt med 
at spare sammen til nye udendørs 
ridebaner. Vi er 
stolte over, at 
have sparet ca. 
35.000,- kr. sam-
men.
 Vi glæder os til 
at starte projektet 
op.
 Og Når vi er fær-
dige, giver det 
os muligheder 
for endnu større 
stævner, samt 
mulighed for at 
invitere mange 
flere ryttere til Poulstrup. En by og 
en klub vi er stolte af.
 Vores næste arrangement i klubben 
er vores JULEOPTOG 
LØRDAG D. 6/12-2014.
Vi går fra rideklubben 
kl.13:00 – Der skal alle 
ryttere være klar.
Alle er velkommen til 
at deltage. Vi håber på 
stor opbakning fra by-
ens borgere, som også 
er velkommen til at 
hoppe på optoget un-
dervejs. 
Rideklubben serverer 
æbleskiver og gløgg i 
klubhuset mod et min-
dre beløb – som går til 
klubben.
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4. klasse i sløjdlokalet
I forbindelse med det nye fag Håndværk og Design, der er en kom-
bination af sløjd og håndarbejde, kommer eleverne nu allerede i 
sløjdlokalet i 4. klasse. Det kræver selvfølgelig en hel del oplæring 
i sløjdlokalet med de forskellige teknikker og arbejdsmetoder, samt 
materialekendskab, værktøjskendskab og ikke mindst det sikker-
hedsmæssige. 
Derfor har eleverne haft timer i sløjdlokalet indtil efterårsferien, inden 
vi for alvor tager fat på det nye kombinerede fag håndværk og design. 
For år tilbage var brug af værktøj en naturlig ting for de fleste børn, 
men nu om dage er de bedre til at bruge en mobiltelefon, PC og tablet. 
Det forsøger vi at rette op på i sløjdlokalet, hvor eleverne selvfølgelig 
også lærer om sikkerhed og miljø. Når disse vigtige grundlæggende 
ting er på plads, tager vi hul på faget håndværk og design,  i samar-
bejde med det tidligere fag håndarbejde. Den allerførste opgave var 
at lave knager af friske grene fra skoven.
Hvorfor sløjd?
Vi har sløjd, fordi det er nødvendigt. Elever skal i 
skolen lære om den danske kultur og om det danske 
samfund. Dansk kultur og det danske samfund består 
af mange elementer. Faget dansk afspejler den skrift-
lige og mundtlige kultur, som samfundet består af. 
Sløjd afspejler på samme måde den manuelle kultur. 
Den manuelle kultur er ofte tavs, men er meget mere 
omfattende end den skriftlige/mundtlige: ord som ar-
kitektur, æstetik, brugskunst, håndværk, arkæologi, 
mode og design hører herunder. En forståelse for, og 
et kendskab til den manuelle kultur, opnås kun ved 
selv at arbejde manuelt med materialerne , værktø-
jerne og teknikkerne.
Sløjd blev i sin tid indført præcis med den begrun-
delse. Indtil da havde børnene fået den manuelle 
opdragelse i hjemmet, men da industrisamfundet 
rullede ind over landet med det til følge, at færre og 
færre ting blev lavet i hjemmet, kom børn til at mangle 
den manuelle gren af opdragelsen. Selvom Industri-
samfundet i dag er borte, har det 
ikke betydet, at børn er begyndt at 
lave flere ting med deres hænder. 
Tværtom. Udviklingen er eskaleret. 
Derfor er sløjd stadig et rigtig vigtigt 
fag.
Sløjd, arbejder især i træ, men 
også i metal og andre materialer; 
først i 1937 blev det obligatorisk 
som fag i folkeskolen. Faget blev 
introduceret i Danmark i 1880’erne 
af lærer Søren Meldgaard (1850-
94) og fabrikant Aksel Mikkelsen 
(1849-1929), der begge var inspi-
reret af sløjdskolen og -seminariet 
på godset Nääs ved Göteborg.
Henrik Hansen, sløjdlærer, Vrejlev-
Hæstrup Skole, Poulstrup. 

Øverst:
Christina lærer tek-
nikken ved at høvle

I midten:
Signe prøver kræfter 
med høvlen

Nederst:
4.5. klassernes kna-
ger lavet af frisk træ
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Brætspil i skolen
Elever på alle klassetrin elsker at spille gammeldags 
brætspil, og det er samtidigt godt til at samle børne-
ne på tværs af klassetrin, ligesom det er videnska-
beligt påvist, at brætspil er en god kilde til indlæring 
hos både børn og voksne. På skolen i Poulstrup ta-
ger vi sommetider en spilletime, hvor eleverne får 
skabt nye relationer på tværs af klassetrinene, lige-
som de får styrket deres sociale kompetencer og får 
øvet deres koncentrationsevne og som sidegevinst 
øver eleverne faktisk ubevidst deres læseevner, 
samt kendskab til tal og bogstaver. 
Brætspil er en ældgammel opfindelse, der tilsyne-
ladende er kommet for at blive og ikke lader sig gå 
helt af mode på trods af den større og større kon-
kurrence fra de elektroniske spil. Men hvorfor bliver 
brætspil dog ved med at være så populære? Måske 
er det fordi brætspil 
er renset for nutidens 
udenomsstøj og på-
styr? Måske er det 
fordi brætspil skaber 
en unik social ople-
velse, som man kan 
være fælles om? 
Måske er det fordi, 
vi mennesker har et 
større eller mindre 
behov for at konkur-
rere med hinanden 
og udfordre os selv?
 Det er svært at sige, 
men et faktum er 
det, at brætspil sta-
dig er populære efter 
at have eksisteret i 
næsten 10.000 år. 
Der er fundet spor af 
gamle brætspil helt 
tilbage til 6.000 år 
før vores tidsregning. 
Eksempelvis spillede 
man for godt 8.000 år 
siden i Mellemøsten 
spillet Mancala, som 
er en forgænger for 
det spil, som vi danskere nok kender bedst som Ka-
laha.
Senere har man også fundet flere beviser på, at 
de gamle egyptere var glade for brætspil og brugte 
disse i hverdagen. Et spil som det mytiske Senet 
var tilsyneladende populært, men selv om man har 
fundet gamle aftegninger af spillet i flere forskellige 
udgravninger og endda har fundet et helt spil i den 
unge farao, Tutankamuns grav, så har man – trods 
mange gode bud på reglerne – aldrig helt fundet ud 
af, hvordan spillet egentlig spilles. Måske bliver det 
mysterium aldrig nogensinde løst og forbliver en 
gammel egyptisk hemmelighed.
 Fælles for mange af de tidligere tiders brætspil var, 

Vrejlev Hæstrup Skole
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at de ofte repræsenterede en eller anden form for kamp 
imellem to fjendtlige hære, hvor vinderen blev fundet, 
når modspillerens hær var blevet nedkæmpet. Et virke-
lig godt eksempel på netop dette ser man i skak, men 
også i andre af de tidligere, kendte brætspil. I virkelig-
heden går en del af disse mekanismer igen i mange 
af nutidens brætspil, hvor det dog måske ikke ligefrem 
handler om at nedkæmpe hinandens hære, men i 
stedet at overvinde hinanden på point, økonomi eller 
noget andet målbart. Brætspillene er nok en gammel 
opfindelse, men de er hele tiden blevet udviklet. I vore 
dage findes der et væld af forskellige brætspil, lige fra 
drilske familiespil til kreative læringsspil, underfundige 
børnespil eller hardcore strategispil til et mere voksent 
publikum. 
 Der findes desuden et 
utal af forskellige typer 
og stilarter af brætspil. 
Nogle er inderligt enkle, 
som eksempelvis Kryds 
og bolle, mens andre 
opbygger hele univer-
ser, hvor deltagerne skal 
leve sig ind i en bestemt 
rolle og sammenhæng. 
De fleste spil tager dog 
udgangspunkt i et eller 
andet tema, hvad en-
ten dette er pure fiktion, 
som eksempelvis Dun-
geons & Dragons eller 
findes i virkeligheden og hverdagen. Et eksempel på et 
spil, der tager udgangspunkt i sidstnævte er spillet EGO, 
der bygger på deltagernes holdninger, oplevelser , tan-
ker og handlinger, når de bliver stillet overfor bestemte 
situationer og dilemmaer. Andre populære spil er videns-
spil (quizspil) som eksempelvis Trivial Pursuit og Bezzer-
wizzer, der lader 
deltagerne dyste 
i paratviden – 
eventuelt tilsat 
forskellige takti-
ske elementer el-
ler muligheder.
 Traditionelt var 
brætspil et fæ-
nomen, der blev 
afviklet med brik-
ker eller andre 
k o m p o n e n t e r, 
der blev placeret 
på en afgrænset overflade - spillebrættet. I vore dage 
er mange brætspil vokset helt ud af brættet eller end-
da opad, så det giver en tredimensionel oplevelse og 
nu handler det måske ikke nødvendigvis om at ned-
kæmpe hinanden, men i stedet om at arbejde sammen 
om et fælles mål. Uanset genre, form og indhold, så 
kan brætspil overordnet formå at underholde alle al-
dersgrupper og mennesker på tværs af både geografi 
og kultur og det kan være et godt bud på, hvorfor klo-
dens befolkning stadig holder af, at spille ved brættet. 

Samtidig er det også videnskabeligt 
påvist, at brætspil er en god kilde til 
indlæring hos både børn og voksne. 
Derfor bruger flere og flere institutio-
ner og virksomheder spil i deres un-
dervisning eller uddannelse af elever 
eller medarbejdere. Brætspillene er 
stærke indlæringsværktøjer, fordi de 
kan kombinere indlæring med en høj 
social værdi og en god underhold-
ningsværdi, mens man lærer på en 

uformel og hyggelig platform.
 Det er svært at gætte på, om brætspil også findes, 
når der er gået 10.000 år mere fra nu, men det er 
langt fra usandsynligt.

Personalet v/Henrik Hansen, lærer, it-vejleder og biblio-
tekar, Vrejlev-Hæstrup Skole, Poulstrup

Vrejlev Hæstrup Skole
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Teglværkerne

Da jeg startede med at skrive om 
Rønnovsholm Teglværk i det første 
blad i år, havde jeg ikke så forfær-
delig mange oplysninger og da slet 
ingen billeder. Efterhånden som ti-
den er gået, er der hele tiden fundet 
nye informationer - dog stadig ingen 
billeder, men så her i sommer blev 
jeg kontaktet af en efterkommer af 
en teglbrænder på Rønnovsholm 
Teglværk, nemlig hans barnebarn 
her i Guldager, Per Jensen, som bad 
mig kontakte hans fætter Bjarne Jen-
sen, Hæstrup, for han har både bil-
leder og historie fra det teglværksliv 
deres bedstefar Karl Kristian Marius 
Larsen startede med i 1902 på Røn-
novsholm Teglværk. Her er hvad der 
kom ud af de oplysninger Bjarne og 
familien har bidraget med.
 Karl var født i 1874 på en gård i Kla-
rup syd for Aalborg. Senere flyttede 
forældrene Niels kristian Larsen og 
Karen Marie Kristensen til Jerslev, 
hvor de boede, da Karl i 1902, i Vest-
bjerg Kirke, gifter sig med Kristiane 
Jensen født i 1872. 
Karls forældre flytter efter de unge 
og bosætter sig i Guldager.
De nygifte, Karl og Kristiane. flytter 
først til Hæstrup Hede, Hvor deres 
første barn Karen Marie bliver født i 
1902. Hun dør - kun et halvt år gam-
mel. Kort tid herefter flytter Karl og 
Kristiane ind i Pothuset i Harken. Det 
der nu er Aalborgvej 498. Pothuset 
havde den finurlighed, at skellet mel-
lem Vrejlev og Hæstrup sogne gik 
midt gennem huset, fortæller Bjarne 
Jensen. Det er soveværelsets place-
ring i huset, der afgør hvilket sogn, 
man er født i. Det næste barn Karl og 
Kristiane får er en dreng, Møller. Han 
er født i Pothuset og da måtte sove-
værelset ligge i Vrejlev siden, for han 
er født i Vrejlev Sogn.
Det er lidt uvist om Karl kendte til 
teglbrænding ved sin ankomst her-
til, men han startede ret hurtigt efter 
deres giftermål med at arbejde som 
teglbrænder på Rønnovsholm Tegl-
værk. Som teglbrænder havde man 
en temmelig lav placering på den so-
ciale rangstige, men Karl havde en 

Teglværkerne og familien Karl Kristian Marius Larsen

Fuglsig Teglværk ca. 1921. Fra venstre stående mellem 2 heste Hans, nr. 2 Karl Lar-
sen, nr 5 Jens Thomsen, nr. 10 Harald Krog, nr. 11 Julius, nr 12 Jens Nielsen. Foran 
nr 1 Emma nr. 3 Berthe nr. 7 Karen.

Vesterheden Teglværk på ”Rompi” ca. 1918. Fra venstre Hans, Emma, (Bjarnes 
mor) Alfred, Berthe, Marie, Karen, Dagmar. Johanne, Anne

Rønnovsholm Teglværk fra ca. 1903, der viser, at der på det tidspunkt stadig er 
højovn i brug (højovn er beskrevet i Lokalblad nr 2). Personerne foran fra venstre er 
Karl og Kristiane. Foran dem siddende en tjenestepige.
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passion for teglbrænding, som gjor-
de, at han rimelig hurtigt avancerede 
og blev bestyrer først på Rønnovs-
holm Teglværk senere i Vrå på Ve-
sterheden Teglværk på ”Rompi”, Nr. 
Harritslev Teglværk, Ilbro Teglværk 
og til sidst Fuglsig Teglværk. 
 Karl og familien flytter på den måde 
meget rundt og bor mange steder. 
Man kan følge Karls færden og se, 
hvornår han har arbejdet på de for-
skellige teglværker ved hjælp af 
kirkebøgerne - ud fra hvor børnene 
født. 
Karl og Kristiane får 14 børn, men 
der er 4, der dør, heraf et sæt trillin-
ger, der bliver hjemmedøbt af Lærer 
Jensen, Guldager. Der er 10 børn 
der vokser op - tre drenge og 7 piger. 
Pigerne blev kaldt for de 7 roser.
 Børnene er ikke ret gamle, før de 
deltager i arbejdet på teglværket. 
Bjarnes mor har fortalt, at hun og 
hendes 2 søstre tjente en lille skil-
ling ved at proppe rør, der bestod i 
at glatte enderne af drænrørene, så-
ledes, at der blev nogle tættere sam-
linger imellem rørene. Se billedet af 
prop redskabet.
Hos alle Karls efterkommere har 
Rønnovsholm Teglværk altid været 
nævnt som Rønnovsdal Teglværk. 
Rønnovsdal må være et navn, der 
senere er knyttet dertil ud fra navnet 
på den gård, der kom til at ligge på 
det sted teglværket lå, hvor der nu er 
losseplads. For i kirkebøgerne står 
der Rønnovsholm Teglværk og ikke 
Rønnovsdal. 
Vedrørende billederne til artiklen, så 
var det en stor sensation, når der 
kom en fotograf til teglværkerne. 
Derfor er alle, der var på stedet med 
på billederne.

Hæstrup Teglværk fra ca. 1928-29 Nr 1 fra venstre Karls søn, Møller, til hest Marius 
Kodal, nr. 3 Holger, nr. 18 og 19 Karls døtre Johanne og Dagmar. Nr. 20 Helga Joni 

Et redskab til at proppe rør med.

af Kirsten Mouritsen
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Vrejlev Hæstrup Skole

Fuglekasser i sløjd
Ved at lave og ophænge fuglekasser 
allerede her i oktober måned, er der 
meget større chance for at småfug-
lene tager dem i brug, når ynglesæ-
sonen starter til foråret. Derfor har det 
nye sløjdhold fra 5. klasse på Vrejlev 
Hæstrup Skole, været i gang med en 
opgave med at fremstille fuglekas-
ser, hvor de både blev udfordret med 
praktisk matematik, tegninger, op-
målinger, samlinger, arbejdsmetoder, 
samarbejde og brugen af forskelligt 
håndværktøj. Det har været en god 
og lærerig opgave, da klassen er helt 
grønne i faget, men eleverne har væ-
ret rigtig gode til at hjælpe hinanden og 
samarbejde. Fuglekasserne har efter-
følgende været udstillet på skolen, in-
den de er blevet hængt op i haverne 
hjemme hos eleverne, hvor de vil glæ-
de småfuglene og give fugleliv i haven. 
Til foråret bliver det spændende, at få 
tilbagemeldinger fra eleverne, når der 
flytter beboere ind i de flotte fuglehuse. 

Henrik Hansen, Sløjdlærer, Vrejlev-Hæ-
strup Skole, Poulstrup.

Amalie
Signe S og Helena

Jeppe, Benjamin, Marcus, Frederik og Magnus

Helena og Signe A



Advokatfirmaet
Dyrberg  § Brinkmann
Brink Seidelins Gade 14-16

9800 Hjørring
tlf. 98900977
Østergade 16

9760 Vrå
tlf. 98980177

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

JK Auto
Hella Service Partner



Denne annonceplads 
er ledig - skal den 

være din?
Kontakt:

lokalbladet 9760@gmail.com
eller 61 28 97 00

Hele egnens samlingssted til 
sport og fritid

Vrejlev Hæstrup Hallen
Poulstrup Skolevej 5 - Poulstrup

9760 Vrå - 
Kontakt 98 98 81 07 for aftale om leje

af cafeteria og/eller hallen

Harken Hallen
stedet for en god fest

Hallen har plads til ca. 200 pers.
Cafeteriaet har plads til ca. 50 pers.

Henvendelse til Nja
Tlf. 29 64 89 52

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

Hold festen i
Poulstrup 
Forsamlingshus
Kontakt 2311 6549



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 Oliefyrsservice ApS er din 
lokale oliefyrsmontør til bolig og erhverv

MS Staldmontage
Hovedgaden 75

Poulstrup
9760 Vrå

Tlf. 23 35 82 60

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

Uforbindende tilbud 
gives gerne

Tlf. 98 98 84 91
Fax 98 98 85 91

Mobil 20 43 84 91/
24 24 98 70

mail: pst@pst-poulstrup.dk
www.pst-poulstrup.dk

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

mail: info@euro-plast.dk

Mangler du hjælp til bogføringen?

Har du brug for hjælp til opret-
telse af en hjemmeside?

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

KØB OG SALG
AF FAST EJENDOM

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



Hovedgaden 70 · Poulstrup · 9760 Vrå
poulstrupauto@post.tele.dk

Tlf. 98 98 81 07  - 40 26 81 07

www.poulstrupauto.dk

POULSTRUP 
AUTOVÆRKSTED

Katsigvej 6 B, 9900 Frederikshavn
Tlf. 98967755 - Fax 98967788



 Tlf: 98 98 80 20

ØRUM-SMEDEN
Vrejlev Klostervej 310

9830 TÅRS
Tlf. 98 98 82 32

Landbrugsmaskiner 
din forespørgsel er vores udfordring

Tømrermester

Klaus Bonkegaard
Hovedgaden 69 - Poulstrup

Vinduer og døre i træ og plast
Tagarbejde

Reparationer
Ombygning

Kørsel med rendegraver

IMPORT
Plastvinduer og døre
Lev. i alle mål med og uden montering

Danske og tyske profiler
Kvalitet til lavpris med garanti

Træpiller til stokerfyr leveres billigt

Mobil-tlf.  28 18 13 33

Vrejlev-Hæstrup Hallens
Motionscenter

Træning når du har 
                              tid og lyst

Kontakt: Grethe Thomsen
Hovedgaden 42, Poulstrup 

For køb af chip og indmelding

vi kan OGSÅ

MEGET aF DET SOM 

anDRE TRYkkERiER 

ikkE kan

vi kan aLT

DET anDRE

TRYkkERiER

OGSÅ kan

Bræmer Tryk ApS

Frilandsvej 3 · 9760 Vrå

+45 98 98 14 66

PrintNord ApS

Frilandsvej 3 · 9760 Vrå

+45 96 25 40 80

www.printnord.dk

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





Vrå Optik Aps Tlf.: 98 98 12 24

v/ Nina Malkin mail@vraaoptik.dk

Strømgade 2 www.vraaoptil.dk
9760 Vrå

voerhøj 
Maskinstation A/s 

Terpetvej 490, 9830 Tårs 

Tlf. 40 19 55 99 
98 98 85 99

Et godt nummer til land og by
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Lokalbladet vejviser

REDAKTION
 Ansvarshavende Inger Hansen, Karen Margrethe Bruun 98 98 83 60
 Foreningsstof  Erik Jess, Hovedgaden 78, 9760 Vrå 98 98 80 63
 Redigering Inger Hansen, Gl. Rønnebjergvej 185, 9760 Vrå 98 98 82 84
 Annoncer Per Hansen, Engkærvej 8, 9760 Vrå 98 98 83 25
 Korrektur Kirstine Rafn
  

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 Ingen meddeler
 Hæstrup Hanne Saksager, Hæstrupvej 96, 9800 Hjørring 98 98 64 67
 Høgsted Ingen meddeler       
 Hæstrup Mølleby Henny Madsen, Vingemarken 3, 9800 Hjørring 25 70 62 89
 Rønnebjerg Karen Margrethe Bruun, Ny Rønnebjergvej 114, Vrå 98 98 80 29
 Poulstrup Ingen meddeler
    
FORENINGSSTOF
 Aktivitetshuset  98 98 80 11
 Børnenes jord Trine Mortensen Hovedgaden 96 9760 Vrå 22 30 77 02
 HUGF Anne C. Hvidberg  - hvidberg.anne@gmail.com 40 38 27 28 
 KFUM-Spejderne Mette Nielsen Gønderupgårdsvej 224 - 9760 Vrå 26 82 60 27
     Kloster MC Finn Pedersen - v.stokbro@pedersen.tdcadsl.dk 61 36 34 90
 Møllehaven Børnehaven Møllehaven, Møllemarken 2, 9800 Hjørring     72 33 45 30 
   72 33 45 31
 Poulstrup Borgerforening Jens-Ole Frederiksen, Gl. Rønnebjergvej 155, 9760 Vrå 98 98 86 88
 Poulstrup Rideklub Alice Nejstskov Nielsen, Skovgårdsvej 70, 9830 Tårs 24 44 80 75
 Skovager Børnehaven Skovager, Skolevej 3, 9760 Vrå 41 22 44 80
 Sport 81 Trine Mortensen Hovedgaden 96 9760 Vrå 22 30 77 02
 Vrejlev-Hæstrup Jagtforening Leo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå 40 11 22 31
 Menighedsråd Servicemedarbejder Inger Hansen 
  Kirkegårdskontoret, Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå 98 98 83 60 

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

Grupper under organisationen

Kulturgruppen i Poulstrup  
 Edith Jess  
Lokalbladet  
 Inger Hansen 
Poulstrup.net   
 Inger Hansen 
Klosterruten
                Per Hansen
Kunstgruppen
                Peter Worm
 

Formand for Landsbyrådet i Harken  
 Niels Peter Kjøge

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

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

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

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

Lokalbladet er et upolitisk sogne-
blad, der udgives af en kreds af 
foreninger og institutioner i  
Vrejlev-Hæstrup området. 

Bladets formål er at formidle 
nyhedsstof fra området, at støtte 
og synliggøre foreningslivet og 
lokalsamfundet udadtil og 
anskueliggøre lokalhistorien.  

Bladets økonomi  bygger  på  
brugerbidrag fra læserne, 
foreningsstøtte, sponsorer og 
annoncører. 
STOF TIL LOKALBALDET
Alle er velkomne til at indlevere, 
hvad man har, stort eller småt, til 
meddelerne eller redaktionen.

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

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

Tryk: Bræmer Tryk, Vrå
Oplag: 1200 eksemplarer

Lokalbladet

Multinetværket/Landsbyrådet

Projekter p.t.
Herfra min verden 
går Byfornyelse
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Forenings vejviser

SKOLEN
 Vrejlev-Hæstrup  skole  Poulstrup Skolevej 3, 9760 Vrå ...............................................72 33 39 80
 Skoleledelse Tårs  Skolecenterleder: Michael Jensen ...........................................72 33 39 61
 Skoleledelse Indskoling: Anne Friis ..............................................................72 33 39 91
 Vrejlev Hæstrup Skole Mellemtrin: Anja Nørgaard Clemmensen .................................72 33 39 79
 Teknisk serviceleder Henrik Simonsen .....................................................................41 22 39 66
 Skolevejleder Hanne Krogsgaard UU Vendsyssel .........................................24 28 636 1
 Skolebestyrelsen Fra Vrejlev Hæstrup-området er valgt: Trine Mortensen, Kate Nygaard,     
                                                    Jens-Ole Frederiksen, Betina Olsen

DAGINSTITUTIONER
 Vuggestue og Børnehave 
 Rundmarken i Harken Græshedevej 26, Harken, 9800 Hjørring 98 98 83 46
 Vuggestue og Børnehave 
 Skovager i Poulstrup  Poulstrup Skolevej 1, 9760 Vrå 41 22 44 80

PLEJEHJEM
 Skovgården Ålborgvej 49, 9800 Hjørring 96 23 47 11

KIRKERNE  
 Sognepræsten Kirstine Rafn, Vrejlev Kirkevej 28, 9760 Vrå 98 98 60 43
 Kirkesanger Anders Boelt Kristensen, Fredensvej 25, 9760 Vrå 20 63 08 07
 Organist Lene Frederiksen, Vingevej 17, Vrensted, 9480 Løkken 30 12 90 81
 Kirkebil Charlotte Kristiansen 61 76 49 76
 Vrejlev-Hæstrup
 Kirker: Kirkegårdskontoret  98 98 83 60
 Kirkegårdsleder  Jan Bjergene Christensen, Lavendelvej 7, 9700 Brsl. 23 83 14 50
 Servicemedarbejder Inger Hansen, Gl. Rønnebjergvej 185, 9760 Vrå 98 98 82 84
 Menighedsrådet  Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring 98 98 63 33
             
  
FORENINGER / FORMÆND 
 Børnenes Jord  Trine Mortensen, Hovedgaden 96, 9760 Vrå                           22 30 77 02 
 HarkenUGF Flemming Jensen -  fje@eucnord. 52 99 84 34
 Lokalhistorisk Forening Henning Risom Christensen, Vrejlev Kirkevej 60, 9760 Vrå. 98 98 60 63
 Poulstrup Borgerforening Per Christensen, Gønderupgårdsvej 205, 9760 Vrå 98 98 68 24
 Poulstrup Rideklub Lars Nielsen, Smidstrupvej 241, 9760 Vrå 23 92 94 37
 KFUM Spejderne Hans Palmdahl Vrejlejklostervej 395 - 9760 Vrå 42 75 80 42
 Kloster MC Finn Pedersen v.stokbro@pedersen.tdcadsl.dk 20 31 18 53
 Sport 81 Henrik Smidth, Hovedgaden 63, 9760 Vrå 
 Støttef. for Aktivitetshuset Tove Mortensen, Lindager 18, 9760 Vrå  98 98 82 71
 Vrejlev-Hæstrup Jagtforening Leo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå 40 11 22 31
 Vrejlev-Hæstrup Hallen Keld Jensen, Bastholm Møllevej 31, 9760 Vrå 98 98 84 22
 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 Hovedgaden 8, 9760 Vrå, v/ Erik Jess 98 98 80 63
 Aktivitetshuset i Poulstrup Gl. Rønnebjergvej 9, 9760 Vrå 98 98 80 11
 Poulstrup Forsamlingshus Birkager 6, 9760 Vrå 98 98 84 49
 Poulstrup Ridehal Munkholmvej, 9760 Vrå 98 98 84 91
 Vrejlev-Hæstrup Hallen Poulstrup Skolevej 5, 9760 Vrå 98 98 80 88
 Cafeteria udlejning hallen Hovedgaden 70, 9760 Vrå 98 98 81 07 
 Sognehuset ved Vrejlev kirke Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå 98 98 83 60

LOKALHISTORISK ARKIV:
Hovedgaden 8 
Åbent: Mandag 16.00-18.00

AKTIVITETSHUSET:
Åbent: Tirsdage 11.30-16.00   
 Torsdage   8.30-16.00
 Fredage   8.30-13.00  
Fodterapeut:
Bestil tid på      tlf. 98988011

BOGBUSSEN:
Poulstrup: Mandag  15.20-16.20

SPAREKASSEN 
VENDSYSSEL:
Østergade 15, 9760 Vrå
Tlf. 82229000
 Mandag  - fredag  10.00-16.00
 Torsdag  10.00-17.30

SPORT81:
www.pv81.dk
BØRNENES JORD:
www.ministrup.dk
KIRKERNE:
www.vh-kirker.dk
POULSTRUP.NET:
www.poulstrup.net
VREJLEV-HÆSTRUP SKOLE:
www.taarsskolecenter.dk

SOGNEPRÆSTEN:
krr@km.dk
VREJLEV-HÆSTRUP KIRKER:
vrejlev.kirke@vh-kirker.dk
MENIGHEDSRÅDET:
ge@bbnpost.dk
LOKALBLADET:
e@jess-rantzau.dk
POULSTRUP.NET:
poulstrup.net@gmail.com
UGEAVISERNE: 
poulstrup@live.dk
SKOLEN:
vrejlevhaestrupskole@hjoerring.dk
SPAREKASSEN VENDSYSSEL:
vraa@sparv.dk.

Mail-guide:

 Web-guide:

Tid og sted:




