Lokalbladet
For Vrejlev-Hæstrup sogne

Jagtridning på klosteret

Oprydning på skolen

30. ÅRGANG 2018 - NR. 4
DECEMBER 2018 - JANUAR - FEBRUAR 2019

Petanque i Harken

Det sker - kalender
Udebliver Lokalbladet:
Ring tlf. 61 28 97 00

Legekirke Vrejlev kirke
Tirsdag den 8. januar kl. 10
Torsdag 5. februar kl. 10

Aktivitetscenteret
Fredag den 23. november kl. 13: Juletur til Sandskulpturparken ved Hune med bus
Torsdag den 29. november kl. 13.: Juledekorationer v/Lya Kokholm
Tirsdag den 4. december kl. 13: Julebanko
Fredag den 14. december kl. 12: Juleafslutning.

Forsamlingshuset:
Poulstrup
Banko:
Hver torsdag kl. 19.30:
Præmiewhist:
Hver tirsdag kl 19.00

Kirkens infoside
se side 20

Syng julen ind
Vrejlev kirke
den 2. december kl. 19

HarkenUGF
Gymnastikopvisning
fredag den 29. marts

Spejdernes
julemarked
Søndag den 25.
november

VIGTIGT

Lokalbladet
udkommer næste gang

19. februar (uge 8)
Sidste frist for indlevering
af stof til Lokalbladet er

15. januar 2019

2 Lokalbladet

Babysalmesang
i Vrejlev Kirke
starter 31. januar kl. 10.00

Tak for de mange indlæg - denne gang har vi samlet det
hele på 52 sider, som vi håber I vil nyde at læse.
Husk - vi samler alt materiale, både tekst og fotos, via vores
mailadresse, og det fungerer ﬁnt, så tak for det.
Håndskrevet materiale kan altid aﬂeveres i postkassen eller
på kontoret ved Sognehuset, Vrejlev Kirkevænge 1, 9760
Vrå. Husk at sætte navn og telefonnummer på, så vi kan
kontakte dig hvis vi har spørgsmål.
Alle indlæg til Lokalbladet sendes til denne mailadresse:

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

Du kan stadig nå det.....
I årets første nummer af Lokalbladet havde vi vedlagt
et girokort, som rigtig mange har benyttet sig af

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

konto 9070 - 4340 15 2889
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Tidspunkter for
udgivelse af
Lokalbladet i 2019.

Vi ønsker alle vore læsere
en rigtig glædelig jul og et godt nyrår

Nordjyske Distribution, som omdeler en
meget stor del af Lokalbladene, har meddelt os, at der i 2019 vil være nogle uger
hvor der er store mængder af reklamer
m.m, så vi vælger at undgå disse uger.
Lokalbladet vil derfor i 2019 blive omdelt
i følgende uger:
Blad nr. 1 uge 8 (ca. 19. februar)
Blad nr. 2 uge 20 (ca. 14. maj)
Blad nr. 3 uge 36 (ca. 3. september)
Blad nr. 4 uge 49 (ca. 3. december)
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Dagbog fra kollektiv uge
2018
I uge 38 boede trop- og seniorspejderne i Spejderhuset til den årlige kollektiv uge – læs her deres egen dagbog
om hvad de lavede i løbet af ugen.
Mandag: Vi ankom til Spejderhuset
kl.19:00, hvor vi startede med at pakke
ud. Vi lavede ikke så meget, andet end
at ﬁnde os til rette og hygge.
Tirsdag: Om morgenen blev vi vækket kl.6:20,for at gøre os klar til at
gå i skole. Da vi kom hjem fra skole,
lavede vi alle lektier, og spiste eftermiddagsmad.(Der blev spist mange
knækbrød). Da Helena og Lærke
skulle til fødselsdag, og Amanda og
Cecilie fodboldkamp, tog vi andre til
AVV, for at kigge efter et skab. Da det

Der hygges ved Spejderhuset

Spejderne hjalp med omdeling af spande til aﬀaldssortering

Pause i Rønnebjerg
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blev tid til aftensmad, biksede Mette og
Diana lige noget hurtig og lækker, kylling med ris og sovs sammen. Senere
på aften lavede vi garn-snemænd, ud
af balloner og tapetklister. Og så var
den dag ovre.
Onsdag: Om morgenen stod vi op, for
at gå i skole og denne dag ﬁk vi specielle roller, vi skulle være resten af dagen. Helena og Signe havde tidligere
fri , så de lavede lektier og drak te. Da
de andre havde fri, skyndte de sig hjem
for at spise, så vi kunne komme ud og
gå 10km baglæns. Kl.16:00 begyndte
vi at gå baglæns. Vi gik ned ad Rønnebjergvej. Vi snakkede og vi sang rigtig meget. Da vi ankom til Lisbets hus,
holdt vi en kort pause for at få lidt at
drikke. Da vi så gik videre, byttede vi
roller, fordi vi kedede os. Vi fortsatte
2,5 km lige ud af Rønnebjergvej. Da
vi kom til Lærke og Helenas bedstemor, holdt vi lige en pause mere, hvor
vi spiste gulerødder og chokolade. Da
vi var færdige med at holde pause, gik
vi hjem, som var 5,5 km baglæns. Da
vi kom hjem ﬁk vi hotdogs og så gik vi
i seng.
Torsdag: Om morgenen stod vi op og
gik i skole, da vi kom hjem fra skole tog
vi noget eftermiddagsmad, som bestod at knækbrød og rugbrød. Kl 16:30
kom bæverne, som også skulle sove
i Spejderhuset. Vi legede nogle lege
med bæverne og så skulle vi spise.
Til aftensmad skulle vi have tortillas,
som de store havde lavet. Da vi havde
spist, og taget af bordet, lavede vi et
lille lejrbål indenfor med sterinlys. Da

vi var færdige med lejrbål, skulle bæverne i seng. Og vi gik i seng ca. en
time senere.
Fredag: Om morgenen stod vi op og
gik i skole. Vi kom hjem fra skole, der
var bæverne blevet hentet, så nu var
det bare os igen. Ormene skulle lave
mad i tavshed, de lavede pasta med
kødsovs. Om aftenen hyggede vi os
med slik og spillede brætspil mens
stormen rasede udenfor.
Lørdag: Vi stod op og spiste morgenmad, hvorefter vi tændte et bål, som
skulle brænde de kommende 24 timer
for at få bålvogtermærket. Nogle af
forældrene kom, eftersom vi skulle uddele nogle madskraldespande til den
nye aﬀaldssorteringsordning. Vi kom
alle hjem og så lavede vi brændenældesuppe til middagsmad over bålet.
Ellers hyggede vi bare indtil at vi skulle
spise aftensmad, hvor vi skulle spise to
liter trefarvet is for at få regnbueismærket. Det var lidt sværere end vi troede,
og nogle var endda ude at kaste op,
men Signe, Helena og Mette ﬁk mærket. Efter at have spist alt for meget is
gik vi i seng lidt efter lidt, eftersom alle
skulle op på forskellige tidspunkter i
løbet af natten, for at have nattevagt
ved bålet.

Aftenhygge

Skrevet af Cecilie, Lærke, Amanda, Signe
A., Emilia, Helena, Lisbet, Dianna og
Signe S.
Der kæmpes om regnbueismærket

Følg os på

Spejderne i Poulstrup

Bålhygge
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Bæver og Ulveløb
Hvert år mødes spejderne til en
distriktsturnering. Her handler det
om, at både bævere (0-1. Klasse)
og ulve (2.-3. Klasse) kommer ud
på kryds og tværs og får mulighed
for at lære nogle seje spejderfærdigheder, som de kan bruge i hverdagen. I år var nogle af posterne
bl.a. førstehjælp, gymnastik (hvor
vi skulle gøre brug af vores balance og styrke, men også heppe
på hinanden), brug af kompas og
mange andre gode ting
På posterne ﬁk vi point alt efter,
hvor godt vi klarede det - en rigtig god måde at lære børnene om
sammenhold og motivere dem på!
I år var temaet “natuglerne”, hvilket ville sige, at børnene ﬁk uddelt
nogle ugler, som de skulle medbringe på hver post. Her skulle de
vise uglen, hvad det ville sige, at
være en rigtig spejder.
Yderligere skal banderne dyste
imod hinanden, hvor det gælder
om at vinde det eftertragtede trofæ
med hjem til spejderhytten
Til sidst får alle uddelt et mærke,
som tak for, at de har deltaget og
klaret dagens opgaver
Som I kan se på billedet, havde vi
det meget sjovt!
Vores skønne spejderbørn klarede det rigtig godt! Og var virkelig
gode til at tage hånd om hinanden
Vi glæder os allerede til næste år!
Skrevet af Christina Khoury
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100-års fødselsdag i Poulstrup.
Sigvald Svennum, Engkærvej 7 i
Poulstrup, fylder 27. december i år et
hundrede år. Han er født på slægtsgården Damsgård i Rønnebjerg og er
nummer seks ud af en søskendeﬂok
på otte – ﬁre piger og ﬁre drenge. Han
er dog den eneste, af de otte søsken-

1940erne drev man sin gård på næsten samme måde som sine forfædre
havde gjort, men derefter tog mekaniseringen fart og satte gang i en udvikling, som han også tog del i, så længe
han drev gården. Han deltog også i
lokalsamfundet, sad i bestyrelse for

Sigvald Svennum fylder 100 år

de, der er tilbage.
Sigvald var barn i en tid, hvor der ikke,
som nu, var overﬂod af legetøj og som
han siger, en pind kunne sagtens gøre
det ud for en ko eller hest og på den
måde blev livet på et landbrug imiteret
og interessen vakt for landbrugslivet.
Selvom han og hans søskende tidligt
deltog i arbejdet på gården, så blev
der dog også tid til at lege. Sigvald gik
i skole i Bastholm og det foregik på
”gåben” til og fra skole. Da han skulle
konﬁrmeres og ”gå til præst” i Vrejlev
Præstegård, cyklede han dog. Han
lånte sin mors.
1940 var Sigvald på Vrå Højskole.
Derefter var han væk fra egnen i 3 år.
Først arbejdede han 1½ år på en gård
ved Tønder og dernæst 1 år på en gård
i nærheden af Rødding, hvorefter han
sluttede af med et ophold på Gråsten
Landbrugsskole. Efter landbrugsskoleopholdet var det tid at vende hjem,
hvor Sigvald og hans bror arbejdede
sammen om at drive hjemmet fra 1943
og til 1960. Senere købte han gården
Hulsig i Tollestrup, hvor han og hans
kone Marie, der var lærer i Bastholm
bosatte sig.
Om udviklingen i landbruget, siger
han, at det var nemmere at drive en
gård i hans ungdom, for indtil krigen i

både mejeriet Alfaholm i Poulstrup,
Brugsen og dennes grovvareafdeling.
Hans bestyrelsespost i sidstnævnte
gjorde, at han var med til at oprette Vrå
Andel, da de små lokalafdelinger blev
nedlagt og samlet et sted. Udviklingen
i landbruget er fortsat og, synes han,
svær at følge med i, især efter han og
Marie solgte gården i 1986 og ﬂyttede
til Engkærvej 7. Sigvald
følger dog stadig med i,
hvad der sker omkring ham
og læser dagligt avisen,
der hver formiddag kvarter
i ni bliver bragt af genboen
Per Hansen.
I 2000 havde Marie og
Sigvald den store sorg at
miste deres eneste barn,
datteren Inger, der kun
blev 46 år og bare 4 år senere døde også Marie, og
Sigvald blev alene. Han
har dog 2 børnebørn og
5 oldebørn. Han lyser op
og stemmen bliver glad
og stolt, når han fortæller,
at de med deres familie er
så søde til at invitere. Der
er ikke en fødselsdag eller
andet, jeg ikke er med til.
Jeg har lige været til bryl-

lup med den ældste – familien betyder
meget i min alder.
Sigvald kører stadig bil og har fået kørekortet fornyet, så det gælder efter
de nye regler – 15 år frem. Det er han
meget glad for, så kan han selv køre
til for eksempel familien i Hjørring, for
han vil helst klare sig selv, så længe
det er muligt. Han bor stadig i eget hus
og klarer sig med en times rengøringshjælp fra kommunen hver tredje uge.
Indtil i sommer lavede han selv sin
mad, men nu får han maden leveret,
men dog kun 4 dage om ugen. Resten
klarer han selv – eller som han siger:
”de” ville jeg skulle have maden udefra
og det får jeg så de ﬁre dage om ugen
og så er ”de” tilfreds.
Når man går ind ad indkørslen til Engkærvej 7 får man ikke det indtryk, at
her bor en ”næsten” hundredårig person, for der er et sandt blomsterﬂor. Til
spørgsmålet: hvem der passer dem,
siger Sigvald beskedent, ja, di ska da
bare have lidt wåj og så no jye, så passer di da sæ siel – det samme med de
mandshøje tomatplanter på terrassen,
der er fulde af store røde tomater.
Fødselsdagen skal fejres med familie
og venner. I skrivende stund (2. oktober) ved Sigvald ikke helt hvor, for det
er svigersøn Torben, der står for den
del.
Lokalbladet ønsker tillykke med den
runde dag.
Kirsten Mouritsen
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Hvor blev de af?

UDENBYS – EN MODERNE NAV
Betegnelsen ’Den farende svend’ har
oprindelig skulle dække den udlærte
håndværker, der efter læretidens slutning,
rejste til udlandet for at dygtiggøre sig i sit
håndværk, se og opleve natur og folkeliv
samt tilegne sig sprogfærdigheder.
Vandrende håndværkere omtales i
historiebøgerne helt tilbage til omkring
1200-tallet. Fra 1609 er rejserne ikke
længere kun for de eventyr-lystne. Fra da
af blev det vedtaget ved lov, at man ikke
kunne blive mester i sit fag, før man havde
været mindst 3 år ude at vandre.
Benævnelsen ’nav’ opstår, dækkende en
rejsende svend fra Skandinavien.

Vandringerne i det fremmede gav lejlighed til at lære af udviklingen i andre lande, drage sammenligninger og
udnytte de indvundne erfaringer eller
omforme og tilpasse dem efter hjemlig
behov og smag, noget der blev til gavn
for faget og til udvikling for samfundet.
Torben Kragh Jørgensen er fra Hæstrup Mølleby. Han gik i skole i Vrejlev-

Hæstrup og herefter fortsatte han sin
skolegang på Hjørring Gymnasium,
hvorfra han blev matematisk-musisk
student i 1984.
Herefter tog han i 1985-1986 på en
’road trip’ med en gymnasiekammerat
rundt i Europa og Nordafrika. Penge til
turen tjente de ved at sælge trælegetøjspingviner, som de malede og samlede undervejs, hvorefter de blev solgt
ved gadesalg.
Efter hjemkomsten gik Torben 2 år
på Frederiksberg Seminarium inden
han i 1988 gik til optagelsesprøve på
8

Lokalbladet

Danmarks Designskole, hvor han som
én af 40 udaf 500 blev optaget på Linien for Indretning. Et for ham utroligt
spændende, kreativt og udviklende
studie, som han tog afgang fra i 1991
med udnævnelse og tildeling af ’Årets
Studiepris’.
Stærkt inspireret af- og med historisk
reference til de farende svende og de
Skandinaviske nav’ere foretog han fra
1991 - 1993 en moderne studie- og
arbejdsrejse jorden rundt. Vandrestøvlerne var skiftet ud med ’syvmilestøvler’ af mærkerne British Airways,
Lufthansa, Singapore Airline etc. og
således bød ’vandringerne’ på praktik- og arbejdsophold på tegnestuer
i Cape Town - Syd Afrika, Nairobi Kenya og Singapore. Denne rejse blev
skelsættende i Torbens liv, og står fortsat for ham som intet mindre end den
ultimative uddannelse!
At han undervejs på rejsen mødte sin
kommende kone i Singapore, gjorde
kun oplevelsen endnu mere fuldendt.
Således blev Torben i 1994 gift med
Gloria Pereira på Hellerup Rådhus. En
’bedrift’ de gentog året efter i den Danske Sømandskirke i Singapore.
Under sin ansættelse på en tegnestue
i Singapore ﬁk Torben bla. værdifuld
arbejdsmæssig erfaring med indretning af modebutikker. Hjemvendt fra
sin moderne nav vandring i 1994, ﬁk
han således hurtigt job på Tegnestuen
Mentzler i Viby Sjælland. En tegnestue,
der netop var specialiseret i indretning
af modebutikker, primært af mærkerne
Vero Moda, Jack & Jones og ONLY for
modekoncernen Bestseller. Efter 1½
år i ﬁrmaet blev Torben gjort til leder

af tegnestuen, en stilling han besat til
1998.
Herefter skiftede Torben til modekoncernen Carli Gry, hvor han fortsatte
med indretning af butikker, - nu mærkerne Jackpot, Cottenﬁeld og Peak
Performance. I 2002 fusionerede Carli
Gry med en anden af Danmarks, på
det tidspunkt, førende modekoncerner, nemlig Inwear, - og blev til IC
Companys. Torben fulgte med, og
designede herefter også butikker for
mærkerne Inwear, Matinique og Part
Two.
Kort efter fusionen blev Torben udnævnt som leder at IC Companys’
indretningsafdeling. Firmaet havde
vokseværk og tilkøbte mærkerne By
Malene Birger, Tiger of Sweden, Saint
Tropez m.ﬂ.
Som leder af indretningsafdelingen
og med ansvar for udvikling af indretningskoncepter for koncernens mange
tøjmærker og indretning af butikkerne
på baggrund heraf, udarbejdede Torben et nyt set-up for indretningsafdelingen. Dette indebar etablering af en
sourcing- og produktionsafdeling af
butiks-inventar og vindues-dekorationer i Kina. En ny afdeling, som han
selv blev udpeget til at rejse ud og starte op helt fra bunden.
Således rejste familien, der nu også
talte døtrene Hannah på 3 år og Christa på 6 år, i 2005 til Shanghai, Kina, til
et nyt stort ’ukendt’.
Hannah og Christa startede i International skole, hvor der blev undervist på
såvel Engelsk som Kinesisk.
Ved ankomsten var døtrenes 1. sprog
dansk og 2. sprog engelsk. Efter 6

mdr. var 1. sproget engelsk, 2. sproget
dansk og 3. sproget kinesisk. Efter 12
måneder var dansk blevet ’overhalet’
af kinesisk.
Over 4 år byggede Torben den nye
afdeling i Shanghai op, der hurtigt tillod mange af IC Companys’ mærker,
at udbygge deres mærkevare-udtryk
indenfor butiksindretningen og vinduesdekorationer, vel og mærke uden at
forøge budgetterne, - tværtimod!
Tiden i Shanghai var fantastisk for
familien, såvel socialt og oplevelsesmæssigt som arbejdsmæssigt for
Torben. Så meget, at han i 2009 tog
springet og etablerede sin egen virksomhed, TJ Squared, sammen med
sin forretningspartner, Thomas Møller
Jespersen.
TJ Squared er specialiseret i ’Custommade Visual Merchandising Display’,
og har et helt unikt forretnings set-up
indenfor design-, produktion- og levering af sæson-betonede dekorationskampagner over hele verden til internationale medium til high-end retail
butikker, - primært indenfor mode og
smykke-segmentet. Således har ﬁrmaet idag store internationale mærker fra
såvel ind- som udland blandt sine faste
kunder. Se mere på www.tj-squared.
com
I 2012 ﬂyttede familien sin base til Gloria’s hjemland, Singapore, hvorved
Torben begynder at rejse frem og tilbage imellem Singapore og Shanghai
for fortsat at drive virksomheden.
I 2017 etablerede Torben sammen
med sin forretningspartner, Thomas,
yderligere en ny virksomhed, NAV
Scandinavia. Firmaet er et nyt dansk
designer mærke, der skaber interiørprodukter indenfor ’Home & Lifestyle’

segmentet.
Da Torben skulle navngive det nye
ﬁrma og designer mærke, lå det lige
for. Med udgangspunkt i sin egen store
livs-inspiration og -oplevelser kunne
det naturligvis ikke hedde andet end
’NAV Scandinavia’!
Torben forklarer; ’På samme måde
som de historiske farende svende og
nav’ere fra Skandinavien vandrede ud
i verden for at dygtiggøre sig indenfor
deres håndværksfag, opleve kultur og
folkeliv samt tilegne sig sprogfærdigheder, - så tager vi i NAV Scandinavia
nye unge designere til Shanghai, Kina,
med - for dem - præcis de samme formål idag som dengang. Deres håndværk af idag er design, som de udvikler
gennem den ultimative (ud)dannelses
og oplevelses-rejse’.

’Vi rejser ud og lever og arbejder i verden. Og som udtrykt i vores slogan
’WORLD inspired – HOME founded’,
så lader vi os, i vores design, inspirere af hvad som helst i verden. Men

fælles for alle vores designs er, at de
er funderet i det vi er gjort af og er ud
af, nemlig vores skandinaviskes design og kultur arv’. Se mere på www.
navscandinavia.com
--Det er nu 13½ år siden familien forlod Danmark. Hver sommer er blevet
tilbragt i deres sommerhus i Furreby,
Løkken, og med mange hyggelige aftner med solnedgange i deres badehus
på stranden i Løkken. Og de ﬂeste jule
er blevet fejret hos Torben forældre,
Gurli og Aksel Jørgensen, i Hæstrup
Mølleby.
Døtrene, der var 3 og 6 år da de rejste
ud, er idag 16 og 19 år. Gennem netop
familiens faste årlige sommer- og juleferier i Danmark, har de forsøgt, at

holde døtrenes danske sprog og kultur
ved lige i en rimelig grad.
Torben udtaler; ’Det er naturligt, at
Hannah og Christa’s sprog og danskhed ikke er på samme niveau som hvis
vi var blevet hjemme i alle årene. Der
er gået noget tabt på den front. Men
til gengæld er der kommet noget andet i stedet. Med en opvækst fordelt
nogenlunde ligeligt imellem Danmark,
Kina og Singapore, og en fuld skolegang i internationale skoler med børn
fra hele verden, er de blevet børn af
det internationale samfund. Og det er
vores håb, at vi dermed har skabt to
verdensborgere, der er tolerante og
tænker accept og samhørighed uanset
hudfarve, nationalitet og religion. Har
vi det, er vi lykkedes!’.
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Gården Rærup
På et kort fra 1890 kan man se, at der
kun var to gårde i Harken, Vester Harken og Rærup.
Fra årerne 1940 til først i 50-erne,
blev der på Rærups marker arrangeret både gymnastikopvisning og ringridning. I sommeren 47 – 48 var der
gæster fra Norge - også her blev der
dystet på Rærups jord. Jorden er i dag
bebygget med mange parcelhuse.
I sommeren 1954 købte Bolette og
Christian Munk, Rærup.
De kom fra Uggerby, hvor de havde
Christians fødehjem med 30 tdr land,
de ville gerne have bedre landbrugsjord. Salget var ”mageskifte”. De byttede gårde så Rærups ejer ﬁk gården
i Uggerby.
Bolette og Christian Munk mødte hinanden i Skagen. Bolette var kok på
Skagens hotel, som det hed dengang.
Christian var hotelkarl, selv om han
ville være landmand.
På Rærup var der hverken centralvarme eller WC.
Bolette og Christian ﬁk fem børn, ﬁre

piger og en dreng.
Den ældste pige Kirsten Munk var
skolelærer og boede i København
med ægtefælle og to drenge, den ene
søn besøger ofte Thomas, som vi omtaler senere.
Den næste pige Betty ville også gerne
læse som storesøster, men far sagde
nej, så Betty rejste et
år til Norge, som ung pige i huset i
Oslo.
Hjemme igen tog hun handelseksamen, og kom på kontor i Hirtshals
kommune i ﬂere år.
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Gården Rærup for enden af alleen i Harken

Betty blev gift med Leo Grøn, som arbejdede ved Hirtshalsbanen. De bosatte sig i Hirtshals.
De ﬁk tre piger, de to bor i København,
og en i Bjerringbro.
Betty er i dag alene.
Den næstyngste pige fra Rærup var
Ellen Margrethe, hun gik i Lund skole
og blev sygeplejerske i Århus
Hun ﬁk en datter, men forblev ugift. Ellen Margrethe døde i 2014.
Den yngste datter Anna Marie startede
på Gunderup skole, senere Lund skole. Hun arbejdede som gymnasielærer
sammen med sin ægtefælle i Åbenrå,
hvor der er to drenge i familien.
Bolette elskede sin have med blomster, frugt og grøntsager f,eks. jordbær
som hun solgte
Hun havde ikke en ung pige i huset,
men Christian havde en karl til hjælp
ude i stald og mark.
Bolette var glad for håndarbejde. Hun
var også meget aktiv i dagcentret i

Bolette og Christian Munk i haven

Poulstrup, og da kræfterne slap op, ﬁk
hun ophold på motellet.
Christian Munk gik til gymnastik i
HUGF, samt seniordans. Han var blevet svagtseende, men tog alligevel
bussen til Hjørring til svømning, seniordans og hygge på dagcentret.
Da Christian blev svagere, kom sønnen Thomas hjem og overtog Rærup
Thomas var håndværker og havde ﬁrmaet TM Huse i Århus.
Thomas Munk bor i dag i en lejlighed
i Tårs med lidt hjælp. Han kommer i
dagcentret i Vrå og går til svømning i
Hjørring. Thomas beﬁnder sig godt i
Tårs.
Gården Rærup er i dag overtaget af
Morten Hansen fra Højgård. Desværre
kan den gamle gård ikke ses fra Ålborgvej. Tiden har taget hårdt på gården og den er ikke længere beboelig.

Opstart af krolf i Harken.
Der har været afholdt indvielse af vores nyeste aktivitet i HarkenUGF nemlig krolf. Klubben havde haft kontakt
til DGI, som så sendte et par meget
kompetente personer op, for at se på
vores lokaliteter. De var meget begejstrede da de så vores dejlige anlæg,
og var straks fyr og ﬂamme for at anlægge krolfbaner her hos os. Der blev
aftalt at der skulle anlægges 2 stk. 12
huls baner. Klubben har fået indkøbt
udstyr, så man ikke selv skal indkøbe
det fra start af.
Ved selve indvielsen, hvor der var
mødt ca. 60 personer frem, startede
vi med at grillen var klar med pølser
og brød, samt lidt at drikke til. Så
overtog DGI scenen med oplæringen
i krolfspillets tekniker og regler. Inden
opstart havde folkene fra DGI gjort
banerne klar til brug. Og så gik det
ellers over stok og sten. Der blev trillet, grinet, ærgret, koncentreret sig og
ikke mindst hygget de næste par timer
i Harken. Der blev afsluttet med kaﬀe
og hjemmebagt kage fra vores frivillige kagebagere, tak til dem. Samtidig
blev der aftalt et par faste spilletider
om ugen, tirsdag formiddag klokken

Dyrerne skulle også lige løftes
væk fra banen

Der kan være ﬂere hold igang på samme bane

10:30 og torsdag eftermiddag kl 18:00
(tidspunkt
ﬂyttes
senere på året). Så
hvis man har lyst
til at prøve krolf, er
man velkommen til
at møde op og prøve et spil. På sigt
vil der også være
mulighed for at låne
udstyret til et famliearrangement.
Tak til alle som var
med til at starte krolf
op i Harken.

Så tæt på......

Ikke en helt ufarlig sportsgren, hvis man ikke følger reglerne

Gymnastik
Gymnastiksæsonen 2018/2019 er i fuld gang og der øves
på højtryk til forårets lokalopvisning , som er fredag den
29. marts 2019.
Vores hold i år består af Forældre/barn (1-3 år), som træner hver onsdag fra kl. 16,15 – 17,15 og instrueres af
Anne Mette, Christina og Simon. Puslinge (4 år – 0. kl.)
som instrueres af Laura, Julie, Lucas og Simon og træner
hver tirsdag fra kl. 16,00 – 17,00. Herretons som træner
hver mandag fra kl. 20 – 21,30 ved Thomas. Sidst men

ikke mindst har vi Balance og Styrke hver onsdag kl. 20,00 –
21,00, hvor Anja og Britta instruerer i træning af balancen samt
styrkeøvelser med simple redskaber.
Desværre var der ikke tilslutning nok til vores GymTeam som
er børn fra 0. kl – 6. kl, men vi håber på, holdet vender stærkt
tilbage til næste sæson.
Selvom sæsonen er godt i gang, så kan man stadig nå at være
med. Så kig endelig forbi en af de ovenstående dage og tidspunkter, og prøv en træningsaften med garanteret smil og sved
på panden. Der er halv pris på kontingent resten af sæsonen.
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Børneyoga i Møllehaven.
Lige nu arbejder vi i Møllehaven med
børneyoga. Flere gange om ugen skaber jeg et rum sammen med børnene,
hvor vi hører yogamusik, imens vi fordyber os i, at mærke vores åndedræt.
Jeg lærer børnene hvordan de kan
trække vejret på forskellige måder,
imens kroppen ﬁnder ro.
Børnene får en indre kropsfornemmelse og mærker hvordan de slapper
mere og mere af.
Vi laver forskelllige åndedrætsøvelser
både med at puste lys ud i lagkagen. (
En hånd og man puster 5 gange ).
Vi holder også hænderne på maven
- senere brystet og tilsidst skuldrene,
hvor vi også øver at trække vejret 5
gange.
Vi synger også sangen om: ”Den lille
blå ballon” imens vi puster.
Vi laver også yogaøvelser som styrker
vores balance og samtidig ﬁnder børnene ud af, hvad de kan med deres
krop og efterhånden bliver de mere
smidige i deres bevægelser.
Det er vigtigt for børnene at vi gentager tingene hver uge og efterhånden
bliver øvelserne en naturlig del af børnenes bevægelser.
Efterhånden bygger jeg nye øvelser
på, så børnene efterhånden i forløbet
når hele vejen rundt i yogaens univers.
Hver gang til yoga slutter vi af med, at
jeg fortæller en historie imens børnene

hører afslappende musik. Tilsidst bliver børnene masseret med pensler,
hvor de bagefter skal samarbejde om
at massere hinanden to og to.
Undervejs i vores yogaforløb sætter
jeg billeder op af de ting vi laver og
beskriver hvilke øvelser som børnene
lærer. Det giver inspiration til at forældrene hjemme kan lave yoga med deres børn..
Det er et fantastisk forløb med bør12 Lokalbladet

nene, hvor de for hver gang
glæder sig til at være med.
Jeg oplever at der sker en
fantastisk læring for børnene hver især. De øver
sig og fortæller om hvad de
prøver hjemme med mor
og far. Og samtidig husker
de rytmen og øvelserne fra
gang til gang.

Generationsskifte

plads, så de talte om at få et større.
De satte deres hus til salg i påsken, og
Christian og Randi Krøgholt har købt
mod alle forventninger blev det solgt
Christians barndomshjem på Nedre
med det samme. Samtidig var forælByvej 70. Familien består desuden af
drene begyndt at tale om, at de ville
Agnes på 7, Albert 4 år, og Elin der er
ﬂytte, inden det blev for træls at passe
født den 20-9-18
De overtog ejenejendommen. Christian arbejder som
dommen den 1. juni 2018, men da
tegnestueleder hos arkitektﬁrmaet Hohuset på Engager 4, som forældrene
valdt i Tollestrup, og Randi er lærer i
havde købt, ikke var klar til overtagelNørhalne. Så arbejdsmæssigt var det
se, boede Birgit og Carsten på aftægt i
en fordel, at købe hjemmet i Poulstrup.
halvanden måned. De siger samstemDer er også masser af frisk luft og vidmende, at det var en god tid, hvor de
der omkring huset. Alligevel var der
kom tæt på hinanden, og de ældste ﬁk
nogle betænkeligheder, og hvis det
et nært forhold til børnebørnene.
For 32 år siden købte Birgit og Carsten
Krøgholt
ejendommen af Svend Neve
Larsen, som var 7.
generation på gården. Det var en gård
på 24 tdl, med et
stuehus fra 1857. I
de første år havde de
grise, samtidig med at
de arbejdede, Birgit
som revisorassistent
ved Landbo Nord, og
Carsten på Sterup
Maskinsnedkeri hos
svigerfaren. I 2003
solgte de 10 ha jord,
og begyndte så med
hesteopstaldning, de
havde plads til 7 heste, så der har været
en livlig gennemgang
af unge piger på gården. For tiden er der
ingen heste på ejendommen, men det er
meningen at det skal
tages op igen. Med
andre ord, der er ledige pladser. Det vil
være godt at få græsset noget af jorden af,
selv om Christian har
mange planer om,
hvad jorden kan bruges til. Bl.a. måske
lidt skov, hvis det ikke
tager den ﬂotte udsigt
op over marken til
Vrejlev Kloster.
Christian og Randi
havde hus i Hjørring,
men da de havde to
børn, samt et i vente,
3 generationer Krøgholt
var der blevet for lidt

ikke var for den velfungerende friskole
var det ikke blevet til noget. Randi, der
er opvokset i Gunderup syntes også,
der kunne være noget rart ved følelsen
af, at ringen bliver sluttet med, at hun
og Christian er både døbt, konﬁrmeret
og viet i Vrejlev Kirke, og nu bliver børnene det også. Alt i alt er der så mange
gode ting ved Poulstrup, som vi ikke
havde været opmærksomme på. Der
er nærvær og et rigtigt godt netværk.
Her er trygt at bo, afslutter hun samtalen.
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Nyt fra aktivitetscenteret
25. august: I forbindelse med festugen
i Poulstrup, serverede vi morgenkaﬀe i
Aktivitetscenteret, og ca. 20 deltog.
28. august: Denne dag havde vi arrangeret bustur til Jespershus Blomsterpark. Der var afgang fra Poulstrup kl.
9.30, og straks vi ankom til blomsterparken ﬁk vi frokost. Rigtig mange tog med
det lille tog rundt i parken, for at se hvad
der skulle studeres nærmere. Kl. 15 ﬁk
vi kaﬀe i en af hallerne i blomsterparken.
Kl. 16.30 var der afgang med kurs mod
Skovsgaard hotel, hvor vi skulle nyde
aftensmaden. Menuen var en rigtig god
dansk bøf med bløde løg og til dessert
ﬁk vi citronfromage. Kl. 20 var vi hjemme
efter en rigtig dejlig tur.

Et af de mange ﬁne tæpper der fremstilles i Aktivitetscenteret

5. september: Det var igen tid til et bankospil,
der var gode gevinster og humøret var højt.
Ca. 30 deltog.
18. september: Byrådsmedlem og gårdejer
Svenning Christensen kom og fortalte om ”Mit
liv som politiker”. Et godt og interessant fordrag, hvor ca. 22 deltog.
3. oktober: Spissammenaften på aktivitetscenteret, hvor menuen var koteletter i fad og til

Morgenkaﬀe i anledning af Poulstrup Festuge

Spissammen aften med masser af hygge
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Spændende foredrag med Svenning Christensen

dessert ﬁk vi æblegrød. Som noget nyt fandt
vi gamle billeder og fotoalbum frem, og så
disse på ﬂadskærm. En rigtig dejlig og fornøjelig aften med 40 deltagere.
Billederne på denne side er fra turen til Jespershus Blomsterpark
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Rundvisning på GrønGas Vrå
48 personer deltog den 6. oktober 2018 i
rundvisning på GrønGas i Vrå, arrangeret
af Lokalhistorisk forening og Indre mission.
Karl Damsgaard viste rundt og fortalte om
hvordan gylle og restprodukter fra industri
og landbrug, bliver håndteret, så det omsættes til den reneste biogas.
Der er ifølge Karl Damsgaard mange vindere ved biogasproduktionen.
Der leveres overskudsvarme til Vrå by.
Den indvundne gas renses, så den kan
udnyttes i det globale gasnet.
Når gyllen er afgasset, køres den tilbage
til landmanden, for at kunne bruges som
gødning på markerne., der oven i købet
får en højere udnyttelsesgrad af gyllen
og naboerne kan glæde sig over mindre
lugtgener.
Måske mest af alt, har processen stor gevinst i forhold til C02 regnskabet.
Rundvisningen sluttede med en hyggelig
time, med kaﬀe og hjemmebagte boller
og kage, hvor der også var mulighed for
at få svar på ens spørgsmål

Nogle af de mange deltagere

Karls Damsgaard ﬁk overrakt en
kurv af Henning Christensen
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Efter rundvisningen var der mulighed for at stille spørgsmål

Fokus på sproget.
I vuggestuen har vi siden august haft
fokus på børnenes sproglige udvikling. Da aldersgruppen spænder vidt
hvad sprog angår, har det været naturligt at inddele børnene i forskellige
grupper, med hver deres mål i forhold
til den sproglige udvikling.
For de yngste i vuggestuen har vi arbejdet med babytegn, noget vi er blevet optaget af, som personale i vuggestuen, med det formål at skabe større
forståelse af barnets behov, og hjælpe
barnet på vej i forhold til kommunikation. Vi har oplevet, at nystartede børn
i vuggestuen, allerede efter kort tid,
gør brug af de tegn bl.a ved måltidet,
og vi kan se, at de udstråler stolthed
og glæde når vi har forstået hvad de
har af behov. Tegnene bliver altid brugt
sammen med sproget af de voksne, og
når børnene når en alder hvor de selv
sætter ord på deres behov, ja så udgår
tegnet.
For mellemgruppen, har vi sat fokus
på den sproglige udvikling gennem
læsning. Børnene her er begyndt at
pege og sige enkelte ord, men udviklingsmæssigt forstår de mange ﬂere
ting end de kan sætte ord på, så derfor
er bøger med billeder en god måde at
understøtte deres sproglige udvikling.
De formår, at være en aktiv del af læs-

ningen, og med mimik, gestikulation,
lyde og ord er de selv med til at “læse”
den historie som vi har fundet.
For ældstegruppen som er endnu
længere i deres sproglige udvikling,
har vi haft fokus på farver, frugter og
grøntsager. Der har været mange forskellige aktiviteter, som har understøttet den del af den sproglige udvikling.
Bl.a. har vi på legepladsen sunget om
farver, mens vi gyngede. Så det med
at lære, blev sat i spil i en leg gennem
musikken. Vi har sunget ballonsangen
utallige gange, og børnene har fundet
farverne vi skulle synge om, rundt
omkring på hinandens tøj. Denne leg
har haft stor betydning for læringen. Vi har fået
tilbagemeldinger
fra forældre, som
oplever at deres
børn er begyndt,
at sætte farve på
når de fortæller
hvilket tøj de vil
have på. Så alt i
alt kan vi vist godt
sige at vi er godt
på vej i forhold
til de mål som vi
i vuggestuen har
arbejdet med.

Heidi Homann

Højtlæsning er populært hos de mindste
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”Se hvad jeg kan”
Børnehuset har arbejdet med temaet
”Se hvad jeg kan” i de sidste uger.
Det er der kommet rigtig mange gode
aktiviteter ud af, og det er en fryd at
opleve, hvor meget børnene kan, og
se den glæde de udviser når opgaven
er vel udført.
Der er blevet skrællet mange frugter
og lavet rigtig meget mad. Forældrene
har været super gode til at medbringe
de grøntsager og frugter, som de havde tilovers fra årets høst.
Børnene har blandt andet lavet supper, græskarmos og rødbede/bønnefritter, æblegrød, æblekage osv. De
har bagt kager og serveret hjemmela-

Vi har samlet aﬀald i skoven og på legepladsen

vet æblekage til forældrekaﬀe.
Vi har også haft smør-selv formiddage,
hvilket har været så populært blandt
børnene, at vi har implementeret
smør-selv dage hver formiddag. For
når børnene selv smører deres mad,
smager den bare bedre.
Børnene har også samlet skrald i skoven og på legepladsen. De samlede
legetøjet sammen og tjekkede om noget var i stykker og skulle smides ud.
De har hjulpet med at tage ﬂiser op og
mens græsset blev slået, rev børnene
det sammen og kørte det væk.
Der er blevet vasket vinduer udvendigt
og det var rigtig sjovt, for når der skulle
vand på vinduerne, kunne de bruge
vandballoner.
Børnene har også lavet et stort ar-

Vi snitter grønsager

Vi henter jord
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Vi vasker vinduer

at lade barnet hjælpe til derhjemme.
Vi er ikke i tvivl: Børn vil rigtig gerne
hjælpe til, de får en god følelse af at
høre til og være betydningsfuld, i forhold til at få opgaverne udført. De har
glædet sig til at vise forældrene hvad
de kan.
Når børn får mulighed for at hjælpe til,
lærer de en masse teknikker og redskaber at kende. Det kan være medvirkende til at få andre spontane ideer
til lege og opgaver. De opbygger nye
venskaber og en samhørighed om noget fælles tredje.

Ida Marie viser far, hvad der er
blevet lavet i Børnehuset

Mad over bål

bejde i deres udegarderober. De har sorteret deres udetøj, kommet det’ sommertøj i poser som de ikke skal bruge mere, herefter
krydsede de af på en seddel, hvad de godt kunne tænke sig kom
til at ligge i udegarderoben i stedet for, nu hvor det bliver koldere.
Der er også blevet øvet i selv at tage tøjet på og at børnene kan
hjælpe hinanden, så de ikke skal stå og vente på en voksen, som
har tid til at hjælpe
I Børnehuset har vi lavet en væg, hvor forældrene kan se og læse
om, alt det deres barn kan. Og vi har opfordret forældrene til også

Vi nyder græskarsuppe
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Kirkebladet
Sognepræst Kirstine R.R. Rafn
Vrejlev Præstegård
Vrejlev Kirkevej 28 9760 Vrå
Tlf. 98 98 60 43
Kan kontaktes:
Mandag - torsdag 09.00 - 17.00
Fredag er fridag Mail: krr@km.dk

I præstens fravær
Når jeres præst holder fri, kan sognepræsten i Vrå og Em Kristian Brogaard
træﬀes på telefon 51 29 25 35 eller mail kba@km.dk
Følgende dage holder jeres præst fri:
21. – 23. december og 28. – 30. december
11. – 13. januar
11. – 17. februar

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

Nyt fra Indre Mission
Fredag den 23. november kl. 19.30: Adventsmøde hos Dorthe og Per Møller
Fredag den 18. januar
kl. 19.30: Møde hos Dorthe og Per Møller
Fredag den 8. februar
kl. 19.30: Møde hos Dorthe og Per Møller
Fredag den 15. marts
kl. 19.30: Møde hos Dorthe og Per Møller
Adr. Smedievejen 95, 9800 Hjørring
Alle er velkommen
Kontaktperson: Erik Christensen, tlf. 23 47 86 92

Kirkegårdsleder:
Jan Bjergene Christensen
Servicemedarbejder:
Inger Hansen

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

Kirkebil:
Bestilles til gudstjenester senest om
lørdagen kl. 17.00 hos
Margit Christensen 30 68 25 34
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Fællesskabseftermiddage
Det er stadig den første fredag i måneden og vi starter klokken 14 og slutter ca.
klokken 17. Alle der har lyst til deltage i nogle hyggelige eftermiddage, hvor vi
strikker, syr, synger og hygger os med kaﬀe og kage, er velkomne og alt hvad
vi laver bliver leveret til Bodil Risdal i Hjørring og hun sørger for at det kommer
frem til Rumænien.
Datoerne er: 7. december. 4. januar. 1. februar. 1. marts.

Juleafslutning for børnehaven
i Hæstrup kirke
Onsdag den 5. december, kl. 10.00 glæder Nol sig meget til at
tage imod alle børn og barnlige sjæle i den hyggelige Hæstrup
kirke.
Nol er en hyggelig – og lidt fræk fyr – som gerne vil fortælle om
den gang han red med den tykke dame på ryggen en meget, meget lang tur – helt til Betlehem.
Vi hygger os med sjove julesange, vi hopper og danser – og hører
Nols fortælling – og det er ikke bare for børn. Alle er meget velkommen til at være med til at give børnehavebørnene en dejlig
oplevelse – og måske selv få et lille pusterum i juletravlheden.

Legehjørnet i Hæstrup er populært

Nol er en lille fræk fyr

dagplejebørn hos de lokale dagplejemødre. Vi vil
gerne give alle børn i den alder en hyggelig og sjov
oplevelse.

Juleafslutning for
dagplejebørnene
Tirsdag den 4. december, kl. 10.00
”juler” vi for alle børn i dagplejealderen i Vrejlev kirke. Vi synger og danser, hopper og kaster med ærteposer,
rasler med ”æg” – og hører æslet Nol
fortælle om den gang Jesus blev født
og meget, meget mere.
Vi hygger os rigtig meget og har det
sjovt.
Kom og vær med og giv dagplejebørnene en dejlig juleafslutning i kirken.
Tag endelig barnebarnet eller egne
børn med – de behøver ikke være

Julestemning i Vrejlev kirke

Lokalbladet 21

De 9 læsninger
3. søndag i advent, den 16. december, kl. 19.00 holder vi ”De 9 læsninger” i Hæstrup kirke. Medlemmer af
koret læser bibeltekster, og synger
for og med os og det er i det hele
taget en festlig aften.
Det der gør denne aften til noget
helt særligt er jo, at det er mange lokale kræfter, der bidrager til aftenen.
Foruden selvfølgelig, at vi samles i
det smukke kirkerum og deler en
stund i ro og afslappethed. Dét kan
vi jo nok trænge til midt i december
måned med alle de gøremål vi hver
især har.
Vi slutter aftenen af med en kop kaffe og en julesmåkage eller to – og
ikke mindst med hyggeligt samvær
med venner og familie. Kom og vær
med – og tag alle venner og naboer
med.

Morgensang
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Vi fortsætter traditionen med morgensang
og morgenkaﬀe:
Tirsdag den 4. december 2018,
tirsdag den 8. januar 2019,
tirsdag den 5. februar 2019 og
sæsonafslutning
tirsdag den 5. marts 2019.
Vi begynder i Vrejlev kirke kl. 8.30 med læsninger fra Biblen, salmesang og lidt beskrivelse af salmerne eller salmedigterne. Og efter
ca. ½ time samles vi i sognehuset til en god
kop kaﬀe med rundstykker til – og ikke mindst
hinandens gode og hyggelige selskab.
Kom og vær med – det er rigtig hyggeligt – og
i øvrigt en dejlig måde at starte dagen på.

Babysalmesang
Vi starter babysalmesnag torsdag den 31. januar kl. 10.00 i Vrejlev kirke
Vi mødes i alt 10 torsdage i efteråret, hvor vi synger, leger og danser 30-40 minutter.
Leg og musik er en dejlig måde at være sammen med sit barn på, og børnene opfatter hurtigt lyden og stemningen i sangen. Det børnene hører de første måneder af deres liv glemmer de aldrig.
Herefter går vi over i sognehuset og
drikker kaﬀe.
Det koster ikke noget at være med.
Babysalmesangen ledes af organist
og sognepræst.
Hvis du vil vide mere er du velkommen
til at kontakte:
Organist:
Lene Rom Frederiksen. Tlf. nr. 98887881 - 30129081

Legekirke
Både i januar og februar måned mødes vi til legekirke for alle børn i dagplejealderen i Vrejlev kirke.

Tirsdag den 8. januar
Tirsdag den 5. februar

begge dage kl. 10.00
Vi synger og danser, hopper og kaster
med ærteposer, rasler
med rasleæg. Vi hygger os kort sagt
på alle mulige måder.
Kom og vær med og giv dagpleje- og
vuggestuebørnene en dejlig oplevelse
i kirken.

Vi siger tilykke til:
Magne Heitmann Kristensen
Døbt i Vrejlev kirke 19. august
2018
Malte Gade
Døbt i Vrejlev kirke 19. august
2018
Ellinor Helmer Jensen
Døbt i Hæstrup kirke 7. oktober
2018
Nora Vittrup Larsen
Døbt i Vrejlev kirke 21. oktober
Vi har sagt farvel til:
Andrea Kristine Jensen
Bisat fra Vrejlev kirke 6. august
2018
Povl Hansen
Begravet fra Valgmenighedskirken 18. august 2018
Gudrun Elisabeth Johansen
Bisat fra Vrejlev kirke 30. august
2018
Hans Erik Mikkelsen
Bisat fra Vrejlev kirke 15. september 2018
Gunnar Kristian Andersen
Begravet fra Hæstrup kirke 22.
september 2018

Dåbsgudstjeneste
Så er datoerne fastsat for vores ﬁre
årlige dåbsgudstjenester i 2019:
Lørdag den 23. februar, kl. 10.30,
lørdag den 25. maj, kl. 10.30 ,
Lørdag den 24. august, kl. 10.30 og
Lørdag den 30. november, kl. 10.30.
I lighed med tidligere år bestemmes kirken –
enten Vrejlev eller Hæstrup –
af det dåbspar, der først bestiller dåb.

Niels Vagner Jensen
Bisat fra Vrejlev kirke 4. oktober
2018
Børge Georg Christensen
Begravet fra Vrejlev kirke 18.
oktober 2018
Lydia Krista Hermansen
Begravet fra Vrejlev kirke 20.
oktober 2018
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Juleafslutning for Poulstrup
Friskole og
børnehus i Vrejlev kirke
Inden skolebørnene går på juleferie plejer
de at slutte første halvdel af skoleåret af i
kirken. Og i år er ingen undtagelse. Fredag d. 21/12 starter eleverne fra Friskolen
et lille fakkeloptog fra skolen mod kirken.
De ankommer ca. kl. 8.20 og deltager i dagens første fejring af juleferien.
Vi holder en kort gudstjeneste – der selvfølgelig handler om jul – synger de bedste
julesange og julesalmer og lader op til de
dejlige fridage, som ligger foran os.
Vi vil meget gerne invitere alle interesserede med denne morgen, kom og oplev den
dejlige stemning, når mere end 200 skoleelever, børn fra børnehuset og lærere
glæder sig til juleferien, til at sove længe, til ikke at lave lektier – og
måske også lidt til at få julegaver…

Julehjælp
Vrejlev-Hæstrup Pastorat yder igen i år
julehjælp til familier, der har vanskeligt
ved at få tingene til at hænge økonomisk
sammen i julen. Vores muligheder for at
yde julehjælp 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.
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Det er tanken, at der så i familierne
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 præsten med angivelse af hvem man er, kontaktoplysninger, samt oplysning om antal
familiemedlemmer. Kun sognebørn
i Vrejlev eller Hæstrup sogne kan
søge julehjælp.
Alle ansøgninger behandles fortroligt og skal være præsten i hænde
senest onsdag den 19/12. Fredag
den 21/12 vil man blive ringet op

med besked om hvorvidt man er kommet i betragtning til julehjælp, samt aftale om udbringning / afhentning af købmandskurven.

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

Juniorkor
Juniorkor er også et gratis tilbud til sangglade piger og drenge
fra 3. klasse og opefter Det skal være sjov at synge i kor, så
sangglæden er i
fokus. Her arbejder vi med en god og sund sangteknik, vi synger ﬂerstemmigt, vi lærer mere om noder og rytmer. Koret vil
også medvirke ved gudstjenester og arrangementer i kirken
og på skolen.
Juniorkor øver fredag fra 15.00-16.00
Du behøver ikke
tilmelde dig bare mød op.

Velkommen i voksenkoret
Hvis du har lyst til at synge i kor, har en god sangstemme og måske har
sunget i kor før, så mød op i sognehuset en tirsdag aften og se, om det er
noget for dig. Du er også velkommen, hvis du ”bare” har lyst til at synge
og lære noget mere. Der kræves ingen forkundskaber. Vi lærer sammen
undervejs. Det er gratis at synge i koret. Især herrer søges, men alle er
meget velkomne. Koret øver hver tirsdag fra 19.30 - 21.45 i Sognehuset,
og der holdes en hyggelig kaﬀepause.
Kontakt organist Lene Rom Frederiksen for yderligere oplysninger.

Sangaften i Præstegården
Tirsdag d. 26. februar kl. 19.00
Aftenens tema er:
DANSK TOPPEN 50 ÅR
D. 1. september 1968 tonede ”Dansktoppen” for første gang ud af radioerne.
Dette fejrer vi – lidt forsinket ved at synge nogle af de kendte, elskede og hadede sange ”Dansktoppen” har budt på de sidste 50 år. Vi synger sange som
Keld Heick, Tommy Seebach, Birthe Kjær og mange andre har sunget.
Efter kaﬀen er der, som sædvanligt, ønskekoncert.
Sangaften holdes i Præstegårdens konﬁrmandstue - Vrejlev Kirkevej 28, 9760 Vrå
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Syng julen ind i Vrejlev kirke
Den første søndag i advent – 3. december – synger vi julen ind i
Vrejlev kirke kl. 19.00.
Samtidig modtager vi lyset fra fødselskirken i Betlehem, som sendes ud i verden til glæde for alle. Lyset ankommer til en næsten
mørk kirke, hvor vi sidder og lytter til dejlig musik fra Lene og orglet. Vores spejdere kommer med lyset, og alle - som har lyst - er
med til at tænde alterlysene og derefter lysene i bænkerækkerne
hele vejen ned gennem kirken, så vi til sidst sidder i en dejlig, varmt
oplyst kirke. Lyset brænder hele aftenen og alle kan medbringe lys
eller lygte og få Betlehemsﬂammen med hjem. Skulle man have

glemt et lys eller en lygte, kan man for få kroner købe et lys i
kirken.
Når lyset er tændt vil vi synge mange af de kendte og dejlige julesange og julesalmer og høre en god historie. Efter en times tid
er det tid til glögg (eller sodavand) og lune æbleskiver og en god
snak med venner, familie og naboer.
Billederne er fra sidste års ”Syng julen ind” i Hæstrup kirke

Nytårsgudstjeneste
Nytårsdag - 1. januar holder vi to gudstjenester; kl. 14.00 i Hæstrup kirke og kl. 16.00 i
Vrejlev kirke.
Vi byder på en god kop kaﬀe og et stykke hjemmelavet kransekage efter hver af
gudstjenesterne, så vi får mulighed for at
ønske hinanden godt nytår.
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Gudstjenestelisten
Dato

Kirkeåret

Vrejlev

1.s.i advent

19.00 Kirstine Rafn

Hæstrup

December
2. december

Syng julen ind, æbleskiver og glögg

5. december

10.00 Kirstine Rafn
Børnehavens julegudstjeneste

9. december

2.s.i.advent

10.30 Kirstine Rafn

16. december

3.s. i advent

10.30 Kirstine Rafn
De 9 læsninger - kaﬀe

21. december

08.00 Kirstine Rafn
Skolens juleafslutning

23. december

4.s.i advent

09.00 Kristian Brogaard

24. december

Juleaften

10.30 Kirstine Rafn

24. december

Juleaften

15.30 Kirstine Rafn

25. december

Juledag

26. december

2. juledag

10.30 Kirstine Rafn

30. december

Julesøndag

09.00 Kristian Brogaard

Nytårsdag

16.00 Kirstine Rafn

Gudstjeneste i børnehøjde

14.00 Kirstine Rafn
10.30 Kirstine Rafn

Januar
1. januar

14.00 Kirstine Rafn

Nytårsgudstj. Kaﬀe og kransekage

6. januar

1.s.e.h.3 k.

10.30 Kirstine Rafn

13. januar

2.s.e.h.3 k.

09.00 Kristian Brogaard

20. januar

s.s.e.h.3 k.

10.30 Kirstine Rafn

27. januar

Septuagesima

10.30 Kirstine Rafn

Nytårsgudstj. Kaﬀe og kransekage

Februar
3. februar

Seksagesima

10.30 Kirstine Rafn

10. februar

Fastelavn

10.30 Kirstine Rafn

17. februar

1.s.i fasten

10.30 ??

23. februar

Dåbsgudstjeneste

24. februar

2.s.i fasten

10.30 Kirstine Rafn
10.30 Kirstine Rafn

Marts
3. marts

10.30 Kirstine Rafn
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”Se hvad jeg kan”
Børnehuset har arbejdet med
temaet ”Se hvad jeg kan” i de
sidste uger.
Her følger lidt billeder til hvad
børnene kan...

Der ryddes op

Børnene sorterer deres tøj

Der laves mad
Der snittes grønsager

Sebastian skriver sedddel

Der spises spagetti og kødsovs
Vi tager ﬂiser op

Vi tager ﬂiser op
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Vi har ryddet op på legepladsen og i skoven

Aalborgvej 345
Anne Mette og Lasse Uggerhøj Bertelsen, blev fredag d. 10
august 2018, forældre til Søren Christian, der ved fødslen
vejede 3920 gr og målte 55 cm. Søren blev født hjemme,
da han uventet hurtigt meldte sin ankomst. Storesøster Johanne, der er 2 år, er stolt og glad for sin lillebror.

Billedet er af Johanne og lillebror Søren Christian Uggerhøj
Bertelsen der blev født på “Debbel” 10. august

Ny dagplejer
Kristina Stønbach Pedersen er startet som privat dagplejer.
Kristina er 32 år og bor lidt uden for Poulstrup, tæt ved motorvejen. Hun er gift med Dennis og sammen har de børnene, Anton på 8 år og Frida 5 år. Familien har et lille landsted, med stor lukket have, og plads til leg og udfoldelser.
Derudover tæller familien hunden Molly, katten Soﬁe, høns
og kaninen Villy.

Johanne med lillebror

Et kig til hønsene

Kristina er ikke pædagogisk uddannet,
men har altid haft mange børn omkring
sig og inde på livet. Det har i ﬂere år
været den helt stor drøm at arbejde

Kristina med dagplejebørn

som
dagplejemor,
og for Kristina er det
vigtigt at de børn som
kommer i hjemmet får
en tryg og rolig hverdag hvor struktur, omsorg og
barnets udvikling har højeste prioritet.
I 2003 blev Kristina uddannet gymnastikinstruktør for børn i alderen
0-3 år, dermed gør det, at hverdagen også byder på sjov med dans
og musik. Kristina prioriterer udelivet meget højt, da der jo er helt
fantastiske omgivelser og skoven
lige i nærheden. Ca. en gang om
ugen tager Kristina børnene med
i legestue sammen med de andre
børn fra private pasningsordninger
og vuggestuen som er i området.

Fingermaling

Katten Soﬁe er populær
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Svenstrupvej 169 i Ny Rønnebjerg
Svenstrupvej 169 i Ny Rønnebjerg blev i 2012 solgt
som sommerhus til nogle nordmænd. En dag jeg gik
forbi, var manden ved at skifte et vindue, så vi ﬁk en
lille snak.
Det er Helge og Linda Samuelsen og datteren Elisabeth på 19 år samt hunden Yosie. De bor i Tau-Strand
Kommune ved Stavanger.
Linda arbejder på et apotek, Helge har fået ødelagt
sine lunger ved at køre med en gadefejemaskine i
Stavanger Kommune. Derefter arbejdede han en tid i
en børnehave, inden han ﬁk job som chefarkivar i Forsand Kommune. Med tiden blev han for syg, og blev
så førtidspensionist.
Som barn var Helge mange gange med sine forældre
på sommerferie i Danmark. Og det fortsatte han senere med, nu sammen med Linda. Først med telt og
siden med autocamper. De syntes det blev for stressende altid at være på farten, og besluttede at købe et
hus her i Danmark.
I Norge er de vant til altid at køre langt, så de regner
ikke afstandene her i landet for noget særligt. De elsker stedet og naturen her på egnen, men kører ofte til
Lønstrup, Skagen og Aalborg.
Vi håber de får mange gode ferier i Ny Rønnebjerg.

Helge og Linda Samuelsen med hunden Yosie

Rundvisning i Hæstrup.
I anledning af Poulstrup Festuge i uge 34, havde Vrejlev-Hæstrup Lokalhistoriske forening arrangeret rundvisning i Hæstrup onsdag 22. august kl 19.
Guide var Bjarne Jensen, født i ”Vejgård” i Hæstrup. Vi startede ved kirken, kørte i private biler, og havde ﬂere stop under-

vejs, hvor Bjarne levende kunne fortælle om sin slægt og
om hvordan det var i gamle dage i Hæstrup.
Aftenen sluttede i ”Langager”, hvor Else Købstrup bød
på kaﬀe og kage.
En rigtig hyggelig aften.

Hygge omkring kaﬀebordet ved Else Købstrup
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Nyt rytterlys i hallen

således køkkenet er blevet dobbelt så stort, der
er indkøbt en ny stor industrikaﬀemaskine, der
skal benyttes til de store
arrangementer i hallen.
Hallen og cafeteria benyttes ﬂittigt til fødselsdage, barnedåb og andre festlige lejligheder.

De nye rytterlys ses i taget

I Vrejlev Hæstrup hallen (Poulstruphallen) er der nu også monteret ny rytterlys-tagkonstruktion i taget.
Det gør virkelig en forskel med lysindfald i hallen og ser også rimelig ”smart”
ud ude fra. Og vigtigst af alt, så skulle
taget være tæt nu. Tagprojektet har
kostet knap 200.000 kr., hvoraf hal-

Ny ﬂot emhætte i køkkenet

len har fået bevilget de 188.300 kr fra
Grøn Pulje, som er midler der kunne
søges af foreninger i nærområdet i
forbindelse med opsætning af kæmpe
vindmøllerne i Høgsted

Hallen forbedres hele tiden
Hallen er i ﬁn stand nu med nye vinduer og døre, hvor pengene hertil også
er kommet fra Grøn Pulje midlerne, der er opsat nye tagrender,
tilbygningen fra sidste år, og rytterlystagkonstruktion,
Derudover er der sket en renovation af cafeteriet og køkkenet,

Ny ﬂot kaﬀemaskine

Rytterlys i hallen
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Frihuset til fodboldturnering
på Tolstrup-Stenum Friskole
Vores skolebus Store Klaus, kørte tirsdag eftermiddag d. 18. september, 45 børn fra SFOén til Stenum. Her skulle vi dyste i henholdsvis fodbold og cheerleading mod Tolstrup-Stenum Friskole,
Hundelev Friskole og Nørreådal Friskole.
Vi fra Poulstrup stillede op med hele 3 fodboldhold og 1 stort cheerleaderhold, blandet på kryds og tværs af klassetrinene 1. - 4.
klasse.
Først spillede vores fodboldhold tre kampe hver, i de indledende
runder. Derefter gik cheerleaderkonkurrencen i gang. Her skulle
vores cheerleaderhold fra Poulstrup, fremvise tre danse samt
kampråb som vi havde øvet. De 16 børn som var på cheerleaderholdet var vildt seje da de lavede opvisning, for mere end 100
tilskuere. Ikke nok med det, så vandt vi denne konkurrence og ﬁk
overrakt en ﬁn præmie med tre sjippetove til Frihuset.
Derefter var der hyggepause hvor bl.a. vores kære forældre fra
Poulstrup, havde sørget godt for os. Der var hjemmebag i lange

baner, som bidrog til hyggen og ikke
mindst motivation til yderligere fysisk
aktivitet.
Vores ene fodboldhold havde spillet
sig videre til semiﬁnalen mod Nørreådal Friskole, dette var en meget spæn-
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dende og tæt kamp, som blev afgjort i
straﬀesparkskonkurrence.
Desværre
gik vi ikke videre til ﬁnalen. Men dette
tog vores skønne SFO-børn med et smil
på læben. Vinderne af fodboldturneringen blev Tolstrup-Stenum Friskole.
Vi havde en skøn eftermiddag i Stenum,
hvor både sport og fællesskab blev dyrket på højt plan.
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Nyt fra Sport 81
Efteråret og vinteren står for døren i
PV 81. Men først en lille opsamling på
sommeren.
Det har været en god sommer for vores fodboldafdeling, hvor både ungdom og seniorer har klaret sig ﬂot, i
forskellige turneringer og til de mange
Cups, som især ungdomsholdene har
deltaget i.
Vores crossdanceafdeling har desværre været ramt af sygdom hos vores intræner på livet løs.
Onsdag aften er der motionsbadminton – der er stadig
mange ledige baner, så her er en god mulighed for at få
lidt motion – tilmeld via hjemmeside.
Som noget nyt tilbydes familiebadminton søndag formiddag – hvis man lejer en bane, kan hele familien spille – det
er en god fælles aktivitet for børnefamilien – tjek hjemmeside for info.
Som rosinen i pølseenden har vores gymnastikafdeling
startet børnebold – Christina Rømer inviterer årgangene
12-13-14 til leg med bold torsdage kl. 16.15 til 17 – tilmeld
via hjemmeside.
Husk også julelegeaften 7 december – skriv i kalender.
struktør Karina, så hun har været nødt
til at aﬂyse i perioder, men vi håber, at
hun bliver ﬁt for ﬁght igen, for hun er
god til at tiltrække en masse dansere
både lokalt, men især udefra.
Indendørssæsonen er gået i gang. I år
tilbyder PV 81 fodbold for ungdom og
seniorer. Alle holdene træner mandag
aften.
Der tilbydes dameseniorhåndbold –
træning om torsdagen, alle er velkomne – prøv at tage derop, og se hvad
der sker.
Crossdance er om tirsdagen, men er
pt fortsat aﬂyst – følg med på Facebook mv for at se, hvornår det kommer
i gang igen.
Onsdag er badmintondag. Her træner ungdom fra kl. 16.30 – vores nye
træner, Kristian Krøjholt, med lokal
baggrund, har sagt ja til at træne vores ungdom i denne sæson – det er vi
meget glade for, for vi vil meget gerne
kunne tilbyde en god gang badmintontræning til de unge mennesker. Der er
allerede tilmeldt 13 10-13 årige, og de

Julelegeaften
fredag den 7. december
kl. 19.00 i
Vrejlev Hæstrup hallen
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Gadespejlet - Hæstrupvej 92
Ellinor blev født 22. august 2018 kl 21.45. Hun var 56 cm lang og vejede
4050 g. Forældrene er Christian og Stinne Helmer Jensen fra Hæstrup.
Familien tæller i øvrigt også Alfred på 4 år og Albert på 2 år.

Motohaus
er en lokal detailbutik, der ligger på Rønnovsholmvej 59
i Harken, hvor der sælges udstyr til MC-folket. Den ejes
af Pia og Jesper, som sammen har tvillingerne Magnus
og Oliver på 7 år. Drengene har gået i børnehave og
har spillet fodbold i Harken. De går nu i 1.B på Bagterpskolen.
Pia, som er opvokset i Brønderslev,
og Jesper, som er
opvokset i Rakkeby, overtog Motohaus i 2012 efter Pias forældre.
Pias mor er stadig
aktiv i ﬁrmaet.
Butikken tiltrækker mange kunder
både lokalt, men
også fra resten af
landet, da butikken har et stort
udvalg
indenfor
MC-udstyr.
Sidste gang til deres

åbent hus, som de holder hvert
forår, kom der ca. 300 motorcyklister forbi.
Hvert år til jul tænder de deres
store og ﬂotte juletræ til stor
glæde for kunderne og Harkens
beboere. Juletræet kan ses ﬂere
kilometer væk og er nok kommunens største ægte juletræ. Vi
glæder os til igen i år at se de
ﬂotte lys i træet.

Overskud fra Gl. Elevfest skabte stor glæde hos børn

Den allersidste Gl. Elevfest i 2017, for
tidligere Vrejlev-Hæstrup elever, gav
et ﬂot overskud på 50.272,44 kr., som
arrangørerne besluttede at dele i tre
lige store dele på 16.757,48 kr., og
disse penge er netop doneret til følgende:
Foreningen ”Familier med kræftramte
børn” modtog donation på 16.757,48
kr
Børneafdelingen på sygehuset i Hjørring modtog donation på 16.757,48
kr.
Børnenes Jord i Poulstrup modtog
donation på 16.757,48 kr. (Hjælp til
den helt nye legeplads, som er på vej
i dette efterår)
Alle modtagere blev rigtig glade og
taknemmelige.
Arrangørerne vil i øvrigt gerne benytte
lejligheden til, at takke alle de tidligere

elever, der ”kom hjem” til
Vrejlev-Hæstrup og deltog
i Gl. Elevfesterne.
Gl. Elevfesten i 2017 blev
et ﬂot punktum i rækken
af gensynsfesterne, og det
skete endda i 50-året for
indvielsen af Vrejlev-Hæstrup Skole, som blev taget
i brug i 1967, så der
blev sluttet af med
en jubilæumsfest.
Ved sidste CEPOS undersøgelse, hvor Vrejlev-Hæstrup
Skole stadig havde overbygning, scorede Vrejlev-Hæstrup
eleverne i øvrigt de bedste
karakterer i hele Hjørring kommune, og det glæder vore skolehjerter, at de mange tusinde
Vrejlev-Hæstrup elever, der har
gennemført og afsluttet deres
skoletid, klarer sig rigtig godt i
livet.
Vrejlev-Hæstrup Skole var områdets folkeskole i 48 gode år,
indtil Hjørring kommune besluttede at lukke den og ﬂere andre
folkeskoler i 2015.
I dag har Poulstrup Friskole og
Børnehus overtaget skolebygningerne, og den er på kort tid

blevet en populær skole, så den gode
skoleånd i Poulstrup lever heldigvis videre.
Tak for festen og for en rigtig god folkeskoletid i Poulstrup og Vrejlev-Hæstrup, lyder det fra lærere og personale ved den tidligere Vrejlev-Hæstrup
Skole.
Henrik Hansen
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Nyt fra Poulstrup Rideklub

Katrine og Lotte til sponsorspring

Formand Martin som skydeskive, til natløb, med våde grydesvampe.

I rideklubben har vi, igennem sommeren, haft en del arrangementer.
Her i blandt vores ridelejr, som igen i
år var et hit, både for store og for små.
Alle børn ankom fredag formiddag, hvor
programmet, hele weekenden, var fyldt
med sjove og lærerige aktiviteter, vi har
i år på ridelejr haft tønderæs, kæphestspringkonkurrence, turridning og ponygames, samt havde begge aftner på

Mia Jensen og Perle til sponsorspring
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Sophia og Freja til Ponygames

vores ridelejr natløb, med spændende
og lidt grænseoverskridende udfordringer, i alt en meget god weekend, til
slut med mange trætte børn.
Inden der for alvor blev taget hul på
vintersæsonen, havde vi en Venskabsdag, for rideklubbens ryttere og
ryttere fra andre klubber. Arrangementet startede tidligt søndag og sluttede
først sent hen på eftermiddagen. Der
var både dressur og spring, hvor der
var præmier til de dygtige ryttere. I år
havde vi denne dag arrangeret sponsorspring, ved sponsorspring skulle
rytterne springe så højt som muligt,
deres sponsorer havde angivet et beløb pr. cm. som gik til klubben, til nyt
springmateriale, vi havde 3 ryttere til
start som alle kæmpede en brag kamp

Sheila og Troika i fuld fart til tønderæs

og red et stort ﬂot beløb ind til klubbens
nye springmateriale.
Udover dette, havde
de mange fremmødte
også mulighed for at
En meget træt Afroditte tager sig et hvil mellem
vinde ﬂotte præmier i
aktiviterne til ridelejr
vores store tombola.
Denne dag var vejret med os, hvilket var med til, at vi havde en rigtig hyggelig
og lærerig dag, hvor klubånden blev løftet i fællesskab med hjælp fra både store
og små.

På tur i det fri.

Rideklubben
tilbyder altid
en
GRATIS
PRØVETIME
til evt.
nye
medlemmer.
En meget koncentreret Malou til venskabsdag.
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Hjørring Stilladsudlejning
A/S
Her har vi to friske iværksættere anno
1968, det var nemlig det år, at Maler
Kurt og Post Kurt startede Hjørring

Stilladsudlejning. Maler Kurt var selvstændig malermester og stod tit og
manglede hjælp til at komme i højden.

Post Kurt var ansat som post i
Hjørring og havde tid til overs,
efter hans daglige postrunde,
ja det havde faktisk en del af
Post Kurts kollegaer, så der
var altid hjælp at hente,
når der manglede en bundmand til at hjælpe topmanden.
Det viste sig hurtigt at der
var et stort behov for at
hjælpe diverse håndværkere med at udføre deres
arbejde sikkert i højden. Så
Post Kurt sagde sin ellers
faste og trygge stilling op
som postbud, og skiftede
dermed navn til,
ja…. Stillads Kurt.
Imens har Maler Kurt også travlt i
malerﬁrmaet, og Stillads Kurt overtager stilladsudlejningen og ﬂytter ﬁrmaet til Rakkeby.
Det var sådan, at det nu 50 år gamle

ﬁrma startede. Maler Kurt og Stillads
Kurt var for øvrigt svogre og blev også
kaldt Store Kurt og Lille Kurt, men det er
en helt anden historie.

50 års jubilæum og udvidelse
leby blev godkendt i den nye kommuneplan, en ny lokalplan udarbejdedes, og
endelig ﬁk vi grønt lys til at gå i gang.
Der har været store udfordringer undervejs, bla. håndtering af overﬂadevand
hvor vi måtte grave en udledning helt
ned til Guldagerhede Bæk.
Dette projekt havde vi ikke kunnet gennemføre uden naboers hjælpsomhed
hele vejen igennem, fra at ville sælge
jord og tilladelse til at grave udledning
ned, til at acceptere byggestøj, osv.
Tusind tak!
Vi glæder os helt utroligt meget til at tage
vores nye faciliteter i brug.

Det er nok ikke gået ubemærket hen,
at der sker noget på vores plads.
Tømrere, elektrikere, smede og ventilationsfolk myldrer ud og ind imellem hinanden, byggeriet er gået ind
i sidste fase. Brolæggerne er også i
fuld gang, imponerende ser det ud,
når den lille orange maskine drøner
rundt med ﬂiserne, den lægger 1m2
ad gangen, men der skal også lægges næsten 7000m2.
Vi er meget tæt på at være i mål, med
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en længe ønsket udvidelse af plads,
samt et nyt værksted.
Vi skal næsten 2 år tilbage, da vi ﬁk
tilbud om at opkøbe et stykke landbrugsjord beliggende vest for vores
eksisterende plads. Vi gik i dialog
med kommunen omkring vores ønsker, og de var med på ideen, dog
krævede det en længerevarende
behandlingstid, at omlægge landbrugsjord til erhverv. Etablering af et
nyt erhvervsområde i Hæstrup Møl-

Danmarksmester i Harken
Sunes pletskud førte i år titlen “ Danmarksmester ” med sig, da han blev
dansk mester i 50 m præcisionsskydning i børneklassen. Stævnet løb af
stablen den 16-17 september 2018 i
Vingstedcentret ved Vejle og han kan
nu smykke sig med titlen det næste
års tid.
Sune skød i ﬁnalen i alt 504,3 point
og sikrede sig dermed førstepladsen.
Sølvmedaljen gik til en fynbo, der
skød sig til 503,6 point.
Det er ikke første gang Sune er i ﬁnalen, også hans bror Thomas skyder og
også sidste år var begge brødre heldige, dog ﬁk Sune ingen medalje med
sig, men det gjorde Thomas idet han
kvaliﬁcerede sig til ﬁnalen og vandt
sølvmedaljen i juniorklassen, 15 m
indendørs, også dér var der tæt løb
indtil sidste skud var afgivet.
Sune og Thomas har ikke lysten og talentet for skydning fra fremmede - deres morfar har tidligere været træner
for deres mor Karin, der også har gået
til præcisionsskydning siden hun var
13 år. Sporten er nu blevet en familiesport, hvor både begge drenge og de-

res far Kristian skyder. Kristian skyder
pistol, mor er nu med på sidelinjen og
giver mental støtte og opbakning.
Sporten der giver familien mange
gode timer sammen, hjælper også til
at styrke eksekutive funktioner som
opmærksomhed, overblik og koncentration. Ifølge Sune hjælper sporten
ham med at træne koncentrationsevnen. En evne som han jo ofte har brug
for i skolen.

Sporten er endvidere med til at skabe
indre ro og stabilitet, som til enhver tid
kan overføres og anvendes i familiens
arbejdsliv og hverdag.
Sune og Thomas skyder til dagligt i
Hjørring Skytteforening og da familien
er meget engagerede i sporten, bruger
de mange af deres weekender på at
træne rundt om i Nordjylland og andre
steder i Danmark.
Lokalbladet ønsker stort tillykke.

HUGF Petangue
sommeren 2018
Så er sæsonen slut for i år. Det blev i
år til en ﬂot 2. plads.
Ved afslutningen blev der taget billeder. Vinderholdet var fra venstre –
Peder, Bodil, Hanne, Jørren og Bjørn.
Samt den samlede ﬂok efter sildemadden.

Husk
Efterårets sidste
fællesspisning
den 23. november
kl. 18.30
i Harken hallen
Læs mere og tilmelding på
www.harkenugf.dk
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Nyt om stalden på
Præstevej.
Så er der kommet liv ind i stalden, som
vi har fulgt med i, i de sidste mange måneder.
Jette og Jens Kristian fortalte, at der her
først i oktober er 310 malkekøer i stalden, og der vil til jul være fyldt op, dvs
450 køer ialt.
Løsdriftsstalden er 153 m lang og 32 m
bred. Hver ko har derved 10 kvadratmeter.
Køerne har sand i sengebåsene. Det
er det bedste rent velfærdsmæssigt og
sundhedsmæssigt for køerne, idet sand
er blødt og der kan ikke leve bakterier i
sandet.
Den nye løsdriftsstald med god plads
Der er 50 pladser i malkekarussellen.
Ved malkningen kører karussellen ca. 4
omgange i timen.
Kælvnings-afdeling, kalvestald og foderhus er under opførelse.
Der er 4 ansatte + hele familien, der hjælper til.
Vi vender tilbage med mere nyt i de kommende blade.
Grethe Kristensen og Hanne Saksager

Malkekarussellen med plads til 50 kører

Køerne har fået god plads
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Nyt husnummer på Guldagervej.
Guldagervej 501, 9800 Hjørring er et nyt
nummer på Guldagervej. Det er adressen
for Kornets Hus og det betyder så, at nu er
byggeriet i gang. Udgravningen startede
sidst i august og der har været aktivitet lige
siden.
Vi ser hvad der sker på byggepladsen i næste lokalblad.

Et vue hen over marken til travlheden på byggepladsen lige syd for Aurion,
hvor Kornets Hus placeres.

Indkørsel til Guldagervej 501, Kornets Hus – med
byggepladsen i baggrunden.

Høstmarked hos Aurion.
Ingen høst uden høstfest – således heller ikke
hos Aurion. Den 1. september blev der holdt
høstmarked, her kunne man blive klogere på,
hvordan man kan bruge nogle af de 24 kornsorter, Aurion har i deres sortiment - bl. a. boghvede, der for mange år siden kun var kendt i forbindelse med boghvedegrød, men nu som alle de
andre kornsorter indgår i vores daglige kost i for
eks. supper, salat, pandekager, kager og boller.
I bageriet var der bl.a. smagsprøver af nybagte
boghvedeboller med sprød skorpe og bageren
delte villigt ud af sin viden/erfaring.

Hvordan er det nu lige, de ser ud de forskellige kornsorter og hvordan
bruger man dem? Det kunne man få svar på her.

Efter køen ved bageredskaberne og
kornkværnene at dømme, så havde det
stor interesse. Heldigvis var der tid til, at
man kunne få sine spørgsmål besvaret.
Aurionshoppen havde også travlt, for der
var gode rabatter.
Der var også en lille afdeling med økologiske
grøntsager, honning, saft
m.m.
Når de besøgende havde
suget viden til sig, så var
der også noget til ganen kaﬀe, brusebadsboller og
kage at hygge sig med.
Kirsten Mouritsen

Boghvede boller samt opskrifter på hvordan boghvede kan bruges.

Boghvede i blomst
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Jagtridning på Vrejlev Kloster
Lørdag den 20. oktober var vejret helt perfekt med solskin og
blå himmel, lige passende til rævejagt/jagtridning på Vrejlev
Kloster og de omkringliggende marker, og det havde lokket
rigtig mange tilskuere til starten på rævejagten fra Vrejlev
Kloster. Mange af tilskuerne fulgte med til udvalgte steder på
ruten, hvor de kunne se de 24 deltagere udføre en hæsblæsende jagt med ﬂot ridning og imponerende spring. Udover
de mange tilskuere var der fotografer og journalister fra aviser, netaviser og fra TV2 Nord, som lavede et ﬁnt tv-indslag
Tekst og foto: Henrik Hansen
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AARUP AUTO
Hella Service Partner
Johnni Knudsen
Årupvej 122, 9760 Vrå
Tlf. 96 45 00 55

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/harkenprivatedagpleje

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

DET LOKALE ARKITEKTFIRMA - UDFØRER ALT ARKITEKTRÅDGIVNING INDENFOR BYGGERI
ARKITEKTFIRMAET HOVALDT - BASTHOLM MØLLEVEJ 115 - 9760 VRÅ - T: 98 92 50 10 - W: WWW.HOVALDT.COM - M: HOVALDT@HOVALDT.COM
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Vi udfører både store og små
opgaver for private og erhverv.
Vi står til rådighed for vore kunder
med rådgivning og gode ideer.

Hedevej 30 · Hjørring · Tlf. 98 92 15 04

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

Poulstrup
Forsamlingshus
Kontakt 2311 6549

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

VVS OG BAD

•
•
•
•
•

NATURGASANLÆG
STOKERANLÆG
SOLVARME
BLIKARBEJDE
VARMEPUMPER

•

ENERGIOPTIMERING

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

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

•
•
•
•
•
•
Oliefyr - kedler - olietanke
varmekanoner - varmeanlæg
fastbrændsel - reparation
Harken Varmeservice ApS er din
lokale oliefyrsmontør til bolig og erhverv

Denne annonceplads er ledig kontakt Per Hansen
26 56 83 25
og den kan blive din

Landbrugsbyggeri
Reparationer
Nybyggeri
Ombygning
Tilbygning
Glarmesterarbejde
Uforbindende tilbud
gives gerne
Tlf. 98 98 84 91
Mobil 20 43 84 91/
24 24 98 70
mail: pst@pst-poulstrup.dk
www.pst-poulstrup.dk

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

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

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

Mangler du hjælp til bogføringen?

•
•
•
•
•
•

Reparationer
Nybygninger
Landbrug
Industri
EDB
PLC

Edithsvej 7
9800 Hjørring
Tlf. 23 35 82 60

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

KØB OG SALG
AF FAST EJENDOM

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

John K

Esben

Kirsten

Helle

Søren

John

Vi tager hånd om
dig og dine kære

Frederikshavnsvej 58 · 9800 Hjørring

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

Gammel Rønnebjergvej 8
Poulstrup
9760 Vrå

Nyere brugte biler
Se bilerne på
www.poulstrupauto.dk

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

Træpiller til stokerfyr leveres billigt
Tlf. 28 18 13 33
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v/Sonja Larsen
Engager 1 - Poulstrup
Tlf. 98 98 85 22
Aalborgvej 602, 9760 Vrå
Tlf. 98 98 62 15
www.verasvine.dk

Onsdag lukket

Vi har format til
dine tryksager
Charles Lindberghs Vej 9 · 9430 Vadum
www.vestergaards.com · Tlf. 98 92 05 00

ØRUM SMEDEN
Vrejlev Klostervej 310
9830 Tårs
Tlf 98 98 82 32
Landbrugsmaskiner
din forespørgsel er vores udfordring
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Svenstrupvej 131 9760 Vrå

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

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

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

Lokalbladet
Lokalbladet er et upolitisk sogneblad, der udgives af en kreds af
foreninger og institutioner i
Vrejlev-Hæstrup området.
Bladets formål er at formidle
nyhedsstof fra området, at støtte
og synliggøre foreningslivet og
lokalsamfundet udadtil og
anskueliggøre lokalhistorien.
Bladets økonomi bygger på
brugerbidrag fra læserne,
foreningsstøtte, sponsorer og
annoncører.
STOF TIL 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

Redaktion
Ansvarshavende
Foreningsstof
Redigering
Annoncer
Korrektur

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

Tollestrup
Guldager
Gunderup
Harken
Hæstrup
Hæstrup
Høgsted
Hæstrup Mølleby
Rønnebjerg
Poulstrup

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

Lokalstof

Foreningsstof
Aktivitetshuset
IngeLise Andersen, Gl. Rønnebjergvej 9 .................................98 98 80 11
Børnenes jord
Mads Budolfsen, Gl. Rønnebjergvej 9760 Vrå .......................40 86 88 78
HUGF
Flemming Jensen fje@eucnord.dk...........................................52 99 84 34
KFUM-Spejderne
Mette Karlsen, Hellumvej 87, 9740Jerslev................................26 71 55 99
Kloster MC
Finn Pedersen - v.stokbro@pedersen.tdcadsl.dk .....................61 36 34 90
Møllehaven
Børnehaven Møllehaven, Møllemarken 2, 9800 Hjørring ..........72 33 45 31
Poulstrup Borgerforening Jens-Ole Frederiksen, Gl. Rønnebjergvej 155, 9760 Vrå...98 98 86 88
Poulstrup Rideklub Lars Nielsen, Smidstrupvej 241, 9760 Vrå................................23 92 94 37
Poulstrup Friskole Tommy Rømer, Hovedgaden 125, 9760 Vrå..............................20 80 53 87
Sport 81
Henrik Smith, Hovedgaden 63, 9760 Vrå..................................71 75 56 99
Vrejlev-Hæstrup Jagtforening Leo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå40 11 22 31
Menighedsråd
Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå..................................................98 98 83 60
Vraa MC
Henning Andersen, Gl. Rønnebjergvej 19..................................22 55 07 46
Lokalhistorisk Arkiv Erik Jess, Hovedgaden 78, 9760 Vrå.........................................98 98 80 63

Multinetværket / Landsbyråd
Tryk:
Vestergaards Bogtrykkeri, Vrå
Oplag: 1200 eksemplarer

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

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

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

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

Hæstrup Vandværk A.m.b.A:

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

Poulstrup Vandværk A.m.b.A:

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

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

Poulstrup Skolevej 3, 97 ......................................71 99 71 03
Skoleleder Kristian Bertelsen.................................71 99 71 03
Afdelingsleder Børnehuset Karen Risborg.............71 99 71 03
Formand Lasse Ø. Nielsen....................................21 15 07 65
Steﬀan Kildahl, Thomas Andersen, Per Birkbak
Helene Rømer, Tommy Rømer, Jesper Thomsen
Formand Thomas Kortegaard................................
Vrejlev Klostervej 8, 9830 Tårs..............................72 33 39 60

Vuggestuer og Børnehaver
Møllehaven i Harken
Poulstrup Friskole og Børnehus

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

Skovgården

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

Plejehjem

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

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

Foreninger - Formænd
Børnenes Jord
Mads Budolfsen, Gl. Rønnebjergvej 14, 9760 Vrå .............40 86 88 78
Støttefor. for skolen
Thomas Kortegaard.........................................................
HarkenUGF
Flemming Jensen - fje@eucnord.dk ..................................52 99 84 34
Lokalhistorisk Forening
Henning Risom Christensen, Vrejlev Kirkevej 60, 9760 Vrå.98 98 60 63
Poulstrup Borgerforening Per Christensen, Gønderupgårdsvej 205, 9760 Vrå ............98 98 68 24
Poulstrup Rideklub
Martin Jensen.......................................................................20 45 47 02
KFUM Spejderne
May Britt Vinther, Hovedgaden 12, 9760 Vrå ......................28 70 87 17
Kloster MC
Finn Pedersen v.stokbro@pedersen.tdcadsl.dk ..............20 31 18 53
Sport 81
Henrik Smith, Hovedgaden 63, 9760 Vrå ....................... 71 75 56 99
PV Sommercamp
Karina Mølgaard Frost, Tollestrupvej 195, 9760 Vrå ........40 43 84 88
Støttef. for Aktivitetshuset Mona Pedersen, Hovedgaden 37, 9760 Vrå .......................27 46 80 20
Vrejlev-Hæstrup JagtforeningLeo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå......40 11 22 31
Vrejlev Hæstrup Hallen: Karina Mølgaard Frost, Tollestrupvej 195, 9760 Vrå.............40 43 84 88
Vrå MC
Henning Andersen, Gl. Rønnebjergvej 19, 9760 Vrå............22 55 07 46

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

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

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

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

Lokalbladet 51

