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Arrangementskalender - 2014

2. marts kl. 14-19
HUGF Cafe for børn og voksne i 
Harken hallen
Arr. HarkenUGF
 
2. marts 2014 kl 14 – 16
Fastelavnsfest
Harken hallen
Arr. HarkenUGF

17. marts 2014 kl 19 – 21
Årsmøde i multinetværket
Hallens Cafeteria
Arr. Multinetværket 

18. marts 2014 kl. 19.30
Årsmøde i Vrejlev-Hæstrup Hallen
Hallens Cafeteria
Arr. V-H Hallen

24. marts kl.10-14.30
DGI Børneopvisning
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Arr. HarkenUGF

VIGTIGT
LOKALBLADET

udkommer næste gang
1. juni 2014

Sidste frist for indlevering
af stof til LOKALBLADET er

15. april

Kirkens infoside se side 20

Årsmøde i 
Vrejlev-Hæstrup Hallen

Tirsdag den 18. marts kl. 19.30
 

Regnskab, budget og beretning
fremlægges i.h.t. vedtægterne

Der serveres ost og vin
ALLE ER VELKOMMEN

24. marts kl 19
Generalforsamling
Aktivitetshuset i Poulstrup
Arr. Vrejlev-Hæstrup Lokal- 
historiske Forening

6. april kl. 14 – 16.30
Forårsopvisning
Harken Hallen
Arr. HarkenUGF

7. April kl. 14-17
Gymnastikopvisning
Harken Hallen
Arr. HarkenUGF Gymnastik

9. april fra kl. 16
Indsamling til loppemarked
Harken
Arr. HarkenUGF

13. april kl.10 - 14
Loppemarked
Harkenhallen
Arr. HarkenUGF
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LOKALBLADET

FORSIDEBILLEDET

I november sidste år var tidligere og nuværende ”ansatte” 
på Lokalbladet samlet i hallens cafeteria for at markere,
at det var 25 år siden, at det første nummer udkom.
Det blev for mit vedkommende til megen snakken 
om dengang, da avisen blev til i løbet af en aften. Der 
blev renskrevet,  Arne Mumgaard røg store cigarer, og 
Mac´ens overmand Jens Jørgen Andersen foretog en del 
fiksfakserier på computeren,
og resten med skalpel og lim. Vi kom sjældent hjem før 
efter midnat.
I dag er det anderledes maskimekaniseret, og heldigvis 
er der nye folk, der fører Lokalbladet videre med den tek-
nik, der nu er til rådighed.
Lokalbladet er stadig en fornøjelse at læse , og alle er i 
øvrigt velkomne til at bidrage med stort og småt.
Men det er selvfølgelig ikke gratis at få trykt et blad, og 
derfor er der i dette nummer indlagt et girokort.
Et bidrag på 150 kr  svarende til 5 numre af Billedbladet 
kan holde bladet kørende et år, og forhåbentlig
vil rigtig mange igen i år bidrage til Lokalbladets fortsatte 
eksistens.

Kirsten Blichert

Kirsten Blichert
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Lokalbladet holdt fredag d.29. november reception i 
Vrejlev-Hæstrup Hallens cafeteria i anledning af bladets 
25 års jubilæum. Det blev en rigtig hyggelig eftermiddag 
med besøg af gamle bladfolk, der kunne fortælle mor-
somme historier fra bladets barndom, også  flere af områ-
dets beboere var mødt for at gratulere. Vi vil gerne takke 
alle der kom, og de der betænkte bladet med gaver i da-
gen anledning.
Med venlig hilsen Redaktionen

Lokalbladets
reception

Shirley Valentine med succes i Poulstrup

Omkring 60 var mødt op for at se Hanne Laursen i styk-
ket Shirley Valentine, en af  Vendsyssel Teaters produk-
tioner.
Hanne Laursen spillede Shirley, en kvinde midt i fyrrerne, 
som efterhånden føler at hendes liv ligesom er gået i stå. 
Da Shirley får tilbuddet om at tage til Grækenland med 
sin veninde, tvivler hun stærkt på, om hun skal tage af 
sted – hvad vil mon manden sige, og kan han overhove-
det passe på sig selv mens hun er væk? Turen viser sig 
at være en ganske særlig oplevelse for Shirley, som både 
opdager nye sider af sig selv, men også gamle, som hun 
havde glemt hun havde.
Det var en spændende oplevelse…

Borgerforeningen

Lokalbladets reception
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Vingemarken 6, Hæstrup Mølleby

bor Heidi Chemnitz Larsen med sin søn Oliver Chemnitz 
Svenningsen. De er flyttet hertil fra Hjørring.
 Heidi er pt. sygemeldt med en arbejdsskade og Oliver 
går i skole på Holmegårdsskolen i Hjørring, hvor han går 
i 0 klasse. 
Hver anden uge bor han hos sin far i Hjørring, men når 
han er hjemme hos Heidi, må hun køre ham i skole, da 
han skal være lidt ældre, inden han selv kan tage bus-
sen.
De flyttede til Møllebyen, fordi Oliver er astmaallergiker 
og huset er allergivenligt og med en stor have. Desuden 
fordi der også var legekammerater til ham.
Lokalbladet ønsker jer velkommen.

Ålborgvej 501 A, Hæstrup Mølleby  
”Det gamle missionshus”

Her bor Martin Heitmann Kristensen og Sandra Jensen 
med deres lille pige på 2 år Emma. Hver anden weekend 
kommer Mikkel på besøg hos sin far. Han er 7 år og bor 
i Støvring. Som han selv siger, hans efternavn er Borup 
med P.

Gadespejlet

Det unge par er landmænd. Martin arbejder hos Carsten 
Christiansen i Sdr. Harritslev og det er både i stald og 
mark. Han er oprindeligt fra Sæsing og vil gerne den vej, 
når han har fri. Han spiller badminton i Tårs, er med i Tårs 
Jagtforening samt interesserer sig for traktortræk. Martin 
vil gerne gå på jagt og begynder på kursus med sin kleine 
Münsterländer Sakki den 1. april.
Sandra arbejder indendørs i farestalden hos Mogens Lar-
sen på Harkenvej. Hun vil gerne have sin egen hest og 
når det passer ind tager hun med på jagt med familiens 
anden hund Channel, der er en FT Spaniel. Sandra delta-
ger også gerne i traktortræk.
Emma går i vuggestue i Poulstrup og det passer fint ind i 
deres planer, da de 1. februar har lejet et hus på Kærager. 
Der skal være mere rum til familien og de 2 hunde, men 
på sigt vil de gerne have lidt jord, så der kan være plads 
til heste og lidt fedekvæg.
Held og lykke fremover ønskes I af Lokalbladet.

Gadespejlet
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Julefrokost
Onsdag d. 18 december holdt Aktivitetscentret julefrokost, 
med pakkespil.
Der  var sild med snaps og grønlangkål med tilbehør .  
Derefter blev der spillet pakkespil og vi sang julesange. 
Så var der kaffe og the med julekage.
Der var 43 med, så rigtig fin tilslutning.

Juletur 
Aktivitetscentrets juletur d. 26-11-13, gik i år til Karlborg 
nisser i Hune. Der var lejet bus, som næsten var fyldt op, 
så rigtig god tilslutning. Der blev handlet flittigt i butik-
ken hvor vi var ca. halvanden time. Derefter gik turen til 
Fårup Skovhus, hvor der var kaffe og the med kringle og 
lagkage. En rigtig god tur, vi var hjemme ca. 16.30.

Aktivitetscentret
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Torsdag d. 7-11 tog bestyrelsen for Aktivitetshuset i 
Poulstrup  på tur til Strandby.
Vi blev budt velkommen af Knud Kreilgård  som fortalte 
om Aktivitetshuset.
De holder til i det gamle varmeværks hus, som de har 
lånt. De kan ikke siges op, men kan selv sige op. Det er 
et selvejende aktivitetshus.  Aktivitetshuset har selv byg-
get til, alt arbejdskraft var frivillig, men de har søgt fonde, 
kommunen og lignende om penge til materialer.
Der er omkring 350 medlemmer. Om ugen kommer der 
mellem 220 og 250 brugere. Kontingenter er 200 kr årligt.
De har følgende aktiviteter, engelsk, tysk undervis-
ning. Så er der blandt andet også også patchwork, edb, 
slægtsforskning, dart, billard, gymnastik og linedans.
Derefter var Strandby aktivitetshus vært ved kaffe med 
wienerbrød og æblekage.
Alt i alt en rigtig god eftermiddag.

Billedet til indvielsen af 15 damer som lavede to blomster 
hver.

Tur til Strandby 
Aktivitetshus ”Munkegaarden”

Aktivitetscentret
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Kendskab til Rønnovsholm Teglværk??
For nogen tid siden lyttede jeg til et bånd, som afdøde 
Poul Dam, Gunderup, havde indtalt. Han fortalte om sin 
barndom i Guldager og lidt om egnen og sluttede af med 
at berette om en tysker, der uheldigvis var blevet dræbt 
af en gårdejer her i Guldager for mange år siden. Tyske-
ren havde sammen med flere andre landsmænd arbejdet 
på Rønnovsholm Teglværk.
Her blev min nysgerrighed vakt. Hvad ved man egentlig 
om Rønnovsholm Teglværk eller måske andre teglvær-
ker eller teglovne her på egnen og hvorfor var det for-
trinsvis tyske arbejdskraft på teglværkerne her i perioden 
fra 1840erne og frem til 1900 og hvem var gårdejeren 
– hvor boede han og hvorfor skete det? 
Meget er nedskrevet og opbevaret i historiske arkiver om 
de teglværker, der har eksisteret og der er også lavet en 
teglværksdatabase med de forskellige teglværkers nav-
ne, hvori også Rønnovsholm Teglværk er nævnt - dog 
uden ret meget omtale.  Foruden Rønnovsholm Teglværk 
har der også eksisteret en del teglovne her på egnen, der 
dog kun producerede til egen og måske naboers forbrug 
og derfor ikke registreret, men eksisterer kun i folks hu-
kommelse.
Vi har kendskab til en af sidst nævnte slags, for i 1929 
skriver Vendsyssel Tidende om en teglovn fra middelal-
deren – et sjældent og velbevaret fund – ifølge tandlæge 
Holger Friis, Hjørring.   Den var gravet ud af en sand-
banke hos Anton Thideman, Tollestrup. 
Nogle få dage senere kan man læse i Vendsyssel Ti-
dende at de har modtaget et brev fra Chr. P Arentoft, 
Brønderslev, som skriver: Angående denne teglovn kan 
jeg oplyse, at den ikke stammer fra middelalderen, men 
har været anlagt og benyttet af Niels Thomsen, som var 
ejer af Gønderupgaard. Niels Gønderup, var mandens 
almindelige kendingsnavn og han var efter den tids for-
hold en driftig fremskridtsmand, efter hvad jeg som barn 
har hørt fortælle købte han Gønderupgaard for 300 daler 
og solgte denne efter nogle års forløb for 400 daler.
 Herefter købte og sammenlagde han 4 a 5 gårde i Tol-
lestrup og byggede Tollestrup Storgaard. Denne gård 
ejedes senere af Grevinde Ahlefeldt Laurvig. Niels Gøn-
derup byggede en del som ejer af Gønderupgaard, men 
her benyttede han væsentligst kampestensmure og 
så en del mursten han selv brændte i nævnte teglovn 
i sandbanken på Poulstrup Hede. Tollestrup Storgaard 
byggede han udelukkende med teglsten og efter den tid 
en så flot gård, at den som nævnt blev greve-eje og så 
solid at de samme 100-årige bygninger står endnu med 
undtagelse kostalden, som er ombygget for få år siden.
Bemeldte teglovn lå ikke på Gønderupgaards jorder og 
er følgelig ikke fulgt med i salget af denne, og kan så 
være benyttet til brænding af mursten til Tollestrup Stor-
gaard.
Min bedstefar som først boede i Tollestrup og senere på 

Serritslev Hede fik sten og byggemateriale af sin svoger 
Niels Gønderup. For øvrigt har stenene væsentlig været 
til Niels Gønderups eget forbrug.
Efter min beregning er denne teglovn i Poulstrup nok 
først nedlagt for om vel 100 år siden. Nærmere og be-
stemte oplysninger kan jo fås gennem arkiver, men sa-
gen har jo ikke så stor interesse, da disse teglovne i den 
tid var meget almindelige. C.P. A. Brønderslev 1929
Fremstilling af brændte mursten er noget, der har spredt 
sig fra det sydlige Europa – især Italien og den viden 
er vandret nordpå. Før 1800 tallet var det kun de finere 
huse, herregårde, klostre og kirker der var bygget af 
sten, hvorimod de fleste af almuens huse var bygget af 
ler og halmsiner eller træ, men efter 1800 og især fra 
1830 begyndte man for alvor at oprette små teglværker 
og til det ”importerede” vi tyske teglbrændere - især fra 
det tyske fyrstendømme Lippe-Detmold, fordi de havde 
stor erfaring i teglværksarbejde – og var villige til at rejse 
herop for at arbejde. Det var en lang og tidskrævende 
tur på over 700 km her til Nordjylland. En af de mulige 
rejseruter var med tog til Altona nær Hamburg og derfra 
videre med dagvogn til Nordjylland. 

 
Som man kan se i annoncerne fra Hjørring Amtstidende 
1856, så annoncerede Rønnovsholm Teglværk med 
salg af både mursten, drænrør, tagsten og krybbesten.
Det tyder også på, at det var rimelig nemt at hyre ar-
bejdskraft til teglværkerne fra Lippe-Detmold ved, at der 
var hvervekontor i Aalborg.

 Læs mere om Rønnovsholm Teglværk i næste blad.

Er der nogen af bladets læsere, der skulle have en mur-
sten, der er stemplet Rønnovsholm på eller måske ved 
noget om dette teglværk eller den uheldige gårdejer fra 
Guldager, så vil jeg meget gerne høre fra jer.

Rønnovsholm Teglværk

Rønnovsholm Teglværk
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Julelegeaften med 
Joanne 
Endnu en gang kom nissemor forbi og underholdt store 
og små, da Børnenes Jord ”Ministrup” og PV81 holdt den 
årlige julelegeaften. Der var dans om træet med mange 
sjove lege, til sidst kom julemandens tre hjælpere og 
delte godter ud. Alle havde en god aften med kaffe, pe-
bernødder og juleklip

Hjørring Amtstidende 1856

Hjørring Amtstidende 1856 den 17. mar. 
nr. 54

Hjørring Amtstidende 1856 den 27. dec.
nr. 248

Børnenes Jord



Lokalbladet10

40 personer første  gang og 60 anden gang må være en 
succes. Store som små, var mødt op til ”Familiebrunch” 
i Vrejlev Hæstrup Hallens cafeteria søndag formid-
dag, et nyt tiltag, som er arrangeret af Børnenes Jord i 
Poulstrup, Ministrup,  i samarbejde med PV81. Der var 
først ”Brunch” med kaffe, te, saft, rundstykker, smør, 
pålæg, ost, marmelade og pålægschokolade. Derefter 
var der leg i hallen, med legehjørne og hoppepude til de 
mindste (op til 2. klasse), de lidt større børn kan spille 
bold mv. i resten af hallen. 
En nyfortolkning af legeaftenerne, som vi vil gentage…
søndag den 9. marts fra kl. 9,30 – 12,00
Alle synes det var en god formiddag og glæder sig til 
næste gang 
Man kan tilmelde sig på pv.81.dk/event allerede nu…

Poulstrups nye flotte vuggestue blev indviet 
Jubii - endelig blev vores nye flotte vuggestue officielt 
indviet, og det skete torsdag d. 11. december (nøjag-
tigt d. 11.12.13 kl.14.), men pga. de rigtig mange børn i 
Vrejlev-Hæstrup, så havde vi faktisk allerede taget vug-
gestuen i brug. Den nye vuggestue i Poulstrup er en 
del af Børnehaven Skovager, der har haft til huse på 
Vrejlev-Hæstrup Skole siden januar 2012. I forbindelse 
med vi nu både tilbyder vuggestue og børnehave, har vi 
skiftet navn til Børnehuset Skovager. 
Det røde bånd blev klippet og børnene sang
Indvielsen foregik med masser af glade børn med flag, 
og med indvielsestale af Skovagers leder Mette Peder-
sen, og det obligatoriske røde bånd blev klippet over 
af Sigfred, der er et af børnene i den nye vuggestue. 
Da alle børn, personalet og gæsterne var kommet ind 
i fællesrummet, sang børnehavebørnene to sange fra 
”scenen” på hemsen. Resten af eftermiddagen var der 
”åbent hus”, hvor der var mulighed for at se de nye flotte 
faciliteter og smage på de lækre kagemænd og de lune 
æbleskiver. Op til indvielsen havde vi kørt en navne-
konkurrence, hvor børn og forældre kunne komme med 
forslag til navne på stuerne og vinderen blev Anna Sofie 
med navnene Mariehønsene, Bierne og Sommerfug-
lene og en logokonkurrence, hvor vinderne blev Signe 
og Clara. 
Der er mange fordele ved at være på skolen
Vuggestue og børnehave benytter også skolens facili-
teter, som fx gymnastiksalen, musiklokalet og skolekøk-
kenet, ligesom der er mulighed for at benytte idrætshal-
len, de udendørs  boldbaner og Poulstrups nye flotte 
multibane. 

”Familiebrunch” 
med succes

Poulstrups nye 
vuggestue

Sigfred fra vuggestuen klippede det røde bånd over og 
vuggestuen var officielt indviet.

Poulstrups nye vuggestue
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Mette, der er leder af Børnehuset Skovager, 
holdt åbningstalen

 Børnehavekoret sang for gæsterne fra ”scenen” 
på hemsen.

Der blev hurtigt kø ved de flotte 
kagemænd.

Børnene hjalp selv med at pakke de gaver op, som vugge-
stuen havde fået ved indvielsen.

Vinderne af logokonkurrencen blev også afsløret på storskær-
men, hvor skitserne til det nye logo blev fremvist.

Børnehuset
Skovager, på skatte-
jagt efter julemanden

Børnehuset Skovager
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Se program på harkenugf.dk 

DGI Børneopvisning i 
Vrejlev Hæstrup Hallen

Harken er igen i år vært for 
DGÍ s Børneopvisning
søndag d. 9 marts 2014. 

Det bliver helt sikkert en forrygende dag med 
en masse dejlige opstemte unge mennesker, 
der vil nyde at vise os det de har lært over 
vinteren. Vi forældre/bedsteforældre/publikum 
vil stå og nyde og få en lille smule gåsehud 
når vi ser på deres præsentationer. Der vil 
som sædvanligt blive serveret madpakker til 
gymnasterne og der vil være mulighed for at 
købe i cafeteriet.

Der kommer dygtige hold fra :
Astrup-Sønderskov IF
Poulstrup Vrejlev Sport 81
Skibsby Højene IF
Taars-Ugilt Idrætsforening
Vrå Gymnastik Forening
Harken Ungdoms og Gymnastik Forening

Harken Ungdoms og Gymnastik Forenings 
Forårsopvisning i Harken Hallen

Nu har vi en del år nydt godt af den dejlige store Vrejlev-
Hæstrup Hal, da vi ikke havde plads nok i vores egen hal. 
I år vil vi prøve at være på hjemmebane igen, da vi ikke 
er så mange. Vi vil så spare lidt på vores mange frivillige, 
når der skal flyttes redskaber og stole frem og tilbage, i 
lastbil og kreaturvogn. Så i år gør vi kun den ene gang 
til DGI Børneopvisningen. Forårsopvisningen vil foregå 
som den plejer, med flotte opvisninger og med gæsteop-
træden af Retroholdet i SHI/TUI som vores Lisa Dissing 
Hansen er instruktør for. På indgangsbilletten er der saft/
kaffe og dejlige hjemmebagte kager. Vi glæder os til at se 
alle til en rigtig hyggelig dag.

Harken Ungdoms og Gymnastik 
Forening 

holder søndag d. 6. april 2014
Kl. 14.00 – 16.30

Harkens Forårsopvisning
i Harken Hallen

Gæsteopvisning:
Retroholdet SHI/TUI

DGI Børneopvisning

HUGF
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Harken Ungdoms og Gymnastik Forenings 
Fastelavnsfest 

i Harken Hallen
søndag d. 2. marts Kl. 14.00 – 16.00

Fastelavnsfest i Harken Hallen
Så holdes der igen fastelavnsfest i Harken. Sidste år var der rigtig mange flotte kostumer, 

det var skønt at se alle dem der havde gjort et flot og sjovt stykke arbejde ud af det, og 
rigtig mange voksne havde taget udfordringen op. Der er præmier for bedste udklædning 
for både børn og voksne. På indgangsbilletten vil der igen i år være sodavand og slikpose 
til børn og kaffe/te med fastelavnsbolle til de voksne. Slip fantasien løs og mød op til en 

festlig dag.

Se alle arrangementer på vores hjemmeside – harkenugf.dk

HUGF
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Hedebovej 1

Huset hed i mange år ”Mariebo” og blev bygget af Ejner 
Steen Christensen og Johanne Martine Christensen født 
Nielsen. 

De var begge to fra Harken og Ejner Steen boede sam-
men med sin mor Smed Maren på Ålborgvej 579. Jo-
hanne var fra ejendommen hvor firmaet Harken Huse 
senere kom til. Hendes far hed Alfred Nielsen.
Da Johanne flyttede ind til Ejner, måtte Smed Maren 
flytte på loftet indtil Hedebovej 1 var færdigbygget.
Ejner arbejdede på Elværket. Det unge par havde ingen 
børn. Johanne blev syg og fik foretaget ”det hvide snit”. 
Hun var i en årrække i Brønderslev og sidst på Stenkilde 
i Sønderskov. Ejner flyttede til Hjørring, hvor han fik en 
stor familie.
I dag bor Pernille Nielsen og Patrik Bornhøft på adres-
sen. 

Patrik kommer fra Hjør-
ring og har gået i skole 
både i Højene og Bag-
terp. Han er godt i gang 
med at uddanne sig til 
SSH, for han vil gerne 
arbejde med mennesker 
og deres pleje/omsorg.
I fritiden træner han sin 

store hund som er en Rhodiesian Ridgeback, på dansk 
en afrikansk løvehund, og han vil starte i DCH i Hjørring. 
Er der mere tid til overs, vil han gerne spille fodbold i 
Harken.
Pernille kommer fra Ugilt og har gået i skole i Lørslev. 
Hun er udlært bygningsmaler, men er også begyndt på 
SSH, hvor hun har planer om at læse videre til SSA. 
Pernille har også sin egen hund og det er en West High-
land White terrier. Der er fart på, når hundene er ude at 
røre sig og når der kommer gæster.
I ønskes velkommen og held og lykke fremover
af Lokalbladet.

Ålborgvej 569

I 1963 solgte Thomas Bang den gamle landbrugsejen-
dom til Jette og Egon Jørgensen. Den lå på hjørnet at Ål-
borgvej med jord ned ad Hedebovej. Det unge par boede 
i 3 mdr. i en af lærerboligerne på Gunderuplund, indtil 
huset var klar til indflytning. Der var nok at tage fat på, 
for stuehus og stald og lade var bygget sammen og der 
var ikke ryddet efter de sidste kreaturer. Desuden var der 
hverken toilet eller vand indlagt til køkkenet.
Egon var maler og skulle bruge udbygningerne og i takt 

med, der blev råd til det, blev der lavet soveværelse, væ-
relser og badeværelse i den gamle kostald og laden blev 
til værksted/lager.
Jette var ekspedient hos K G Christensen i Centrum i 
Brønderslev. 
De fik to børn, Sanne der bor i Hjørring og Søren der på 
grund af sit arbejde p.t. bor i Kina. De har begge gået i 
Vrejlev Hæstrup skole.
Egon blev syg af de opløsningsmidler han havde arbej-
det med og Jette blev alene i 1997. Året efter solgte hun 
huset i Harken og flyttede til Poulstrup, for at være nær-
mere sin datter. Da Sanne så senere flyttede til Hjørring, 
købte Jette en HP lejlighed på HF Bjørnsvej.
Når man er pensionist, er der ikke fritid, men en masse 
dejligt at lave, bl.a. med fire børnebørn. Jette synger i 
kirkekor i Vrejlev, arbejder i Røde Kors butikken i Hjør-
ring, deltager i læseklub i Poulstrup og i senior højskole 
i Hjørring. Derudover er der også tid til en tur på ferie. I 
dag bor Bjarne Sandager Nielsen, Ella Nielsen, Pernille 
Nielsen og Helene Nielsen  i huset på Ålborgvej.

Husene i Harken

Husene i Harken
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Ålborgvej 573

Det gule hus ved siden af slagteren.
Fra 1943 – 45 boede Gerda og Marius Christiansen med 
2 børn på 1. sal i huset. 
De der ejede huset hed Olga og Ingemand og de havde 
også et landbrug ude på Rønnovsholms mark.

Mor fortalte at der skete mange ting, de kunne se på ud 
af vinduet. Ikke mindst da tyskerne kapitulerede og både 
de tyske og ungarske soldater drog sydpå. De kunne ses 
så langt øjet rakte. Nogle af dem, havde fået fat i gamle 
barnevogne, som de kunne transportere deres ejendele 
i.
Huset blev senere solgt til Signe og Frans Bertelsen, der 
er svigerforældre til Else Bertelsen, Rønnovsholmsvej 
44. Lejerne fra den periode var Ingeborg og Tage Berg, 
der boede der, mens deres hus på Kløvermarken i Møl-
lebyen blev bygget.
I 1972 blev huset solgt til Olga og Børge Jensen. De be-
boede selv hele huset med deres tre børn. Bjarne der 
stadig bor i Harken, Kurt i Rønnebjerg og Jette i Hjørring.
Olga arbejdede på Gunderuplund mens Staten ejede det 
og da det lukkede, blev hun ansat på Hjørring sygehus. 
Børge var chauffør og sidst hos DLG. 
HP opkøbte huset til nedrivning i 2007 og Olga og Børge 
flyttede på Toelhøjvej i Hjørring. Det var lidt underligt at 
sælge på den måde og i starten synes de, der var for lidt 
at lave, hvor de flyttede hen, men nu hygger de sig med 
børnene og deres familier. I dag ligger Kronevinduer på 
adressen.

Ålborgvej 575

Det røde hus der også blev nedrevet, da Kronevinduer 
kom til, var ejet af Lis og Christian Larsen.
Børge Jensen fortalte mig, at der endnu tidligere har boet 
en karetmager på stedet. Han lavede karosseriarbejde 
på biler og havde tre mand ansat dengang. Han var ud-
lært hos Oluf Nielsen, der boede i Møllebyen, nærmere 
betegnet Ålborgvej 468. Da han skulle starte for sig selv, 
hjalp Peter Thomsen Oddingen ham økonomisk.
Lis og Christian Larsen havde tre børn. Da de solgte til 
HP, blev det lejet ud, indtil Kronevinduer skulle bruge 
grunden.
Deres ene søn købte det lille gule hus som lå bag ved 
forsamlingshuset.

Billedet stammer fra dengang Ålborgvej blev udvidet i ????. 
Det forreste hus var Ålborgvej 575, det næste hus var Ålborg-
vej 573 og bagest ses slagter Larsens hus Ålborgvej 571

Husene i Harken
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I slægtens fodspor 
er teksten til dette 
billede, det bliver 
også temaet for 
årets generalfor-
samling i Vrejlev-
Hæstrup Lokal-
historiske Forening.

Mandag d. 24. marts kl.19 holder Vrejlev-Hæ-
strup Lokalhistoriske Forening generalforsamling i  
”Aktivitetshuset”, Gl. Rønnebjergvej 9 Poulstrup.
Denne aften vil Neel Skovgaard fra Bastholm komme og 
fortælle historien om ”Noget mørkt langt tilbage”. Neel 
vil fortælle om, hvordan hun fandt frem til sin slægts hi-
storie, hvor og hvordan hun fandt og har brugt de for-
skellige muligheder, der i dag findes, når man vil forske i 
sin slægts historie. Vi kan love for, at det bliver en rigtig 
spændende aften.
Efter kaffen holder vi en kort generalforsamling i henhold 
til foreningens vedtægterne. 
Hele aftenen inkl. kaffe koster 25 kr.
Med venlig hilsen Bestyrelsen 

Møde for alle i Poulstrup og omegn

Årsmøde i ”Multinetværket”, Landsbyrådet i Poulstrup.
Mandag den 17. marts 2014 kl. 19,00-21,00

I Vrejlev Hæstrup Hallens cafeteria

Vi vil gerne se dig til en snak om fremtiden for vores by.
Vi vil også fortælle hvad der er sket i det forgangne år.
Lokalbladet, Poulstrup.net, kulturgruppen, kunstgrup-
pen, Klosterruten, byfornyelse, plante løg, energiaften
Landsbyrådet i Poulstrup er bl.a. repræsenteret i Lands-
byForum i Hjørring kommune, som er et organ der bl.a. 
fordeler penge til landsbyerne via vedligeholdelsespul-
jen. og indstiller projekter til matchningsmidler.
”Multinetværket” er Landbyrådet i Poulstrup, er kontakten 
til myndighederne f.eks. i forbindelse med byfornyelsen, 
men også et sted som kan hjælpe med at søge midler til 
et nyt projekt til gavn for byen.
Klosteruten er et godt eksempel.

Snestormen

Lokalhistoriske Forening
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I vuggestuen arbejder vi hen over året med nogle små 
figurer som hedder Rumpebumperne. De elsker at  be-
væge sig - bruge deres sprog - undersøge naturen - ja 
bruge alle deres sanser. 
Lige nu har vi sagt velkommen til Rumpebumpen som 
hedder Rimse Ramse.
Han er en bamse som elsker at lave rim og remser og 
synge sin egen sang.
Hver uge kalder vi på Rimse Ramse som bor i sin eget 
hus på Mariehønen.
Når vi arbejder med Rumpe Bumperne sidder børnene 
på deres egen pude og kigger op på kassen og kalder på 
Rimse Ramse. Når bamsen vågner og titter frem sidder 
de små børn i vuggestuen med glædestrålende øjne og 
rækker armene frem for at give Rimse Ramse en knuser 
og sige Hej.
Efterfølgende har vi fokus på at lytte til hans sang. - lave 
rim og remser samt mundmotoriske lege, hvor børnene 
bliver bevidst om hvad sker der når vi bruger munden til 
at puste til fjer, spise rosiner uden at bruge hænderne se 
sig selv i spejlet når vi bruger munden. 
Når vi arbejder med projekter har vi fokus på, at skabe 
genkendelighed for børnene, det gør vi igennem mange 
gentagelser i aktiviteterne. Vi oplever at børnene efter få 
gentagelser er blevet bevidste om hvad det er vi arbejder 
med og hvilken rækkefølge tingene kommer i. Det ser vi 
ved, at børnene selv  begynder at pege på den kasse vi 
har tingene i og kalde på bamsen som vi bruger. Når vi 
finder noget i kassen vi skal arbejde med, begynder de at 
puste til fjer uden besked fra de voksne. 
De næste par måneder vil vi 2 gang om ugen arbejde vi-
dere med denne figur som har fokus på børnenes sprog-
lige udvikling.

Mariehønen arbejder 
med Rumpebumperne

Simon ser hvad 
hans mund kan i 
spejlet

Nicholas og Natalie er nysgerrige efter at se hvad der er i 
kassen

Vi siger alle sammen hej til rime ramse som gemmer sig i 
æsken

Malthe puster til fjer

Møllehaven
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At følge en proces fra start til slut giver barnet inspiration 
til meningsfuld læring.
At have gang i håndmixer og store skåle forud for en 
maleaktivitet gav anledning til undren og spørgsmål og 
efterfølgende en del refleksion fra børnenes side.
Sammen med sæbespåner / vand / farve tryllede bør-
nene det lækreste fingermaling frem.
Undervejs kom følgende kommentarer fra børnene:
Se det ligner risengrød !
Jeg vasker hænder med malingen !
Mine fingre er helt bløde nu !
Det ser lækkert ud …. Kan vi smage !
Der bliver striber når jeg rører i skålen !
Mine hænder kan glide i det !
Hvor er min pensel !
Børnene havde en meget forskellig tilgang til aktiviteten, 
for nogle var det med forsigtighed og med en-finger sy-
stem, for andre blev med hele hånden til brug som red-
skab og med store armbevægelser for at få mest mulig ” 
glidebane-effekt” ud af det bløde sæbeskum.

Fingermaling

Møllehaven
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Vi har i Møllehaven i Harken haft studerende fra SOSU 
i Hjørring 
De kom og lavede aktiviteter med nogle af de ældste 
skolebørn.
De ville gerne lære børnene noget om farver, trafik som 
samtidig udfordrede dem motorisk. 
Et andet mål var også give dem inspiration til nye lege 
– og denne kan leges både ude og inde samt bruges til 
idræt når børnegruppen er i hallen.
Børnene skulle på skift være den som stod foran og kald-
te børnene frem. Der var forskellige motoriske udfordrin-
ger i måden at komme frem på.
Efter legen var færdig gik den lille gruppe børn til samling 
hvor de snakkede om følgende:

• betydning af farverne
• hvorfor der var lyskryds
• hvor man oftest kunne finde et lyskryds
• hvor der ikke er lyskryds

Som afslutning på det hele lavede børnene en tegning 
som viste et lyskryds.

Rød – Gul – Grøn stop

Møllehaven
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Kirketider

Dato Kirkeåret Vrejlev Hæstrup
Marts
2. marts Fastelavn 10.30 Kirstine Rafn

14.00 Harken hallen v/Kirstine Rafn
9. marts 1.s.i fasten 10.30 Kirstine Rafn

Minikonfirmanderne medvirker
16. marts 2.s.i.fasten 10.30 Kirstine Rafn
23. marts 3.s.i.fasten 10.30 Kirstine Rafn 

          Konfirmandernes egen højmesse
26. marts 17.30 Kirstine Rafn

          Gud og aftensmad
30. marts Midfaste 14.00 Ole Holm
April
2. april 19.00 Før mørket sænker sig

Aftengudstjeneste på vendelbomål
v/Niels Clemmensen 
Vin, cider, chips m.m. 

6. april Mariæ bebudelse 10.30 Kirstine Rafn
13. april Palmesøndag 09.00 Viggo Noe
17. april Skærtorsdag 19.00 Kirstine Rafn

Let anretning
18. april Langfredag 10.30 Kirstine Rafn
20. april Påskedag 10.30 Kirstine Rafn
21. april 2. påskedag 19.30 Fælles musikgudstjeneste Vrå kirke

Efterfølgende kaffe i Sognegården
27. april 1.s.e. påske 10.30 Kirstine Rafn

Konfirmation

Maj
4. maj 2. s.e.påske  

         
09.00 Kirstine Rafn

11. maj 3.s.e.påske 10.30 Kirstine Rafn
16. maj Bededag 10.30 Kirstine Rafn
18. maj 4.s.e.påske 10.30 Kirstine Rafn
21. maj 19.00 Kirstine Rafn

Pilgrimsvandring
25. maj 5.s.e.påske 10.30 Kirstine Rafn

Kirkekaffe
29. maj kr. Himmelfart 09.00 Kirstine Rafn



Mødeliste

Kontaktperson: Erik Christensen, tlf 23 47 86 92

I præstens fravær

Når jeres lokale sognepræst har fri er der afløsning af enten Ole Holm (Vrå-
Em) eller Viggo Noe (Vejby-Sejlstrup-Harritslev-Rakkeby), idet vores i alt 8 
sogne har indgået et samarbejde om afløsning ved fravær.
Jeg har fridag om fredagen, og det står jer frit for at kontakte enten Ole Holm 
eller Viggo Noe, hvis det ikke kan eller skal vente til mandag. Men der ud over 
holder jeg fri følgende dage:

28. - 30. marts (begge dage inkl.) - Ole Holm afløser
10. -16. april (begge dage inkl.) - Viggo Noe afløser

Ole Holm kan kontaktes på tlf.: 98 98 10 40 eller mail: OHO@KM.DK og
Viggo Noe kan kontaktes på tlf.: 98 99 80 22 eller mail: VNO@KM.DK

Tid Kl. Emne
10. marts 19.30 Møde v/sømandsmissionær Leif Rasmussen
24. marts 19.30 Møde v/Jørgen Smedegaard
3. april 19.00 Vesterkirken Stenum:

Flekkerrøy Sangkammerater fra Norge
28. april 19.30 Møde
3. maj 19.00 Vesterkirken Stenum:

Koncert med evageliets gyldne sange
26. maj 19.30 Møde v/Bent Kjær
Alle møder er i Sognehuset med mindre andet er nævnt

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 

Lokalbladet21
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Nyt fra sognepræsten

Søndag den 9. marts,  
kl. 10.30 i Vrejlev Kirke
Årets minikonfirmander deltager meget 
aktivt i gudstjenesten. Prædikenen 
er denne dag erstattet af et hørespil, 
som minikonfirmanderne opfører for 
os. Der vil være sang og musik, som 
minikonfirmanderne præger og som 
ikke er helt, som det plejer at være, 
når vi samles til gudstjeneste i kirken. 
Det er afslutning på minikonfirmand-
forløbet vi holder denne dag, og der 
vil derfor også være ”fernisering” efter 
gudstjenesten. De sidste mange uger 
har minikonfirmanderne lavet forskel-
lig kristen kunst, som udstilles. Og alle 
opfordres til at blive til ferniseringen og 
nyde et lille glas cider eller sodavand 
og se de mange forskellige kunst- 
værker, som minikonfirmanderne bag-
efter tager med hjem. Så det er en 
enestående chance – og den eneste 
– for at se, hvad børn i 3. klasse får 
ud af kristendommen, når fantasien 
slippes løs.

Marts måned byder på ikke mindre end to meget spændende og interes-
sante gudstjenester, der har det til fælles, at de hovedsageligt er lavet af 
børn og unge mennesker

Søndag den. 23. marts,  
kl. 10.30 i Vrejlev kirke
Konfirmandernes egen højmesse… Dette års kon-
firmander vil lave en hel højmesse for os - komplet 
med bønner og prædiken m.v. Men i år er der en 
lille ekstra ”krølle” på gudstjene-sten… De unge 
mennesker har nemlig selv skrevet en salme, som 
uropføres denne søndag. Og den er ikke helt ramt 
ved siden af – den er faktisk ret god. Melodien er 
velkendt, men teksten måske lidt overraskende – 
men det må man altså komme i kirke for at opleve. 
Konfirmanderne har flere onsdage morgener for-
fattet bønner, kollekter og alt det andet, der skal 
til, for at vi kan holde en højmesse. De deltager 
meget aktivt og fremfører selv langt det meste af 

gudstjenesten. Så kom og bak op omkring vores dygtige kon-
firmander. Vær med til at gøre gudstjenesten til den gode ople-
velse det er, når mennesker mødes i Jesu navn.

Årets hold af minikonfirmander 
er kreative og udfolder sig hver 
onsdag i Sognehuset

Konfirmandholdet fra 2013 forbereder  
deres egen højmesse i Vrejlev kirke
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Nyt fra sognepræsten

Før mørket sænker sig – 
på vendelbomål!
Onsdag den 2. april, kl. 19.00 i Vrejlev kirke 
samles vi til en af vores hyggelige aftengudstjen-
ester. Men denne gang bliver den en hel del an-
derledes…
Vi får besøg af Niels Clemmensen fra Børglum 
kirke, som skriver følgende om aftenen:
”Ved aftengudstjenesten vil der blive prædiket på 
vendelbomål, mens gudstjenesteritualets tekster 
og bønner læses på rigsdansk.
Vendelbomålet er et dagligt sprog, og det er i 
stand til at udtrykke en rigdom af nuancer i hver-
dagslivet, som det leves på landet. Men det er 
ikke udviklet til kirkens ritualer. Der er ingen tvivl 
om, at det ville virke meget kunstigt, hvis man for-
søgte.
Med prædikenen er det anderledes. En prædiken 
skal se menneskelivet i lyset af Guds ord. Det kan 
gøres på mange forskellige måder – selvfølgelig 
også på vendelbomål. Det bliver en lavmælt 
prædiken, fordi vendelbomålet er et lavmælt mål, 
der ikke føler sig godt tilpas med alt for store 
ord. Det bliver en prædiken, der er helt nede på 
jorden. Og det bliver en prædiken med et glimt 
i øjet, for den gode gamle og velkendte vendel-
bolune skal selvfølgelig også være til stede.”
Vi tør godt love jer, at det bliver en rigtig god 
oplevelse. Kom og vær med og slut aftenen af 
med et glad vin eller cider/sodavand i gode ven-
ner eller naboers selskab

Konfirmation 2014
Årets konfirmander springer ud i Vrejlev kirke søndag den 27. 
april. Vi starter gudstjenesten kl. 10.30, men allerede fra kl. 
10.00 kan der afleveres telegrammer mv. i våbenhuset (hvor 
der er vagter).

Følgende er indskrevet til konfirmation:
Andreas Henriksen
Camilla Mortensen
Camille Damsgaard
Casper Mikkelsen

Emil Nielsen
Laura Jensen

Mathilde Saksager
Patrick Østergaard
Søren Kristiansen
Lasse Christensen
Malene Andersen

Da konfirmandholdet er lille i år, er der god plads til øvrige 
kirkegængere, der måske tidligere år har undladt at gå i kirke af 
hensyn til pladsmangel. Vi opfordrer alle til at komme og være 
med til at gøre dagen festlig for de unge mennesker.
Konfirmanderne har haft stor indflydelse på gudstjenesten, idet 
de selv har skrevet ind- og udgangsbøn, selv har valgt salmer – 
og endda selv forfattet én af de salmer, som vi skal synge.

Niels Clemmensen, sognepræst i Børglum
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Nyt fra kirkegårdslederen

Så er endnu en vinter gået, og i år 
har vi også fået lidt sne.  Det lod godt 
nok vente på sig og kom først hen i 
januar, men med frost og fygning i 
en lang periode fik vi da fornøjelse 
af sneen endnu en gang. Og når det 
sner er der jo ikke noget at lave på 
kirkegården, eller er der? Jo, for når 
vi har sne går der en del timer hver 
dag med at rydde det væk. Og er det 
en vinter uden sne skal der rettes 
gravsteder op. Så tidsmæssigt går 
det ca. lige op.
Ellers bliver vinteren brugt til at få styr 
på regnskaber, momsafløft-ningspro-
cent , takstberegning og administra-
tion for kirkegårdene. Der er efter-
hånden mange ting der skal ordnes, 
og det er nogle specielle systemer 
der bruges inden for kirken, så det er 
ikke bare debet og kredit længere. 
Inden for kirken er der ydelser uden 
moms, med moms, og en variabel 
momsafløftningsprocent som vi selv 
skal regne os frem til. Det får vi nog-
le regneark til, og det er egentlig ret 
enkelt, men vi skal så kunne rede-
gøre for hvordan og hvorfor vi bruger 
en bestemt måde at regne det ud 
på. Vi syntes det er en unødvendig 
bureaukratisering, som gør det mere 
tidskrævende at have med at gøre.
Der er nu om dage også krav om at 
alt hvad vi har af maskiner, el værktøj 
og stiger m.m. en  gang om året skal 
efterses. Det er ikke nok at man har 
kigget på det, det skal også skrives 
på en liste, og tingene skal markeres 
med blå farve.Det betyder jo en ek-
stra udgift for menighedsrådet, hvis 
de skal have firmaer til at udføre 
eftersynene. Men for vores vedkom-
mende er vi 2 medarbejdere der har 
taget et kursus i at udføre eftersyn-
ene, så det går det også noget tid 
med i løbet af vinteren.
 Jeg vil også denne gang lige skrive 
lidt om kirkegårdstaksterne. De store 
prisstigninger er heldigvis stoppet, 
og priserne er i år kun steget med 
0,4 %. Vores takstblad kan findes på 
kirkernes hjemmeside vh-kirker.dk. 

Den kan også fås på kirkegårdskon-
toret.
Men det er blevet meget dyrt at have 
os til at udføre arbejdet på gravste-
derne, så nogle gravstedsejere går 
over til selv at passe deres gravs-
te-der, og de der ikke selv kan, på  
grund af helbred eller afstand, er 
måske  desværre nød til at få grav-
stedet nedlagt, når fredningsperioden 
udløber. Det giver flere tomme grav-
steder år for år, og som det kan ses på 
kirkegårdene lægges en del arealer 
om i græs. Det betyder dog ikke man 
kan få et plænegravsted overalt på 
kirkegårdene, men man kan få oplys-
ninger om reglerne for de forskellige 
områder på kirkegårdskontoret. 
I år kan vi også se frem til samme be-
manding som sidste år på 7 ansatte 
i det daglige. Vi vil igen i år prøve at 
få mere ryddet op i gamle planter og 
træer på kirkegården, men vi skal nok 
passe på det hele ikke bliver savet 
ned. Ligeledes vil vi fortsætte med 
udskiftningen af hække, men der er 
jo et arbejde der har stået på i flere 
år, og vil strække sig en del år ud i 
fremtiden.
Med håbet om et godt forår, og en god 
sommer, Jan Bjergene Christensen, 
kirkegårdsleder.

Billeder fra Vrejlev kirkegård sommeren 
2013

Billedet er fra grandækningen i november 2013
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Nyt fra organisten

Sangaften
Når vi kommer til den lyse tid skal der 
synges - derfor finder vi sammen for at 
synge sommeren ind. Vi synger klas-
siske danske sange, revyviser m.m.
Sangene præsenteres af vores egen or-
ganist Lene Rom Frederiksen og efter 
kaffen er der mulighed for at ønske lige 
netop den sang du gerne vil synge.
Vi mødes i Præstegårdens konfirmand-
stue 
Kaffe med hjemmebag 10,- kr. 

Tirsdag den 6. maj kl. 19.00

Babysalmesang
Hver torsdag formiddag fyldes Vrejlev kirke af babypludren og sang. Igennem flere år har vi tilbudt babysalmesang 
til sognets mindste. Men hvad er babysalmesang? 
Babysalmesang er en hyggestund i kirken, hvor vi stimulerer børnenes nysgerrighed og lydhørhed overfor sang og 
rytmik. Vi har en utrolig stor skat af smukke salmer og sange. Denne skat er en værdifuld ting at give videre til vores 
børn. Musik har en dejlig indvirkning på børn fra de er helt små – noget af det bedste er at høre mor og far synge.
For børn mellem 2-12 måneder og deres forældre, eventuelt bedsteforældre. Tilbuddet er gratis, det koster dog 10,- 
for brød til kaffen/teen, som vi nyder i Sognehuset

• Oplev samværet med dit barn gennem musikkens poetiske univers og få ro til eftertænksomhed
• Vi synger, vugger, danser og laver fagter til salmer og børnesange

• Vi bruger tørklæder, rasleæg, sæbebobler mm. til at stimulere barnets sanser
• Vi lytter til musik

• De sange vi synger for vores børn vil følge dem hele livet 
• Så kom og vær med

Der er også plads til dig på holdet, vi mødes på disse datoer:
6. - 13. - 20. - 27. marts

3. - 10. april

Kom og hør vores dejlige kor
Kirkernes kor synger igen i foråret med ved 
3 gudstjenester
Søndag den 16. marts kl. 10.30 i Vrejlev 
kirke
Skærtorsdag kl. 19.00 i Vrejlev kirke 
2. påskedag kl. 19.30 i Vrå kirke til den 
fælles musikgudstjeneste, hvor alle 3 kor 
fra vores samarbejdende sogne medvirker.
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Nyt fra Sognepræsten

Skærtorsdag – 17. april       
kl. 19.00 i Vrejlev kirke
Jesus holder påskemåltid med sine 
disciple. Med nadveren indstiftes det 
evige måltidsfællesskab mellem Kris-
tus og alle troende. Men forræderen er 
til stede… I Lokalblad nr. 3/2013 skrev 
jeg om måltidsfællesskabet, og netop 
skærtorsdag er i måltidsfællesskabets 
tegn. Jesus spiste med sine nærmeste 
– og det vil vi også gøre. Vi dækker flot 
op i kirkerummet med hvid dug på bor-
derne, lys i kandelaberne og lidt god 
mad og drikke efter en aftengudstjen-
este, vi har gjort lidt ekstra ud af.

Påskens 
gudstjenester

Langfredag – 18. april           
kl. 10.30 i Hæstrup kirke
Dagen, hvor Jesus tages til fange og 
føres til Pontius Pilatus, der modvil-
ligt, men for at redde sin egen position 
og anseelse, dømmer Jesus til den 
fornedrende straf: Piskeslag, torne-
kroning og korsfæstelse. Vi markerer 
dagen ved at lukke altertavlen i kirken 
og holde en højmesse med fokus på 
Frelserens forsonende død.

Påskedag – 20. april             
kl. 10.30 i Vrejlev kirke
Kristus er opstanden, det største og 
mest glædelige budskab i kristendom-
men. Fra den tomme grav udspringer 
nyt liv. Vi fejrer gudstjeneste i lyset af 
og glæden over Mesterens opstand-
else, der baner vejen for alle mennesk-
er. Døden har ikke det sidste ord, den 
er overvundet.

2. Påskedag – 21. april                                                              
kl. 19.30 i Vrå kirke

Jesus møder de to disciple på vejen til Emmaus, der dog i 
første omgang ikke genkender ham i deres sorg over at have 
mistet ham. En god tradition er bygget op, vi holder fælles 
musikgudstjeneste med Vrå-Em og Rakkeby-Sejlstrup-Vejby-
Harritselv – og alle kirkernes kor medvirker. I år skal vi til Vrå 
Kirke. Vrå menighedsråd er vært ved kaffe m.v. efter gudstje-
nesten.
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Nyt fra Sognepræsten

Gud og aftensmad
Onsdag den 26. marts, kl. 17.30 i 
Vrejlev Kirke er der ”Gud og aftens-
mad” for alle der kan lide en sjov, an-
derledes, kort og børnevenlig gud-
stjeneste. Man skal såmænd ikke 
være barn for at være med – men 
legebarn er måske en god idé!
For på utallige opfordringer gent-
ager vi en tidligere succes… Vi skal 
over og under kirken. Det er derfor 
en god idé at tage noget tøj på, som 
kan tåle at blive lidt nusset. Vi skal 
både en kravletur under kirken og en 
klatretur på loftet over kuplerne!
Vi kalder aftenens tema for over/
under – og skal høre om, hvad der 
er over os (Guds himmel) og un-
der os (???), og det hele slutter 
selvfølgelig med god mad og safte-
vand i kirkerummet, hvor vi hygger 
os med hinanden.
Hvis I ikke har været med tidligere, 
så skulle I tage 1½ time ud af en travl 
hverdag, komme til Vrejlev kirke og 
hygge jer. I skal hverken købe ind, 
lave mad eller vaske op – det klarer 
vi for jer. I kan læne jer tilbage og 
nyde samværet med børnene – el-
ler med børnebørnene, som I sikkert 
kan få lov til at låne.

Billeder fra tidligere gudstjenester, hvor vi har været 
både “oppe og nede”
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Nyt fra sognepræsten

Pilgrimsvandring

I år ”går vi en gudstjeneste” i Hæstrup. Vi starter kl. 
19.00 fra Hæstrup kirke den 21. maj. Efter en rask 
gåtur i varieret terræn slutter vi igen ved kirken, hvor 
vi synger sidste salme og nyder lidt godt oven på mo-
tionen.
Pilgrimsvandringen har flere stop undervejs, hvor vi 
hører Guds ord, synger salmer, bekender vor kristne 
tro og holder altergang. Hvis man ikke mener at kunne 
klare turen, er man meget velkommen til at støde til 
i kirken efter vandringen og deltage i det hyggelige 
samvær.
Det er en helt anderledes måde at holde gudstje-
neste på. Man har både mulighed for at nyde naturen, 
få lidt motion og ikke mindst en god sludder med de 
øvrige deltagere. Og det er ikke tit, at det er velset 
at tale sammen under en gudstjeneste… Men det er 
netop meningen med pilgrimsvandringen; at man får 
lejlighed til en hyggelig snak med venner, familie og/
eller naboer.
Så tag fat i jeres venner og/eller familie og i jeres 
naboer – tag dem med i kirke på en anderledes og 
fælles-skabskabende måde.

I 2013 foregik Pilgrimsvandringen ved Vrejlev kirke, men 
p.g.a. dårligt vejr, var tilslutningen til vandringen ikke stor......

til gengæld var humøret højt hos de der valgte at blive inde 
i tørvejr.

Ved Pilgrimsvandrin-
gen i 2012 gik vi ud 
fra Hæstrup kirke
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Skolefest i Poulstrup med ”Prinsessen på (t)ærten”

Årets skolefest, d. 28. november, på Vrejlev-Hæstrup 
Skole blev rigtig flot besøgt og de mange besøgende 
blev budt velkommen af skoleleder Anja Nørgaard 
Clemmensen, der efterfølgende præsenterede aftenens 
spændende program. 
Aftenens første aktivitet var den traditionelle skolekome-
die, som 6. klasserne altid står for og efter Anjas vel-
komsttale gik tæppet for årets skolekomedie ”Prinsessen 
på (t)ærten” som er en munter parodi på HC Andersens 
Prinsessen på ærten. Klasselærer Sisse Holm Lundtoft 
havde instrueret eleverne med professionel hjælp fra 
Birthe Rosenfeldt fra Åsen Teater, Karsten Lykke Jen-

sen havde lavet de flotte kulisser og var ansvarlig for 
lyd, mens Majken Sundby stod for sminke af skuespil-
lerne. Eleverne i 6. klasse bestod med glans og havde 
da også været myreflittige i ugerne op til premieren, hvor 
de havde øvet samarbejde, læseteknikker, oplæsning, 
lært replikker, samtidig med de fik flyttet og overskredet 
en masse grænser og som bonus fået en masse socialt 
samvær, man ikke kan læse sig til. 
Efter den muntre og velspillede skolekomedie, åbne-
de aktivitetsrummene rundt omkring på skolen - disse 
var lavet af eleverne og deres forældre, og i kælderen 
havde 4. klasserne lavet den uhyggelige spøgelseskæl-
der, hvor mange fik sig et gys. I skolens flotte mediatek 
havde bogreolerne måttet vige pladsen for en hyggelig 
skolecafé, hvor lærere, ledelse og medlemmer af skole-
bestyrelsen bl.a. solgte kaffe, franskbrødsmadder, samt 
naturligvis tærte, da årets skolekomedie hed ”Prinses-
sen på tærten”. På gangen foran mediateket havde 5. 
klasse en lille butik med salg af franske hotdogs, æb-
leskiver, slik, chips og sodavand, hvor eleverne fik øvet 
praktisk matematik, når kunderne skulle ekspederes. I 
klasseværelserne havde hver klasse og deres forældre 

lavet forskellige sjove og udfordrende aktivitetsrum, hvor 
man kunne prøve alt muligt sjov - lige fra ”Det muntre 
køkken” til ”æblefiskeri” med munden.
 I skolens gymnastiksal blev der danset til de hotteste 
hits, spillet af et stort diskotek med masser af blinkende 
diskolys, laserstråler og røgmaskine. 
Eleverne, forældre og personalet på Vrejlev-Hæ-
strup Skole stod i fællesskab bag den flotte skolefest i 
Poulstrup, og fra skolens personale skal lyde en stor tak 
til alle, der gav en hånd med. 
Personalet på Vrejlev-Hæstrup Skole, Poulstrup
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Eleverne på mellemtrinet holdt julefrokost

De mange skønne elever i 3., 4., 5. og 6. klasserne på 
Vrejlev-Hæstrup Skole arrangerede, i samarbejde med 
deres lærere, en hyggelig julefrokost og den blev afholdt 
d. 28. november 2013. Eleverne stod selv for borddæk-
ning og madlavning, og havde en rigtig sjov og hyggelig 
julefrokost, hvor der også blev spillet julebanko. Her er 
lidt stemningsfotos fra mellemtrinets julefrokost 2013.
Lærerne på Vrejlev-Hæstrup Skole

2013´s sidste hyggeaften i SFO Skovhuset
  
Årets sidste hyggeaften i SFO´en ”Skovhuset”, blev holdt 
på Vrejlev-Hæstrup Skole den 18. december. Næsten 
alle SFO-børn mødte op, og det var herligt. Da alle var 
kommet blev vi samlet i aulaen og så blev der ellers leget 
gemmeleg over hele skolen. Det var rigtig sjovt og nogle 
fandt rigtig gode gemmesteder og var svære at finde. Ef-
ter legen var der aftensmad, som var frikadeller og pasta-
salat, hvilket faldt i de flestes smag. Resten af tiden var 
der dømt hygge og vi spiste alt det guf, vi havde lavet de 
sidste dage. Aftenen sluttede kl. 19.30 og da var alle vist 
også klar til at komme hjem efter en herlig aften. 

Birgitte Styrishave, SFO Skovhuset, Vrejlev-Hæstrup 
Skole

Elever fra 4. klassens bord i gang med at spille julebanko.

Her venter eleverne pænt på der 
bliver sagt ”værs´god”

Det flotte ”tag 
selv bord” 
med elevernes 
hjemmelavede 
julemad.

Alle elever hjalp med ved borddækningen.
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Poulstrup fik hjertestarter

Poulstrup har fået en flot gave, man forhåbentlig aldrig 
får brug for. Torsdag d. 16. januar kom Henning Krabbe 
fra Trygfondens regionale råd, nemlig til Poulstrup, med 
en hjertestarter, der opsættes udvendigt ved indgangen 
til Vrejlev-Hæstrup Hallen, som er beliggende lige bag 
skolen i Poulstrup.
12 nye førstehjælpere uddannet
Samme dag blev der uddannet 12 personer i hjerte-lun-
gestart og i betjening af hjertestarteren. De 12 nye hjerte-
lungereddere kom fra Poulstrups forskellige foreninger, 
dagcenteret, erhvervslivet, Vrejlev-Hæstrup Skole og 
Børnehuset Skovager (børnehave og vuggestue). Denne 
uddannelse i førstehjælp og hjerte/lungestart ved Torben 
Rehder fra Safety Group, betaler Trygfonden også.
Vi håber aldrig at få brug for den flotte gave, men nu har 
vi den tryghed, at vi ved der findes en hjertestarter ved 
hallen i Poulstrup. Hjertestarteren bliver også registreret 
på www.hjertestarter.dk hvor du altid kan finde nærmeste 
hjertestarter.
Hvad er et hjertestop?
Når en person får hjertestop, begynder en kamp med 
uret. De første minutter er livsvigtige. Og mange men-
neskeliv kan reddes, hvis du udnytter minutterne rigtigt: 
Ringer 112, starter hjertelungeredning, og får hentet en 
hjertestarter.
Ved et hjertestop begynder hjertet som regel at flimre, 
fordi de elektriske signaler i hjertet løber løbsk. Det be-
virker, at hjertet ikke længere kan pumpe blod og ilt rundt 
i kroppen. Et elektrisk stød med en hjertestarter vil ofte 
kunne få hjertet til at slå igen. Og jo tidligere i forløbet 
stødet gives, jo større er chancen for, at personen over-
lever. Chancen for succesfuld hjertestart falder med ca. 
10 procent pr. minut, så det vigtigste er, at du gør noget. 
Uden hjælp overlever personen ikke. 
Fakta om hjertestop 
* Der forekommer ca. 3.500 hjertestop om året i Dan-
mark uden for hospital, og ca. 10 procent overlever. 
* Ved hjertestop opstår elektrisk kaos i hjertets styrings-
system, og hjertets normale pumpefunktion ophører. 
* Chancen for overlevelse falder med ca. 10 procent for 
hvert minut, der går, fra hjertestoppet indtræffer, til gen-
oplivning påbegyndes.  
* Hjertelungeredning – kunstigt åndedræt og hjertemas-
sage – kan forlænge tiden, hvor det er muligt at genop-
live ved hjælp af en hjertestarter. 
* Overlevelsen er op til 30 procent højere i de tilfælde, 
hvor behandlingen er iværksat inden for fem minutter, ef-
ter hjertestoppet er indtruffet. 
Tallene stammer fra Dansk Hjertestopregister. 
Gratis TrygFonden Hjertestart app
TrygFonden har udviklet en app, der kan vise dig vej til 
de hjertestartere, som er registreret på hjertestarter.dk
”TrygFonden Hjertestart” er udviklet i en iPhone- og en 
Android-version. Med app’en har du en mobil mulighed 
for at orientere dig om, hvor den nærmeste hjertestarter 

er placeret.
App’en er udviklet på baggrund af anbefalinger fra Sund-
hedsstyrelsen om en mobil løsning med oplysninger om 
hjertestarternes placering i Danmark. I en akut situation 
skal man dog aldrig begynde at lede efter hjertestartere 
på mobilen, men i stedet ringe 112.
Du kan downloade TrygFonden Hjertestart gratis i app-
store eller på google play

Det er også en god idé at få den gratis ”112 app” 
Med Danmarks officielle 112 app kan du starte et opkald 
til alarmcentralen og samtidig sende mobilens GPS-ko-
ordinater afsted, så kan ambulancefolkene finde frem til 
dig, uanset om du står midt i en skov eller hvis du ikke 
kender adressen du ringer fra. På den måde kan du få 
hjælp hurtigere og hurtig hjælp redder liv. 
Vær særligt opmærksom på, at når du har downloadet 
112 app’en, skal du åbne den og indtaste dit telefonnum-
mer, for at 112 app’en er korrekt installeret på din telefon. 
Husk at 112 app’en virker kun i Danmark.
112 app’en virker ikke, hvis mobilens GPS er deaktiveret.
• - 112 app’en kan kun sende GPS-koordinater på 
steder med dataforbindelse.
Hvis dit batteri er under 25 %, vil 112 app’en starte opkal-
det til alarmcentralen, men ikke sende GPS-koordinater. 
Dette er for at sikre, at du kan få fat i alarmcentralen, 
uden at din telefon løber tør for strøm. 112 app’en vil også 
automatisk stoppe afsendelsen af GPS-koordinater, hvis 
dit batteri kommer under 25 %. 
Læs mere om, hvornår du skal ringe 112 på www.112.dk. 
Henrik Hansen, Poulstrup

Poulstrup fik hjertestarter
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Idrætstimer med badminton
I idrætstimerne på Vrejlev-Hæstrup Skole laver vi man-
ge forskellige aktiviteter og varieret træning. Vi bruger 
selvfølgelig også tid på en del af de mest traditionelle 
idrætsgrene. Her er billeder fra hallen, med idrætstimer 
i 4. klasse, hvor emnet er badminton. Vi har rigtig gode 
forhold til idrætsundervisningen, hvor vi udendørs har 
skoven, boldbaner, atletikbaner, beach-volleybane, mul-
tibane og udendørs streetbasket bane, mens vi inden-
dørs har gymnastiksal på skolen og idrætshallen som 
allernærmeste nabo.    
Idrætslærerne på Vrejlev-Hæstrup Skole

Instruktør Torben Rehder fra Safety Group instruerede i 
hjerte-lungestart og i brug af Poulstrups nye hjertestarter, 
som er skænket af Trygfonden.

Poulstrup fik hjertestarter

Kirkegårdsleder Jan Bjergene Christensen (tv) og medlem 
af Poulstrup Borgerforening Jens-Ole Frederiksen afprøver 
deres lærte færdigheder i hjerte-lungestart.

Her er det Jørgen Bak fra Poulstrup Dagcenter, der øver 
hjerte-lungestart og førstehjælp med hjertestarteren.

Flere og flere Poulstrup borgere mødte op jo tættere 
vi kom på kl. 16, hvor hjertestarteren fra Trygfonden 
skulle overrækkes.

Til venstre ses Trine Bæk Mortensen fra idrætsforeningen PV 
Sport 81, i midten Henning Krabbe fra Trygfondens regionale 
råd i Region Nordjylland og til højre Edith Jess fra Poulstrup, 
som fik idéen til ansøgningen om en hjertestarter i Poulstrup.
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For de nye elever, der efter sommerferien skal starte i 
0. klasse på Vrejlev-Hæstrup Skole i Poulstrup, afholdes 
der informationsaften for de kommende elever og deres 
forældre, d. 28. maj 2014 fra kl. 17 - 19.  Ledelse, per-
sonale og elever på Vrejlev-Hæstrup områdets skole i 
Poulstrup, glæder sig til at byde de nye elever og foræl-
dre velkommen. 
Om Vrejlev-Hæstrup Skole i Poulstrup med vuggestue 
og børnehave på samme adresse
Vrejlev Hæstrup skole er skolen i Vrejlev-Hæstrup områ-
det, med Poulstrup og Harken, som de største byer. 
Skolen i Poulstrup er ideelt beliggende, helt op til skoven 
Poulstruplund, og skolen råder over et skovområde, hvor 
eleverne kan lege og lære. Bag skolen findes Vrejlev-
Hæstrup hallen med motionscenter og udendørs har vi 
boldbaner, atletikfaciliteter, ny beachvolleybane, ny ba-
sketbane og ny multibane, der flittigt benyttes i skolens 
idrætstimer. 

Skole, SFO, børnehave og vuggestue under ét tag
Vrejlev-Hæstrup Skole er i 2012 ombygget med ny mo-
derne indskolingsafdeling, og i den store tilbygning fra år 
2000, er Børnehuset Skovager flyttet ind med vuggestue 
og børnehave i flotte om- og tilbyggede lokaler. 

Du og dit barn kan have jeres gang på skolen i Poulstrup 
i 12 år
Vuggestue, børnehave og skole samme sted, betyder at 
forældre og børn kan have deres gang i de gode trygge 
rammer på skolen i Poulstrup i ca. 12 år, nemlig helt fra 
vuggestue til og med 6. klasse. 

Skolen i Poulstrup er et godt værested og et godt lære-
sted
Vrejlev-Hæstrup Skole er en skole med en størrelse, der 
gør at alle kender hinanden rigtig godt - både børn og 
voksne, og da trivsel er grundlaget for læring, har skolen 
de allerbedste forudsætninger for en skole, som både er 
et godt værested og et godt lærested. Skolen i Poulstrup 
har fx læsebånd, som indeholder en times motion, læse-
træning og matematiktræning, der i høj grad er med til 
at styrke elevernes læsning, matematikkundskaber samt 
give motion. 

Fagdage til fordybelse
Hver fredag er en fagdag for eleverne i 3., 4., 5. og 6. 
klasserne, hvor elever og lærere, en hel dag, kan fordy-
be sig i fx natur & teknik, idræt, kristendom, billedkunst, 
dansk eller matematik. Fagdage er fordybelse, hvor man 
fx kobler teori med praksis eller tager på lærerige ekskur-
sioner ud af huset. Vrejlev-Hæstrup Skole sætter fokus 
på elevernes samarbejde i klasserne, på tværs af klas-
serne og drager høj udnyttelse af de mange faglige kom-
petencer, der er hos skolens personale. 
Skolen i Poulstrup har optimale moderne forhold for ele-

ver og personale, og skolen har i øvrigt faglokaler til alle 
fag. Vrejlev-Hæstrup skoles veluddannede personale 
dækker de forskellige fagområder, som en velfungeren-
de skole naturligt har behov for at have.

Eleverne i overbygningen fra 7. til 9. klasse har deres 
skolegang på Tårs Skole og vi kan heldigvis prale af en 
virkelig vellykket ”integration” for de elever og lærere fra 
Vrejlev-Hæstrup skole, der fortsætter i overbygningen på 
Tårs Skole. Med skoleskiftet opstår en masse nye ven-
skaber og busturen fra skolen i Poulstrup til Tårs Skole 
tager kun 10 minutter. 

Gratis skolebus til begge skoler*
Til begge skoler kører skolebus og der er gratis skolebus 
eller kollektiv befordring, *når afstandskriterierne mellem 
hjem og skole som minimum er:
2,5 km: 0. – 3. klasse
6,0 km: 4. – 6. klasse
7,0 km: 7. – 9. klasse

Vrejlev-Hæstrup Skole, Poulstrup Skolevej 3, Poulstrup, 
9760 Vrå. Tlf. 72333980
 www.taarsskolecenter.dk

Informationsaften for 
kommende elever i Poulstrup

Vrejlev - Hæstrup Skole

Naturen er vores største klasseværelse
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Dejlig juleafslutning på skolen i Poulstrup

 Fredag den 20. december, blev et helt kalenderår og 
et halvt skoleår, afsluttet med flot fakkeloptog til Vrejlev 
Kirke, hvor sognepræst Kirstine R. R. Rafn holdt en hyg-
gelig julegudstjeneste i børnehøjde. Børnehuset Skova-
ger, med vuggestue og børnehave, deltog sammen med 
eleverne og lærerne fra Vrejlev-Hæstrup Skole, og efter 
gudstjenesten gik alle i samlet flok tilbage til skolen, hvor 
der blev julehygget i klasserne.

Henrik Hansen fra Vrejlev-Hæ-
strup Skole og Jens Funk fra Tårs 
Skole har netop afsluttet og bestå-
et PD uddannelsen til it-vejledere i 
Tårs Skolecenter. Den 6 måneder 
lange uddannelse foregik på UCN 
i Hjørring, og Tårs Skolecenters 
to nye it-vejledere er nu klar til at 
tage fat på udfordringerne med 
it-vejlederfunktionerne på de to 
skoler. Hjørring kommunes funkti-
onsbeskrivelse for it-vejlederne på 
kommunens skoler lyder således: 
Formål med it-vejlederfunktionen
Formålet med uddannelsen har 
været at styrke arbejdet med at in-
tegrere brugen af it-didaktik i alle 
skolens fag. De nye it-vejledere vil 

med deres erhvervede kompetencer indenfor informati-
onsteknologiernes muligheder kunne varetage pædago-
giske læreprocesser om og med it herunder internettet, 
web 2.0 og skyen. It-vejlederne fastholder herigennem 
fokus på den digitale dannelses betydning for det pæda-
gogiske praksisfelt i overensstemmelse med Fælles Mål, 
Faghæfte 48.
I it vejlederuddannelsen har der især været fokus på at 
udvikle de studerendes kompetencer vedrørende:
1. It-didaktisk videndeling og organisationsudvikling
2. Udviklingsarbejder inden for it og teknologi i fagene
3. It-didaktisk vejledning i et organisationsperspektiv.
It vejlederne kan, i kraft af deres uddannelse, medvirke 
i samarbejdet om at etablere og evaluere pædagogiske 
udviklingsmiljøer. De kan analysere og vurdere digitale 
læremidler og teknologier med henblik på undervisnings-, 
vejlednings- og formidlingsopgaver generelt og på egen 
institution, og de kan analysere, evaluere og udvikle me-
tode- og procesledelse af vejledningsforløb.
It-vejledernes fokus-/samarbejdsområder
Hjørring kommune har nu uddannet de første 20 af 40 
it-vejledere og med færdiggørelsen af it-vejledernes ud-
dannelse fuldføres Hjørring kommunes strategi vedrø-
rende etablering af funktionsdygtig skole-it. Heraf følger 
nye muligheder for det pædagogisk-didaktiske samarbej-
de om at etablere differentierede læringsmiljøer, som kan 
række ud over klasserummets fysiske rammer.
Det vil være naturligt, at it-vejlederne får en central rolle 
i forbindelse med kompetencecentrets og teamenes op-
gave med at integrere brugen af it-didaktik i alle skolens 
fag. 
It-vejlederen samarbejder med lærerne og andre res-
sourcepersoner om målrettet at udvikle pædagogisk 
praksis inden for almenområdet med fokus på det pæda-
gogisk-didaktiske felt.
It-vejlederen deltager i et tværkommunalt netværk, som 

Nye it-vejledere

har til formål at sikre indbyrdes videndeling og sparring, 
fælles videreudvikling og kommunikation mellem det fag-
lige netværk og ledergrupperne.
Se mere om Tårs Skolecenter og skolerne i Tårs og 
Poulstrup på www.taarsskolecenter.dk

Luciaoptog
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Juleafslutning på skolen
Lærerigt halvår og spændende ny fremtid
Vrejlev-Hæstrup Skole og SFO har haft et spændende 
(halvt) skoleår med fokus på god trivsel, læsebånd i ti-
men efter frokost, der styrker elevernes fagkundskaber, 
samt de spændende fagdage om fredagen, hvor elever 
og lærere kan fordybe sig i ét fag en hel dag - disse dage 
er virkelig givende, både fagligt og socialt. Der er gen-
nem de senere år lavet store investeringer på skolen i 
Poulstrup, som fremstår rigtig flot og moderne, med sko-
le, SFO og børnehave samt ny vuggestue samlet under 
et tag, hvilket giver rigtig mange fordele. Fx kan børn og 
forældre, der starter i vuggestuen have deres gang i sko-
lens trygge rammer i 11 år - nemlig fra vuggestuealderen 
til og med 6. klasse, og børnenes overgang fra børne-
have til skole foregår let og ubesværet, da børnene al-
lerede kender rammerne, eleverne og personalet. Den 
første halvdel af skoleåret har også budt på et rigtig godt 
forældresamarbejde og der er virkelig god opbakning 
til skolens arbejde. Skolens personale har et rigtig godt 
samarbejde med skolens nye ledere Anne Friis Schmidt 
og Anja Nørgaard Clemmensen, der allerede har be-
vist at de brænder for Vrejlev-Hæstrup områdets skole 
i Poulstrup. Personale og ledelse er i fuld gang med det 
spændende arbejde omkring skolereformen, som træder 
i kraft fra august 2014, og med de gode forhold man har 
på og omkring skolen i Poulstrup, med skov og natur, 
idrætshal, boldbaner, multibane osv. er alle muligheder 
åbne til at give eleverne nogle rigtig spændende og læ-
rerige skoledage i de trygge rammer. 

De perfekte rammer til dit barn
Alle med skolesøgende børn er meget velkommen til at 
besøge skolen i Poulstrup og høre mere om undervis-
ningen, samt se de flotte trygge rammer, som din lokale 
skole kan tilbyde. Elever i 0-3. klasse som har længere 
end 2,5 km til skole (indenfor eget skoledistrikt) har ret til 
gratis befordring med skolebus. 
Se mere om Vrejlev-Hæstrup områdets skole i Poulstrup 
på www.taarsskolecenter.dk eller kontakt skolen på tlf. 
72333980 og aftal et besøg. 

Vrejlev - Hæstrup Skole
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Klatrevæggen på skolen i Poulstrup

Der er netop monteret en klatrevæg på skolens gang-
areal i Østfløjen. Den strækker sig over 10 sammenhæn-
gende plader på tilsammen 15 m2.  Der er monteret de 
helt rigtige greb i mange forskellige former, som både ud-
fordrer klatrepiger - og drenge i frikvartererne. 

Klatrevæggen er skænket af Ungdomsskolen efter at 
Ungdomsklubben i Poulstrup er blevet afviklet. 
Det er med en glæde af den blandede slags, da den sam-
tidig markerer slutningen på en periode på 10 år, hvor 
livet i ungdomsklubben har været en stor del af mange 
brugeres fritidsliv. 
Tilbage i starten efter år 2000  da der virkelig var gang i 
hjulene og til for få år siden, hvor besøgstallene begyndte 
at vige, har der været utallige episoder, som mange vil 
huske. 
Nu må vi se fremad og glæde os over det nye legetøj. 
Som det ses på billederne bliver den allerede flittigt 
brugt, og børnene er flinke til at smide skoene først. Og 
nedenunder ligger en ny stor måtte som et forhåbentlig 
overflødigt faldunderlag. 

Vh. BoJ, Vrejlev-Hæstrup Skole

Sløjd i 6. klasse

I sløjdundervisningen med 6. klasse har vi tidligere vist 
eksempler på flotte skamler og knager, og denne gang 

vil vi vise eksempler 
på lysestager og ure, 
som eleverne selv har 
designet og fremstil-
let. I skrivende stund 
er eleverne i 6. klasse 
i gang med at bygge 
knive - en spæn-
dende proces, som 
kræver mange timers 

arbejde. Mere om knivbygningen i et senere nummer af 
lokalbladet. Her er nogle eksempler på elevernes lyse-
stager og ure. 
Henrik Hansen, sløjdlærer, Vrejlev-Hæstrup Skole, 
Poulstrup

Klatrevæggen Sløjd

Vrejlev - Hæstrup Skole
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Spændende og lærerig fagdag med natur og teknik

Fredag d. 8. november var en virkelig lærerig natur og 
teknik fagdag for 
eleverne på skolen i 
Poulstrup. Eleverne 
fra mellemtrinet, var 
delt op i tre hold, der 
arbejdede med em-
nerne elektricitet, 
skoven og kroppen, 
og det blev en rig-
tig god fagdag med 
nogle dejlige elever, 

der var så optaget af at lære, så de nærmest ikke havde 
tid til at holde deres spisepauser. Det blev en dag hvor 
eleverne blev udfordret og fik afprøvet teorierne med en 
masse spændende praktiske forsøg. Tak til eleverne fra 
3., 4., 5. og 6. klasserne for en rigtig dejlig natur og teknik 
fagdag.
Se mere om Vrejlev-Hæstrup områdets lokale folkeskole 
på www.taarsskolecenter.dk
MN, BJ og HH.

Spændende fagdag

Marcus og Signe laver forsøg med elmotorer og Lego.

Elevernes indsamlede blade blev til flotte træer, der blev 
udstillet i aulaen.

Malthe, Randi og Signe 
fra 4. klasse i gang 
med at finde materialer 
til forsøgene.

Signe og Christina fra 3. klasse tester om teorierne virker i 
praksis.

Der går et lys op for 
Melanie og Amalie fra 
5. klasse.

Godt og koncentreret samarbejde mellem Magnus 
og Signe S fra 4. klasse.
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Skolepatruljeturen 
2014
I alt 18 elever fra Tårs skolecenter deltog på den årlige 
SP skitur. Heraf deltog 6 elever fra VH6. Vi rejste igen i år 
sammen med den store gruppe fra Frederikshavnsområ-
det, i alt 210 personer inkl. ledere.
Vi kom op til hård frost, men blev heldigvis hurtigt ind-
kvarteret i hytterne efter ankomsten. Den første formid-
dag var der målt ned til -22 grader. Derfor kunne vi ikke 
holde så længe på bakken den første dag. Alle formåede 
at komme helskindet ned ad bakken om formiddagen, 
men enkelte mistede modet og blev lidt tilbageholdende.
De kom dog stærkt igen og de næste par dage blev der 
gået til den i sneen. Der faldt over 50 cm sne de tre dage 
vi var der så svenskerne havde sørget for et pænt fald-
underlag til os danskere. . Vrejlevpigerne hyggede sig og 
kørte længe på de grønne bakker, som lå lige i nærheden 
af hytten og drengene fra hytten kørte i helt deres egen 
stil på de lange blå og grønne bakker. Kasper og Anders 
opfandt et helt nyt spil på bakken: ski-mikado. Det gik ud 
på at vikle ski og stave ind i hinanden på den mest ind-
viklede måde. Og det blev de ret gode til. 
Tårseleverne boede i to hytter, og her var humøret også 
højt. Uanset hvornår man mødte dem, om det var i bak-
ken eller i hytten, var det med et stort smil på. Flere havde 
stået på ski før og de var flinke til at hjælpe begynderne. 
Flere gange tog vi skibussen til det nærliggende Lindval-
len med lidt større udfordringer. Og en dag spiste vi fæl-
les i det gule ”M”.
Desværre oplevede enkelte at gå lidt ned på udstyret. 
En af pigernes ski ville pludselig ikke længere på den 

grønne bakke. Måske 
var det den hårde frost 
eller forkert smøring...
Men fra Bo og Gitte skal 
der lyde en stor tak til jer 
alle for indsatsen med at 
stå SP og en stor ros for 
at være med til at gøre 
turen så god som den 
blev.

Gitte og Bo, Tårs Skole-
center



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
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HARKEN HALLEN
stedet for en god fest

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

Henvendelse: Anja
mobil: 29 64 89 52

Jernbanegade 6



KØB OG SALG
AF FAST EJENDOM

Euro Plast
Vinduer og Døre ApS
Egholmvej 7 C, 9800 Hjørring
TLF. 98 83 70 55
FAX. 98837033
E--mail INFO@EURO-PLAST

Anders Bach

40  18  31  62
Mimersvej 3, 9800 Hjørring

MS Staldmon-
tage

Hovedgaden 
75  Poulstrup                  

Tlf. 23 35 82 60

Mangler du hjælp til bogføring?

Har du brug for hjælp til
oprettelse af en hjemmeside?

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

Poulstrup Snedker- og Tømrerfirma
S A

P
S

TLF.
98 98 84 91

Glarmesterarbejde.



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



98 98 80 20

ØRUM-SMEDEN
Vrejlev Klostervej 310

9830 TÅRS

Tlf. 98 98 82 32

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 Kirsten Mouritsen, Karen Margrethe Bruun, Else Marie Nielsen  
 Foreningsstof  Erik Jess, Hovedgaden 78, 9760 Vrå 98988063
 Redigering Else Marie Nielsen, Ny Rønnebjergvej 72, 9760 Vrå 28456698
 Annoncer Per Hansen, Engkærvej 8, 9760 Vrå 98988325
 Korrektur Kirsten Blichert
  

LOKALSTOF
 Tollestrup Ingen meddeler
 Guldager Kirsten Mouritsen, Guldagervej 200, 9760 Vrå 98986166
 Gunderup Ingelise Villumsen, Bjerregårdsvej 60, 9760 Vrå 98986495
 Harken Ingen meddeler
 Hæstrup Hanne Saksager, Hæstrupvej 96, 9800 Hjørring 98986467
 Høgsted Ingen meddeler       
 Hæstrup Mølleby Henny Madsen, Vingemarken 3, 9800 Hjørring 25706289
 Rønnebjerg Karen Margrethe Bruun, Ny Rønnebjergvej 114, Vrå 98988029
 Poulstrup Ingen meddeler
    
FORENINGSSTOF
 Aktivitetshuset  98988011
 Børnenes jord Trine Mortensen Hovedgaden 96 9760 Vrå 22307702
 HUGF Lisa Dissing Hansen Ålborgvej 841, 9760 Vrå 28722797 
 KFUM-Spejderne Stinne Pedersen, Hovedgaden 64, 9760 Vrå 60192211 
     Kloster MC Anette Worup, Svenstrupvej 180, 9760 Vrå 61363490
 Møllehaven Børnehaven Møllehaven, Møllemarken 2, 9800 Hjørring 72334531
 Poulstrup Borgerforening Jens-Ole Frederiksen, Gl. Rønnebjergvej 155, 9760 Vrå 98988688
 Poulstrup Rideklub Anette Worup, Svenstrupvej 180, 9760 Vrå 61363490
 Skovager Børnehaven Skovager, Skolevej 3, 9760 Vrå 41224480
 Sport 81 Trine Mortensen Hovedgaden 96 9760 Vrå 22307702
 Vrejlev-Hæstrup Jagtforening Leo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå 40112231
 Menighedsråd Servicemedarbejder Inger Hansen 
  Kirkegårdskontoret, Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå 98988360 

- 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  
 Kirsten Mouritsen  
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

LOKAL
bladet

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 ..................................................72333980
 Skoleleder Anja Nørgaard Clemmensen ......................................................72333979
 Teknisk serviceassistent. Jens Erik Mølbak Vidriksen ........................................................41223988
 Teknisk serviceass. privat Bispensgade 11, 9800 Hjørring ..................................................60657181
 Skolevejlederen  ....................................................................................................72333987
 Skolebiblioteket  ....................................................................................................72333986
 Skolefritidsordningen  ....................................................................................................72333990
 Juniorklubben  ....................................................................................................96231587
 Ungdomsklubben  ....................................................................................................98988367
 Ungdomsskolen Bo Jensen, Høgstedvej 63, 9760 Vrå  ........................................96239708
 Skolebestyrelsen Flemming Jensen, Søndervej 130, 9800 Hjørring ......................98963421

DAGINSTITUTIONER
 Vuggestue og Børnehave 
 Rundmarken i Harken Græshedevej 26, Harken, 9800 Hjørring 98988346
 Vuggestue og Børnehave 
 Skovager i Poulstrup  Poulstrup Skolevej 1, 9760 Vrå 41224480

Plejehjem
 Skovgården Ålborgvej 49, 9800 Hjørring 96234711

Kirkerne  
 Sognepræsten Kirstine Rafn, Vrejlev Kirkevej 28, 9760 Vrå 98986043
 Kirkesanger Anders Boelt Kristensen, Fredensvej 25, 9760 Vrå 20630807
 Organist Lene Frederiksen, Vingevej 17, Vrensted, 9480 Løkken 30129081
 Kirkebil Charlotte Kristiansen 61764976
 Vrejlev-Hæstrup
 Kirker: Kirkegårdskontoret (bedst mandag-fredag kl. 12-13) 98988360
 Kirkegårdsleder  Jan Bjergene Christensen, Lavendelvej 7, 9700 Brsl. 23831450
 Servicemedarbejder Inger Hansen, Gl. Rønnebjergvej 185, 9760 Vrå 98988284
 Menighedsrådet  Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring 98986333
             
  
FORENINGER / FORMÆND 
 Børnenes Jord  Trine Mortensen, Hovedgaden 96, 9760 Vrå 22307702 
 HarkenUGF Lisa Dissing Hansen, Ålborgvej 841, 9760 Vrå 28722797
 Lokalhistorisk Forening Henning Risom Christensen, Vrejlev Kirkevej 60, 9760 Vrå. 98986063
 Poulstrup Borgerforening Per Christensen, Gønderupgårdsvej 205, 9760 Vrå 98986824
 Poulstrup Rideklub Lars Nielsen, Smidstrupvej 241, 9760 Vrå 23929437
 KFUM Spejderne Berit Agerlyst, Sølystvej 1, 9760 Vrå 31662045    
         Kloster MC Niels Worup, Svenstrupvej 180, 9760 Vrå 40689568
 Sport 81 Tom Bak, Saksagervej 302, 9760 Vrå 98988777
 Støttef. for Aktivitetshuset Tove Mortensen, Lindager 18, 9760 Vrå  98988271
 Vrejlev-Hæstrup Jagtforening Leo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå 40112231
 Vrejlev-Hæstrup Hallen Keld Jensen, Bastholm Møllevej 31, 9760 Vrå 98988422

HALLER OG MØDELOKALER
 Harken-hallen Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring 98986390
 Harken Idrætsforening Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring 98986244
 Lokalhistorisk Arkiv Hovedgaden 8, 9760 Vrå, v/ Erik Jess 98988063
 Aktivitetshuset i Poulstrup Gl. Rønnebjergvej 9, 9760 Vrå 98988011
 Poulstrup Forsamlingshus Birkager 6, 9760 Vrå 98988449
 Poulstrup Ridehal Munkholmvej, 9760 Vrå 98988491
 Vrejlev-Hæstrup Hallen Poulstrup Skolevej 5, 9760 Vrå 98988088
 Sognehuset ved Vrejlev kirke Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå 98988360

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




