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Årsmøde i Vrejlev
Hæstrup hallen
tirsdag den 24. marts
kl.19.00

Legekirke
3. marts kl. 10.00
2. juni kl. 10.00
i Vrejlev kirke
Generalforsamling i
PV Sport 81
Torsdag den 5. marts
Årsmøde i
Multinetværket
onsdag den 18. marts kl. 19.00
i Vrejlev Hæstrup Hallen

Generalforsamling i
Lokalhistorisk arkiv
mandag den
23. marts kl. 19.00

Fra redaktionen
Hermed Lokalblad nr. 1 for 2020 - vi er allerede nået til
årgang 32!
Tak for de mange indlæg. Der er masser af nyt og gammelt
stof, som vi håber du vil nyde.
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.

Bidrag til Lokalbladet
I dette - årets første nummer af Lokalbladet - har vi vedlagt
et girokort, som vi håber rigtig mange vil benytte sig af. Alle
bidrag modtages med stor tak. Også en kæmpestor tak til
alle vore annoncører for tilsagn om annoncer
Du er også velkommen til at lave en overførsel til vores
bankkonto i Sparekassen Vendsyssel
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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Nyt fra Sport 81
Sportsefteråret og vinteren har været
god i PV81. Vi har haft gang i en masse hold i de forskellige sportsgrene
og også haft en del aktiviteter.
Vi har i denne tid rigtig mange små
fodboldspillere i årgangene fra U5
til U8, og de har hygget sig med en
masse spændende træning og kampe i efteråret.
Et nyt tiltag for de mindste var vores
“Prinsessefodbold”, som tiltrak sig en
del positiv opmærksomhed fra både
lokal og landsdækkende presse.
Prinsessebold er et godt eksempel
på, hvad der kan lade sig gøre i en lille klub som PV - har man en god ide,
så sætter vi det bare igang - sådan
har det været i mange år, og sådan vil
vi gerne have det i Poulstrup.
De lidt ældre spillere har også været
igang hele efteråret - her er vi dog lidt
udfordret på spillerantallet, så vi er
nødt til at have hold over to årgange
- og vi er nogle gange lidt tynde i bemandingen - men det har gået hidtil,
og det satser vi også på det gør fremover.
Vores seniorafdeling er for første
gang i mange år godt kørende - vi har
nu 2 serie hold, som har gjort det rigtig ﬂot henover efteråret - de er, her
fra foråret, nu begge i serie 4 - det
bliver spændende at se, hvordan det
kommer til at gå.

Præmieuddeling ved Nytårscup
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Udover alle de unge, har vi jo også to
hold for de “gamle”.
Vi har et oldboys hold, 11 mands, for
dem over 32 - der er en hel del spillere, både lokale og udefra. De har
også klaret sig virkelig ﬂot og er rykket op i A rækken, hvilket bl.a har sikret dem en træningslejr i Flensborg til
april.
Vores veteranhold, for dem over 45,
er en lidt anden historie - selvom der

rende herrer rundt i lokalområdet,
med en fodboldspiller i maven, er de
velkomne til at give lyd.
Vores Cross Dance afdeling er i fuld
gang og godt kørende - 2 hold om
ugen, almindelig Cross Dance tirsdag, og Power Cross dance om torsdagen. Der er stor søgning til disse
hold, og der har sågar været venteliste til Power holdet, da der er be-

Nytårscup

er en solid stamme, så gør den fremskredne alder, at der ofte er skader
og lignende, som nogle gange presser holdet - så går der nogle midald-

grænsede pladser på dette hold.
Vores badmintonafdeling er også
godt kørende. Et par af de unge piger
kører et miniton hold onsdag eftermiddag for de 6-9 årige, og derefter
kører to gange træning for henholdsvis de 10-12 årige og de 13-15 årige.
Desværre har vores motionsbadminton onsdag aften lidt trange kår - tilsyneladende er motionsbadminton ikke
inde i tiden, ihvertfald har vi mange
ledige baner onsdag aften.
I efteråret var der et par enkelte arrangementer - Nerf krig i hallen er
altid et tilløbsstykke, og i 2020 bliver
det måske endda lidt sjovere - der er
nemlig indkøbt et række oppustelige
vægge, som man kan gemme sig
bagved - dem glæder vi os til at få
gang i.
Vores julelegeaften var som den plejer at være - dog var der fælles juletræstænding af det store juletræ ved
skolen, med korsang, inden vi trak
i hallen til julehygge med vores trofaste Julemand - dejligt at se, at vi
stadig kan trække så mange til dette
arrangement.

Et af årets store PV arrangementer er
vores indendørs Nytårscup i ungdomsfodbold.
I år deltog 54 hold fra mange forskellige klubber, det meste af Nordjylland
var repræsenteret, med over 400 ungdomsspillere fra U6 til U13 - der var
virkelig mange mennesker, og det var
en stor succes, med meget ros fra deltagerne.
Vores Nytårscup vil forhåbentligt blive
en succes i mange år fremover og datoen for 2021 er allerede fastlagt til den
8. - 10. januar.
Det kræver meget frivilligt arbejde at
drive en idrætsforening - trænere og
bestyrelse gør hver dag en stor indsats, for at tingene fungerer, og at der
er et tilbud til børn og unge i Poulstrup
og omegn.
Men en forening kan ikke klare sig
uden hjælp fra alle de andre i lokalområdet, det være sig pensionisten som
giver en hånd med til Sommercamp,
mor, far eller bedstefar der tager en
tjans i cafeteriet osv.
Det er derfor meget vigtigt, at alle brugere af foreningen giver en hånd med ellers bliver det Tordenskjolds soldater,
hvor det altid er de samme, som laver
arbejdet.
Det er vigtigt, at man som forældre involverer sig i sine børns aktiviteter, og
selvom man måske ikke har den store
interesse i selve sporten, kan man stadig give en hånd med til de forskellige
arrangementer som foregår i klubben.
For det første for foreningens skyld, da
det er igennem disse arrangementer
en del af økonomien til driften og dermed aktiviteterne for børnene kommer
- men ikke mindst for sin egen skyld,
da der knyttes mange sociale kontakter, når man eksempelvis står i cafeteriet, sidder ved dommerbordet eller
hjælper til, når der er Sommercamp.
Som formand i PV 81, kan jeg kun indstille alle forældre og andre interesserede, til at melde sig på banen, når der
efterspørges hjælp. En forening fungerer kun, hvis der er mange frivillige,
som lægger kræfter i den.
Vores næste store arrangement bliver
Sommercamp 2020 i uge 27, og der
får vi brug for rigtig mange hjælpere så glæd jer :)

Generalforsamling i PV Sport 81
Der afholdes generalforsamling i PV Sport 81 i
Vrejlev-Hæstrup Hallens cafeteria

torsdag den 5. marts kl 18.30
Dagsorden iﬂg. vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i
hænde senest den 27. februar
sendes til henriksmith6@gmail.com
Efter generalforsamlingen er foreningen
vært ved en kop kaﬀe, øl eller vand.

Formand PV81 - Henrik Smith
Prinsessebold tiltrak stor opmærksomhed
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Vrejlev -Hæstrup
Lokalhistorisk forening
Generalforsamling den 23. marts 2020 kl. 19.00 i Aktivitetshuset i Poulstrup,
alle er velkommen til en spændende aften
Før generalforsamlingen vil Lisbeth Gårbo fortælle
lokalhistorie om cykelhandler og forfatter
Erling Christensens liv på Refnæs og i Vrå.

Dagsorden:
1.
Formandens beretning v/ Henning Risom
Christensen
2.
Kassererens beretning v/ Erik Jess
3.
Nyt fra Arkivet v/ Erik jess
4.
Valg: På valg er
5.
Henning Risom Christensen
Frode Jensen
Jørgen Larsen.
6.
Eventuelt
Der serveres kaﬀe og kage - pris 25 kr.

Erling Kristensen: Nærbillede af et digterliv
”Der er brug for en Vrinsker som Dig,”
skrev Julius Bomholt opmuntrende
til Erling Kristensen i foråret 1946,
”vi trænger til Dit karske Sind, Din
mandige Prosa og Din ubestikkelige
Menneskelighed.” Kristensen var
blevet tavs. Han følte sig misforstået
og var nedslået. Det var ti år siden,
hans seneste roman var udkommet.
I perioden fra 1927 til 1936 havde

hans syv samfundskritiske romaner
givet anledning til voldsomme diskussioner, og han var blevet udråbt som
bondehader, fordi han skrev mindre
pænt om bønder, meget kritisk om
landarbejderes forhold og gav indblik
i, hvor forkrøblet et menneskeliv kunne være i en lille nordjysk stationsby.
Kristensen kom igen med en kulturhistorisk og novellistisk periode. Nogle

af hans noveller blev kaldt mesterfortællinger og noveller i højeste klasse.
Han var en forfatter, der havde stor
empati – en ﬁn fortæller og fremragende skildrer af både natur og menneskers psykiske tilstande.
Meget af sit liv var han økonomisk
dårligt stillet, i perioder direkte fattig. Havde han ikke som ung lært
den jævnaldrende socialdemokrat
Julius Bomholt at kende, er det tvivlsomt, om han havde kunnet klare sig.
Bomholt, der værdsatte hans forfatterskab, kom ham gang på gang til
undsætning.
I Erling Kristensens – Nærbillede af
et digterliv følges Kristensens livsomstændigheder tæt, hans familiehistorie, økonomiske situation og
udviklingsbetingelserne for hans forfatterskab. Bogen er ikke kun et portræt af en forfatter, som ufortjent er
næsten glemt. Den indeholder både
historie og kulturhistorie: 1930’ernes
krise, arbejdsløshed og fattigdom,
krigsårene i 1940’erne og fremvækst
af radio og fjernsyn.

Årsmøde i Multinetværket
Alle borgere og foreninger i Poulstrup inviteres til årsmøde i Multinetværket / landsbyrådet for Poulstrup
onsdag den 18. marts 2020 kl 19.00 i Hallens cafeteria
Landsbyrådet / multinetværket er borgernes talerør til kommunen, bl.a gennem landsbyforum, endvidere fungerer vi som sekretariat, hjælp til nye projekter, vi kan hjælpe med råd og vejledning, hvis
du har et projekt til gavn for byen.
På mødet fremlægges beretninger og regnskaber for undergrupperne under Multinetværket.
Efter årsmødet serveres kaﬀe med brød.
Mød op og kom med din ide.
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Vi vil hermed gerne præsentere

Lokalhistorisk Forening
/ Vrejlev-Hæstrup Lokalhistorisk Arkiv
Arkivet har lokaler på Poulstrup Friskole og er åbent hver mandag fra kl.
16-18. (der er lukket i skolens ferier)
I arkivet registrerer og gemmer vi
arkivalier, der har lokalhistorisk betydning for efterkommere. Vi har arkivalier, der er mere end hundrede år
gamle, så måske kan du ﬁnde oplysninger / historie om din egen familie,
hvis de er her fra egnen – kom bare
forbi og se hvad vi kan ﬁnde.
Hjørring kommune givet tilskud til
drift af arkivet. Kommunen er dog
kun interesseret i dette, hvis der er
opbakning fra lokalbefolkningen.
Derfor vil vi opfordre til at du/din husstand bliver medlem af vores lokalhistoriske forening. Medlemskabet
koster 100 kr. årligt pr. husstand.
Og kan indbetales på kontonummer
9070 1633200242 (husk navn og
adresse som indbetaler).
Vi håber du/I vil se positivt på denne
skrivelse og blive medlem af foreningen, så vi sammen kan bevare vores
lokale historie for fremtiden.
Vi samler og passer på.
Hvis du har billeder eller dokumenter, du mener andre skal have glæde
af i fremtiden, kan de aﬂeveres til
arkivet. Arkivet har mulighed for at
opbevare din lokalhistorie, så den
kan bevares til fremtiden. Husk det
er i dag tingene skal gemmes, for at
være tilgængelig for fremtiden.

Den rene nostalgi

Højlund i Harken, tegnet omkring 1940

Årsmøde
i Vrejlev Hæstrup Hallen
Tirsdag den 24. marts kl. 19.00 afholdes der årsmøde i

Den selvejende institution
Vrejlev-Hæstrup Hallen.
Regnskab, budget og beretning
fremlægges i h.t. vedtægterne.
Kom og hør om bestyrelsens planer
for hallen og få en snak om fremtiden for
vores lokale samlingssted.
Der serveres lidt ost og vin Alle er velkommen.
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Nyt fra Rideklubben
Så er 2. sæson 2019 afsluttet og vi
er kommet godt i gang med 1.sæson
2020.
Hvad har vi lavet i Poulstrup og Omegns rideklub?
Første tanke er: Ikke noget særligt.
Tiden er jo ﬂøjet afsted, men det gør
den jo, når men er i godt selskab.
- Og det er vi i POR.
- Og når vi tænker over det, er der
sket en hel del.
Vi har haft en del udfordringer med alt
det regnvejr Vor Herre har velsignet
os med i 2019. Det har betydet meget
våde udendørs baner og folde. Det
har ikke været helt optimalt for hverken heste eller ryttere. Men det har jo
været ens for alle, hvis vi kigger rundt
på de andreklubber i DK. Vi har købt
ﬂis, som vi har lagt ud, de vådeste
steder på foldene, så hestene kan stå
tørt og godt. Vi håber vi kan ﬁnde og
spule dræn i 2020 og dermed få en
mere holdbar løsning.
Vi har i løbet af efteråret fået skiftet
lyspladerne på ridehallen. De var
slidte og trængte til at blive skiftet.
Hvor har det givet et dejligt, nyt naturligt lys i hallen. Hjørring Stilladsudlejning var søde og sponsorerede en lift
til opgaven. Tak for det.
Vores gode gamle skolepony Freja
er gået på pension. Hun bor nu i det
sønderjyske, hvor hun stortrives hos
sin nye familie.
Vi har i stedet købt 2 nye skoleponyer. Aristo og Laika. Det er en lille hest
og en fjordhest.
De er begge faldet godt til i klubben

og har fået hver deres part.
Vi har sagt tak for denne gang til
Louise Møller Østergaard, som har
undervist i klubben over ﬂere omgange. Hun skal nu koncentrere sig om
sit studie og sin bibeskæftigelse som
fotograf. Vi ønsker hende god vind
fremover med begge dele.
Vi har i stedet sagt velkommen i klubben til vores nye underviser Malene
Mellergaard. Malene kommer fra
Østervrå og har mange års erfaring
med både ridning og undervisning. Vi
glæder os til samarbejdet og til at vise
vores elever hvor dygtig Malene er.
Den 16. november var vi frivillige
hjælpere til Kandis i Poulstrup. Bedre
fest ﬁndes ikke. Det gælder for alle.
Uanset om man er gæst eller frivillig
hjælpere. Tak for en dejlig aften til arrangørerne.
Vi havde juleafslutning og juleoptog i
klubben søndag d.8. december. Rigtig mange ryttere og familiemedlemmer deltog i et dejligt arrangement
og fejrede afslutningen af 2. sæson
2019. Det blev fejret med optog med
ﬂot pyntede ponyer og ryttere og vi
sluttede af med vaﬂer, varm kakao og
glögg.
Vi overraskede med at lave en Nytårstur d.28. december. De ryttere der
havde lyst kom med på en guidet tur
ved Tverstedsøerne på hesteryg. 14
ryttere var på tur og vi sluttede af med
at grille en pølse inden vi læssede
hestene og tog hjem i varmen igen.
Nu er 1. sæson 2020 kommet godt i
gang. Knap 50 ryttere får undervisning hver uge og vi er knap 100 med-

Den nye lille hest Aristo.

lemmer. Der er undervisning mandag
til torsdag og de andre dage bliver
hallen brugt af de ryttere der har halkort.
Vi har lige fået materialer hjem til at
lave nye hegn/folde til klubbens heste. Nu venter vi bare på tørvejr og
duften af forår. Det bliver skønt, at få
et ﬂot nyt og stærkt hegn. Vi håber på
mange frivillige hjælpere. Det er et
stort arbejde.
Vil udnytte muligheden og fortælle at
klubben søger sponsorer, der har lyst
til at få et skilt op at hænge i klubben.

Juleglade piger til juleafslutning
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Alice Nielsen

Taget med de ﬁne nye lysplader

Pølsespisning til nytårskur i Tversted

Den nye fjordhest Laika

Vrejlev Klostermarked
Pinsesøndag d. 31. maj 2020 holder vi
vores årlige klostermarked på Vrejlev
Kloster.
Sidste år rykkede vi rundt på det hele og
ﬂyttede alle boder, musik og aktiviteter ud
i haven, hvilket var en succes for både
udstillere og gæster. Så det gør vi igen.
Rhododendronen står i fuldt ﬂor, musikken spiller og der er allerede tilsagn fra en
masse dygtige og spændende udstillere
med kunsthåndværk, lokale fødevarer,
beklædning samt planter og maskiner til
haven.
Der vil i løbet af dagen være rundvisninger på gården med fortællinger om klosterets historie, landbruget og Ingstrup
Mejeri.
Støtteforening for Poulstrup Friskole og
Børnehus holder igen i år Klostertrail for
både unge og gamle, med en ny og udfordrende løberute gennem skov og eng.
Derudover vil der være aktiviteter, klappedyr og lege for børnene, således der er
noget for hele familien.
Advokatens New Orleans Jazz Band står
igen for den musikalske stemning under
trækronerne.
På www.klostermarked.dk og på facebook under ”Vrejlev Klostermarked” kan
man følge med i forberedelserne og se
nyt om de forskellige udstillere.
Vi håber at mange lokale vil kigge forbi d.
31. maj og vil invitere venner og familie
med til en god og hyggelig markedsdag.
Hanne og Malthe
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Bedsteforældredag i Børnehuset
Børnehuset i Poulstrup havde bedsteforældredage d. 28. og 29. november. Der var stor tilslutning begge
dage, der kom bedsteforældre, som
havde kørt hele hele vejen fra Sønderjylland.
Bedsteforældrene var inviteret fra kl.
08:00 til kl.15:00, så de havde mulighed for at være sammen med deres
børnebørn hele dagen.
Der blev lavet juledekorationer, klippet julepynt til juletræet og der blev

bagt pebernødder til den store guldmedalje.
Mange bedsteforældre medbragte
en madpakke og spiste den sammen
med børnene.
Vi havde alle en fantastisk dag og
børnene viste stolt deres børnehave
frem og fortalte hvilken stue de hørte
til. Om eftermiddagen kom der kaﬀe
og småkager på bordet i fællesrummet, og der blev det fortalt om jul i
gamle dage.

Ugen derpå blev der kreeret hemmeligheder, som børnene skulle give forældrene i julegave.
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Vind i vuggestuen
I Møllehaven er vuggestuebørnene begyndt at blive opmærksom
på at vejret skifter udenfor, og fænomener som sol, måne, regn og
vind har særligt vagt interesse, derfor har vi brugt det sene efterår
og starten af vinteren på at gå på opdagelse efter vinden, med fokus
på børnefællesskaber, læring, natur og science.
I starten snakkede vi med børnene om vinden når vi kom på legepladsen. Her blev vi sammen opmærksom på at bladene kunne
ﬂyve og vi kunne mærke på vores kinder at vinden var der. Når vi
kiggede på busken kunne vi se den vippede. Det var nemt at se de
dage hvor det blæste meget, men når der var lidt vind, havde børnene svært ved at opdage den.
For at gøre vinden mere ”synlig” for de små, ﬁk vi voksne den idé,
at vi kunne hænge poser op på en snor på legepladsen. Vi klippede
posen op i strimler, så de rigtig kunne blafre i vinden uanset dens
styrke. Det var med til at skærpe børnenes opmærksomhed på vinden. De begyndte at pege på poserne og sige ”blæser” og ”blæser
meget”
Vi har planlagt ﬂere ture, både på cykel og med vores ”bus”. Her har
vi bl.a. ledt efter vindmøller i lokalområdet, som vi forud for
turen havde set billeder af på vores IPAD.
Farten på cyklen har
givet os mulighed
for at mærke vind
på hænder, kinder
og for nogle i håret.
Børnene har kigget
på hinanden, for at
se og lære hvordan
en ven er blevet opmærksom på vinden.
På
vores
gåture har
vi givet os
god tid til at
kigge rundt
i naturen,
for at se på
buske og
træer som
kunne bevæge sig.
Inde i vuggestuen,
har vi eksperimenteret med
fjer og en
blæser. Børnene har også her fornemmet vind på håret, og fået fjer til at ﬂyve
rundt på stuen. Det var særligt spændende at undersøge blæseren, som forandrede sig i forhold til hvilke knapper børnene trykkede på. Børnenes udtryk
som ”hov” og ”væk” efterfulgt af pædagogernes spørgsmål om ”hvad skete
der?” og ”hvor er vinden?” gav grobund for undring i fællesskab. Der ud over
skabte det mange fælles grin, når fjerene ﬂøj ud over børnene og rummet.
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Næste generation på
Øster Dammen.
Det lykkedes i en frokostpause midt i
januar, at få en snak med den unge
generation Frederik (32) og Henrik
(28) på Øster Dammen. Mens Henrik spiser færdigt, fortæller Frederik,
hvordan han kigger tilbage på opvæksten på gården, hvor der altid har
været travlt og hvor arbejde og fritid
ﬂød sammen som et stort mix. Han
syntes ikke, at det var et problem, for
de (børnene) var altid med og var en
del af fællesskabet. De hjalp til, hvor
det var muligt. Det skete, da også af
og til, at de holdt et par timer fri midt
på dagen, hvor de alle foretog sig noget sammen. Der var altid noget at
give sig til og man lærte at tage ansvar, noget der senere er kommet os
til gode, så vi nu er rustet til at tage
de udfordringer, der kommer, når vi
kaster os ud i store projekter. Henrik
har samme oplevelse som Frederik
om, at de var med i fællesskabet og
lavede de ting, som man er i stand til
efter sin alder, for Henriks vedkommende blev det om sommeren mest
jordbærrene, som der blev avlet
mange af dengang og han var med
for at hjælpe med alle bakkerne, når
de kørte ud til en masse forretninger med jordbær -her indskyder mor
Helle, ja, han var ikke så gammel, så
vi kunne jo være blevet anklaget for
børnearbejde.

Andrea og Henrik

Henrik gik efter folkeskolen på handelsskole, startede på HA, derefter
på AAU, men det var ikke lige ham.
Han fandt ud af, at han hellere ville
hjem og arbejde med i biogasanlægget. Samtidigt startede han dog på
HD. Da han var færdig med første
del, havde han under hele perioden

Frederik (tv) og Henrik på kontoret
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arbejdet på fuld tid hjemme. Det blev
lidt for meget til at fortsætte med anden del, så det blev sat på pause. Det
var i den periode, hvor de første 3 kyllingehuse blev bygget og Frederik var
i Australien. Han tog også kørekort til
lastbil, fordi der var en masse, der
skulle køres til og fra byggepladsen.
Siden er der hele tiden sket udvidelser – i biogasanlægget, ﬂere kyllinger
og mere jord, så nu er det bare med
at ﬁnde tiden til at få taget sidste del
af HD-uddannelsen, som han mener
kommer ham og virksomheden til
gavn, da det drejer sig om økonomi,
erhvervsjura, skatteregler m.m.
Henrik bor i Hjørring sammen med
Andrea Jeppesen, der også er en
travl pige - derfor ikke et problem,
at Henrik også har en travl hverdag.
I deres fritid dyrker de begge meget
sport. Huset, de bor i købte de for 7
år siden og totalrenoverede det, men
Henrik kunne godt tænke sig igen at
bo på landet.
Arbejdsfordelingen er sådan, at Henrik har ansvar for biogasanlægget og

Lokalhistorie
på om det, var det han ville, men da han kom i gang,
syntes han, det var/er sjovt, spændende og udfordrende
– aldrig 2 dage, der er ens og der kan hele tiden komme
noget nyt, der skal tages stilling til.
Frederik bor på Dammenvej 196 sammen med Trine
Halskov Nielsen og deres to børn Ellen og Magne. Hvis
Ellen, der er ældst, har en dårlig dag, er det bare at spørge, om hun vil med far, Frederik, på arbejde, så skinner
hun som en sol, for hun elsker at være med ham. Da de
bor lige i nærheden af virksomheden med produktionen
og dertil knyttede alarmer er Frederiks telefon altid tændt
- også når han kommer hjem, men man skal lige huske,
at man som han siger: ikke behøver at sidde klokken 17
eller 18 og ”kåer” om et eller andet ligegyldigt, så bliver
man i hvert fald ikke populær.
Deres syn på fremtiden: Angående miljø, så er vi nødt til
at tilpasse os de love, der kommer. Tingene i landbruget
går så stærkt, at den plan man har i dag, måske ikke er
økonomisk stærk om fem år og derfor er man nødt til at
tænke på, at man skal drive det som en virksomhed i alle
dens facetter og tage de muligheder, der kommer og som
Henrik siger: hvis man er den type, der sætter sig hen i
en krog og tænker på, at man måske ikke tjener penge
og hvor meget, der kan gå galt, så hyler man sig selv ud
af den. Da er det med at få afviklet sin virksomhed straks
og ﬁnde en anden livsbane. Vi har valgt det her og tror
på, at vi kan løse de udfordringer, der kommer.
Kirsten Mouritsen

Ellen elsker at være med hos kyllingerne

Frederik for kyllingerne. Begge synes, at det er
en god ordning, at hver har sit ansvarsområde
og så snakker/arbejder de sammen om resten
i forening med Lars Bo samt Helle på kontoret
m.m. De mener at samarbejdet forældre og 2
brødre går godt, fordi de har så travlt og har
hver sit område. Nok kommer der diskussioner,
så snakker vi om hvad, der vil være den bedste
løsning og så går vi med det. Er vi ikke en gang
imellem uenige, så kommer vi jo heller ikke videre - får ikke vores ideer prøvet af.
Frederik uddannede sig til landmand og tog
derefter 2 videregående uddannelser som produktionsleder og virksomhedsleder og arbejdede derefter hjemme en periode, før han tog
et halvt år til Australien. Da han kom hjem, var
byggeriet af kyllingehusene startet. Hele Øster
Dammens produktion er beskrevet i 4. nummer
af LokalBladet. Tiden står ikke stille i virksomheden, for i skrivende stund, midt januar, bygges der igen. Denne gang to reaktortanke til
biogasanlægget. Der er sat en gasmotor ind,
der laver strøm og varme, for at lave gas til den
er produktionen af biogas udvidet med mere lagerkapacitet.
Frederik siger, at han egentlig aldrig har tænkt
Frederik sidder med Ellen og Trine med Magne
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Kollektivuge 2019
Én gang om året bor spejderne i spejderhuset, det kalder vi for kollektivuge
og i 2019 var det uge 43. Spejderne
og lederne har deres normale hverdag
samtidig, så skole, lektier, fritidsinteresser og job bliver passet samtidig
med. Det er altid en uge, som giver et
rigtig godt fællesskab for spejderne.
Troppen boede i spejderhuset fra mandag til fredag, og i løbet af den tid ﬁk de
sovet i shelters 3 af nætterne: I Jerslev,
ved Tårs og vores egne nye shelters.
Det var en kold fornøjelse, da der var
tæt på frysepunktet, og nogle lærte
hurtigt, hvor vigtigt det var, at have et
ekstra tæppe med.
Ulvene var med fra onsdag til fredag
og startede med at holde Halloween
fest sammen med troppen, og havde
fuldmånemøde torsdag aften.
Bæverne hyggede med fra torsdag til
fredag.

Dianna bar uniform hver dag i 1 år
Den er god nok, vi har altså seje spejdere her i Poulstrup!
Dianna Søndergård fra tropsspejderne har hver dag i et
år gået med sin uniform – og har derved erhvervet sig
mærket Skjorty! Reglerne for at få mærket er at man har
sin uniform på så snart man er uden for hjemmet i 365
dage ud af 400. Derfor har Dianna også haft uniformen på
i skole, og det er bl.a. noget som er med til at skabe lidt
opmærksomhed på os spejdere, og det er vi rigtig glade
for og stolte af Dianna har klaret denne udfordring
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Nyt fra sognene
Ny bog om besættelsen
i Nordjylland
Efter to succesfulde udgivelser af
bøgerne ”Vendsyssel under besættelsen” og ”Østjylland under besættelsen”, er Pernille Pedersen nu klar
med sin 3. bog, som har titlen ”Aalborg og det sydlige Nordjylland under
besættelsen”.
Den nye bog er nu på hylderne hos

boghandlerne, og er på 734 sider, og
ligesom de første to bind, fyldt med
personlige beretninger fra besættelsestiden – både oﬃcielle og højst uofﬁcielle dokumenter, korrespondancer
og beretninger, der veksler mellem
breve og nedskrevne erindringer fra
private arkiver. Sammen med eksempler fra illegale blade, udklip fra aviser
og tidsskrifter og et omfattende lokal-

historisk billedmateriale, danner det
hele grundlaget for endnu et folkeligt,
historisk værk af sjældent format.
I sin nye bog fokuserer Pernille Pedersen på spændende vis på Aalborg
og de mange aktiviteter i Aalborg og
det sydlige Nordjylland, og det hele illustreres med en lang række billeder
fra besættelsestiden. Den nye bog
handler også om lufthavnen i Aalborg, som var
meget vigtig for tyskerne,
nedkastningerne og våbenmodtagegrupperne,
samt de illegale skrifter
og aviser, sabotager og
schalburgtage, Hvidsten
Gruppen, Churchillklubben, ledelsen i den jyske
modstandsbevægelse,
SOE, ﬂugtruterne til Sverige, og Gestapos nådesløse klapjagt på modstandsfolk og
civilbefolkningen. Der er også
kapitler om alsang,
folkestrejker og om
faldne modstandsfolk og arresterede
modstandsfolk,
samt om fangerne i
Frøslevlejren og de
tyske Kz-lejre.
Men bøgerne handler også om andet
end
modstandsarbejde, og det er
historier om hverdagen og hændelser, i og omkring
Aalborg, i besættelsesårene fra 19401945.
Det store ﬂotte bind
3, ”Aalborg og det
sydlige
Nordjylland under besættelsen”, er ligesom
bind 1 og 2, udgivet
i hardcover og i A4
størrelse, der giver
god plads til mange
interessante fotos

fra besættelsestiden, bl.a. fotos udlånt af Inge Bente Clausen, Clausens
fotoforretning i Aalborg. Billedserien
på næsten 200 fotos er taget af en
ukendt tysk soldat, som ﬁk billederne
fremkaldt hos Clausens Fotohandel
i Aalborg. Fotohandler Clausen, tog
i dybeste hemmelighed kopier til sig
selv, hvilket kunne have gået gruelig
galt, hvis tyskerne havde opdaget ”de
ekstra fotos”. Efter færdiggørelsen af
denne nye bog, er alle billederne i øvrigt aﬂeveret på Frihedsmuseet.
Pernille Pedersens serie af bøger om
besættelsestiden i Jylland, bliver i alt
på 6 bind, og med forventet udgivelse
af bind 4 i foråret 2021, bind 5 i foråret 2022, mens det 6. og sidste bind
i rækken forventes udgivet i foråret
2023.
Bøgerne kan også købes via www.
besaettelsenijylland.dk
Henrik Hansen
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Sydslesvigsk feriedreng i Poulstrup
Efter krigen var afsluttet i 1945, kom
Egon fra Flensborg til Poulstrup,
som sydslesvigsk feriedreng. Han
ankom til Vrå station. Han husker
han stod med skilt om halsen, og
blev hentet af Johannes Simonsen
i en Ford. Han kan huske, der stod
mange unge mennesker og vinkede,
da de ankom til Poulstrup.

Johannes og Kristine Simonsen boede på Høngaard i Poulstrup. De
havde 4 piger, hvoraf de ældste var
ﬂyttet hjemmefra. Egon blev ved at
komme som feriedreng, indtil han var
færdig med at gå i skole.
Egon blev født i 1933.
Hans mor var en dansk
22 årig pige og ugift.
Egon kom derfor til en
fostermor (som Egon

Egon husker at han blev hentet i denne bil ved stationen

Johannes, Egon og Kristine

kalder sin plejemor) Fostermoderen
Tanja var en tysk jødinde, gift med
en dansk sømand. Hun ﬁk ikke lov
til at adoptere Egon, fordi hun var
jøde. Forøvrigt ﬁk Egon aldrig at vide,
hvem hans far var, trods mange forsøg derpå.
Fra 1933 til 1939 hed Egon Hansen
til efternavn, men i 1939 giftede hans
biologiske mor sig
med en tysker, som
adopterede Egon.
Han kom nu til at
hedde Klein, og de
ville nu have Egon
hjem igen.
Det var han ikke tilfreds med og ville
tilbage til fostermor.
Så snart han så sit
snit til det, løb han
hen til fostermor. Da
han var 11 år gammel, slap hans mors
tålmodighed op, og
En tilfreds feriedreng på hest i Hovedgaden
han måtte erklære

Johannes Simonsen og hans hustru Kristine Simonsen ville gerne
modtage den tyske dreng, og han
ﬁk efterfølgende en stor plads i deres hjerte i resten af deres liv. Vi tror
også det er gengældt. Vi har Johannes og Kristines gravsten her på
ejendommen, og ved sidste besøg,
satte Egon en blomst ved stenen.
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hvor han ville bo.
Egon boede nu hos sin fostermor, og
selv om hun var jøde, var hun gået
”under radaren” , indtil 1945 kort før
krigen var slut. En dag Egon kom
hjem fra skole var fostermor der ikke,

men lidt efter bankede politiet på døren, Han skulle hjem til sin biologiske
mor, men ﬁk ikke nogen forklaring på
hvorfor.
Fostermor var som jøde, blevet hentet og sat på toget til Theresienstadt.
Skæbnen ville dog, at hun blev meget
syg i toget omkring Hamborg, og indlagt på hospitalet der. Var indlagt indtil krigen sluttede. Hun havde tidligere
fået fjernet noget af sin mavesæk, og
det var sikkert årsagen til, hun blev så
syg på turen.
Efter sin skoletid havde Egon arbejde
forskellige steder på landet. Han ville
være landmand, og Johannes Simonsen ville have ham til Poulstrup og
arbejde hos dem. Det måtte han så
ikke uden arbejdstilladelse, men det
viste sig, at hvis han ﬁk en lærlingekontrakt, måtte han være i Poulstrup.
Johannes lavede derfor en aftale
med murermester Harild Nielsen om,
at Egon kunne få en læreplads som
murerlærling. Det var dog ikke noget
Egon havde drømt om, men sådan
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Ellen, fostermor og Egon

En glad feriedreng

blev det, og der blev udfærdiget en lærlingekontrakt, og
han ﬁk en arbejdstilladelse.
De næste 4 år boede Egon i karlekammeret i Høngaard.
Han gik på teknisk skole i Vrå. Det var sikkert om aftenen
på Vrå højskole
Den 1. maj 1955 var lærlingetiden udstået, og samme
dag skulle Egon forlade Danmark. End ikke afslutningsfesten på teknisk skole var han med til. Johannes Simonsen
kørte ham til toget. Han kan ikke huske om det var Ålborg eller Vrå. Herfra rejste Egon til Sverige, Under ingen
omstændigheder ville Egon tilbage til Tyskland, efter det
Tyskland havde budt fostermor og hendes familie. Hun var
den eneste i familien der overlevede.
Egon ﬁk arbejde i Sverige som murer. Han var ikke svensk
statsborger, så hvis der ikke var arbejde, var der ingen
indtægt og ingen hjælp. I en ledig periode var han igen i
Poulstrup, hvor murer Harild hjalp ham med arbejde. Bl.a.
Hotel Phønix i Hjørring blev renoveret.
Egon blev gift med en svensk pige Majbritt, og de ﬁk en
datter i 1959 og en søn i 1963. Ved sønnens dåb var Kristine og Johannes Simonsen med.
Egon blev svensk statsborger i 1964, bl.a. for at børnene
også kunne blive svenske statsborgere, og sønnen dermed undgå tysk værnepligt.
Egon og Majbritt blev skilt. Senere traf Egon en enke, hvis
mand havde mistet livet ved en traktorulykke i en sø. Egon
og Thora boede sammen i 43 år.

Egons afsked med Poulstrup den 1. maj 1955
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For nogle år siden besøgte Thora og
Egon os. Egon havde billeder med fra
Poulstrup. Han mente ikke børnene
havde interesse i dem. Fortalte samtidig de ikke kom til Poulstrup mere.
Det var lidt trist, men det havde vi forståelse for. Egon var omkring 80 år.

Barnedåb i 1963

Egon er gået i ”arv” her i Høngård.
2. generation i Høngaard var Johanne og Lindhardt Larsen, som Egon
også kom til. Johanne var datter af

Egon arbejder på Skomagerens hus

Johannes og Kristine Simonsen, og
den ældste af deres 4 piger.
Vi der bor her nu er Jørgen og Inger.
3. generation. Jørgen er den ældste
søn af Johanne og Lindhard Larsen.
Jørgen ringede til Egon i juli måned
18 Lokalbladet

2019, idet Jørgens moster var død.
Egon var blevet alene i september
2018, Han var begyndt at længes efter Poulstrup, og vi ville derfor få hans
besøg igen. Han kom en eftermiddag
sidst i juli måned 2019. Boede på hotel Phønix i Hjørring, som han havde
været med til at renovere. Han havde
ledt efter en person, og fundet vedkommende. Næste dag skulle de to
køre til Løkken og spise frokost.
Efter han havde nævnt navnet Ellen
ﬂere gange, måtte jeg spørge: Hvor
kender du Ellen fra? Egon svarer
med glimt i øjet. - Vi var ungdomskærester - og fortsatte:
Den 1.maj 1955 måtte jeg forlade
Danmark og Ellen....
I 3 af de 4 år Egon var i lære, havde Egon haft en kæreste. De havde
mødt hinanden på sportspladsen, når
de unge mennesker om aftenen mødtes der. Egon præsenterede også sin
kærelse for forstermor, som de sammen besøgte i Hamborg.
Efter besøget her og frokosten i Løkken kørte han hele turen til Tyskland
for at besøge familie. På hjemvejen
forbi Skibby på Sjælland hvor en bror
bor, og derefter hjem til Sverige. Nu
er Egon altså 86 år, men frisk på at
køre så lang en tur.
Jørgen ringede igen i starten af september 2019, da hans sidste moster
døde.
Nu var Egon inviteret til Ellens fødslesdag sidst i september. Han kom til
fødselsdagen sidst i september, men
havde også været et smut tilbage i
Sverige for at holde jul
sammen med børnene,
men i skrivende stund
ved vi han er tilbage
igen, Han ringede fra
Tårs og ønskede os
godt nytår. :-)
Vi håber at se Egon (og
Ellen) meget fremover.
Han er det sødeste og
mest positive menneske vi kender.
Ellen er også alene
efter hun mistede sin
mand for 4 år siden. De
er begge så glade, for
at have mødt hinanden

Stadig en glad ”feriedreng” På besøg i Poulstrup

igen efter så mange år.
Det er en lille del af historien om ”vores” arvede feriedreng :-)
Inger og Jørgen, Høngaard

Egons blomst til Johannes og Kristine

Ellen og Egon fandt sammen igen

Tollestrupvej
I Tollestrup er Gunhilds hus solgt til Nikoline, hun ﬂyttede
ind 1. november 2019, og er utroligt glad for huset.
Nikoline har boet i Ålborg nogle år, medens hun læste jura,
men er opvokset på landet ved Vrå. Hun har altid ment, at
hun skulle tilbage til Vendsyssel, og have meget plads omkring sig. Med tiden ønsker hun sig både kat, høns, geder
og måske engang en hest. Der er noget jord til ejendommen, og det hele kan jo ikke bruges til køkkenhave. Der
er et drivhus, som hun glæder sig til at få plantet i, og bare
det at se, hvad der kommer op af jorden til foråret er spændende.
Nikoline stammer fra en meget musikalsk familie, hun afløser sommetider som kirkesanger, og tager med sin mor
ud og underholder ved forskellige lejligheder, med sang og
musik. Spiller selv på klaver, og kan bestemt også bruge
trommerne, der egentlig er hendes mors, men nu har Nikoline plads til at have dem stående, så de blev overgivet til
hende. Broderen spiller guitar og saxofon, så naboerne kan
forvente godt med musik i gaden.
Det er en fornøjelse at blive vist rundt i huset, Nikoline stråler af glæde over det hele, det er et stort hus, og noget
af det bedste er værkstedet, som hun nu skal til at fylde
ud med sin nyligt afdøde bedstefars værktøj, hun er startet
med en boremaskine som hun ﬁk i julegave.
Jo, Nikoline er rigtigt ﬂyttet på landet, og da jeg kører derfra
spotter jeg lige en trailer i garagen, kan det så blive bedre?
Jeg er sikker på at Nikoline bliver en gevinst for Tollestrup.
Velkommen til.
Karen Margrethe Bruun

Ny Rønnebjergvej
Der er kommet en lille glad solstråle til
Gammel Rønnebjerg.
Leona der er født i Hjørring den 14
april har fejret sin første jul i sit nye
hjem. Hendes forældre Kathrine Beith
Pedersen og Mads Lindgaard Christensen har købt Anders Krogholms
hus på Ny Rønnebjergvej. Indtil 1-1119 boede de i en lejlighed i Hjørring,
men ville gerne have mere plads og
luft omkring sig. Og da Kathrines hjem
er på Hovedgaden 45 i Poulstrup, var
det naturligt at søge hjemad. Mads
stammer fra Åbyen ved Hirtshals, men
beﬁnder sig vist godt her inde midt i
Vendsyssel. Han har ved købet af huset også fået et stort værksted, hvilket
han sikkert vil bruge en del, da han
er udlært mekaniker hos Poulstrup
Autoværksted, hvor han stadig arbejder. Mads spiller håndbold i Bindslev,
han har tidligere været træner i Horne,
men da de ﬁk Leona, var der ikke tid til
det længere. Han hjælper til gengæld
sin bedstefar med at passe en skov
på et par hektar, hvor der er en del

træer at fælde. Kathrine læser HF i Hjørring, og har tiden optaget af Leona.
Vi ønsker jer alle tre velkommen til egnen.
Karen Margrethe Bruun
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Kirkebladet
Sognepræst Kirstine R.R. Rafn
Vrejlev Præstegård
Vrejlev Kirkevej 28 9760 Vrå
Tlf. 98 98 60 43
Kan kontaktes:
Mandag - torsdag 09.00 - 17.00
Fredag er fridag Mail: krr@km.dk

I præstens fravær
Når jeres præst holder fri, kan sognepræsterne i Vrå/Em og Tårs/Morild kontaktes:
Vrå/Em: Henrik Bang-Møller, tlf. 98 98 10 40, mail HEBM@KM.DK
Tårs/Morild: Kirsten Munkholt, tlf. 98 96 10 83, mail KIMU@KM.DK
Følgende dage holder præsten fri:
mandag d. 16/3 – søndag d. 22/3 (begge dage inkl.) – Henrik Bang-Møller
mandag d. 6/4 – onsdag d. 8/4 (begge dage inkl.) – Kirsten Munkholt
fredag d. 15/5 – søndag d. 17/5 (begge dage inkl.) – Henrik Bang-Møller

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

Vi holder hyggeligt samvær – men KUN FOR MÆND – i sognehuset hver den
første tirsdag i måneden.
VI mødes kl. 14.00 til kl. 16.00 og der vil være kaﬀe (eller te) på kanden, samt
franskbrød eller boller med ost og rullepølse – og ikke mindst det gode samvær
og den hyggelige snak med venner, naboer og bekendte.

Kirkegårdsleder:
Jan Bjergene Christensen
Servicemedarbejder:
Inger Hansen

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

Kirkebil:
Bestilles til gudstjenester senest om
lørdagen kl. 17.00 hos
Henny Thomsen Tlf 24 65 98 33
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I løbet af året arrangeres der udﬂugter til interessante steder i området. Her fra
mændenes besøg ved Torben Jess og Martin Svaneborg på Skallerup Agro I/S

Alsangsstævne
Som I sikkert har set og læst holder ﬂere kirker m.v. alsangsstævne den 4. maj, for at fejre, at det i år er 75 år siden, at
Danmark blev befriet efter 5 års tysk besættelse. Alsang er bare et ældre ord for fællessang, og blev under besættelsen
en hel folkebevægelse. Tusinder samledes om fællessang – og det gør vi også i

Vrejlev kirke mandag den 4. maj, kl. 19.00
Kom og vær med til at fejre jubilæet, nyd den gode stemning og ikke mindst den dejlige musik og sang.

Spillemandsmesse

Så er den her igen…

SPILLEMANDSMESSEN
Tirsdag d. 17. Marts kl. 19.00.
Sammen med Frederikshavn bykor
opfører Vrejlev-Hæstrup kirkers kor
Spillemandsmessen. Messen er en
gudstjeneste iklædt dansk folkemusik.
Teksten er skrevet af Holger Lissner
og musikken er festlig og underholdende. Komponeret af Ivan Bjerre
Damgård og Michael Sommer med
udgangspunkt i dansk traditionel folkedansemusik.
I Vrejlev har vi sammensat et orkester bestående af Niels Bjerre og
Ruben Kristensen på violin, Ib Buchholtz Hansen på harmonika og Hans
Bovin på bas. Søren Rasmussen fra
Abildgård kirke i Frederikshavn og
Vrejlev-Hæstrup kirkers egen organist Lene Rom Frederiksen leder kor
og orkester.

Fredagsdamer
I efteråret ﬁk vi kontakt til Kate Ladekjær ved Vejle. Hun har
kontakt til Rumænien, og der ﬁk vi aﬂeveret 8 sække strikvarer. Der skal en container af sted her først i det nye år.
Der er også strikket huer og halstørklæder til Blå Kors i
Hjørring. Det er også ﬁnt at hjælpe lokalt.
Her i foråret 2020 mødes vi 6. marts, 3. april og 1. maj kl
14.00-16.30
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Morgensang
Foråret sidste morgensang er 3. marts, kl. 8.30.
Vi samles i Vrejlev kirke med Lene ved klaveret og Kirstine
med manuskriptet og synger nogle af de rigtig gode salmer,
hører nogle af prædikenteksterne til marts måned. Og efter
en halv times tid går vi i sognehuset for at nyde en god kop
kaﬀe eller te – og nogle friske rundstykker.
Det er en dejlig måde at starte dagen på; musik og sang,
Fadervor og et par bibelske tekster og så en masse hyggeligt
samvær med venner, familie og naboer – kom og prøv om
ikke det er noget for dig

Konﬁrmation i Hæstrup og Vrejlev kirker
I år holder vi konﬁrmation i Hæstrup kirke
lørdag d. 25. april kl. 10.30 for:
Lærke V. Andersen
Magnus T. Eskildsen
Nicklas Q. Soelberg

og i Vrejlev kirke
søndag d. 26. april kl. 10.30 for:
Amanda B. Mortensen
Andrea R. K. Christensen
Anna B. Andersen
Anton K. Andersen
Asbjørn Riis
Cecilie D. Arensbach
Cecilie H. Sørensen
Emilia H. V. Olsen
Hansa B. Andersen
Jonas B. Andersen
Julie K. Kristensen
Karoline M. Nørskov
Kim V. Kristensen
Laura K. Boholt
Miriam R. Birkbak
Sarah Korsbakke
Sebastian Justesen
Steen M. Kastrup
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Der er poser i våbenhuset i begge kirker, hvor I kan lægge
telegrammer, blomster, gaver og lign. – og der er vagt i både
våbenhus og på P-pladserne.
Konﬁrmationerne er årets store begivenhed både for konﬁrmander og menighed. Det er en festlig dag med mange
glade kirkegængere, vi synger de bedste salmer (valgt af
konﬁrmanderne selv) og vi synger også den salme, som
de unge mennesker selv har digtet. Konﬁrmanderne har
tillige bidraget til gudstjenestens bønner, idet de
selv har skrevet en del
af dem. Det er i det hele
taget en rigtig god dag
at gå i kirke – så kom og
vær med og bak vores
konﬁrmander op.

2. Pinsedag
Traditionen tro holder vi
fælles friluftsgudstjeneste
2. pinsedag i Sinelund ved
siden af Sejlstrup kirke.
Gudstjenesten starter kl.
10.30, vores dygtige organister og kirkesangere
danner til lejligheden et lille
kor og synger smukt for os.
Sejlstrup menighedsråd er
vært ved en let frokost efter gudstjenesten, og det
er altid en stor fornøjelse at
deltage. Vi medbringer selv

Vi siger tilykke til:
Ulrik Dybro Nielsen
Døbt i Vrejlev kirke 20. oktober
2019
Marcus Weesgaard Mogensen
Døbt i Vrejlev kirke 20. oktober
2019
Aksel Bangshøj Saksager
Døbt i Hæstrup kirke 30. november
2019
Oskar Vangsted Henriksen
Døbt i Hæstrup kirke 30. november
2019

Vi har taget afsked med:
Knud Zakarias Jensen
Begravet fra Vrejlev kirke 28. november 2019
Karen Marie Jensen
Begravet fra Vrejlev kirke 6. december 2019
Lilly Elisabeth Christensen
begravet fra Vrejlev kirke 4. januar
2020
Niels Gerhardt Larsen
Begravet fra Vrejlev kirke 6. januar
2020

stole og kan nyde naturen og de smukke
omgivelser, mens præsterne holder en
lidt anderledes gudstjeneste for os.
Det plejer at være et velbesøgt arrangement, så kom i god tid – det giver også
mulighed for at nå at sludre lidt med venner og bekendte.
Vi glæder os til at se jer i Sinelund – og i
Sejlstrup kirke, hvis vejret ikke arter sig.
Sejlstrup kirke
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Påskens gudstjenester
Hvert forår er der rig mulighed for at
komme i kirke til mange forskellige
gudtjenester. Vi fejrer påsken med
følgende tjeneste:
Palmesøndag (Her tager påskeugen
sin begyndelse med Jesu indtog i Jerusalem på vej mod lidelse og død.)5.
april, kl. 10.30 i Hæstrup kirke – højmesse v/Kirstine Rafn
Skærtorsdag (Dette er dagen for
indstiftelse af nadveren, Jesu sidste
måltid.)
9. april, kl. 19.00 i Vrejlev kirke –
aftengudstjeneste v/Kirstine Rafn.
Der dækkes ﬂot op i kirken, så vi kan
nyde et let aftensmåltid sammen efter
gudstjenesten.
Langfredag (Denne dag markerer
Jesu lidelse og død på korset for os
og for vore synders skyld.)
10. april, kl. 10.30 i Hæstrup kirke –

højmesse v/Kirstine Rafn. Altertavlen
lukkes og der er ikke lys eller blomster på alteret – for at markere alvoren i denne dag.
Påskedag (Jesu opstandelse, kvinderne kom til den tomme grav og
fandt Herren opstanden.)
12. april, kl. 10.30 i Vrejlev kirke –
højmesse v/Kirstine Rafn. Denne den
største dag i kirken fejrer vi med musik og beretningen om Jesu opstandelse.
2.påskedag
13. april, kl. 19.00 i Vrå kirke – i samarbejde med Vrå/Em og Rakkeby/
Vejby/Sejlstrup/Sdr.
Harritslev/Jelstrup holder vi igen musikgudstjeneste med efterfølgende kaﬀebord i Vrå
sognehus. Alle præster, organister,
kirkesangere og kor medvirker til et
brag af en gudstjeneste.

Skærtorsdag dækkes der op i Vrejlev
kirke til en let anretning

Dåbsgudstjenester
I år holder vi også dåbsgudstjenester på udvalgte lørdage:

Næste dåbsgudstjeneste er lørdag den 23. maj, kl. 10.30
og igen lørdag den 22. august, kl. 10.30 – OBS datoen er rykket i forhold til tidligere udmelding
og årets sidste dåbsgudstjeneste bliver lørdag den 28. november kl. 10.30.
Da der i skrivende stund ikke er modtaget dåb nogle af ovennævnte datoer – er det stadig muligt at bestemme, hvilken kirke man vil holde dåb i. Det dåbspar, der først melder sig på banen,
bestemmer hvilken kirke dåben skal foregå i.
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Skole-kirkekor/juniorkor - spirekor

Syng dig glad –
syng i kor

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

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.
Du behøver ikke tilmelde dig - bare mød op

Kan du lide at synge og har
du lyst til at synge i kor?
Har du lyst til at lære nye sange eller genopfriske kendte
sange/salmer og viser?
Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte
kirkens organist
Lene Rom Frederiksen
tlf. 30 12 90 81

Legekirke
Vi mødes til legekirke for alle børn i dagplejealderen i Vrejlev kirke.

Tirsdag den 3. marts kl. 10.00
Tirsdag den 2. juni 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.

Sangaften
Tirsdag d. 26. maj kl. 19.00
”DET ER JO 100 ÅR SIDEN”
I anledning af genforeningen synger vi sange fra tiden da Sønderjylland var
tysk. Sange, der var – og er med til at bygge bro.
Fællessangen opstod i sidste halvdel af 1800-tallet og er en væsentlig del af
vores kulturarv.
Når vi synger sammen, hører vi sammen.
Der vil være kaﬀe og hjemmebag.
Alle er velkommen
Sangaften holdes i Præstegårdens konﬁrmandstue - Vrejlev Kirkevej 28,
9760 Vrå
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Spaghettigudstjeneste
Så er spaghettigudstjenesterne tilbage. Vi ændrede navnet, fordi vi
gerne ville servere andet end blot
pastaskruer og kødsovs. Men nu
er det efterhånden længe side, at
vi har får spaghetti, så NU skal det
være:

onsdag den 1. april,
kl. 17.30 i Vrejlev kirke
og det er ikke en gang aprilsnar.
Vi hygger med en kort børnegudstjeneste, som alle kan være med til
– hvorefter vi samles om langbordet
til god mad og vi slutter senest kl.
18.30/18.45 med en godnatsang.
Vi sørger for gudstjeneste, borddækning, indkøb, madlavning, opvask og oprydning – I skal bare
have børn eller børnebørn eller lånebørn med – eller kom helt uden
– alle er velkommen.

Der skal igen være Spaghettigudstjeneste med spaghetti og kødsovs på menuen
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Aftengudstjeneste i Hæstrup kirke
Søndag den 1. marts, kl. 19.00 holder vi en rigtig hyggelig og humørhævende aftengudstjeneste.
Opskriften er enkel: Lene spiller på
orgel/klaver, hertil sættes en knivspidst Niels på violin og pæl eller pot
Rune – det hele hæver i varmen en
lille times tid – og resultatet er bedre
humør, mere afslapning og lun velvære for alle deltagerne denne aften.
Og for at gøre aftenen fuldendt samles vi om et lille glas og lidt chips og
masser af godt samvær.
Kom og vær med, der kræves ingen
forkundskaber og vi garanterer, at det
gode humør kommer helt af sig selv i
løbet af aftenen.
Der serveres et glas vin eller cider sammen med forskellige chips efter gudstjenesten

Konﬁrmationshjælp
Vi kan tilbyde en lille økonomisk håndsrækning til konﬁrmation.
Hjælpen kan kun søges af sognebørn i Vrejlev og Hæstrup sogne og søges ved henvendelse til præsten med
relevante oplysninger. Ansøgningerne behandles naturligvis fortroligt.
Midlerne stammer fra evt. overskud fra indsamlingen til
julehjælp. Midlerne deles mellem godkendte ansøgere –
dog maksimalt 1.500 kr. pr. konﬁrmand.
Ansøgningsfristen er 1.april 2020 – ansøgere får besked
snarest herefter.
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Nyt fra kirkegårdslederen

Snart bliver nogle af de visne hække udskiftet

Nu er den stille periode på kirkegårdene ved at være forbi. Og vi kan alle
så småt begynde at glæde os til det
hele spirer frem og gror.
De sæsonansatte på kirkegårdene
skal også til at ﬁnde arbejdstøjet igen.
Denne gang er der sket ændringer på
holdet.
Bjarne Rishøj Jørgensen er stoppet i
Vrejlev og helliget sig pensionen på
fuld tid. Jette Risager Kjærsgaard
der jo i mange år har passet gravstederne i Hæstrup har valgt at hellige
sig arbejdet hjemme på kvæggården. Der skal fra menighedsråd og
kollegaer lyde en stor tak til Jette og
Bjarne for mange års fantastisk godt
samarbejde. Vi kommer til at savne
dem begge.
Men det betyder også der kommer en
ny til at arbejde på kirkegårdene, så
det bliver spændende. Ellers er holdet stadig Bruno Jensen, Ann Bech
Larsen, Per Dahl Sørensen, og selv-
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følgelig lidt mæ siel Jan
Bjergene Christensen.
Vi starter op som vi plejer med at få beskåret
træer og klippet ned
rundt omkring. Grannerne skal også af og der
skal plantes stedmoder
blomster, hvis vejret tillader det.
Der er sket store forandringer på begge kirkegårde gennem tiden.
I 2019 er den største
ændring at menighedsrådet har besluttet at
langt det meste af lapidariet med de gamle
gravsten skulle destrueres. I skrivende stund
er der fjernet 195 sten i
Vrejlev og 34 i Hæstrup.
Menighedsrådet skal i
år tage stilling til, hvor
de sten der er tilbage så
skal samles.
Der er også i år nogle projekter vi skal i
gang med. Udskiftning
af hække fortsætter i
Vrejlev, og der skal sløjfes et par gange mere i

Hæstrup og sås mere græs. I Vrejlev
er der også en det gravsteder der skal
nedlægges og nogle af de arealer skal
bruges til at plante ﬂotte buske og
blomstrende planter.
Vi er jo også for de ﬂestes vedkommende at ﬁnde som kirketjener om
søndagen. Vi sætter stor pris på den
variation i jobbet, og den kontakt til pårørende og brugere af kirkegården det
giver.
Vi skal også huske at nævne de to
uundværlige piger Inger Hansen, der
jo ud over at være kirketjener også er
drivkraften i at dette blad kommer ud,
samtidig med hun passer på menighedsrådets penge. Og Hanne Weirum
Andersen der jo ud over at være kirketjener holder pænt og rent i kirke og
sognehus, samt sørger for vi har ost,
smør og pålæg til diverse arrangementer.
Skulle der være spørgsmål til måden
vi gør tingene på, eller noget man ønsker ændret på gravstederne skal man
endelig sige det til os. Husk selv om vi
passer gravstedet er det jo stadig de
pårørende der bestemmer.
Med ønsket om et godt forår,

Bruno arbejder på omlægning af gamle bede

Jan Bjergene Christensen,
kirkegårdsleder.

Gudstjenestelisten
Dato

Kirkeåret

Vrejlev

Hæstrup

Marts
1. marts

1.s. i fasten

19.00 Kirstine Rafn
Aftengudstjeneste - Vin og chips

8. marts

2.s.i fasten

10.30 Kirstine Rafn
Tekstet for hørehæmmede

15. marts

3.s.i fasten

10.30 Kirstine Rafn

22. marts

Midfaste

09.00 Henrik Bang-Møller

29. marts

Maria bebudelse 10.30 Kirstine Rafn

April
1. april

17.30 Kirstine Rafn
Spagettigudstjeneste

5. april

Palmesøndag

9. april

Skærtorsdag

10.30 Kirstine Rafn
19.00 Kirstine Rafn
Let anretning efter gudstjenesten

10. april

Langfredag

10.30 Kirstine Rafn

12. april

Påskedag

10.30 Kirstine Rafn

13. april

2. påskedag

19.00 Fælles musikgudstjeneste i Vrå Sognekirke

19. april

1.s.e.påske

10.30 Katrine Kjeller

25. april

10.30 Kirstine Rafn
Konﬁrmation

26. april

2.s. e. påske

10.30 Kirstine Rafn
Konﬁrmation

Maj
3. maj

3.s.e.påske

10.30 Kirstine Rafn

8. maj

Bededag

10.30 Kirstine Rafn

10. maj

4.s.e. påske

10.30 Kirstine Rafn

17. maj

5.s.e.påske

09.00 Henrik Bang-Møller

21. maj

Kr. Himmelfart

10.30 Kirstine Rafn

23. maj

10.30 Kirstine Rafn - Dåbsgudstjeneste

24. maj

6.s.e.påske

10.30 Kirstine Rafn

31. maj

Pinsedag

10.30 Kirstine Rafn

2.pinsedag

10.30 Fælles gudstjeneste i Sejlstrup kirke

Juni
1. juni
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Lokalhistorie
Rejsebrev fra 1935
Skoleudﬂugt til København juni
1935 med Hæstrup skole, brev fra
Gerda Nielsen, Præstevej 36, sendt
til hendes forældre.
København den 5. juni 1935
Kære far og mor
Det gik rigtig godt på rejsen, vi blev
ikke spor syge paa sejlturen. Vi var
mest på det øverste dæk, men siden
ﬁk vi lov at gaa paa hele skibet.
Da vi saa kom til København kom vi
ind i et tog som kørte under jorden og
med det kørte vi hen til en banegaard.
Vi kom saa hen paa skolen, hvor vi ﬁk
en kop kaﬀe med det brød vi kunne
spise og bagefter skulle vi saa i cirkus. Vi kørte med sporvogn derhen.
Ja, I skulle have set, der var 16 heste,
8 sorte og 8 hvide og de var så smukt
pyntede.
Der var to levende elefanter, den ældste af dem kunne skrive med snablen
på en skrivemaskine. Den skrev Jenny Esel på en mand. Der var en stor
plade med tallet 4 paa, han sagde
saa noget til elefanten paa et andet
sprog og han viste den pladen, hvorpaa tallet stod. Elefanten nikkede
med hovedet, hvorpaa manden gav
den en kølle i haanden og saa skulle
den slaa lige saa mange gange som
der var tal paa pladen. Elefanten slog
4 slag paa en fjæl og rakte derpaa
snablen i vejret. Vi kom hjem kl. 12 ½
om aftenen, vi skulle saa i seng og vi
sov godt hele natten.
Om morgenen saa snart vi vaagnede
gik vi ned i et baderum, hvor vi ﬁk et
vaskefad hver, vi vaskede os saa og
vi gik saa hen, der er lavet brusebad
for at vaske fødderne.
Vi ﬁk kaﬀe og smørrebrød til davre.
Så kom føreren og vi kom hen til en
idrætsskole med et stort anlæg og
inde kunne man se et stort bassin,
hvor en del mennesker svømmede
rundt. Derefter tog vi med sporvognen hen til Tuborg, hvor vi saa det
hele og da vi var færdige gik vi højt op
i anden sal, hvor vi ﬁk to kiks hver og
alt det sodavand vi kunne drikke. Jeg
drak to og en halv ﬂaske sodavand.

30 Lokalbladet

Om eftermiddagen, altsaa onsdag eftermiddag gik vi i Tivoli, hvor vi ﬁk et
glas øl, ﬂæskesteg og kartoﬂer med
brun sovs.
Saa gik vi en tur i rutsjebanen, vi kom
med til halv pris, det er det værste jeg
har været med til længe, det susede
rigtig om ørene paa os.om aftenen
saa vi et pragtfuldt fyrværkeri og vi
kom ikke hjem før mellem 1- 1½, vi
gik i seng og snart sov vi godt.
I formiddags har vi været på Familie
Journalens trykkeri, der ﬁk vi sodavand og is. Om eftermiddagen har vi
været i Illum, en stor udstilling, der ﬁk
vi en ﬂaske sodavand hver.
Vi var også en lille tur ude at sejle. Vi
har faaet 5 kroner til at more os for, af
en gammel dame som sad i sporvog-

nen. Dem skal vi saa ud at sejle for, i
morgen eftermiddag. I morgen formiddag skal vi i zoologisk have.
Ja, det er blevet vel sent med brevet
jeg kunne ikke faa tid før. Hans Nielsens Sigrid hun skal til lægen hun har
ikke været med ude i dag og hun har
været hjemme.
Jeg har det godt og haaber det samme
med jer, hav det rigtig godt. Jeg vil til at
sove, nu i aften har vi været i biografen
vi kom gratis ind og for pengene købte
Mølgaard chokolade som baade vi og
Nørlev skole ﬁk af. Venlig hilsen til jer
alle sammen
fra Gerda

Svenstrupvej 16
Svenstrupvej 16 er 1. november 2019 blevet solgt til Jette
og Tim, der har T&J´s multiservice. De havde indtil da drevet
ﬁrmaet fra Gammel Rønnebjergvej i Poulstrup. T&J´s multiservice påtager sig næsten alt inden for rengøring, haveservice, brolægning og entreprenørarbejde. De har også købt
et hus i Lørslev, som de er ved at renovere med udlejning
for øje.
Jette, der oprindeligt kommer fra Mors, arbejder desuden
som ssh hos Medmennesker i Hjørring. Tim er Hjørringdreng, men har boet her i sognet de sidste 10-15 år.
Hver anden uge har de Tims piger, Laura på 10 og Jasmin
på 8 år, og så er der liv i huset, også fordi de lige har udvidet
familien med Basse, en schæferhvalp på 3 måneder.
Og lige en oplysning, Tim sælger ikke brænde, de skal bruge
det selv. Der kommer tit nogle der syntes at alt det brænde,
Tim og Jette har overtaget fra Ole og Irene, må være til mere
end eget brug, men det skal nok blive brugt, mener de.
Vi håber at de falder godt til her på egnen.
Karen Margrethe Bruun

Nyt fra Borgerforeningen

Borgerforeningen havde den 20. november 2019 arrangeret
udﬂugt ud til Kalumgården, museum for biler, knallerter, traktorer, dukker, telefoner, ja der var ikke den ting, der ikke var
der. De kunne tage imod selskaber på 30 personer og vi var
ialt 27 personer, der var mødt op, og det var meget succesfyldt og en rigtig god oplevelse. Borgerforeningen var vært
ved aftenkaﬀe med rullepølsemad og alle gav udtryk for, de
var blevet en oplevelse rigere.
Vi har stadig bankospil hver torsdag, som er godt besøgt og
præmiewhist hver tirsdag, som også er godt besøgt. Whisten
kører videre indtil foråret, mens banko kører året rundt og
begge dele giver et pænt overskud.
Inge Christensen
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Nyt fra sognene
Kornets Hus.
Et kig ind i Kornets Hus i den del, hvor der vil
være en interaktiv udstilling og digital formidling
om korn designed af No Parking. Til sommer
kan de besøgende opleve og lege sig til mere
viden om korn. Rummene vil blive udsmykket
med spændende installationer om korn i Danmark.
Køkkenet er ved at være færdigt og der er kommet lamper op i hele huset, som giver et ﬂot lys.
Man kan følge udviklingen i Kornets Hus på
Facebook
En lille pjece til brug i Kornets Hus om ordsprog,
rim, citater og vitser er under opsejling.
I de kommende numre af LokalBladet vil man
kunne læse noget af indholdet. Her er en forsmag:
Man skal ikke ﬁnde sin partner i en springdans,
med ved et dejtrug.
Der er noget i gære.
Spis nu brød til.
En århusianer med hovedet i forbinding bliver spurgt:
Hvad skete der? Jo, jeg var på tur i Holland og besøgte
en vindmølle og jeg spurgte: Hvor mange vinger har en

Nytårskur i Børnehuset

Efter en dejlig juleferie blev nytåret fejret på behørig vis i
hele Børnehuset.
Billederne taler helt for sig selv...
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vindmølle? Mølleren sagde ”ﬁre”, så kiggede jeg ud ad vinduet og talte 1,2,3,4. For at være helt sikker på, at jeg havde
talt rigtigt, stak jeg mit hoved ud ad vinduet og så kom den
femte vinge …..
Kirsten Mouritsen

Nytårskur...
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Vrejlev Kirke, en vejviser i sognet
Vrejlev Kirke var fra begyndelsen bygget, af munke
fra præmonstratenserordenen, som klosterkirke til
Vrejlev Kloster. Præmonstratenserordenen var en
fransk munkeorden, som i Danmark kun har boet
på Vrejlev Kloster og Børglum Kloster. Vrejlev Kloster var oprettet omkring 1165, men omkring år1200
nedbrændte klosteret. Efter genopbygningen blev
klosteret overtaget af nonner fra den samme orden
og munkene ﬂyttede til Børglum Kloster, som i mellemtiden var blevet bispesæde.
Kirken er viet til Sct. Nicolaus. Han er bedst kendt
som vore tiders julemand, fordi han var gavmild uden
grænser, men han er også sømændenes helgen.
Kirken, som vi kender den i dag, blev bygget om omkring år 1500. Den oprindelige kirke var bygget som
en basilika med et højt hovedskib og to lavere sideskibe. Ved ombygningen blev det søndre sideskib revet ned. Spor efter arkadeåbningerne til det søndre
sideskib ses både inden i kirken og uden for på den
sydlige væg. Væggen i det nordre sideskib blev forhøjet og der kom hvælvinger i kirken i stedet for det
ﬂade træloft. I den vestre ende af kirken blev der bygget et tårn. Det var den gang kirken ﬁk sit markante
skæve udseende, som man har prøvet at dispensere
for indvendig ved at ﬂytte indgangsdøren og alteret
lidt mod nord.
Kirkens indre blev ved reformationen i 1536 totalt
ændret. De mange altre, sidealtre røgelseskar og
helgenﬁgurer mm, som hørte til den katolske kirkes
tro, blev kasseret. Tilbage fra klostertiden er kun kruciﬁkset på midtervæggen og den store klokke i tårnet.
Det var ikke kun forbindelsen til paven i Rom, der
forsvandt med reformationen, der skete også et ejerskifte, idet kongen forpagtede klosteret ud til forskellige lensmænd, men allerede i 1575, da den sidste
nonne var død, blev kloster og kirke solgt til private
godsejere. Når klosteret blev solgt fulgte kirken også
med, det var ikke kun en udgift, der var også ind-

En tegning af kirkens indre set fra vest bemærk kupeerne og den
bedre symmetri i kirken

tægter forbundet med kirken, idet ejeren også ﬁk kirketiende.
Selv om der fulgte penge med kirken, var den ﬂere gange i de
forløbne århundreder ofte i en ringe forfatning, hvilket kan ses af
de beskrivelser og synsprotokoller der ﬁndes.
Den sidste godsejer, der ejede både kloster og kirke, var
H.C.Nyholm, han var ejer fra 1860 til 1868. Han solgte kirken
til en fru Reischel fra København. Hun solgte i 1874 kirken til

Vrejlev kirke og kloster 1871
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en kreds af beboere, som ejede den frem
til 1916 da kirken overgik til selveje - som
i dag.
Det inventar, der er i kirken i dag, er af nyere dato, dog er altertavlen, prædikestolen og døbefonten fra 16 hundredetallet.
På den nordre væg bag prædikestolen
ses i dag et maleri, der har dannet bagvæg i en herskabsstol, som er taget ned i
1864. I følge kirkens synsprotokol har ejeren H.C.Nyholm forbeholdt sig og de efterfølgende ejere af Vrejlev Kloster retten
til at bruge de bænke øverste til højre og
venstre side og – hedder det videre, ”Proprietær Nyholm forbeholder sig og efterfølgende kirkeejere ret til atter at indsætte
pulpitur i kirken såfremt, der i fremtiden
skulle blive mangel på plads”
Prædikestolen havde indtil 1903 plads på
sydvæggen over for kruciﬁkset, hvorfra
den blev ﬂyttet til sin nuværende plads

Vrejlev kirke set fra nord

I 1903 udskiftede man også de gamle
kirkebænke. De gamle bænke fra 1730
var indrettet som kupeer, der bestod af
to bænke vendt mod hinanden. Ganske
praktisk så længe prædikestolen hang
midt i kirkeskibet. Man kunne skifte bænk
alt efter om præsten var ved alteret eller
på prædikestolen.
I sydsiden står øverst to skriftestole fra
1621. I 1862 skriver lærer Rosendal. ”Den
øverste af disse skriftestole afgiver nu
plads til sognets skolelærere og er altså
en degnestol, den anden benyttes hyppigt
af skolebørn, der assistere ved kirkesangen”.
De tre messinglysekroner midt i kirken er
skænket af Vilhelm Hulsig, Tollestrup og
hans to brødre i Californien, og den anden

af Jens Sørensen, Saksager. Den tredje er fra 1600 tallet og er model for
de to andre.
Vrejlev kirke blev sidst renoveret i 2007 - 2008, hvor der kom ny farvesætning, som blev foreslået
af maleren Poul Anker Bech.
Der kom også ny belysning
over alteret og i sideskibet, ligesom kirken blev kalket indvendig.
Vrejlev Kirkes historie er lang
og sammensat og kan ikke
fortælles på en enkelt side.
Dette er skrevet for at vække
interessen for vores fælles kirke og dens historie. På Lokalhistorisk Arkiv på Poulstrup
Friskole og Børnehus ﬁndes
der mange ﬂere oplysninger
om kirken og dens historie.
Erik Jess

Et kig ned gennem kirken mod vest før
1903. Bemærk de gamle kupeer og prædikestolens placering og det manglende orgel

Samme billede, men efter 1903. Bemærk orglet og de 3 lysekroner
ligesom prædikestolen er væk
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Hæstrupvej 93
Nanna Marie Sørensen, 22 år, ﬂyttede 1-12-19 til Hæstrupvej 93. Nanna er født og opvokset i Hjørring, og
har også været et år på Hørby efterskole.
I november 2019 blev hun uddannet social- og sundhedsassistent og
arbejder nu som vikar hos Carelink.
Nanna starter til august 2020, med
at uddanne sig til socialrådgiver.
I fritiden går hun til faldskærmsudspring i Sindal og Års, en interesse
hun deler med sin far, og hun har
indtil nu 15 spring bag sig.
Nanna har før boet i lejlighed i Hjørring, og nyder nu roen og stilheden i
Hæstrup sammen med Alma på 4 år,
der er en fransk bulldog.
Lokalbladet ønsker jer velkommen.
Hanne Saksager og Grethe Kristensen

SMS Hjerteløbergruppen

Aktivitetscenteret....

SMS hjerteløbergruppe kom fra start d 10 december 19. Vi
var en lille ﬂok der hurtigt blev enige om det var vigtigt at få
lavet en gruppe i området. Vi arbejder videre d 28 januar i
Skovhuset i Rakkeby og som der har stået i ugeaviserne,
er der ﬂere der vil være med, og har man ikke haft mulighed
for at deltage nogle af aftenerne, kan man sende en mail til
tovholder Helge Jensen, Rakkeby.
Helges mailadresse er helge@bordﬁber.dk
Hanne Saksager og Grethe Kristensen

Julebanko den 3. december

13. december - Juleafslutning med sild, grønlangkål og
ris’alamande fra Bondestuen. 45 deltog
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Nyt fra aktivitetscenteret

Den 24. oktober var Senior Shop på besøg og fremviste
den nyeste mode

Den 5. november var der Spis-sammen for ca 30 personer til
skipperlabskovs og hygge

22. november Juletur ca. 25 deltog og vi spiste på ”Fridas”
i Frederikshavn og derefter til julemarked i Ålbæk

Den 28. november kom Lya og viste hvordan man kan lave
kreative juledekorationer

Den 3. december blev der holdt banko for ca. 30 personer. En god
eftermiddag med gode gevinster. Der blev serveret æbleskiver og
kaﬀe

Juleafslutning 13. december Torben Mortensen og Egon
Djernæs underholdt
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ENTREPRENØRARBEJDE

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

• Anlæg af ridebaner

• Oprensning med lang arm

• Regnvandsbassin

• Mobil knusning

• Anlægsarbejde

• Sortering

• Indkørsler og have

• Nedbrydning

• Arbejde med

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

• Sandpuder

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

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

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

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

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

WWW.ENTREPRENOR-JOHANSEN.DK
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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/
Harken Private Pasningsordning

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

DET LOKALE ARKITEKTFIRMA - UDFØRER ALT ARKITEKTRÅDGIVNING INDENFOR BYGGERI

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

Anholtvej 3 · Hjørring · Tlf. 98 92 15 04

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

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

UØNSKEDE GÆSTER
Kontakt
Hjørring Skadedyrservice
på 21 15 52 40

Oliefyr - kedler - olietanke
varmekanoner - varmeanlæg
fastbrændsel - reparation

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Harken Varmeservice ApS er din
lokale oliefyrsmontør til bolig og erhverv

•
•
•
•
•
•

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

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

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

•
•
•
•
•
•

Reparationer
Nybygninger
Landbrug
Industri
EDB
PLC

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

Edithsvej 7
9800 Hjørring
Tlf. 23 35 82 60

KØB OG SALG
AF FAST EJENDOM

Bispensgade 115 - 9800 Hjørring
Telefon 98 92 48 66
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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
Aalborgvej 602, 9760 Vrå
Tlf. 98 98 62 15
www.verasvine.dk

Engager 1 - Poulstrup
Tlf. 98 98 85 22
Onsdag lukket

ØRUM SMEDEN I/S
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 LOKALBLADET
Alle er velkomne til at indlevere,
hvad man har, stort eller småt, til
meddelerne eller redaktionen.

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

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

Redaktion
Ansvarshavende
Foreningsstof
Redigering
Annoncer
Korrektur

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

Tollestrup
Guldager
Gunderup
Harken
Hæstrup
Hæstrup
Høgsted
Hæstrup Mølleby
Rønnebjerg
Poulstrup

Ingen meddeler
Kirsten Mouritsen, Guldagervej 200, 9760 Vrå ........................98 98 61 66
Ingelise Villumsen, Bjerregårdsvej 60, 9760 Vrå .....................98 98 64 95
Henny Madsen, 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 Per Christensen, Munkholmvej 61, 9760 Vrå.....................21 55 22 70
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
- formålet er en projektorienteret organisation for initiativer, der har en kulturel eller

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

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

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

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

Hæstrup Vandværk A.m.b.A:

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

Poulstrup Vandværk A.m.b.A:

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

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

Poulstrup Skolevej 3, ..........................................71 99 71 03
Skoleleder Kristian Bertelsen.................................71 99 71 03
Afdelingsleder Børnehuset Karen Risborg.............71 99 71 03
Formand Lasse Ø. Nielsen....................................21 15 07 65
Tommy Rømer, Per Birkbak, Thomas Andersen,
Jesper Thomsen, Pernille Mølbjerg, Kristian Krøgholt
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
Henny Thomsen................................................................ 24 65 98 33
Kirkegårdskontoret .......................................................... 98 98 83 60
Jan Bjergene Christensen,Tårsvej 23, Lendum,9870 Sin. 23 83 14 50
Inger Hansen, Byager 17, 9760 Vrå.................................61 28 97 00
Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring...............20 80 49 28

Foreninger - Formænd
Børnenes Jord
Mads Budolfsen, Gl. Rønnebjergvej 14, 9760 Vrå .............40 86 88 78
Støttefor. for skolen
Thomas Kortegaard.........................................................
HarkenUGF
Flemming Jensen - fje@eucnord.dk ..................................52 99 84 34
Lokalhistorisk Forening
Henning Risom Christensen, Vrejlev Kirkevej 60, 9760 Vrå.98 98 60 63
Poulstrup Borgerforening Per Christensen, Munkholmvej 61, 9760 Vrå ......................21 55 22 70
Poulstrup Rideklub
Martin Jensen.......................................................................20 45 47 02
KFUM Spejderne
Mette Karlsen, Sønderskovvej 220, 9800 Hjørring..............26 71 55 99
Kloster MC
Finn Pedersen v.stokbro@pedersen.tdcadsl.dk ..............20 31 18 53
Sport 81
Henrik Smith, 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:
Facebook:
Børnenes Jord - Ministrup
Kirkerne:
www.vh-kirker.dk
Poulstrup.net
www.poulstrup.net
Poulstrup Friskole
og Børnehus:
www.poulstrupfri.net
Tårs skole::
www.taarsskolecenter.dk

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