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Vi kan stadig bruge et bidrag......
Vi håber at alle vore læsere støtter op om vore er-
hvervsdrivende, deres annoncer i Lokalbladet er en 
vigtig indtægtskilde, mange tak for de mange frivillige 
bidrag til Lokalbladet via indbetalingskortet.
MEN vi mangler stadig lidt i at det hele hænger sam-
men, så frivillige bidrag modtages gerne 

Sparekassen Vendsyssel 
konto 9070 - 4340 15 2889

På forhånd tusind tak 

Inger Hansen

Forsidebilledet:
Hæstrup kirke og kirkegård

En god og aktiv sommer.....

Så sidder du igen med et 
Lokalblad i hænderne, og 
på grund af mange artikler, 
har vi denne gang udvidet 
med 4 ekstra sider, og det 
er jo så herligt.... Flere ar-
tikler må deles, så fortsæt-
telse følger i de kommende 
numre. Det er jo et ”luksus-
problem” at have så meget 
stof til hvert blad, at det må 
deles ud over fl ere blade, 

men bliv endelig ved at sende nye historier. 
Ellers har sommeren været præget af byfest i Har-
ken med masser af aktiviteter for alle aldre og med 
stor opbakning til alle arrangementer. I Poulstrup 
blev der afviklet Sommercamp med stor succes  - 
DanaCup havde over 500 unge indkvarteret i skole 
og hal. Og uge 34 stod i festugens tegn med mas-
ser af aktiviteter og arrangementer - mere herom i 
næste nummer af Lokalbladet. 
Den gamle Vrejlev-Hæstrup Skole er nu omdannet 
til Poulstrup Friskole og Børnehus, og det er så dej-
ligt at læse om den store arbejdsiver, de frivillige har 
udvist i sommerferien for at alt kunne være klar til 
skolestarten.  
Det er virkelig en fornøjelse at være en del af et ak-
tivt samfund, og man glædes over at høre om små 
og store begivenheder, så lad os alle fortsætte det 
gode arbejde, hvor vi byder ind der hvor vi nu bedst 
kan gøre gavn.

Vi fi k desværre ingen  ny købmand.......
Mette Sørensen og folkene bag købmandsprojek-
tet med at åbne borgernes egen købmandsbutik i 
Poulstrup, har gennem de sidste 4 måneder arbejdet 
intenst på at realisere idéen. En del borgere har givet 
tilsagn om at købe anparter, ligesom lokale erhvervs-
folk har givet tilsagn om et fl ot beløb. Mette Sørensen, 
der havde planer om at blive ansat som Poulstrups nye 
købmand, var selv klar til at investere 200.000 kr. i køb-
mandsprojektet, men samlet set kunne der desværre 
ikke rejses penge nok til at genåbne købmandsbutikken
Mette Sørensen og folkene, der siden februar måned, 
har arbejdet med projektet om at åbne borgernes egen 
købmand, siger tak for opbakningen til dem, der har 
støttet op om idéen om at genåbne købmandsbutikken 
i Poulstrup. Tak til borgerne, foreningerne, erhvervslivet 
og bestyrelsen i Den Ny Butik ApS.
Henrik Hansen
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Ministrup - Børnenes Jord

Arbejdsdag, fødselsdag og Sankt 
Hans fest er nu veloverstået og be-
styrelsen ser nu frem til september, 
hvor aktiviteterne i 2016 skal plan-
lægges.
Derudover ser vi også frem til fest-
ugen, hvor vi vil være klar med lidt 
sjov og leg til børnene, og til vores 
”søndagsbrunch” arrangement som 
vi starter op igen til efteråret.
Fødselsdagen forløb rigtig godt med 
masser af mennesker og fi nt vejr. Vi 
åbnede festen med at off entliggøre, 
at Kristoff er Kristensen var den hel-
dige vinder af fl agkonkurrencen, der 
gik ud på at male det nye fl ag til Vibs. 
Derefter åbnede boder og forlystelse, 
hvor vi i år havde sløjfet tombolaen 
og i stedet fået lavet et lykkehjul, som 
var en stor succes. Vi er gået i tænke-
boks for at fi nde ud af, hvordan vi kan 
gøre det endnu bedre og endnu mere 
spændende næste år.                            
Igen i år havde vi vandmaskinen i 
gang og endnu bedre blev det, da 
vores nye skoleleder Kristian Berthel-
sen dukkede op og ”satte sig i ma-
skinen”.                        
Hvad Kristian ikke havde forventet var 
nok at støtteforeningen for Poulstrup 
friskole var så glade for at se ham, 
at de valgte at betale bolde på for-
skud, så alle børnene gratis kunne 
skyde Kristian i vandet, igen og igen 
og igen…..

Men da nu Kristian var landet på 
pladsen, blev han også hyret som 
kagedommer, en rolle han virkede 
meget mere tilfreds med og kniv-
skarp og helt klar i spyttet, da han 
kårede Betina Olsen og Lise Frede-
riksen som vindere for henholdsvis 
bedste smag og bedste udseende 
(ja altså kagen).
Der var også konkurrence på rodeo-
tyr og pointkonkurrence på vores 
nye fodboldplade. De blev vundet af 
brødrene Sebastian og Magnus fra 
Gl Rønnebjergvej 8, om de havde 
smugtrænet lidt i løbet af natten vi-
des ikke, men de gik begge to hjem 

med hver sin velfortjente ”godte-
pose”, som var venligt sponseret af 
Fakta i Hjallerup.
Alt i alt en god dag med masser af 
glade børn.
Traditionen tro var der selvfølgelig 
også grill selv Sankt Hans aften på 
børnenes jord og efterfølgende bål, 
hvor heksen røg til Bloksbjerg…
En hyggelig aften i selskab med mas-
ser af dejlige medborgere, men der er 
altid plads til fl ere og vi er på pletten 
igen i 2016, så bare kig forbi, både til 
fødselsdag og Sankt Hans.
Vi ses
Bestyrelsen BJ

Nyt fra Børnenes Jord

Kristian på pinden - han sid-
der og nyder udsigten, men 
hvor længe!

Så gik den ikke længerre - i vandet 
kom han og det var vist temmelig 
koldt

En stolt Sebastian efter at 
han havde vundet Rodeo 
konkurrencen
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Børnehuset Møllehaven

Kunstforløb i Møllehaven
I 4 uger op til Byfesten i Harken har 
alle børn i Møllehaven arbejdet med 
kunst på forskellig vis. Som forbere-
delse har en gruppe børn og voksne 
hentet forskellige materialer hos 
”Remida” i Hirtshals. Her kan insti-
tutioner / dagplejere afhente forskel-
lige genbrugs/overskuds-ting, som 
er blevet indsamlet fra bl.a. lokale 
virksomheder. Det kan evt. være 
rør, dimser, knapper, æsker. Kun 
fantasien sætter grænser for hvad 
der kan bruges og der er børn ikke 
så bundet af hvad der kan kombine-
res af ting og sager.
De yngste i vuggestuen har dekore-
ret store sten, de har været optaget 
af at mærke/udforske forskellige 
materialer, herunder sten og maling. 
De har brugt fi ngrene og pensler og 
har været nysgerrige i selve proces-
sen.
De yngste børnehavebørn dekore-
rede små æsker, som blev deres 
egen lille skattekiste, hvor de kunne 

gemme ting og sager.
De ældste børnehavebørn valgte sig 
på tre forskellige forløb. Nogle lave-
de malerier ”med et tvist” dvs. at de 
tilførte deres maleri forskellige andre 
materialer, f.eks. hår af garn, skyer 
lavet af vat.
En anden gruppe havde gang i at 
lave søjler, som efter at de havde 
fået en gang ”grundmaling” blev 
pyntet med forskellige ting, som de 
havde indsamlet i naturen.
Endelig var der en lille fl ok, der ka-
stede sig over papkassekunst. Der 

blev lavet robotter, biler, traktorer og 
huse. Limpistolen var et uundværligt 
værktøj og hurtigt lærte børnene at 
håndtere den uden at få brændt fi ng-
rene. 
Tingene hentet fra ”Remida” og de 
mere traditionelle ting fra børneha-
vens kreative værksted var vigtige 
ingredienser. Det har været et for-
løb, hvor børnene styrede retningen 
på, hvad kunst var for dem og vi som 
voksne trådte et skridt i baggrunden 
og lod os inspirere af børnene. Nog-
le arbejdede på deres kunstværk i 

mange dage, andre 
fandt hurtigere det 
kunstneriske udtryk, 
de gik efter. 
Alt sluttede med en 
udstilling i forbindelse 
med byfesten i Har-
ken, hvor hallen blev 
brugt til udstillingslo-
kale og hvor der var 
offi  ciel fernisering, 
men alt hvad dertil 
hører.



      Lokalbladet6

Børnehuset Møllehaven

Møllehavens nye cykel

Måske har nogle af jer allerede set 
en Christianiacykel læsset med gla-
de børn på tur i Harken og omegn. 
Møllehaven har nemlig anskaff et en 
sej cykel, med plads til 4 børn i la-
det. Det er en dejlig investering, som 
både børn og voksne nyder at bruge.
Cyklen giver os mulighed for at 
komme lidt længere væk, end 
vores gåben kan klare. Når bør-
nene er klædt på med cykelhjel-
me og sikkerhedsveste, går det 
afsted i susende fart.
Når vi er afsted på cyklen, har 
vi fælles fokus på det vi oplever 
på turen. Det kan være duften 
af raps, farverne på blomsterne, 
traktormærker og de dyr vi kører 
forbi på markerne. På cyklen er 

sanserne i fuld sving, og det giver 
anledning til masser af gode samta-
ler både undervejs og hjemme i Møl-
lehaven igen.
Allerede på første cykeltur, fortalte 
fl ere af børnene, at de kunne kende 
vejen, for her kørte de også med mor 
og far når de skulle i børnehave. Det 
gav os naturligvis et nyt mål at cykle 

efter, for børnene skulle jo vise, hvor 
de bor. Det er en fornøjelse, at høre 
børnene fortælle om der hvor de bor, 
naboers navne, og hvad vi ellers kører 
forbi i nærheden. Her er børnene jo vir-
kelig på hjemmebane. Det får dem til 
at snakke langt mere end ellers, og jeg 
oplever, at de lytter opmærksomt og 
husker det de andre fortæller.

I januar og februar måned 2015 var 
jeg på efteruddannelse i kompeten-
ceudvikling på 0 – 2 års området. Her 
havde vi fokus på udviklingspsykologi 
– sprog og sprogindsatser samt krop 
og kropslig læring. Jeg tog afsted på 
efteruddannelse med glæde og en 
forventning om nye ideer til, at udvik-
le barnets kompetencer men også et 
forløb, hvor jeg fi k ny viden i rygsæk-
ken som så kunne komme hjem og 
blomstre og inspirere mine kolleger til 
selv at eksperimentere med bl.a san-

serne på forskellig vis.
Da jeg kom tilbage efter et godt forløb 
på seminariet var jeg fuld af ny energi 
og ideer som straks skulle omsættes 
i praksis. Det som jeg først brændte 
for, var at lave vores nye store og fl ot-
te badeværelse om til et læringsrum/
sanserum, så det ikke bare blev et 

Møllehaven i Harken eksperimenterer med sanserne

sted hvor vi skiftede bleer og tingene 
skulle gå hurtigt. Det skulle blive til et 
sanserum for de sensitive børn som 
have brug for små udfordringer san-
semæssigt, men også et sanserum 
for de urolige børn som netop havde 
brug for mere ro – nærvær og fordy-
belse.
Vores nye sanserum blev til et rum, 
hvor vi legede med vand – sand – 
kartoff elmel  ja alle mulige sansema-
terialer. Se børnenes glade ansigt 
når vi plaskede i vand og blev godt 
våde eller sandet der gled imellem 
fi ngrene. Efterfølgende fandt jeg det 
klassiske musik frem og det blev tid 
til babymassage med bløde pensler 
og sokker. Se hvilken sansemæs-
sig oplevelse, at lege med sanserne 
igennem sand og vand, samt slutte 
af med massage.
Undervejs brugte jeg billeder og 
video som pædagogisk dokumen-
tation – det viste hvordan de små 
børn blomstrede i dette sanserum. 
Hvordan de udviklede og eksperi-
menterede med deres følesans og 
efterhånden fandt ro og fordybelse 
i musikkens univers imens de blev 
masseret. Samtidig så jeg på min 
rolle som pædagog, hvordan jeg 
igennem mit samspil med børnene 
udviklede deres følesans. Desuden 
igennem vores samspil fi k jeg en 
tættere relation med det enkelte 

barn. I vores pædagogiske praksis 
i Møllehaven arbejder vi udfra ICDP 
som pædagogisk metode til netop at 
skabe en god og positiv relation med 
det enkelte barn.

Brugen af sanserum har efterhån-
den spredt sig til andre tidspunkter 
på dagen bl.a i puslesituationen. 
Hvis jeg sætter det klassiske musik 
på – fi nder vores børn på Mariehø-
nen ro og nærvær i samspil med 
den voksne som så skifter bleen og 
dernæst giver babymassage. Dette 
er en god måde at bruge musik på, 
når børnene skiftes. Det giver gråd 
og træthed inden spisetid vendt til 
en positiv oplevelse i et fællesskab 
mellem barnet og den voksne. Vores 
læringsrum på badeværelset er ud-
viklet til et fantastisk sanserum.
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Gunderuplund

Asylcenter i Gunderuplund

Onsdag den 10. juni 2015 havde Brovst 
Asylcenter indkaldt til informationsmøde i 
Harken Hallen. Der mødte ca. 120 bebo-
ere op.
Spørgelysten var stor og den 29. juni 
2015 kom der ca. 100 fl ygtninge til Gun-
deruplund. De har haft midlertidigt ophold 
i Hjørring. Gunderuplund sættes i stand 
med nye vinduer og nyt køkken. Så nu 
er det spændende om de kommer til at 
længes efter bylivet i Hjørring. Men der 
er indsat ekstra busser, så det er mu-
ligt for asylansøgerne at komme til bl.a. 
danskundervisning i Hjørring. 

Spændende foredrag med Troels Kløvedal

Vi følger op på vores fantastiske foredrag med Bonderøven og bringer her navnet på vores næste foredrags-
holder - igen i samarbejde med PV81:
 

Foredrag med Troels Kløvedal onsdag d. 30. september 2015 i Vrejlev Hæstrup Hallen.

Kom og hør den utrolige foredragsholder og kaptajn fortælle om sine oplevelser på sin livs rejse gennem Kina på 
Perlefl oden. Hør ham fortælle imponerende anekdoter og historier om de kulturelle øriger, du kun kan komme til 
til søs. 
Troels Kløvedal er fantastisk til at fortælle om alle sine rejser til søs. Han starter med at fortælle om skibets historie 
og derefter om sine mange rejser rundt i verden.
Gå ikke glip af en oplevelse for livet - du får selv lyst til at tage afsted. 

Dato: Onsdag d. 30. september 2015 Fra kl. 19-21 
Sted: Vrejlev Hæstrup Hallen 
Billetpris: 150,- d.kr. 
Billetterne kan købes på www.pv81.dk
Køb billet og sikr dig en god oplevelse i selskab med Troels Kløvedal.
 - Vent ikke for længe med køb af billet – der er allerede rift om billetterne.
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Fra arkivet

I sidste blad beskrev jeg Mogens 
Christensen (Stærke Mogens) og 
hans slægt tilbage til år 1500 ud fra 
oplysninger fra hans oldebarn Inger 
Jensen, Vrejlev Klostervej.
Mogens Christensen forbliver gård-
ejer langt op i alderen idet han først 
som 77 årig i 1883 overdrager sin 
gård, fødehjemmet i Guldager (Tue-
vej 4), til sin yngste søn Christian, 
der i 1884 gifter sig med Johanne 
Dorthea Jensen fra Borup.  Mogens 
og hans kone Gjertrud bliver dog 
boende på gården som aftægtsfolk.  
Gjertrud dør i 1888 som 74 årig (af 
alderdom, citat fra kirkebog). Mo-
gens bliver boende til sin død i 1896. 
Han er da 90 år.

Dorthea, som var Christians kones 
kaldenavn, og Christian fi k 14 børn, 
men i 1902 begynder en bølge af 
ulykker at vælte ind over familien. 
Der er da 10 hjemmeboende børn. 
De tre ældste er drenge på dengang 
18-17-16 år.  Den ældste er kreatur-
passer og de to næste passer mar-
ken derhjemme.
Christian er også med i marken og 
en dag han er ude at pløje er han 
så uheldig med ploven, at den ram-
mer ham, så han brækker nogle rib-
ben. Det får ham dog ikke til at gå 

Familietragedie i Guldager

til læge, hvad der resulterer i at han 
rammes af tuberkulose og dør i 1902 
kun 48 år gammel. Desværre bliver 
hans kone Dorthea også smittet af 

tuberkulose og dør i 1904 – også kun 
48 år gammel.
Tilbage i hjemmet er 10 forældreløse 
børn i alderen 7 til 20 år. De ældste 
kommer ud at tjene og de små kom-
mer i pleje hos familie og bekendte.
Som nævnt før fi k Dorthea og Chri-
stian 14 børn, men ikke bare foræl-
drene, men også børnene rammes 
frygtelig hårdt af sygdom. Tre af bør-
nene dør som spæde og fem inden 
det 26. år. Flere af dem rammes af 
tuberkulose. Kun seks af børnene – 
Peder Møller, Kristen Marius, Elenora 
Kirstine, Thorvald, Jens og Emma 
når op til og over pensionsalderen.
Peder Møller, den ældste, var handi-
cappet. Det hed sig, at han som lille 
faldt ned fra et bord og slog benet og 
derved holdt det op med at gro. Med 
det handicap kunne han ikke blive 
ved landbruget. Han kom i lære hos 
urmageren i Vrå og købte senere en 
guldsmedebutik i Arden. Hvad Inger 
siger, at hun har nydt godt af i sin 
barndom, for jeg blev altid forkælet 
med fi ne smykker, når han kom på 
besøg. Møller døde i 1959.
Kristen Marius (Ingers far) var den 
næstældste af børnefl okken og var 
kun 17 da faderen døde og 19 år da 
moderen gik bort og børnene blev 
forældreløse.
Marius kom herefter ud at tjene som 
karl på landbrug. Senere opgav han 
landbruget og fl yttede til Hjørring. 
Han var en dygtig håndværker og 
kunne mange ting. Han arbejdede 
først som murer, senere blev han 

pedel på Biblioteket i Br. Seidelins-
gade, her var han til sin død i 1946.
Marius har fortalt, at han et halvt år 
efter moderens død en råkold okto-
berdag cyklede til Mosbjerg, for at se 
til sin lillebror Jens, der dengang kun 
var 8 år og sat i pleje hos et land-
mandspar. Her så han Jens gå bar-
benet ude i marken i et par træsko 
næste uden bund og spiste af en 
humpling tør brød. Det syn var så 
smerteligt for storebroderen, at han 
ville have Jens væk derfra, men Jens 
ville ikke med, før han havde betalt 
sin gæld hos bageren dernede, for 
han skyldte 5 øre – først derefter var 
han klar til tilbageturen. Jens kom 
herefter i pleje hos Anker Dahl i Ser-
ritslev, hvor han fi k det godt.
Jens blev ved landbruget, fl yttede på 
sine ældre dage til huset Aalborgvej 
603 i Harken og boede der indtil sin 
død i 1971.
Elenora Kirstine blev gift Flyvbjerg 
og de havde først en smedje i Myg-
dal senere i Rakkeby. Hun døde i 
1946.
Thorvald og storebroderen Jens Val-
demar emigrerede til Ruskin i Ne-
braska. De var henholdsvis 18 og 21 

da de den 19. april 1911 gik ombord 
på dampskibet Oscar II.
Desværre døde Jens Valdemar et år 
efter de var kommet derover. Thor-
vald kom til at arbejde ved landbru-
get i Ruskin i Nebraska. Han blev 
også hyret til den Amerikanske hær 
og var med i 1. verdenskrig – en 
rædselstid han aldrig talte om.
Senere købte han sin egen farm i 
Nebraska og stiftede familie.
Thorvald er beskrevet som skævnæ-
set. Der er fortalt, at han som barn fi k 
næsen i en skærekiste (forgænge-
ren for hakkelsesmaskinen), ved det 

I 1956 var Thorvald hjemme fra Amerika 
og her fotograferet sammen med tre af 
sine søskende. Bagest Thorvald og hans 
lillebror Jens. Forrest ældste bror Møl-
ler, som var guldsmed og lillesøsteren 
Emma.

Thorvald og Ingers far Marius inden 
Thorvald rejste til Amerika.

Emma og Kristine
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af Kirsten Mouritsen

uheld fi k han en meget dyb fl ænge i 
næsen, men han kom ikke til lægen, 
for det ordnede hans mor. Det forly-
der, at hun efter bedste evne lappede 
det sammen med en stoppenål.
Thorvald besøgte Danmark to gange 
i sit liv – først i 1920erne og igen først 
i 1950erne. Han døde i 1969.
Emma, den yngste, kom i pleje hos 
den urmager i Vrå, som Møller kom 
i lære hos. Hun blev senere bosat i 
Arden.
På trods af, at børnene tidligt blev for-
ældreløse og derved blev spredt for 
alle vinde, blev de ved med at bevare 
en tæt kontakt resten af deres liv.
Gården, hjemmet i Guldager, blev 
efter moderens død solgt til Jens 
Andreas Nielsen (Svend Erik Bru-
uns bedstefar) i november 1904 for 
12000,- kr. med avlsbygninger og 

stuehus med kakkelovne og kom-
fur. Endvidere avl, besætning, 
vogne, andel i mælkevogn og 
slæde samt bord og bænke i dag-
ligstuen.
Gården var efter sigende billig, 
for der var ingen andre, der turde 
fl ytte ind i huset på grund af tuber-
kulosens hærgen på stedet. Jens 
Andreas (kun kaldt Jens) kom 
selv fra et hjem, der var ramt af 
tuberkulose. Hans far var fem år 
forinden død af sygdommen, så 
måske var det grunden til, at han 
anså det ene hus for at være lige 
så godt eller skidt, som det andet.
Jens og hans kone Jensine Kir-
stine (kaldt Sine) boede på går-
den indtil 1910. Da købte de i 
december måned nabogården (i 
dag Guldagervej 210) og fl yttede 

derover.
Sine var på det tidspunkt gravid og 
ventede deres andet barn. Trods 
det, så bar hun selv deres stole og 
de møbler hun kunne bære over på 
den nykøbte gård. Desværre fi k an-
strengelserne følger for hende. Hun 
nedkom meget for tidligt med en lille 
dreng. Han blev i huj og hast hjem-
medøbt af lærer Jensen i Guldager. 
Det var før kuvøsernes tid, så han 
blev lagt på varme sten, for at han 
kunne holde varmen i december kul-
den. Drengen Peter Bruun (Svend 
Erik Bruuns far) overlevede.
Jens Nielsen havde på det tidspunkt 
taget familiens navn Bruun til sig og 
kaldte sig nu kun Jens Bruun og bør-
nene blev døbt Bruun.
Jens Bruun solgte den frafl yttede 
gård videre og senere blev jorden 
solgt fra og udhusene fjernet, men 
beboelsen står der endnu - som Tue-
vej nr 4.

Ingers kæreste arvestykke – en mes-
singmorter fra gården i Guldager. Den 
har nok ikke bare stået til pynt, men 
bærer præg af at den nok også er brugt 
som legetøj, for den er noget mishandlet 
- har mange ”ar”.

Kilde til artiklen: Inger Jensen, Svend 
Erik Brun, folketællinger, kirkebøger 
og udvandringslister.

Marius - (Ingers far)
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Poulstrup Friskole og Børnehus

.
Der har været afholdt arbejdsuger på 
den tidligere Vrejlev Hæstrup Skole. 
Der er sket rigtigt meget i disse uger, 
der er nemlig blevet arbejdet hårdt 
og ihærdigt på, at danne de nye ram-
mer for egnens nye fantastiske skole 
nemlig – Poulstrup Friskole og Bør-
nehus. 
Poulstrup friskole og Børnehus kom-
mer til at  rumme skoleelever, bør-
nehavebørn og vuggestuebørn, i 
de absolut bedst tænkelige rammer 
overhovedet.
Arbejdsugerne er blevet afholdt i 
ugerne 28, 29 og 31(Danacup be-
søgte os som sædvanligt i uge 30) 
Der er rigtig mange frivillige, som har 
givet en hånd med for at få Poulstrup 
Friskole og Børnehus klar til skole-
start mandag d. 10 august 2015.
Der er blevet arbejdet både inde, 
ude, over og nærmest under. Ja, 
der er ikke et område som er blevet 
glemt. Der er blevet frisket op med 
ny maling, der er blevet grundigt 
gjort rent, der er lavet virkelig mange 
fornyelser både inde og ude og alt 
sammen for, at Poulstrup Friskole og 
Børnehus fremstår forfriskende ny 
til skolestart mandag d. 10. august 
2015.
Af fornyelser kan nævnes, at 

Poulstrup Friskole og Børnehus har 
fået et helt nyindrettet og spænden-
de   mediatek på plads, så det frem-
står fl ot og indbydende. Lærerværel-
se er nyindrettet i tip top retro stand 

Arbejdsuger på Poulstrup Friskole og Børnehus.

og skolegården har gennemgået en 
stor renovering, med blandt andet et 
helt nyt grønt kuperet område, leg 
på streg og alle bede er grundigt 
gået igennem, beskåret og pyntet 
med træfl is.

Plus selvfølgelig er alle lokaler og 
gangarealer rengjort og malet.
Mange lokale håndværkere har 
også givet en hånd med, det gælder 
både malere, montører, tømrere og 

entreprenører. 
I løbet af ugerne har rundt regnet 
50 hårdtarbejdende børn og voksne 
hver dag været i sving på skolen. 
Frivillige har hver dag sørget for for-
plejningen af de mange hårdt arbej-

dende folk, som giver en hånd med. 
Der er blevet spist god mad, snakket 
og hygget til den store guldmedalje 
mellem arbejdet. Overvældende  
mange har budt ind med mad til 
forplejningen. Det er alle omkring 
Poulstrup Friskole og Børnehus su-
per super glade for.
Igen – og dette kan bare ikke siges 
nok - den opbakning fra frivillige som 
Poulstrup Friskole og Børnehus op-
lever, møder, ser udefra og i lokal 
området er ubeskrivelig. Gang på 
gang beviser vi, at står vi sammen 
er vi stærke og kan få tingene til at 
lykkes! 

Vi glæder os til en ny start i skoleåret 

2015/16 – det bliver så godt!

Poulstrup Friskole og Bør-
nehus
- Vi gør det bedre!
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Poulstrup Friskole og Børnehus 

Præsentation af ansatte på Poulstrup Friskole og Børnehus.
Vi er meget stolte af, at vi i Vrejlev Hæstrup sogn, kan præstere at have en lokal arbejdsplads med hele 22 medar-
bejdere. Det kan vi i form af Poulstrup Friskole og Børnehus, som i skrivende stund starter op offi  cielt  mandag d. 10 

august 2015.

Processen har været lang, spændende, hård, udfordrende, lærerig og helt fantastisk.

Det er derfor en fornøjelse, at kunne præsentere hele vores fantastiske hold her:

Kristian Bertelsen bliver skoleleder på Poulstrup Frisko-

le og Børnehus. 

36 år gammel, født og opvokset på landet uden for Vrå. 

De sidste 15 år har han boet i Hjørring.

Kristian kommer med 11 års erfaring fra efterskolever-

denen. Han har et indgående kendskab til de tanker og 

ideer der ligger bag værdigrundlaget i de frie skoler. I 

nuværende job arbejder han blandt andet med fremtidig 

struktur, fodbold på eliteplan, internationalt samarbejde 

og kreative projekter (musicals, forestillinger og koncer-

ter). Derudover underviser han naturligvis i fl ere boglige 
og idrætslige fag. Ved siden af efterskolejobbet, er han 
involveret i bestyrelses arbejde på både pædagogisk og 
politisk plan. 

Karen Risborg er ansat som afdelingsleder på Poulstrup 
Friskole og Børnehus.
Karen er et kendt og vellidt ansigt i vores samfund. 
Hun bringer smil og glæde igennem sit dejlige væsen 
og høje faglighed. Hun elsker at arbejde kreativt, bl.a. 
med værkstedsaktiviteter som falder hende let. Afprøver 
gerne nye materialer og smitter børnene med nye ind-
gangsvinkler. Har mange gode ideer/tiltag til, hvordan vi 
kan gøre det kommende Børnehus endnu bedre.
F.eks kunne en overordnet idé være at etablere et ude-
værksted på legepladsen. Nu befi nder vi os i en situa-
tion, hvor der ikke er langt fra beslutning til handling.
Vi glæder os til at Karen bliver en del af Poulstrup Fri-
skole og Børnehus.

Julefrokost i Vrejlev Hæstrup hallen
Lørdag den 21. november 2015 

kl. 18.30 - 02.00
Billetsalget til årets julefrokost foregår 

Tirsdag den 29. september kl. 19.00 i hallen

Køb af billetter kan kun ske ved personligt fremmøde på denne 
dato. Der uddeles numre til de personer der står i kø, og man skal 
oplyse det antal billetter, man ønsker. Mød op i god tid, så du kan 
sikre dig adgang til en festlig aften.
Billetpris 295,- kr. inkl.menu
Billetpris efter 29. september kr. 320,- kun ved henvendelse til 
Marianne og Kim Stokbro tlf. 98 98 81 07

Musik KANDIS
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Lærere på Poulstrup Friskole

Mit navn er Hanne Raun Christen-
sen, jeg er 25 år og uddannet lærer 
med naturfag og specialpædagogik. 
Jeg elsker naturfag, og er nok hvad 
man kan kalde lidt af en "naturfags-

nørd". Derfor håber jeg inderligt, at 

kunne give noget af den kærlighed 

videre til mine elever. I min under-

visning fi ndes der, inden for rimelig-

hedens grænser, ikke dumme ideer 

eller spørgsmål. Jeg gør derfor stor 

ære i at tage udgangspunkt i ele-

vernes tanker, ideer og kreative ind-

spark, alt sammen for at gøre under-

visningen til elevernes egen, så det 

er lidt sjovere at lære.

Jeg er altid glad og klar på spas, 

men skulle der blive brug for en at 

snakke med, står jeg gerne klar med 

et lyttende øre.

Jeg tror på at alle elever er forskel-

lige, og skal ses for den de er, med 

de unikke egenskaber det bringer 

med sig. Det er derfor vigtigt, at man 

accepterer hinanden, og bruger for-

skelligheden som styrke i dagligdag 

og undervisning.

Jeg glæder mig rigtig meget til at bli-

ve en del af verdens bedste skole og 

børnehus i Poulstrup.

Mit navn er Heidi Møller Grøntved. 

Jeg er 35 år og har 3 skønne børn 

sammen med min mand Lasse.

På Poulstrup Friskole vil jeres børn 

møde mig i tyskundervisningen i 

overbygningen. Jeg har undervist på 

gymnasialt niveau i 3 år og arbejder 

til dagligt som underviser på Frede-

rikshavns Handelsgymnasium. Her 

har jeg allerede haft fornøjelsen af 

at undervise folkeskoleelever i bro-

bygning og dette med positiv re-

spons. Mine tyskkundskaber har jeg 

tilegnet mig via mit studie på Aal-

borg Universitet inkl. et spændende 

og givende 2-årigt studieophold i 

München.

Om mig siger mine elever bl.a., at 

jeg er kreativ, varieret og sjov i min 

undervisning – en opfattelse, som 

jeg håber og satser på også at 

kunne vække i jeres børn. Jeg glæ-

der mig meget til at blive en del af 

Poulstrup Friskole og ikke mindst til 

at møde mine nye elever.

Jeg hedder Rune Carlsen.

Jeg er 38 år og bor i Astrup sammen 

med Trine og vores to drenge på 2 

og 4 år. Derudover har jeg en datter 

på 14 år, der bor i Brønderslev.

Jeg blev læreruddannet i 2008 fra 

Hjørring Seminarium, og har siden 

arbejdet på Hedegårdsskolen i Brøn-

derslev, hvor jeg har undervist i ma-

tematik, sløjd, idræt, natur/teknik og 

svømning på mellemtrinet.

Jeg brænder for at undervise, og 

holder meget af kontakten med ele-

verne. Jeg ser det naturligvis som 

min fornemmeste opgave at være 

medvirkende til, at børnene lærer 

en masse på en sjov og spændende 

måde – men lige så vigtig undervis-

ning og læring er, lige så vigtigt er det 

at barnet trives i de nære omgivelser, 

og det vil jeg arbejde meget for, at de 

kommer til.

Jeg holder af at lave sjove ting med 

mine elever – og en bette ”pøl-tur” 

med drengene skal der også være 

plads til!

I min fritid bliver det til lidt old boys 

fodbold eller en cykeltur, men med to 

små drenge er der ikke så meget tid 

til overs.

Jeg glæder mig rigtig meget til at 

blive en del af Poulstrup Friskole & 

Børnehus.

Mit navn er Susanne Skovbo An-

dersen. Jeg brænder for lærerfaget, 

og jeg er optaget af at kunne gøre 

en forskel, det at kunne fl ytte elever 

såvel fagligt som socialt. Jeg har en 

sund og aktiv livsstil, hvilket for mig 

gør, at jeg har et naturligt godt humør 

og et stort overskud. Jeg underviser 

primært i dansk og madkundskab. 

Derudover er jeg tidligere uddannet 

blomsterdekoratør, så jeg kan vist 

godt betegne mig selv som værende 

kreativ. Jeg har desuden læst spe-

cialpædagogik, hvilket har givet mig 

en bredere forståelse for de forskel-

ligheder, som vi møder i skole og 

samfund.

Poulstrup Friskole bliver en skole 

med glade elever i trivsel, med en 

høj faglighed. Jeg glæder mig rigtig 

meget til at blive en del af verdens 

bedst skole og børnehus i Poulstrup.
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Jeg hedder Lotte Bengtsson Degn, 
er 33 år og bor sammen med min 
mand i Hjørring. For 10 år siden 
fl yttede vi fra Sverige og tilbage til 
min hjemegn. Før jeg valgte at ud-
danne mig til lærer, arbejdede jeg i 
rejsebranchen, hvor mit ansvar var, 
at samarbejde med vores annonce-
ringspartnere i Sverige. Sidste som-
mer blev jeg færdig som lærer og 
er linjefagsuddannet i matematik, 
hjemkundskab og idræt. Det sidste 
år har jeg haft et vikariat på Lunder-
gårdskolen i Hjørring. 
I min fritid bruger jeg meget af som-
merhalvåret i vores kolonihave, hvor 
der dyrkes mange forskellige grønt-
sager og i særdeleshed slappes 
af. I vinterhalvåret tager jeg gerne 
på skiferie eller står på rulleski, da 
Danmark ikke er den mest snesikre 
region.
Jeg er en glad og aktiv pige, som 
godt kan lide nye udfordringer, så jeg 
glæder mig utrolig meget til at under-
vise jeres børn på Poulstrup friskole 
og det fremtidige samarbejde med 
jer forældre.
Jeg glæder mig rigtig meget til at 
blive en del af verdens bedste skole 
og børnehus i Poulstrup

Mit navn er Sara Navabi Mørch 
Vinther, jeg er 25 år gammel og bor i 
Aalborg med min kæreste. Blev læ-
reruddannet i 2014 med linjefagene: 
dansk, idræt og specialpædagogik. I 
min fritid danser jeg og ror om som-
meren. Jeg er en livsglad pige, som 
er klar på nye udfordringer og fælles-
skaber. Jeg glæder mig meget til at 
gøre det jeg brænder for, nemlig at 
undervise børn og unge.
Jeg glæder mig rigtig meget til at 
blive en del af verdens bedste skole 
og børnehus i Poulstrup.

Jeg hedder Susanne Tækker, er 42 
år og bor i Hjørring.
Jeg er uddannet lærer fra Hjørring 
Seminarium i 1998. Jeg brænder for 
de frie skoler, og har sammenlagt til-
bragt 10 år på friskole. Her er mulig-
heden større for anderledes under-
visning, og der er ikke langt fra tanke 
til handling.
Jeg glæder mig rigtig meget til at bli-
ve en del af verdens bedste skole og 
børnehus i Poulstrup.

Lærere....fortsat

Pædagogermedhjælpere:

Jeg hedder Ivan Mogensbæk og er 
pædagogmedhjælper, jeg kommer 
fra Sindal, hvor jeg bor sammen med 
min kæreste Gitte.
Jeg er oprindelig uddannet tømrer, 
men har siden 1994 arbejdet som 
pædagogmedhjælper.
Min karriere startede i ”Solstrålen” 
som var en integreret institution, 
hvor jeg i en del år var i børnehaven. 
Siden 2003 har jeg været ansat un-
der Sindal skole. Jeg har været med 
til at starte ” Heldagsklassen” op og 
været beskæftiget her i 10 år.
Sidst har jeg været ansat i indskolin-
gen og været med i den understøt-
tende undervisning i 0 kl. 
Jeg holder meget af og være ude i 
naturen og bruge den i mit arbejde, 
så for mig handler det om at komme 
ud og lave bål - bygge huler – lave 
en køkkenhave osv.
Jeg er instruktør og sejler kajak i min 
fritid, og hvis jeg ikke er på vandet 
vandrer vi gerne fl ere gange om 
ugen.
Jeg værdsætter samarbejde, nær-
vær, tryghed og et godt humør og 
glæder mig rigtig meget til at lære jer 
og jeres børn og kende.

Jeg hedder Lissi Elin Lind, er 62 år 
og bor i Tårs. Jeg er fl exjobber og 
har 17 års erfaring som pædagog-
medhjælper i Skovager børnehave 
og Poulstrup skole. 
Jeg kan godt lide at være kreativ 
med børnene både ude og inde.
Jeg glæder mig til, at komme tilbage 
og starte på noget nyt og spænden-
de i Poulstrup Friskole og Børne-
hus.
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Jeg hedder Birgitte Bang Andersen.
Jeg er 23 år og bor i Hjørring med 
min kæreste Christian. Jeg bliver ud-
dannet pædagog i slutningen af juni, 
hvorefter jeg rejser til Thailand i seks 
uger for at arbejde som frivillig på 
børnehjem. Jeg er interesseret i de 
muligheder, jeg som pædagog har 
for at støtte barnet i de kompetencer, 
som de besidder rent motorisk, især 
sansemotorik fi nder jeg interessant.
Jeg glæder mig til at møde børn, for-
ældre og kollegaer, når vi starter op 
i august. Jeg glæder mig til at blive 
en del af verdens bedste Friskole & 
Børnehus.

Jeg hedder Heidi Jørgensen, er 28 
år og bor i Hjørring med min kære-
ste.
Jeg blev uddannet pædagog i 2013 
med ”sundhed, krop og bevægelse” 
som liniefag og har derudover taget 
svømmelæreruddannelsen. I min 
fritid dyrker jeg en del sport såsom 
badminton og golf, men holder også 
meget af at lave forskellige kreative 
ting.
Jeg glæder mig til at blive en del af 
verdens bedste Friskole & Børne-
hus.

Mit navn er Ida Brix Thomsen, jeg er 
23 år og bosat i Sindal. Jeg er fær-
diguddannet pædagog d. 23 juni, 
hvorefter jeg har været så heldig, at 
blive en del af friskolen og børnehu-
set.
Jeg er en meget aktiv person, med 
en masse energi og livsglæde. I min 
fritid nyder jeg at bruge min tid i na-
turen og bevæge mig, endvidere er 
jeg meget interesseret i sund kost og 
hvilken betydning det har for krop-
pen.
I mit arbejde er det vigtigt for mig, at 
have forståelse for børns forskellig-
heder og respekt for samme, hvilket 
jeg vil gøre plads til i det pædagogi-
ske arbejde. Endvidere vil jeg i mit 
arbejde og samspil med børnene, 
inddrage naturens mange mulighe-
der og oplevelser, samt bidrage med 
værdier som tryghed, nærvær og 
omsorg i børnenes hverdag. Jeg fi n-
der det vigtigt, at give børnene nogle 
betydningsfulde oplevelser, og her-
med udvikle børnenes forståelse og 
syn på omverden og hinanden.
Jeg nyder selv at opleve, hvilket har 
resulteret i at jeg har været bosat i Is-
land, over en længere periode. End-
videre rejser jeg til Thailand i 6 uger, 
efter min dimission, hvor jeg skal 
være frivillig på et børnehjem. Jeg vil 
derfor komme hjem med masser af 
ny viden, oplevelser og energi, som 
jeg vil gøre brug af i børnehuset.
Jeg glæder mig til at blive en del af 
verdens bedste Friskole & Børne-
hus.

Pædagoger i Poulstrup Friskole og Børnehus

Hej mit navn er Ida Hansen, jeg er 29 
år og bor i Hjørring.
Jeg er uddannet pædagog somme-
ren 2014. Jeg skal være i SFO’en 
og er fl exjobber pga børneleddegigt. 
Jeg kan godt lide naturen, det krea-
tive og dyr - og især at kombinere 
disse ting. 
I min fritid har jeg en dressurhest, 
som jeg rider konkurrencer på.
Jeg glæder mig til at blive en del af 
Poulstrup Friskole og Børnehus.

Jeg hedder Lisa og jeg er 25 år.
Jeg er uddannet pædagog og jeg 
skal være vikar hos Poulstrup Fri-
skole og Børnehus, hvilket jeg glæ-
der mig rigtig meget til.
For mig er omsorg, følelser og ven-
skaber kerneområder, som jeg glæ-
der mig meget til at arbejde med.
Jeg er meget interesseret i at bruge 
kreativ værksted og æstetiske lære-
processer som et afl øb for barnets 
følelser. Der ligger fantastisk meget 
leg, læring og personlig udvikling i 
dette - og det er med til at gøre det 
spændende både for børn og voks-
ne.
Jeg glæder mig til at møde alle og til 
at tage jeres børn med på en kreativ 
rejse.
Jeg glæder mig til at blive en del af 
verdens bedste Friskole & Børnehus.

Poulstrup Friskole og Børnehus
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Pædagoger fortsat.....

Mit navn er Pernille Stenbjerg, jeg er 
27 år og bor i Dybvad.
I 2012 blev jeg uddannet pædagog 
og har fortrinsvis arbejdet indenfor 
specialområdet i børnehave.
Det er vigtigt for mig at give børn en 
tryg hverdag, hvor der er rig mulig-
hed for at lege og lære både ude og 
inde. Jeg holder af udeliv og at være 
kreativ, og derfor var det naturligt for 
mig at vælge linjefaget ’værksted, 
natur og teknik’. Herudover er jeg 
musikalsk og har i mange år været 
udøvende gymnast og sidenhen in-
struktør.
Den gode normering gør, at vi har 
mulighed for at sætte det enkelte 
barns trivsel og udvikling i centrum. 
Derfor glæder jeg mig rigtig meget 
til at blive en del af verdens bedste 
skole og børnehus i Poulstrup

Jeg hedder Signe Skaarup Birkmos, 
er 32 år og bor i Jerslev med min 
mand Thomas og vores 3 børn.
Jeg er oprindeligt fra Thy, hvor jeg er 
født ind i en friskolefamilie. Jeg har 
gået 10 år på friskole, hvilket har haft 
stor betydning for den jeg er i dag. 
Jeg brænder for de tanker og ideer 
der ligger bag.
Jeg er uddannet pædagog i 2009 og 
har efterfølgende taget videreuddan-
nelse i neuropædagogik. De sidste 
10 år har jeg arbejdet med fysiske og 
psykiske handicappede børn.
Jeg er energisk, kreativ og er ikke 
bange for nye udfordringer. Humor 
er for mig meget vigtig, jeg bruger 
min glæde, smil og grin i mit arbejde. 
Det er fantastisk at kunne fjolle, lege 
og grine sammen.
Jeg ser frem til at dele ud af min vi-
den og erfaringer fra min egen barn-
dom og ikke mindst min faglighed. 
Jeg glæder mig til at blive en del af 
verdens bedste Friskole & Børne-
hus.

Mit navn er Mie Brix Thomsen, 
jeg er 23 år og bor i Hjørring. Jeg 
er færdiguddannet pædagog d. 23 
juni.
Jeg brænder for at kunne gøre en 
forskel for børn i mit pædagogiske 
arbejde. Derfor glæder jeg mig til 
at få børnehuset (samt resten af fri-
skolen) til at være et trygt hus med 
nærvær og rolige omgivelser - og 
skabe et positivt læringsmiljø med 
brug af naturen. Jeg er en person 
med et godt gåpåmod, højt humør 
og ansvarsbevidsthed. Jeg er en 
jordnær person som altid ser mulig-
heder i stedet for begrænsninger. I 
vil derfor møde en pædagog som er 
meget positiv og udadvendt.
I mit pædagogiske arbejde interes-
serer jeg mig meget for trykmassa-
ge og stillepunktsmassage, som er 
et redskab jeg har gjort meget brug 
af, for at hjælpe børn med blandt 
andet at fi nde en indre ro og styr-
kelse af deres koncentrationsevne. 
Jeg håber på at kunne gøre brug af 
dette i børnehuset.
Jeg er en person der elsker at ud-
forske naturen og få en masse 
gode oplevelser. Jeg har derfor 
valgt at tage 6 uger til Thailand, 
hvor jeg skal arbejde som frivillig på 
et børnehjem og skole. Jeg kom-
mer derfor hjem med en masse ny 
erfaring og energi til at hjælpe med 
at få børnehuset op at køre.
Jeg glæder mig til at starte i børne-
huset og lære jer forældre og børn 
at kende.
Jeg glæder mig til at blive en del af 
verdens bedste Friskole & Børne-
hus

Mit navn er Inger-Marie Christensen. 
Jeg bor i Hjørring sammen med min 
mand Kim. Vi har to døtre og to svi-
gersønner, og to dejlige børnebørn 
på 3 og 5 år.
Jeg er pædagog uddannet fra Hjør-
ring seminarium i 79, men valgte at 
blive kommunal dagplejer i 80, da vo-
res ældste datter blev født.
Fra maj 94 til oktober 2000, arbejde-
de jeg i forskellige institutioner i Hjør-
ring, og de sidste 5 år, arbejdede jeg 
i institutionen Vittrup gl.Mejeri. Fra 
oktober 2000 og til september 2013, 
var jeg igen ansat ved den kommuna-
le dagpleje, men måtte stoppe pga. 
sygdom,
Jeg har nu fået tilkendt et fl eksjob, og 
har været så heldig at få arbejde her 
på Poulstrup Friskole og Børnehus. 

Det glæder jeg mig meget til at blive 
en del af, sammen med mine nye kol-
legaer, jer forældre og jeres dejlige 
børn.
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Fra Lokalhistorisk arkiv

I lærer Lassens og lærer Jensens tid 
i henholdsvis Gunderup og Guldager 
skoler var det en fast tradition, at man 
fulgtes ad på sommerudfl ugten. Det 
samme gjaldt turen til København. 
Grundlaget for denne tur var en in-
vitation fra Københavns Kommune. 
Som tak for københavnerbørnenes 
ferieophold i landbohjem inviterede 
man landsbyskoler fra provinsen til 
et 3 dages ferieophold i København 
med alt betalt. Lærer Lassen og læ-

rer Jensen takkede for tilbuddet, så 
en tirsdag morgen i juni 1936, fut-
tede man afsted fra Vrå station med 
København som destination.
Det blev til et meget spændende og 
lærerigt ophold i hovedstaden, hvilket 
vi kunne takke vor guide hr. Grunnet 
for. Han førte os rundt til de kendte 
seværdigheder i byen, og han havde 
en fantastisk evne til at fortælle og 
belære os om de steder vi besøgte. 
Et minus ved turen var det dog, at 

vi efter at have spist middagsmad i 
Glashuset i Tivoli fi k en voldsom ma-
vepine. Det var en aff ære, der i dag 
ville have kostet restauranten dyrt, 
men det så man stort på dengang. 
Årsagen var sikkert at vi fi k rosastegt 
fl æskesteg.
Resultatet blev, at nogle af os kom 
hjem med ikke helt rene underbukser

Skoleudfl ugt til København i 1936
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Elevens navn Søn/datter af Elevens navn Forældrenes navn

1. Beck Pedersen Tømrermester Harry Pedersen, 
Harken

23. Else Jacobsen Johs. Jacobsen, Guldager

2. Niels Peter Nielsen Tømrermester Konrad Nielsen, 
Banevej, Harken

24. Karl Jensen Peter Jensen, Guldager Mark

3. ? Guldager skole 25. ? ?

4. Ketty Rasmussen Dinus Rasmussen, Guldager 26. Poul Bjerregaard Sigvard Christensen, Bjerregaard, 
Gunderup

5. Agnete Bjerre Bertil Bjerre Rimmersholm, Guld-
ager. Agnete er i dag en kendt 
kunstner fra bl.a Vråudstillingen

27. Børge Christensen Jens C. Christensen, Vester Gun-
derup Hedevej 

6. Herdis Nielsen Alfred Nielsen, Vester Gunde-
rupvej Hedevej

28.? ?

7. Ruth Christensen Oda Christensen, Vogterhus nr. 
22 Gunderup

29. Poul Christensen Bestyrer Christensen, Vrejlev 
Kommunegaard

8. Margrethe ? Bedstefar Spurgeon Christian-
sen, Vrejlev Mølle

30. Gunnar Jensen Lærer Jensen, Guldager Skole

9. Ruth Sørensen Karl Sørensen, Gunderupvej, 
Gunderup

31.? ?

10. Tommy Kristensen Slagtermester Alfred Kristensen, 
Harken

32.? ?

11. Gerda Henriksen Vognmand Niels Henriksen, 
Gunderup/Harken

33.? ?

12. ? ? 34. Poul Anker Christen-
sen

Skræddermester Christensen, 
Harken

13. Jens Dybro Ejner Dybro, Gunderupvej, 
Gunderup

35. Børge Dam Emil Dam, Guldager

14. Christian Jørgensen Valdemar Jørgensen, Bombæk-
vej, Gunderup

36. ? ?

15. Niels Bjerregaard Sigvard Christensen, Bjerrega-
ard, Gunderup

37.? ?

16. Søren Thomsen Stedfar Peter Larsen, Gunderup 
Hede

38.? ?

17. Karl Jørgenen Brolægger Ernst Jørgensen, Vrå 39. Emanuel Hansen Bedstefar Søren Hansen, Øster 
Harken, Guldagervej

18. Herdia Haugaard Johan Haugaard, Guldager Mark 40. Harding Christensen Spurgeon Christiansen, Vrejlev 
Mølle

19. ? ? 41. ? ?

20.? ? 42. Jens Jørgen Thomsen Valdemar Thomsen, Nørgaard, 
Guldagervej

21. Ketty Christensen Oda Christensen, Vogterhus nr. 
22, Guldager

43. Poul Jensen Victor Jensen, Tuevej, Guldager

22. ? ?

Gunderup og Guldager skole udfl ugt til København 1936 

De voksne midt i billedet er fra venstre, Lærer J. Jensen, Gunderup, hans datter Signe, fru lærer M. Jensen, Guld-
ager og lærer A. Jensen, Guldager. Den høje herre i midten er vores guide hr. Grunnet

I 1936 fulgtes de 2 anden klasser fra Gunderup og Guldager skoler ad til et 3 dages besøg i København. Et ophold 
der var arrangeret af Københavns Kommune. På billedet er alle foreviget foran elefanthuset i Københavns Zoo.

Lokalhistorisk arkiv
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Beliggenhed er i Ålborgvej imellem 
609 & 611.
Plantagen ses bedst, når man kom-
mer fra syd og kører ind i Harken.
Tidligere var der træer og en sø ud 
imod Ålborgvej. Træerne blev brugt 
til generatorbrænde til bilerne under 
2 verdenskrig og søen er blevet tør-
lagt.
Helt tilbage i 1849, da vi fi k Grundlo-
ven i Danmark, har der været Folke-
møder arrangeret af Vrejlev Sogn og 
Guldager skole og senere Vrå.
Steder var hvor landboer og byboer 
mødtes og centrum var den Grundt-
vigske bevægelse i Vendsyssel.
Til Grundlovsmøde i 1877 var der 
3000 tilskuere, alt forløb i ro og or-
den.
Stavnsbåndsfesten ved 100 års ju-
bilæet i 1888, blev fejret med 5000 
deltagere. Der var vognoptog fra 
Hjørring. Der var også gående i opto-
get. Der fortælles der var 600 vogne i 
optoget. Festpladsen blev beskrevet 
som Niels Vittrups skønne plantage. 
Overalt var der fl ag samt en æresport 
med alle navnene. Der var Frederik 
d. 7, Bernstorff , Reventlow, Col-
bjørnsen. Der blev solgt adgangsbil-
letter. Da talerne var blevet afholdt, 
var der fest og underholdning, fornø-
jeligt og muntert. Uden at man som 
tidligere oplevede, så fulde folk vakle 
rundt, afholdsforeningen arbejde 
havde båret frugt. Festen sluttede 
med dans og lys i små bengalske 
glas.
I 1920’erne og i 1930’erne var der 
sommerfester med bl.a. ringridning, 
tivoli m.m.
Lidt historie: en ung pige som tjente 
hos Sigrid og Jens Chr. Christensen, 
Vester Gunderup Hedevej, havde 
været til fest og blev fulgt hjem af en 
sigøjner, klokken var blevet mange, 
dette faldt ikke i god jord hos fami-
lien, hun tjente hos.

Harken Plantage

I dag er det kun rågerne, der fester i plantagen.
Plantagen ejes i dag af Jens Anton Jensen, Vera’s Vine

Husfl idskolen i Harken
Beliggenhed er Ålborgvej 609.
Husfl idskolen blev startet 18 nov. 
1903, lokalt i Harken 1902. D. 20 nov. 
startede den hos Julius Sørensen 
i Hæstrup, d. 24 nov. startede der 
endnu en i fattiggården i Lund,  
Kommunegården. De første år var 
læreren Peter Thomsen, Oddingen. 
lønnen pr. aften var 1.25 kr.
Husfl idsskolen i Harken var 2 tyske 
barakker, som blev sat på noget jord, 
som tilhørte Arnold Risum Christen-
sen og købt af Portefe Hansen i Hjør-
ring, han var medejer af Oxford. Han 
ville lave en legetøjsfabrik med lege-
tøj af træ. Den skulle opkaldes efter 
de 2 ejere. De hed Nikolaj og Kaj og 
fi rmaet skulle hedde Nikaj. Barak-
kerne blev senere solgt til Husfl ids-
skolen.
I den ene barak var der sløjd og i den 
anden var der undervisning samt toi-
letter.
De store drenge startede om efter-
middagen med træsløjd 
og læreren var Villy Jen-
sen fra Vrensted Maskin-
snedkeri. Der blev også 
arbejdet med materialer 
som horn og ben. Mate-
rialerne blev hentet på 
slagteriet i Hjørring. Læ-
reren hed Hans Mikkel-
sen.
Der var også bogbinderi 
på Husfl idsskolen. Læ-
rerne var Thomas Andersen fra Ilbro-

vej og Hans Nielsen fra Harkenvej.
En gang årligt var der en udstilling af 
de ting, der var lavet på skolen i vin-
terens løb. Det foregik i forsamlings-
huset. Peter Thomsen skulle byde 
velkommen. Han fortalte om arbej-
det, der foregik på Husfl idsskolen.
Der var også tombola med sponsor-
gaver. Det gav lidt penge til forenin-
gen.
Skolelokalerne blev lejet ud til ” bette 
klas ” fra Gunderup Skole, når Gun-
derup skole manglende plads. Dette 
fortsatte indtil Lund skole blev byg-
get i 1954.
Da foreningen blev nedlagt stod ba-
rakkerne tomme i ca. 3 år. De blev 
købt af tømrersvend Martin Chri-
stensen, som havde værksted og 
opholdsrum i barakkerne.
Sonja og Erik Nielsen købte byg-
ninger på tvangsaktion. Barakkerne 
står der stadigvæk og de er renove-
ret ind imod dem selv, men mod nord 
står de urenoveret.

Husfl idsskolen set fra bagsiden
Aalborgvej 609 -Vinkelbygningen i bag-

grunden er den tidligere husfl idsskole

 af Henny Madsen
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Aktivitetscenteret

Nyt fra aktivitetshuset
Torsdag d. 23. april kom Senior 
shoppen på besøg og viste det sid-
ste nye tøj til forår og sommer. Birte, 
Jonna, Mona og Tove viste fl ere af 
modellerne frem på fornemste vis. 
Mere end 30 damer var mødt frem til 
et af årets højdepunkter, og der blev 
handlet livligt.

D. 6. maj om aftenen var der spis 
sammen aften, der var mødt 30 – 35 
af husets medlemmer til en hygge-
lig aften med god mad og sang og 
snakken gik lystigt. For at blive ved 
det hyggelige så holdt vi banko d. 
19. maj, der var mødt ca. 30 med-

lemmer, der ud over spillet hyggede 
sig med hinanden.
Onsdag d. 3. juni kørte vi en tur til 

Lønstrup til Bodils sommerhus. Det 
var halvkoldt og blæsende, ikke lige 
vejr til en strandtur. Da alle havde 
fået sig bænket kom varmen på helt 
naturlig vis. Bodil havde bagt kage 
og nu fi k vi kaff e og snakken gik, 
som den kan når man sidder tæt. Da 
vi skulle hjem var der nogle der lige 
skulle en tur til havet og mærke su-
set. Det var en god tur trods vejret.
Tirsdag d. 16. juni kom Ugilt Harmo-
nikaklub på besøg, de havde sang-
hæfter med så vi kunne ønske sange 
efter tur og så spillede de til. Det blev 
en hyggekig eftermiddag, hvor vi fi k 
rørt sangmusklerne. Vi var en 25 
stykker.
Sommerferien 2015 startede fredag 
d. 3 juli med grillfest. Der blev gril-
let gode ben, kyllingbryst og pølser, 
Grillmestre var Sonny og Poul. Til 
kødet fi k vi kartoff elsalat og grøn sa-
lat og fl utes, til sidst fi k vi kaff e med 
småkager. Der var et meget fi nt frem-
møde, da vi kunne tælle 46 personer, 
som havde en hyggelig eftermiddag 
med god stemning. Herefter kunne 
formanden oplyse at programmet for 
sidste halvdel af 2015 var kommet 
og at det første arrangement blev 
en bustur til Lille Vildmose d.2. sep-
tember, Aktivitetscentret starter efter 
ferien d. 10. august Ugilt harmonikaklub på besøg i Aktivitetscenteret

Pladsen var trang i Bodils sommerhus, men der blev en plads til alle.

Grillfesten den 3. juli var rigtig godt besøgt

Seniorshoppen viste det sidste nye tøj frem med god hjælp fra de lokale damer



         Lokalbladet20

Dato Kirkeåret Vrejlev Hæstrup

September

  5. september  16.00 Kirstine R.R. Rafn    
           Danmarks udsendte - Vin og chips

  6. september 14.s.e.trin 10.30 Kirstine R.R. Rafn

12. september 10.30 Kirstine R.R. Rafn
          Dåbsgudstjeneste     

13. september 15.s.e.trin 10.30 Kirstine R.R. Rafn

16. september 19.00 Kirstine R.R. Rafn
          Før mørket sænker sig - Vin og chips

20. september 16.s.e.trin 10.30 Kirstine R. R. Rafn (med forbehold)

27. september 17.s.e.trin 10.30 Kirstine R. R. Rafn
          Høstgudstjeneste - frokost i præsteg.

Oktober

  4. oktober 18.s.e.trin 19.00 Kirstine R. R. Rafn 
          Aftengudstjeneste - Vin og chips

11. oktober 19.s.e.trin 10.30 Kirstine R.R. Rafn

18. oktober 20.s.e.trin 10.30 Kirstine R.R. Rafn (med forbehold)

22. oktober 19.00 Kirstine R. R. Rafn
          Rockgudstjeneste

25. oktober 21.s.e.trin 10.30 Kirstine R.R. Rafn

November

  1. november 10.30 Kirstine R.R. Rafn
          Allehelgen

14.00 Kirstine R.R. Rafn
          Allehelgen

  8. november 23.s.e.trin 10.30 Kirstine R.R. Rafn

11. november 19.00 Kirstine R. R. Rafn
          Før mørket sænker sig - Vin og chips

15. november 24.s.e.trin 10.30 Kirstine R.R. Rafn

18. november 17.30 Kirstine R.R. Rafn
          Gud og aftensmad

21. november 10.30 Kirstine R.R. Rafn
          Dåbsgudstjeneste

22. november s.s.e.trin 10.30 Kirstine R.R. Rafn

29. november 1.s.i adv 19.00 Kirstine R.R. Rafn
          Syng julen ind /Betlehemslyset

December

6. december 2.s.i adv 10.30 Kirstine R.R. Rafn

Der er endnu ikke planlagt ferie og afl øsning, så derfor vil der forekomme ændringer til ovenstående

Gudstjenestelisten



Kirkelige adresser

Sognepræsten

Kirstine R.R. Rafn
Vrejlev Præstegård
Vrejlev Kirkevej 28

9760 Vrå
Tlf. 98 98 60 43

Mandag - torsdag
Mail: krr@km.dk

Kirkegårdskontoret

Vrejlev Kirkevænge 1
Poulstrup, 9760 Vrå

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

www.vh-kirker.dk 

Kirkegårdsleder:
Jan Bjergene Christensen

Servicemedarbejder:
Inger Hansen

Menighedsrådet:
Formand:

Erik Kristensen
Hæstrupvej 101, 9800  Hjørring

Tlf. 98 98 63 33 
Mail: ge@bbnpost.dk

Kirkebil:
Bestilles til gudstjenester senest om lørdagen kl. 17.00 hos Charlotte
Nyeng Kristiansen tlf. 61 76 49 76 
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I præstens fravær
Når jeres lokale sognepræst har fri er der afl øsning af enten Kristine Mar-
strand-Jørgensen (Vrå-Em) eller Viggo Noe (Vejby-Sejlstrup-Harritslev-Rak-
keby-Jelstrup), idet vores i alt 9 sogne har indgået et samarbejde om afl øs-
ning ved fravær.
Jeg har fridag om fredagen, og det står jer frit for at kontakte enten Kristine 
Marstrand-Jørgensen eller Viggo Noe, hvis det ikke kan eller skal vente til 
mandag. 
Det har ikke været muligt at få aftalt møde mellem kollegaer og provst med 
henblik på aftale af afvikling af resterende fridage m.v. inden deadline til Lo-
kalbladet. I bedes derfor holde øje med opslag ved kirkerne, Poulstrup.net og 
vores hjemmeside.
Kristine Martrand-Jørgensen kan kontaktes på tlf.: 98 98 10 40 eller mail: 
KMJ@KM.DK og
Viggo Noe kan kontaktes på tlf.: 98 99 80 22 eller mail: VNO@KM.DK

Nyt fra fredagsdamerne!
Vi - vi der syr og strikker -  var inviteret til at vise nogle af vore håndlavede 
arbejder på Klostermarkedet. Det blev en god dag, hvor der var rigelig sus 
i sejlene, men vi fi k kontakt med mange mennesker og fi k udbredt kend-
skabet til at man kan medvirke til at hjælpe verdens nødlidende på mange 
måder.

 

Nu nærmer sig tiden hvor vi starter igen med vores fredagssammenkom-
ster.  Det er normalt den første fredag i måneden, men vi starter først den 
11. september, derefter er det den 2. oktober, den 6. november og den 4. 
december. Hver gang klokken 14. Mød op hvis du har lyst til at have nogle  
hyggelige timer sammen med andre. Du kan stort set lave det håndar-
bejde du har lyst til. Der er brug for det hele. I skrivende stund er Bodil og 
Holger Rishøj i gang med at arrangere loppemarked, så de får penge ind 
til at få transporteret det vi har lavet  til Rumænien.

Vi ses den 11. september!



Ann hjælper Bjarne med gravstederne
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Nyt fra Sognepræsten

I efteråret har vi ikke mindre end tre 
aftensgudstjenester:

Onsdag den 16. september, 
kl. 19.00 i Vrejlev kirke: 
Vores ”Før mørket sænker sig” vil 
denne aften handle om det nære. Og 
det bliver ikke salmesang, der kom-
mer til at præge aftenen. Ikke at der 
overhovedet er noget galt med sal-
merne – tværtimod. Men aften hand-
ler om det, der ligger os nært og kært 
og tæt ved hjertet. Det lyder meget 
banalt, men faktum er, at vi for de 
fl estes vedkommende har hjemmet, 
familien, vennerne , lokalsamfundet, 
kirken og vores by – som det nære. 
Og samme tema går igen og igen i 
diverse gamle danske spillefi lm. Der-
for vil vi denne aften genkalde os det 
Morten Korchske miljø, ”Ibbermand” 
og meget af det, vi husker fra ”de 
gode gamle dage” – før verden gik af 
lave…

Søndag den 4. oktober, kl. 
19.00 i Hæstrup Kirke:
Vi har valgt at rykke søndagens høj-
messe til en aftengudstjeneste, idet 
vores provst, Lars-Erich Stephansen, 
holder afskedsgudstjeneste denne 
formiddag. Alle, der ønsker at ønske 
provsten ”god vind”, skal have mulig-
hed for at deltage i Sct. Catharinæ 
kirke i Hjørring – og alligevel kunne 
komme i Hæstrup kirke. Aftenens 
tema vil være Bjergprædikenen – og 
efter gudstjenesten vil der være et 
lille glas, som vi i hyggeligt samvær 
vil nyde i vores smukke kirke.

Onsdag den 11. november 
kl. 19.00 i Vrejlev kirke:
Igen en ”før mørket sænker sig”-
aftengudstjeneste med et musikalsk 
tema. Aftenens tema er: ”Hvorfor 
synger vi aldrig …?” En aften, hvor I 
bestemmer salme- eller sangvalget. 

Aftengudstjenester

Det gør I ved, i Vrejlev kirke, at ud-
fylde en lille seddel og lægge i kassen 
”Hvorfor synger vi aldrig…?” Når I al-
ligevel er til gudstjeneste i september 
og oktober måned. Sedlerne samles 
sammen og så er det præstens op-
gave at fi nde et fælles tema for denne 
aften og indarbejde jeres ønsker heri. 

Det kan godt blive lidt spændende, 
men jeg er sikker på, at det nok skal 
lykkes at få en dejlig aften ud af jeres 
ønsker – ligesom I får en aften med 
de salmer, som I i dagligdagen måske 
savner. En ”win-win-situation”!
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Kommer familien langvejs fra?

Lørdagsdåb er måske en mulighed?

I Vrejlev og Hæstrup Pastorat holder vi 4 gange om året en særlig dåbsgudstjeneste 
om lørdagen. Hvis familien kommer langvejs fra, eller man skal holde dåbsfesten 
hjemme – kan det være praktisk med en ekstra dag til at rejse hjem i – eller få ryddet 
op efter dåbsfestlighederne…
Lørdag den 12. september og lørdag den 21. november 2015 er der dåbsgudstje-
neste i Vrejlev eller Hæstrup kirke. Kirken afgøres af, hvem der først bestiller dåb; 
første dåbsfamilie vælger kirke. Dåbsgudstjenesterne fi nder sted kl. 10.30 – uanset 
kirke.
Kontakt præsten for yderligere information – eller bestilling af dåb.

Morgensang

Så er det efterhånden den tid af året, 
hvor vi igen kan samles om morgen-
sang i Vrejlev kirke. Det betyder at 
vi går mørkere tider i møde, dagene 
bliver kortere og koldere… Men hvad 
gør det? Vi har heldigvis mulighed for 
at samles om den danske sangskat i 
salmebogen, hyggeligt samvær og en 
god kop kaff e og lidt rundstykker.

Kl. 10. tirsdag den 6. oktober, den 3. 
november og den 1.december mødes 
vi i kirken til en lille halv times sang og 
lidt læsning fra den gode bog. Hvoref-
ter vi går til sognehuset for at drikke 
kaff e, spise rundstykker og sludre 
med hinanden. 
Det er anden sæson dette efterår - og 
vi skal hilse fra første sæson og sige, 
at det er helt utrolig hyggeligt. Vi er 
opmærksomme på, at der også er an-

dre aktiviteter tirsdag formiddag. Men 
dette er det eneste tidspunkt præst 
og organist ikke er engageret til an-
den side. Derfor opfordrer vi til, at I 
overvejer om I måske kan udeblive 
fra andre aktiviteter bare den ene 
gang om måneden…

Vi glæder os 
meget til at se 
jer

Mon Jørgen og Charlotte igen 
kan låne Alma med til morgen-
sang i Vrejlev kirke?
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Syng julen ind

Det bliver femte gang i år med vores 
hyggelige tradition i Hæstrup Kirke. Vi 
mødes i den gamle, charmerende og 
stemningsfulde kirke første søndag i 
advent - for sammen at synge julen 
ind. Det har været meget festligt de 
tidligere år og vi kom alle meget hur-
tigt i julestemning – som selvfølgelig 
blev yderligere forstærket af duften 
af glögg og æbleskiver, der langsomt 
bredte sig i kirkerummet fra våbenhu-
set.  Vi starter kl. 19.00 søndag den 1. 
december – så må vi se, hvor længe 
vi holder ud…
For et par år siden føjede vi endnu 
en tradition til, idet vi også modta-
ger lyset fra fødselskirken i Betlehem 
denne aften. Lyset ankommer til en 
næsten mørk kirke, hvor vi sidder 

og lytter til dejlig musik fra Lene og 
orglet. Vores spejdere kommer med 
lyset, og alle som har lyst er med til 
at tænde alterlysene og derefter ly-
sene i bænkerækkerne hele vejen 
ned gennem kirken, så vi til sidst sid-
der i en dejlig, varmt oplyst kirke. Ly-

set brænder hele aftenen og alle kan 
medbringe lys eller lygte og få Betle-
hemsfl ammen med hjem. Skulle man 
have glemt et lys eller en lygte, kan 
man for få kroner købe et lys i kirken.
Når lyset er tændt vil vi synge mange 
af de kendte og dejlige julesange og 
julesalmer, høre en god historie og 
nyde den meget smukke kirke. Efter 
en times tid er det tid til glögg (eller 
sodavand) og lune æbleskiver og en 
god snak med venner, familie og na-
boer.
Betlehemslyset brænder i Vrejlev kir-
ke helt frem til 1. juledag. Så man har 
mulighed for at få ”en afl ægger”, hvis 
har glemt at få én med eller hvis man 
ikke kan deltage den første søndag i 
advent. Man skal blot henvende sig til 
kirkegårdens personale, der vil være 
behjælpelig.

Vi glæder os meget til at se så mange af jer som 
muligt. Og selv om man bor i Vrejlev sogn er man 
mere end velkommen… Det er muligt at krydse 
sognegrænserne… Og man snyder sig selv for 
en fantastisk hyggelig aften, hvis man ikke delta-
ger – så er I advaret!
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NNyyyyeeee kkoorrmmedlemmmmmmmeeeerr

HvHvHvisis du u u hahahahahar r lylylylylyststst t tililil at synge i kor, h hararararararar e e e e en n n n god sangngngngngng----
ststememmememe o o og g g måmåmåmåmåmåmåskskske e har sunget i kor f f f f f førørørørør, , så mød o op p p 
i i sosognehehehusususetet e e en n titirsdag aften  kl. 19.9.9.303030 og se, , , , omomomomomomom 
det er noget for d dig. Du er også velkommen, hvhvhvhvhvhvhvhvisisisis du u u u 
“bare” har lyst til at synge og lære noget m m m mererererererere. D D D Dererer  
kræves ingen forkundskaber. Det er gratititititititis s s s s s s atatat s s s s synyngegege 
i koret.
Især herrer søges

KOM OG VÆRÆRÆRÆRÆRÆRÆRÆR M M M M M M MEDEDEDEDEDEDED.
kontakt orgagagaganist 

Lene Rom Fredededederiririksksksksenenenenenen
30 12 90 8 8 8 81111

Koret starter igen eftererererererer s s s somomomommemememerfrfererien 
den 18. auguguguguguguguststststst 

LLLLLLLeeeeeeeegggggggeeeeekirke
TiTiTiTiTiTiTirsrsrsrsrsdadadadadadadag g g g g dededededededen n n n n 25252525252525. . . . . . auauauauauauguguguguguststststst k k k k k kl.l.l.l.l. 1 1 1 1 10.0.0000 h hololdeder r vivi igen LeLegegekirke for 
dedededededede m m m m m m minininindsdsdsdsdsdsdstetetetete i i i i i V V V V Vrerererererejljljljljljljlevevevevevevev k k k k kiriririririrkekekekekeke.....
LeLeLeLeLeLegegegegegegekikikikikikirkrkrkrkrkrke e e e e ererererererer i i i i i ikkkkkkkkkkkke e e e e e e ”b”b”b”b”b”bararararare”e”e”e”e”e” f f f f fororor d d dagagplejerernene. . LeLegegekikirkrke e er for alle 
smsmsmsmsmsmsmå å å å å å å bøbøbøbøbøbøbørnrnrnrnrnrn i i i i i i d d d d d d dagagagagagagplplplplplplejejejejejeaeaeaeaeaealdldldldldldererererererenenenenen. . DeDerfor invititerereses a alllle e memed d småbørn 
– – – – – – elelelelelelelleleleleleler r r r r mememememememed d d d d d d mumumumumumumulilililighghghghghghghedededededed f f f f forororororor a at t lålånene et babarnrn ( (bebedsdstetefoforældre fx) - - - - - - 
titititititil l l l l atatatatatatat k k k komomomomomommememememememe o o o o o o og g g g g g vævævævævævæværererererere m m m m medededededed t tilil en morsrsomom, , unundederhrhololdende og 
rararararararar r r r r r stststststststununununund d d d d d d i i i i i VrVrVrVrVrVrejejejejejejlelelelelev v v v v v kikikikikikirkrkrkrkrkrke e e e e e e memememememed d d d d sasang, mumusisik k ogog b bevevægægelse.
KoKoKoKoKoKom m m m m m m ogogogogogogog v v v v værærærærærærær m medededededed t t t t tilililililil e e e e e en n n n n gogogogogogogod d d d d d opoplevelse e i i vovoreres s kikirkrkee
NæNæNæNæNæNæNæststststststste e e e e lelelelelelegegegegegegekikikikikirkrkrkrkrke e e e e blblblblblivivivivivivererererererer d d d d denenenenenen 2 2 2 2 2 2 20. oktober kl. 1 10.0.0000 i i V Vrerejlev kirke

Vrejlev-Hæstrup voksenkor sammen med Vrå-koret

Børnrnrnrn k kananan synynyngegegegege f førørørørør d d d de e e e kakakakakan n n n 
talele o o og g g ”d”d”danansesese” ” føfør r dedededede k k k k kananan 
gågågågå. 
SaSaSaSalmlmlmlmerererer e er r r enenen    vivivigtgtgtigigigig del af 
vovorereres s s s s s kukulturarv v ogogog b babysal-

mesangng e er r enen m mululigighehed d fofor r atat g givive e e e de smumukkkkkke salmer meme
vividederere t tilil v vorore e bøbørnrn. vivi
Leg og mususikik e er r enen d dejejlilig g måmådede a at t væværere s samamamammen med sit Le
barn på, og børnene opopfatttterer h hururtitigtgt l lydydydenenenenen og stemningen ba
i sasangenen. . Vi synger, dananseser ogog vuguggegegegeger r r r sasasasasasasalmernes stem-i 
ning ind i de små,å, s s s s somom oplpleveverer m meded a alllle e e e sasasasanser. Vi lytter ni
til musik, puster sæsæsæsæsæbebobler o og lelegeger memememed d d d rasleæg.titi
Vi mødes hver gagagagagangngngngng i kirkeken kl. 1010.0.00,0, h h h hvor vi synger og ViVi
spiller en halv v titimemes s titid.d. Herefter r gågår r vivi o o o over i sognehuset sp
og drikker kaffaff e e e e e.og
DeDet koster ikkkkkkkkkke e e e e nogegegegeget t atat være memed,d, menenenen der betales 10 De
kr. for kaff e ogog brød.d.d.d.d. 
Hvis du vil videdededede m m m m m mererererere e erer du u vevelkomommemen titititil at kontakte:
Organist: LeLene R R Romom F F F Frederiksksenen. Tlf. nr. 98887881 - 
30129081
Præst: Kirstine RaRaRaRafnfn. TlTlf.f. nr.r. 9 98989868604043 - - - - 60677393   
HjHjælpere: Jytte Borrisishoholtlt. . TlTlf.f. n nr.r. 9 989898888393939397, 
ChChararlotttte Nyeng Kristiansesen.n. T Tlflf. nrnr. 61767676764976 og 
MeMette LoLolk-Hansen 40 48 02 50
Der er babysalmemesang i Vrejlev k kirirkeke følgegegegende torsdage:
Septptember: 17., 24.  
Oktober: 1., 8., 22., 29.
November: 5., 12., 19., 26.   
Venlig hilsen n LeLeLenene (organist)
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CARL NIELSEN 150 ÅR
Carl Nielsens sange, som ”Solen er så rød, Mor” og ”Jens Vejmand” er 
den dag i dag folkeeje og samlingspunkt for alle danskere.
I 2015 ville Carl Nielsen være fyldt 150 år og bliver fejret verden over 
med koncerter, plade- og bogudgivelser, udstillinger m.m..
Derfor vil vi denne aften også være med til at fejre han betydningsfulde 
bidrag til dansk musik ved at synge så mange af hans kære og elskede 
sange.
Det foregår ved sangaftenen

tirsdag den 29. september kl 19.00 
i Præstegårdens konfi rmandstue

Efter kaff en, er det naturligvis, som det plejer, deltagerne, der bestem-
mer indholdet.

Sangaften i Præstegården

Små Synger Sammen
er en årlig sangdag for alle landets dagtilbud, hvor børn i vuggestuer, børnehaver, 
dagplejer og børn hjemme hos familien er inviteret til at synge med, når vi holder 
Små Synger Sammen i Vrejlev kirke torsdag den 10. september kl. 10.00
Alle kan være med på deres helt egne måde. Det betyder ikke så meget, om I er 2 
eller 20 -  Bare I synger, og børnene har en god sangoplevelse. Der er ikke noget 
fælles sangprogram. Vi bestemmer helt selv, hvilke sange vi skal synge, men det 
bliver helt sikkert en god oplevelse, så kom og vær med i fællesskabet.

Vi glæder os til at se jer i Vrejlev kirke den 10. september kl. 10.00

Internationale undersøgelser viser, at sangen har en stor indfl ydelse på sprogdannelse. 
Samtidig er sang og fællessang med til at styrke de sociale kompetencer hos børn.
Sang styrker sprogdannelsen, og det er godt for børnenes motorik og deres sociale sam-
vær

Én gang om året vi vil sætte alle sejl til og holde en 
børnegudstjeneste om aftenen. Vanen tro begynder vi 
kl. 17.30 med en kort og hyggelig gudstjeneste – mest 
for børn (og for de voksne, som synes det er sjovt at 
være i kirke på en anderledes måde). Vi vil også spise 
aftensmad i kirken, men denne gang – og fordi det kun 
sker én gang om året – vil der være en særlig lækker 
menu. 
Vi kan love jer, at vi vil hygge, lege, synge og spise 
til den store guldmedalje – kom og vær med – og tag 
bedsteforældrene med.

Gud og aftensmad
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Rockgudstjeneste

Vi skal selvfølgelig også have en 
rockgudstjeneste i år – nu er det jo 
ved at være en god gammel traditi-
on... Den holder vi i Vrejlev kirke tors-
dag den 4. oktober, kl. 19.00, hvor vi 
vil rocke og rulle til den store guldme-
dalje.
I år er temaet had og kærlighed – og 
det er alt, hvad præsten ved lige nu. 
For bandet har fået lov til at bestem-
me musikken – bare den passer til 
temaet. Så det bliver ret spændende, 
hvad vi skal rocke og rulle til denne 
gang. Men ”rock n’ roll” bliver det helt 
sikkert.
Gudstjenesten er nok mere rock end 
gudstjeneste, men så længe Guds 
ord bliver forkyndt og vi hygger os 

med god musik – er det vel egentlig 
ikke så vigtigt. Det vigtige er, at vi 
samles om gudstjenesten og får en 
god oplevelse af samvær.
Gudstjenesten er ikke kun rettet mod 

sognets unge, men alle – som holder 
af god rockmusik og lidt anderledes 
gudstjenester. Så hank op i familien, 
vennerne og naboerne og kom og få 
en god oplevelse.

Der holdes et kort for-
ældremøde for kon-
fi rmanderne og deres 
forældre efter gudstje-
nesten.

Billeder fra 
Rockgudstjenesten 2014 

Høstgudstjeneste
Søndag den 27. 
september, kl. 10.30 
er der høstgudstje-
neste i Vrejlev Kirke. 
Efter gudstjenesten 
er der igen frokost i 
præstegårdens kon-
fi rmandstue. Froko-
sten er gratis, øl og 
vand sælges til me-
get rimelige priser.
Alle – der har lyst og 

mulighed for det – bedes medbringe lidt fra egen høst til kirken. Det kan 
være frugt fra haven, blomster eller lidt af høstudbyttet. Disse høstgaver 
vil blive brugt til at dekorere kirken med – og efter frokosten vil de milde 
gaver blive bortloddet ved amerikansk lotteri. Overskud fra lotteriet vil 
igen i år gå til et godt lokalt formål.
Vi glæder os til at se jer og til at byde jer velkommen i præstegården.
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Danmarks udsendte

Lørdag den 5. september 2015, 
kl. 16.00, bliver det ekstra festligt i 
Vrejlev kirke. Vi holder gudstjeneste 
for Danmarks udsendte (soldater, 
politifolk, læger og sygeplejersker 
m.v). Alle der tjener vores land i det 
fremmede holdes denne lille kirkelige 
handling for. 
Og det er jo i sagens natur ikke fest-
ligt at være i en krigszone – det er 
ikke krigen, vi vælger at hylde den-
ne dag. Men derimod det mod og 
mandshjerte, som vores udsendte 
udviser ved at drage ud i verden og 
være klar til at yde en indsats, der 
måske skal betales med den højeste 
pris. Dagens festlige indslag er faner 
fra forskellige dele af forsvaret og fra 
forskellige foreninger under forsvaret, 
som deltager.
Ca. 15 min. før gudstjenesten starter 
er fanerne opstillet uden for kirken. 
Alle fanerne føres ind under prælu-
diet og stilles på hver side af alteret. 
Efter gudstjenesten føres fanerne ud 
og vi samles alle til et lille glas og lidt 
chips og masser af hyggeligt sam-
vær. 
Gudstjenesterne for Danmarks ud-
sendte har tradition for at give lidt 
stof til eftertanke, give mulighed for 
at sende en tanke eller en bøn til de, 
der er eller har været udsendt. Og 
ikke mindst til – med vores tilstede-
værelse – at vise, at forsvarsviljen 
påskønnes af os alle. Og endelig har 
vi tradition for at have det hyggeligt 
og rart med hinanden i det smukke 
kirkerum. Kom og vær med. 

Nyt fra Indre Mission
13. september  Udfl ugt - Vi mødes ved Vrejlev kirke kl. 10.30 - 
   Medbring madpakker
30. oktober  kl. 19.30 Møde hos Per og Dorthe, Smedievejen 95
20. november   kl. 19.30 Adventsmøde hos Per og Dorthe, Smedievejen 95

Flere oplysninger - Kontakt Erik Christensen tlf. 23 47 86 92
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Sankt Hans aften ved 
Harken hallen.
Igen i år var der Sankt Hans fest i 
Harken Det startede vanen tro med, 
at der blev tændt op i grillerne, hvor 
der så i fællesskab blevet lavet mad. 
Efter spisningen gik alle til bålet. I år 
blev båltalen holdt af HUGF´s for-
mand.  Der var mødt rigtig mange 
op for at se bålet og ”heksen”, som 
allerede var fl øjet inden bålet blev 
tændt. Hun var der i hvert fald ikke. 
Der var sket en misforståelse mel-

lem Foreningen og Møllehaven, 
som ellers hvert år plejer at komme 
med en fi n heks. Så heksen i Har-
ken slap i år for at få svedet skørter-
ne. Efter bålet var der fælles hygge i 
den usædvanligt dejlige Sankt Hans 
aften, som vi oplevede i år.

Byfest i Harken uge 26.

Motor festival.
Byfesten startede fre-
dag uge 26, og ligesom 
sidste år havde Arne 
Nielsen samlet en del af 
hans ”motor venner”, til at 
komme og vise deres kle-
nodier frem. På trods af 
at lige nøjagtig den dag, 
var mange af de glade 
bilejere der var med sid-

ste år, til træf og motorløb 
andre steder i landet og derfor ikke 
kunne være med i Harken, var der 
et pænt fremmøde af mange for-
skellige slags køretøjer. Der var en 
lille fl ok Puch Maxidrenge der vi-
ste deres fi ne knallerter frem, både 
med og uden mælkekasse bag 
på. Per Sørensen kom med et 
fi nt sæt bestående af en virkelig 

velholdt Massey Ferguson 35, med 
tilhørende toptrimmet møgspreder. 
Derudover var der biler i alle aldre, 
former, farver og hestekraftklasse, 
alle virkelig fl otte. Et virkelig fl ot ar-
rangement og stor tak til udstillere, 
vores sponsor Bdr. Hosbond Hjør-
ring og de mange fremmødte, der 
havde en dejlig aften, hvor der blev 
sparket en masse dæk og måske 
snakket gamle dage.
Igen i år var der afsløring af Årets 
Grillmedister fra Slagter Bay i Hjør-
ring, som kunne skylles ned med 
dejligt køligt øl fra Løkken Bryghus 
(Elsebeth Gyldenstjerne og Jøwt).
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Møllehaven kunstudstilling.
Lørdag startede med at børnehaven 
Møllehaven havde fernisering af de-
res Kunstudstilling i hallen. Der var 
derforuden små boder, hvor man 
blandt andet kunne prøve lykken 

med at fi ske sig til en tidlig julegave. 
Der var også mulighed for at smage 
små glas med tilhørende små retter. 
Man kunne blive sminket til ukende-
lighed, og få malet negle i fl otte far-
ver. Børnehaven bød på ture rundt i 
byen i deres nye ”Christania” cykel. 
Det var dog kun for de mindste be-

søgende. Tak til børn, forældre og 
ansatte i børnehaven, for et fi nt ar-
rangement.

Cykel sponsorløb.
Lige over middag var der lagt op til 
et cykelsponsorløb, hvor Tour de 
France kom til at ligne vand ved 
siden af. Trods et lille, men virkelig 
stærkt felt, byd løbet på stor dra-
matik. Løbet var ikke mere end lige 
skudt i gang, da Jonas Kjær styrtede 
ikke mindre end 3 gange på første 
omgang, men som en virkelig pro-
fessionel cykelrytter rejste han sig 
hver gang og fuldførte løbet. Der 
skete straks et udbrud fra feltet af 2 
ryttere, som fi k skabt et stort hul ned 
til feltet, og som holdt helt til mål. I 
selve feltet blev der cyklet stabilt og 
med god energi hele løbet igennem 
og alle kom i mål til alle sponsorer-
nes glæde. Det indkørte sponsorbe-
løb vil blive brugt til vores Outdoor 
bane projekt. Stor tak til de udøven-
de og sponsorerne.  

Det stærke cykelsponsorhold som 
cyklede ialt 170 km på 1 time

Andreas cyklede 22 km og kom ind på 
en fl ot 1. plads og vandt et headset

Super seje Jonas

Seje cyklister

Så skal der cykles ud i det blå

Stolt udstiller

Fiskedam med skønne gevinster
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Rulleskøjtediskotek.
Om eftermiddagen var hallen kridtet 
op til virkelig sjov og ballade. Vores 
lokale DJ, Victor Høgh, spillede op 
til Rulleskøjtediskotek. Foreningens 
nyindkøbte rulleskøjter blev fl ittigt 
benyttet af de mange unge, der var 
kommet for afprøve dette nye tiltag, 
som vi påtænker at tilføje rækken af 
arrangementer, der kører hen over 
vinterhalvåret. Der var også mødt 
nogle virkelige proff er op med eget 
udstyr. Det blev til et par timer, hvor 
der blev brændt virkelig mange kalo-
rier af til kulørte lamper, røg og højt 
musik. Tak til Victor og Britta for afhol-
delse af diskoteket.

Petanque hygge.
Samtidig havde vores petanquespil-
lere revet og gjort banerne klar til at 
vise deres spil og nye hus frem for 
interesserede. De er en lille, men 

meget engageret fl ok der gerne vil 
dele deres interesse med andre. Så 
de var mødt op for at lære fra sig. 
Der var mødt en lille gruppe op som 
gerne ville prøve kræfter med stål-
kuglerne. Der blev fordelt hold efter 
et sindrigt system, hvor vi blev inddelt 
med både erfarne og nybegyndere 
på hvert hold. Her fi k vi også besked 
på om vi skulle spille med 2 eller 3 
kugler. Så blev vi sat ind i reglerne, 
hvor der også indgik oplysninger om, 
at der var en ” lille rød gris” med. Det 
blev til en rigtig hyggelig eftermiddag 
med indlagt kaff e og kage. Der blev 
vist vakt interesse hos et par nye spil-
lere, der kunne tænke sig at prøve 
spillet fremover. Stor tak til vores pe-
tanquespillere for en spændende og 
sjov eftermiddag.

Søndagsbrunch.
Søndag startede med brunch i hal-
lens cafeteria, hvor ca. 35 fi k et solidt 
måltid med alt hvad der hører til en 
god brunch. Tak til Tom Baks Høn-
seri, for sponsering af æg til ægge-
kage og Fynbo Foods for sponsering 

af lækker marmelade. 

Harken marked.
Resten af søndagen var sat i pran-
gernes tegn. Vi havde valgt, da vi i år 
ikke har afholdt loppemarked i foråret, 
at der kunne der lejes en standplads 
til salg af egne ting og sager. Det hav-
de en lille gruppe valgt at bruge deres 
søndag på. Der var et bredt udvalg af 
varer. Der var fi ne antikviteter, lækker 
brugskunst, fl otte hjemmehæklede 
uglepuder, fl otte kort og broderede 
tekstiler, spændende oprydningssalg 
fra børneværelser, kæmpe udvalg i 
DVDer og meget andet. Standhol-
derne var klar til at handle, så der 
var virkelig mulighed for at gøre en 
virkelig god handel. Men for at lave 
en handel, skal der også være nogle 
til at købe, og det skortede det lidt på. 
Om det var vejret, eller om folk havde 
valgt at holde søndag vides ikke, men 
handelen gik trængt og der var ikke 
mange der lagde vejen forbi det ellers 
fi ne marked. 
Stor tak til standholderne for tålmo-
digt at sidde og vente på den gode 
handel.
Til sidst en stor tak til alle gavespon-
sorer til vores amerikanske lotteri. 
Der var her tale om virkelig fl otte præ-
mier, som gav fl ittig aktivitet i salget 
af lodder, og der var mange lykkelige 
vindere. Sponsorer af de fi ne og store 
præmier, kan ses på Harkenugf.dk.
Endelig en kæmpe tak til alle som 
gav en hjælpende hånd til Byfesten, 
både før under og efter. Uden jer kun-
ne det ikke lade sig gøre at få noget 
til at ske. 
På arrangørernes vegne, med håb om at 
vi ses til næste år,

Flemming Jensen. 
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Husene i Harken

Ålborgvej 601

I 1940 der boede Kirstine og Frode 
Hansen i huset. 
Kirstine var fra Vidstrup og Frode 
var fra Lunden i Rakkeby. Frode var 
tømrermester, men pga. dårlige ti-
der valgte familien i 1949 at fl ytte til 
Poulstrup. 
Kirstine og Frode havde 3 børn. Gre-
the i Vejby, som døde i 2015. Per på 

Engkærvej 8 i Poulstrup og Inger, 
der bor i Hjørring. 
På billedet af frysehuset i Harken 
kan man se en tilbygning til nr. 601. 
Det var her at HP startede sin virk-
somhed. Han havde ikke selv tele-
fon – så fru bager Melsen passede 
telefonen. 

På et tidspunkt boede Kresten Kri-
stensen med sin mor i huset. Han fi k 
tilnavnet ”trølli”. Om det var et navn 
pga. udseendet eller pga. et job han 
har haft, står uvist. Men i nogle år 
blev huset kaldt for – ”Trølli’s” hus. 
I dag bor Charlotte Lyngby og Flem-
ming Pedersen og børnene Nicklas 
og Daniel i huset. 
Charlotte arbejder på Krone-vinduer 
og i fritiden hjælper hun sine foræl-

dre på stutteriet  Odbjerg på Hede-
bovej. 
Flemming arbejder på HydraTech i 
Vrå og i fritiden elsker han rally og 
kører i HAK i Hjørring. 
Nicklas er i lære på HydraTech i Vrå, 
når læretiden er overstået kan han 
kalde sig industritekniker. Han hjæl-
per også på Stutteriet Odbjerg i friti-

den og hygger sig med sin kæreste 
Anne Sofi e. 
Daniel skal i 9. klasse i Hjørring ef-
ter sommerferien. Herefter vil han 
gerne på ungdomsskole. Han elsker 
fodbold og spiller i HUGF. 
Charlotte købte huset i 2009 og har 
sammen med sin far forandret huset 
fra ”Skrot til Slot”. 

Huset bagved frysehuset er i dag Aalborgvej 601

Familien som bor i huset Aalborgvej 601

Kirstine og Frode Hansen

Aalborgvej 601 som det ser ud i dag
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Husene i Harken

På Aalborgvej 551 bor Helle Osten-
feld og Jan Dybro Olsen.
Helle har boet i området siden 
1966 og har gået i Vrejlev Hæstrup 
Skole. Hun var 2. årgang i den nye 
skole. 
Helle arbejder som hjemmehjælper 
på Skovgården. Og i fritiden bruger 
Helle meget af sin tid på hunde.  Ef-
ter hun er fl yttet til Harken er hun-
dene gået på pension. De må også 
kunne lide at bo i byen – de er helt 
holdt op med at gø. 
Jan kommer fra Lørslev og arbej-
der som møbelsnedker hos Sany 
Skaninavia i Taars.  Han bruger 
også fritiden på hunde, samt duer, 
som pt. mangler at blive fl yttet til 
Harken. 
Helle er farmor og Jan bedstefar til 
Sille. Hun går i børnehave i Mølle-
haven. Når mor skal møde tidligt er 
det farmor, der følger Sille i børne-
have. Silles forældre er Annemette 

Ålborgvej 600 
Kjølbys frisørsalon
Johanne og Gerner Kjølby havde 
salon på denne adresse i mange år,
men startede over hos bager Melsen 
i den afdeling, hvor Vrejlev Hæstrup 
Sparekasse var i 1939. Lønnen det 
første år var på kr. 225,05.
Senere fl yttede de over i nr. 600.
I familien var der 4 børn. 2 drenge 
og 2 piger. Walter var den ældste, 
derefter kom Niels Bo. Pigerne var 
tvillinger – Sonja og Tove. 
Walter bor i Vrå med familie. 
Niels Bo bor i Stenum med familie. 
Sonja bor i Brønderslev med familie 
og Tove bor i Hjørring med sin fa-
milie. 

I starten af 1970 blev Gerner syg og 
forretningen måtte lukke. Men ikke 
helt – Gerner fortsatte med at klippe 
de faste kunder i det gamle baghus 
– og det var nok ”sot” 
Johanne hjalp også til i salonen med 
hårvask m.m. Hun døde i 1993. 
Gerner holdt af at lave mad og da 
det blev nødvendigt med mad ude-

fra, lavede han ofte om på maden, 
så den smagte rigtigt og han kunne 
lide den. 
Gerner havde mod på livet, han syn-
tes ikke der var noget der var umuligt 
”Kun at tænde en tændstik i et stykke 
sæbe var umuligt”
Gerner blev boende i Harken indtil  
sin  død. 

Velkommen til Harken og Christian, som bor på Hovedga-
den 7 i Poulstrup. 
Helle og Jan er glade for huset på 

Aalborgvej. Det er meget nemmere, 
både huset og haven. 

Velkommen til byen 

Aalborgvej 600 som det ser ud i dag 

Helle Ostenfeld og Jan Dybro Olsen
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Poulstrup - tæt på alt....

Poulstrup er en aktiv landsby i Vrejlev 
Sogn i Vendsyssel med ca. 500 ind-
byggere. Poulstrup er den sydligste 
landsby i Hjørring Kommune og til-
hører Region Nordjylland. Poulstrup 
er attraktiv - både for børnefamilier 
og for pendlere, da der kun er 2 km 
til afkørsel 5 på E39, og dermed fx 
under 20 minutters kørsel til Aalborg. 
I Poulstrup får man meget hus for 
pengene, så der bliver fl ere penge til 
alt det sjove. Der fi ndes også skønt 
beliggende byggegrunde på Tjørna-
ger. Se mere på www.nyudsigt.dk/
udstykning/tjornager
Se meget mere om Poulstrup på 

www.poulstrup.net

Lidt byhistorie:
Poulstrup opstod omkring Vendsys-
sels første andelsmejeri, Alfaholm, 
der startede i 1896. Der kom hurtigt 
mange servicevirksomheder til byen, 
som efterhånden blev selvforsynen-
de. På et tidspunkt har der været op 
til 30 forretninger og institutioner. 
Der blev også dannet mange for-
eninger, hvorfor man byggede byens 
forsamlingshus. I løbet af de sidste 
50 år er næsten alle forretninger fra 
dengang forsvundet fra byen - gan-
ske som det er sket i de fl este andre 
landsbyer i Danmark. Poulstrup har 
et meget aktivt foreningsliv - se mere 
på www.poulstrup.net

Skoletilbud og børnepas-
ning
Fra august 2015 overtager Poulstrup 
Friskole og Børnehus, den tidligere 

Poulstrup - tæt på alt og her får du rigtig meget hus for pengene

Vrejlev-Hæstrup skole, der opnåede 
at være lokalområdets folkeskole i 
48 år. Friskolen tilbyder undervis-
ning og SFO, mens børnehuset tilby-
der børnepasning. Friskolen tilbyder 
skolebuskørsel. (www.poulstrupfri.
net) Elever fra Poulstrup og omegn 
kan stadig gå i folkeskole og det 
foregår på Tårs skole, og der kører 
skolebus. (www.taarsskolecenter.
dk). Poulstrup har også en række 
private dagplejere.

Ministrup, Børnenes Jord
Da Poulstrups husfl idsforening blev 
nedlagt i 1970, købte man en cen-
tralt beliggende grund, som man 

forærede til byens børn. Grunden 
kom til at hedde ”Ministrup” og det er 
børnenes egen legeplads. Børnenes 
Jord ledes af en forældregruppe, 
der hvert år i juni måned arrangerer 
en fødselsdagsfest. I 1997 hentede 
bestyrelsen en vaskeægte fi skekut-
ter i Hirtshals havn og det er børne-
nes mest populære legeredskab og i 
2006 blev Poulstrup kåret som Årets 
Børneby, blandt alle nominerede 
byer i Nordjyllands Amt.

Hallen
I 1989 tog nogle af borgerne initiativ 
til at opføre en idrætshal og samlede 
1,4 mio. kr. ind til formålet. Vrejlev-
Hæstrup Hallen er navnet, og den 
drives ved frivillig arbejdskraft. I sep-
tember 2006 udvidede man hallen 
med et topmoderne motionscenter.

Poulstrup Rideklub
Rideklubben i Poulstrup er en hyg-
gelig lille rideklub, som holder til 
på Munkholmvej 51, hvor de har to 
udendørs ridebaner, ridehal og klub-
hus. Der er mulighed for opstaldning 
på de nærliggende gårde, hvor de 
opstaldede heste dagligt har mulig-
hed for at komme på fold. I rideklub-
ben lægges der vægt på sammen-
hold og samarbejde, og der er plads 
til elever på forskellige niveauer, og 
klubben er både for børn og voksne. 
Der undervises i dressur, og spring, 
og undervisningen tilrettelægges ef-
ter rytternes niveau. Undervisningen 
kan enten foregå på egen hest eller 

på en af rideklubbens heste. I løbet 
af året arrangeres og afholdes der 
stævner, juleoptog og andre arran-
gementer, samt en meget populær 
ridelejr. Rideklubben tilbyder altid en 
gratis prøvetime til evt. nye medlem-
mer. Se mere om Poulstrups ride-
klub på: www.poulstruprideklub.dk

Tandemcykler udlejes for 20 
kr.
På Poulstrups hjemmeside www.
poulstrup.net kan man se, hvordan 
man lejer en eller fl ere af Poulstrups 
10 fl otte tandemcykler, så man kan 
komme på fælles cykeltur i det natur-
skønne lokalområde.

Denne artikel er skrevet af Henrik Han-
sen og fortsættes i næste nummer af 
Lokalbladet........

af Henrik Hansen
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Vrejlev Hæstrup Skole

Faglærer Henrik Hansen og 5. og 6. 
klasserne på Vrejlev-Hæstrup skole, 
drog en torsdag morgen i maj, på 
ekspedition til et større vandhul, der 
fi ndes på Klosterruten bag Vrejlev 
Kloster. Her gik ”jagten” ind på de in-
sekter og smådyr, der lever over og 
under vandet i vandhullet. Eleverne 
var udstyret med sigtenet med langt 
skaft, små baljer til ”fangsten” og lup, 
så de kunne nærstudere de mange 
forskellige insekter. Derefter skulle 
eleverne artsbestemme insekterne 
og smådyrene på bestemmelsesdu-
gene, som vi medbragte til formålet. 
Der var rigtig mange insekter og 
smådyr - både over og under vandet, 
og vi så bl.a. døgnfl uenymfer, vår-
fl uelarver, biller, vandtæger, snegle, 
muslinger, orme, vandkalve, hale-
tudser og masser af tanglopper. Vi 
havde en rigtig spændende og lære-
rig tur til vandhullet, som vi også kal-

der en biotop. Det danske landskab 
kan inddeles i en række forskellige 
biotoper. Biotop betyder levested for 
planter og dyr. En biotop er kende-
tegnet ved, at et areal er udsat for 
nogle fælles påvirkninger som f.eks. 
vand. En biotop er et økosystem, 
hvor relationerne mellem organis-
mer og omgivelser hele tiden påvir-
ker hinanden. 
Henrik Hansen

Elever undersøgte Klosterdammen ved Vrejlev

Den sidste uges tid inden sommer-
ferien, havde vi planlagt en række 
spændende og lærerige dage for 
eleverne på Vrejlev-Hæstrup Skole. 
Fredag tog vi alle elever med til Hjør-
ring Dyrskue, hvor vi havde en fanta-
stisk dag i dejligt vejr, og mandag gik 
turen til Yxenborg i Tornby Plantage. 
Yxenborg er en stor rollespilsby, der 
ligger inde midt i skoven i Tornby, 
og vi havde en rigtig god dag med 
tværfaglig og oplevelsesorienteret 
undervisning. De næste dage havde 
vi forskellige temaer og værksteder 
på skolen, hvor eleverne havde valgt 
sig ind på hold som mountainbike, 
lampefremstilling af genbrugsmate-
rialer, streetart, boldspil, bålmad og 

Spændende og lærerig sidste uge før sommerferien

festmad. Fredag havde vi en hyggelig sidste skoledag og en god afslutning, 
hvor vi alle fi k sagt farvel til hinanden.

Personalet på Vrejlev-Hæstrup Skole
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Sommercamp 2015

Sommercamp 2015
Efter et par år, hvor deltagerantallet til Sommercamp i 
Poulstrup for FLP-forhandlere har været dalende, var for-
ventningerne til dette års Sommercamp ikke særlig høje, 
men hold da op, hvor blev vi overraskede da tilmeldingerne 
væltede ind i foråret, og vi har vist ikke før været så mange 
samlet til Sommercamp. Bekymringerne var mange – kun-
ne vi nu styre bespisning og indkvartering af op mod 500 
personer i de 3-4 dage Sommercampen varer?
Men alle bekymringer 
blev gjort til skamme, alt 
fungerede perfekt, og 
opstod der undervejs et 
problem, blev det løst 
med det samme, så alt 
i alt kan vi også være 
rigtig godt tilfredse med 
afviklingen i 2015, de 
mange frivillige tog de-
res tørn og det kan ikke 
siges tit nok: 
TUSIND TAK FOR 
HJÆLPEN – 

Sommercampen har 
igen givet et rigtig fi nt 
overskud som skal bru-
ges til fælles glæde og 
gavn på ungdomsarbejdet i vores lille samfund.
At dømme efter Forever Living folkene, så kan vi godt plan-
lægge en endnu større Sommercamp næste år, og vi er 
naturligvis parat til at modtage deltagerne i Sommercamp 
2016 som foregår fra 30. juni til 3. juli 2016 og glæder os al-

lerede til en god ”fest-
uge” med masser af 
grin og social sam-
vær og selvfølgelig 
lidt hårdt arbejde…..

Inger Hansen

Marianne sad klar til at tage imod de mange gæster

Pålægskagemand i lange baner

Medarbejderkonference......

Så skal de sidste rester spises, og ryddes op....
Alle hyggede sig i det gode vejr - godt at sommeren 
faldt lige i den weekend vi havde Sommercamp

Jørgen var hurtig på pletten, hvis 
der opstod forstoppelse eller lign.....

Teltpladsen
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Harken UGF

Spændende broderikursus

Islandske Bjørk Ottosdottir, som til daglig underviser på Skals Hånd-
arbejdsskole kommer til Aktivitetshuset i Poulstrup, hvor hun med 
energi og humor vil videregive af sine mangesidige evner inden for 
nutidig broderi. Kurset henvender sig til piger i alle aldre.

Kurset afholdes den 19. september fra kl. 9 – 16. 
prisen er pr deltager 250 kr. inklusiv morgenkaff e og frokost. 
Der kan max optages 25 personer på kurset så tilmeldingen vil ske 
efter først til mølle princippet. 

Tilmelding til Birgitte Poulsen tlf: 40 27 62 27 - læg gerne en besked 
-sidste frist for tilmelding er 
10. september.
Arrangør: Kulturelt Udvalg

Herretons 
Gymnastik, boldspil, hockey mm. Målgruppe: Mænd 
fra 25 til 45 år. Vigtige mål på holdet: Sved på panden 
og udfordringer, hver gang. Humør og kammeratskab. 

Gymnastik sæson 2015-16  -  start uge 37

Harken tilbyder følgende hold 
Onsdag kl. 17.00-16.00 Forældre/barn (1-3 år)
Onsdag kl. 16.00-17.00 Puslinge (4 år – 0.kl.)
Mandag kl. 17.00-18.30 GymTeam (0.kl.-6.kl.)
Mandag kl. 20.00-21.30 Herretons
Fitness – følg med på www.harkenugf.dk

Mandag kl. 14.00-16.00 Seniordans
Kom og vær med til hyggeligt samvær. Vi danser i 1,5 
time og bagefter nyder vi kaff en og synger.

Forældre/barn 
Vi skal lege, synge og tumle på redskabsbane og vi 
får alle sved på panden i løbet af træningen! Derfor er 

dejligst med idrætstøj, både til børn og voksne! Vi ses 

til sjov og ballade i Harkenhallen.

Puslinge 
På Puslinge vil der være sjov, leg og sved på panden, 

mens vi giver den gas på redskabsbaner. Vi vil hoppe 

og danse til forskelligt musik. Vi vil styrke børnenes 

motorik og skabe et godt fællesskab. Børnene vil blive 

introduceret til grundøvelser til springgymnastik.

GymTeam 
Harkens GymTeam er for alle mellem 0.- og 6. kl., der 

har lyst til at lave gymnastik på sit eget niveau. Timen 

bliver bygget op så alle starter samlet til fælles opvarm-

ning, derefter bliver man delt ud på mindre hold i alder, 

spring og rytme. Træningen bliver på gymnastens ni-

veau og alle vil blive udfordret. 
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Hjertestarter i Hæstrup

Så er der kommet HJERTESTARTER i Hæstrup
Hæstrup VVS har købt en hjertestarter til gavn for 
Hæstrup og omegn. Hjertestarteren er placeret 
uden for døren til kontoret, så den er tilgængelig for 
os alle døgnet rundt.
Derfor havde Hanne og Frede Jensen fra Hæstrup 
VVS inviteret alle til et introduktions / instruktions-
møde om brugen af hjertestarteren i fi rmaets kan-
tine den 15. april 2015.
Tak til Hanne og Frede for det gode initiativ

Hjertestarter i Hæstrup

Hjertestarteren er placeret 
ved indgangen til kontoret til 
Hæstrup VVS - 
Hæstrupvej 114, 9800 Hjørring

De mange fremmødte 
fi k instruktion i at bruge 

hjertestarteren rigtigt.

Fredag d. 26/6 2015 var den aller-
sidste skoledag for elever og lærere 
på Vrejlev-Hæstrup Skole, der har 
været Vrejlev-Hæstrupområdets fol-
keskole i 48 gode år. Mange tusinde 
dygtige elever er gennem årene ble-
vet udklækket fra skolen i Poulstrup, 
og de klarer sig rigtig godt i livet, med 
ballasten fra Vrejlev-Hæstrup Skole. 
Sidste skoledag gik med morgen-
sang, hygge i klasserne, taler, sang 
og optræden, inden man samledes i 
skolegården, hvor der symbolsk blev 
sluppet brevduer løs, kastet karamel-
ler til eleverne og 
givet mange kærlige 
farvelknus. 
Tak for lån af jeres 
skønne børn - vi har 
nydt dagene, må-
nederne og årene 
på Vrejlev-Hæstrup 
Skole. 

Personalet

Allersidste skoledag på Vrejlev-Hæstrup Skole

Skuespil på tværs af årgangene Fællesspisning

Fællessang med børneorkester
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Vrejlev Hæstrup Skole
Som følge af Hjørring kommunes seneste skolestruktur, nedlagde 
et fl ertal i byrådet Vrejlev-Hæstrup Skole som folkeskole pr. d. 31. 
juli 2015, og samtidig lukkede Børnehuset Skovager, der har haft 
børnehave og vuggestue på skolen siden 2012. Fra d. 1. august 
2015 overtager Poulstrup Friskole og Børnehus bygningerne på 
Poulstrup Skolevej, og herfra ønskes alt held og lykke med det 
nye private skole- og børnepasningstilbud i Poulstrup.

Forhistorien og Vrejlev-Hæstrup Skoles histo-
rie
Som resultat af en omfattende skolestruktur midt i1960erne, 
blev Vrejlev-Hæstrup Centralskole bygget og indviet i 1967. 
Den nye store centralskole blev bygget af den daværende 
Vrejlev-Hæstrup Kommune, men først får I lidt oplysninger 
om skolesituationen før 1967. Landsbyskolen i Hæstrup var 
allerede nedlagt og dens skoledistrikt var lagt sammen med 
Lund Skoles distrikt. Af andre små landsbyskoler i Vrejlev-
Hæstrup kommune, fandtes Bastholm Skole, Poulstrup Sko-
le med to afdelinger, Høgsted Skole, Guldager Skole, Gun-
derup Skole og Rønnovsholm Skole, og i Fuglsang havde 
der i mange år været en friskole. Skolestrukturreformen midt 
i 1960´erne var mindst lige så stor en omvæltning for bor-
gerne, som den nuværende skolestruktur, der netop er trådt 
i kraft. Sognerådet i den daværende Vrejlev-Hæstrup kom-
mune besluttede at nedlægge samtlige af de små skoler og i 
stedet bygge en helt ny skole i Poulstrup, med skolebygnin-
ger, lærerboliger, pedelbolig og inspektørbolig. De lukkede 
landsbyskoler blev faktisk solgt så godt, at man kunne få den 
nye skole helt gratis. Vrejlev-Hæstrup kommune bestod i øv-
rigt indtil den store kommunesammenlægning i 1970, hvor vi 
kom med i Hjørring kommune. 

Hvor skulle fremtidens centralskole placeres?

Vrejlev-Hæstrup Skole 1967-2015
af Henrik Hansen

De mange små skoler dækkede et 
geografi sk stort distrikt med Hæ-
strup. Ilbro, Fuglsang, Bastholm, 
Tollestrup, Årup, Grønnerup og 
Gunderup som yderdistrikterne. De 
daværende myndigheder havde al-
lerede længe set det uholdbare i 
skolesituationen, og der var fl ere 
forskellige skolemodeller i spil - bl.a. 
var der stærke kredse, som ønskede 
en løsning med to syvklassede sko-
ler, med placering af en ny skole i 
Poulstrup og bevarelse af Lund Sko-
le, nord for Harken, der var bygget 
så sent som i 1954. De ældste ele-
ver skulle dermed fortsat gå i skole i 
Vrå. Men i det daværende sogneråd 
anede man allerede de store kom-
munesammenlægninger, der kom i 
1970, og sognerådet var bange for, 
at hvis nord- og sydområdet fi k hver 
sin skole, med forældre- og bebo-
erkreds omkring sig, så kunne det 
være med til at splitte Vrejlev-Hæ-
strup Kommune. Det havde i forve-
jen været sådan, at syd var Vrå-ori-
enteret, nord var Hjørring-orienteret, 
mens øst med Høgsted, Bastholm 
og Fuglsang, var Tårs orienteret. De 

overordnede skolemyndig-
heder, med skolekonsulent 
Mølgård i spidsen, ville dog 
ikke anbefale to halvsmå/
halvstore skoler - de mente 
ikke en sådan skoleløsning 
ville kunne klare sig. 

Hvorfor udbyggede 
man ikke den næsten 
nye Lund Skole?
Inden den nye Vrejlev-Hæ-
strup Centralskole skulle 
bygges, var der selvfølgelig 
mange forslag om placerin-
gen, og andre steder i landet 
valgte man en central pla-
cering, hvor man byggede 
en skole midt i kommunen/
sognet. Sådan et kompro-
misforslag var også fremme 
i Vrejlev-Hæstrup, hvor løs-
ningen kunne være at man 
byggede den nye skole midt 
mellem Poulstrup og Har-

Landsbyskolerne der blev afl øst af 
Vrejlev Hæstrup Centrakskole i 1967

Avisartikel fra åbningen i 1967
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ken, men sognerådet ønskede ikke 
en lille isoleret ”skoleby”, med sko-
lebygninger, lærerboliger og pedel-
bolig, fjernt fra al anden bebyggelse. 
Lund Skole, lige nord for Harken, 
var bygget i 1954, og den ville for-
holdsvis let kunne udbygges, så-
ledes kravet om én stor skole var 
opfyldt. Men så let var det nu ikke, 
for lokalpolitisk ville denne løsning 
nemlig have betydet en beboerstorm 
fra den hastigvoksende Poulstrup-
egn, der ville føle, at deres interes-
ser blev forbigået, og det kunne have 
drevet Poulstrup, Årup, Grønnerup, 
Bastholm, Tollestrup og Fuglsang i 
armene på nabokommunerne. Hvis 
dette skete, mente sognerådet ikke, 
at Lund Skole, efter de ventede kom-
munesammenlægninger, ville kunne 
bevare et fornuftigt elevtal, selvom 
den ville være den eneste skole i 
distriktet. Fra befolkningen var der 
også rigtig mange argumenter for 
og i mod, og der blev bl.a. nævnt, at 
Lund Skole havde en god placering, 
og det kunne ikke afvises, mens an-
dre nævnte at Lund Skole lå farligt 
tæt ved hovedvejen, hvor trafi ktæt-
heden steg voldsomt i disse og de 
efterfølgende år, hvor de fl este fami-
lier fi k bil. Det blev også fremhævet, 
at det ville være væsentlig billigere 
at udbygge den næsten nye Lund 
Skole, end at bygge en helt ny skole 
et andet sted i Vrejlev-Hæstrup kom-
mune. Økonomiske overvejelser og 
argumenter, måtte selvfølgelig be-
tyde meget for lokalpolitikerne, der 
dengang bestod af et samlet sogne-
råd for hele Vrejlev-Hæstrup kommu-
ne, og de ønskede at deres løsning 
på skoleområdet, skulle være lang-
tidsholdbar og virke samlende for 
lokalområdet. Vrejlev-Hæstrup skole 
eksisterede i 48 år, så sognerådets 
løsning var virkelig langtidsholdbar. 
Løsningen med at bygge en helt ny 
stor centralskole i Poulstrup, passe-
de dog ikke hele lokalbefolkningen, 
da borgerne i Hæstrup, Harken og 
Rønnovsholm naturligvis ikke øn-
skede at deres forholdsvis nye Lund 
Skole skulle nedlægges. Lund Sko-
les endelige dødsdom blev for alvor 
afsagt, da den daværende sogne-
rådsformand, Regnar Nielsen, hørte 
om de gode muligheder for at sælge 

Vrejlev Hæstrup Skole

Personalefoto 1988-1989

Skoletandplejen

Fra arkivet i 1975

Elever på lejrskole
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Lund Skole. Selvom begrebet ”win 
win” slet ikke havde set dagens lys 
på dette tidspunkt, så lykkedes det 
faktisk sognerådet at skaff e Vrejlev-
Hæstrup en helt ny stor institution 
og arbejdsplads, og samtidig skaff e 
pengene til at bygge den nye skole 
- og handlen viste sig som sagt, at 
være så god, at borgerne i Vrejlev-
Hæstrup kommune kunne få den nye 
centralskole gratis.  Omkring 1970 
skete en større ombygning af den 
nedlagte Lund Skole i Hæstrup Møl-
leby til bo-enheden ’Gunderuplund’, 
der rummede op til 40 psykisk handi-
cappede. Institutionen har sidenhen 
været anvendt som alkoholklinik og 
som afvænningsklinik for stofmisbru-
gere, og herefter har den stået tom i 
en længere årrække, indtil juni 2015, 
hvor kommunen har lejet sig ind, så 
godt 100 fl ygtninge kan bo på Lund 
Skole.

Centralskolen skulle byg-
ges i Poulstrup
Den endelige placering af den nye 
store Vrejlev-Hæstrup Centralskole 
blev i den nordlige del af Poulstrup 
by, ved udkanten af Poulstruplund 
Plantage. Beslutningen betød, at 
skolen både blev placeret bynært, 
men samtidig med skov til to sider 
og høje træer og en storslået udsigt 
med vest. Skolen, undervisningen 
og eleverne har dermed altid været 
meget tæt på plante-, dyre- og fug-
lelivet, og utallige er de øjne, der 
har fulgt rævene, rådyrene, harerne, 
egern og fuglene komme meget tæt 
på skolen, og denne placering har 
givet skolen unikke muligheder for 
udendørs undervisning i naturen. 
Her har børn i hundredvis lært at 
iagttage, at opleve og være aktive, 
ligesom de har lært, at viden ska-
ber nye muligheder for oplevelser 
og aktivitet. Jeg synes personligt, 
at skolens bygninger passer godt til 
den omkringliggende natur, og det 
gjorde medlemmerne af sognerådet 
også, og derfor blev det forslaget 
fra arkitekt Hansen fra Brønderslev, 
som blev til Vrejlev-Hæstrup Central-
skole, der blev offi  cielt indviet i 1967. 

I august måned startede de allerfør-
ste elever startede på den helt nye 
skole i Poulstrup, men inden jeg ta-
ger hul på selve skolelivet på skolen 
i Poulstrup, vil jeg lige berette lidt om 
nogle af problemerne og komplika-
tionerne, der var omkring opstarten 
af Vrejlev-Hæstrup Centralskole.

Uenighed trods enighed
Selvom der nu var enighed om pla-
ceringen af den nye skole, var der 
stadig en del uenigheder om andre 
væsentlige ting. Sognerådet var in-
teresseret i, at skolen blev med over-
bygning efter 7. klasse, men den 
magtfulde amtsskolekonsulent var 
af en anden mening, så de første år 
havde skolen kun en halv overbyg-
ning, da realskoleelever stadig blev 
sendt videre til Vrå.  Skolekommissi-
onen skulle naturligvis også ansætte 
en skoleinspektør, og disse blev ret 
hurtigt enige om, at Poul Hviid fra 
Fredericia, skulle beklæde det vig-
tige embede. Poul Hviid stod overfor 
noget af en opgave, i det lærerstaben 
bestod af 13 lærere fra de nedlagte 
små skoler, hvor mange af dem selv 
havde været vant til at sætte dagsor-
denen. En del af lærerne var derfor 
ikke glade for at sige farvel til ”deres 
egen” lille skole, og det kom bl.a. til 
udtryk en morgen efter åbningen af 
den nye skole i Poulstrup, hvor en 
kvindelig lærer, der havde været le-

der af en af de små landsbyskoler, i 
dyb alvor sagde følgende på lærer-
værelset: ”Hver morgen når jeg våg-
ner, håber jeg inderligt, at Vrejlev-
Hæstrup Centralskole er nedbrændt 
i nat”. Fire lærere fra Lund Skole var 
modstandere af andre grunde. De 
ville naturligvis hellere have haft ud-
bygning af ”deres” skole i nord. En 
anonym lærer havde endda med-
delt myndighederne, at der aldrig 
ville blive brug for at ansætte en læ-
rer nummer 14 på Vrejlev-Hæstrup 
Skole, men året efter var der ansat 
17 lærere og på et tidspunkt var der 
ansat ca. 30 lærere på Vrejlev-Hæ-
strup Skole. Med tiden lykkedes det 
for Poul Hviid, at få lærerstaben til 
at fi nde fælles fodslag, og få skolen 
til at blive en aktiv del af lokalsam-
fundet og omvendt. Vrejlev-Hæstrup 
Skole blev gennem årene kendt som 

et godt og trygt lære-
sted, og et sted hvor 
kultur og kunst trive-
des, og det skyldes i 
høj grad Poul Hviid, 
samt de meget en-
gagerede lærere og 
forældre, der lavede 
de mange arrange-
menter, koncerter, 
foredrag og de man-
geårige berømte 
kunstudstillinger.

Beretningen om 
Vrejlev Hæstrup sko-
les historie fortsættes 
i næste nummer af 
Lokalbladet...........Luftfoto fra 1968

Skolekomedie 2011
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PV Sport 81

Uge 30 blev igen en uge, hvor det 
sydede af liv i alle kroge af skolen og 
hallen - og på fodboldbanerne blev 
der driblet bold i de pauser de man-
ge fodboldspillere havde. Over 500 
unge fodboldspillere fra mange na-
tioner var indkvarteret på skolen og 
i hallen. I hallen var der lagt 95 ma-
drasser ud og de var linet op i snor-
lige rækker til de unge fra Kosovo. 
Døgnet rundt var frituremaskinen 
på overarbejde, det var i fl ere pe-
rioder slet ikke muligt at følge med 
efterspørgslen efter pommes frites, 
og der var dagligt bud til Dagrofa 
efter fl ere råvarer. Det blev igen en 
hektisk og travl uge, men også med 
plads til social samvær for både 
unge og ældre der gav en hånd 
med. Et kæmpestort TAK til alle fri-
villige for indsatsen, men en ekstra 
stor tak til Rikke Christiansen og 
IngerLis Sørensen, for et kæmpe 
forarbejde som har gjort at uge 30 
kunne afvikles med stor succes.

DanaCup i Poulstrup

I hallens cafeteria anrettes morgenmaden 

I hallen var der arrangeret soveplads for 
95 unge fodboldspillere fra Kosovo

Morgenmaden nydes udenfor, mens andre hygger sig i idrætsforeningens store telt.

De mange frivillige havde travlt under hele DanCup ugen.



AARUP AUTO
Hella Service Partner

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

Advokatfi rmaet

Dyrberg & Brinkmann A/S
Brinck Seidelinsgade 14-16 - 9800  Hjørring

Tlf. 98 90 09 77
Østergade 16 - 9760 Vrå

Tlf. 98 98 01 77
www.dyrberg-brinkmann.dk



Harken Hallen
stedet for en god fest

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

Henvendelse til Annika
Tlf. 29 64 89 52

Mail: annikahugf@yahoo.dk

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

Hold festen i

Poulstrup 
Forsamlingshus
Kontakt 2311 6549

Vrå Apotek
Jernbanegade 6 - 9760 Vrå

Telefon 98 98 10 61

Lynet tilbyder alle former for rengøring,blandt andet 
sommerhusrengøring, hovedrengøring, samt 

almindelige rengøringsopgaver.
Uforpligtende tilbud gives gerne på

tlf. 60 77 86 14. 
Se mere på 

www.lynet-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

Oliefyr - kedler - olietanke  
varmekanoner - varmeanlæg  

fastbrændsel - reparation

Harken Oliefyrsservice ApS er din 

lokale oliefyrsmontør til bolig og erhverv

MS Staldmontage
Hovedgaden 75

Poulstrup
9760 Vrå

Tlf. 23 35 82 60

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

Uforbindende tilbud 
gives gerne

Tlf. 98 98 84 91
Fax 98 98 85 91

Mobil 20 43 84 91/
24 24 98 70

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

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

mail: info@euro-plast.dk

Mangler du hjælp til bogføringen?

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

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

KØB OG SALG

AF FAST EJENDOM

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

Glas-Smykker-Galleri-Blomster

Ny Rønnebjergvej 72
9760 Vrå 

Tlf. 28 45 66 98



Nyere brugte biler
Se bilerne på

www.poulstrupauto.dk

Gammel Rønnebjergvej 8
Poulstrup
9760 Vrå



Aalborgvej 602, 9760 Vrå
Tlf. 98 98 62 15

www.verasvine.dk

ØRUM SMEDEN

Vrejlev Klostervej 310
9830 Tårs

Tlf 98 98 82 32

Landbrugsmaskiner
din forespørgsel er vores udfordring

Import
Plastvinduer og døre

Lev. i alle mål med og uden montering
Danske og tyske profi ler

Kvalitet til lavpris med garanti

Træpiller til stokerfyr 
leveres billigt

Tlf. 28 18 13 33



Svenstrupvej 131 9760 Vrå

Tlf. 28 30 80 72
Tilbygning - Nybygning - Ombygning



Voerhøj
Maskinstation 

A/S
Terpetvej 490 - 9830 Tårs

Tlf. 40 19 55 99

Tlf. 98 98 85 99
Autoriseret kloakmester

Vrå Optik Aps
v/Nina Malkin

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

mail@vraaoptik.dk
www.vraaoptik.dk

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

www.vraa-maskinstation.dk

Et godt sted til land og by
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Lokalbladet vejviser

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

  

LOKALSTOF
 Tollestrup Ingen meddeler
 Guldager Kirsten Mouritsen, Guldagervej 200, 9760 Vrå 98 98 61 66
 Gunderup Ingelise Villumsen, Bjerregårdsvej 60, 9760 Vrå 98 98 64 95
 Harken Henny Madsen, Vingemarken 3, 9800  Hjørring 25 70 62 89
 Hæstrup Hanne Saksager, Hæstrupvej 96, 9800 Hjørring 98 98 64 67
 Høgsted Ingen meddeler       
 Hæstrup Mølleby Henny Madsen, Vingemarken 3, 9800 Hjørring 25 70 62 89
 Rønnebjerg Karen Margrethe Bruun, Ny Rønnebjergvej 114, Vrå 98 98 80 29
 Poulstrup Ingen meddeler

    

FORENINGSSTOF
 Aktivitetshuset IngeLise Andersen, Gl. Rønnebjergvej 9 98 98 80 11
 Børnenes jord Mads Budolfsen, Gl. Rønnebjergvej  9760 Vrå 40 86 88 78
 HUGF Anne C. Hvidberg  - hvidberg.anne@gmail.com 40 38 27 28 
 KFUM-Spejderne Mette Nielsen Gønderupgårdsvej 224 - 9760 Vrå 26 82 60 27
     Kloster MC Finn Pedersen - v.stokbro@pedersen.tdcadsl.dk 61 36 34 90
 Møllehaven Børnehaven Møllehaven, Møllemarken 2, 9800 Hjørring     72 33 45 31
 Poulstrup Borgerforening Jens-Ole Frederiksen, Gl. Rønnebjergvej 155, 9760 Vrå 98 98 86 88
 Poulstrup Rideklub Lars Nielsen, Smidstrupvej 241, 9760 Vrå 23 92 94 37
 Poulstrup Friskole Tommy Rømer, Hovedgaden 125, 9760 Vrå 20 80 53 87
 Sport 81 Trine Mortensen Hovedgaden 96 9760 Vrå 22 30 77 02
 Vrejlev-Hæstrup Jagtforening Leo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå 40 11 22 31
 Menighedsråd Servicemedarbejder Inger Hansen
  Kirkegårdskontoret, Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå 98 98 83 60
     Vraa MC Henning Andersen, Gl. Rønnebjergvej 19 22 55 07 46
 Lokalhistorisk Arkiv Erik Jess, Hovedgaden 8  98 98 80 63

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

Grupper under organisationen

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

Formand for Landsbyrådet i Harken  
 Lisa Dissing-Hansen

poulstrup.net

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

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

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

Stof til nyhedsdelen og 
aktivitetskalenderen kan
løbende indsendes til

poulstrup.net@gmail.com  

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

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

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

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

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

Tryk: Bræmer Tryk, Vrå
Oplag: 1200 eksemplarer

Lokalbladet

Multinetværket/Landsbyrådet

- 
org
kul
- e
og 
- s
alm
og 
dyn
og 
myn
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Forenings vejviser

SKOLEN
 Poulstrup Friskole 
 og Børnehus Poulstrup Skolevej 3, 9760 Vrå ...............................................71 99 71 03
  Skoleleder Kristian Bertelsen ..................................................71 99 71 03
 Skoleledelse Afdelingsleder Børnehuset Karen Risborg ..............................71 99 71 03
 Bestyrelsen Formand Lasse O. Nielsen .........................................................................
 Medlemmer: Trine B. Mortensen, Heidi B. Simonsen, Per Birkbak, Line Thomsen ........
  Lasse Ø. Nielsen, Tommy Rømer ...............................................................
 Tårs Skole Vrejlev Klostervej 8, 9830 Tårs ................................................72 33 39 60
  

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

PLEJEHJEM
 Skovgården Ålborgvej 49, 9800 Hjørring 96 23 47 11

KIRKERNE  
 Sognepræsten Kirstine Rafn, Vrejlev Kirkevej 28, 9760 Vrå 98 98 60 43
 Kirkesanger Anders Boelt Kristensen, Fredensvej 25, 9760 Vrå 20 63 08 07
 Organist Lene Rom Frederiksen, Vingevej 17, Vrensted, 9480 Løkken 30 12 90 81
 Kirkebil Charlotte Kristiansen 61 76 49 76
 Vrejlev-Hæstrup
 Kirker: Kirkegårdskontoret  98 98 83 60
 Kirkegårdsleder  Jan Bjergene Christensen, Lavendelvej 7, 9700 Brsl. 23 83 14 50
 Servicemedarbejder Inger Hansen, Gl. Rønnebjergvej 185, 9760 Vrå 98 98 82 84
 Menighedsrådet  Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring 98 98 63 33
             

  

FORENINGER / FORMÆND 
 Børnenes Jord  Mads Budolfsen, Gl. Rønnebjergvej 14, 9760 Vrå                  40 86 88 78
 HarkenUGF Flemming Jensen -  fje@eucnord. 52 99 84 34
 Lokalhistorisk Forening Henning Risom Christensen, Vrejlev Kirkevej 60, 9760 Vrå. 98 98 60 63
 Poulstrup Borgerforening Per Christensen, Gønderupgårdsvej 205, 9760 Vrå 98 98 68 24
 Poulstrup Rideklub Lars Nielsen, Smidstrupvej 241, 9760 Vrå 23 92 94 37
 KFUM Spejderne May Britt Vinther, Hovedgaden 12, 9760 Vrå 28 70 87 17
 Kloster MC Finn Pedersen v.stokbro@pedersen.tdcadsl.dk 20 31 18 53
 Sport 81 Henrik Smidth, Hovedgaden 63, 9760 Vrå 71 75 56 99
 Støttef. for Aktivitetshuset Tove Mortensen, Lindager 18, 9760 Vrå  98 98 82 71
 Vrejlev-Hæstrup Jagtforening Leo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå 40 11 22 31
 Vrejlev-Hæstrup Hallen Keld Jensen, Bastholm Møllevej 31, 9760 Vrå 98 98 84 22
 Vrå MC Henning Andersen, Gl. Rønnebjergvej 19, 9760 Vrå              22 55 07 46 

HALLER OG MØDELOKALER
 Harken-hallen Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring 98 98 63 90
 Harken Idrætsforening Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring 98 98 62 44
 Lokalhistorisk Arkiv Hovedgaden 8, 9760 Vrå, v/ Erik Jess 98 98 80 63
 Aktivitetshuset i Poulstrup Gl. Rønnebjergvej 9, 9760 Vrå 98 98 80 11
 Poulstrup Forsamlingshus Birkager 6, 9760 Vrå 98 98 84 49
 Poulstrup Ridehal Munkholmvej, 9760 Vrå 98 98 84 91
 Vrejlev-Hæstrup Hallen Poulstrup Skolevej 5, 9760 Vrå 98 98 80 88
 Cafeteria udlejning hallen Hovedgaden 70, 9760 Vrå 98 98 81 07 
 Sognehuset ved Vrejlev kirke Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå 98 98 83 60

LOKALHISTORISK ARKIV:
Hovedgaden 8 
Åbent: Mandag 16.00-18.00
1. mandag i måneden:  19.00-21.00

AKTIVITETSHUSET:
Åbent: Tirsdage 11.30-16.00   
 Torsdage   8.30-16.00
 Fredage   8.30-13.00  
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

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

POULSTRUP FRISKOLE OG 
BØRNEHUS:
www.poulstrupfri.net

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:




