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Kirkens infoside 
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Opslagstavlen

CrossFitness i Harken

Opstart 18. august kl. 19.00
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   Oktoberfest i HarkenhallenLørdag den 1. oktoberkl. 18.30 - 01.00

HUSK:

SENIORMOTION

I HALLENS MOTIONSCENTER

HVER TIRSDAG KL. 10 - 11

Kirkekoncert - Vrejlev kirke

Tribute til Svend Asmussen

27. oktober kl. 19.00

Forsamlingshuset:

Poulstrup

Hver torsdag kl. 19.30: Banko

Præmiewhist: sommerpause indtil 6. sep-

tember, hvor der startes igen

Poulstrup Aktivitetscenter  6. september:      Heldagstur til Silkeborg20. september:      Banko
  6. oktober:           Senior shoppen11. oktober:           Foredrag med Troels Hansen26. oktober:           Spis sammen  8. november:       Syng sammen med musik24. november:       Juledekorationer26. november:      Juletur til Herregården Bratskov

Program kan ses på  www.poulstrup.net

Legekirke i 
Vrejlev kirke kl. 10

Tirsdag den 20. september
Tirsdag den 4. oktober 

Tirsdag den 15. november 

HUSKSpejdernes julemarkedSøndag den 27. november
”Små synger 

sammen”

8. september
kl 10

Vrejlev kirke

Julefrokost i Poulstrup hallen

19. november kl. 18.30

Billetsalg 

Tirsdag den 27. september kl. 19.00

i hallen

Morgensang i Vrejlev kirkekl. 8.30Tirsdag 4. oktober - 
Tirsdag 1. november - 
Tirsdag 6. december

HarkenUGF
Sæsonstart

uge 37

se program side 38
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Tusind tak.....
for alle de mange indbetalinger vi har modtaget siden 
sidst - det er vi meget taknemmlige for. 

Skulle du have overset girokortet, kan det nås endnu 
- vi holder nemlig kassen åben for bidrag hele året. 
Jo flere bidrag  - jo større er muligheden for at udvide 
med flere sider - der er nemlig oftest rigeligt med stof 
til bladene 

Støt op om Lokalbladet og giv dit bidrag - kan også 
overføres til 

Sparekassen Vendsyssel 
konto 9070 - 4340 15 2889

På forhånd tusind tak 

Fra redaktionen

Forsidebilledet: 
Fra spejdernes tur til Norge: Sejrsbillede fra toppen – alle 
klarede det, selvom nogle troede de skulle dø på vej op, 

fordi det var så hårdt.

Fra redaktionen:
Gennem mange år har der på denne plads altid været 
en ”leder”. Ind i mellem har det været svært at finde en 
person der gerne ville ytre sig om enten generelle emner 
eller noget der tidsmæssigt passer ind - 
Så tiden er måske inde til at gøre op med denne leder og 
i stedet komme med generelle informationer omkring det 
det egentlig handler om - nemlig Lokalbladet.
Erik Jess har gennem rigtig mange år ydet en stor ind-
sats for Lokalbladet - de seneste par år har han samlet 
de forskellige indlæg fra skole, børnehave spejder o.s.v., 
men nu har han meddelt at han fra nytår, stopper med 
dette arbejde. 
Redaktionen vil gerne benytte lejligheden til at takke Erik 
Jess for det store arbejde han har ydet for Lokalbladet 
gennem mange år. 
Og hvad gør vi så?
Med de moderne kommunikationsmuligheder der findes 
i dag - er det nærliggende at vi blot samler det hele via 
vores mailadresse, det betyder jo så ganske vist,  at evt. 
indlæg, som kommer i ”gammeldags” papirudgaver bli-
ver sværere at håndtere.
Skulle det ske at du har noget på hjerte og kun har pen 
og papir til rådighed, er det bestemt ingen hindring, for 
det håndskrevne materiale kan altid afleveres i postkas-
sen ved Sognehuset, Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå. 
Husk at sætte navn og telefonnummer på, så vi kan kon-
takte dig hvis vi har spørgsmål.
Fremover skal alle indlæg til Lokalbladet sendes til den-
ne mailadresse:

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

Nyt fra FREDAGSDAMERNE

Nu nærmer tiden sig,  hvor vi igen starter med vores 
fredagssammenkomster.  Det er normalt den første 
fredag i måneden, vi mødes

Fredag den 2. september
Fredag den 6. oktober, 

Fredag den 4. november
Fredag den 2. december. 

Alle dage kl.  14. 
Mød op hvis du har lyst til at have nogle hyggelige 
timer sammen med andre. Du kan stort set lave det 
håndarbejde du har lyst til. Der er brug for det hele. 
Nye damer er velkomne. 
Vi ser hvad der er fremstillet og forsyner os med ma-
terialer til næste måned. Der er selvfølgelig også tid til 
kaffe og hygge og vi synger gerne nogle sange.

Vi ses den 2. september!
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 Poulstrup Aktivitetshus
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HarkenUGF

Traditionen tro blev der også i år af-
holdt Sankt Hans aften ved hallen i 
Harken. Det var i år en af de mere 
våde af slagsen, hvor himlen åbne-
de sig. Der var tændt op i grillerne 
og en lille og trofast skare trodsede 
elementerne og mødte frem med 
madkurv til fælles hygge. Da tiden 
nærmede sig for at tænde bålet, 
viste vejr guderne sig fra de pæne 
side og det holdt inde med at regne. 
Vores leverandør af bålet – Morten 
Hansen, Højgård, havde været me-
get forudseende og parkeret bålet 
indendørs til det skulle bruges. Så 
det blev leveret lige på pladsen, lige 
klar til at tænde. Børnehuset Mølle-
haven havde lavet en meget fin heks 
med to hoveder, som blev placeret 
på toppen af bålet. Der var mange 
fremmødte til at se det flotte tørre 
bål og synge midsommervisen. Til 
slut var kaffe og kage, samt hygge-
ligt samvær. En rigtig god aften vej-
ret til trods. 

Sankt Hans i Harken 
Ungdoms Gymnastik 
Forening 2016

Tørt Sankt Hans bål

Børnehavens heks 
sættes på plads

Sankt Hans bål på hjul
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HarkenUGF

Lørdag den 1. Oktober afholder Harken UGF endnu engang den legendariske oktoberfest. Kort sagt årets fest

Festen starter kl.18:30 og slutter først kl. 01:00 

For den nette sum af 200 kr. serveres der helstegt pattegris med tilbehør og dessert. 

Der vil være underholdning bestående af en DJ og der sælges drikkevarer så billigt, at ingen vil gå tørstige hjem 

Billetter købes på: www.harkenugf.dk

Gymnastikholdet
Hver fredag mødes vi til en omgang 
gymnastik for at holde os i form ! 
Vi starter kl. 8.30 og der er plads til 
mange flere på holdet, så bare mød 
op og kom i form.

Poulstrup Aktivitetshus 

Gymnasikholdet
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Lokalhistorisk Arkiv

Åbent hus i arkivet
Lørdag d. 7. maj kunne Lokalhi-
storisk Arkiv for Vrejlev og Hæ-
strup Sogne indvie de nye arkiv 
lokaler på Poulstrup Friskole. Vi 
havde inviteret til åbent hus mel-
lem kl. 14 til 16 og var lidt spænd-
te på hvor mange, der ville møde 
op; men vi blev glædeligt over-
rasket, da der kom omkring 50 
personer. Flere havde gaver med 
i form af billeder og diverse papi-
rer, der var en sammenplantning 
fra kommunen og de medarbej-
dere, der havde hjulpet os med alt 
det administrative. Vi syntes selv 
vi havde en hyggelig eftermiddag 
hvor vi kunne vise vore nye loka-
ler frem og få en snak med vore 
gæster, I er alle velkomne til at 
besøge os en anden gang, vi har 
åbent hver mandag mellem kl. 16 
og 18 undtagen i skoleferierne. 
En stor tak til alle der mødte frem 
og tak for gaverne.

Billeder fra ”Åbent Hus” dagen, hvor 
mange lagde vejen forbi det nye arkiv
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Poulstrup Aktivitetshus 

Efter et par vellykkede arrange-
menter i juni kunne vi samles til 
grillfest fredag d. 1. juli for at sige 
god sommer til hinanden. 
De to grillmestre var startet tidligt 
så vi andre kunne begynde festen 
kl. 12. Der blev serveret grillet mør-
brad, ben og pølser dertil kartof-
felsalat og salatbar, der var mulig-
hed for at købe øl, vin eller vand til 
maden. Da vi var godt mætte sang 
vi et par sange, inden vi sluttede 
dagen med kaffe og ønsket om en 
rigtig god sommer.

Sommerafslutning

Spis sammen aften 
Onsdag d. 11. maj spiste vi sam-
men i Aktivitetshuset, vi havde 
denne aften fået maden fra Sletten 
Køkken i Brønderslev. Fyldt kalkun 
med bagte rodfrugter, kartofler og 
dejlig sovs, desserten var en kvart 
ananas med frisk frugt og råcreme. 
Efter nogle sange og hyggesnak fik 
vi kaffe. En dejlig og hyggelig aften 
var slut 

De to grillmestre havde travlt
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Poulstrup Aktivitetshus

Det er altid spændende at opleve 
noget nyt, så tirsdag d. 24. maj sidst 
på dagen begav vi os til TV2nord i 
Åbybro. Vi startede med at få kaffe 
og kringle i medens vi fik fortalt om 
hvordan der blev lavet nyheder. Den 
dag var det Anne Kaiser der var på 
omkring grill. Vi kunne se ud på ter-
rassen, hvor de stod med camera og 
optog udsendelsen live. Så gik turen 
rundt påTV2, hvor de små studier ser 
store ud, når vi ser tv. Vi var også en 
tur i garagen, hvor optagervognene 
stod med meget udstyr. Vi sluttede af 
i et program, hvor der kunne stilles 
spørgsmål til redaktøren og program-
værten.

Besøg på TV2 Nord
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Poulstrup Aktivitetshus

Kør-selv tur til Åbybro mejeri

Tirsdag d. 26. april havde vi en kør selv tur til 
Åbybro mejeri (Ryå is)
Vi ankom til mejeriet kl. 14 og startede med 
at handle ost, is og andre ting i deres butik, 
da personalet skulle gå hjem inden vi var fær-
dige med at se produktionen.  Derefter gik 
turen rundt i mejeriet med mejeriets ejer N.H. 
Lindhardt som fører, først startede vi dog med 
en isvaffel, så var munden lukket på os. Der-
efter fortalte Lindhardt om mejeriets historie, 
først som andelsmejeri, siden som privatme-
jeri med produktion af is og beslægtede pro-
dukter. Produktion af is havde Lindhardt lært 
i USA. 
Efter rundturen viste Lindhardt en film om 
mejeriets historie og produktion under film- 
fremvisningen blev der serveret proteinrig 
fromage.
Rundturen sluttede med, at vi så Lindhardts 
samling af biler og motorcykler, både veteran-
biler og nyere biler samt hans limousine, som 
bruges bl.a. til kørsel med brudepar.
Dagen sluttede med besøg i cafeen, hvor der 
blev serveret kaffe med is plus kærnemælks- 
softice. Det blev en tur vi sent vil glemme. 

Åbybro Mejeri
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Poulstrup Aktivitetshus

Alle billeder er fra turen til Åbybro 
mejeri, hvor der også blev tid en 
kop kaffe og kage i den hyggelige 
dagligstue på mejeriet.



       Lokalbladet12

Vendsyssel under besættelsen

Skolebørn i krydsild
af Kirsten Mouritsen

Pernille Pedersen fra Harken – nu 
bosat i Aarhus er ved at lægge sid-
ste hånd på en bog om Vendsyssel 
under besættelsen, hvor det især 
handler om modstandsbevægelsen i 
Vrejlev. Hun har snakket med man-
ge, læst oceaner af breve fra den-
gang og sat mange bidder sammen 
i det puslespil, der nu snart danner 
en helhed. Jeg er blevet bedt om at 
skrive om en hændelse i Bastholm i 
1945, hvor der blev skudt hen over 
nogle skolebørn, der var på vej hjem 
fra Bastholm skole.
 Alt det har Pernille nu for længst 
modtaget, men da jeg skrev om 
hændelsen, var der en person, der 
fangede min interesse – konen/mo-
deren på Bastholmgården – Carla 
Simonsen og hendes snørklede vej 
fra en lille fattig pige i Blankenese i 
Tyskland og til bondekone på Bast-
holmgården, så her kommer både 
beretningen til Pernille og historien 
om Carla.
 
Ved en af nedkastningerne i april 
1945 i skoven ved Kærholms Gård 
(bedre kendt som Hjelmkærgaard) 
nær Lunken plantage, kommer det 
til en træfning mellem modstandsfolk 
og tyske soldater. Det udvikler sig 
til skyderi og uheldigvis sker det, da 
nogle af skoleeleverne fra Bastholm 
skole har fået fri og er på vej hjem. 
Heriblandt er de to syvårige skoleele-
ver - Karen Simonsen og Aksel Mou-
ritsen. Heldigvis er de tæt på Karens 
hjem, Carla og Christian Simonsen, 
Bastholmgården, da skyderiet star-
ter.

Karens mor Carla var nervøs den 
morgen fordi ude på vejen, der går 
lige udenfor stuehuset, kørte en sort 
bil meget langsomt forbi gården et 
par gange. Det var sjældent, at der 
kørte fremmede biler på vejene i de 
tider. Karens far Christian beroliger 
hende og siger, at det nok ingenting 
betyder; 
men noget tyder på at tyskerne må 
have fået et praj om nedkastningen 
ved Hjelmkærgård, for op ad for-
middagen kommer der en flok tyske 

soldater gående fra Jerslev, hvor 
deres garnison lå. De placerede sig 
i T krydset ved Bastholmgården. 
Et strategisk kryds – forbindelse til 
Poulstrup i vest, Mylund i øst og Tårs 
i nord – herunder Hjelmkærgaard. 
Det er her den sorte bil, som omtalt 
før, pludselig dukker op. Det er mod-
standsfolk, der kommer fra Aas Mark 
og kører ind i krydset, hvor tyskerne 
forsøger at stoppe dem, men mod-
standsfolkene kører bare igennem 
spærringen og derefter videre mod 
øst til Mylund.  Da bilen ikke stop-
per begynder tyskerne at skyde efter 
den. Det er det skyderi, Karen og Ak-
sel havner midt i. Karens mor bliver 
rædselsslagen, da hun ser børnene 
lige udenfor, så hun styrter ud og hi-
ver dem ind, mens kuglerne fløjter 
om ørerne på dem. De bliver begge 
to anbragt på tørvekassen, husker 
Karen, mens de prøver at falde lidt 
til ro. Der bliver ikke sagt ret meget – 
luften er fortættet af angst.

Aksels mor og far Dagny og Albrecht 
Mouritsen fra gården Øster Stokbro 
bliver også bekymrede og Dagny rin-
ger til Carla, om hun har set noget 

til børnene, for de har hørt ikke bare 
skyderiet, men også kuglenedslag 
på taget og ved at børnene er på vej 
hjem på det tidspunkt, men ånder 
lettet op ved at høre, at de er i sik-
kerhed.
Noget senere kom et par bevæb-
nede officerer ind på Bastholmgår-
den for at låne telefonen. De smider 
deres våben i sofaen, hvad der får 
Karens far Christian, der var kommet 
ind sammen med dem, til at blive 
meget vred og beder dem fjerne våb-
nene, hvad de også gør. 
 Carla er meget angst for tyskernes 
tilstedeværelse i huset. Hun tør ikke 
vise, at hun både kan forstå og tale 
tysk. 
 Carla var født i Blankenese nær 
Hamborg, hvor hendes far, Chresten 
Nielsen, var murermester. Han var 
fra Malle ved Løgstør og var rejst til 
Tyskland omkring år 1900 for at få 
arbejde, fordi der var stor arbejdsløs-
hed her i Danmark på det tidspunkt. 
Her mødte han Juliane Helms, som 
han senere giftede sig med. Juliane 
var tyskfødt og de bosatte sig i Blan-
kenese. Det er noget uvist om Carlas 
familie havde jødiske aner, men me-

Krydset ved Bastholmgården, hvor tyskerne kom gående fra 
Jerslev ad det, der nu er Abildgaardsvej og derefter spærrede 
vejen, der går til venstre til Terpet.
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get taler for det.
 Sammen fik de otte børn - to piger 
og seks drenge, men livet blev ikke 
nogen dans på roser for den lille fa-
milie, for fem af drengene døde. Om 
årsagen til alle de dødsfald var syg-
dom eller mangel på fødevarer, som 
de led meget af i Tyskland op til 1. 
verdenskrig eller en kombination af 
begge dele er uvist, men i hvert fald 
besluttede forældrene, Christen og 
Juliane, at sende det yngste barn 
Carla til familien i Danmark, for at 
redde hende.  Hun var født i 1904 
og var kun omkring 10 år, da hun lille 
og mager blev sendt til noget fami-
lie ved Løgstør. Her kunne hun ikke 
trives. Hun havde det svært både i 
skolen med sproget og i hjemmet 
hos familien, så hun skiftede hjem 
og kommer dernæst til sin faster og 
onkel Kristine og Anton Jensen. An-
ton var mejeribestyrer på privat me-
jeriet Triticum i Nørregade i Sindal, 
som lå der hvor brugsen ligger i dag. 
Her trives hun og har det godt. Hun 
er også her, da hun bliver konfirme-
ret i Sindal Kirke (Stationskirke) 6. 
oktober 1918. 
Hendes plejeforældre flytter senere 
til Sæsing, hvor Anton bliver bestyrer 
på Sæsing Andelsmejeri. Her kom-

mer Carla til at arbejde med i meje-
riet og i den forbindelse møder hun 
Christian, der kører mælk. Han er 
fra Lindholt i Sæsing. De bliver gift 
i 1928 i Tårs kirke og bosætter sig 
på Bastholmgården, hvor deres fire 
børn vokser op. 
Carla modtager under krigen et brev 
fra Tyskland, at hun sammen med 
sine fire børn skal rejse til Tyskland. 
Om grunden var at hun var født i 
Tyskland eller om hendes mor som 
før nævnt havde jødiske aner vides 
ikke, men da brevet kom tog Christi-
an og sønnen Poul med det samme 

op til sognepræst Søren Dissing og 
fik lavet nye identitetspapirer og så 
blev der ikke snakket mere om den 
sag – og Carla blev i Danmark.
Carlas danske far Christen Nielsen 
rejste midt under 2. verdenskrig tilba-
ge til Danmark fra Tyskland og kom 
til at bo på Bastholmgaarden. Her var 
han til han døde 12. juli 1944, 86 år 
gammel. Han blev begravet i Vrejlev. 
Der står i kirkebøgerne, at han var 
tysk flygtning, men det vides ikke 
om han flygtede eller bare rejste fra 
Tyskland. Karen husker ikke sin mor-
far særlig godt, kun at han altid gik til 
Sterup efter snus. Julianes skæbne 
er uvis. Det blev der aldrig snakket 
om, for når talen derhjemme faldt på 
Carlas tyske fortid, så lukkede hun i, 
siger Karen, så ingen ved noget om, 
hvad der skete med Juliane. 
Carlas ældre søskende Erna og An-
ders blev i Tyskland. Anders arbej-
dede på en radiofabrik. Han var gift, 
men de fik ingen børn. Erna havde 
et osteudsalg. Hun var gift med en 
sømand, som omkom ud for Norges 
vestkyst under 2. verdenskrig.  Hun 
har kun én enkelt gang været på 
besøg på Basthomgården (måske i 
forbindelse med faderens dødsfald i 
1944) og under dette besøg får hun 
en meget trist besked. Posten fra Vrå 
kommer en aften cyklende med et 
brev, hvor der står at hendes eneste 
søn, som var faldskærmssoldat, var 
faldet ned ved Lille i Frankrig. Hun 
tog straks tilbage til Tyskland, for 

Nedkastningsstederne Åbenterp og Kærholmsgård.

Aksels hjem Øster Stokbro.
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hvis han nu skulle være i live, men i 
Tyskland får hun meddelt, at han er 
død. Hermed har krigen kostet hen-
de både mand og søn.
Karen fortæller at hun, storesøster 
Edith (Dit) og Carla besøgte familien 
i Tyskland én gang og det var sidst 
i 1940erne, men at hun ikke husker 
ret meget af turen – kun at det var 
forår og en kirsebærtræerne blom-
strede så flot.

Alt det med Carlas fortid og tyske op-
rindelse gjorde at hun aldrig ville vise 
at hun kunne tale tysk, så derfor var 
det også Christian, der førte ordet, 
den dag da tyskerne ville låne tele-
fonen efter skyderiet udenfor Bast-
holmgården. 
 Christian var ikke med i modstands-
bevægelsen - og dog. Han var med 
til at skjule våben og ammunition og 
den nat nedkastningen skulle finde 
sted var der en ko, der skulle kælve 
– hele natten, sagde Christian til fa-
milien, så helt udenfor var han nok 
ikke, hvilket noget også tyder på, for 
da familien mange år senere solgte 
Bastholmgården og der skulle ryd-
des op, blev der fundet nogle kas-
ser på loftet med ammunition m.m. 

fra krigens tid. Det blev afleveret på 
rette sted.
Den dag da Karen og Aksel var i 
krydsild blev der kørt ajle på Bast-
holmgården – den lugt har tit senere 
i livet mindet Karen om hændelsen. 
En anden af de skoleelever der også 
var på vej hjem fra skole den dag, 
var Poul Pedersen fra Østergaard i 
Bastholm, han fortæller, at han fort-
satte forbi Bastholmgården og da 
han kom ind på gårdspladsen i sit 
hjem gik hans far og fejede gårds-
plads. Han havde aldrig set sin ellers 
så rolige og besindige far så angst 
og nervøs, for der på gården hørte 
de også skuddene og de vidste at 
børnene var på vej hjem.  
Aksel husker, at de hjemme på Øster 
Stokbro havde sorteret kartofler og 
netop den aprilsdag skulle vogn-
mand Svend Karlsen køre kartofler-
ne til stationen i Tårs – heldigvis for 
det, for han blev modstandsfolkene 
redningsmand.
 Svend var på vej tilbage fra Tårs 
med tom vogn efter endnu et læs 
kartofler og da han kommer til T 
krydset ved Bastholmgården bliver 
han stoppet af de tyske soldater, der 
entrer lastbilen og beordrer ham til at 

køre efter modstandsfolkene i den 
sorte bil, da tyskerne selv ingen kø-
retøjer har med. De er kun til fods. 

Svend Karlsen adlyder modvilligt og 
fumler sådan med generatoren, at 
der går lidt tid inden han kommer i 
gang. Da han kommer for enden af 
vejen, hvor den munder ud idet der 
nu hedder Terpetvej, stopper han 
igen og spørger hvilken vej tyskerne 
vil – igen har han ”problemer” med 
generatoren. Det giver modstands-
folkene et forspring, så de når at 
komme i sikkerhed. De gemmer sig 
på en gård på Østervråvej i Mylund. 
Hvem modstandsfolkene var, er her-
fra uvist.

Pernille har bedt mig om at spørge 
læserne, om der skulle være nogen, 
der kan huske noget fra dengang 
– selv den mindste lille bid har inte-
resse, da det måske passer ind og 
giver mening i en større sammen-
hæng. Der er absolut deadline den 
6. september 2016. Henvendelse 
kan ske til pernillepedersen@you-
mail.dk  eller til kamouritsen@mail.
dk  tlf 98986166

Elevbillede fra Bastholm skole. Aksel sidder nr. 2 fra venstre i forreste række og Karen nr. 1 fra venstre i tredie række.

Vendsyssel under besættelsen
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Gunderuplund

Ja, så enkelt kan det siges. Et smil er 
den korteste vej mellem to mennesker 
og mere skal der ikke til for at bygge 
broer! I Harken på Gunderuplund fort-
sætter vi ufortrødent hver tirsdag med 
at sprede lidt glæde blandt flygtnin-
gene og samtidig hjælpe dem med at 
lære at tale dansk. Her i juli, hvor de 
har fået sommerferie fra sprogskolen 
og praktik, er det lykkedes os at gøre 
vores ugentlige tirsdagsgåtur til en 
udflugtstur i stedet. 
Tirsdag d. 5. juli havde vi arrange-
ret tur til Rubjerg Knude Fyr. Vi var 
spændte på vejret, for det har været 
en noget våd sommer, men heldigvis 
slap vi for regn. Vi kørte i privatbiler 
derud, og vi endte med at være ca. 
35 mennesker. Vi nød gåturen op til 
fyret, og snakken gik livligt. På vejen 
hjem gik turen indenom Hundelev 
Fælled, hvor vi nød vores medbrag-
te eftermiddagskaffe og kage, og så 
blev der ellers spillet fodbold og taget 
fællesbilleder. 
Tirsdagen efter d. 12. juli satte vi kur-
sen mod Tversted Søerne. Endnu 
engang var der mange som gerne 
ville med Heldigvis var der også nogle 
flere Venligbiler med chauffører som 
mødte op, så det var en stor flok der 
tog afsted fra Harken. Da vi ankom til 
Tversted Søerne, besluttede vi at gå 
helt ud til havet. Det blæste en hel del 
denne dag, men vejret var forholdsvis 

lunt, så der gik ikke længe førend de 
første strandløver kastede sig i bøl-
gerne. Humøret var højt, og det fløj 
om ørerne på os med gensidige dril-
lerier. Tilbage ved p-pladsen fandt vi 
igen vores medbragte kaffe og kage 
frem, og trods det at flere bagagerum 
flød med kaffe, var der rigeligt til alle. 
Turen hjem gik indenom Tversted, 
hvor vi blev budt indenfor hos en rigtig 
sød familie, som bød os alle på friske 
jordbær med is, og et kig ind i deres 
fine lille galleri med mange smukke 
billeder. 
Tirsdag d. 19. juli går turen til Torn-
by Klitplantage, hvor vi vil nyde den 
skønne natur, den lunefulde danske 
sommer og prøve geocaching via vo-
res mobiler. 
Fra august fortsætter vi igen vores 
ugentlige gåture i Harken. Ugedag 
og klokkeslæt bliver annonceret via 
Facebook. Alle er velkomne, både 
store og små. Vi mødes på Gunde-
ruplund, og alt efter vejr og vind går 
vi en kort eller lidt længere tur. Turen 
slutter altid i Klub-
huset ved Harken 
Hallen, hvor vi 
hygger med saft, 
kaffe og kage og 
masser af smil 
Har du fået lyst 
til at gøre os sel-
skab, er du me-

Gå dansk - BARE GI´MIG ET SMIL, når du møder mig på din vej!

get velkommen.
Du kan finde mere om os på Face-
Book i forskellige grupper f.eks. i

Venligboerne-Hjørring
Café Venligbo Hjørring

eller
”Cafe Hope Gunderuplund”
Samt i gruppen GÅ DANSK

Lone Smith
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Gadespejlet

Vingemarken 5, Mølle-
byen
Her bor Nicklas Dahl Kruse og 
Lene Caroline Pedersen.
Nicklas er født i Lemvig. Boede 
nogle år i Ålborg, sidst i Venne-
bjerg.
Arbejder på Rolltech i Hjørring.
Spiller billard på eliteplan.
Lene født i Sindal. Har også boet 
i Vennebjerg.
Er udlært bager hos bageriet In-
geborg, hvor hun var i 7 år.
Arbejder nu på Vrå Vaskeri på 
aftenhold fra 18 til 4 nat. Meget 
dårlig arbejdstid.
Lene vil gerne på loppemarke-
der.
Tiden går med hunde - hus og 
have.
Der er 2 styk “gadekryds” Gabbi 
og Fiff, samt en stor huskat.
Nicklas og Lene faldt for huset 
samt beliggenheden.
Lokalbladet ønsker Jer velkom-
men.

Ålborgvej 588, Harken
“Den gamle Central”
Her bor Michael, Bente, Stefan 
Michael og Maiken Christensen.
Michael er tømrer. Han har i en 
periode slebet knive. Firmaet 
hed Mighty-Sharp.
Er igen tømrer.
Michael er fra Ålborg.
Bente er fra Tornby. Arbejder i 
Hjørring i en underafdeling af 
Jobcentret.
Stefan er 12 år. Går på Bagterp-
skolen.
Fritid - spiller guitar.
Hele familien er meget til com-
puter.
Michael vil også gerne fotogra-
fere, og så er der jo renovering 
af huset, som de købte i 2004.
Fortsat god arbejdslyst
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Møllemarken 5, 
Hæstrup Mølleby
Her bor Timmy Valentin Nielsen og 
Jeanette Kramer.
Den 29. Maj 2016 blev deres lille 
pige døbt i Vrejlev Kirke.
Hun fik navnet:
Merle Valentin Kramer.
Familien er tidligere omtalt i 
28. Årgang 2016 nr. 1
På billedet ses de stolte forældre 
med børnene Marcus, Melanie og 
Mitch og dåbsbarnet Merle

Præstevej 18, 
Hæstrup Mølleby
Her kan vi byde velkommen til Niklas 
Asbjørn Ochargreed Nættermann, 
Pernille Leth Jensen og Filippa Leth 
Nættermann.
Niklas er født i Brønderslev, hvor han 
boede til han var 12 år. Så flyttede fa-
milien til Vingemarken i Møllebyen.
Han arbejder som automaler hos 
Lakeksperten i Hjørring.
Fritiden går med reparation af biler, 
samt med at få deres hus færdig. Per-
nille er født i Mou ved Hals og flyttede 
senere til Vadum.
P.t. er hun ledig. Var blevet lovet læ-
replads hos Peugeot i Hjørring. Hun 
skulle bare tage et par fag i skolen 
først.
Skolen gik ok, men lærepladsen blev 
ved snakken.
Hun har været i praktik på Skovgår-
den i Hjørring og tænker meget på at 
uddanne sig indenfor sundhedsple-
jen. Fritiden går med pasning af fami-
lien og finde arbejde. Filippa er snart 
2 år.
Hun blev født på sygehus Vendsys-
sel, og døbt i Brønderslev

Hun bliver passet i dagpleje på Bagterpvej i Hjørring. Disse to unge men-
nesker har valgt at bo her i Møllebyen for at have familien i nærheden, og 
fordi man hjælper hinanden.

Gadespejlet
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Søndag den 22. maj indvi-
ede byen den nye bevægelses-
park med den helst ny an-
lagte Outdoor Fitnessbane. En 
kulmination på mange frivillige 
arbejdstimer blev fejret, med 
en hyggelig eftermiddag med 
aktivitet og lidt godt til ganen.
Mads og Signe klippede snoren 
til banen og så blev den indta-
get af store og små. 
Den nye bane har masser af 
udfordringer, 130 meter og syv 
forskellige forhindringer så hele 
kroppen bliver rørt gennem 
banen. 
HUGF vil gerne takke alle der 
har givet en hånd med i arbej-
det med banen. Mange frivil-
lige hænder har været med ind 
over og vi er meget taknemlige 
for arbejdet, der nu har ført til 
at byen og dens borgere har 
en fantastisk bevægelsespark, 
med masser af aktivitetsmulig-
heder til glæde for alle og til fri 
afbenyttelse.
     
Lisa Dissing Hansen
Formand HUGF Gymnastik

”Forhindringer” i Harken

Billederne er fra indvielsen af den nye 
Outdoor Fitnessbane den 22. maj 2016

 HarkenUGF
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HarkenUGF
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Dato Kirkeåret Vrejlev Hæstrup
September
 4. september 15.s.e.trin. 10.30 Kirstine Rafn
 5. september 19.00 Kirstine Rafn

            Danmarks udsendte - vin og chips

11. september 16.s.e.trin. 09.00 Kristine Folmer-Marstrand
18. september 17.s.e.trin. 10.30 Kirstine Rafn
25. september 18.s.e.trin. 09.00 Kristine Folmer-Marstrand
Oktober
 2. oktober 19.s.e.trin.  10.30 Kirstine Rafn
 9. oktober 20.s.e.trin. 10.30 Kirstine Rafn

           Høst- og jubilæumsgudstjeneste
           Med efterfølgende frokost i Poulstrup
           forsamlingshus - ingen tilmelding

16. oktober 21.s.e.trin. 09.00 Kristine Folmer-Marstrand
23. oktober 22.s.e.trin 10.30 Kirstine Rafn
30. oktober 23.s.e.trin. 09.00 Kristine Folmer-Marstrand
November
3. november 19.00 Rockgudstjeneste
 6. november 10.30 Kirstine Rafn

            Allehelgen
14.00 Kirstine Rafn
            Allehelgen

13. november 25.s.e.trin 09.00 Kristine Folmer-Marstrand

16. november 17.30 Kirstine Rafn
           Gud og aftensmad

20. november s.s.e.trin 10.30 Henning Toft Bro, Thomas Reinholdt
          og Kirstine Rafn 
           Efterfølgende frokost i Poulstrup 
           forsamlingshus - ingen tilmelding

   

26. november 10.30 Dåbsgudstjeneste i Vrejlev eller Hæstrup

27. november 1.s.i.advent 19.00 Syng julen ind
           Gløgg og æbleskiver

December
4. december 2.s.i.advent. 09.00 Kristine Folmer-Marstrand

Gudstjenestelisten



Legekirke
Her hygger vi os med sang, musik, bevægelse og rytmik med ud-
gangspunkt i salmer og sange som vi synger og bevæger os til. Vi 
leger med rasleæg og tørklæder, beder Fadervor. Forældre/barn, 

bedsteforældre/barn, dagplejere og vuggestuer er velkomne. 

Legestuen ledes af organist og musikpædagog 
Lene Rom Frederiksen og sognepræst Kirstine Rafn

Yderligere oplysninger: Lene Rom Frederiksen 
98887881/30129081 eller:  lenerom@mail.dk

Der er legekirke på følgende datoer: 
20. september - 4. oktober - 15. november

kl. 10.00 i Vrejlev kirke

Kirkelige adresser

Sognepræsten

Kirstine R.R. Rafn
Vrejlev Præstegård
Vrejlev Kirkevej 28

9760 Vrå
Tlf. 98 98 60 43
Kan kontaktes:

Mandag - torsdag
09.00 - 17.00

Fredag er fridag
Mail: krr@km.dk

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. 20 80 49 28 
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 præst holder fri kan sognepræsten i Vrå, Kristine Folmer-Mar-

strand, kontaktes på telefon 98 98 10 40 eller mail: krm@km.dk. 
Alternativt kan Inger Hansen, kirkekontoret, kontaktes i formiddagstimerne 
på telefon 98 98 83 60 for kirkebogsopslag og andre administrative opgaver.

Følgende dage holder jeres præst fri:
23. – 25. september 

10. – 16. oktober
24. oktober

28. – 30. oktober 
10.– 13. november 
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Nyt fra Sognepræsten

Morgensang
Så er det snart tid til at genoptage vores hyggelige tradition i vinter-
halvåret – morgensang. 
Morgensang er en rolig og dejlig måde at starte dagen på. I det smuk-
ke kirkerum med Lene ved klaveret synger vi nogle af årstidens sal-
mer. Kirstine læser tillige fra årstidens bibeltekster og knytter en lille 
historie eller to til de enkelte salmer.
I år starter vi tidligere end ellers, for at alle kan nå at være med, inden 
de skal videre til andre vigtige gøremål. Vi begynder i Vrejlev kirke kl. 
8.30 med salmer og læsning fra Bibelen, hvorefter vi samles i sogne-
huset til rundstykker og kaffe og hyggeligt samvær.

Vi opfordrer alle til at komme og være med 
tirsdagene 4. oktober -  1. november og 6. december.

kl. 8.30 i Vrejlev kirke

Den første 
søndag i advent 
– 27. november – 
synger vi julen ind 
i Hæstrup kirke 
kl. 19.00. Det er 
blevet en tradi-
tion, som hvert år 
trækker mange til. 
Vi plejer at have 
næsten fuldt hus 
denne aften, som 
afsluttes med 
glögg og æble-
skiver.
Samtidig mod-
tager vi lyset fra 
fødselskirken i Betlehem, som sendes ud i verden til 
glæde for alle. Lyset ankommer til en næsten mørk 
kirke, hvor vi sidder og lytter til dejlig musik fra Lene og 
orglet. Vores spejdere kommer med lyset, og alle - som 
har lyst - er med til at tænde alterlysene og derefter ly-
sene i bænkerækkerne hele vejen ned gennem kirken, 
så vi til sidst sidder i en dejlig, varmt oplyst kirke. Lyset 
brænder hele aftenen og alle kan medbringe lys eller 
lygte og få Betlehemsflammen med hjem. Skulle man 
have glemt et lys eller en lygte, kan man for få kroner 
købe et lys i kirken.
Når lyset er tændt vil vi synge mange af de kendte og 
dejlige julesange og julesalmer, 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 naboer.
Betlehemslyset brænder i Vrejlev kirke helt frem til 1. 
juledag. Så man har mulighed for at få ”en aflægger”, 
hvis har glemt at få én med eller hvis man ikke kan del-
tage den 27. november. Man skal blot henvende sig til 
kirkegårdens personale, der vil være behjælpelig.

Syng julen ind i Hæstrup kirke Høstgudstjeneste og jubilæum

Vi holder høstgudstjeneste søndag den 9. oktober, kl. 
10.30 i Vrejlev kirke. Det er en festlig gudstjeneste med 
medvirken af kirkernes kor. 
Vi har i år en særlig anledning til at gøre gudstjenesten 
ekstra festlig, det er nemlig denne dag præcis 100 år si-
den, Vrejlev kirke blev folkekirke.
Og i lighed med tidligere år opfordres menigheden til at 
medbringe lidt af årets høst til at pynte op i kirken. Årets 
høst kan være mange ting; fra markerne, lidt blomster el-
ler frugt. Nogle er virkelig gode til at lave syltetøj og an-
dre spændende produkter, som altid er meget populære 
gaver. Andre igen er fingernemme og har måske i årets 
løb strikket, hæklet eller på anden måde frembragt nogle 
skønne ting, som kan bruges som gaver. Præsten vil igen 
i år lægge hovedet i blød… Den største produktion på 
præstegården er jo prædikener – og dem er der normalt 
ikke stor interesse for at vinde…
Efter gudstjenesten er der frokost i Poulstrup Forsam-
lingshus med dejlig mand fra Rakkeby Forsamlingshus. 
Det er vores store håb, at rigtig mange vil være med til at 
fejre vores høst og vores jubilæum. Efter frokosten bort-
lodder vi , traditionen tro, alle jeres dejlige gaver – over-
skuddet går til et godt lokalt formål.



  Lokalbladet 23

Nyt fra sognepræsten

Dåbsgudstjeneste
”Dåben foretages i kirken ved sognets gudstjenester på søn- og 
helligdage. Dåben kan efter aftale med præsten foretages på et 
andet tidspunkt”. Sådan står der i Anordning om dåb i Folkekirken. 
I Vrejlev-Hæstrup pastorat er det derfor besluttet, at holde særlige 
dåbsgudstjenester i alt fire lørdage om året, som en særlig ser-
vice. Idet der naturligvis kan være tilfælde, hvor en søndagsdåb 
kan være upraktisk – hvis familien kommer langvejs fra eller lign.
I år er der kun én tilbage, nemlig:
Lørdag den 26. november
Alle dåbsgudstjenesterne starter kl. 10.30 – men hvilken kirke 
den foregår i afgøres af, hvem der først bestiller dåb. Efter først-
til-mølle-princippet kan man således holde dåb en lørdag i enten 
Hæstrup eller Vrejlev kirke.  
Husk i god tid at aftale dåb med præsten.

Torsdag den 3. november 2016, 
kl. 19.00 er der igen god rock-
musik i Vrejlev Kirke. Årets rock-
gudstjeneste er lagt denne dag, 
fordi det er ”Spil dansk dag”. Så i 
år skal vi høre dansk rock, når det 
er allerbedst.
Selv om vi er i en kirke, kan vi 
godt nyde en anden type musik – 
end den gode orgelmusik, vi hører 
normalt. Det er med stor respekt 
for både kirke og kristendom, vi 
laver ungdomsgudstjenester, som 
ikke ligner almindelige gudstjene-
ster.
I erkendelse af at vi alle sammen 
er forskellige og interesserer os for 
forskellige ting, vi vil meget gerne 

Rockgudstjeneste
sprede det kristne budskab på 
en anderledes måde – en mere 
nutidig måde. Og det gør vi så 
ved rockgudstjenesterne.
Vi har sat den gode musik i for-
reste række, det handler mest 
af alt om fællesskabet ved at 
samles om musik man ken-
der og ikke mindst kan synge 
med på. Og ved rockgudstje-
nesterne er der intet stille eller 
forsigtigt over hverken musik 
eller sang – det betyder, at alle 
vi, der ikke synger ret godt, kan 
skråle med – for ingen kan al-
ligevel høre os.
Riv en time ud af en almindelig 
torsdag aften – og få en ual-
mindelig oplevelse!

En aften i H.C. Andersens fod-
spor
Vi kender alle H.C. Andersens eventyr, 
men hvor mange af de sange han har skre-
vet kender vi?
Pandeben, godt det gror, I Danmark er jeg 
født og mange flere.
Som vanligt hører vi lidt om sangene og 
synger kendte og mindre kendte sange, 
denne gang med tekster af H.C. Andersen 
i den første halvdel af sangaftenen. Her ef-
ter drikkes kaffe og indholdet af sangene 
efter kaffepausen bestemmer I selv.

Tirsdag den 22. november kl. 19.00 hol-
der vi årets sidste sangaften i Præstegår-
dens konfirmandstue. 
Kirstine lover det bliver en rigtig god aften 
- der er nemlig både æbleskiver og juleslik 
på bordet. 
Temaet for aftenen er selvfølgelig julens 
sange og salmer.  En rolig og stemnings-
fuld aften, hvor sindene kan ”falde lidt ned” 
og vi alle kan få en tiltrængt pause i en travl 
hverdag.

Sangaftener
20. september kl. 19.00 i 

Præstegårdens konfirmandstue
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Nyt fra sognepræsten
Vi siger tillykke til:

Karla Marie Brøndum Jakobsen
Døbt i Vrejlev kirke 8. maj 2016

Carl Møller Kjær
Døbt i Vrejlev kirke 22. maj 2016

Gustav Møller Kjær
Døbt i Vrejlev kirke 22. maj 2016

Merle Valentin Kramer
Døbt i Vrejlev kirke 29. maj 2016

Albert Helmer Jensen
Døbt i Hæstrup kirke 12. juni 
2016

Viggo Dan Skov Rasmussen
Døbt i Vrejlev kirke 19. juni 2016

Cornelius Ove Holm Kjærsgaard
Døbt i Vrejlev kirke 3. juli 2016

Vi har sagt farvel til:

Hans Jensen
Begravet fra Vrejlev kirke 19. 
maj 23016

Gunnar Helledie
Begravet fra Vrejlev kirke 21. 
maj 2016

Ejnar Chemnitz Larsen
Begravet fra Vrejlev kirke 7. juli 
2016

Gitte Bjørn
Bisat fra Hjørring Kapel 23. juli 
2016

Mandag den 5. september 2016, 
kl. 19.00, bliver det ekstra festligt i 
Vrejlev kirke. Vi holder aftengudstje-
neste for Danmarks udsendte (solda-
ter, politifolk, læger og sygeplejersker 
m.v). 
Alle der tjener vores land i det frem-
mede holdes denne lille kirkelige 
handling for. Selv om det ikke er fest-
ligt at være i en krigszone, hylder vi 
dem, der gør en stor indsats for frihed 
og fred. 
Vi har valgt at vise vores opbakning 
til dem der viser mod og mandshjer-
te ved at drage ud i verden og være 
klar til at yde en indsats, der måske 
skal betales med den højeste pris. 
Aftenens festlige indslag er faner fra 
forskellige dele af forsvaret og fra for-

Danmarks udsendte skellige foreninger under forsvaret, 
som deltager denne aften.
Ca. 15 min. før gudstjenesten starter, 
er fanerne opstillet uden for kirken. 
Alle fanerne føres ind under præludiet 
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 samvær. 
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 dem, 
der er eller har været udsendt. Og 
ikke mindst til – med vores tilstede-
værelse – at vise, at forsvarsviljen på-
skønnes af os alle. Og endelig har vi 
tradition for at have det hyggeligt og 
rart med hinanden i det smukke kirke-
rum. Kom og vær med. 

Onsdag den 16. november, kl. 17.30 
holder vi igen ”Gud og aftensmad”. Vi 
glæder os til at se så mange børn – og 
barnelige sjæle – som muligt til vores 
hyggelige gudstjeneste med lækker 
aftensmad. Vi mødes i Vrejlev kirke til 
en kort og meget børnevenlig guds-
tjeneste, hvorefter vi spiser sammen i 
det fantastiske kirkerum og hygger os 
med hinandens gode selskab.
Kom og vær med. Tag hele familien 
og alle vennerne med – så lover vi at 
I får en dejlig oplevelse.
Der er mange fordele ved at gå i kirke, 
men når man tillige får aftensmaden 
serveret – og ikke skal vaske op – så 
bliver det næsten ikke bedre… Efter 

en travl arbejdsdag og skoledag – el-
ler dag i børnehaven trænger man 
virkelig til at slappe lidt af og blive 
forkælet lidt. Det har alle rig lejlighed 
til i Vrejlev kirke denne aften. Og vi 
er færdige senest kl. 19.oo, så vi kan 
komme hjem og i seng i ordentlig tid.

Gud og aftensmad
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               Nyt fra organisten

For dig, der kan lide at synge
Vrejlev-Hæstrup kirkers kor: 
•	 er et 4-stemmigt blandet kor, hvor repertoiret består af kirkemusik, nye og gamle salmer, danske og 

nordiske sange, viser, spirituals samt rytmiske korsatser.
•	 er en del af Vrejlev-Hæstrup Kirkers musikaktiviteter
•	 synger ved gudstjenester og koncerter i forbindelse med højtider og ved koncerter og andre arrange-

menter.
•	 Dertil kommer at koret gerne synger i andre sammenhænge og samarbejder med andre kor.
•	 Vi	øver	hver	tirsdag	fra	19.30	-	21.45	i	Sognehuset,	så	der	også	er	plads	til	en	hyggelig	kaffepause

Nye kormedlemmer
•	 Hvis du har lyst til at synge i kor, har en god sangstemme og måske har sunget i kor før, så mød op i 

sognehuset en tirsdag aften og se, om det er noget for dig. Du er også velkommen, hvis du ”bare” har 
lyst til at synge og lære noget mere. Der kræves ingen forkundskaber. Vi lærer sammen undervejs.

•	 Det er gratis at synge i koret
•	 Især herrer søges, men alle er meget velkomne
•	 Som	i	de	fleste	andre	blandede	kor	er	herrerne	hos	os	i	undertal,	så	med	eller	uden	regerings-	eller	

EU-dekreter om ligelig m/k repræsentation: 

KOM OG VÆR MED.

                                        Babysalmesang
Børn kan synge før de kan tale og ”danse” før de kan gå. 
Salmer er en  vigtig del af vores kulturarv og babysalmesang er en 
mulighed for at give de smukke salmer videre til vore børn. 
Leg og musik er en dejlig måde at være sammen med sit barn på, 
og børnene opfatter hurtigt lyden og stemningen i sangen. Vi synger, 
danser og vugger salmernes stemning ind i de små, som oplever 
med alle sanser. Vi lytter til musik, puster sæbebobler og leger med 
rasleæg og farvestrålende tørklæder.
Vi mødes torsdage i Vrejlev kirke kl. 10.00, hvor vi synger og spiller 
en halv times tid. Herefter går vi over i sognehuset og drikker kaffe.
Det koster ikke noget at være med.
Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte:
Organist: Lene Rom Frederiksen. Tlf. nr. 98887881 - 30129081
Præst: Kirstine Rafn. Tlf. nr. 98986043 - 60677393   
Hjælpere: Jytte Borrisholt. Tlf. nr. 98988397, Charlotte Nyeng Kri-
stiansen. Tlf. nr. 61764976 Mette Lolk-Hansen Tlf. 40 48 02 50

Vi starter igen torsdag d.15. september. 

I efteråret er der babysalmesang 10 gange afbrudt af efterårsferie i uge 42.
Venlig hilsen Lene (organist)
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Nyt fra sognepræsten

SPIREKOR
Spirekoret er et gratis tilbud til alle sangglade piger og drenge fra 0.-2. klasse
Sangglæden er i fokus, og vi leger med rim og remser, sang og bevægelse, rytmer og noder.
Børnene bliver dygtige til sang og musik, men det skal først og fremmest være sjovt at synge i kor.
Børnene vil optræde ved arrangementer på skolen og i kirken.
Vi øver på Poulstrup friskole, men tidspunktet aftales senere.
Børn på skolen får besked, men går du ikke på friskolen og har lyst og mulighed for at være med kan du 
kontakte organist og korleder: Lene Rom Frederiksen
Tlf. nr. 98887881/30129081 eller lenerom@mail.dk

Skole-kirkekor/juniorkor
Juniorkor er også et gratis tilbud til sangglade 
piger og drenge fra 3.-6. klasse
Det skal stadig være sjov at synge i kor, så 
også her er sangglæden i fokus.
Her arbejder vi med en god og sund sangtek-
nik, vi synger flerstemmigt, vi lærer mere om 
noder og rytmer.
Koret vil også medvirke ved gudstjenester og 
arrangementer i kirken og på skolen.
Vi øver på Poulstrup friskole, men tidspunktet 
aftales senere.
Børn på skolen får besked, men går du ikke 
på friskolen og har lyst og mulighed for at 
være med kan du kontakte organist og korle-
der: Lene Rom Frederiksen
Tlf. nr. 98887881/30129081 eller lenerom@
mail.dk

Biskop Henning Toft Bro kommer på besøg...
Vi har inviteret vores biskop Henning 
Toft Bro til at holde den sidste guds-
tjeneste i kirkeåret, søndag d. 20. no-
vember, kl. 10.30 i Vrejlev kirke. 
Sammen med provst Thomas Rein-

hold Rasmussen og vores egen sog-
nepræst Kirstine Rafn forretter de tre 
søndagens gudstjeneste. 
Det bliver en særlig og festlig guds-
tjeneste hvor vores dygtige kirkekor 
også deltager. En rigtig dejlig måde 
at slutte kirkeåret på.
Menighedsrådet er efterfølgende 

vært ved en frokost i Poulstrup For-
samlingshus, hvor biskoppen vil for-
tælle lidt om det kirkelige arbejde.
Så tag familie og naboer med til en 
god søndag i vores dejlige kirke. 
Tilmelding til arrangementet er ikke 
nødvendig - bare kom og vær i fæl-
lesskabet.
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Nyt fra sognepræsten

Nyt i Hæstrup 
Der er sket mange nye ting i 

Hæstrup kirke den seneste tid, det-
te fejrede vi ved højmessen søn-
dag den 12. juni. For de af jer, der 
ikke havde mulighed for at være 
med og se alle de nye ting kommer 
her en kort oversigt:

Afløb fra taget på  våbenhuset er blevet ordnet.  Derfor har der været gravet op en 
kort overgang - men nu  er alt bragt  tilbage til den  oprindelige pæne stand.

Vinduerne er blevet malet  - både ude 
og inde. Indvendig er rammerne hvide, 
og udvendig røde. Elskabet er udskiftet med et nyt -  og har fået ”styrtbøjle”,  så plæneklipperen ikke - 

igen - kører  skabet ned!

En ny og smuk manuskripthol-
der er installeret på prædike-
stolen - nu er der plads til hele 
præstens manuskript!

Hæstrup kirke
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Nyt fra Sognepræsten

Dugens symbolik:
Der er i alt 9 kors - tre grupper med 
tre kors i hver, samlet symboliserer de 
vores bedeslag, der indleder de kirke-
lige handlinger.
Midterste motiv med de tre store kors 
- hvoraf det midterste er størst - sym-
boliserer korsfæstelsesscenen med 
Jesus i midten omgivet af de to rø-
vere.
På hver side af dette motiv ses tre 
små kors. 
De tre små kors i venstre side symbo-
liserer gammel testamentes tre store 
patriarker - Abraham, Isak og Jakob.
De tre små kors i højre side symbo-
liserer de tre dyder - jf. Paulus - tro, 
håb og kærlighed.
Alterdugen er broderet og designet af 
sognepræst Kirstine Rafn og overdra-

Glæd dig til torsdag den 8. september, hvor vi synger sam-
men i hele landet. Årets tema er “Syng og dans”.
Små synger sammen-dagen er en årlig sangdag for landets dag-
tilbud. Alle børn i vuggestuer, børnehaver og dagplejer er invite-
ret til at synge med.
Alle kan være med på deres helt egen måde Stort og småt er 
lige godt.
Vi mødes i Vrejlev kirke kl. 10 hvor vi synger og danser til kl. 
10.45 og I får flag med hjem.
Der kan læses mere om dagen både på facebook og DRs hjem-
meside, hvor man også kan høre og se årets sange, med vær-
terne på  Ramasjang og Oline

Små synger sammen

get til Hæstrup kirke ved gudstjene-
sten søndag d. 12. juni 2016.
Dugen er broderet i hardanger på 
stof indkøbt i Normandiet, Frankrig.
Tretallet har meget stor betydning i 
Bibelen, hvilket vel også er årsagen 
til de tre gange tre bedeslag i den 
danske folkekirke. 
Korsene kunne også ”læses” som de 
tre gange Peter fornægter Jesus. 
De tre dage, der går fra Jesu død til 
opstandelsen. 
Den hellige treenighed - Faderen, 
Sønnen og Helligånden. 
De tre håndfulde vand fra vores dåb. 
Mulighederne er uendelige.
Dugen i Hæstrup har de tre store 
patriarker, korsfæstelsesscenen og 
de tre dyder, for på denne måde at 
dække de vigtigste begivenheder i 

vores kristne tro. 
På den måde er både det gamle og 
de nye testamente med og vores al-
lerførste ”kirkefader”, Paulus,  som 
repræsenterer fremtiden,  tiden efter 
Jesu liv og gerning. 
 Alterdugen ligger under en glasplade 
og for at beskytte pladen mod ridser 
fra bl.a. alterstagerne er der tre min-
dre duge ovenpå pladen. 
Disse er ligeledes broderet og desig-
net af sognepræsten i hhv. 2013 og 
2014.
Må alterdugen i Hæstrup kirke blive 
til glæde og gavn for menighed, kir-
kebetjening og præster i fremtiden

Den nye alterdug i Hæstrup

Udsnit af den nye alterdug, da den blev lagt på alteret fredag d. 10. juni 2016.

De smukke - men lidt slidte -  alterbæ-
gere er blevet renoveret.

Bægernes belægning skallede af i bun-
den,  hvorfor vi har haft lånt  bægere fra 

Vrejlev kirke en periode.
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Kirkekoncert i Vrejlev kirke

Tribute til Svend Asmussen
Tolling/Fischer/Lillienskjold/Sørensen 

Torsdag d. 27. oktober kl. 19.00 har vi været så heldige at få fat i nogle dejlige og dygtige musikere, 
som vil berige os med en Svend Asmussen kirkekoncert.

Kvartetten opstod til den kendte Tversted Jazzy Days festival i uge 42 i 2015, hvor formanden for festi-
valen, Niels Ole Sørensen, sammensatte denne kvartet som en hyldest til Svend Asmussen, der fyldte 
100 år d. 28. februar 2016. 
Bandet medvirkede til den traditionsrige jazzgudstjeneste i Tversted kirke.

Det blev en kæmpe succes og stor 
oplevelse for både publikum men 
også for de 4 musikere som aldrig 
havde spillet sammen før.
Koncerten blev gennemført med en 
kæmpe glæde og energi som smitte-
de af på publikum som gik fra koncer-
ten med ét stort smil på læben.

Derfor bestemte kvartetten sig for at 
det ikke skulle være en enlig svale.

Programmet består af danske salmer og sange i egne arrangementer. Altid afsluttende med en flot 
udgave af  ”I skovens dybe stille ro” så ikke et øje er tørt. 

Kvartetten består af:
Mads Tolling, violin, dansk violinvirtuos, bosiddende i San Francisco i USA men jævnligt på tour i 
Danmark. Mads fører den fine violintradition som Svend Asmussen skabte, videre på fornemste vis. Er 
kendt for den meget fine intonation på sin violin og stort teknisk overskud.

Jacob Fischer, guitar, Jacob er et scoop i bandet. Udover at være Danmarks bedste jazzguitarist, spil-
lede Jacob med Svend Asmussen i mange år. SÅ man må sige at han er inde i denne violintradition og 
bidrager med fantastiske soli og skønt akkompagnement.

Espen Laub von Lillienskjold, trommer, 
Espen er af en af Danmarks bedst swin-
gende trommeslagere. Espen har efterhån-
den spillet med alt hvad der kan gå og stå 
af gode jazznavne og en af de mest brugte 
trommeslagere på jazzklubben, La Fontaine.

Niels Ole Sørensen, hammondorgel. Niels 
Ole er efterhånden en af Danmarks allerbed-
ste på det specielle skrummel af et instru-
ment. Niels Ole er til daglig kirkeorganist og 
passer derfor perfekt på den post. De fleste 
arrangementer er da også lavet af Niels Ole 
Sørensen.
Og han spiller også bassen på orglet, både 
med hænder og fødder.

Fri entre - frivillige bidrag modtages med stor tak
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Nyt fra præstegården
Der sker så meget nyt på præstegården 
i denne tid. Nogle af projekterne er fær-
dige, andre er stadig undervejs, men vi 
synes I skulle have en lille opdatering:
Vi har fået nye porte i garagen. De 
gamle var efterhånden så skæve, at det 
ikke længere kunne betale sig at rette 
op på dem. Det er blevet dejligt nemt at 
komme ind og ud, da portene er fjern-
betjent. 
Vi har fået to nye hoveddøre. De tidli-
gere var ikke længere helt tætte, så ved 
nordenvind med regn havde vi egen in-
dendørs swimmingpool i forgangen og 
i baggangen, det lyder praktisk – men 
var det ikke! De nye døre giver meget 
mere lys i for- og baggang og pynter 
meget på præstegården.
Det kommer det nye stråtag også til. 
Det er endnu ikke lagt færdig, men de 
er i skrivende stund godt på vej. Det er 
en lang proces, der sviner, larmer og 
roder – men det bliver SÅ smukt, når 
det er færdig.

Nyt fra Sognepræsten

Gulve i gang og køkken er blevet slebet

Det nye tag bliver lagt af erfarne tagdækkere

De gamle strå fjernes 

Tja, det var nok på tide.... det er svært at vande blomster på tagryggen
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Nyt fra Sognepræsten

Præstens kontor skal have nyt gulv.
Derfor er vi nødt til at holde lukket et par dage, mens det gamle 
gulv bliver skiftet:
I uge 36 (Mandag den 5. til torsdag den 8. september)  passer 
præsten telefonen, men attestudskrivning og lign. skal ske via 
Hjørring kirkekontor (98 90 16 55), hvis det ikke kan vente til 
præsten er tilbage ”på pinden”.
Begravelse og bisættelse varetages ligeledes af Hjørring kirke-
kontor i disse dage.

Vi har fået malet alle radiatorerne og 
plankegulvene (som ligger i halvde-
len af huset) er blevet slebet ned og 
lakeret. Det har lysnet og pyntet ge-
valdigt. Gulvene i stuerne må vente 
lidt endnu, det er et større projekt, da 
de skal rettes op først.
Taget på udhusene er blevet renset 
for mos m.v. og bygningerne er ble-
vet kalket.

Det nye tag bliver lagt af erfarne tagdækkere

Stråtag i lange baner......

Nye døre i præstegården 

Virkelig flot og godt håndværk - 
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KFUM-spejderne Poulstrup

Dagbog fra Norgesturen 2016

Torsdag d. 30. juni
Vi mødtes ved spejderhuset den første dag, og så 
kørte vi til Hirtshals. Vi holdt stille og ventede i et 
stykke tid i Hirtshals, fordi færgen var lidt forsinket. 
Ombord var der mange, som fik det dårligt, fordi 
der var mange bølger. Da vi ankom til Kristiansand, 
havde vi en lang køretur foran os. Efter køreturen 
kom vi til en lille strand/søbred, her slog vi telte op 
og spiste aftensmad, som var pitabrød. Bagefter 
holdt vi et lille lejrbål, hvor vi sang. Dagen sluttede 
med en dukkert i søen.
Skrevet af Helena

Fredag d. 1. juli
Fredag vågnede vi til regnvejr. Vi skulle 
pakke telte sammen og spise morgen-
mad.  Derefter skulle vi køre til øen Bru. 
Vi gjorde et lille hold i Stavanger inden. 
For at komme til Bru skulle vi køre igen-
nem en laaang tunnel – 3 km nedad og 
3 km opad igen! På Bru spiste vi frokost 
i en fårestald, som vi lånte, fordi det reg-
nede.  Herefter gik vi en tur på kultur-
stien mellem geder og køer. Efter det 
skulle vi køre til Björheimsbygd, og her 
skulle vi med en færge over Lysefjorden. 
Vi kørte op på fjeldet Lyngsheia og slog 
teltene op helt oppe på toppen. Så skulle 
vi have frikadeller og kartoffelsalat.
Skrevet af Lærke

Dette billede er taget torsdag morgen lige inden vi tog afsted til Norge

Her er vi på vej op til kilden for at smage vandet.

Gruppebillede fra vores første tur til Jørpeland
Billedet er taget på pladsen ved søen 
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KFUM-Spejderne Poulstrup

Lørdag d. 2. juli 
Om lørdagen var vi ude at se og sma-
ge på vand fra en kilde. Det smagte 
friskt og godt, men var lidt gult, og 
det var det vand vi drak på oppe på 
fjeldet. Der var så meget regnvejr, 
at vi alle gerne ville i svømmehal, så 
vi kørte til Forsand, hvor der var en 
svømmehal. Men da vi endelig kom 
frem var den lukket. Så kørte vi til Jør-
peland, hvor der var nogle butikker, så 
vi kunne handle ind. Så kørte vi hjem 
til lejrpladsen, hvor Per, Amanda, 
Lærke og jeg lavede aftensmad. Det 
var spaghetti med kødsovs. Bagefter 
hyggede vi med skumfiduser og sang.
Skrevet af Signe

Søndag d. 3. juli
Vi pakkede de våde telte og kørte ned 
ad fjeldet og ned til den gamle skole 
i Björheimsbygd, hvor vores norske 
kontakt Carsten ventede. Der gik også 
en påfugl rundt på skolen, som na-
boen ejede. På skolen var der masser 
af plads. Efter vi havde pakket ud og 
spist frokost, viste Carsten os en plads 
med et stort halvtag af træ, bålplads 
og sø. Vi fiskede og soppede og Per 
fandt et par sko med huller i. Carsten 
var ude med metaldetektoren, men 
han fandt kun et gammelt blink. Han 
lærte os også at lave kogekaffe over 
bål. Så kørte vi tilbage til skolen og la-
vede aftensmad. Nogle gik i bad. Om 
aftenen kørte nogle over til Carsten og 
så EM fodbold, og vi andre hyggede i 
gymnastiksalen.
Skrevet af Lisbet

Mandag d. 4. juli
Efter en lang tør nat indendørs spi-
ste vi morgenmad og kørte til Årdal. 
Vi besøgte Eventyrskoven. Vi så trol-
de, dværge, flotte små bække, fugle, 
bjørne, flot natur, store sten med øjne, 
geder, Nøkken, en lille by og der var 
meget mos. Efter en tur i Eventyrsko-
ven tog vi ned og så den gamle kirke 
i Årdal, som er bygget i 1620 og alt er 
lavet af træ! Vi så den nye kirke, men 
den var lukket af. Derefter tog vi hjem 
og spiste frokost. Så tog vi hen til plad-
sen ved søen igen, hvor nogle badede, 
andre fiskede og vi lavede snobrød. Da 
klokken blev mange tog vi hjem og la-
vede aftensmad. Da vi havde spist le-
gede vi i gymnastiksalen i et par timer, 
og bagefter fik vi varm kakao og kage, 
og så gik vi i seng.
Skrevet af Amanda

På vej op på toppen af fjeldet.

Vores tur til ”Prædikestolen” – det blev godt nok kun til den i den gamle kirke 
i Årdal ;-)

Udsigt fra toppen af fjeldet 

 Gruppebillede ved indgangen til Eventyrskoven
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KFUM-spejderne Poulstrup

Tirsdag d. 5. juli 
Dagen startede med at Carsten og Casper 
kom tilbage fra morgenes fisketur med en 
6 kg stor laks. De var kørt fra skolen al-
lerede kl. 3.30 for at fiske! Efter morgen-
maden gik vi en tur til broen ved søen. Her 
badede nogle og andre fiskede. Vi så nog-
le små fisk. Så gik turen tilbage til skolen 
for at lave middagsmad. Da vi havde spist 
kørte vi op på fjeldet, hvor vi skulle gå op 
på toppen af et fjeld. Da vi parkederede 
bilerne var vi 275 meter oppe. Vi skulle gå 
resten af vejen helt op på toppen! I starten 
var det et stejlt skovområde, hvor der var 
meget glat. Halvvejs oppe blev det sten vi 
skulle gå og klatre nogle steder. Det var 
rigtig hårdt. På toppen var der en smuk 
udsigt. Vi lagde alle sten i en bunke, som 
bevis på vi havde været der. Turen ned var 
også meget glat, men ikke så hård. Da vi 
kom tilbage til skolen havde Camilla og 
Per planlagt lejrbål, og vi havde planlagt et 
par sketches. Efter det sjove lejrbål lavede 
vi popcorn over bål, og derfter var det sen-
getid.
Skrevet af Cecilie

Onsdag d. 6. juli
Onsdag morgen tog vi tidligt afsted til Jøre-
peland for at shoppe. Vi var dagen forinden 
blevet fortalt, at vi skulle på hike. Vi blev 
meget glade, alle sammen, da vi fandt ud 
af, at vi skulle til Jørpeland og shoppe i ste-
det. Da vi kom til Jørpeland shoppede vi i 2 
1/2 time. Der var en masse butikker, og vi 
hyggede os mens vi brugte mange penge. 
Vi spiste i Jørpeland. Da vi var færdige i 
Jørpeland kørte vi tilbage til skolen, for at 
pakke det meste, så vi var klar til hjemrejse 
torsdag. Ellers hyggede vi os om aftenen, 
spiste kage og spillede kort. Senere på af-
tenen var der blevet planlagt natløb, så det 
skulle de små selvfølgelig også ud på. Alt i 
alt en dejlig dag i Norge.
Skrevet af Camilla

Torsdag d. 7. juli
Torsdag startede med morgenmad og heref-
ter pakkede vi vores ting. Ved 10 tiden be-
gyndte vi at køre ned mod færgen. Vi holdt 
ind ved en lille havn ved Lysefjorden, og så 
det flotte, klare blå vand helt tæt på. Vi så 
flere fiskestimer. Bagefter satte vi os igen 
i bilerne og tog med færgen over Lysefjor-
den, og så kørte vi ellers mod Kristiansand. 
Vi holdt pause ved en tank, hvor vi spiste 
pizzasnegle, som lederne havde bagt. Vi var 
i Kristiansand i god tid, så vi var en tur inde i 
byen inden vi kørte til færgen. Turen til Hirts-
hals var meget mere rolig en sidst, og ingen 
blev dårlig.
Skrevet af Mette

Tid til aftenhygge med lejrbål -i baggrunden ses skolen

Fra legen ”Slurp”, som vi grinede meget under

Tid til lidt aftensleg 
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PV Sommercamp
Årets Sommercamp 2016 forløb lige 
så godt som vi alle havde forventet 
– vejret drillede dog lidt med nogle 
kraftige regnbyger, og der var lidt be-
kymring for de campister der boede 
på den ”østre” campingplads – de 
havde lidt besvær med at komme 
gennem skoven, men vores lokale 
entreprenør Guldagergaard, var hur-
tigt på pletten med et par læs flis, så 
der igen kunne passeres ad skov-
stien. 
Allerede inden Sommercampen 
2016 var slut annoncerede Kim Mad-
sen fra Forever Living Products at 
der næste år vil komme talere og un-
dervisere på seminaret, som har op-
nået meget store resultater inden for 
netværket, det vakte stor begejstring 
hos deltagerne og alle billetter til for-
håndsreservering blev revet væk på 
få timer. 
Derfor har vi nu også på vores egen 
hjemmeside modtaget rigtig mange 
tilmeldinger til næste års Sommer-
camp. Så der er atter lagt op til en 
stor Sommercamp – næste år er i 
øvrigt jubilæumsår – det er 10. år vi 
arrangerer Sommercamp.
Regnskabet for dette års Sommer-
camp er stort set også gjort op, der 
bliver omkring 250.000 kr. i overskud 
til ungdomsarbejdet i lokalområdet. 
Alle i bestyrelsen er enige om at det 
var nogle meget hårde dage – og 
nætter – men hold da op, hvor vi hyg-
gede os med masser af grin, snak, 
godmodige drillerier – så ingen tvivl – 
det var hele sliddet værd. Tusind tak 
til de mange frivillige for indsatsen, 
”Uden jer gik det slet ikke”
Inger Hansen

Atter en god Sommercamp 

Torsdag holdt vi grillaften i dejligt sommervejr

Frokostbuffet
De mange hjælpere havde travlt....

Kim Madsen tog det 
roligt og fik et slag kort 
med vennerne

Slagter Winther sørgede for rigtig god mad under hele campen Disse 2 deltagere fra Holland tog turen til 
Poulstrup på motorcykel

Evaluering søndag

Campingpladsen
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PV Sport 81 

Der tørres håndklæder døgnet rundtDer spises morgenmad i hallen

Ingen tvivl  - vi har nordmænd på besøg

Morgenmad

Sonja og Sussi- 2 frivillige hjælpere på vagt

En af sovesalene Hele skolen er i brug

Danacup i Poulstrup

Igen i år blev der i uge 30 holdt DANACUP 
i Hjørring og i den forbindelse stod Poulstrups 
lokale idrætsforening PV Sport 81, for indkvar-
tering, morgenmad og døgnåbent i cafeteriaet 
under hele turneringen. De mange spillere og 
ledere, som i år udelukkende kom fra klubber i 
Norge, blev indkvarteret på skolen og i hallen i 
Poulstrup.  Vi havde i år både drenge- og pige-
hold indkvarteret, og i alt fandt vi plads til ca. 415 
personer, det er rigtig mange, men hos Sport 
81 havde man kun rosende ord om de mange 
gæster - alt forløb stille og roligt, alle var meget 
flinke til at rydde op efter måltider o.s.v. Det blev 
igen en god uge med godt samvær for de man-
ge frivillige og Sport 81 takker alle for indsatsen, 
uden frivillige er det ikke muligt at løfte denne 
opgave, så 1000 TAK til alle! 
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Køb af billetter kan kun ske ved personligt frem-
møde på denne dato. Der uddeles numre til de per-
soner 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 hen-
vendelse til 
Marianne og Kim Stokbro 
tlf. 98 98 81 07

Musik: KANDIS

Julefrokost i Vrejlev Hæstrup hallen
Lørdag den 19. november 2016   kl. 18.30 - 02.00

Vrejlev Hæstrup Hallen

Sideudvidelse på Vrejlev Klostervej ved Hovedgaden til Poulstrup
Det foregår ikke ligefrem med ha-
stige skridt - men nu er der heldig-
vis sket noget i sagen om krydset 
Vrejlev Klostervej/Hovedgaden.
For godt et år siden skrev jeg til 
Hjørring kommune, om det farlige 
T-kryds ved Vrejlev Klostervej/Ho-
vedgaden, og jeg fik ret hurtigt svar 
på, at min henvendelse havde båret 
frugt. 
Jeg havde nemlig flere gange ople-
vet, at der opstår farlige situationer 
når bilister holder på Vrejlev Kloster-
vej og blinker til venstre mod Ho-
vedgaden (til Poulstrup). (Bilisterne 
holder tilbage for den modkørende 
trafik fra vest, indtil der bliver plads til 
at svinge ind på Hovedgaden). Jeg 
har også selv holdt stille på Vrejlev 
Klostervej for at vente på der blev 
plads til at svinge mod Poulstrup. 
Det er nervepirrende at kigge i bak-
spejlet og se biler og lastbiler kom-
me bagfra med stor hastighed, mens 
man venter på der bliver plads til at 
svinge til venstre og ind på Hovedga-
den. Der manglede virkelig en sving-
bane for de biler, der skal svinge til 
venstre fra Vrejlev Klostervej og ind 
på Hovedgaden mod Poulstrup. Der 
er nemlig ikke plads til at bilerne 

kan køre forbi de blinkende biler, der 
venter på fri bane fra modkørende, 
før de kan svinge til venstre.
Hjørring Kommunes ingeniører holdt 
møde med Nordjyllands Politi om 
problemet i starten af 2015, og de 
kom frem til, at der skulle laves en 
såkaldt sideudvidelse på Vrejlev Klo-
stervej. De har vurderet, at det ikke 
er nødvendigt med en egentlig ven-
stresvingsbane eller hastighedsned-
sættelse, men at der i stedet skulle 
laves en sideudvidelse af vejbanen. 
Denne sideudvidelse blev (endelig) 
udført her i uge 27 – godt et år efter 

beslutningen om svingbanen blev ta-
get, og nu er vejen blevet udvidet så 
meget, at de bagfrakommende biler 
kan køre højre om bilerne, der hol-
der og venter på at svinge til venstre 
mod Poulstrup.
Det glæder mig at bilerne nu har 
fået plads til at køre højre om de 
holdende biler, på Vrejlev Kloster-
vej, der skal svinge til venstre mod 
Poulstrup, så vi undgår de mange 
farlige situationer.
Henrik Hansen

Billetsalget til årets julefrokost foregår
Tirsdag den 27. september kl. 19.00 i hallen
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 HarkenUGF



AARUP AUTO
Hella Service Partner
Johnni Knudsen
Årupvej 122, 9760 Vrå
Tlf. 96 45 00 55

Advokatfirmaet
Dyrberg & Brinkmann

Brinck Seidelinsgade 14-16 
- 9800  Hjørring
Tlf. 98 90 09 77

Østergade 16 - 9760 Vrå
Tlf. 98 98 01 77

www.dyrberg-brinkmann.
dk

Vrejlev-Hæstrup hallens motionscenter
Træning når du har tid og lyst - 

fra 06.00 til 23.00 alle ugens dage.
Se mere på www.vrejlev-haestrup-hallen.dk

Kontakt Grethe Thomsen 98 98 82 87 
for udlevering af nøglechip



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 an-
det sommerhusrengøring, hovedrengøring, samt 

almindelige rengøringsopgaver.
Uforpligtende tilbud gives gerne på

tlf. 60 77 86 14. 
Se mere på 

www.lynet-poulstrup.dk

Nedre Byvej 19 - Poulstrup - 9760 Vrå
Tlf. 98 98 80 09  

thomas@poulstrup-vvs.dk
www.poulstrup-vvs.dk

• VVS OG BAD
• NATURGASANLÆG
• STOKERANLÆG
• SOLVARME
• BLIKARBEJDE
• VARMEPUMPER
• ENERGIOPTIMERING



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 Varmeservice 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?

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

• Nybygninger
• Landbrug
• Industri
• EDB
• PLC

Glas-Smykker-Galleri-Blomster

Ny Rønnebjergvej 72
9760 Vrå 

Tlf. 28 45 66 98

Bispensgade 115 - 9800 Hjørring
Telefon 98 92 48 66

KØB OG SALG
AF FAST EJENDOM



Nyere brugte biler
Se bilerne på

www.poulstrupauto.dk

Gammel Rønnebjergvej 8
Poulstrup
9760 Vrå

Import
Plastvinduer og døre

Lev. i alle mål med og uden montering
Danske profiler

Kvalitet til lavpris med garanti

Træpiller til stokerfyr leveres billigt
Tlf. 28 18 13 33



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

Støt vore annoncører!
De er med til at betale

”DIT” Lokalblad.....

v/Sonja Larsen
Engager 1 - Poulstrup

Tlf. 98 98 85 22

Onsdag lukket



Svenstrupvej 131 9760 Vrå

Tlf. 28 30 80 72
Tilbygning - Nybygning - Ombygning

Din næste annonce?
Her?

kontakt 
Per Hansen
26 56 83 25



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

Alt i forsikringer
 Din lokale kontakt Peter Hansen

Tlf. 23 71 13 76   -  peh@certus-forsikring.dk
www.certus-forsikring.dk
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Lokalbladet vejviser

REDAKTION
 Ansvarshavende Inger Hansen, Karen Margrethe Bruun 98 98 83 60
 Foreningsstof  lokalbladet9760@gmail.com eller Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå 
 Redigering Inger Hansen, Gl. Rønnebjergvej 185, 9760 Vrå 61 28 97 00
 Annoncer Per Hansen, Engkærvej 8, 9760 Vrå 26 56 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 Flemming Jensen fje@eucnord.dk 52 99 84 34 
 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 Henrik Smith, Hovedgaden 63, 9760 Vrå 71 75 56 99
 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 78, 9760 Vrå 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
Formand for Multinetværket/
Landsbyrådet i Poulstrup:
 Jens Ole Frederiksen

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: 
Vestergaards Bogtrykkeri, 
Vrå
Oplag: 1200 eksemplarer

Lokalbladet

Multinetværket/Landsbyrådet
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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, Lasse Ø. Nielsen ........................................................
  Tommy Rømer, Per Birkbak, Line Christiansen, Thomas Andersen
 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 Rune Møller Nielsen, Bispensgade, 9800  Hjørring 
 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 61 28 97 00
 Menighedsrådet  Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring 20 80 49 28
             
  
FORENINGER / FORMÆND 
 Børnenes Jord  Mads Budolfsen, Gl. Rønnebjergvej 14, 9760 Vrå                  40 86 88 78
 HarkenUGF Flemming Jensen -  fje@eucnord.dk 52 99 84 34
 Lokalhistorisk Forening Henning Risom Christensen, Vrejlev Kirkevej 60, 9760 Vrå. 98 98 60 63
 Poulstrup Borgerforening Per Christensen, Gønderupgårdsvej 205, 9760 Vrå 98 98 68 24
 Poulstrup Rideklub 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 Smith, 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 40 18 25 89
 Vrå MC Henning Andersen, Gl. Rønnebjergvej 19, 9760 Vrå              22 55 07 46 

HALLER OG MØDELOKALER
 Harken-hallen Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring 98 98 63 90
 Harken Idrætsforening Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring 98 98 62 44
 Lokalhistorisk Arkiv Poulstrup Skolevej 3, 9760 Vrå, v/ Erik Jess 98 98 80 63
 Aktivitetshuset i Poulstrup Gl. Rønnebjergvej 9, 9760 Vrå 98 98 80 11
 Poulstrup Forsamlingshus Birkager 6, 9760 Vrå 98 98 84 49
 Poulstrup Ridehal Munkholmvej, 9760 Vrå 98 98 84 91
 Vrejlev-Hæstrup Hallen Poulstrup Skolevej 5, 9760 Vrå 98 98 80 88
 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:
Poulstrup Skolevej 3- Østfløjen
Åbent: Mandag 16.00-18.00
Tlf. til leder 98 98 80 63
mail: lokalarkivet@poulstrup.net
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:
lokalbladet9760@gmail.com
POULSTRUP.NET:
poulstrup.net@gmail.com
UGEAVISERNE: 
poulstrup@live.dk
SKOLEN:
info@poulstrupfri.net
SPAREKASSEN VENDSYSSEL:
vraa@sparv.dk.

Mail-guide:

 Web-guide:

Tid og sted:




