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017 

Jubilæumsfest

i Harkenhallen
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sø

Generalforsamling 

i Harken Ungdoms og Gymnastikforening 

i 2017, 

den 16 februar kl. 19:00 i Hallens cafeteria.
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Tusind tak.....
for indbetalinger vi har modtaget siden sidst - det er vi 
meget taknemmlige for, det er nemlig muligt at betale 
året rundt....
Skulle du have overset girokortet, kan det nås endnu 
- vi holder nemlig kassen åben for bidrag hele året. 
Jo fl ere bidrag  - jo større er muligheden for at udvide 
med fl ere 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 friskolens gårdbesøg hos Mette Marie og Torkild Bach 
på Tollestrup Hedegaard - der hygges i haven.....

Fra redaktionen:
Så er vi nået til årets sidste udgave af Lokalbladet for 
Vrejlev og Hæstrup sogne. 4 blade hvor vi igen har kun-
net læse om stort og småt - nyt og gammelt - kultur og 
samfund - kirke og kloster, og mange fl ere emner.
Så fortsæt endelig med at sende stof til de kommende 
blade, vi modtager gerne historier om hvad der rører sig 
i vort lille samfund.
Vi samler nu alt materiale, både tekst og fotos, via vores 
mailadresse, og selv om du evt. har et indlæg, i ”gam-
meldags” papirudgave kan vi også håndtere det. 
Håndskrevet materiale kan altid afl everes i postkassen 
ved Sognehuset, Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå. Husk 
at sætte navn og telefonnummer på, så vi kan kontakte 
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.

Sparekassen Vendsyssel har sponseret materialer til to fi ne 
huse til trænere og udskiftningsspillere, som nu står på sta-
dion i Harken, og frivillige i idrætsforeningen HUGF har bygget 
de to huse med trænerbænke.

Nye huse til trænere og 
udskiftningsspillere i Harken

Alle vore læsere ønskes en 
rigtig glædelig jul samt et godt nytår 
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 HarkenUGF

Harken hallen fylder 40 
år – og det skal fejres!
Til januar er det 40 år siden Harken 
hallen blev indviet. Det var frivillige 
kræfter, der fi k det hele til at lykkedes. 
Beboerne i Harken havde ved en stor 
fælles indsats bygget deres egen hal 
og 8. januar 1977 blev Harken Idræts- 
og Forsamlingshus, som det offi  cielle 
navn var, indviet. Det kostede be-
boerne 2500 arbejdstimer og hallen 
havde en værdi af 575.000 kr. Finan-
sieringen skete ved husindsamling 
og loppemarked, der tilsammen gav 
90.000kr. Medlemmernes eget ar-
bejde var 60.000kr værd og Hjørring 
Kommune gav tilskud på 110.000kr., 

de sidste penge blev søgt i fonde. 

Fuld udnyttelse af huset fra start!
De 600 kvm. blev godt udnyttet fra 
starten, der var 140 badmintonspil-
lere, der indtog de to baner i hallen. 
Gymnastikken kom til efterfølgende 
og alle aftentimer var fuld besatte. 
Bag opførelsen stod HarkenUGF og 
Harken og omegns Borgerforening 
og huset skulle først og fremmest 
bruges til idræt, men desuden til 
foreningsmøder, stævner og udstil-
linger.
Hallen forblev selvejende frem til 
1994, hvor kommunen overtog pga. 
en stram økonomi. Der blev lavet en 
god ordning med kommunen og hal-
len har været drevet sådan siden.
Igen ”herre i eget hus”
Nu ser det ud til, at Hallen igen skal 

til at være selvejende og borgerne 
i Harken bliver nu igen herre i eget 
hus. Det bliver meget spændende at 
følge og det giver nogle nye mulighe-

der for stedet.
Stor fest 
Da hallen afholdt 25 års jubilæum 
deltog 180 personer til festen, og 
den skal da overgås til festen den 
14. januar 2017. Så grib naboen un-
der armen og kom med, vi skal fejre 
de frivilliges hus i Harken! 
Køb billetter på www.harkenugf.dk
Husk er du medlem af Klub Frivillig 
kommer du med for 150 kr., tilmel-
ding til harkenugf@gmail.com
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Aurion

Bagekursus
Glutenfri bagekursus lørdag den 
21. januar 2017 fra kl. 9-17.Der un-
dervises i lidt teori og meget praksis 
– der arbejdes udelukkende med 
glutenfri råvarer. Der vil blive lavet 
så meget glutenfri bagværk, at alle 
får noget med hjem.
Undervisere Jørn Ussing Larsen og 
Annika Nielsen. 
Pris for kurset inkl. let frokost og rå-
varer: 975,- kr. inkl. moms.

Inspirationsaften
Tirsdag den 24. januar 2017 kl. 
17.30-21.30. Kurset starter med let 
servering, teoretisk gennemgang 
af de forskellige meltyper og deres 
egenskaber, desuden de forskellige 
hævemetoder. Der laves dej til bru-
sebadsboller, som deltagerne får 
med hjem. Deltagerne bager
også rugbrød og boller i bageriets 
store ovn og får også nybagte bru-
sebadsboller med hjem. Underviser 
Jørn Ussing Larsen
Kursus pris: 275,- kr.

2 dages bagekursus
3-4 februar 2017. Kurset starter fre-
dag kl. 15.00 og slutter lørdag kl. ca. 
17.00.
Kurset indeholder praktisk bagning 
og lidt teori.

Emner på kurset er: 
Hævemetoder: Surdej, bageferment 
og langtidshævning med gær.
Bagning af brød med gamle kornar-
ter som spelt, emmer, ølandshvede, 
svedjerug, og dalarhvede.
Kornets forarbejdning ved Aurion.
Gennemgang af alle bagte brødtyper 
og repetition 

af hævemetoderne.
Undervisere: Jørn Larsen og An-
nika Nielsen.
Forplejning: aftensmad fredag, 
morgenmad og let frokost lørdag. 
Al maden er vegetarisk.
Pris for kursus inkl. forplejning og 
råvarer 1550,- kr. Inkl. moms.

Man kan læse mere om arrange-
menterne på www.aurion.dk eller 
høre mere ved henvendelse til 
Aurion Tlf. 98863444

Bagekursus

Arrangementer hos Aurion

Guldagervej 525, 9800 Hjørring
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Ø. Stokbro

Gården Øster Stokbro i Sterup har 
en meget lang fortid og med utro-
lig mange ejerskifter igennem alle 
de år, det har været muligt at følge 
ejerforholdet. Jeg har i den følgende 
beskrivelse sat antal af tjenestefolk 
på, så man kan følge udviklingen på 
gården.
Første gang jeg støder på navnet 
Øster Stokbro er så langt tilbage 
som 1690, hvor Mads Christensen 
beskrives som boende der. Efter 
ham overtager Mads`s ældste søn 
Niels Madsen og hans kone Maren 
Madsdatter stedet. Niels Madsen 
dør på Øster Stokbro i 1762. 
Lidt uvist om Christen? og hans kone 
Kirsten overtager gården efter Niels 
Madsen eller der er en anden imel-
lem. De har en tjenestekarl ansat.
Christen og Kirsten sælger i 1793 
Øster Stokbro til gårdfæster Niels 
Thomsen, Kratteting, Jerslev, som 
fl ytter ind sammen med sin kone 
Maren Christensdatter. De har ingen 
tjenestefolk, men en voksen søn og 
datter bor hjemme.
Sidst i 1830erne overtager Peder 
Christian Nielsen og hans kone Else 
Jensdatter gården. De har 1 karl og 
en tjenestepige. 
Omkring 1840 igen et ejerskifte til 
Christen Pedersen. Slutningen af 
1840erne skifter gården atter ejer til 
Jens Jørgensen og hans kone Gre-
the. De har også 2 tjenestefolk.
Midt i 1850erne igen nye ejere – 
Jens Christensen og Anne Ma-
rie Andersen. De har ingen tje-
nestepige, men 2 karle. Jens 
Christensen er søn fra gården 
Lennestved. Jens dør 18 august 
1860, kun 56 år gammel - be-
skrevet som: drukning ved kåd-
hed i Voer å ved Præstbro. Anne 
Marie er da 62 år. Hun sælger 
straks gården til Knud Christen-
sen, men beholder dog en part i 
gården og samtidig får hun ting-
lyst et aftægtspantebrev, som gi-
ver hende ret til at bo på gården 
til sin død -  15 juli 1877.
 Knud gifter sig i 1872 som 
46årig, med sin tjenestepige 
den 20-årige Johanne Kirstine 
Jensen. Under Knud Christen-

sens ejerskab og ledelse fra omkring 
1860 og til hans død i 1902 forvand-
les Øster Stokbro. Der bliver mere 
produktion på gården og fra kun at 
have en enkelt karl eller slet ingen, 
så bliver arbejdsstyrken udvidet til 5 
karle og 2 tjenestepiger. Det formo-
des at gårdens jordtilliggender i de 
tidlige tider nok for en stor del har lig-
get udyrket hen som hede eller bare 
græsarealer. Ved at følge antallet af 
ansatte karle/tjenestefolk tyder det 
på at, der allerede omkring 1870 sker 
en udvikling og der på det tidspunkt   
kommer mere gang i husdyrproduk-
tionen på gården og måske opdyrk-
ning af hedejord. Formodentlig er det 
også ham, der byggede stuehus og 
alle avlsbygningerne, som man kan 
se på billedet.
Da Knud dør i 1902 sælger Johanne 
gården til Niels Nielsen for 28000,- 
kr. med tilhørende huse, besætning 
(undtagen en gammel hest), avl, 
gødning, avlsredskaber, maskiner, 
vogne, mejeriredskaber og andelsret 
i det nye Sterup Andelsmejeri – op-
rettet 1897. Johanne, som i folke-
munde kommer til at hedde Hanne 
Stokbro, fl ytter til Sterup, hvor hun 
køber en ejendom, som hun bygger 
om. 
Niels Nielsen er kun kort tid på Øster 
Stokbro, før den sælges til Niels 
Sanden. Der er stadig mange tjene-
stefolk – omkring 6 i alt.
Niels Sanden sælger gården igen i 

1907 til Johanne og Peter Andersen. 
Peter dør i 1913 kun 45 år gammel 
og efterlader sig Johanne og 10 
børn i alderen fra 0 til 18 år. Johanne 
driver gården videre med sin ældste 
søn, som gårdbestyrer og et par kar-
le samt børnenes hjælp.
I marts 1918 sælger Johanne går-
den til et ejendomshandlertreklø-
ver i Nr. Sundby for 96000,- kr. Der 
medfølger ejendommens bygnin-
ger, kakkelovne, komfur, gruekedel, 
hegn, plantning, besætning, avl, ma-
skiner, vogne, seletøjer, mejerired-
skaber, ildebrændsel, gødning samt 
andelsret i Sterup Andelsmejeri. De 
overtager også telefonen. Johanne 
medtager foruden sit indbo, ½ gris 
og halvdelen af hønsene.
Ejendomshandlerne sælger et halvt 
år senere gården videre til Kathrine 
og Peter Jensen for 140.000,- kr. 
Medfølgende -  som ovenfor be-
skrevet. Besætningen består da af 8 
heste 21 køer, 31 ungkreaturer samt 
nogle får og svin. Kathrine og Peters 
folkehold består af 3 karle 1 hyrde-
dreng og 2 tjenestepiger.
Ved alle overtagelser af Øster Stok-
bro har man samtidig også overta-
get stedets forpligtelser til at betale 
konge- kirke- korn- og kvægtiende.
Næste ejere af Øster Stokbro er 2 
brødre -  Harald og Thorvald Møl-
holm.
Mere herom i næste blad.

Øster Stokbro gennem tiderne 
1. del fra 1690 - 1925 - af Kirsten Mouritsen

Øster Stokbro
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Møllehaven

Cykeltur på Mariehønen
På Mariehønen har vi nydt den lune start på efteråret. 
Vi har siden sommer arbejdet med børnenes sproglige 
udvikling på forskellig vis, og i september har vi hver 
fredag haft cykeltur på programmet. Børnene har væ-
ret inddelt i grupper på tværs af alder, og alle har været 
med en gang. Vi har på turen snakket meget om det vi 
så. De store har brugt sproget til at gøre de små op-
mærksomme på bl.a heste, div. køretøjer, majsmarker 
osv. Og de yngste er begyndt at pege og sige se… og 
hvad er det. Der har været stor begejstring fra børnene 
og fl ere har udtrykt ønske om at komme på cykeltur 
igen. Så vi ser frem mod foråret hvor vi igen vil tage 
cyklen i brug. 

Brobygning i Møllehaven.
I Møllehaven hvor vi er en integreret in-
stitution – er det en fordel med alders-
gruppen fra 0-6 års området, da børnene 
igennem overgangen til en ny stue – kan 
komme videre med små skridt og fordelen 
at børn og forældre kender alle voksne i 
huset. Det giver positive erfaringer at det 
enkelte barn prøver nye udfordringer når 
det skifter fra vuggestue – til mixgruppen  - 
senere til børnehavegruppen og hernæst 
til skolen som vi også laver brobygning til.
Hvad betyder det for børnene når de fl yt-
ter stue fra vuggestuen til mixgruppen og 
senere til børnehavegruppen.?
Igennem processen med at fl ytte stue – 
betyder det rigtig meget for børnene, at 
de selv er en del af processen. Samtidig 
har vi mulighed for at se det enkelte barns 
behov for næste skridt/udfordringer så vi 
kan lave brobygningen kort/lang.
De første skridt mod det nye – er at pæ-
dagogen igennem forberedelsen med 
børnene arbejder med aktiviteter med de 
børn, som skal fl ytte gruppe, så de op-
lever en fællesskabsfølelse. Det betyder 
meget for børnene, at de igennem fl ytte-
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Møllehaven

I juni måned stopper vi normalt med 
at gå til idræt, men denne gang øn-
skede vi at lave en stor afslutning.
Det var for Sommerfuglene som der 
er de ældste børn, men i brobyg-
ningstanken valgte vi at invitere de 
ældste Humlebier med.
Vi har i løbet af foråret arbejdet med 
de sociale kompetencer, så her var 
der en oplagt mulighed for at prøve 
de nye færdigheder af.
Vi startede dagen hjemme på vores 
legeplads hvor børnene blev delt ind 
i tre grupper. Derefter fi k de en mak-
ker, som de gennem alle opgaver 
skulle samarbejde med. 
Vi skulle igennem et lille orienterings-
løb som skulle bringe børnegruppen 
over på Harken Hallens dejlige om-
råde. Dette skete ved, at børnene fi k 
vist et billede af noget, som var kendt 
i deres nærmiljø og dette skabte ru-
ten.  Det var også naturligt at bruge 

processen har brug for trygheden 
ved de kendte voksne. Trygheden 
– at sige farvel til det kendte – men 
også sige goddag til det nye og 
spændende, som venter i samspil-
let med nye børn og voksne. 
Når dagen nærmer sig til at fl ytte 
stue – betyder det meget, at børne-
ne selv er med til at fl ytte deres ting 
såsom mappe – tøj  - navneskilt til 
garderoben mv. Det ses tydeligt, at 
de enkelte børn udviser en glæde 
og stolthed over, at de nu fl yver vi-
dere til en ny verden.
Igennem forberedelsen sker der en 
læring og udvikling for børnene – 
hvor de er blevet rustet til de nye 
udfordringer som venter. Læringen 
for børnene i denne proces ses ty-
deligt, at de øver sig i at blive selv-
hjulpne/selvstændige i.f.t at fl ytte 
deres ting – spisning – aktiviteter 
m.m.
Samtidig sker der også en læring 
for børnene i.f.t at udvikle/ styrke 
deres sociale relationer med nye 
venner og kendte børn. Vi ser også 
en styrke i, at søskende kan være 

sammen i fl ere sammenhænge i lø-
bet af dagen både i.f.t aktiviteter – 
spisning – ture ud af huset mv.
En integreret institution giver sim-
pelthen de optimale muligheder for 

at skabe de bedste rammer for bro-
bygning mellem stuerne og videre til 
skolen.

de dejlige faciliteter som Harken Hallen har, da det er der vi kommer hver 
uge med vores børn når vi laver idræt.

Sommerafslutning på idræt i Møllehaven.
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Møllehaven

Ovre ved hallen var der fl ere forhin-
dringer, børnene skulle igennem på 
den nye bane . Vi snakkede om at 
det var vigtigt at man hjalp hinan-
den , og at man ikke kunne komme 
videre til næste forhindring før hele 
gruppen var gennem forhindringen. 
Det var specielt vigtigt, at man hjalp 
sin makker.
Da alle var kommet igennem forhin-
dringerne, mødtes vi ved legeplad-
sen. 
Der fandt vi terningerne frem. 
6 af de motoriske udfordringer på 
legepladsen var udstyret med et an-
tal prikker, som på en terning. Hvert 
barn slog med terningen og løb der-
efter ud og prøvede den udfordring 

som passede til øjnene på terningen. Dette var en god 
mulighed for at øve sig i at tælle samtidig med at man 
har det sjovt. Dette er en stor favorit blandt børnene, 
som vi har brugt når vi er indendørs i hallen. Dette en 
dejlig fl ytbar leg, som kan bruges mange steder.
Som afslutning på denne aktive dag fi k alle børn en 
guldmedalje som belønning for at være gode til at bruge 
deres krop samt være gode til at hjælpe og passe på 
hinanden.
Vi sluttede det hele af med at spise madpakker under 
den overdækkede terrasse ved Harken hallen. 
Vi ser frem til et aktivt efterår i Harkenhallen og udenfor 
på deres dejlige område. 
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Poulstrup Friskole og Børnehus

Vi er meget privilegeret i Børnehu-
set, tænk at vi fl ere gange om året 
har mulighed for at besøge Hanne 
og Malthe på Vrejlev Kloster. 
I dag så vi, hvordan kartoff elopta-
geren arbejdede i marken, og vi fi k 
selv nogle store fl otte eksemplarer 
med hjem i en spand. Dem skal vi 
bruge til at lave kartoff eltryk med, 
senere på ugen.
Vi var også ude og se til køerne og 
de små kalve, som er så søde.  Vi 
gik rundt og kiggede på alle køer-
nes ører, for at se om der var en 
med hvide ører. Det var der ikke, og 
nu er vi blevet rigtig nysgerrige på, 

Mandag: 
● Vi lavede græskar ud af papmache
● Vi legede i halm og kørte med maskiner.

Tirsdag:
● I dag skal vi ud og køre med vores fantastiske bus. Børnene glæder sig meget til at prøve den.
●  Mie, Ida og Martins trivselsgrupper skal på gårdbesøg hos Sigfreds forældre på klosteret.
● Lisa, Signe, Martin og Heidis trivselsgruppe skal på gårdbesøg hos Anton Bachs forældre.

Alle børnene er så glade fordi de skal med Kaj ud og køre med vores egen bus. Selvom det bare er en lille tur, er 

Høst i Børnehuset

det virkelig stort for børnene. Sidst børnene var med en bus, 
blev de så skuff ede over, at det var en stor hvid bus og ikke 
vores egen. Nogle børn har brugt tid på at tegne bussen. 

Børnehuset har i uge 41 arbejdet med temaet ”Høst”.  
Ugen bestod af masser af aktiviteter der alle relate-
rede til emnet.

Her er Nannas tegning af 

Poulstrup Friskole og Børnehus’ bus.

Lillebror Magnus følger trop, og har også lavet et fl ot 

eksemplar af bussen.

Gårdbesøg hos Hanne og Malthe
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Poulstrup  Friskole og Børnehus

Torkil og Mette Marie fortalte om mejetærskeren, hvad 
den bruges til og hvor kornet køres hen og vi så de 
kæmpe siloer, som kornet kommer op i. 

om det er generelt, at der ikke fi ndes en broget ko med 
lyse ører?
Vi fi k også en masse viden om, at kørernes aff øring og tis, 

kommer ud i en gyllebeholder. Vi så beholderen og lærte 

at det senere spredes ud over markerne og dermed er 

med til, at de nye afgrøder kommer op.

Vi så også en mulvarp, som bare var så kær og blød at 

røre ved. Børnene og især Emma kunne slet ikke slippe 

den, og det endte med at den kom med hjem i Børnehuset 

til videre studier.

Gårdbesøg hos Mette Marie og Torkil

Vi hørte om hvordan de holder grise, som de fodrer op fra de 

vejer 30 kg til 80-90 kg. 

Alle børnene var meget interesserede i at høre Torkil fortælle 

og ville gerne klappe den lille gris.

Her er Sofi e og Ajka kommet op i mejetærskeren

Sådan ser grisene ud når der er blevet store
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Poulstrup Friskole og Børnehus

På gården har de også en kanin der hedder Ninus. Ham 
ville børnene gerne snakke med og hjælpe med at give 
mad.
                                                       
Vi havde en pragtfuld dag med masser af gode ople-
velser. Vi er så taknemmelige for at vi må komme på 
besøg, det giver børnene en meget bedre forståelse for, 
hvordan livet på en gård er, og de får mulighed for at 
opleve det med alle deres sanser. 
TAK TIL DE TO FAMILIER



Lokalbladet 13

Poulstrup Friskole og Børnehus

Torsdag:
• I dag tager alle drengene 
på skovtur for at fi nde kastanjer, 
blade og grene som kan pynte på 
bordene i aften.
• Pigerne hjælper med de 
sidste sysler, som at sætte øjne 
på deres græskar, rydde op, stille 
borde op osv. Nu glæder vi os bare 
til besøget. 

Onsdag:
• Vi skal male duge til bordene torsdag aften
• Vi maler vores papmachegræskar
• Vi maler efterårsbilleder med blade fra naturen
• Vi laver kartoff eltryk
Alle har travlt, det summer i hele huset af kreative sys-
ler. Børnene er meget optagede af at ville lave huset 
fantastisk fl ot til i morgen aften når familien kommer.

Fredag: 
• Vi bager squashkage, 

som vi hygger med senere

• Til samling sang de 

yngste børn sangen ”Solen 

brænder rød og hed”, for de 

andre børn.

Her ser I, hvor smukt vi fi k pyntet

Her er der gang i at male duge og 
græskar.

Her er de små billeder vi 
har lavet, hvor vi har brugt 
efterårsblade som motiv.

Vuggestuen her kreeret de 
smukke lysestager der står 
på alle bordene. 

Børnene koncentrerer sig meget om at 
rive squash til kagen

Børnene koncentrerer sig meget 
om at rive squash til kagen
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Mit indvendige landskab
af Frida Frost (f.Hansen)

Hvor blev de af......

Jeg kommer fra Vendsyssel og det 
er jeg rigtig stolt af. Når jeg skal 
fi nde ro, er det landskabet nord for 
Poulstrup, der optræder på nethin-
den. ”Min indre udsigt” er det fl ade 
landskab med et langt syn til hori-
sonten ud mod vest, de vindblæste 
og skæve træer i skellene mellem 
markerne. Oplevelsen af, at så langt 
øjet rækker, fi ndes verden, og den 
verden ligner den verden, der var i 
går og som også vil være der i mor-
gen. 
Jeg voksede op på Lindager. Har 

cyklet ad de små landeveje til Røn-
nebjeg og Tollestrup for at lege med 
klassekammerater. Jeg kan stadig 
huske fortovets struktur fra skolen 
og hjem, den store sten ved pleje-
hjemmet, stien ind til skoven, ”den 
ny vej” Byager og så til højre ned ad 
Lindager til nr. 3. Den rute gik jeg 
hver dag i 10 år. Vi spillede badmin-
ton på vejen, fodbold på Børnenes 
Jord, og købte blandet slik til 10 øre 
stykket hos bageren. Når nogen 
spørger mig, hvor jeg kommer fra, 
siger jeg ”Poulstrup”, og tilføjer så: 
”… en lille by mellem Hjørring og 
Brønderslev”. Forbavsende mange 
ved faktisk, hvor det er! I Poulstrup 
var jeg ikke bare barn og skolebarn 
– jeg var også lærerbarn – ”Lærer 
Hansens datter” – på godt og ondt. 
Min far stiftede PV Sport 81, da jeg 
var 10 år gammel. Det var ikke altid 
nemt, men hvor er jeg stolt af at se, 
hvor I har bragt det hen i dag! Min 
mor arbejdede hos Told og Skat i 

Hjørring og hvis der er noget, jeg har 
taget med mig, så er det, at jeg skulle 
se at få en uddannelse og tjene mine 
egne penge og at man bidrager til lo-
kalsamfundet. Foreningslivet blev en 
stor del af mig og ”det at tage ansvar 
og gøre noget ved det” er også ble-
vet en stor del af mig.
Her i sommer havde jeg besøg af 
Marianne og Jan og deres to drenge 
Tobias og Anton. Marianne voksede 
op på Lindager 13, hvor hendes for-
ældre stadig bor. I dag bor hun i Torn-
by. Vi gik i klasse sammen, sad ved 
siden af hinanden og var tit sammen 
i fritiden. Jeg husker stadig, hvordan 
vi, når det var mørkt, fulgte hinanden 
på halvvejen og så løb alt, hvad vi 
kunne hver sin vej hjem med hjer-
tet hamrende af lige dele forpustet-
hed og skræk for spøgelser! Overfor 
boede Jette og hende har jeg også 
kontakt med i dag. Hendes far bor 
stadig i Poulstrup og Jette bor i Vi-
borg med mand og to drenge. Og jeg 
bor i Herlev – 460 km fra Poulstrup 
og 14 km udenfor København. Tæt-
test på Poulstrup er min bror Mikkel, 
som sammen med Sanne og deres 
to drenge, Frederik og Jonathan, har 
bosat sig i Vrå. 
Efter Vrejlev-Hæstrup skoles 9. klas-
se kom jeg på gymnasiet i Hjørring. 
Her var jeg pludselig ikke ”kendt af 
alle”. Efter gymnasiet tog jeg et år til 
Canada, hvor min moster var med til 
at afgøre mit studievalg. Mine over-
vejelser svingede mellem at læse til 
arkitekt, psykolog eller ”noget med 
matematik”. Min moster foreslog en 

ingeniøruddannelse og sådan endte 
jeg på DTU (Danmarks Tekniske 
Universitet) i Lyngby nord for Køben-
havn og blev civilingeniør indenfor 
energi og klima. På studiet mødte 
jeg Jens, vi blev kærester, fl yttede 
sammen, blev gift, fi k barn og senere 
to børn mere, så nu er vi en familie 
på 5 og har været gift i 19 år.
Jeg har altid været engageret i folk, 
aktiviteter og foreningslivet, i gymna-
siet var det de årlige skolekomedier, 
og på DTU var det foreningspolitik 
og det sociale studiemiljø. Jeg har 
været med til at starte et musiksted 
op i Lyngby, stiftet et studenterblad, 
stiftet en boligformidling til interna-
tionale studerende på DTU og endte 

som formand for Polyteknisk For-
ening, studenterforeningen på DTU, 
i spidsen for de dengang 6000 stude-
rende. Ét år havde jeg eksamen den 
23. december og med sne og dertil 
hørende togafl ysninger, så det ud 
som om, jeg ikke ville nå hjem til jul. 
Lige der følte jeg mig godt nok langt 
væk hjemmefra. Det blev bedre, da 
Storebæltsbroen stod færdig og tu-

Sidste skoledag

Poulstrup håndboldpier

Vagn Hansen og Frida
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Hvor blev de af.......

ren blev kortet ned fra 8 til 6 timer.
Livet har bump med sig på vejen. Mit 
første barn er født ekstremt for tid-
ligt (uge 25+5), fi k meningitis og blev 
passet hjemme på skift af os begge 
de første næsten 2 år. Vi var hhv. 
24 og 26 år og begge under uddan-
nelse, så det var trange kår, men vi 
klarede den. Og vigtigst – det gjorde 
hun også og er i dag 18 år og skal i 
2.g på gymnasiet.
Jeg fi k job i et rådgivende ingeniør-
fi rma, Carl Bro (nu Sweco), og blev 
hurtigt som helt nyuddannet suget 
ind i Ingeniørforeningen, IDA, hvor 
jeg blev valgt til hovedbestyrelsen og 
repræsentantskabet. 12 år efter blev 
jeg valgt til at stå i spidsen for Ingeni-
ørforeningen med de i dag mere end 
100.000 medlemmer. Jeg har rejst 
Danmark og verden rundt, talt om 
den teknologiske udvikling, om inter-
net of things, om klimaforandringer, 
om robotteknologi, om ingeniørfaget 
og om hvad en fagforening også kan 
være. Jeg har stiftet Engineer the 
future, en forening, hvor mere end 
50 virksomheder, organisationer og 
uddannelsessteder er gået sammen 
om at skaff e fl ere ingeniører til det 

danske arbejdsmarked. Alle regioner 

mangler ingeniører, også Nordjyl-

land. 

De sidste 6 år har jeg været i et så-

kaldt ”top-job”. Jeg har beskæftiget 

mig med uddannelsespolitik, ar-

bejdsmarkedspolitik, erhvervs- og 

vækstpolitik, udvikling og strategi på 

bestyrelsesniveau, medievirksom-

hed og digitalisering. Jeg har været 

i radio, på TV og i aviserne. Jeg har 

haft møder med så mange ministre, 

at jeg ikke længere tæller dem (de 

er godt nok også blevet skiftet meget 

ud på seks år…). Jeg har ansat di-

rektører og siddet som bestyrelses-

formand i bl.a. et møde- og konfe-

rencecenter, et forsikringsselskab og 

fl ere fonde. Der er ca. 400 ansatte 

i IDA koncernen, en bruttoomsæt-

ning i alt på ca. 800 mio. kr. og en 

egenkapital på ca. 750 mio. kr., men 

mest af alt har jeg nydt et miljø i en 

forening, hvor der er mange frivillige 

og hvor arbejdet drives af motivation 

og lyst.  

Jeg har nok altid haft meget om øre-

ne og må indrømme, at jeg trives i 

det. Formandsposten i IDA er lige 

givet videre til en ny formand efter 

mine 6 år på posten og jeg funderer 

over, hvad jeg skal kaste mig over 

som det næste. 

Min far døde desværre kort tid efter 

en ellers vellykket hjerteoperation i 

august sidste år og min mor er ramt 

af en sjælden art demens, hvor vi har 

meget svært ved at kommunikere og 

hvor der gradvis er fl ere og fl ere helt 

almindelige dagligdagsting, som hun 

skal have hjælp til. Hun bor i eget 

hus i Sæby, hvor min far og mor har 

boet de seneste 18 år. Det er på 

mange måder svært at være vidne til 

og hårdt at se på, at ens forældre, 

de mennesker, som altid har været 

der for én, som har været stærke 

og vist vejen, enten nu kun befi nder 

sig i hjertet eller er langt væk på en 

anden måde. Livet har yderpoler, og 

det gælder om at huske alle de gode 

ting, når uvejret rammer. Jeg fi nder 

”min indre udsigt” frem – det fl ade 

landskab, hvor man kan se langt - 

når det raser lidt meget eller skyerne 

er lidt tunge. Det stiller ligesom det 

hele lidt i vatter. Især i de seneste år 

er det gået op for mig, hvor meget en 

tryg barndom betyder for én resten 

af livet. Jeg havde en tryg barndom 

på Lindager 3 i Poulstrup og jeg hå-

ber, at jeg kan give den ro og sik-

kerhed videre til mine egne børn. Og 

til jer i Poulstrup og omegn – vil jeg 

bare gerne sige tak.     

Fakta
• Frida Frost (f. Hansen)

• Gift med Jens Frost, som arbej-

der i Region Hovedstaden med 

kollektiv trafi k

• Har pigerne Thea, Tilde og 

Maria på hhv. ”snart 9”, 11 og 

18 år.

• Bor i Herlev.

• Tidl. formand for Ingeniørfor-

eningen, IDA

• Bestyrelsesformand, Experi-

mentarium

• Bestyrelsesmedlem i DIP, 

Danske Ingeniørers Pensions-

selskab

• Medlem af Advisory Board på 

DTU Elektro

• Eksamen fra Vrejlev-Hæstrup 

Skole, Hjørring Gymnasium, 

Danmarks Tekniske Universitet 

samt bestyrelsesuddannelse på 

INSEAD i Frankrig.
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Husene i Harken

Ålborgvej 611, Harken
Den 1. april1930 hed ejeren Christian Nielsen
Den 19. juli 1930 købte Karen Larsen huset. Hun ord-
nede regnskabet på Harken Mejeri. Karen var søster til 
Regner Nielsen, Østermarken.
I 1963 solgte Karen Larsen til Marie og Jens Valdemar 
Knudsen, som indtil da boede på Elme Alle 35.
I 1984 stod Marie Knudsen som ejer af huset.
Den 21. september 1987 købte Svend Åge Nielsen hu-
set.
Svend og Anna blev gift i 1971. Ålborgvej 611 har tidli-
gere hørt under Harkengård.
Svend er opvokset på Rønnovsholsvej 70 og har gået i 
Rønnovsholm skole.
Svend var chauff ør hos Finn Sørensen i mange år.
Anna er født i Tårs, og hun har altid været hjemmegå-
ende og passet Svend og de 3 drenge
Niels bor i Galten ved Århus
Lars og Thomas bor i Harken.
Thomas har købt Ålborgvej 611, så nu er Svend vice-
vært.

Aalborgvej 611 som det ser ud i dag

Tidligere billede af Aalborgvej 611

Anna og Svend Nielsen blev gift i 1971

Svend blev alene i 2013.
Hans tid går med at passe den store have - høns og op-
drage familiens nye hund “Miche”, og passe sønnerne 
op, lave mad - vask og rengøring.
Svend er også alt muligmand i H.U.G.F.
Han afl øser hos Bent Søndergård ApS. 
Spiller Bowling hver onsdag i Landbo Seniorklubben.
Når Svend skal sige det - ”Er det kun Harken, der duer at 
bo i”.     Henny Madsen

Rutine fornægter sig ikke!
På billedet ses PV Sport 81´s ”gamle” 
drenge (Det grå guld) og hjælperne om-
kring holdet, som vandt Veteran oldboys 
turneringen ”Vendelboerne” i år. PV Sport 
81 fra Poulstrup vandt med et point foran 
favoritterne fra Bindslev.
De lidt yngre ”gamle” fodboldspillere fra 
PV Sport 81 blev i øvrigt en fl ot nr. 2 i 
oldboys turneringen. Forskellen på ve-
teran-oldboys og oldboys er, at alle der 
spiller Veteranoldboys, skal være fyldt 45 
år på kampdagen, mens dem der spiller 
oldboys fodbold skal være fyldt 30 år på 
kampdagen, og oldboysspillere må der-
udover ikke spille højere end serie 4 fod-
bold.

Henrik Hansen
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Kulturgruppen

Endnu engang er det lykkedes Kulturgruppen i 
Poulstrup at få samlet en hel masse fl ittige kvinder 
til broderi i Aktivitetshuset.
Holdet var fuldtalligt, da vi lørdag den 8. okt. var 
samlet i Aktivitetshuset til broderi sammen med 
Björk Ottisdottir, brodøse ved Skolen for Design og 
Håndarbejde i Skals. 
Vi mødtes kl. 9 til rundstykker, men var hurtigt i 
gang med dagens første projekt: en meget fi nurlig 
nålepude designet efter eget valg.

Workshop med brodøse fra Skals.

Frokosten var en god og nødvendig del af 
arrangementet, men igen var vi hurtigt vi-
dere, da det jo handler om, at få fl est mulige 
gode ideer med sig hjem, når muligheden 
byder sig. 
Workshoppen var planlagt, så alle starter 
dagen med den samme opgave. I løbet af 
dagen er der så mulighed for at arbejde 
med andre former for broderi, igen vejledt 
på bedste vis af Björk. 
Kl. 16 sagde vi farvel til en gruppe glade 
kvinder, der efter en dejlig dag var fyldt med 
nye ideer og gode fi f i forhold til vinterens 
sysler med broderier. 
Det var 2. gang vi havde så fi nt besøg i 
Poulstrup. At dømme efter de mange fi ne 
tilbagemeldinger Kulturgruppen har fået, så 
vil vi nok forsøge at gentage succesen næ-
ste år.
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Lokalhistorisk arkiv

Nyt fra Lokalhistorisk Arkiv
Efter fl ytningen fra Hovedgaden 8 til Poulstrup Friskole og 
Børnehus er vi ved at fi nde os til rette i de nye omgivelser. 
Det er meningen at Arkivet i fremtiden vil holde åbent når 
der sker noget spændende på skolen. 
Første gang vi holdt ekstra åbent på Arkivet var, da der var 
”Åben avten” i Poulstrup d.23. august og det var en god be-
gyndelse, idet vi havde ca. 20 besøgende denne aften. Til 
spejdernes julemarked havde vi lavet en udstilling af gamle 
julepostkort.

Lørdag den 13. 
august var der Nord-
jysk Veteranrally for 
lastbiler, brandbi-
ler og busser fra før 
1986.
Det var foreningen 
Nordjysk Lastbilsno-
stalgi af 2007 med 
garage i Hjørring, der 

arrangerede det 
hele.

Lastvognsrally kom forbi Vrejlev Kloster

Turen, der førte veteranerne fra foreningens område på Mads 
Clausens Vej 9 i Hjørring gik over fl ere byer i Vendsyssel. Bl.a 
kom veteranerne over Ilbro, Lendum, Hørby, Sæby, Brøn-
den, inden man som et af de sidste steder på ruten kom forbi 
Vrejlev Kloster. 

Fra billedarkivet...
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Kulturgruppen

Kulturgruppen i 
Poulstrup.
Kulturgruppen i Poulstrup er en lille 
gruppe, der gerne vil lave forskel-
lige kulturelle arrangementer, af en 
karakter, der ellers ikke vil være at 
fi nde i Poulstrup. Gruppen har eksi-
steret i en halv snes år og har stået 
for mange arrangementer, blandt an-
det teaterforestillinger: Svend; Knud 
og Valdemar. Tur til Vendsyssel tea-
ter, hvor vi så Prinsesserne, forestil-
ling med Dunkelfolket og fl ere andre. 
Havevandringer. Arrangementet 
”Åben by og land”. Forskellige fore-
drag, for nylig med formand for etisk 
råd Jacob Birkler og tidligere mange 
andre kendte og betydelige personer 
i samfundet.
I øjeblikket er kulturgruppen repræ-
senteret af 4 voksne kvinder.
For at få et bredere idegrundlag til 
arrangementer, ville det være rigtig 
dejligt, hvis der er et par stykker, der 
kunne have lyst til at deltage i grup-
pen. 
Gerne af begge køn og gerne under 
50 år.
Skulle nogen have lyst til at deltage 
i arbejdet – eller er der nogen, der 
har nogle gode ideer til initiativer / ar-
rangementer i Poulstrup, må i meget 
gerne kontakte os
Birgitte Poulsen             
tlf. 40 27 62 27
Betty Bjerre   
tlf.41 31 47 24

Billeder fra nogle af de mange ar-
rangementer der gennem årene er 
blevet afviklet i Poulstrup.
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Dato Kirkeåret Vrejlev Hæstrup

December

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

 7. december 10.00 Kirstine Rafn
            Børnehavens juleafslutning

11. december 3.s. i advent 19.00 Kirstine Rafn
            De 9 læsninger - vin og chips

13. december 10.00 Kirstine Rafn
            Juleafslutning for dagplejere m.fl . 

18. december 4.s.i advent 10.30 Kirstine Rafn

22. december   8.20 Kirstine Rafn
           Friskolens juleafslutning

24. december Juleaften 10.30 Kirstine Rafn
            Mest for børn

 

24. december Juleaften 15.30 Kirstine Rafn 14.00 Kirstine Rafn

25. december Juledag 10.30 Kirstine Rafn

26. december 2. juledag 09.00 Kristine Folmer-Marstrand

Januar

 1. januar Nytårsdag 16.00 Kirstine Rafn
          Kaff e og kransekage

14.00 Kirstine Rafn
          Kaff e og kransekage

 8. januar 1.s.e.h.3.k 10.30 Hanne D. Kjeldsen

15. januar 2.s.e.h.3.k 10.30 Hanne D. Kjeldsen

22. januar 3.s.e.h.3.k 10.30 Hanne D. Kjeldsen

29. januar 4.s.e.h.3.k 10.30 Hanne D. Kjeldsen

 Februar    

 2. februar Kyndelmisse 19.00 Hanne D. Kjeldsen
          Vin og Chips

 5. februar S.s.e.h.3.k 10.30 Hanne D. Kjeldsen

 8. februar 17.30 Hanne D. Kjeldsen
          Gud og aftensmad

12. februar Septuagesima 10.30 Hanne D. Kjeldsen

19. februar Seksagesima 10.30 Hanne D. Kjeldsen

25. februar 10.30 Hanne D. Kjeldsen - dåbsgudstjeneste i den kirke, der vælges først

26. februar Fastelavn 10.30 Hanne D. Kjeldsen

Marts

 5. marts 1. s. i fasten 10.30 Hanne D. Kjeldsen

Gudstjenestelisten



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 opga-

ver.
Følgende dage holder jeres præst fri:

2. - 4. december
26. december

28. - 30. december

Studieorlov
Fra mandag den 2. januar 2017 til og med søndag den 2. april 2017 har 
præsten studieorlov. Stiftet og provstiet har bevilliget mig tre måneders fri 
til at studere. Jeg skal bruge tiden på at lave helt nyt – og forhåbentlig – 
spændende konfi rmandmateriale. Hvis tiden tillader det, skal der også la-
ves nyt materiale til minikonfi rmander. 
Jeg kommer naturligvis til at savne 
det daglige arbejde i sognene, men 
jeg glæder mig samtidig til at komme 
i gang med projektet. I hele perioden 
er Hanne D. Kjeldsen konstitueret. 
Hanne forretter alle kirkelig handlin-
ger og kan træff es på 

Tlf. 98 99 92 03 eller 21 62 44 09, 
mail: hkogjk@gmail.com.

Nyt fra Indre Mission
Fredag den 25. november kl. 19.30:
Adventsmøde hos Dorthe og Per Møller, 
Smedievejen 95, 9800 Hjørring
Fredag den 27. januar  kl. 19.30:
Møde hos Dorthe og Per Møller, Smedievejen 
95, 9800 Hjørring
Fredag den 17. februar kl. 19.30:
Møde hos Dorthe og Per Møller, Smedievejen 95, 9800 Hjørring
Fredag den 17. marts kl. 19.30:
Møde hos Dorthe og Per Møller, Smedievejen 95, 9800 Hjørring

Alle er velkommen
Kontaktperson: Erik Christensen, tlf. 23 47 86 92
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Dåbsgudstjeneste
Vi holder 4 dåbsgudstjenester på lørdage igen i 2017. Der er nogle 
familier, der ellers har vanskeligt ved at få alle de fjerne slægtninge 
med, når der skal være dåb søndag formiddag. Dette har vi valgt at 
tage højde for, ved at holde en særlig dåbsgudstjeneste følgende 
lørdage:

25. februar  og    27. maj
26. august    og   25. november

Alle dåbsgudstjenester starter kl. 10.30 – men om det bliver i Hæ-
strup eller Vrejlev kirke vil tiden vise. Det er nemlig sådan, at de 
første dåbsforældre til at bestille dåb den pågældende lørdag – 
bestemmer hvilken kirke, det skal foregå i. Så det er bare med at 
komme i gang med planlægningen, hvis man ønsker lørdagsdåb i 
en bestemt kirke.

Morgensang
Hele vinterhalvåret samles vi om 
morgensang i 
Vrejlev kirke følgende dage: 
6. december, 
10. januar, 
7. februar og 
7. marts – 
alle dage kl. 8.30
Vi mødes i kirken til en lille halv 
times sang og lidt læsning fra 
Bibelen, hvorefter vi går til sog-
nehuset for at drikke kaff e, spise 
rundstykker og sludre med hin-
anden. 
Det er tredje sæson - og vi skal 
hilse fra de to første sæsoner og 
sige, at det er helt utrolig hygge-
ligt. Vi er opmærksomme på, at 

der også er andre aktiviteter tirs-
dag formiddag. Derfor har vi ryk-
ket tidspunktet til kl. 8.30 – så er 
det også mere morgensang…
Vi håber ikke, at I synes det er 
for tidligt. Vi glæder os i hvert fald 
meget til at se jer alle sammen.

Der er rigtig mange gode grunde til 
at komme i kirke i julemåneden, her 
er en lille oversigt, så I kan vælge 
alle de gudstjenester ud, som I synes 
passer til jer:
Søndag d. 4/12, kl. 9.00 – 
højmesse i Vrejlev kirke v/Kristine 
Folmer-Marstrand
Onsdag d. 7/12, kl. 10.00 – 
gudstjeneste for børnehavebørn og 
andre interesserede i Hæstrup Kirke
Søndag d. 11/12, kl. 19.00 – 
De 9 læsninger i Vrejlev Kirke
Tirsdag d. 13/12, kl. 10.00 – 
Legekirke-juleafslutning for dagple-
jebørn og alle andre interesserede i 
Vrejlev kirke
Søndag d. 18/12, kl. 10.30 – 
Højmesse i Vrejlev kirke
Torsdag d. 22/12, kl. ca. 8.20 – 
skolens juleafslutning i Vrejlev kirke
Juleaften – 24. december – kl. 
10.30 i Vrejlev Kirke holder vi guds-
tjeneste i børnehøjde. Juleaftensdag 
kan være lang og det kan være van-
skeligt at vente til aften 
– hvor alle de dejlige 
pakker skal åbnes. Der 
er mange gode grunde 

til at gå i kirke, men måske navnlig ju-
leaftensdag, hvor vi fejrer hele julens 
hovedperson; Jesus. Kom og hør 
hvordan det gik til, da Jesus blev født.
Juleaften – 24. december – kl. 
14.00 i Hæstrup kirke, mest for voks-
ne (men børn er selvfølgelig meget 
velkommen). Og passer det bedre i 
den pressede tidsplan med kl. 15.30, 
så holder vi julegudstjeneste i Vrejlev 
kirke.
1. juledag – 25. december – kl. 
10.30 holder vi højmesse i Hæstrup 
kirke.
2. juledag – 26. december – kl. 9.00 
holder Kristine Folmer-Marstrand 
gudstjeneste i Vrejlev kirke.
Nytårsdag - 1. januar holder vi to 
gudstjenester; kl. 14.00 i Hæstrup 
kirke og kl. 16.00 i Vrejlev kirke. 
Vi byder på en god kop kaff e og et 
stykke hjemmelavet kransekage ef-
ter hver af gudstjenesterne, så vi får 
mulighed for at ønske hinanden godt 
nytår. 

Julen og nytårets gudstjenester
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Nytårsgudstjeneste

Den første dag i det nye år skal fejres. Måske 
ikke på helt samme måde, som årets sidste dag 
bliver det…
Vi holder nytårsgudstjeneste søndag den 1. ja-
nuar 2017 kl. 14.00 i Hæstrup kirke og kl. 16.00 
i Vrejlev kirke. Det er vores håb, de sene tids-
punkter taget i betragtning, at I har fået øjne og 
er kommet jer så meget over gårsdagens fejring, 
at I har lyst til at ønske hinanden godt nytår i kir-
ken med en god kop kaff e og lidt hjemmebagt 
kransekage.

Torsdag d. 2. februar 2017, kl. 19.00 holder vi aftengudstjeneste – Kyndel-
misse kaldes denne dag, som ligger 40 dage efter Jesu fødsel. Oprindeligt 
en markering af Marias renselse i templet. Man holdt en lysmesse i den 
katolske kirke (missa candalarum), der også i katolsk tid var en fridag i 
Danmark – indtil Struense afskaff ede den i 1770!

Vi fejrer ikke Marias renselse i den danske folkekirke – men vi har i mange 

år alligevel fastholdt fejringen denne dag. Efter reformationen fi k fejringen 

præg af lys – mere end renselse. Og det er da også fejringen af lysets 

komme vi ønsker at fremhæve. Utallige steder i Bibelen betegnes Jesus 

som vores lys, verdens lys. Og det er da nok værd at fejre.

Efter gudstjenesten er der et godt glas vin eller cider – som vi nyder i kirke-

rummet. Vi håber rigtig mange har lyst til at lægge vejen forbi. 

Kyndelmisse

Juleafslutning for børnehaven i Hæstrup kirke
Onsdag den 7. december, kl. 10.00 glæder Nol sig meget til at tage imod 

alle børn og barnlige sjæle i den hyggelige Hæstrup kirke. 

Nol er en hyggelig – og lidt fræk fyr – som gerne vil fortælle om den gang 

han red med den tykke dame på ryggen en meget, meget lang tur – helt 

til Betlehem.

Vi hygger os med sjove julesange og med Nols fortælling – og det er ikke 

bare for børn. Alle er meget velkommen til at være med til at give børne-

havebørnene en dejlig oplevelse – og måske  selv få et lille pusterum i 

juletravlheden.



Juleafslutning for Poulstrup Friskole 
og børnehus i Vrejlev kirke
Inden skolebørnene går på juleferie plejer de at slutte første halvdel af skole-
året af i kirken. Og i år er ingen undtagelse. Torsdag d. 22/12 starter eleverne 
fra Friskolen et lille fakkeloptog fra skolen mod kirken. De ankommer ca. kl. 
8.20 og deltager i dagens første fejring af juleferien.
Vi holder en kort gudstjeneste – der selvfølgelig handler om jul – synger de 
bedste julesange og julesalmer og lader op til de dejlige fridage, som ligger 
foran os.
Vi vil meget gerne invitere alle interesserede med denne morgen, kom og op-
lev den dejlige stemning, når mere end 100 skoleelever glæder sig til juleferie, 
til at sove længe nogle dage, til ikke at lave lektier – og måske også lidt til at 
få julegaver…

Billeder fra juleafslutningen 2015 - 
hvor skolekoret sang julesalmer.
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Vi siger tillykke til:

Johan Winther
Døbt i Vrejlev kirke 
31. juli 2016

Alma Anemone Larsen
Døbt i Vrejlev kirke 
7. august 2016

Benjamin Vestergaard Karlsen
Døbt i Vrejlev kirke 
18. september 2016

Josephine Dunker
Døbt i Vrejlev kirke 
9. oktober 2016

Vi har sagt farvel til:

Mathias Sort Christensen
Bisat fra Vrejlev kirke 
12. august 2016

Asta Svendsen
Begravet fra Vrejlev kirke 
13. august 2016

Poul Svendsen
Begravet fra Vrejlev kirke 
13. august 2016

Bente Ellen Gorm Rasmussen
Bisat fra Vrejlev kirke 
22. oktober 2016

Juleafslutning for dagplejebørnene
Tirsdag den 13. december, kl. 10.00 ”juler” vi for alle børn i dagplejealde-
ren i Vrejlev kirke. Vi synger og danser, hopper og kaster med ærteposer, 
rasler med rasleæg og de få løse 
skruer organisten og præsten har i 
hovedet 
Vi hygger os kort sagt på alle mulige 
måder. 
Kom og vær med og giv dagpleje-
børnene en dejlig juleafslutning i kir-
ken. Tag endelig barnebarnet eller 
egne børn med – de behøver ikke 

være dagplejebørn hos de lokale dagplejemødre. Vi vil gerne give alle børn 
i den alder en hyggelig og sjov oplevelse.
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For dig, der kan lide at synge
Vrejlev-Hæstrup kirkers kor: 
• er et 4-stemmigt blandet kor, hvor repertoiret består af kirkemu-

sik, nye og gamle salmer, danske og nordiske sange, viser, spiri-
tuals 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 arrangementer.
• 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 kaff epause

Nye kormedlemmer
• Hvis du har lyst til at synge i kor, har en god sangstemme og må-

ske 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 fl este 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 smuk-
ke 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 sal-
mernes stemning ind i de små, 
som oplever med alle sanser. Vi 
lytter til musik, puster sæbebob-
ler og leger med rasleæg og far-
vestrålende tørklæder.
Vi mødes torsdage i Vrejlev kirke 
kl. 10.00, hvor vi synger og spil-
ler en halv times tid. Herefter går 
vi over i sognehuset og drikker 
kaff e.

Det koster ikke noget at være 

med.

Hvis du vil vide mere er du vel-

kommen til at kontakte:

Organist: Lene Rom Frede-

riksen. Tlf. nr. 98887881 eller  

30129081  

Hjælpere: 

Jytte Borrisholt. Tlf. nr. 98988397, 

Charlotte Nyeng Kristiansen. Tlf. 

nr. 61764976 

I foråret er der babysalmesang 

10 gange afbrudt af vinterferie i 

uge 8

26. januar
2. - 9. og 16. februar

2. - 9. - 16. - 23. og 30 marts
6. april

Venlig hilsen Lene (organist)

Årets første sangaften
Jeppe Aakjær

Menighedsrådet ved Vrejlev og Hæstrup Kirker inviterer til årets første 

sangaften 

Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19.00
På forhånd har organist Lene Rom Frederiksen valgt et antal sange og sal-

mer fra salmebogen og Højskolesangbogen, som vedrører aftenens tema.

Der bliver naturligvis også plads til, 

at deltageme kan komme med for-

slag til, hvad der skal synges.

I pausen serveres der kaff e, te og 

hjemmebagt kage. 

Alle er velkomne. 
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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 sangglæ-
den i fokus.
Her arbejder vi med en god og sund sangteknik, vi synger fl er-
stemmigt, 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, onsdag 13.15 til 14.00
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

Fredagsdamerne 
Den første fredag 
i måneden er en 
særlig dag for de 
mange fl ittige damer 
i Vrejlev, for den dag 
mødes de i sogne-
huset for at strikke 
til andre og snakke 
sammen. 
For enden af det lan-
ge bord i sognehuset fremlægges ved starten af hver sam-
menkomst de mange arbejder der er frembragt siden sidste 
møde. På alle måder er det en god gerning der gøres, det er 
sundt at mødes og spørge ind til hinanden, og det er sundt 
at grine sammen, og samtidig er det sundt at gøre noget for 
andre, og det er netop det, fredagsdamerne har gang i. 
De fl este af damerne bor her på egnen, men fl ere kommer fra 
Hjørring, og mødes så i Sognehuset, de nyder alle at værre 
en del af gruppen, da de har stor tillid til hinanden, de nyder i 
høj grad kontakten med hinanden og har et stort omsorgsgen.
Mødedatoer i Sognehuset - alle dage kl. 14.00

2. december - 6. januar - 3. februar
Da vi af naturlige årsager har mistet fl ere strikkere, kan vi godt 
bruge nogle fl ere, som har lyst til af deltage i vores fællesskab. 
I kan bare møde op. Vi har garn og stof på lager.

Fredagsdamerne

SPIREKOR
Spirekoret er et gratis tilbud til 
alle sangglade piger og drenge 
fra 0.-2. klasse
Sangglæden er i fokus, og vi le-
ger 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 arran-
gementer på skolen og i kirken.
Vi øver på Poulstrup friskole, 
fredag kl. 12.30 til 13.00
Går du ikke på friskolen og har 
lyst og mulighed for at være med 
kan du kontakte organist og kor-
leder: Lene Rom Frederiksen
Tlf. nr. 98887881/30129081 eller 
lenerom@mail.dk

Julehjælp
Det er muligt at søge julehjælp ved Vrejlev og 
Hæstrup sogne. Eneste krav er, at man bor i et 
af sognene og  ikke selv har midler til at holde 
jul. Julehjælpen består af en købmandskurv, 
der kan lette økonomien lidt.
Julehjælp søges hos præsten og alle henven-
delser behandles fortroligt. Ansøgning om jule-
hjælp med angivelse af husstandens størrelse 
(antal personer – om der er børn og deres al-
der) og hvorvidt man ønsker and eller fl æske-
steg, skal være præsten i hænde senest den 
16. december 2016.
Alle ansøgere får svar senest den 19. decem-
ber og købmandskurven kan afhentes på præ-
stegården – eller præsten kan levere den på 
adressen - den 23. december.
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Det nye menighedsråd
Det ligger nu fast, hvordan det nye 
menighedsråd er sammensat fra 1. 
søndag i advent og fi re år frem. 
Allerede den 13. september holdt vi 
fælles opstillingsmøde for de to sogne 
Vrejlev og Hæstrup. Siden 2008 har 
de to sogne haft fælles menigheds-
råd, og dette samarbejde fortsætter 
også fremover. På opstillingsmødet 
blev reglerne for menighedsrådsval-
get fremlagt, og da der efterfølgende 
kun blev fremlagt en liste, er det et 
såkaldt fredsvalg i vore sogne.
Det er helt centralt for sognemenig-
heden, at der i rådet er et godt og 
tillidsfuldt samarbejde ikke mindst, 
når der er forskellige synspunkter på 
opgaverne; gennem hele min tid som 
menighedsrådsmedlem har der altid 
været et godt og stærkt samarbejde 
om alle de opgaver vi har haft. Det er 
jeg sikker på vil fortsætte også i det 
”nye” råd. 
Det nye menighedsråd har store ud-
fordringer, især med de planer der 
foreligger om udbygning af det eksi-
sterende Sognehus. En stor opgave, 
som jeg er sikker på vi også vil løse, 
til glæde og gavn for alle i sognene.

Medlemmer i det kommende menighedsråd
Navn Adr. Telefon

Erik Kristensen Hæstrupvej 101 9800 Hjørring 20 80 49 28

Poul Holst Vestermarksvej 77 9760 Vrå 40 10 92 58

Margit Christensen Bastholm Møllevej 175 9760 Vrå 30 68 25 34

Henny Thomsen Møgelhøjvej 105 9760 Vrå 24 65 98 33

Birgith Pedersen Vrejlev Møllevej 87 9760 Vrå 50 99 68 99

Karen Margrethe Bruun Ny Rønnebjergvej 114 9760 Vrå 21 67 52 15

Mette Thorup Eskildsen Hæstrupvej 109 9800 Hjørring

Suppleanter:

Bjarne Jensen Hæstrupvej 95 9800 Hjørring

Jens-Ole Frederiksen Gl. Rønnebjergvej 155 9760 Vrå

Menighedsrådet konstitueres ved menighedsrådsmødet den 23. november

Aktivitetsrådet
I Vrejlev og Hæstrup sogne har vi i 
mange år haft stor glæde af aktivi-
tetsrådet, som bistår med både råd 
og praktisk arbejde, når de mange 
arrangementer skal afvikles i løbet 
af året. 
Der er altid mange småting der skal 
laves inden et arrangemnet - der 
skal måske stilles borde og stole 
frem, kaff ebrygning, kontrol af bil-
letter ved koncerter, oprydning efter 
arrangementer, ja, opgaverne er 
mange, og medlemmerne af akti-
vitetsrådet er en uvurderlig hjælp 
med det praktiske arbejde ved ar-
rangementerne. 
Menighedsrådet vil gerne udtrykke 
en stor tak til aktivitetsrådet, for altid 
at stille op og gøre en indsats, og 
altid med et smil og godt humør. Tak 
for rigtig godt samarbejde, vi håber 
på mange gode timer i de kommen-
de år. 

Margit Christensen

Aktivitetsrådet
Navn Adr.

Jens-Ole Frederiksen Gl. Rønnebjergvej 155 9760 Vrå

Henning Risom Christensen Vrejlev Kirkevej 60 9760 Vrå

Jytte Borrisholt Gl. Rønnebjergvej 209 9760 Vrå

Majbritt Tripp Hæstrupvej 103 9800 Hjørring

Grethe Kristensen Hæstrupvej 101 9800 Hjørring

Det daglige arbejde
Menighedsrådet har mange obliga-
toriske opgaver, som kommer helt af 
sig selv, men rådet er også en vigtig 
samarbejdspartner for præsten, når 
de mange arrangementer skal plan-
lægges og udføres, her har alle rigtig 
god hjælp fra de frivillige hjælpere i 
aktivitetsrådet, når f.eks sangaftener, 
børnegudstjenester, aftengudstjene-
ster o.m..m skal planlægges.
I det daglige er menighedsrådet ar-
bejdsgiver for hele kirkens og kirke-
gårdens personale, så der er ofte 
fl ere overenskomster og andre love 

og regler, som kontaktpersonen skal 

sætte sig ind i. 

På det økonomiske plan, er der lige-

ldes en del at sætte sig ind for kasse-

reren, der kommer ofte nye vejlednin-

ger fra Kirkemisteriet, som studeres, 

og frem for alt overholdes.

God arbejdslyst til det ”nye” menig-

hedsråd
Erik Kristensen

Fra menighedsrådets udfl ugt i 2016 for personale, menighedsrådsmedlemmer og 

aktivitetsråd - turen gik bl.a til Storvorde, hvor vi fi k hilst på vores tidligere præstepar 
Trine og Niels Christian Lassen i Storvorde

Fra menighedsrådet udfl ugt 2016 - turen gik til 

Guldhammer, hvor frokosten blev indtaget



I forbindelse med Vrejlev kirkes 100 
år jubilæum som sognekirke vil jeg 
her komme med lidt information om 
kirken. Oplysningerne er for en stor 
del fra kirkens synsprotokol, men 
også en del fra Peter Riemanns bog 
Vrejlev Klosters Historie udgivet i 
1947-48. Bogen er meget spænden-
de læsning og den er på lokalhistorisk 
arkiv i Poulstrup og bestemt et be-
kendtskab værd.
Siden reformationen i 1536 har klo-
stret og kirken levet en meget omskif-

Vrejlev Kirke 100 år som sognekirke 9. oktober 2016.
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De 9 læsninger
Vi har gennem fl ere år holdt en særlig aften
gudstjeneste 3. søndag i advent – og i år skal 
traditionen selvfølgelig følges. ”De 9 læsnin-
ger” er altid en rigtig hyggelig aften og i år 
er det søndag den 11. december, kl. 19.00 i 
Vrejlev kirke.
Denne hyggelige aften vil 9 ”lægfolk”, altså 
ikke-præster stå for læsningerne fra Bibelen. 
Vores dygtige kor kommer og synger for os 
– og vi skal selvfølgelig selv synge med på 
nogle af de dejlige julesalmer og –sange. 
Aftenen er meget stemningsfuld med mange 
levende lys i det smukke kirkerum. Og der er 
en helt særlig stemning, når lokale sognebørn 
står for gudstjenesten. Efter gudstjenesten vil 
vi gerne hygge lidt videre med en kop kaff e 
og en julesmåkage – og gode venner og na-

boers selskab.
Midt i december måned kan der nok 
være brug for at sidde stille og lade roen 
falde på. Vi har hver især så travlt med 
alle mulige gøremål op mod jul, derfor 
tilbyder vi en meget afslappet, rolig og 
stemningsfuld aften, hvor sindene kan 
”falde lidt ned” og vi alle kan få en til-
trængt pause i juleforberedelserne.

Ny alterdug i Vrejlev kirke
Vi indvier tillige vores nye alterdug den-
ne aften. Den meget smukke kant, som 
fru Svendsen og fru Larsen har kniplet 
bliver naturligvis hængende – det er blot 
dugen på alteret, der bliver udskiftet. 
Mere end 62.000 sting er taget og 100 
kors smykker den nye dug. Efter måne-
ders arbejde glæder vi os til at vise jer 
resultatet.

Hæstrup kirke har allerede fået ny alterdug - designet af Kirstine Rafn
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Vrejlev kirke - 100 år

telig tilværelse. Fra 1536 til 1538 var 
overgangsår som lensvæsen med 
Stygge Krumpen i Børglum som kgl. 
Værge eller forstander for Vrejlev 
Kloster. I 1538 overgik klostret til 
egentlig kgl. Len. Den første lens-
mand var Ove Vincentsen Lunge, 
og der har været mange forskellige 
lensmænd op til 1575, hvor Vrejlev 
kloster bliver herregård.
Klostret har i sin tilværelse som ho-
vedgård også ført en meget urolig 
tilværelse. Den ene ejer efterfølger 
den anden med så korte mellemrum 
at det sommetider giver indtryk af et 
løbende møntstykke, som Peter Rie-
mann skriver det. Egentlig slægts-
gård kan den kun kaldes i korte 
perioder. Til gengæld er der blandt 
dens ejere mænd og kvinder af lan-
dets kendteste og bedste slægter. 1. 
oktober 1932 køber landbrugskan-
didat Svend Malthe Holst klostret 
med overtagelse 1. november 1932. 
Siden har der jo så heldigvis været 
ro på ejerfronten og nu er det jo 3. 
generation i Holst slægten der ejer 
klostret.
Nå men det var kirken vi kom fra, 
og Peter Riemann skriver følgende: 
Vrejlev Klosters konge- og kirke-
tiende var i 1835 30 td. htk. hver, 
men dalede aaret efter til 28 td. og 
denne størrelse beholdt de til H. C. 
Nyholm solgte dem og kirken til en 
fru Reischel, København, som atter 
1874 solgte begge dele til en kreds 
af sognets beboere. -  1912 udgjorde 
sognets præstetiende knap 29 td. 
rug, 217 td. byg og 5 td. havre for-
uden 105 kr. og 12 læs tiendetørv. 
- 1914-18 blev tienden afl øst for 
25.075 kr., og 9. okt. 1916 overgik 
kirken til selveje.
I kirkens synsprotokol kan man læse 
følgende:
I henhold til kirkeministeriets skrivel-
se af 8. september 1916 afl everes 
Vrejlev kirke som selvejende institu-
tion til sognets menighedsråd. Ved 
en afl everingsforretning, som afhol-
des den 9. oktober 1916 af provsten 
for Børglum-Hvetbo Herred Kjær i 
forbindelse med de ordinære syns-
mænd N.C. Johansen og M. Jensen.
Tilstede var for kirketiendeejerne kir-
keværgen Mads Pedersen samt fra 
menighedsrådet formanden Pastor 
Norup og medlemmerne gårdmand 
Anders Nielsen og Lærer Obel, beg-

ge af Poulstrup.
Forretningen afholdtes i overens-
stemmelse med Ministeriets cirku-
lære af 4 september 1908.
De af Synet tidligere udsatte mangler 
er afhjulpne. Dog 
burde kirkegår-
dens søndre dige 
rettes. Menigheds-
rådet og kirkevær-
gen enedes om at 
førstnævnte påtog 
sig ansvaret for, at 
denne mangel ret-
tes mod at kirketi-
ende ej evner af få 
udbetalt: 25 kr.
I øvrigt var kirken 
i synsforsvarlig 
stand.
I øvrigt afl everes 
kirken til menighedsrådet som selv-
ejende institution på følgende vilkår 
fra 1. januar 1916 at regne.
1. Til kirkens fremtidige vedli-
geholdelse og drift henlægges den 
årlige kommunale godtgørelse for 
afl øst pligt af arbejde: 60 kr.
Ligeledes henlægges af afl øsnings-
summen for kirketiende 25.075 kr. 
dog bliver at fradrage de af kommisi-
onsforretningen under post 2, 3 og 
4 opførte beløb på i alt 3000 kr. til 
istandsættelse af kirkens tag.
2. Renter af den nævnte kapi-
tal, der er bestemt til bestridelse af 
kirkens årlige tilbagevendende ud-
gifter hæver af menighedsrådet først 
dog for halvåret 1. januar 1916 – 30. 
juni 1916 og fremdeles.
3. Menighedsrådet refunderer 
kirketiendeejerne visse for indestå-
ende år afholdte udgifter (368 kr. 24 
øre) efter forelagt regnskab og kvit-
teringer samt kirkeværgeløn for ¾ 
år: 64 kr. 50 øre.
Kirkens inventar forefandtes efter 
den foreliggende fortegnelse og var 
i forsvarlig stand.
Kirkens arkiv afl everes til menig-
hedsrådet
Protokollen oplæst. Forretningen af-
sluttet.
For synet: Jens Kjær, N.C. Johan-
sen, Mikkel Jensen 
For kirketiendeejerne: Mads Peder-
sen
For menighedsrådet: K. Norup, L. 
Thura Obel, Anders Nielsen
Vrejlev kirke har jo så siden væ-

ret drevet af menighedsråd. Det kan 
tydeligt ses på kirkens høje vedlige-
holdelsesstandard. Der har jo selvføl-
gelig været udfordringer under vejs, 
som står skrevet i synsprotokollen, 

men det er intet imod tidligere tiders 
synsforretninger. Peter Riemann om-
taler også dette: Aarene igennem gaar 
synene hen over kirken og holder den 
ved lige, selv om det undertiden gaar 
langsomt nok med at faa de udsatte 
mangler forbedret. 1849 var det saa 
slemt, at kirkeministeriet maatte true 
Nyholm som kirkeejer med sagsan-
læg, hvis der ikke blev taget grundigt 
fat paa istandsættelserne. Men trods 
denne opstrammer varede det lige til 
1854, før alt var tilfredsstillende udført.
Så alt i alt er det 100 års jubilæum 
hvor kirken fremtræder fra sin al-
lerbedste side. Med til dette hører jo 
renoveringen i 2008, som blev fulgt 
grundigt til dørs af daværende menig-
hedsrådsformand Knud Birch Ander-
sen og kirkeværge Kirsten Blichert. Så 
er det spændende hvad de næste 100 
år bringer!
Jan Bjergene Christensen
Kirkegårdsleder

Fra Vrejlev kirkes synsprotokol
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Serritslev købmandsgård

Da Eva og Peter Christensen an-
noncerede at de ville lukke køb-
mandsforretningen i Serritslev pr. 1. 
oktober, var der måske mange der 
troede, at så var det slut med køb-
mandshandel i Serritslev, men så-
dan er det heldigvis ikke gået, eller 
når det drejer sig om Serritslev så vil 
det nok være mere rigtig at skrive: 
sådan er det naturligvis ikke gået! 

Endnu engang viste borgerne i Ser-

ritslev sammenhold og handlekraft, 

og levede op til byens slogan: ”Vilje 

til udvikling”. 

Borgerforeningen tog straks initia-

tiv til at indkalde til et dialogmøde 

om købmandsbutikkens fremtid. 

Her dukkede der omkring 80 bor-

gere frem, og mange gode ideer 

om, hvorledes man kunne bevare 

købmandsbutikken i Serritslev blev 

vendt. En arbejdsgruppe blev nedsat 

til at arbejde videre med de ideer, der 

blev lagt på bordet. Arbejdsgruppen 

arbejdede hurtigt og eff ektivt, og ef-

ter en lille måneds tid modtog Ser-

ritslevborgerne en lille husstands-

omdelt folder, hvori man kunne læse 

om mulighederne for en fremtidens 

købmandsbutik i Serritslev, samt en 

invitation til et borgermøde, nr. 2.

Til dette borgermøde, nr. 2, mødte 

der ikke færre en 150 borgere frem, 

og for dem kunne arbejdsgruppen 

præsentere en model, hvor byens 

borgere i første omgang lejer, og 

senere køber, købmandsbutikken 

af den tidligere ejer. I modellen ind-

gik også en garantikøbsaftale, hvor 

borgerne hver d. 1. indsætter et 

beløb, som de vil handle for i butik-

ken. (I korte træk så går det ud på, 

at kunderne betaler forud for deres 

indkøb).  Dette giver en ny købmand 

et økonomisk råderum. Et vigtigt ele-

ment i modellen er naturligvis også 

at borgerne i Serritslev, og hvem der 

ellers må have interesse i, at der er 

en købmandsbutik i Serritslev, efter-

følgende lever op til løfterne, givet på 

borgermøderne, og handler i deres 

lokale købmandsbutik.

Allervigtigst så kunne man på dette 

borgermøde, nr. 2, præsentere bor-

gerne for et nyt købmandspar, nem-

lig Peter og Luise Balzer Andersen. 

Peter og Luise, der har tre børn, bor 

på en ejendom uden for Brønderslev, 

men Peter er vokset op i Serritslev, 

så det bliver et lokalt købmandspar, 

der vil drive forretningen videre.

Borgermøde
På borgermødet fortalte Peter om 

nogle af ideerne for den kommende 

købmandsbutik; Købmandsgaar-

den – lokalt & naturligt. Købmands-

gaarden i Serritslev forbliver en del 

af Letkøb, ikke mindst fordi denne 

kæde giver stor råderum for den 

enkelte købmand vedrørende butik-

kens varesortiment, og Peter og Lu-

ise har selvfølgelig deres planer og 

ønsker for butikken, men kunderne 

må naturligvis have forståelse, og 

udvise tålmodighed for, at ikke alle 

ideer kan realiseres lige her og nu. 

Et stort ønske for det nye købmands-

par er at få fl ere økologiske varer på 

hylderne, og så vil Købmandsgaar-

den – lokalt & naturligt, som navnet 

lyder, gerne samarbejde med lokale 

producenter, det kunne eksempelvis 

være omkring salg af oste, marme-

lade, honning og vin.

Der er allerede lavet en aftale med 

det lokale Sønderhaven Gårdme-

jeri om salg af deres produkter, og 

i den forbindelse er man allerede 

gået i gang med at indrette et lille 

selvstændigt rum i butikken, netop 

til oste. Ligeledes er der lavet aftale 

med Blomster Paletten i Brønderslev 

om at levere herrebuketter til week-

enden.

I butikken vil der fortsat være hånd-

købsudsalg fra Vrå apotek, ligesom 

der naturligvis også fortsat vil være 

indleveringssted for Tips & Lotto.

Når Peter og Luise får sig rigtig 

etableret, vil de også gerne tilbyde 

at køre ud med varer, til dem der 

måtte have brug for dette, og dette 

ikke nødvendigvis kun i Serritslev-

området. Eksempelvis fi ndes der, 

desværre, ikke nogen købmands-

butik i Poulstrup, så skulle der være 

borgere i Poulstrup og omegn, der 

kunne have et ønske om at få leveret 

varer til døren fra købmanden i Ser-

ritslev, så kan det givetvis også lade 

sig gøre, måske i form af en ugentlig 

varetur – eller to.  Købmanden i Ser-

Serritslev Købmandsgaard – lokalt & naturligt

Peter og Luise Balzer Andersen
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Poulstrup i forandring
Et gammelt gulnet billede på Lokal-
historisk Arkiv satte Tankerne i gang. 
Billedet er fra indvielsen af Poulstrups 
Bibliotek d. 2 februar 1956. Forud 
var gået mange forhandlinger med 
diverse myndigheder, men vigtigst af 
alt man skulle have fundet en grund, 
hvor man kunne bygge biblioteket, 
valget faldt på en grund i den sydlige 
del af Poulstrup.
Den første bibliotekar var lærer 
Ankjær Pedersen og ca. fra 1960 
og til biblioteket lukkede i 1973 var 
det lærer Viggo Thomsen, der med 
stor entusiasme var leder af biblio-
teket. Her har mange fået mulighed 
for at få et indblik, inspireret af Viggo 
Thomsen, i den både spændende og 
oplysende litteratur, der var på så-
dant et sognebibliotek. 

Men udviklingen kom også til 
Poulstrup og i 1973, efter sammen-
lægningen med Hjørring kommune, 
blev biblioteket trods mange prote-
ster nedlagt og erstattet af en bog-
bus, der i 2015 også blev nedlagt.
Efter lukningen af biblioteket blev hu-
set, som kommunen ejede, lejet ud 
til spejderne i Poulstrup. I 1986 køb-
te spejderne deres eget hus på Ho-
vedgaden 85 og så stod huset tomt i 
nogle år, hvor man prøvede at fi nde 
ud af, hvad huset kunne bruges til. 
I 1988 havde nogle beboere star-
tet Vrejlev-Hæstrup Lokalhistoriske 
Arkiv, og efter forhandlinger med 

kommunen fi k man lov til at benyt-
te huset til Lokalhistorisk Arkiv. Her 
har Arkivet haft til huse indtil foråret 
2016, hvor Kommunen fandt ud af 
at de ville rive huset ned og Arkivet 
blev fl yttet til Poulstrup Friskole og 
Børnehus.
Nu har huset stået og ventet i et halvt 
år på sit endeligt, og så torsdag d. 
27. oktober begyndte man på den 
indvendige nedrivning og hermed 
forsvinder endnu en af byens mar-
kante bygninger.  

Erik Jess     

Hovedgaden 8 i Poulstrup

Lokalhistorisk arkiv

ritslev vil nemlig også gerne være den der leverer købmands-
varerne til borgerne i Poulstrup – og altså lige til døren.
På borgermødet blev der spurgt meget til købmandsbutikkens 
åbningstider, og her kunne Peter og Luise fortælle at der vil 
være åbent på hverdage fra klokken 07.00 til 20.00, og på 
lørdage, søndage og helligdage fra klokken 08.00 – 20.00, så 
skulle alle have mulighed for at nå at gøre deres handel. I 
øvrigt er Peter og Luise meget lydhøre overfor brugernes øn-
sker, så der er opsat en ”idépostkasse” ved indgangen, hvor 
man kan afl evere eventuelle ønsker; det kan være omkring 
varesortimentet eller andet, men det er naturligvis ikke nød-
vendigt med en skriftlig anmodning, hver gang man gerne vil i 
snak med Peter og Luise, man er velkommen til at tage en lille 
sludder med dem i butikken. Serritslevs nye købmandspar har 
altid tid til en lille ”købmandssnak”, eller som Peter tidligere 
har udtalt: Vi vil gerne slå på at få den gamle købmandssjæl 
tilbage.
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HarkenUGF

Byfest i Harken.
Byfesten i Harken blev i år afholdt 
den 27 august. Der var i år valgt at 
byfesten kun skulle strække sig over 
en enkelt dag. Dagen viste sig fra 
den allerbedste side med højt sol-
skin hele dagen.  Der var aktiviteter 
dagen igennem med bevægelse for 
hele familien som gennemgående 
tema. Der var hønsefodbold, der 
blev prøvet kræfter med at spille fod-
bold på en sekskantet bane, hvor 
tre hold spiller mod hinanden på en 
gang. Der var mulighed for at konkur-
rere mod hinanden på vores outdoor 
bane, samt meget mere. 
Som teknisk trækplaster kom Hjør-
ring MC på besøg med mange virke-
lig fl otte og skinnende motorcykler. 
Om det var på grund af det gode vejr 
at fremmødet godt kunne have væ-
ret bedre vides ikke, men dem der 
havde fundet vej til Byfesten i Harken 
havde en hyggelig dag. Om aftenen 
var der fællesspisning i hallens cafe-
teria. Her var fremmødet til gengæld 
meget fl ot og cafeteriet summede 
hele aftenen af livlig snakken. Me-
nuen var sommerkylling på kæmpe 
grill med kartofl er, sovs og agurkesa-
lat og is til dessert. Alt i alt en meget 
hyggelig dag med dejligt samvær.

Hjørring MC kom på besøg
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HarkenUGF

Nu bygges der igen i Harken 
Idrætsforening.
Der er gennem de sidste par år sket 
en del forandring udendørs omkring 
Hallen i Harken. Hele anlægget om-
kring den nye outdoor bane og den 
fl otte beplantning i forbindelse med, 
har inspireret vores Petanqueafde-
ling til at opføre en overdækning i 
forbindelse med deres baner. De har 
været ude og søge sponsorer for at 
rejse penge til deres projekt og har 
virkelig lagt sig selen og har på kort 
tid fået samlet pengene sammen 
og er gået i gang med at opføre en 
overdækning og redskabsskur. Det 
vil give dem virkelig fl otte rammer til 
den daglige træning og turneringer i 
Harken. Tillykke med det. 
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Asylcenter Gunderuplund

Siden sidst er der kommet en mas-
se nye tiltag.
Hyttebyen i Hjørring blev lukket, og 
en del af beboerne blev fl yttet til 
Gunderuplund, samt en hel masse 
aktiviteter fra Hyttebyen.
På Gunderuplund har man sat 
skraldespande op ved busstoppe-
stederne. To gange om ugen bliver 
der samlet skrald.
Der er åbnet en Second hand shop 
’(genbrugsbutik), hvor beboerne 
kan købe tøj for 2 kr. pr. del.
Der er lavet træningsrum i kælde-
ren, så beboerne kan få brændt no-
get energi af.
Der er lavet rum til frivillige: Lek-
tiecafe, sykursus.
FOF hjælper med forskellige aktivi-
teter. F .eks. havde beboerne besøg 
af en plantelærer, som skulle lære 
dem lidt om hvordan man dyrker 
grønsager i en køkkenhave.
En frisør har også åbnet salon. Man 
er velkommen, men det er på eget 
ansvar.
Så har de været heldige, at få en 
dygtig cykelmekaniker, som repa-
rerer ødelagte cykler, eller donerer 
cykler. De bliver herefter solgt til be-
boerne.
Vores cykelmekaniker er i praktik 
hos AVV-Renovation. Her reparerer 
han også cykler, som sælges i de-
res genbrugsbutik.

Nyt fra Gunderuplund
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Asylcenter Gunderuplund

Der er åbnet en IT-lære afdeling, og en lærer kom-
mer og hjælper med at skrive ansøg-
ninger - mail og andre ting de skal 
bruge, når de får opholdstilladelse.

Cafe Hope
Så er der åbnet en cafe - Cafe Hope. 
Den startede i Hyttebyen og er fulgt 
med til Gunderuplund.
Man kan købe kaff e - sodavand og 

mange kommer forbi med en kage, 

som også sælges i cafeen.

Fredag den 3. juni . . .Centret var 

vært ved en rigtig hyggelig eftermid-

dag for beboerne - samt naboer og

venner til centret.

Vi mødte kl. 13 og fi k pizza. Der blev 
budt velkommen af en af beboerne, 
som var fra Afganistan. Han er god 
til dansk.
Hans tale:
Mit navn er Omid og er fra Afganistan. Jeg vil på 
vegne af alle medbeboerne gerne takke jer for at 
komme her.
Jeg er glad for at se så mange viser interesse for 
asylcentret. Jeg håber I nyder dagen med os.

Rundvisning
Der var rundvisning på centret. Flere aktiviteter 
bl.a. hoppeborg, soft-Ice - fl ødebollemaskine - 
popcornmaskine og bordspil.

Der er åbnet en IT-lære afdeling og en lærer kom-

Senere havde beboerne lavet mad, så vi fi k smagsprøver.
Dagen sluttede med kage.
En rigtig god dag. Der var lagt et stort arbejde i at alt var i or-
den ude og inde.  En god start for en ny ledelse.

Henny Madsen
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Aktivitetscenteret

Nyt fra aktivitetscentret
Efter endt sommerferie, var vi på 
vores sommerbustur. Tirsdag d. 6. 
september kl. ni, kørte vi med en af 
”Jørns busser”, som også havde til-
rettelagt en heldagstur til Silkeborg 
for os. Første stop var ved Store 
Øksesø i Rold Skov, hvor vi fi k rund-
stykker og kaff e, herfra kørte bus-
sen ad små veje til Silkeborg, hvor 
vi spiste sandwich i det grønne ved 
en sø i byen, hvor der også var mu-
lighed for at købe en is.
Herfra kørte vi til Ringholm kro og 
hotel, hvor krofatter fortalte om min-
delunden i kroens park, for faldne 
soldater i fredens tjeneste for FN – 
NATO - OSCE og EU. Derefter kørte 
vi til en hyggelig kro hvor vi fi k af-
tensmad. Godt mætte efter en god 
middag gik turen hjem, efter en god 
dag med sol og tørvejr

Billederne på denne side er fra Aktivi-
tetscenterets udfl ugt til Silkeborg den 6. 

september 
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Aktivitetscenteret

Tirsdag d. 13. september var der kre-
ativ dag i Aktivitetshuset, Gurli havde 
inviteret de andre Aktivitetshuse til at 
samles, så vi kunne se, hvad vi hver 
især laver. Løkken aktivitetshus kom 
om formiddagen, de skulle hjem og 
lukke op til om eftermiddagen. Fra 
Sindal kro der en 10 – 12 damer, 
som havde en masse fi ne ting med, 
som de havde lavet. Der blev byttet 
mønstre og ideer, snakket og hyg-
get, en dejlig dag.
Tirsdag d. 20 september havde vi 
banko, der var ikke mødt så mange 
op, det var et dejligt vejr den dag, det 
var nok årsagen.
Torsdag d. 6. oktober var Senior 
shoppen på besøg med meget nyt 
tøj fra bl.a. Paris. Fire lokale gik 
mannequin i forskelligt tøj. Der var 
en god handel af de fremmødte.
Tirsdag d. 11. oktober havde vi be-
søg af tidligere Falck mand Troels 
Hansen fra Lønstrup. Han fortalte 
om sit lange liv ved Falck, f.eks. om 
færgeforliset ved Lønstrup for 50 år 
siden, fl ystyrt over havet ved Hirts-
hals, ugelang brand i store Vildmo-
sen i 1976, også muntre fortællinger 
om hjælp til fastkørte bileri sneen, 
biler der ikke ville starte o.s.v. en god 
og spændende eftermiddag. 

Ved den krea-
tive dag havde vi 
besøg fra andre 
klubber, og alle 
viste deres fi ne 
arbejder frem

Ved Senior Shoppens besøg blev der 
brugt lokale mannequinner

Troels Hansen, Lønstrup 
fortalte om sit arbejde ved 
Falck gennem mange år
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 KFUM- Spejderhuset

Hvordan går det i spejderhuset?
I huset har vi lige nu hele 19 børn, som er fordelt med 11 bævere og ulve, og 8 junior- og trop spejdere. De 11 bæ-
vere og ulve er lige startet op efter sommerferien, hvilket er helt fantastisk med så stor en tilslutning – men vi har 
selvfølgelig plads til fl ere!

Hvis dit barn har lyst til at prøve kræfter med spejderlivet, skal I være velkommen til at være med til et spejdermøde, 

eller kontakte lederen for enheden.

Vi går en spændende tid i møde, hvor programmet bl.a. står på julemarked, kollektivuge til foråret og selvfølgelig 

Hvem Mødedag Leder

Bævere og Ulve (6-9 år) Tirsdag 15.30-17.00 May-Britt Vinther 28 70 87 17

Junior og Trop (9-16 år) Onsdag 18.5.-19.45 Mette Karlsen 26 71 55 99

spejdernes Lejr 2017 til sommer i Sønderborg. 

Siden sommerferien har vi holdt en minilejr i anled-

ningen af festugen, hvor vi hjalp med at sælge pølser 

fredag aften. Vi lavede pasta og kødsovs over bål til 

aftensmad, hvor vi selv havde lavet pastaen af æg og 

mel. Da vi havde spist, uddelte vi smagsprøver. 

Om aftenen hyggede vi os med brætspil og slik.

De store spejdere har bygget en katapult og holdt 

møde i ”æggets tegn” i forbindelse med Mekanikme-

ster-mærket. 

De blev også stillet overfor en grænseoverskridende 

opgave, nemlig at skulle slagte høns! Det var ikke alle 

der var lige begejstret for det i starten, men det endte 

med at alle hjalp til, og syntes det havde været en 

spændende aften! 

HUSK 
Vi vil gerne købe 

brugte uniformer - 
kontakt May-Britt 

28 70 87 17



AARUP AUTO
Hella Service Partner

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

Advokatfi rmaet
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 profi ler

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

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



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 Karlsen, Hellumvej 87, 9740Jerslev 26 71 55 99
     Kloster MC Finn Pedersen - v.stokbro@pedersen.tdcadsl.dk 61 36 34 90
 Møllehaven Børnehaven Møllehaven, Møllemarken 2, 9800 Hjørring     72 33 45 31
 Poulstrup Borgerforening Jens-Ole Frederiksen, Gl. Rønnebjergvej 155, 9760 Vrå 98 98 86 88
 Poulstrup Rideklub Lars Nielsen, Smidstrupvej 241, 9760 Vrå 23 92 94 37
 Poulstrup Friskole Tommy Rømer, Hovedgaden 125, 9760 Vrå 20 80 53 87
 Sport 81 Henrik Smith, Hovedgaden 63, 9760 Vrå 71 75 56 99
 Vrejlev-Hæstrup Jagtforening Leo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 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

- 
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, 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- Østfl øjen
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:




