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Arrangementskalender - 2013
12. juni 
Bustur til Skagen
Arr: Aktivitetshuset

15. juni kl. 9
Arbejdsdag 
Arr: Børnenes Jord

15. juni kl. 13

Se mere i bladet
Arr. Lokalhistorisk Forening

22.- 23. juni
Byfest i Harken
Lørdag fodbold
Søndag gymnastik opvisning m.m.
23. slutter med Sankt Hans bål

23. – 30. juni
Poulstrup Festuge
Se omtale andet sted i bladet
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Kirkens infoside 
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OBS kære læser!
Rigtig mange er glade for Lokalbladet og gemmer bladet i lang tid. En del af egnens beboere kan endog præsen-
tere alle numre af 25 årgange. 
For at sikre at Lokalbladet også i fremtiden udkommer i samme form og størrelse er det nødvendigt med bidrag 
fra private husstande. Lokalbladet får desuden tilskud fra menighedsrådet, institutioner i området og skolen, samt 
annonceindtægter, men disse tilskud kan ikke alene dække udgifterne til trykning, distribution m.m. 
Med dette nummer er vedlagt et girokort, som vi håber at alle vil benytte. Alle bidrag modtages med stor tak, som 
tidligere år foreslår redaktionen at man betaler minimum 125,- kr. pr. husstand.
Pengene kan også indbetales til Lokalbladet konto i Sparekassen på konto 9070 – 4340 152 889 eller ved at be-
nytte følgende FI indbetalingskode til betaling via netbank: +73< +83716045< Husk indbetalers navn og adresse.

14.- 16. juni
Muslejr Thorup Hede
Arr: KFUM spejderne

4. – 7. juli  Sommercamp
For Aloe Vera forhandlere 
Vrejlev Hæstrup Hallen.
Arr. Sport 81 og hallen

Uge 30 
Danacup

26. oktober
Fest for gamle elever
Arr: Vrejlev-Hæstrup Skole
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Så er Møllehaven tilbage i de vante omgivel-
ser, men med nye udfordringer

Udebliver Lokalbladet: Ring tlf. 98 98 80 63

LOKALBLADET

 

FORSIDEBILLEDET

Nutiden har vi i vores 
hænder – fremtiden må vi 
gribe efter
Som lærer på lokalområ-
dets folkeskole, Vrejlev-
Hæstrup Skole i Poulstrup, 
er det en glæde at være 
en del af vores sunde og 
levende lokalsamfund i ud-

vikling. I løbet af det seneste år er der født næsten 30 
børn i vores lokalområde, og som lærer er det skønt 
når hjemmearbejdet bliver gjort grundigt, så tak for det! 
Det lover rigtig godt for vuggestuerne og børnehaverne 
i Harken og Poulstrup, samt vores gode skole og SFO. 
Indtil sommerferien 2013 er jeg ved, at uddanne mig til 
it-vejleder og skal derefter tilbage på skolen i Poulstrup, 
hvor vi satser stort på it-området. Vi har nu interaktive 
tavler, rigtig gode pc´ere og lynhurtigt trådløst netværk 
overalt på skolen, så eleverne også kan medbringe egne 
bærbare pc´ere, iPads, tablets eller smartphones. Det er 
spændende at lære nyt, og uddannelse giver mulighed 
for at få et aktivt liv, med godt arbejde og adgang til so-
ciale netværk.

Alle børn skal have en god skolestart, og det får de 
bl.a. via et godt tilrettelagt pædagogisk arbejde i om-
rådets daginstitutioner, som samarbejder med skolen 
i Poulstrup. At vi nu har vuggestue og børnehave i en 

en gave til børn, forældre og personale. Overgangen for 
barnet fra vuggestue til børnehave og senere til skole/
SFO, går som en leg, når barnet allerede er fortroligt 
med omgivelserne, personalet og de andre børn på sko-
len. Det giver børnene en god og tryg start på skolelivet, 
og selvom vi ikke altid er enige med politikerne i Hjør-
ring Byråd, skal de have ros for denne model med vug-
gestue, børnehave, skole og SFO under samme tag i 
Poulstrup – det fungerer perfekt. 

På Vrejlev-Hæstrup Skole har vi et rigtig godt forældre-
samarbejde og vi har fokus på trivsel, samtidig med vi 
giver eleverne viden, faglighed og dannelse. Det hele 

multibane og idrætshallen som nærmeste nabo, og vi 
har et rigtig godt hold, med dygtige linjefagsuddannede 
medarbejdere, som brænder for lærergerningen og for 
vores lokale skole.

Det er endvidere let og sikkert for eleverne at komme til 
og fra skole, da der selvfølgelig er gratis skolebus, i hen-
hold til kommunens regler, for elever der bor i Vrejlev-
Hæstrup skoledistrikt. Ring til skoleleder Pernille Daar-
bak på 41223979, for yderligere oplysninger om skolen i 
Vrejlev-Hæstrup området (Harken, Hæstrup, Poulstrup, 
Høgsted, Guldager, Rønnebjerg, Tollestrup og Vrejlev). 

Til slut vil jeg slå et slag for Gl. Elevfest 2013. Det er 
en dejlig gensynsfest, som afholdes hvert 4. år, i hallen 
i Poulstrup. Festen er for tidligere elever over 18, der 
har gået på Vrejlev-Hæstrup Skole. Se omtale her i bla-
det og på Facebookgruppen ”Elevfest Vrejlev Hæstrup 
Skole”, der allerede har mere end 630 medlemmer. På 
samme side kan man se masser af gamle nostalgiske 
skolefotos og måske få kontakt med gamle skolekam-
merater – tilmeld dig Gl. Elevfest 2013 allerede i dag. 

Nutiden har vi i vores hænder netop nu, fortiden mindes 
vi bl.a. ved Gl. Elevfest og fremtiden må vi gribe efter – 
den er vi nemlig selv med til at skabe.    
Henrik Hansen, Poulstrup

Henrik Hansen
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 Aabenterp har været i slægtens eje i mange generatio-
ner. I bogen ” Danske gårde” fra omkring 1910 er gården 
beskrevet sådan:
Aabenterp i Vrejlev Sogn og Børglum Herred, Hjørring 
Amt. Postforbindelse og nærmeste station er Vrå. Går-
den ligger 1½ mil fra Hjørring. 
Dens nuværende ejer er Hr. Peder Thomsen, som over-
tog gården i 1889 efter sin fader Th. Chr. Jensen. Hr. 
Peder Thomsen er født på gården i 1860 og gift med Ka-
roline Hansen, født i Guldager i 1856.
Gårdens jordtilliggende er 248 tdr. land, hvoraf 2 tdl. er 
have og gårdsplads. Besætningen består af 45 køer 20 
stk. ungkvæg og kalve og 3 tyre, - hele besætningen af 
jysk race, 8 heste, 5 plage og føl samt 6 får. Der leveres 
årligt 120 svin til Vrå svineslagteri.Det faste folkehold er 1 
forkarl, 2 karle 1 røgter, 3 piger og 1 daglejer. 
Hovedbygningen er meget gammel, hvorimod avlsbyg-
ningerne stammer 1870èrne. 

Nu over  hundrede år senere bor der kun 2 personer på 
gården – Esther og Knud og jorden er lejet ud, men nu er 
der ikke bare 2 men snarere 4 tdl. have og gårdsplads.  
Knud Thomsen er 7. generation på gården og da forrige 
generationer ikke led af en ”smid væk kultur” – blev det 
man ikke brugte sat på loftet - måske blev der brug for 
det senere. Meget er stadig gemt på loftet eller brugt som 
dekoration 
rundt om i huset.

Her er en meget lille del af hvad kameraet fandt:

Barnevognen her er fra Barrnevognsfabrikken Odder og 

på Aabenterp. Knud husker han kørte ”ræs” med den på 
havegangene, da han var barn. Senere blev den sat på 

-
mi på hjulene i form af kileremme, da de originale dele 
ikke længere kunne fås.

”Guld” i gemmerne på Aabenterp

Det gamle stuehus, der fungerede indtil nuværende blev 
bygget i 1916

Gården med det nye stuehus.

De spidsnæsede træ-
sko har til hørt Knuds 
farbror Alfred, som 
boede på Aabenterp 
først hos broderen og 
svigerinden, men også 
efter at Knud overtog 
gården.

En af to bænke, der står på loftet, som passer til 
den gamle fjedervogn i laden. De har næsten ikke 
været brugt.

Aabenterp
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Jordemor taske - Knuds søstre siger, at deres mor brug-
te den som ”gå i byen taske” der var god plads til hånd-
arbejdet.

Herborg kartoffelrasper. Blev brugt under og lige efter 2. 
verdenskrig, da man selv lavede kartoffelmel.

Til de følgende 5 apparater/redskaber vil vi gerne bede 

været brugt til.

Stenrulle – den har Knud været med til at skubbe - 
efter hans sigende er træls et meget mildt udtryk for 
det arbejde.

gasblusset? 

Der er ligesom en lille 
kværn indeni og så er der 
hul i bunden, hvor produk-
tet der forarbejdes forlader 
maskinen.

Aabenterp
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Hvad er det?

Varmekilde - til 
petroleum – også 
her tvivl om hvad 
den har været 
brugt til.

Brødskærer eller?   Der er også gættet på tobaksblad-
skærer.

Der var ”vitaminer” i luften, da Traktorfolket den 20 april 
holdt Store Møg Dag. Det var en af de  første rigtige for-
årsdage og solen skinnede fra en skyfri himmel. 
Jorden til formålet, var venligst udlånt af Høgsted Kvæg-
brug. Her boltrede knap tredive aktører sig med deres 
veteran traktorer og ditto maskiner. Der blev læsset og 
spredt møg og senere pløjet.
Der var nok at se på, for agrene var ikke længere, end at 
der hele tiden var aktivitet indenfor synsfeltet. 
Mange ældre landmænd kommer for at mindes og få 

gamle maskiner eller traktorer og der er ingen af Trak-
torfolket, der har mere travlt, end der er tid til en snak 
– måske en af grundene til at publikum strømmer til. Der 
er heller ingen entre – alle er velkommen.
Skulle man blive tørstig eller sulten, så kan alle blive 
beværtet i Cafe Roekulen, som Poulstrup MC står for.

Store Møgdag i
Rønnebjerg

Trængsel i marken

Aabenterp / Store Møgdag
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Køb-Salg-Prång. Ved Traktorfolkets stævner samles der altid 
en skare af veteran interesserede folk og mangen handel er 

Mogens Sørensen har været om ad møddingen og 
fået læsset. 

Vi er mange, der kan huske, da vi sad på skærmen af den lille 
grå Ferguson og frøs så tænderne klaprede, men her sidder 
gutten på lammeskind – ren luksus.

Der makkes og udveksles kloge ord.

Kristian sender røgsignaler, mens han venter på at få læsset.

Store Møgdag
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I 1898 oprettede RAV, Ringkøbing Amts Vareindkøbsfor-
ening en Brugs i Rønnebjerg. På det tidspunkt var der 
ikke oprettet andre Brugsforeninger i området, hverken i 
Tårs, Vrå eller Harken. RAV har nok set det som en mu-
lighed for at få et større opland ved at lægge forretningen 
uden for de byer hvor der var etablerede købmandsfor-
retninger. I 1902 overgik Brugsen til medlemskab af FDB. 
Vrejlev Brugsforening som Foreningen kom til at hedde 
blev nedlagt i 1969.
På Arkivet er vi kommet i besiddelse af en ansættelses-
kontrakt af en brugsuddeler fra den 1. november 1922. 
For at anskueliggøre datidens meget restriktive politik 
over for uddeleren bringer vi nogle uddrag af ansættel-
seskontrakten, der er håndskrevet af bestyrelsens for-
mand.

Som det fremgår af ovenstående skulle en uddeler være 
meget påpasselig med arbejdet i forretningen.

Det var mange penge en uddeler skulle stille som kaution 
efter datidens målestok.

Mange af Brugsens medlemmer på daværende tidspunkt, 
var selvstændige inden for de mindre landbrug, daglejere 
eller arbejdere og det var ikke altid at man havde kontan-
ter at betale med og så var det op til uddelere at vurdere 
om kredit var tilrrådelig. På mange landbrug havde man 
ofte æg eller andre varer at sælge, hvor imod  det kunne 

være sværere for daglejere eller arbejdere at betale de 
daglige fornødenheder kontant.

Det var ikke kun renlighed og orden i butikken uddeleren 
skulle sørge for , det var også emner som uhøvisk tale 
eller drikkeri i bagbutikken at uddeleren skulle tage sig 
af. For at hjælpe med kontanter til køb af varer havde 
uddeleren tilladelse til at handle med brød, æg, skind 
og æg. Som det fremgår af kontrakten har bestyrelsen 
til enhver tid ret til at kontrollerer brugsens regnskaber 
og varer.

Som det fremgår af kontrakten var det på daværende 
tidspunkt ikke en guldgrube at være uddeler i en brugs-
forening. En bolig og brugsret over haven og muligheden 
for at tjene lidt ekstra ved køb og salg af tilladte varer har 
nok været drivkraften hos mange uddelere på den tid.

Vrejlev Brugsforening

Vrejlev Brugsforening
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og beboelse. Til venstre ligger Købmandsgården og bag 

Aktivitetshuset

brugsforening og i gaar var butikken aaben for sidste gang 

afhændet. Uddeleren overtager stillingen som uddeler i 
Hundelev brugs.

-
lerup om de måtte komme og vise sko, de havde mange 
sko at vise frem.
I april havde vi besøg af Seniorshoppen som viste det 
nye og smarte forårstøj, efter fremvisningen blev der prø-
vet og købt tøj af de 15 – 20 damer der var mødt frem. 
Den 22. april holdt brugerne i Aktivitetshuset generalfor-
samling. De 30 fremmødte medlemmer  startede med 
gule ærter og hvad dertil hører og derefter blev der af-
holdt generalforsamling. Formanden Tove Mortensen af-
lagde beretning om det forløbne år og kassereren frem-
lagde regnskab for 2012. 
Derefter var der valg til bestyrelsen, Bent Nielsen ønske-
de at stoppe, da han rejser fra byen, og i stedet blev valgt 
Sonny Andersen. Bodil Houen blev valgt som suppleant 
i stedet for Birgith Bak. Den øvrige bestyrelse består af 
Tove Mortensen, Lene Thomsen, Poul Thomsen og Birte 
Bjerre.
Dagen sluttede med kaffe og et spil kort for de der havde 
lyst.

Aktivitetshuset
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Poulstrup Festuge

Søndag den 23. juni 2013 
Åbning af Poulstrup Festuge

kl. 13 – 16.30

Mandag den 24. juni 2013 
MTB – tur
Landevejstur
i hallens Cafeteria 

Foredrag i forsamlingshuset, se omtale nederst på 
siden

Tirsdag den 25. juni 2013 kl. 19
Fælles vandretur på klosterruten, afgang fra skolen

Onsdag den 26. juni 2013
Åbent hus i Klubhuset Kloster MC, 

kl. 19 

Torsdag den 27. juni Kl. 19

Åbne haver kl. 14 – 17

Fredag den 28. juni kl. 16 - 18

”pocket- bike” kørsel. 

(ølsalg – Seniorerne)

kl. 23 
for første gang siden middelalderen, 
et anderledes og spændende tiltag i kirken 

Lørdag den 29. juni kl. 8 – 10

bagagerumsmarked i skolegården 

Traktorfolket 
Salg af pølser, øl og vand 
salg af kaffe/kage måske is i cafeteriaet 

afslutningsfest i Hallen med buffet og dans.

Program for Poulstrup Festuge

Marianne kan på meget sjov 
og hyggelig  måde sætte ord 
på, hvordan det opleves at 
blive sat til at være ”landhus-
mor”, når man er opvokset i 
et helt andet miljø. Der vil helt 
sikkert  være mange der  kan 
nikke bekræftende til hendes 
erfaringer. Der vil sikkert også 
være potentielle landsby- 
og landmandsfamilier, som 

kan lære et og andet. Du vil få brugt lattermusklerne.
Aftenen afholdes i forsamlingshuset mandag den 24. 
juni. Vi starter klokken 17.45. Man medbringer den mad 
man selv og ens følge vil fortære. Maden sættes man 
frem til ta`selv bord. Drikkevarer kan købes til små priser. 
I pausen vil der blive serveret kaffe og kage. Har man 

ikke mulighed for at komme til ”spisetid” kan man blot 
møde op til klokken 19, da begynder det sjoveste. Prisen 
for aftenen er 60 kroner og uanset man spiser med eller 
ej. Tilmelding og betaling kan ske til Edith Jess Hoved-
gaden 78 tlf: 98 98 80 63 senest lørdag den 15. juni.

FAKTA: Marianne Jørgensen er uddannet lærer, bon-
dekone, og bor på Salling. Hun er kendt fra Land-
brugsavisen, hvor hun skriver en klumme en gang om 
måneden. Hun er en  underholdende foredragsholder 
og har også skrevet bøger  både for børn og voksne.

Kom og oplev en aften med Marianne Jørgensen!
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Så er der fuld gang i Poulstrupspejderne og huset syder 
af aktivitet

Vores Familiespejd er igen startet op for fuld fart, og en 
masse dejlige familier valgte at deltage en solrig søndag 
i april.
Der var løb i skoven med mange spændende poster hvor 
man skulle lave ild, gætte en lort og lave afstøbning af 
dyrespor. Vindretningen skulle også bestemmes og en 
spændende opgave med lup + avispapir = ild.
En overraskelse af de mere kolonariske, da løbet var 
gennemført, hjemmelavede pølser, som skulle koges og 
steges over bål.
En fantastisk dag med et super solskinsvejr.

Næste Familiespejd er den 19. maj, hvor der vil blive af-
holdt OL. Men det er ikke et helt almindeligt OL ! Der er 
tale om et FY FY SKAMME OL. Det bliver kast med is og 
røde pølser samt en masse andet spændende som man 

af de almindelige rammer og byder muligvis på krabbe-

og vær med til nogle hyggelige dage. HUSK at Familie-
spejd er fra 10-12. Se evt. opslag på vores facebook

Men det er ikke de eneste datoer som skal skrives i ka-
lenderen. 

VORES LOPPEMARKED HOLDER FLYTTEDAG !!!
Vi vil i år holde vores loppemarked i vores dejlige spej-
derhus SØNDAG DEN 26 MAJ kl. 10-14
Indsamlingen vil foregå Lørdag den 25 maj, og vi vil være 
super taknemlige for alle de lopper som bliver stillet ud 
til os. Mere info herom på opslagstavlen foran spejder-
huset.

Vores dejlige spejderbørn skal også på MUSLEJR den 
14-16 Juni, hvor der bliver en masse oplevelser og ind-
tryk. I år vil der være vikingetema og lejren bliver afholdt 
på Thorup Hede SpejderCenter. Der kommer en masse 
spejdere fra en masse andre korps og er for alle spejdere 
mellem 6-11 år.

KFUM Spejderne

Lørdag den 29 Juni skal vi som en del af Poulstrup store 
byfest afholde stort bagagerumsmarked.  Det bliver med 
stor sansynlighed afholdt i skolegården :-) Hvis du vil 
have en stand for 50 kr, så ring til Stinne på tlf: 60 19 22 
11 og hør nærmere :-)
Husk at se opslagstavlen foran spejderhuset for mere 
information eller besøg vores facebook side poulstrups-
pejderne.

Vi ser på foder til køerne

KFUM Spejderne

Vi prøver 
at lave 
vores 
egne 
pølser - 
det var 
ikke let
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Engelske Flyvergrave på Vadum kirkegård 
Vadum kirkegård blev den første danske kirkegård, som 

-
vere på.

-
lemmer blev d.28 april begravet på Vadum kirkegård. 
Det var en tysk feltpræst som talte og foretog jordpå-
kastelsen, medens den kanon- besætning som havde 

-
-

stede en beplantning.
Den 13. aug. 1940 skete den helt store katastrofe for 
englænderne; idet de mistede en hel eskadrille Blen-

glimrende beskrevet af Ole Rønnest i hans bog ”Den 
dømte eskadrille”. Mange af englænderne blev dræbt 
under angrebet, andre sprang ud i faldskærm og redde-
de livet, men kom til at tilbringe lang tid i tyske fangelejre.

Vadum kirkegård, i en stor fællesgrav hvor kisterne stod 
tæt ved siden af hinanden.

Kom og oplev historien om din by
Vrejlev-Hæstrup Lokalhistoriske Arkiv vil også være med 
til Poulstrup Festuge og derfor arrangerer vi en byvan-
dring i  Poulstrup onsdag d.26. juni. Vi starter på hjørnet 
af Lindager kl. 19 og så vil vi gå en tur gennem byen og 
fortælle løst og fast om byen og dens historie, se teksten 
på billederne. 
Vi slutter på Lokalhistorisk Arkiv, hvor der er kaffe og 
kage og hvor der vil være lejlighed til at få hjælp til at 

Turen ledes af Per Hansen og Erik Jess. Det koster 20 
kr. at deltage.

Lokalhistoriske Forening
Vrejlev-Hæstrup Lokalhistoriske Forenings 

Lokalhistoriske Forening

Parti fra karosserifabrikken

Det gamle bageri
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Det var dog stadig så tidligt i krigen, at tyskerne gav dem 
en ordentlig begravelse, med æresdeling, salut og en 
krans med bånd, hvorpå der stod at de ærede deres tap-
pre modstandere.

således at der var 14 begravede og da man ikke kendte 
deres navne, satte tyskerne et kors hvorpå der stod ”14 
unbekannte englische Fliegere”.
Den 16.okt. 1944 blev der lidt uden for Nørhalne skudt et 

en besætning på 7 mand, hvoraf en reddede livet ved at 
springe ud i faldskærm, senere blev han hjulpet ud af lan-
det af den danske modstandsbevægelse. Men de seks 
øvrige besætningsmedlemmer blev dræbt ved styrtet, og 
samlet op af de tyske soldater. 
Tidligere i krigen havde nedskudte englændere fået en 
respektfuld begravelse, men efter tyskernes nederlag 
rundt om i Europa, så man anderledes på det. De døde 
englændere blev som det senere beskrives i Vadum kir-
kebog ”nedkulet i et hul i jorden, som ikke engang var 
så stort, at de kunne ligge udstrakt, samtidig med at de 
også lå i lag”. Efter krigens slutning var der nogle menne-

sker, som fandt ud 
af, at de lå nedgra-
vet i udkanten af ” 
Lager Vadum ” som 
var en tysk lejr og 
radiostation mel-
lem Vadum og Nør-
halne.
Den 3.juni om afte-
nen blev de gravet 
op og lagt i kister, 
og dagen efter blev 
de kørt i 6 heste-
vogne, ført af Va-
dum gårdmænd, til 
Vadum kirke, på det 
sidste stykke gik 
unge danske piger 
foran og strøede 
blomster.

Disse begivenheder er baggrund for Vrejlev-Hæstrup Lo-

Vi skal lørdag d.15. juni møde Ole Rønnest, der vil fortæl-

har skrevet bogen ”Den dømte eskadrille”, der handler 
om begivenhederne i 1940 og har et godt kendskab til hi-

Derefter vil vi besøge Vadum Kirke, hvor vi vil blive vist 
rundt og hører historien om kirken. Dagen slutter med 
kaffe og kage.
Alle er velkommen til at deltage. Vi starter fra skolen kl. 
13 og fylder bilerne op. 
Turen koster 20 kr plus udgift til kørsel.

Få en mail når der er 
nyt fra Poulstrup og 
omegn 
Vil du læse eller se de seneste nyheder og fotos 
fra Poulstrup og omegn på din pc eller smartpho-
ne, så tilmeld dig nyhedsbrevet på www.poulstrup.
net der er Poulstrups virtuelle opslagstavle. Det 
eneste man skal gøre er at sende sin e-mailad-
resse og navn, så får man automatisk en mail med 
en kort besked, når der er nye indlæg på www.
poulstrup.net. Poulstrup og omegns hjemmeside 

skal synliggøre Poulstrup og Vrejlev-Hæstrup om-
rådet som et dynamisk og attraktivt lokalområde, 
samt støtte og udvikle foreningslivet lokalt og 
fremme kulturelle aktiviteter. 
Poulstrup.net drives på frivillig basis uden kom-
mercielle interesser. Poulstrup.net vil gerne 

begivenheder i lokalområdet - både før og efter 
afviklingen, derfor er alle velkommen til at sende 
en mail til poulstrup.net@gmail.com eller ringe til 
webmaster Inger Hansen på 98 98 82 84. Besøg 
www.poulstrup.net og se mere fra Poulstrup og 
omegn.

Lokalhistoriske Forening
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Børnenes Jord – Ministrup

Efter den netop afholdte generalforsamling blev der 
valgt ny bestyrelse:
Medlemmer af bestyrelsen er:
Formand: Mads Budolfsen 
Næstformand: Tonny Justesen 
Kasserer: Jens Ole Frederiksen 
Sekretær: Trine Bæk Mortensen 
Best.medlem: Kenny Kristensen 
Best.medlem: Per Thomsen 
Best.medlem: Morten Skovsgaard
Bestyrelsen i Børnenes Jord går en spændende tid i 
møde. Vi ser frem til at bidrage med vores ideer til den 
store Byfest i uge 26. 
Vores traditionsrige fødselsdags fest, kommer til at 

gennemgå en ansigtsløftning. Festen afholdes i år søn-
dag den 23. juni kl. 13.00-16.30. 
Efterfølgende afholdes Sankt Hans fest fra kl. 17.30-
21.00.

For første gang afholdes der Poulstrup Olympics 
Games – Familiedysten, med uddeling af vandrepokal. 
Der vil blive afviklet fodboldturnering og kagekonkurren-

Fredag den 28. juni, afvikler vi i samarbejde med PV 
Sport 81 derfor stort BØRNEBANKO i hallen. Det ende-

lige program vil blive offentliggjort i juni måned. 
Vi indbyder alle interesserede til at deltage i arbejdsdag 
lørdag den 15. juni kl. 09.00. Vi vil være værter med mor-
genbord med rundstykker og middagsmad i form af røde 
og brune pølser, samt øl og vand i løbet af dagen. Der 
skal ryddes op, klippes græs og kanter, males og repa-

fødselsdagsfest. Af hensyn til forplejningen er det nød-
vendigt med tilmelding. Dette foregår til Jens Ole Frede-
riksen på telefon nummer 40 43 79 82.  
Udover disse tiltag vil vi i løbet af efteråret kunne tilbyde 
et helt nyt tilbud til småbørnsfamilierne. Søndagsbrunch/
leg/hygge i hallen. Alle småbørnsfamilier (vi forstiller os 
børn i aldre 0 år - ca.. 2. klasse) får mulighed for at mø-
des i hallen og købe en bid brød, lege med børnene og 
hygge sig med andre forældre og børn. Meget mere om 
dette når vi nærmere os september måned. 
Vi håber at se Jer alle til året forskellige arrangementer
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Børnenes Jord

Børnenes Jord – Ministrup

Hvad betyder noget for dig i din have?
Hvordan indretter småbørnsfamilien haven, så den er til 
at overkomme? 
Hvordan indretter pensionisten sin have?
Hvordan indretter den enlige mor sin have?
Hvordan indretter plantesamleren sin have?
Hvordan overkommer man haven, når begge er udear-
bejdende?
Disse og mange andre spørgsmål kan du få svar på, hvis 
du går på havevandring i Poulstrup og omegn.

kl. 14 og 17. Den starter på Hovedgaden 78, hvor du får 
udleveret adgangsbevis, adresser og en beskrivelse af 
de enkelte haver. Det koster 15 kroner at deltage.

Havevandring/ åbne haver
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Tollestrupvej 211

Jeg har besøgt den tidligere købmandsbutik i Tollestrup. 
Asta og Poul Svendsen solgte huset til Per og Mia Niel-

børn med: Julie, der nu er 12 år, Jonas på 9, Mathias 
6, Mads 3, Martin på 2 år og siden er Emil, der kun er 4 
måneder kommet til. Desuden er der plads til hund, kat 
og høns. På det sidste er der også kommet en lille pony 
til, den blev reddet på målstregen, lige inden den skulle 
laves til bøffer, og det syntes Per ville være synd. Så nu 
er der lavet en indhegning bag huset, hvor den kan gå og 
hygge sig med børnene.
Familien kom fra Rakkerby, men de var vokset ud af det 
hus de boede i, og var på udkig efter noget større. Da 
de så den gamle købmandsbutik var til salg, vidste Mia 
ikke hvor i verden Tollestrup lå. De kørte ud for at se på 
huset, men det var ikke lige dem, og børnene ville ikke 
bo helt derude, men efter at have kigget en gang mere, 
fandt de ud af, at der måske var muligheder i huset, og 
plads var der nok af. Da børnene så hvor sjovt huset var, 
med alle de små rum, og et utal af døre, faldt de også for 
det, og så blev der handlet.
Mia er social og sundhedshjælper, og arbejder i Bispe-
centeret i Hjørring, når hun ikke har barselsorlov, men 
drømmer om at starte en privat dagpleje, og erfaring 

dejlige børn de har.
Per arbejder hos Serritslev Murerforretning, og så der-
hjemme. Planen med huset er, at det skal endevendes! 
De er begyndt i den ene ende, alle lofter skal ned og 
gulvene op. Der er lavet nyt badeværelse, det næste der 
skal laves, er køkken-alrum i den gamle butik, derefter 
skal der nyt tag på og laves børneværelser ovenpå, og 
så ---.
I mellemtiden har de lige købt Birkager 5 i Poulstrup, 
som de har renoveret og derefter udlejet til Mia`s mor 
og stedfar. Jo, det er da så dejligt at have Bedste i nær-
heden, man kan jo få brug for en barnepige eller såd`n.

Bryllup i Hæstrup Kirke
Lørdag d. 23 marts 2013 var der bryllup i vores lille kirke 
i Hæstrup. En af vores ”egne drenge” Christian Jensen 

-
rikshavn. 
Christian og Stinne bor på Hæstrupvej nr. 92. 

Fritidsinteresser? Julie og Jonas går til badminton, Julie 
er også spejder, det er vist det. Hele familien er meget 
glad for camping, og plejer at have campingvognen stå-
ende i Sæby hele sommeren, men det bliver der vist ikke 
tid til i år, med de planer der er for huset. Der skal da 
også lige være tid til en barnedåb i juni måned. 
Det er en familie med mange ideer til fremtiden, der er 

Gadespejlet

Gadespejlet
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Nu også vuggestue i Børnehaven Skovager i Poulstrup
Den 15. april tog vi imod de første vuggestuebørn og 
indskrivningen er dermed åbnet, selvom vi egentlig først 
skulle starte vuggestuen op til oktober 2013. 

I Mariehønen har vi fået indrettet en stor stue, som kun 
bliver til vuggestuebørn, samt enkelte af de helt nye og 
alleryngste børnehavebørn, der starter i et afskærmet 
miljø hos os, indtil de indsluses i Solsikken i børnehaven. 
I vuggestuen er vi altid de samme voksne og vi lægger 
stor vægt på trivsel og tryghed, samt sprogligt og moto-
risk læringsmiljø. Desuden lægger vi meget vægt på at 
skabe en tryg hverdag, hvor børnene trives og glæder 
sig til at komme. Vi ser på det enkelte barns behov og 
udvikling, og har øje for barnets trivsel og viser interesse, 
engagement og indlevelse i det, der optager barnet. 

De ansatte i vuggestuen er pædagog Birgitte Hyldgaard, 
der kommer fra Holmegårdområdet og har mange års 
erfaring i vuggestue og børnehave, samt pædagogmed-
hjælper Helle Hansen, der har stor erfaring med at passe 
de yngste børn efter mere end 20 år som kommunal dag-
plejer i Poulstrup. 
Med gymnastiksal, legeplads, skov og natur helt tæt på 
vuggestuen, vil vi selvfølgelig inddrage disse i børnenes 
hverdag, ligesom vi vil tage på små ture ud af huset. 

Teatertur til Hjørring

Torsdag den 21. marts tog ældstebørnene sammen med 
pædagogerne Jette L og Susanne til Hjørring for at se 
teater. Det foregik i Bagterphallen, og det var elever fra 
Bagterpskolens 4.-6. klasser der opførte stykket ”Alma 
er dum”.
Vi tog bussen til Hjørring kl. 9.12. Stykket skulle rigtig 
have startet kl halv ti, men vi var først i Hjørring lidt over 
halv ti, så vi var nødt til at skynde os rigtig meget for ikke 
at komme alt for sent. Da vi kom hen til Bagterphallen 
opdagede vi, at de havde været så søde at vente med 
at gå i gang til vi kom, så vi nåede at se hele stykket al-
ligevel.

Det var et rigtig spændende stykke, hvor vi lærte noget 
om, at det er vigtigt at være søde ved hinanden. Så er 
det nemlig lettere at få venner.
Efter stykket var færdigt, kom skuespillerne ud til alle 
børnene og gav krammere.

Skovager
For yderligere oplysninger er I velkommen til at kontakte 
faglig leder Mette Pedersen, Børnehaven Skovager på 
tlf. 41224480
For at få en plads i vuggestuen eller børnehaven i 
Poulstrup,
Skal man ringe til pladsanvisningen på tlf. 72 33 33 33

Skovager
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Bagefter havde vi fået lov til at komme på besøg i Bør-
nehaven Emilie. Da vi kom startede vi med at spise mad-
pakker. Der var stillet et bord frem til os vi måtte sidde 
ved. Malthes fætter Elias, som går i Børnehaven Emilie, 

-
geligt.

-
haven. Vi legede bl.a. i kælderen, hvor der var en masse 

var rigtig sjovt. Vi legede også andre steder i børneha-
ven. Det var spændende at lege med deres legetøj, og vi 

Klokken 13.15 var det tid at sige farvel. Vi kunne lige nå 
at se legepladsen inden vi gik til busstoppestedet, hvor 
bussen kørte klokken 13.40.
På vejen hjem i bussen snakkede vi om alle de gode 
oplevelser vi havde haft på turen.

Skovager
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Hvad får vi tiden til at gå med?

-
tution. Hvad har vi så fået tiden til at gå med, mens vi har 
været i pavillonen ved Harken hallen?

-

-
len. Der var samarbejdsøvelser som alle bare syntes var 

dejlig afslapning med massage af en blød bold.

Tilbage i Møllehaven.

Sidst i april kunne vi vende tilbage til Møllehaven efter 
en del uger hvor børn og voksne havde været genhuset 
andre steder i forbindelse med byggeriet.
P.t. går børn og voksne rundt og udforsker de nye omgi-

sat skik på legetøj og andre ting.
En del af vores udearealer er stadig under renovering , 
så der venter os senere et nyt spændende legeområde 
med masser af bakker og skjulesteder.

/ køkken-allrummet.

M
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Her i Møllehaven har vi siden midt i januar fulgt med i 
hvordan vores nye tilbygning er blevet til og blevet inte-
greret i vores nuværende afdeling. Vi har med spænding 
fulgt med fra sidelinjen da det første spadestik blev taget. 
Alle børn og voksne har med nysgerrige blikke set de 
store maskiner grave ud – støbe gulve – rejse vægge 
og ikke mindst så vi frem til det store rejsegilde. Nu er 
vi kommet frem til uge 17, hvor de nye rammer er klar til 

-
spil med den nuværende børnehaveafdeling som også 

-
greret institution i nye dejlige rammer.
Imens byggeriet har stået på har vuggestuen været gen-
huset i vores lejlighed på Rundmarken. I denne genhus-
ningsperiode har vi været i nye rammer, men skabt gen-
kendeligheden for børnene ved at have fokus på nærvær 
– tryghed og omsorg for det enkelte barn og fortsat lave 
aktiviteter i mindre grupper, for at styrke børnenes fæl-
lesskab.
Selvom vi har været i andre fysiske rammer har vi fortsat 
haft fokus på, at arbejde med de pædagogiske aktiviteter 
såsom at styrke motorikken ved daglige bevægelseslege 
– idræt i hallen – ture i området, desuden arbejder vi me-
get med børnenes sprog igennem sproglege og musik, 
som er en meget stor del af hverdagen i vuggestuen Sol-
sikken.
Vores børnehavegruppe har været genhuset i en pavil-
lon ved Harken hallen, hvor det pædagogiske personale 
også her har arbejdet med pædagogiske aktiviteter selv-
om de har været i andre rammer. Vi har i denne gen-
husningsperiode besøgt hinanden og inviteret de ældste 
vuggestue børn fra pavillonen på maddage i lejligheden 
og vi har inviteret til idræt i hallen på tværs af grupperne. 

vores fællesskab på tværs af grupperne.

Vuggestuen Solsikken i Møllehaven

Der har også været en del ture ud af huset. Vi har været 
rundt i nærmiljøet, også for at lede efter foråret. På be-
søg hos Ulla og de andre som var i Bagterp og også en 

og spist vores madpakker. Der var også her tid til lige at 
se hvad de forskellige havde med i deres madpakker. 
Der var overskud fra de store til at hjælpe de små som 
var på besøg på biblioteket til at få en rutsjetur. 

Vi har brugt hallen rigtigt meget. Vi brugte også hallen 
til fælles fødselsdage. Vi havde besøg af de ”store” som 
var udsluset til Bagterp. De kom til disse begivenheder 
og ellers var de også for at bruge hallen om mandagen.
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Kirketider

Dato Kirkeåret Vrejlev Hæstrup

Juni
2. juni 1.s.e.trin 09.00 Viggo Noe

9. juni 2.s.e.trin 10.30Kirstine Rafn

12. juni 19.00 Kirstine Rafn
Pilgrimsvandring

16. juni 10.30 Kirstine Rafn
“Gud og grill”

23. juni 4.s.e.trin

30. juni 5.s.e.trin 10.30 Kirstine Rafn

Juli
7. juli 6.s.e. trin 09.00 Kirstine Rafn

14. juli 7.s.e.trin 14.00 Viggo Noe

21. juli 8.s.e.trin 09.00 Viggo Noe

28. juli 9.s.e.trin 14.00 Ole Holm

August
4. august 10.s.e.trin 09.00 Kirstine Rafn

11. august 11.s.e.trin 10.30 Kirstine Rafn

18. august 12.s.e.trin 10.30 Kirstine Rafn

have

25. august 13.s.e. trin 09.00 Viggo Noe

September
1. september 14.s.e.trin 10.30 Kirstine Rafn

Dato Kl Sted Tema
10. juni 19.30 Sognehuset Møde ved Villy Pedersen

4. august 13.00 Afgang fra Sognehuset kl. 13.00

2. september 19.30 Sognehuset Møde 

Mødeliste Kontaktperson: Erik Christensen, tlf 23 47 86 92



Sognepræsten

Kirstine R.R. Rafn
Vrejlev Præstegård
Vrejlev Kirkevej 28

9760 Vrå
Tlf. 98 98 60 43

Mandag - torsdag
Mail: krr@km.dk’

Kirkegårdskontoret

Vrejlev Kirkevænge 1
Poulstrup, 9760 Vrå

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

www.vh-kirker.dk 

Kirkegårdsleder:
Jan Bjergene Christensen

Servicemedarbejder:
Inger Hansen

Menighedsrådet:
Formand:

Erik Kristensen
Hæstrupvej 101, 9800  Hjørring

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

Kirkebil:
Bestilles til gudstjenester senest om lørdagen kl. 17.00 hos Charlotte
Nyeng Kristiansen tlf. 61 76 49 76 

Kirkelige adresser

I præstens fravær

Em) eller Viggo Noe (Vejby-Sejlstrup-Harritslev-Rakkeby), idet vores i alt 8 

Jeg har fridag om fredagen, og det står jer frit for at kontakte enten Ole 
Holm eller Viggo Noe, hvis det ikke kan eller skal vente til mandag. Men der 
ud over holder jeg fri følgende dage:

8. - 28. juli Sommerferie:

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

 
den 28. april 2013 i Vrejlev kirke

Mathias Mølgaard Frost

Theis Lassen

Casper Hejlesen Christensen

Line Vangsted Bak

Victoria Thørholm Jensen

Sara Stagsted Hansen

Fransiska Bang Dybro

Natascha Bang Dybro

Line Kjær Bonde

Amalie Kjær Schaldemann Jensen

Emilie Heidemann Madsen

Laura Gudiksen Johansen

Lise Kirkebæk Frederiksen

Helene la Cour Andersen 

Per Vinther Sørensen

Kristian Mogensen

Cecilie Brødbak Bak

Niels Christian Donskov Eriksen

Lærke Maarschalk Nielsen

Kristoffer Beith Pedersen
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Nyt fra sognepræsten

Sankt Hans i præstegårdshaven

Nu er det vist blevet en tradition… Vi holder 
Sankt Hans bål i præstegårdens have søndag 
den 23. juni – grillen er varm og pølserne er 
klar fra kl. 19.00.

Vi håber rigtig mange har lyst til at være med 
– hvis I ikke allerede har en anden tradition, så 
er I meget velkommen i præstegårdens have. 
I skrivende stund arbejdes der hårdt på hvem 
årets båltaler skal være, så det forbliver en 
hemmelighed lidt endnu.

Der vil blive serveret kaffe og hjemmebag, der 
er pølser og brød, samt øl og vand til meget 
favorable priser – og der er meget hyggeligt 
samvær i de nyindkøbte telte – hvis nu vejret 
skulle være i mod os…

Kommunegården lægger jord til bålet, Lene 
spiller for os, grillmestrene er klar – vi mangler 
kun jer og jeres gode humør for at det igen i år 
kan blive en vellykket aften.

Vi glæder os meget til at byde jer velkommen i 
præstegården

Mange venlige hilsener

Kirstine og Henrik
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Nyt fra sognepræsten

Pilgrimsvandring

Årets pilgrimsvandring starter fra 
Vrejlev kirke onsdag den 12. juni, kl. 
19.00. Vi går simpelthen en gudstje-
neste på den skønne klosterrute. Vi 
ender tilbage ved kirken, hvor vi af-
slutter med en aftensalme og et godt 
glas rødvin, cider, sodavand eller 
lign. og mere hyggeligt samvær. For 
der er rigtig meget hyggeligt samvær 
på vores pilgrimsvandringer. Bare 
tænk, at man kan sludre og snakke 
og hygge – midt under en gudstjen-
este. Det er ikke så tit, det er velset! 
Men det er netop meningen med pil-
grimsvandringen.

Har man lyst til at gå i sine egne tank-
er og nyde naturen, er det naturligvis 
også muligt. Der kræves ingen sær-
lige forudsætninger for at deltage – 

bortset fra, at man har lyst til at være 
en del af fællesskabet.

Turen er på ca. 4 km, idet vi ikke går 
den sidste del af ruten, men forbliver 
på Hovedgaden hele vejen tilbage til 
kirken. Og ruten er lidt ujævn, så vi 
skal huske de gode travesko.

Hansen som tager med på turen med 
sin harmonika, så vi kan synge nogle 
af vores smukke salmer i den fri natur 
ledsaget af lidt festlig musik.

Pilgrimsvandringen indeholder 
tekstlæsning, bøn og altergang – 
næsten som normalt, og så er der det 
alligevel slet ikke spor normalt. Det er 
fantastisk at gøre holdt og høre Gud 
ord, mens de græssende køer stimler 
sammen for at se, hvad menneskene 
nu har fundet på… Det er lidt særligt 
at synge salmer i det fri – og bestemt 

særligt, at motionere under en gud-
stjeneste og ikke mindst er det så de-
jligt at nyde vores smukke natur.

Tag venner og familie med – vi kunne 
nok alle have glæde og gavn af at 
røre os lidt, hygge os lidt og samti-
dig høre Guds ord midt i hans egen 
natur. Skulle vejret drille os, har vi jo 
altid en alternativ plan – den foregår 
indendørs i kirken!

Hæstrup kirke, med afslutning i kirken
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Nyt fra Sognepræsten

-
derne deltog med liv og sjæl. Mini’erne (som vi kalder dem) sang 
for os, de rappede endda, de lavede hørespil, bad Fadervor og 
udstillede deres helt egen kirkekunst for os. 

Både mini’erne, deres forældre og vi var temmelig stolte bagefter.

Tillykke til 

Signe Krogh Andersen

Randi Kokholm Kristiansen

Amalie Wirensø Lyngby

Benjamin Nielsen

Frederik Nygaard Østergaard

Helena Vinther Andersen

Magnus Müller Jensen

Malene Møller Jensen

Malthe Bisgaard Clausen

Marcus Alexander Lundholm 
Pedersen

Signe Vinther Sørensen

Gud og grill

Igen i år vil vi gerne invitere jer på en lille 
grillfrokost, når højmessen er slut i Hæstrup 
kirke søndag den 16. juni. Selve gudstjen-
esten starter kl. 10.30 og efter en lille times 
højmesse er der tændt op i grillen uden for 
kirken. Det blev jo desværre ikke til noget 
sidste år pga. sygdom – men det første år 

vil gentage den hyggelige frokost. Vi håber 
jo, at det kan blive en tradition i Hæstrup 
kirke.

Vores grillmestre vil servere pølser med 

eller vand. Og derefter må vi selv sørge for 
det hyggelige samvær.

Der skal lyde en stor opfordring til at komme 
til Hæstrup kirke denne søndag – også 
selv om man bor i Vrejlev sogn… Hæstrup 
kirke er en utrolig hyggelig ramme om ar-
rangementet og har sin helt egen varme og 
charme.
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Nyt fra organisten

Kirkernes voksenkor

Voksenkoret ved Vrejlev Hæstrup 
kirker holder en meget velfortjent 
sommerferie og starter først igen 
efter ferien  - sidst i august.

gudstjenester - især ved høj-
tiderne, jul og påske. 
Vi har også haft samarbejde med 

Før jul holdt vi en koncert i Vrejlev 
kirke sammen med Bistrupkoret - 
en rigtg dejlig oplevelse.
2. påskedag havde vi den store 
fornøjelse at synge i Rakkeby 
kirke sammen med korene fra 
Vrå og Rakkeby.
Nye medlemmer er altid velkom-
men og har du lyst til at være 
med, når vi starter efter ferien, er 
du velkommen til at kontakte mig 
på tlf. 98 88 78 81 eller
30 12 90 81

Venlig hilsen 
       Lene Rom Frederiksen 
      Organist                  

Fællesskabseftermiddage

Fællesskabseftermiddage holder også 
sommerferie, men vi mødes igen til  
efteråret, hvor vi håber at alle der har lyst 
og tid vil deltage i fællesskabet - der er 

nemlig altid plads til en mere.

Garn og stoffer modtages med

 STOR TAK - 

Koncert i Vrejlev kirke 

søndag d.9. juni kl. 15.00

Thisted Kirkes drenge- og mandskor
Glæd dig til en helt fantastisk oplevelse i Vrejlev kirke. Det er lykkedes os at få 
Thisted Kirkes drenge- og mandskor til at komme og give en koncert i Vrejlev 
kirke.

Thisted Kirkes Drenge-Mandskor blev stiftet i 1982 og består af ca. 35 drenge 
og unge mænd i alderen 9 til 22 år. Korets dirigent er organist og kantor ved 
Thisted Kirke, Preben Nørgaard Christensen.

Koret er tilknyttet Thisted kirke, hvor det medvirker ved højmesser ligesom det 
medvirker ved et stort antal koncerter i såvel Thisted Kirke som i andre kirker 
rundt Danmark.

Koret er kendt for en meget høj musikalsk standard, og et meget alsidigt rep-
ertoire inden for såvel kirkelig som verdslig musik. Thisted Kirkes Drenge-Man-
dskor har gentagne medvirket i radio og TV. Internationalt set er koret også 
kendt bl.a. i forbindelse med korets koncertturnéer til bl.a. USA, Norge, Eng-
land og Australien, men også i konkurrencesammenhæng.

Entre: kr. 100

Thisted Kirkes drenge- og mandskor
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Nyt fra Sognepræsten/kirkegårdslederen

Ildsjæle

Der er rigtig mange mennesker, der 
yder en indsats for at få vores kirke 
til at fungere. Jeg tænker ikke bare 
på de ansatte, der gør det så godt på 
kontoret, på kirkegården og ved or-
glet. Vores kirkegårdsleder, gartnere 
og servicemedarbejder tager tjansen 
som kirketjener hver eneste søndag 
– og gør det rigtig godt. Vi er så held-
ige, at vi har en enestående organist 
og kirkesanger. Men det er ”bare” den 

til at rose for deres gode arbejde…

Der er også en anden – og mere usyn-
lig – gruppe mennesker, der fortjener 
stor tak for deres frivillige indsats. En 
indsats som vi ikke kan undvære, for 
så ville mange arrangementer ikke 
blive til noget som helst.

Derfor skal der lyde en stor tak til  
Edith, Jytte og Jette for deres ind-
sats ved babysalmesang. Ligesom 
vores to ”tanter”, Else og Charlotte, 
har været en stor hjælp for tvil-
lingemødrene til babysalmesang. Tak 
fordi I hver torsdag vil møde op og 
gøre det muligt for vores sogn at hol-
de babysalmesang til glæde og gavn 
for alle nybagte mødre.

Mange tak til Charlotte, Karen Mar-
grethe og May Britt fordi I vil bage og 

-
derne, tak fordi I vil hente dem i sko-
len og sørge for, at de alle kommer 
sikkert til kirken. 

Og en stor tak til Jon for alle hans tim-
er med at dække bord i kirken til Gud 
og aftensmad, og tak til alle jer, der 
så ofte bliver og hjælper med at rydde 
op efter os. Og især tak til Jens Ole, 
Anne Marie, Majbritt og alle I andre, 
der har knoklet med at lave lækker 
mad til os gennem årene.

Vi har nogle fantastiske mennesker, 
-

ny, Charlotte, Margit, Jytte, Majbritt – 
vi er mange, der hver eneste sangaf-
ten sender jer en glad tanke, når vi 
sætter tænderne i jeres lækkerier.

Uden Henning kunne vi ikke grille i 
Hæstrup kirke eller til sankt Hans i 
præstegårdshaven, tak for din indsats 
ikke bare ved grillen – men også med 
fremstilling af den. Tak for din hjælp 

blevet reddet, fordi du har været en 
tur på værkstedet og har ”jølet” lidt.

Og endelig mange, mange tak til alle 
jer, der har bidraget til indsamlingen 

-

gav os mange gode timer med at lave 
kollager af alle jeres bånd, perler, klis-
termærker, papir og gamle ugeblade.

Og nu har jeg sikkert glemt at nævne 
en eller anden – og det beklager jeg 
meget. For I er så mange, der gør en 
indsats for, at vores kirke skal kunne 
fungere godt og levere noget godt og 
særligt til menigheden. Mange tak til 
jer alle – jeg håber meget, at I fortsat 
vil støtte os og give en hånd med.

Mange varme hilsener til jer alle fra 
Kirstine og menighedsrådet

Så blev det endelig sommer, med de 
rigtige farver på planterne, selvom det 
lod vente på sig. Frosten drillede jo til 
omkring den 10. april, så der var de-
jligt da vi endelig kunne komme i gang 
med at plante stedmoderne. De får så 
kun knap et par måneder denne gang, 
inden sommerblomsterne overtager 
blomsterbedene omkring Grundlovs-
dag. Men sådan er det jo forskelligt 
fra år til år.

Vi går og nyder der er blevet højere til 
himlen på Birkelunden i Vrejlev. Bjarne 
og Bruno tog en ordentlig beskærings 
tur i december måned sidste år. De 

det har givet meget mere lys på Bir-
kelunden. Det hjælper også på alger-
ne på gravstenene, når der kommer 
mere lys ind.

Der bliver hvert år holdt syn på kirker 
og kirkegårdene, og i år var det den 
24. april. Menighedsrådets byggesag-
kyndige Jens Peter Søndergård, byg-
nings og kirkegårdsudvalget, samt de 
ansatte deltog i synet, hvor man går 
bygningerne og kirkegårdene igen-
nem for skader og mangler. Hvert 3-4. 
år er der så provstesyn, hvor Hjørring 

Søndre provsti er med sammen med 
os. Så kan de holde øje med at det 
hele er i ordentlig stand.I år var der 
nogle bygningsvedligeholdelsesar-
bejder det skal ordnes, men også lidt 
nyt på kirkegårdene.

Vi har forsøgsvis prøvet at fjerne 
forhækkene på et par tomme grav-
steder. De er jo meget store, og det 

Nyt fra kirkegårdslederen

Før renovering af 
gravsteder i afsnit 
F, som ligger øst 
for kirken - gamle 
hække og større 
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Nyt fra Sognepræsten

Friluftsgudstjeneste

Søndag den 18. august, kl. 10.30, er der den årlige fri-
luftsgudstjeneste i præstegårdens have. Der bygges en 
”teltkirke” i haven med improviseret alter, de gamle ly-

el-klaveret, mens Anders synger for. Det er en af de gud-
stjenester, hvor man kan sidde og se ud af vinduet, følge 

til gudstjeneste…

Igen i år opfordres I til at tage madkurven med og blive 
og nyde frokosten i haven sammen med familien, gode 
venner og naboer. Og grillen vil blive tændt, pølser og 
brød varmet – og solgt til meget tegnebogsvenlige priser. 
Øl og vand kan medbringes eller købes billigt og der vil 
være gratis kaffe og hjemmebagt kage.

I opfordres til at tage hele familien med, ring på hos na-
boen og mind dem om gudstjenesten – måske I kan køre 

hyggeligere.

Vi glæder os meget til at holde en anderledes sommerlig 
gudstjeneste for jer.

er svært at se stauderne inde på grav-
stedet. Når så gravstedet skal bruges 
igen fjernes stauderne, og der plan-
tes forhæk igen. Det vil også hjælpe 
på udgifterne med at skifte de gamle 
hække. Det er ikke nok med det er et 
stort arbejde, det koster også mange 
penge.

Vi har også et stort hængeparti med 
gangene på Birkelunden. Der skulle 
jo sættes stålkanter i, og lægges 
stenmel på gangene, men der skal 
over 600 m. stålkanter til. Så det er 

kanter bliver skåret, med en ny kant-
skærer Henning fra Kommunegården 
har lavet til os. Den eneste hage ved 
det er at skærene kun er udlejet, så 
når Henning skal pløje med den gam-
le plov, har vi ingen kantskærer. Men 
så prøver vi at fylde stenmel i uden 
at sætte stålkanter. Så får vi i hvert 
fald  nogle gange der er til at bruge. 
Så kom ikke og sig at vi ikke sparer 
hvor vi kan.

Fortsat god sommer

 
kirkegårdsleder.

for kirken
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Vrejlev-Hæstrup Skole – et trygt lærested til dit barn
Vrejlev Hæstrup skole er skolen i vores lokalområde og 
vi har en skole med en størrelse, der gør at alle har mu-
lighed for at kende hinanden rigtig godt - både børn og 
voksne. Derfor har vi de allerbedste forudsætninger for 
en skole, som både er et godt værested og et godt læ-
rested.
 Vi sætter fokus på elevernes samarbejde i klasserne, på 
tværs af klasserne og drager høj udnyttelse af de mange 
faglige kompetencer, vi har blandt skolens personale.
Vrejlev Hæstrup skole er en skole, hvor fællesskabet gi-
ver plads til den enkelte. Vi har høj faglighed og har et rig-
tig godt forældresamarbejde, der bygger på gensidig til-

mulighed for fordybelse i undervisningen. Skolen har et 
inspirerende læringsmiljø, og vi inddrager ofte motion, 
naturen og lokalområdet i undervisningen.

Morgenbånd
Vi har ekstra fokus på motion, læsetræning og matema-
tiktræning og eleverne har morgenbånd med disse fo-
kusområder. 

Vrejlev-Hæstrup Skole

Fagdage
       Hver tirsdag er en fagdag, hvor eleverne, en hel dag, 
kan fordybe sig i natur & teknik, kristendom, dansk, hi-
storie eller matematik. Fagdage er fordybelse, hvor man 
fx kobler teori med praksis eller tager på ekskursioner ud 
af huset. 
Vi har etableret et godt samarbejde med børnehaverne i 
Harken, Poulstrup og Tårs, hvor vi kommer på besøg og 
præsenterer vores skole, ligesom børnehaverne kommer 
på besøg på skolen i Poulstrup.

Om Vrejlev-Hæstrup Skole
Skolen i Poulstrup er beliggende ideelt i kanten af skoven 
Poulstruplund, hvor vi råder over et stykke skønt natur, 
hvor eleverne dagligt leger og lærer. Skolens nærmeste 
nabo er Vrejlev-Hæstrup hallen med motionscenter, samt 
boldbaner som benyttes til vores idrætstimer. Vrejlev-
Hæstrup Skole er en af Hjørring kommunes yngste sko-

2012, samt en stor tilbygning på ca. 600 m2, bygget i 
år 2000, hvor Skovhuset SFO og Børnehaven Skovager 
med vuggestue holder til. I 2003 blev der tilbygget et stort 
moderne mediatek på godt 400 m2 og samme år blev 
skolens fysiklokale totalrenoveret - dette lokale er nu la-
vet om til et enestående Natur & Teknik lokale. 

Et godt og trygt sted for børnene
Med vuggestue, børnehave, SFO og skole ideelt samlet 
under samme tag på Vrejlev-Hæstrup Skole, giver det 
børnene en meget lettere overgang fra vuggestue til bør-
nehave og fra børnehave til skole/SFO, da de allerede 
kender stedet og lærerne inden de begynder i skole.
www.taarsskolecenter.dk

Vrejlev-Hæstrup Skole
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Sjov bolddag på skolen i Poulstrup

Traditionen tro afviklede Vrejlev-Hæstrup skole, en rigtig 
sjov bolddag, fredagen før vinterferien. Alle klasser deltog 
i bolddagen, hvor der både blev dystet i bedste holdnavn 
og selvfølgelig i selve fodboldspillet. De yngste klasser 
dystede i skolens gymnastiksal og de ældste klasser spil-
lede i Poulstrups idrætshal, som er nærmeste nabo til 
skolen. Elevrådet og lærerne stod for planlægningen og 

spillede først fodbold og derefter dystede de i discipliner 
som Vildkat, bowling, pletskud og bowling. Der blev spil-

blev vundet med 2-1 af et hold fra 5. klasse, som vandt 
over turneringens overraskelse fra 3. klasse, der virke-
lig gav 5. klasserne kamp til stregen. Efter en dag med 
masser af fodbold, motion, godt humør og kammeratlig 

Vrejlev-Hæstrup Skole - et trygt sted til dit barn. Vugge-
stue, Børnehave, SFO og skole under samme tag.
Se mere om Vrejlev-Hæstrup områdets skole på www.
taarsskolecenter.dk 

Vrejlev-Hæstrup Skole
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Harken Ungdoms og Gymnastik Forening er med i oplø-
bet til DM i foreningsudvikling, som DGI afvikler. Herun-
der kan I læse den målbeskrivelse, som er blevet sendt til 
bedømmelse. I skrivende stund kender vi ikke resultatet, 
men vi håber meget på at stå på sejersskamlen den 27. 
maj, hvor vi drager til Odense til fejringsfest.

Resultatmål 1. maj 2013

Milepæle, som er nået til 1. maj 2013:
Ny legeplads indviet.
Undersøgelse af motoriklandskaber.

-
ladelse ved kommunen.

bane.
Etablering af motorikhold for børn, der har svært ved 
at være med på et andet foreningshold pga. kogni-
tive, sociale eller motoriske vanskeligheder (samar-
bejde med kommune og gymnastikafdeling med fo-
kus på børn i bevægelse)
Etableret samarbejde med forældre og pædagoger 
i børnehave mht. at inddrage hinanden i fælles ak-
tiviteter både for børn og voksne samt i det daglige 
pædagogiske arbejde.
Nye og anderledes aktiviteter til sommeridræt, hvor 
hele familien kan være med. (Store badedag,

børneløb, være spejder for en dag m.m.)
Afholdt borgermøde (HUGF café) med formålet at 
tænke på nye udviklingsmuligheder ift. aktiviteter og 
de fysiske rammer m.m. Imens cafeen blev afholdt 
for de voksne, var der underholdning for børnene i 
hallen.

Foreningsudvikling efter 1. maj 2013:
Søger fonde til økonomisk støtte til udvikling af fysi-
ske rammer i og omkring hallen.
Kontakt til DGI Huse & haller og Lokale & Anlægs 
fonden ift. opgradering og udvidelse af hal.
Byfest den 23/6 2013, hvor idrætsforening og bør-
nehave samarbejder om et fælles arrangement med 
underholdning, boder med diverse salg og afslutning 
med Sankt Hans bål og fælles spisning. 
Fortsat samarbejde med kommune ift. efterspørgsel 
af motorikhold og udvikling af disse til gavn for børn, 
forældre samt børnehaver i hele kommunen.
Fortsat borgerinddragelse ved at være vært for et ar-
rangement, som kan bringe nye ideer til foreningen. 
Kan evt. være et fast årligt arrangement med forskel-
lige temaer.
Tænke anderledes ift. potentielle medlemmer: Sam-
arbejde på tværs med andre byer/foreninger, som 
ligger tæt ved Harken, men som enten ikke har eller 
efterspørger plads til aktiviteter. Aktuelt samarbejdes 
der med gymnastikafdeling fra en anden idrætsfor-
ening ift. manglende lokaler.

Vrejlev-Hæstrup skole holder fest for gamle elever.
lørdag d. 26. oktober 2013 kl. 18.30
Den aften vil der være et konstant højtryk over Vrejlev-
Hæstrup-Hallen – først og fremmest p.g.a mange gamle 
elevers hyggelige snak og de mange: ”Åhhh..ka do håw 
daj gång” – men også de nostalgiske toner fra det legen-
dariske rockorkester ”Kon for Sjøw”. 
Kort sagt: Godt selskab, god musik – og så lidt god mad, 
en øl og et glas vin – så har vi hovedingredienserne til en 
rigtig hyggelig aften.  Og de der har været med tidligere 
kan bekræfte, at det er en aften, der skal opleves. Vi op-
fordrer jer alle til at få samling på klassekammeraterne 
fra jeres hedengangne klasse – og til at melde jer til i en 
vældig fart – gerne nu og senest 14 dage før. 
Du tilmelder dig ved at indbetale kr. 195,- på reg. nr.7407 
kontonummer 0001046119 
Du kan betale via homebanking eller overføre pengene 
fra eget pengeinstitut. 
Men det er vigtigt, at du ud over navn også fortæller hvil-

Så har vi en mulighed for at placere jer årgangsvis i hal-
len. 
En af skolens gamle elever, Martin Thomsen arbejder i 
Nordjyske Bank, og han vil endnu engang holde styr på 
tingene. 
Har du spørgsmål så ring til skolen i Poulstrup på 
72333980 eller til Martin på 29643488 
Brug jungletrommen, telefon, mail, Facebook, vestenvin-
den, det kongelige danske postvæsen - eller brevduer 
til at sprede det gode budskab. På gensyn lørdag d. 26. 
oktober kl. 18.30 i Vrejlev-Hæstrup hallen, som ligger lige 
bag skolen i Poulstrup. 
Vi glæder os i den grad til at se jer. 
På skolens vegne 
Pernille Daarbak 
Henrik Hansen, Trine Mortensen, Kaj Henriksen, Anette 
Raadshøj, Pernille Abrahamsen, Tom Bak, Annette Ra-
adshøj og Arne Larsen-Ledet  

Her er superkvartetten Henrik Hansen, Pernille 
Abrahamsen, Trine Mortensen og Annette Raads-
høj på vej rundt i distriktet for at sprede det gode 
budskab…

HarkenUGF til DM i foreningsudvikling

HarkenUGF

Fest for gamle elever
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Vores udviklingsproces – hvad er nyt:
DM i foreningsudvikling:

Deltagelse i DM har betydet, at der er andre udover 
nuværende medlemmer af foreningen, som deltager 
i processen. Nye ansigter har budt på nye vinkler og 
ideer. 
Afholdelse af HUGF café med hjælp fra vores lokale 
DGI konsulent. Udover voksne og børn fra lokalom-
rådet deltog også Hjørring kommunes borgmester. 
Borgmesteren gav positiv opbakning til vores for-

område ift. nye medlemmer, samt at skabe samar-
bejde mellem oplandsbyer. Denne udvikling kan give 
muligheder for økonomiske støtte fra kommunen.

temaarrangement for både børn og voksne, hvor der fx 
afholdes foredrag for voksne i cafeteria, mens der er leg 
for børn i hallen)

Samarbejde med kommunen i forhold til at kunne ud-
byde anderledes idrætstilbud til børn med kognitive, 
sociale eller motoriske vanskeligheder. Kommunens 
målsætning er at få børn med handicaps/diagnose 
inkluderet i det almindelige foreningsliv. Være med 
til at gøre en forskel og styrke muligheden for, at alle 
børn kan få mulighed for at komme i bevægelse på 
netop deres niveau og vilkår.

Foreningens bedste idé:
Inddragelse af borgere i og omkring lokalområdet i 
drøftelsen omkring ideer, til fortsat udvikling af for-
eningen både i forhold til aktiviteter og samarbejde 
på tværs (børnehaver, kommune og andre forenin-
ger). Dette har budt på nye vinkler i muligheden for 
at styrke foreningen og dermed øge medlemstallet, 
såsom at tilbyde aktivitetstilbud på tværs af andre 
foreninger, etablering af motorikhold i samarbejde 
med kommunen m.m. Derved vil vi differentiere os 
i forhold til at få de svage unge/børn til at komme til 
Harken fra Hjørring og evt. Brønderslev, ved at op-
rette en niche der gør, at vandringen af medlemmer 
på det område, går den modsatte vej end det oftest 
sker, nemlig fra stor by til lille by, i stedet for fra lille 
by til stor by!

HarkenUGF

Har dit barn brug for ekstra motorisk skub. Har dit barn proble-
mer med vægten eller er han/hun motorisk usikker?

Her er holdet for børn, der har svært ved at være med på et 
andet foreningshold pga. kognitive, sociale eller motoriske van-
skeligheder.

Vi har tid til at møde den enkelte og dennes behov.

Vi tilbyder alsidig, sjov motorik- og konditionsfremmende træ-
ning, der passer til den enkeltes niveau og med tydelig struktur. 
Vi bruger trampolin, airtrack, rullebræt, skumredskaber, leg og 
småredskaber.

Holdet er for både piger og drenge i alderen 6-10 år. Der er 
begrænset antal pladser på holdet.

Krav: kan modtage og forstå simple beskeder, kunne være 
sammen med andre og gerne ville samspil og fysisk aktivitet.

Vi kan tilbyde, en havl hal som gør den første oplevelse mere 
tryg.

Vil gerne lave forældregruppe-styregruppe
Hvilke tanker har I, er det noget?
Nogen der er interesseret, noget for jeres barn?

Se mere på vores hjemmeside:
www.harkenugf.dk

Kontaktperson: Gymnastikformand Dorthe Jensen
Mobilnr. 4019 3465, email: eucjensen@gmail.com
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Harken UGF Gymnastik sluttede vintersæ-

Vrejlev-Hæstrup hallen var pyntet op til forårsfest, da 
Harken Ungdoms- og Gymnastik Forening afholdt forårs-

der var besøg af gæstehold fra SHI/TUI, Retromix. 
Alle hjælpeinstruktører og instruktører havde lavet et stort 

i løbet af vinteren. ”Det var super dejligt at se at alle hold 
gjorde det rigtig godt!” siger Dorthe Jensen, som er for-
mand for gymnastikafdelingen i Harken. De små, sam-
men med forældrene som blev trukket ind på gulvet på et 
stykke stof. Puslinge-holdet legede indianere, drenge- og 
pigeholdet dansede gangnam style, Minimix lavede serie 
med stokke og Herretons løftede en af deres trænere ind 

Zumba® pigerne gav den gas og publikum blev udfordret 
til at komme ud på gulvet og prøve med og det var der 
mange der gjorde, så der kom lidt sved på panden. 

Stor tak!
-

get) sluttede dagen af med et stort tak til alle der bidra-
ger til at Harken UGF har gode aktiviteter og tak til alle 
kagebagere for deres bidrag til at alle kunne få kaffe og 
kage i pausen.

Der var omkring 80 børn og voksne der brugte formidda-
gen den 20. april på indvielse af legepladsen ved Harken 
hallen. En af gæsterne var Borgmester Arne Boelt, som 

Godt foreningsliv i Harken!
Arne Boelt fortalte at det kunne godt være, der var no-
gen der undrede sig over, hvorfor han brugte en formid-
dag på indvielse af en legeplads. Men legepladsen i Har-
ken er et symbol på det fællesskab der er i området, og 
området er et eksempel på at landsbyer godt kan have 
et godt foreningsliv, selv om der ikke er nogen skole. 
Efter det røde bånd var klippet over, var der kaffe og 
rundstykker til alle og derefter var der trylleshow. 

Tak til sponsorer!
Tak til vores sponsorer, som hjælper til at legepladsen 

Sponsorerne er: Poulstrup Autoværksted, Beierholm, 
Guldagergaard Entreprenør, Guldager Maskinstation, 
Baggesens Begravelsesforretning, MotoHaus, Euro-
Plast, Egotag og Ejgils Elteknik.
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Munksgård, Ålborgvej 469 B
Jan Jonstrup købte ejendommen af arvinger til Signe og 
Johannes Olsen i 1982.

Ved jordfordelingen i 
1982, købte Gunnar Hel-
ledie noget af jorden, så 
der kun var ca. 1 tdr. land 
tilbage. Senere købte 
Jan noget jord langs med 
Ålborgvej af kommunen, 
hvor Keld Christensen 
havde nogle får gående. 
Efter Jan har overtaget 
ejendommen er den re-

I 2007 købte Jan høvle-
riet i Hæstrup Maskin Snedkeri.
Jan med familie består af Anne – Marie som sammen 

i gang med en social og sundhedsuddannelse. Kathrine 
som er 13 år, går i Højene skole. Hun går i klub 4 og hyg-
ger sig med musik m.m. Kasper som er 11 år, går også 
i Højene skole. Hans fritid går med musik, Han har eget 
trommesæt og skal snart spille fodbold i Højene. Jan me-
ner ikke selv at han har noget fritid. Han har selv  heste 
samt sin datters Simones 2 heste i pleje. Jans søn Brian 

OBS Jan efterlyser et billede af ældre dato, hvor vejen til 
ejendommen gik på skrå fra busskuret ved keramikken 
op til ejendommen.

Ålborgvej 479
Oline og Anton Pedersen, som købte huset havde en hi-
storie med sig. De boede tidligere til leje i et hus med 2 
lejligheder. Anton og Oline boede i lejligheden længst til 

-
vsholmsvej fulgte øgenavnet med og derefter hed Anton 
kun æi Anton.
Julius Mortensen købte senere huset. Julius var handi-
cappet efter en børnelammelse. Når Julius skulle ordne 
haven sad han ned og ordnede det hele. Det er blevet 

det på en speciel cykel, hvor der kun var en pedalarm der 
kørte. Trods det cyklede Julius og hans kone til Skagen. 
Dengang var der ikke de hjælpemidler som der er i dag.
Senere købte en tidligere dametræner i Harken – Ole 
Jørgensen huset.
I dag bor Finn Østervig i huset.

Ålborgvej 551
Her bor Ulla Nielsen og Børge Bach.
Ulla er en Harkenpige, hun er født i centralen. Hun er 
tidligere damefrisør. Den første salon hun havde var i nr. 
589.
Børge er fra Hjørring og er udlært fra Traktorgården.
I 1971 købte de huset, som var det første  typehus fra HP. 

måtte hun stoppe i 1986. Hun blev kontordame i 1995, 

der havde døgnservice. Hvis det var på hønse eller kyl-
linge farme eller når skibe lå i havn at det var galt med 

hos private. Huset blev udvidet, da børnene Pernille og 
Anders kom til.

Så Børge har mere tid til at gå på jagt og tage med Ulla 
i sommerhuset.

Harken som by
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Ålborgvej 553

mureren var Harry Ottesen og tømrer var HP, maleren 
var Egon Jørgensen. Der blev lavet en tilbygning til huset 
i 1978.
I familien er der 2 drenge. Morten som er født i 1971 og 
bor i Hjørring. Søren som er født i 1975 bor i København 
sammen med sin familie. 
Johannes var fra Vrensted. Han arbejdede 43 år samme 
sted, men virksomheden havde 3 forskellige navne. Vig-
go Asmussen, Dansk Kontor Marked og Kontor & Papir. 
Johannes har været i bestyrelsen hos Harken legeplads 
og Harken vandværk. Han var en aktiv tilskuer til fodbold 
i Harken og hvad der ellers foregik i Harken hallen deltog 
han gerne sammen med Ellen.
Ellen er fra Thise og havde forskellige arbejdspladser 
indtil hun blev kommunal dagplejer. Som Ellen sagde, det 
skulle hun være startet med meget før. I dag følger hun 
stadigvæk de børn hun har passet samt deres familier.

Peter Jensen og Tanja Lundholm Christensen købte hu-
set af Landbo i 2005. De har 2 børn, Freya på 7 og Fred-
rik på 5 år.
Peter er fra Hirtshals og arbejder som pædagog i speciel 
institution i Hjørring. Han cykler på arbejde og spiller Old 
boys fodbold i Harken. Han nyder at campere samt at 
tage på skiferie sammen med familien.
Tanja er fra Gl. Rønnebjerg og har gået i Vrejlev Hæstrup 
Skole.  Tanja har tidligere boet i missionshuset. Hun er 
lærer på Lundergård skolen og er konsulent på seminari-

Det stykke jod hvor følgende hus nr. er placeret ( 
549 , 551, 553, 555 & 557) tilhørte oprindeligt brugs-
uddeleren Bols. Han ville gerne selv udstykke grun-
dene, men på grund af udkørslen til Ålborgvej m.m. 
solgte han grundene til HP, som havde heste på are-
alet indtil byggerierne startede.

et i engelsk og tysk. Tanja har en pause indenfor sporten, 
da tiden bruges til at køre med børnene. Men hun nyder 
at campere og stå på ski sammen med familien.

Bagterp samt svømning i Løkken.
Fredrik går i børnehaven på Rundmarken. Han går til 
svømning i Løkken.
Familien er glade for området.

Ålborgvej 561

I 1955 byggede Karen og Henning Larsen huset. Da 
familien blev større blev der bygget til huset, som det 
står i dag.

Henning var søn af 
Edvard Larsen.
Karen var fra Sme-
dievej på Rønnovs-
holmsmark Hendes 
far hed Aksel Jensen

Bjarne som bor i Gun-
derup med familie. 
Jette som bor i Sin-
dal med familie. Gitte 
som blev gift med Erik 
Søndergård, tidligere 
Harkenbeboere, har 
i dag planteskole i 
Svennum v. Jerslev.

Henning arbejdede som arbejdsmand, men var også 
på Hæstrup teglværk. 

de derover i 1971.
Henning Larsen solgte huset Ålborgvej nr. 561 til Euge-
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Slagterne på Ålborgvej 570
Der har været 2 slagtere i sammen hus i Harken.
Vi starter med Albert og Anna Christensen.

Allerede dengang måtte slagteren hjemmeslagte hos 
private for at forbedre økonomien.., hvilket Albert gjor-
de. Han var også kreaturhandler og noget af det blev 
solgt hjemme i butikken af Anna. 
Da Albert og Anna besluttede sig for at sælge butik-
ken, blev det til datteren Lilly og hendes mand Erhardt 
Severin Larsen i 1949.

der mens de byggede hus i Tårs. Her nød de deres 
otium. Albert døde først og Anna nåede at blive 92 år.
Erhardt og Lilly boede først i Brønderslev, hvor Er-
hardt arbejde på slagteriet.

arbejdsdage om ugen i Brønderslev. Der ud over var 
han hjemmeslagter på egnen. Han skulle også sørge 
for at der var varer i butikken til Lilly at sælge. Der var 
lange arbejdsdage, men der skulle betales afdrag på 
huset.

plads til deres arbejde. I en periode solgte de platter 
også ud af huset. Det var Lilly som var særdeles god 

-
ring, hvor hun oplevede at få mange gode år.

Karen solgte huset Ålborgvej  566 til Erik Bertelsen og 
Helle Espersen, som solgte til nuværende ejer Morten 
Nielsen.

I dag på Ålborgvej 561, bor Annika Nielsen. Hun har tid-
ligere boet i Poulstrup og Guldager. Da hendes forældre 
købte huset på Ålborgvej 587, var det hendes start i Har-
ken.
Annika arbejder som bager hos Aurion på 5 år. Igennem 
Aurion deltager hun på bagerkursus, som man kan til-
melde sig til via hjemmeside.
Annika forældre Karsten og Bodil Nielsen har i dag lejet 
deres hus ud på Ålborgvej 587 og har bosat sig på He-
debovej.

Parkeringsplads HP
Edvard Larsen havde endnu en søn som boede i Harken, 
Martin og hans kone Karen. De boede i et hus, der hvor 
HP har parkeringsplads i dag.

Harkenhusene
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til at lave mad og som stod for dette. Råvarerne hentede 
hun i Ålborg. Der var ikke meget plads til at lave maden 
og anrette den i det lille køkken. I køkkenet var koldt og 
varmt vand adskilt i hvert sit rum. Der gang var der ikke 
en smiley ordning.

Lilly og Erhardt hjalp hinanden og ofte var Lilly i butikken 
når der skulle hakkes kød m.m.
Da de valgte at sætte tempoet lidt ned, kunne de gamle 
kunder m.m. komme med deres kreaturer og grise og få 
parteret. Sønnen Frede gav en hånd med, når han havde 
fri fra slagteriet i Hjørring.

Der var ikke mange fridage, men fredag aften var Lilly til 
Banko i Poulstrup. Hvis vejret var godt, kørte de til som-
merhuset i Lønstrup lørdag efter lukketid.

Hjørring. Erhardt ville gerne have solgt til HP huse, men 
tiden var ikke rigtig. Derfor blev det solgt til nogle islæn-

-
ring og hun nåede en alder af 96 år.
Huset blev senere solgt til Krone vinduer og er i dag revet 
ned.
Tak for hjælpen til Barnebarnet Henrik.

Harken Central – Ålborgvej 588
Antine og Tinus Madsen og deres 3 børn starter vi med. 
Børnene Lilly som boede ved stationen i Hæstrup og var 
sypige. Oskar Madsen ( bule Madsen )rettede buler ud 
på biler og havde værksted i Hjørring. Erna som senere 
blev centralbestyrer i Harken.

Da børnene var store forlod Tinus familien og bosatte sig 
på Blomstermarken 9. Det samme hus som Edvard og 
Niels Signe havde i 2 år. Det var også ham som købte 

var alt mulig mand og var meget dygtig. Han gik over 
markerne for at ” hjælpe ” de enlige damer og blev derfor 
kaldt ræven.
Antine var på centralen til Erna og hendes mand Ejner 
og børn kom hjem og blev bestyrer. Dette skete i 1952. 
Antine var stadigvæk i huset, men måtte have et væ-
relse på loftet, da den nye familie bestod af 7 personer. 

Ålborgvej
For Erna var der ikke noget der hed fyraften og week-
end. Kun når familien var en tur på Langeland.

Harkenhusene
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Jeg mindes en lille episode. En dag hvor vi skulle ringe 
til Bornholm og havde brugt vores penge til samtalen, 
havde Erna hørt at vi sagde farvel. Hun brød ind i samta-
len og sagde fortsæt, der er ikke andre på linien.
På centralen var det sted hvor alle opkald kom. F.eks til 
brand, måske læge og jordemoder. 
På centralen havde Vrå apoteket håndkøbsudsalg og var 
først med nyhederne.

Ulla har fortalt at hendes mor ofte arbejdede langt ud på 
aftenen med de mange andre gøremål der var i den store 
familie. Børnene hjalp til. Der var frit valg mellem opvask 
og at passe centralen.
Ejner havde en murerforretning. Han var selvlært murer. 

Erna og Ejnar blev på centralen i resten af deres tid.
I dag bor Michael Christensen i huset, som han er ved at 
renovere.

Ny privat dagpleje
 i Poulstrup

Heidi Simonsen | 40 38 69 78 | heidi@heidisdagpleje.com

Harkenhusene

Der blev afholdt 80 års jubilæum i Vrejlev-Hæstrup Hallen 
for vores medlemmer i Vrejlev Hæstrup jagtforening. Der 
var fremødt 58  til spisning kl 13.00 
Derefter holdt Peter Have tale hvor han fortalte om for-
eningen og dens virke gennem tiderne blandt anden for-
talte han om jagten der blev afholdt på Vrejlev Kloster 
med  Svend Holst som jagtleder og Peter Have var jagt 

laver små forseelser under jagten ) Han nævnte bl.a. Nils 
Møller og Erik Jensen og Dalbo, som nogle af synderne. 
Der blev nedlagt mange ræve under disse jagter 
Der var opstillet en skydesimulator,  hvor der kunne sky-

løbet af dagen
Det var dejligt at se så mange der mødte op på dagen for 
at fejre vores jagtforening

Jagttur til Sverige
Den 24 januar var vi fem fra foreningen der tog turen til 
Sverige for at jage dådyr,  krondyr og vildsvin

rundballe. Dådyrerne kom ud for at spise af den men tur-
de ikke gå der hen 
Da der blev mere lyst kunne jeg se hvorfor ,der lå tre grise 
i halmballen .Efter ca. 15 min rejste den ene af dem sig op 
og jeg nedlage den og de to andre løb mod skoven. Der 

En af dagene tog vi ud midt på dagen og Bjarne S  så et 
par grise som han fulgte efter i en halv time uden at få 
mulighed for skud til dem.
 

80 års jubilæum



Brink Seidelins Gade 14-16

9800 Hjørring

tlf. 98900977

Østergade 16

9760 Vrå

tlf. 98980177

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

JK Auto
Hella Service Partner
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HARKEN HALLEN
stedet for en god fest

Hallen har plads til ca. 200 pers.

Cafeteriaet til ca. 50 pers.

Henvendelse: Anja

mobil: 29 64 89 52



KØB OG SALG
AF FAST EJENDOM

Euro Plast

Vinduer og Døre ApS

Egholmvej 7 C, 9800 Hjørring

TLF. 98 83 70 55
FAX. 98837033
E--mail INFO@EURO-PLAST

Anders Bach

40  18  31  62
Mimersvej 3, 9800 Hjørring

Poulstrup Snedker- og Tømrerfirma

S

TLF.

98 98 84 91

Hovedgaden 

75  Poulstrup                  

Mangler du hjælp til bogføring?

Har du brug for hjælp til

oprettelse af en hjemmeside?

Kontakt Inger Hansen

Tlf 61 28 97 00 

ih@maxpro.dk



Hovedgaden 70 · Poulstrup · 9760 Vrå

poulstrupauto@post.tele.dk

Tlf. 98 98 81 07  - 40 26 81 07

www.poulstrupauto.dk

POULSTRUP 

AUTOVÆRKSTED



VI KAN OGSÅ

MEGET AF DET SOM 

ANDRE TRYKKERIER 

IKKE KAN

VI KAN ALT

DET ANDRE

TRYKKERIER

OGSÅ KAN

Bræmer Tryk ApS

Frilandsvej 3 · 9760 Vrå

+45 98 98 14 66

PrintNord ApS

Frilandsvej 3 · 9760 Vrå

+45 96 25 40 80

www.printnord.dk

98 98 80 20

ØRUM-SMEDEN

Vrejlev Klostervej 310

9830 TÅRS

Tlf. 98 98 82 32

Tømrermester

Klaus Bonkegaard
Hovedgaden 69 - Poulstrup

Vinduer og døre i træ og plast
Tagarbejde

Reparationer
Ombygning

Kørsel med rendegraver

IMPORT
Plastvinduer og døre
Lev. i alle mål med og uden montering

Kvalitet til lavpris med garanti

NYT
Træpiller til stokerfyr leveres billigt

Mobil-tlf.  28 18 13 33

Vrejlev-Hæstrup Hallens
Motionscenter
Træning når du har 

                              tid og lyst            

Kontakt: Inger Hansen

               Tlf. 98 98 82 84

                Mobil tlf: 51 20 84 69





Aalborgvej 602, 9760 Vrå
tlf. 98 98 62 15

www.verasvine.dk

Vrå Optik Aps Tlf.: 98 98 12 24

v/ Nina Malkin mail@vraaoptik.dk

Strømgade 2 www.vraaoptil.dk

9760 Vrå

Voerhøj 
Maskinstation A/S 

Terpetvej 490, 9830 Tårs 

Tlf. 40 19 55 99 

98 98 85 99
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 Ansvarshavende Kirsten Mouritsen, Karen Margrethe Bruun, Erik Jess
 Foreningsstof  Erik Jess, Hovedgaden, 78, 9760 Vrå  98988063
 Redigering Else Marie Nielsen, Ny Rønnebjergvej 72, 9760 Vrå 28456698
 Annoncer Per Hansen, Engkærvej 8, 9760 Vrå 98988325
 Korrektur Kirsten Blichert

  

LOKALSTOF
 Tollestrup Ingen meddeler
 Guldager Kirsten Mouritsen, Guldagervej 200, 9760 Vrå 98986166
 Gunderup Ingelise Villumsen, Bjerregårdsvej 60, 9760 Vrå 98986495
 Harken Ingen meddeler
 Hæstrup Hanne Saksager, Hæstrupvej 96, 9800 Hjørring 98986467
 Høgsted Ingen meddeler       
 Hæstrup Mølleby Henny Madsen, Vingemarken 3, 9800 Hjørring 25706289
 Rønnebjerg Karen Margrethe Bruun, Ny Rønnebjergvej 114, Vrå 98988029
 Poulstrup Ingen meddeler

    

FORENINGSSTOF
 Aktivitetshuset  98988011
 Børnenes jord Trine Mortensen Hovedgaden 96 9760 Vrå 22307702
 HUGF Lisa Dissing Hansen Ålborgvej 841, 9760 Vrå 28722797 
 KFUM-Spejderne Line Thomsen, Hovedgaden 77, 9760 Vrå 51298026
 Kloster MC Anette Worup, Svenstrupvej 180, 9760 Vrå 61363490
 Møllehaven Børnehaven Møllehaven, Møllemarken 2, 9800 Hjørring 72334531
 Poulstrup Borgerforening Jens-Ole Frederiksen, Gl. Rønnebjergvej 155, 9760 Vrå 98988688
 Poulstrup Rideklub Anette Worup, Svenstrupvej 180, 9760 Vrå 61363490
 Skovager Børnehaven Skovager, Skolevej 3, 9760 Vrå 98988327
 Sport 81 Trine Mortensen Hovedgaden 96 9760 Vrå 22307702
 Vrejlev-Hæstrup Jagtforening Leo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå 40112231
 Menighedsråd Servicemedarbejder Inger Hansen 
  Kirkegårdskontoret, Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå 98988360 

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

Grupper under organisationen

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

Formand for Landsbyrådet i Harken  
 Niels Peter Kjøge

poulstrup.net

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

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

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

Stof til nyhedsdelen og 
aktivitetskalenderen kan
løbende indsendes til

poulstrup.net@gmail.com  

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

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

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

Sidste frist for 
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15. januar  
15.  april
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15. oktober

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

Tryk: Bræmer Tryk, Vrå
Oplag: 1200 eksemplarer
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Herfra min verden 
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SKOLEN
 Vrejlev-Hæstrup  skole  Poulstrup Skolevej 3, 9760 Vrå ..................................................72333980
 Skoleleder, privat Pernille Daarbak, Skovbovej 6, 9850 Hirtshals ..........................41224251
 Skoleleder Kontoret  .....................................................................................72333982
 Lærerværelset  ....................................................................................................96231588
 Skoletandplejen  ....................................................................................................72333797
 Teknisk serviceassistent. Jens Erik Mølbak Vidriksen ........................................................41223988
 Teknisk serviceass. privat Bispensgade 11, 9800 Hjørring ..................................................60657181
 Skolevejlederen  ....................................................................................................72333987
 Skolebiblioteket  ....................................................................................................72333986
 Skolefritidsordningen  ....................................................................................................72333990
 Juniorklubben  ....................................................................................................96231587
 Ungdomsklubben  ....................................................................................................98988367
 Ungdomsskolen Bo Jensen, Høgstedvej 63, 9760 Vrå  ........................................96239708
 Skolebestyrelsen Flemming Jensen, Søndervej 130, 9800 Hjørring ......................98963421

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

Plejehjem
 Skovgården Ålborgvej 49, 9800 Hjørring 96234711

Kirkerne  
 Sognepræsten Kirstine Rafn, Vrejlev Kirkevej 28, 9760 Vrå 98986043
 Kirkesanger Anders Boelt Kristensen, Fredensvej 25, 9760 Vrå 20630807
 Organist Lene Frederiksen, Vingevej 17, Vrensted, 9480 Løkken 30129081
 Kirkebil Charlotte Kristiansen 61764976
 Vrejlev-Hæstrup
 Kirker: Kirkegårdskontoret (bedst mandag-fredag kl. 12-13) 98988360
 Kirkegårdsleder  Jan Bjergene Christensen, Lavendelvej 7, 9700 Brsl. 23831450
 Servicemedarbejder Inger Hansen, Gl. Rønnebjergvej 185, 9760 Vrå 98988284
 Menighedsrådet  Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring 98986333
             

  

FORENINGER / FORMÆND 
 Børnenes Jord  Trine Mortensen, Hovedgaden 96, 9760 Vrå 22307702 
 HarkenUGF Lisa Dissing Hansen, Ålborgvej 841, 9760 Vrå 28722797
 Lokalhistorisk Forening Henning Risom Christensen, Vrejlev Kirkevej 60, 9760 Vrå. 98986063
 Poulstrup Borgerforening Per Christensen, Gønderupgårdsvej 205, 9760 Vrå 98986824
 Poulstrup Rideklub Lars Nielsen, Smidstrupvej 241, 9760 Vrå 23929437
 KFUM Spejderne Line Thomsen, Hovedgaden 77,  9760 Vrå 51298026
 Kloster MC Niels Worup, Svenstrupvej 180, 9760 Vrå 40689568
 Sport 81 Tom Bak, Saksagervej 302, 9760 Vrå 98988777
 Støttef. for Aktivitetshuset Tove Mortensen, Lindager 18, 9760 Vrå  98988271
 Vrejlev-Hæstrup Jagtforening Leo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå 40112231
 Vrejlev-Hæstrup Hallen Keld Jensen, Bastholm Møllevej 31, 9760 Vrå 98988422

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

LOKALHISTORISK ARKIV:
Hovedgaden 8 
Åbent: Mandag 16.00-18.00

AKTIVITETSHUSET:
Åbent: Tirsdage 11.30-16.00   
 Torsdage   8.30-16.00
 Fredage   8.30-13.00  
Fodterapeut:
Bestil tid på      tlf. 98988011

BOGBUSSEN:
Poulstrup: Mandag  15.20-16.20

SPAREKASSEN 
VENDSYSSEL:
Østergade 15, 9760 Vrå
Tlf. 82229000
 Mandag  - fredag  10.00-16.00
 Torsdag  10.00-17.30

SPORT81:
www.pv81.dk

BØRNENES JORD:
www.ministrup.dk

KIRKERNE:
www.vh-kirker.dk

POULSTRUP.NET:
www.poulstrup.net

VREJLEV-HÆSTRUP SKOLE:
www.taarsskolecenter.dk

SOGNEPRÆSTEN:

krr@km.dk

VREJLEV-HÆSTRUP KIRKER:

vrejlev.kirke@vh-kirker.dk

MENIGHEDSRÅDET:

ge@bbnpost.dk

LOKALBLADET:

POULSTRUP.NET:

poulstrup.net@gmail.com

UGEAVISERNE: 

samt www.kanalhjoerring.dk:

poulstrup@live.dk

SKOLEN:

vrejlevhaestrupskole@hjoerring.dk

SPAREKASSEN VENDSYSSEL:

vraa@sparv.dk.

MAIL-GUIDE

 WEB-GUIDE

TID OG STED

Forenings vejviser



Det er vigtigt at du 

sikrer dig selv - hele livet.

Måske føler du dig tryg 

med den kapitalpension du har. 

Måske virker begreber som 

aldersopsparing og ratepension 

bekendte, uden at du ved om 

det er noget for dig.

Få det hele med,
og ‘pladen fuld’

-når du går på pension

Få råd og vejledning 

hos din rådgiver, så din pension 

ikke ender som ‘et spil i lotteriet’.

www.sparv.dk

Læs mere p
å 

www.spar
v.dk

eller konta
kt en 

rådgiver fo
r en 

aftale


