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Bidrag til Lokalbladet
I første nummer af Lokalbladet for 2020 havde vi indlagt et 
girokort. Rigtig mange har benyttet dette, og givet et bidrag 
til Lokalbladet. Skulle du have overset girokortet kan det 
stadig nås, vi modtager stadig gerne bidrag.  Alle bidrag 

modtages med stor tak. 
Du er også velkommen til 
at lave en overførsel til vo-
res bankkonto i Sparekassen 
Vendsyssel
Vi håber at modtage mindst 
150,- pr. husstand som et årligt 
bidrag til de 4 numre der ud-
kommer, men man må meget 
gerne betale mere.
Støt op om Lokalbladet og giv 
dit bidrag - kan overføres til 
Sparekassen Vendsyssel 
konto 9070 - 4340 15 2889

Forsidebilledet: Glade børn fra Poulstrup Friskole 
på tur til Farm Fun i Hirtshals

Lokalblad nr. 4 2020 er udgivet, og igen med lidt begræn-
sede indlæg fra foreningerne, da de fl este arrangementer 
stadig er afl yst.
Heldigvis har vi fået meget andet materiale, som ikke er 
præget af coroana, så vi håber du vil nyde de mange sider.
Husk  - vi samler alt materiale, både tekst og fotos, via vores 
mailadresse, og det fungerer fi nt, så tak for det.
Håndskrevet materiale kan altid afl everes i postkassen  eller 
på kontoret ved Sognehuset, Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 
Vrå. Husk at sætte navn og telefonnummer på, så vi kan 
kontakte dig hvis vi har spørgsmål.
Alle indlæg til Lokalbladet sendes til denne mailadresse:

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

Fra redaktionen

Tidspunkter for udgivelse af 
Lokalbladet i 2021
Lokalbladet vil  i 2021 blive 

omdelt i følgende uger:
Blad nr. 1 uge 9 (ca. 2. marts) 
Blad nr. 2 uge 22  (ca. 1. juni) 

Blad nr. 3 uge 35 (ca. 1. september) 
Blad nr. 4 uge 48 (ca. 1. december) 

Lokalbladet 
for Vrejlev-Hæstrup Sogne

Mangler Lokalbladet
i din postkasse?
Vi får ind imellem beskeder fra beboere i sognene, om 
at Lokalbladet ikke leveres som forventet.
Vi har været i kontakt med Nordjyske Distribution, som 
står for langt hovedparten af omdelingen. 
Her har vi fået oplyst at såfremt man (kun) har fra-
valgt reklamer (reklamer nej tak) skal man have Lo-
kalbladet leveret i postkassen. Kontakt os hvis bladet 
mangler.
Har man derimod fravalgt både reklamer og ugeavi-
ser, så bliver Lokalbladet desværre ikke leveret med 
Nordjyske Distribution.
Da vi jo efterhånden lever i en digital verden, vil der 
formodentlig fremover være fl ere der fravælger rekla-
mer og ugeaviser. 
Hvis du har fravalgt ugeaviser, så kan vi kun opfordre 
til selv at hente et eksemplar i våbenhuset ved Vrejlev 
Kirke.  
Bladet vil desuden være tilgængeligt i en digital ud-
gave på www.poulstrup.net

Redaktionen
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Sov med Klumpfi sken
I år havde vi igen været så 
heldige at få et ”Sov med 
Klumpfi sken” på Nordsøen 
Oceanarium arrangement 
af Vendsyssel Teater, så 
hele gruppen pakkede ta-
skerne og drog afsted mod 
Nordsøen Oceanarium 
fredag d. 28. august.
Vi startede med at være 
på Søstjerneløb rundt på 
museet, hvor spejderne 
skulle besøge 7 forskel-
lige destinationer med 
poster, som skulle løses. 
Et spændende løb, hvor 
spejderne helt sikkert blev 
klogere på, hvad der lever 
under vandet.
Herefter blev der pakket 
ud og tid til at udforske. Vi 
var så heldige, at vi skulle 
sove lige foran det store  
akvarium i år, så der var 
fantastisk udsigt fra sove-
poserne.
Herefter var der aftens-
mad i cafeteriet; lasange 
og lækre fi skefrikadeller 
med fl ødekartofl er.
Med fyldte maver blev det 
tid til, at fi skene skulle fod-
res. Vi kom ind i ”fi skekøk-
kenet”, hvor der lugtede 
ret meget af fi sk.. Her så vi 
hvordan fi skemad ser ud, 
og vi skulle også alle skæ-
re nogle fi sk i mindre styk-
ker, som vi kunne bruge til 
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en lille aftenssnack til fi skene.
Herefter var det tid til at fodre fi skene 
i det store akvarium. Alle prøvede at 
smide fi skestykker ned til de sultne 
fi sk, som straks snuppede stykkerne 
og slugte dem. 
Inden sengetid sad vi foran det store 
akvarium og spiste kage, mens spej-
derne fi k mulighed for at få svar på 
alle de spørgsmål de havde, og der 
var mange.
Lørdag morgen stod vi meget tidligt 
op, spiste morgenmad og pakkede 
vores ting. Vi sluttede at foran akva-
riet, hvor alle fi k fi ne diplomer, for at 
have gennemført Søstjerneløbet, og 
sagde farvel og tak for denne gang. 
En kæmpe oplevelse for alle spej-
derne, så 1000 tak til Vendsyssel 
Teater for det fi ne arrangement 

Mette Karlsen
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Tollestrupvej 271
Den 25. august fl yttede Pernille 
Knudsen og Peter Christensen ind i 
Tollestrups gamle forsamlingshus. 
De medbragte deres datter Marie på 
2 måneder og to hunde, Karma, en 
engelsk bulldog og Nova, som er en 
beagle. 
De kommer fra Jerslev, hvor de boe-
de i en lejlighed. De valgte Tollestrup, 
fordi huset var klar til indfl ytning, og 
der er godt udsyn til marker. Og me-
get vigtigt: Peter, som er klargørings-
mand hos bilgården Hostrup i Sul-
sted, vil gerne sætte biler i stand til 
salg, hvilket der er god plads til her. 
Pernille har barselsoverlov fra sin 
elevplads hos en ejendomsmægler 
i Brønderslev. Tiden bruges blandt 
andet til babysalmesang i Jerslev, og 
babysvømning i Brønderslev. Per-
nille skal også i gang med at spille 
fodbold igen. Det foregår i Stenum. 

Tetiana (Tanja) og Taras Lvovych har købt 
Tollestrupvej 211, hvor der engang var 
købmandshan-del. Familien består des-
uden af børnene Maria på 11 og Stanislav 
(Staf) på 4 år. Familien kom til Danmark fra 
Ukraine for 8 år siden. Taras fi k en praktik-
plads på Vrejlev Kloster, men arbejder nu 
på en kvæggård ved Tårs. De har før boet 
i Poulstrup, men var også en kort periode i 
Tårs. Maria går på Tårs skole og er meget 
glad for det, selvom det er besværligt, da 
der ikke går skolebus fra Tollestrup. Hun 
går til klaverundervisning og vil gerne starte 
til fodbold. 
Staf går i børnehave i Poulstrup og glæder 
sig til at blive 5 år - så kan han nemlig be-
gynde til dans. 
De har hvert år besøg fra Ukraine, så det 
er fi nt, at de nu har rigeligt med plads. De 
tager også hvert år den 30 timer lange tur til 
Ukraine, hvor de så gerne er i 3 uger. 
De er meget glade for Danmark, og taler 
udmærket dansk og har ikke umiddelbart 
ønske om at rejse tilbage til Ukraine.
Tanja tager tidligt hjemmefra, da hun arbej-
der på en fi skefabrik i Hirtshals, så Taras 
får sin arbejdstid til at passe med at afl e-
vere børnene om morgenen. 

Lokalbladet ønsker velkommen til egnen
Karen Margrethe Bruun

Pernille og Peter tager gerne ud at fi ske. Det kan både være i put-and-take 
samt fra molerne ved havet. 

Lokalbladet ønsker familien velkommen til egnen.
Karen Margrethe Bruun 

Tollestrupvej 211
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Hedebovej 8
På Hedebovej 8 bor Bodil og Karsten Nielsen.
Bodil er sygehjælper ved Hjørring kommune og Karsten 
arbejder ved Vennelyst.
I deres fritid er der mange hobbyer, den største er nok 
deres have.
Onsdag den 12. august havde de åben have - onsdags-
have - hvor de havde besøg af mere end 100 haveinte-
resserede gæster. Det var dejligt for de var bange for at 
corona ville holde mange gæster hjemme.
Bodil bruger meget tid på sit hobbyværelse, hvor hun bl.a. 
syr til børnebørnene, laver patchwork og juletræstæpper.
Karsten har også fl ere ting i gang, han har bl.a. vagtler 
som han hygger med. Huset er også lige blevet totalreno-
veret, og det er de andre steder de har boet også.
Familien kommer fra Poulstrup til Guldager og fra Guld-
ager til Ålborgvej i Harken.
I 2004 købte de huset på Hedebovej, Karsten siger nu er 
det slut, men han fi nder nok noget at ændre på.
I familien er der tre børn 
Jimmy som bor i Hæstrup Mølleby, Annika som bor i Har-
ken og Tine som bor i Års.
Samt to børnebørn en dreng og en pige. 
Bodil og Karsten ønsker at være med i onsdagshaverne, 

så det kan blive som f.eks. i Lørslev med 8 -10 
familier med åbne haver. Det kunne være hyg-
geligt
Lokalbladet ønsker held med det.

Lokal bladet ønsker jer god arbejdslyst samt held 
med onsdagshaverne.

Henny Madsen
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Lokalhistorie

Øster Harkens historie.
I mere end 100 år har Øster Harken været ejet af den sam-
me familie.  Om Thomas Christensen har været den første 
i familien, der ejede gården er uvist, men han var ejer og 
boede der i 1801 sammen med sin kone Kirsten. Thomas 
overdrog gården til sin søn Christen Thomsen og svigerdat-
ter Margrethe Larsdatter omkring 1830 og midt i 1860erne 
sker der igen et generationsskifte til Christens søn Lars 
Chr. Christensen, gift med Karen Johanne Pedersdatter. 
De driver gården indtil omkring 1900, hvor Øster Harken 
sælges til Jørgen Nielsen og hans kone Ingeborg. Jørgen 
Nielsen var bl.a. en af initiativtagerne til opførelsen af Mejeri 
i Harken. Midt i 1940erne overdrager Jørgen Nielsen Øster 
Harken til sønnen Regner Nielsen og hans kone Ingeborg. 
Regner Nielsen var bl.a. sognerådsformand, men nok mest 
kendt som modstandsmand under 2 verdenskrig og bl.a. 
beskrevet i bogen ”Vendsyssel under besættelsen”. 
Efterfølgende ejere af Øster Harken fra 1960erne er først 
Jørgen Nielsen, dernæst en årrække tømrermester Hen-
ning Pedersen, der i 2002 sælger til Bjarne Jensen, Møgel-
høj. Bjarne beholder jorden undtagen de 6 tdr. land, der i 
2003 sammen med husene sælges til de nuværende ejere 
Ulla Hyltoft og John Pedersen. 
At dømme ud fra folketælling har Øster Harken ikke været 
et sted med stort folkehold især fra 1801, hvor der kun var 
en enkelt tjenestekarl og pige. Da folkeholdet var højest var 
der tre karle og 3 piger i en kort periode lige før og efter 
1900 og her er der især en pige, der gjorde sig bemærket 
ved at ”gå i arv” og det var Ane Kristine Andersen, der 22 
år gammel begyndte som ung pige i huset hos Ingeborg 
og Jørgen Nielsen i 1901 og det udviklede sig sådan, at 
det blev en plads for hele livet. Der blev aldrig talt om at 
fl ytte, det var en selvfølge, at Ane Kristine blev. Hun tog 
sin tørn i marken, ved malkning, passede børn eller stod 

ved komfuret. I 1926 da hun 
havde været ansat i 25 år, fi k 
hun en sølvvase for 25 års 
tro tjeneste af Hjørring Amts 
Landøkonomiske Selskab og 
efter 30 år i pladsen fi k hun en 
fortjenstmedalje, men hun fort-
satte mange år derefter, for da 
Jørgen Nielsen overdrog Øster 
Harken til sønnen Regner Niel-
sen og hustruen Ingeborg var 
det lige så selvfølgeligt, at Ane 
Kristine fortsatte hos dem. Der 
var god brug for hendes hjælp 
til det huslige, da Ingeborg var 
musiklærerinde. Ane Kristine 
blev på Øster Harken indtil 2-3 
år før sin død. De sidste år til-
bragte hun på Poulstruplund. 
Hun blev 90 år.

Kirsten Mouritsen

Ane Kristine Andersen, der i mere end 60 år tjente på 
Øster Harken

Ingeborg og Jørgen Nielsen på terrassen omkring 1920 – Jørgen Nielsen forrest
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2003 startede en ny æra for Øster 
Harken idet gårdens bygninger samt 
6 tønder land blev købt af Ulla Hyltoft 
og John Pedersen. Ulla er fra Hjør-
ring og uddannet på kontoret hos af-
døde revisor og ejendomshandler K. 
Poulsen Winter. 
John er født i Furreby, gik først i sko-
le i Vester Hjermitslev, senere en kort 
tid i Poulstrup hos lærer Thomsen, 
hvor undervisningen foregik i missi-
onshuset. I 1966 fl yttede familien til 
Øster Vrå, hvor han fi k resten af sin 
skolegang.
John startede i 1975 som 18-årig på 
Persolit i Hjørring, hvor der blev la-
vet termoruder. Der var han i 10 år, 
men så etablerede han eget fi rma 
”Glarmesterfi rmaet John Pedersen” 
på daværende bopæl i Em. Han fort-
satte dog med at arbejde ved siden 
af. I en periode på omkring 4 år ar-
bejdede han i Norge.
I 1991 lukkede vinduesfi rmaet Ven-
solit i Hjørring og John købte sam-
men med tre andre maskinerne i 
fi rmaet og startede en produktion af 
plastvinduer op i Serritslev. Det gik 
ikke helt som planlagt og John valgte 
i 1995 at tage føringen - lukkede sel-
skabet og startede et nyt. 
Glarmesterfi rmaet havde en årræk-
ke til huse i Harken og her startede 
Ulla på kontoret i 1991, var der indtil 
1995, hvor hun prøvede noget an-

det, før hun vendte tilbage til fi rmaet i 
2001. I 2008 blev der købt et fi rma på 
Egholmvej 7C i Hjørring og hele pro-
duktionen fl yttet dertil i 2010. Der blev 
bygget ny hal, så der nu er 2200m2 
under tag. Ovennævnte er en udvik-
ling fra glarmesterfi rma i Em og til 
fabrikken Euro Plast ApS, der har cn 
styret anlæg til at 
lave vinduer og 
døre, som kodes 
inde fra konto-
ret. Der er p.t. 3 
ansatte plus en 
tømrer.  
I 2001 begyndte 
Ulla og John at 
lede efter et sted 
at bo for en fæl-
les fremtid. De 
var rundt og kig-
ge på forskelligt, 
men det var et 
krav, at det skulle være placeret godt 
i forhold til arbejde og Ullas yngste, 
der dengang gik i børnehave i Har-
ken. Ulla var ikke vant til at bo på lan-
det, men var dog ikke modvillig, da 
valget faldt på Øster Harken og i dag 
er hun meget glad for beslutningen. 
John er ikke bymenneske, så for ham 
var Øster Harken ideelt. De fl yttede til 
Øster Harken i 2003 og deres fælles 
datter Julie er født på Øster Harken i 
januar 2004.

Da de fl yttede ind var planen, at de 
lige skulle renovere køkkenet, så 
var de klar. Men det kom til at gå no-
get anderledes, for da de startede 
med bryde køkkenet ned, fandt de 
ud af, at ikke bare køkkenet, men 
hele huset nødvendigvis måtte 
have en total renovering, så i 2004 
gik et større arbejde i gang. Alt blev 
raget ned, der blev lavet ny sokkel, 
mure, isolering efter nutidens krav 
samt nyt tag. Alle husets gulve blev 
fjernet/gravet op og der blev lagt 
gulvvarme. Den gamle staldbyg-
ning, der er bygget sammen med 
det oprindelige stuehus, fi k samme 
omgang. Den rummer foruden bo-
lig og swimmingpool også 100m2 
garage.  Laden ud mod vejen fi k 
også samme omgang, som de an-
dre bygninger, så alt nu er nyt.

De byggede om i næsten 10 år.  De 
første 4 år boede de i et hus i Rak-
keby, før de kunne fl ytte ind. Alt det 
der var muligt, lavede de selv. Selve 
stuehuset har næsten samme rum-
inddeling som før. Der er dog bygget 
en karnap på ind mod gården og ud 
mod haven. Hele beboelsen er på 

700 m2 inkl. swimmingpool. Det er en 
spændende bolig med god plads. Et 
skønt køkken alrum, store stuer med 
hyggekroge til Tv kiggeri og også 
plads til fest med mange mennesker. 
Det skorter heller ikke på plads til 
overnattende med værelser og tilhø-
rende badeværelser, så selvom teen-
ageren Julie holder fest i den ene 
ende af huset, vil det næppe kunne 
høres i forældre afdelingen ovenpå. 
Ullas bibliotek er ovenpå, hvor der i et 
stort tilstødende lokale blandt andet 
er plads til at spille billard. 
I forbindelse med ombygningen blev 
der etableret jordvarme, der nu er 
kilde til opvarmning af hele boligen.
 Swimmingpoolen lå før midt i den 
”gamle staldlænge”, men blev fl yttet 
hen i gavlen af huset, så det nu er en 
lukket afdeling, hvor det før var åbent 
og dermed lugtede af klor over hele 
huset. Det er et meget fl ot poolrum, 
hvor væggene er beklædt med brud-
te marmorfl iser, endvidere er der en 
fantastisk udsigt derfra udover mar-
kerne og den lille sø.
Laden var den sidste bygning, der 
blev færdig. Den blev lige ændret 
med en gennemkørsel fra vejen og 
igennem ladebygningen og der blev 
sat et lille tårn på. Før Ulla og John 
gik i gang, havde de fået lavet plan 

Ny æra for Øster Harken.

Vognporten – set fra Guldagervej.

Øster Harken set fra Guldagervej
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over bygninger og indretning samt 
arealerne omkring dem og den er 
blevet fulgt. 
Der hører en lille sø med til de 6 tøn-
der land, hvor der står en lille pavillon. 
Heromkring skal der sås vilde blom-
ster, så det fremstår som et blom-
strende vildtreservat. Ulla har nok at 
gøre med at slå den 1 tønder land 
store græsplæne nord for ejendom-
men. Derfor vælger de den ”vilde” 
løsning. Der skal plantes lidt træer 
og laves små bakker og en bålplads. 
Der skal sås frø af blomster, der er 
beregnet til sommerfugle og bier – et 
lille frirum for både mennesker, dyr og 
insekter.
Med alt det Ulla og John har gang i, 
skulle man ikke tro, at der tid til fri-
tidsinteresser, men Ulla går til cross 
dance i Poulstrup en gang om ugen 
hele året. Ulla læser også meget (hun 
har eget bibliotek i huset), dog fore-
går det sjældent henslængt på so-
faen, men med podcasts, så hun kan 
lytte, når hun klipper græs eller gør 
rent. Hun står nemlig selv for at gøre 
rent i den 700m2 store bolig.
John dyrker sin interesse, som er fod-
bold, der foruden går han til fi tness et 
par gange eller tre om ugen. Det kan 
der godt blive tid til, for han starter 
klokken 6 i fi tnesscentret, så kan han 
nå 1 time, inden han klokken 7 mø-
des med Ulla på fabrikken. 

Der er de seneste år investeret i 52 lejemål, som John siger: en slags for-
sikring mod, hvis salget på fabrikken af en eller anden grund svigter. Den 
investering kræver også lidt ekstra arbejde, fortæller Ulla leende, ja, for 2 
år siden brugte vi hele juleferien til at renovere en lejlighed. Her supplerer 
John, man kommer ikke sovende til noget – intet kommer af sig selv.

Kirsten Mouritsen

Et glimt af søen, der ligger tæt på beboelsen.

Et kig ned 
over det om-

råde, der skal 
udlægges til 

”vild have”

 Et vue fra nord. Bag de høje vinduer i gavlen er swimmingpoolen, som der er en 
fantastisk udsigt fra.
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Nyt fra sognene

I sidste udgave af Lokalbladet, anbe-
falede jeg romanen `Prinsesserne´ af 
Anne Marie Løn. Den roman foregik i og 
ved Rønnebjerg Storgård i vores lokal-
område. 
Denne gang vil jeg anbefale en anden 
roman med lokalhistorisk islæt – nem-
lig ´Augustdag` af Kirsten Ruth (Fulde 
navn: Kirsten Ruth Bjerre Mikkelsen). 
Bogen `Augustdag` fi k jeg anbefalet af 
Erik Jess, og det var en fornøjelse at 
læse romanen. 
Lidt om romanen AUGUSTDAG:  
Vendsyssel 1911. Enken Anine Jesper-
sen bor til aftægt hos sin søn i Guldager, 
et par mil uden for Hjørring. Tidligt en 
lørdag morgen i august begiver Anine 
sig til fods de 14 kilometer fra aftægts-
boligen i Guldager, til datteren, der bor i 
købstaden Hjørring. På Frederikshavns-
vej i Hjørring har datteren Kirstine, hen-
des mand Johannes og barnebarnet 
Margrethe travlt med at gøre anstalter til 
Anines besøg. Ikke alt må ses, og ikke 
alt må høres. Men vil det lykkes dem at 
vogte på deres hemmeligheder, så de 
kan dæmme op for det væld af konfl ikter, 
der ligger og lurer bag tavsheden?  
Anines tanker og oplevelser tegner et 
præcist billede af en tid, en egn og dens 
mennesker, og AUGUSTDAG er et lille 
mesterstykke i synsvinkler, enkelhed og 
antydningens kunst. AUGUSTDAG er 
en fortælling uden den store ydre dra-
matik, men under overfl aden lurer forti-
elser, uindfriede forventninger og magt-
spil. Udover at være et fi nt portræt af en 
familie er AUGUSTDAG også en præcist 
tegnet skildring af opbruddet fra land til 
by, og dets konsekvenser for de forskel-
lige generationer. At handlingen foregår 
i Guldager, Hæstrup, Vrejlev, Ilbro, Bag-
terp, Hjørring osv. gør den kun endnu 
mere interessant.  
Bogen AUGUSTDAG er på 133 sider 
og er fra 2002. Bogen kan stadig købes 
hos boghandlerne, eller den kan lånes 
på biblioteket. Kirsten Ruth har senere 
skrevet efterfølgerne ”Alle har lyst til 
himlen” i 2003, Ammen i 2004 og Slut-
spillet i 2005, som jeg vil i gang med at 
læse.  

Henrik Hansen, Poulstrup. 

Flere romaner med lokalhistorisk islæt

Aktivitetscenteret Poulstrup
Efter den første coronatid startede vi op 6. 
august med vores forskellige aktiviteter med 

alle vores forbehold.
Alle var glade og det kørte fi nt, men desværre 
må vi meddele at vi har lukket ned igen pr. 6. 
oktober på grund af for stor smittetal i kom-

munen. Vi håber alle har det godt.
Pas på jer selv.

Venlig hilsen Bstyrelsen
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Børnehaven på tur til 
Fun-Park i Hirtshals
Den 22. september tog alle børn fra 
børnehaven og deres pædagoger på 
tur til Fun-Park i Hirtshals. En tilba-
gevendende årlig begivenhed som vi 
alle ser frem til med stor glæde. 
Vi kunne på grund af Covid-19, ikke 
på samme måde som de foregående 
år invitere forældre og søskende til 
fælles grillhygge sidst på dagen. I 
stedet blev denne tur planlagt ud fra 
de forskellige restriktioner. 

• Fun-Park åbnede op kun for os fra Børnehuset.
• Vi blev kørt derud i 2 busser for at overholde afstandskrav, børnene for
           blev i deres respektive grupper hele dagen. 
• Imens en’ gruppe børn legede på legepladsen derude,
• var en anden gruppe børn rundt og hilse på alle dyrene.
• Og en tredje gruppe børn kørte på mooncars og legede udenfor legepladsen. 
• Efter et bestemt tidsinterval, byttede børnene gruppe i løbet af dagen.
• Vores togtur rundt i parken blev delt op, så det kun var en gruppe børn ad
           gangen. 
• Vi var delt op mellem 2 telte når vi spiste,  og i det telt hvor 2 grupper spiste, var der
           rigelig afstand mellem os.
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Så med fælles indsats lykkedes det os at give børnene en rigtig dejlig ople-
velse trods Covid-19.
Det var en fl ok trætte børn der kørte hjem med busserne kl. 16.15.

Karen Risborg
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Yngstegruppen

Lidt om yngstegruppens dag, 
her går børn der er fra 2 år og 
10 mdr. gamle.
Hver morgen efter morgenma-
den bliver yngstegruppens stue 
åbnet, og vi er klar til at tage 
imod de børn der kommer fra 
vuggestuer, private pasnings-
ordninger eller dagplejere.
Denne gruppe børn har brug 
for at lære børnehavelivet at 
kende i eget tempo, og sam-
men med børn på nogenlunde 
deres egen alder.    
Vi lægger stor vægt på at det 
enkelte barn bliver set, hørt og 
anerkendt, derfor er vi meget 
på gulvet sammen med bør-
nene, og har fokus på de initia-
tiver de tager. 
Vi har de seneste måneder 
modtaget en del nye dejlige 
børn, vi arbejder derfor ekstra meget 
med relationsarbejdet, det at gøre 
barnet tryg og klar til at afprøve sig 
selv i sin nye hverdag et nyt sted med 
rutiner, nye voksne og børn. 
Om formiddagen holder vi en fæl-
lessamling, hvor der på skift og på 
forskellig vis gøres opmærksom på 
hvert enkelt barn og hvor vi leger en 
leg sammen, som giver børnene en 
fælles referenceramme/fælles tredje 

der kan understøtte relationen. 
Vi går også mange ture i skoven, 
hvor vi undersøger forskellige ting, 
synger, øver fi nmotorik-
ken i forskellige kreative 
projekter, laver mund-
motorik og sansemotori-
ske aktiviteter. 

Karen Risborg
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På Hedebovej 14 bor Marianne og Bo Ibsen,
familien er tilfl yttere fra Birtesvej i Hjørring.
Bo arbejder hos Glaseksperten i Hjørring, i fri-
tiden er det hus og have samt gamle biler han 
hygger sig med.
Marianne er pædagogmedhjælper ved Hjør-
ring kommune, hun har også haven som hob-
by, mest blomsterne og urtehaven samt høns 
og husets kat.
Da familien købte grunden på Hedebovej i 
2006 fl yttede sønnen Emil med, det varede 
dog ikke længe før Emil vendte tilbage til sko-
len og vennerne i Hjørring, i dag bor han i Ål-
borg.
I to år boede Bo og Marianne i campingvog-
nen mens de byggede deres utrolig fl otte 
bjælkehus.
Bo og Marianne går begge meget op i deres 
have, og vil derfor gerne være en del af ons-
dagshaverne.
Da de boede i campingvognen gik snakken i 
Harken, mange mente, at det kun var polak-
ker der kunne bo sådan.

Lokalbladet ønsker jer god arbejdslyst samt held 
med onsdagshaverne.

Henny Madsen

Hedebovej 14

Lidt fra coronatiden sommeren 2020
med de drilske mødetider, og med 
den pålagte afstand er tiden blevet 
brugt til andre ting.

Jørren og Hanne fandt deres hjælpe-
midler: maling, pensler, stol og stige 
frem og gik i gang med at male pe-
tanquehusene.
Vejret holdt og farven passer fl ot til 
området. 

Petanquespillerne har også spillet 
turnering efter gældende regler. 
Deres to hold har også trænet noget 
af tiden.

Henny Madsen

Harken i coronatiden



       Lokalbladet               16

5 år med Poulstrup Friskole og Børnehus

Tiden fl yver afsted! Det kan vi i dén 
grad både se og mærke på Poulstrup 
Friskole og Børnehus. Vi har nem-
lig i år fejret 5-års jubilæum. Den 9. 
august 2015 åbnede vi i sin tid sko-
len op for 69 friskoleelever, 18 elever 
i SFO´en, 35 børn i Børnehuset og 
17 ansatte. I år den 12. august 2020, 
kunne vi byde velkommen til 228 fri-
skoleelever, 103 elever i SFO´en, 70 
børn i Børnehuset og over 50 ansatte.
I løbet af de fem år har børnene i 
både Børnehuset og friskolen været 
på et hav af ture ud af huset, og fået 
sig en masse dejlige oplevelser. Bl.a. 
kan nævnes, at Børnehuset årligt 
tager på tur til Fun-Farm i Hirtshals, 
SFO´en deltager i fodboldturneringer 
med andre SFO´er og friskolen tager 
til Fårup Sommerland. Derudover 
har skolens ældste elever været på 
skiture, oplevet Berlin, været på ad-
venture-tur til Italien, overlevelsestur i 
vildmarken og en af de helt store op-
levelser var en tur over Atlanten, hvor 
det blev til nogle dejlige dage i New 
York og Washington.
Udover en masse oplevelser samt 
stor tilgang af skønne børn og dyg-
tige ansatte, har vi også investeret i 
to busser, så vi selv kan stå for trans-
porten til og fra skole af vores elever 
som kommer fra et bredt opland. I 
dette skoleår har vi børn og elever fra 
fem forskellige postnumre.
Seneste skud på stammen, og noget 
der har været enormt savnet og til-
trængt, er vores fede legeplads, der 

er placeret foran hallen. Den er til stor 
glæde og gavn for alle børnene på 
skolen og i Børnehuset, og den må 
naturligvis også benyttes af alle an-
dre. Vi håber og tror på, at legeplad-
sen kan bringe glæde til hele lokal-
samfundet.

Mille Høtoft Kristiansen

Fra ”Turen til Amerika” 

Børnehusets personale

Børnehaven
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Kontorpersonalet

Personalet i SFO
Servicepersonalet

Lærerne på Poulstrup friskole

Udfl ugt til Fårup Sommerland
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Poulstrup og Omegns Rideklub har 
også mærket coronatidens udfordrin-
ger.
Det har været en underlig sommer-
sæson.
Vi havde ellers lavet vores årsplan for 
årets arrangementer. Men alt er ble-
vet afl yst.
I marts måtte vi, som alle andre lukke 
helt ned.  Det var kun dem der havde 
fodertjansen, der besøgte klubben. 
De skulle se om dyrene havde det 

godt og alt var som det skulle være 
i klubben.
Vi prøvede at lægge lidt skriftlige 
heste-opgaver op på klubbens Face-
bookside. Så havde børnene lidt at 
hygge med, når de ikke måtte komme 
på besøg hos ponyerne.
Men det var jo ikke det samme. Alle 
savner jo det sociale og fællesskabet.
Ponyerne savnede at blive striglet og 
nusset om og katten Polle savnede at 

lege med børnene.
Den 4. maj kom første skridt i en åb-
ning. Vi kunne åbne lidt op og ryttere 
udefra måtte igen besøge klubben. 
Men de måtte kun bruge de uden-
dørs faciliteter, men max 10 personer 
i klubben ad gangen og sprit og hold 
afstand. Men det åbnede lidt op for 
privatundervisning for medlemmer 
med egen pony/hest.
Den 18. maj kunne vi endelig åbne 

op for vores elevryttere. Men det 
var med mange regler om afstand og 
sprit og ekstra pauser imellem hvert 
hold. Der var et stort arbejde med af-
spritning af udstyr 
– Og hvordan afspritter man en pony?
Men som ekstra plaster på såret 
valgte vi at droppe sommerferien og 
fortsatte undervisning igennem hele 
sommeren.
Men stadig har det betydet afl ysning 
af alle de stævner, udfl ugter og andre 
arrangementer vi havde planlagt hen 
over sommeren.
Vores første arrangement der blev 
gennemført efter planen, var vores 
arbejdsdag den 4. juli. Den blev ikke 
helt som de andre arbejdsdage vi har 
haft i klubben. Det var med afstand 
og opdelt i små familiegrupper. Vi af-
sluttede dagen med fælles grillaften, 
med grill-selv mad, hold-afstand og 
sprit ekstra. Men hold da op hvor var 

det dejligt, endelig at lave noget sam-
men og løfte i fl ok. 
Vi fi k lavet rigtig meget. Der blev kørt 
gammelt hø væk, ryddet op og smidt 
væk. Der blev muget ud og kørt møg 
væk. Der blev rykket brandbæger op 
og foldene blev pudset af. Der blev 
pillet gammelt hegn op og sat nyt 
hegn på foldene. Der blev begyndt på 
malerarbejde i klubhuset. Vi lukkede 
genbrugsbutikken ned og fi k ryd-
det op i klubhuset. Ca. 30 personer 

havde tid og lyst til at hjælpe i løbet 
af dagen. Det var rigtig hyggeligt og 
dagen sluttede ved midnatstid med 
snobrødsbagning.
Vil endnu engang takke alle der hjalp 
og alle der sponsorerede med maling, 
mad, maskiner, containere og meget 
mere. En ekstra stor tak til Jesper 
fra Bækgården, som sponsorerede/
brugte hele dagen i klubben.

Det er blevet til hele 3 arbejdsdage 
hen over sommeren. Meget er blevet 
ryddet op og gjort fi nt.
Tak til alle der har deltaget.
Vi har valgt at afl yse vores stævner 
i 2020 pgr. af corona-restriktionerne. 
Men hen over sensommeren er der 
igen kommet en del liv på stævne-
pladserne rundt om i distrikt 14/Nord-

jylland.
Det har enkelte af klubbens ryttere 
udnyttet og har været ude til stævner. 
Det er en god øvelse og giver god er-
faring. De har da også høstet lidt ro-
setter/sponsorgaver med hjem.
I september havde vi nogle ryttere til 

Rideklubben i coronatiden
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stævne på Pajens Place i Hjørring. 
Alle havde en god dag og fi k ud over 
en god oplevelse også en roset med 
hjem. Det giver dem blod på tanden, 
til fl ere udfl ugter.

Her havde vi også for første gang i 
lang tid, et hold med i holdcup. De 
kom hjem med en fl ot 2. plads.  
Vi vil takke de voksenryttere vi har i 
klubben. De er søde til at stille op i 
vores klub og sender billeder hjem, 
så vores yngre ryttere kan se hvor 
fl ittig træning bærer hen og de unge 
ryttere har noget at spejle sig i.
Vi er i Poulstrup Rideklub velsignet 
med et enormt stærkt undervisnings-
team.
Mandag underviser Kathrine Nielsen 
som er en dygtig springrytter. Hun bor 
tæt på klubben. Når hun ikke tager 
kartofl er op eller underviser i klub-
ben, deltager hun i stævner rundt om 
i hele landet næsten hver weekend. 
Tirsdag har vi Else Marie Westerga-
ard der styrer undervisningen. Hun 
bor på en gård udenfor Vrå. Hun er 
uddannet landmand og arbejder i 
landbruget Hun har redet hele livet, 
lidt dressur. Men det er spring hun 
brænder for.
Onsdag har vi Emma Trier. Emma 
har selv modtaget undervisning i 
Poulstrup Rideklub som lille. Har re-
det mange stævner. Især dressur 
interesserer Emma. Emma læser i 
øjeblikket til læge. Undervisningen i 
Poulstrup er et pusterum og en pause 
i en travl og hård studietid. Hun elsker 
at se eleverne udvikler sig.
Malene Mellergaard er fra Østervrå. 
Hun har redet det meste af sit liv. Hun 
brænder for dressur og hun har ef-

ter- hånden mange års erfaring i un-
dervisning. Man kan ofte møde Ma-
lene på stævnepladserne i distrikt 14. 
Hun arbejder til dagligt som social og 
sundhedsassistent.

Som afl øser, hvis 
underviseren er for-
hindret, har vi Line 
Bak. Hun har været 
medlem og rytter i 
Poulstrup Rideklub, 
næsten hele sit liv. 
Hun er en indfødt 
Poulstrup pige. Hun 
er en fl ittig springryt-
ter og er som voksen 
begyndt at interesse-
re sig mere for dres-
suren. Til dagligt kan 
man møde Line i A-Z, 

hvor hun er uddannet. 
Vores undervisere er sammen med 
vores ponyer en vigtig del af Poulstrup 
Rideklub. Tak til jer.
Vi har igen i år været udfordret på op-
gaven med at skaff e skoleponyer.
Ponyerne skal helst have en bestemt 
højde og drøjde. De skal have et helt 
særligt sind og de skal kunne magte 
at blive hæfl et med og at tingene må-
ske ikke altid bliver gjort helt korrekt.
En god skolepony er gjort af et helt 
særligt stof og de er rigtig svære at 
fi nde.
Vi måtte i sommer sige farvel til Ta-
bitta som havde haft et langt liv. Hun 
havde været skolepony i mange år. 
Først i mange år i Hjørring og så 
havde hun et par år som hyggepony 
hos en pige og kom derefter tilbage 
til skoleponyjobbet i rideklubben. Hun 
havde været ugens højdepunkt for 
rigtig mange piger i sit hesteliv.
Hun blev puttet og kom på de evige 
hestemarker en fl ot sommerdag i juli 
måned.
Det er også en del af at have hest. 

Man skal kunne sige: Nu er nok,nok. 
Det skal børnene også lære.
Vi søgte et sponsorat hos Sparekas-
sen Vendsyssel og fi k 20.000 kr. til en 
ny skolepony.
Vi søgte hos forsikringsselskabet 
Vendsyssel og fi k 15.000 kr. til tilskud 
til ny ridebanebund i hallen.
Vi siger en stor tak til Sparekassen 
Vendsyssel og Forsikringsselskabet 
Vendsyssel.
Pengene gør en kæmpe forskel for 
vores klub.
Vi er nu godt i gang med 2. sæson 
af 2020. Den ser anderledes ud. Der 
er ikke mange arrangementer og vi 
skal stadig passe godt på os selv og 
hinanden. Vi skal stadig stå sammen 
hver for sig. 
Men det gør vi gerne. Vi har lært at 
man godt kan løfte i fl ok, udvikle sig 
og måske lærer man noget nyt. Man 
fi nder på noget andet, ved at stå sam-
men hver for sig. 
- Og man værdsætter det, at være 
sammen på en anden måde, når man 
så er sammen.

Alice Nielsen



Sognepræst Kirstine R.R. Rafn
Vrejlev Præstegård

Vrejlev Kirkevej 28 9760 Vrå
Tlf. 98 98 60 43
Kan kontaktes:

Mandag - torsdag  09.00 - 17.00
Fredag er fridag Mail: krr@km.dk

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

Kirkegårdsleder:

Kirkebil:
Bestilles til gudstjenester senest om 

lørdagen kl. 17.00 hos 
Henny Thomsen Tlf 24 65 98 33
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Kirkebladet

I præstens fravær
Når jeres præst holder fri, kan sognepræsterne i 

Vrå/Em og Tårs/Morild kontaktes:
Vrå/Em: Henrik Bang-Møller (HEBM), tlf. 98 98 10 40, mail HEBM@KM.DK
Tårs/Morild: Kirsten Munkholt (KIMU), tlf. 98 96 10 83, mail KIMU@KM.DK

Følgende dage holder præsten fri:
13. – 15. november (KIMU)    4. – 6. december (KIMU)

18. – 20. december (HEBM )    28. – 31. december (KIMU)
8. – 10. januar (HEBM)        15. – 21. februar (KIMU)

Dåbsgudstjenester 2021
Der er ikke planlagt fl ere dåbsgudstjenester i 2020, men vi kan allerede nu 
løfte sløret for, at der i første halvår 2021 er planlagt dåbsgudstjenester:
Lørdag den 27. februar og lørdag den 29. maj  begge kl. 10.30 – men kirken… 
Ja det bestemmer det dåbspar, der først henvender sig til præsten og bestiller 
dåb.
Vi glæder os til at byde nye, små sognebørn velkommen til en uformel og hyg-
gelig dåbsgudstjeneste med dåbsfamilien/dåbsfamilierne i centrum.
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Konfi rmanderne
Vi nåede lige at konfi rmere det sidste hold i weekenden 
inden det nye hold startede…
Og vi er kommet rigtig godt fra start. Vi kan lige være 
i konfi rmandstuen, når bordene er sat op med henblik 
på afstand m.v. Vi samles dog i Vrejlev kirke, når vi skal 

synge sammen, dér kan vi 
virkelig holde afstand.
Nyd billederne af vores fl it-
tige konfi rmander, der har 
kastet sig over opgaverne 
og fl ittigt arbejder med bibel-
historierne. Vi har gennem-
gået Biblen, Kvinden de ville 
stene for utroskab, David og 
Goliat og mange fl ere – og vi 
har naturligvis været kreative 
til hver eneste bibelhistorie.
Vores kreativitet håber vi 
meget at kunne fremvise i 
begyndelsen af det nye år. 
Men vi venter lidt og se, om 
restriktionerne skulle blive 
lempet lidt, før vi sætter dato 
på ”Konfi ’ernes helt egen 
højmesse”. Glade konfi rmander klar til undervisning

Der arbejdes ihærdigt i konfi rmandstuen hver onsdag morgen
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Vi siger tilykke  til:

Laura Dunker
Døbt i Vrejlev kirke 2. august 2020

Tristan Helledie Trudslev
Døbt i Vrejlev kirke 9. august 2020

Max Storm Rasmussen
Døbt i Vrejlev kirke 29. august 2020

Alberte Bak Stokbro
Døbt i Vrejlev kirke 29. august 2020

Milas Hejselbak Jensen
Døbt i Vrejlev kirke 18. oktober 2020

Vi har taget afsked med:

Knud Georg Sørig
Begravet fra Ålbæk kirke 4. august 2020

Brian Jensen
Begravet fra Vrejlev kirke 20. august 2020

Rigmor Sørensen
Bisat fra Vrejlev kirke 29. august 2020

Ingrid Juliane Saksager
Begravet fra Vrejlev kirke 28. september 2020

Peter Byskov Krarup
Bisat fra Vrejlev kirke 17. oktober 2020

Julen i en coronatid
Som det er de fl este bekendt er der et begrænset antal pladser 
i vores to dejlige kirker. Ja, det er der jo under alle omstændig-
heder – bygningerne har den størrelse de nu har. Men i disse 
tider er pladserne yderligere begrænset af, at vi skal holde god 
afstand.
Derfor gør vi opmærksom på, at der til julegudstjenesterne den 
24. december kan være risiko for at gå forgæves. Vi har målt og 
regnet ud og målt igen, men det ændrer jo ikke ved, at kirkernes 
areal nu en gang er, som det er.
Vi opfordrer til, at I overvejer, om det ikke var en idé at gå til 
gudstjeneste juledag (25. december), vi har i hvert fald fl yttet 
gudstjenesten fra Hæstrup til Vrejlev, så vi kan være så mange, 
som muligt.
Der er intet vi hellere ville, end at åbne dørene på vid gab og 
lukke alle ind – men det er ikke muligt i år. Vi ser meget frem til 
næste års julegudstjenester, der forhåbentlig kan afvikles helt 
som ellers.

Af samme årsag har vi valgt at udskyde 
den traditionsrige ”Syng julen ind i Hæ-
strup kirke” til næste år. 1. søndag i ad-
vent bliver i år en højmesse kl. 10.30 i 
Vrejlev kirke.
Det er dog muligt at holde vores lige så 
traditionsrige ”De 9 læsninger” i Vrejlev 
kirke i år. Koret vil medvirke som læg-
mandslæsere, vi synger nogle af vores 
allerbedste salmer og sange og får en 
hyggelig og stemningsfuld aften i godt 
selskab.
I skrivende stund er alle særarrangemen-
ter udskudt frem til og med den 31. januar 
2021. Vi åbner så snart vi får lov og vi 
glæder os rigtig, rigtig meget. Men indtil 
da følger vi retningslinjerne og takker for, 
at vi stort set ikke er ramt i vores to sogne.
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Koret holder 
corona pause 

Når coronarestriktionerne er afblæst 
øver og synger koret igen.

Kontakt organist Lene Rom Frederik-
sen for mere info. 
Lene kan kontaktes på Tlf. nr. 98 88 
78 81 eller 30 12 90 81

Babysalmesang
Vi starter babysalmesang torsdag den 14. januar kl. 10.00 i Vrejlev kirke
Vi mødes i alt 10 torsdage i foråret, hvor vi synger, leger og danser 30-40 
minutter. 
Leg og musik er en dejlig måde at være sammen med sit barn på, og børnene 
opfatter hurtigt lyden og stemningen i sangen. Det børnene hører de første 
måneder af deres liv glemmer de aldrig. 
Herefter går vi over i sognehuset og drikker kaf-
fe. (Med forbehold for evt. coronarestriktioner)
Det koster ikke noget at være med. Babysal-
mesangen ledes af organist Lene Rom Frede-
riksen. 
Tlf. nr. 98 88 78 81 eller 30 12 90 81

Julehjælp
Hvis det er lidt vanskeligt at få 
enderne til at nå sammen i julen, er 
der måske hjælp på vej.
Sognebørn i Vrejlev og Hæstrup 
sogne kan søge julehjælp i form 
af en købmandskurv ved person-
lig henvendelse til sognepræsten. 
Købmandskurvene fi nansieres af 
frivillige bidrag i kirkebøssen i no-
vember og december måned – der-
for takker vi for et hvert bidrag, der 
kan komme andre til gode.
Alle ansøgninger behandles 
naturligvis fortroligt og der gives di-
rekte besked til ansøgerne den 21. 
december 2020, hvorfor ansøg-
ningsfristen er 19. december. Køb-
mandskurvene kan afhentes (evt. 
bringes ud) den 23. december.
Som noget nyt har Menighedsrå-
det og præsten vedtaget, at et evt. 
overskud fra julehjælpen kan ud-
deles som konfi rmandhjælp i april 
2021. Nærmere om ansøgning om 
konfi rmandhjælp i næste blad.

Nytårsgudstjeneste
Årets første gudstjeneste foregår i Vrejlev kirke. Vi holder nytårsgudstjeneste 
den 1. januar  kl. 14.00, så man ikke skal alt for tidligt ud af fjerene…

Vi tør dog ikke for nuværende love, at vi kan 
servere champagne og kransekage for jer. 
Men hold nøje øje med kirkernes hjemme-
side og Facebook. Skulle nogle af restrik-
tionerne blive lempet, vil vi selvfølgelig gen-
optage den hyggelige tradition med kaff e/
champagne og kransekage efter gudstjene-
sten.

De 9 læsninger
De 9 læsninger holder vi også i år som en aftengudstjeneste, nemlig søndag 
den 13. december kl. 19.00.
Koret medvirker ikke i år, men læsningerne læses af kormedlemmer. I stedet 
medvirker Niels Bjerre, Rune og Jeanet, som vil synge og spille mellem læs-
ningerne.
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Konfi rmeret i Vrejlev kirke lørdag den 12. september

Asbjørn Riis, Anton Krogh Andersen, Anna Beyer Andersen, Hansa Beyer Andersen, Kim Vestermark Kristensen, 

Steen Madsen Kastrup, Jonas Borup Andersen
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Konfi rmeret i Hæstrup kirke lørdag den 12. september

Nicklas Quist Soelberg, Magnus Thorup Eskildsen, Lærke Vinther Andersen
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Konfi rmeret i Vrejlev kirke søndag den 13 september kl. 9.00

Sarah Korsbakke, Cecilie Dybro Arensbach, Karoline Munch Nørskov, Emilia Hilleø Veksø Olsen, Julie Kjeldgaard Kristen-

sen, Laura Kvist Boholt
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Konfi rmeret i Vrejlev kirke søndag den 13. september kl. 11.00

Sebastian Justesen, Miriam Rughave Birkbak, Amanda Bæk, Andrea Risager Kjær-Christensen, Cecilie Haugaard Sørensen
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Dato Kirkeåret Vrejlev Hæstrup

December
  6. december 2. s. i advent 09.00 Kirsten Munkholt

13. december 3. s. i advent 19.00 Kirstine Rafn
          De 9 læsninger

20. december 4. s. i advent 09.00 Henrik Bang-Møller

24. december Juleaften 10.30 Kirstine Rafn
          Mest for børn

15.30 Kirstine Rafn

14.00 Kirstine Rafn

25.december Juledag 10.30 Kirstine Rafn  

26. december 2. juledag 10.30 Kirstine Rafn

27. december Julesøndag 09.00 Kirsten Munkholt

Januar
1. januar Nytårsdag 14.00 Kirstine Rafn

 3. januar H.3.k.søndag 10.30 Kirstine Rafn

10. januar 1.s.e.h.3.k 09.00 Henrik Bang-Møller

17. januar 2..s.e.h.3 k 10.30 Kirstine Rafn

24. januar S.s.e.h.3 k. 10.30 Kirstine Rafn

31. januar Septuagesima 10.30 Kirstine Rafn

Februar

 7. februar Seksagesima 10.30 Kirstine Rafn

14. februar Fastelavn 10.30 Kirstine Rafn

21. februar 1. s.i fasten 09.00 Kirsten Munkholt

27. februar Dåbsgudstjeneste 10.30 Kirstine Rafn - Vrejlev eller Hæstrup

28. februar 2. s.i fasten 10.30 Kirstine Rafn

Gudstjenestelisten

Glædelig jul og 
godt nytår
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Hvor blev de af

Tak og farvel til en trofast annoncør
Et velfortjent otium venter de fi re søskende 
Søren, Sonja, Svend og Sten, alle med ef-
ternavnet Sørensen, som i en lang årrække 
har drevet Sterup Savværk med bygge-
marked og tømmerhandel. Efter 33 år med 
fælles ejerskab er det nu slut, og virksom-
heden er lukket. 
Lokalbladet vil gerne takke for støtten i form 
af annonce i bladet gennem mange år. 
Lokalbladet ønsker hele familien Sørensen et 

godt og aktivt otium

Lokalerne på Liljevej 12 er overtaget af 
Anders Karlsen, ALK Maskinservice, som 
fortætter med at sælge træpiller og hegns-
artikler

Sterup Savværk har i alle årene været et familie-

foretagende. Her ses fra venstre de fi re indeha-

vere, Sonja, Sven, Søren og Sten. Til højre er det 

byggemarkedsleder Finn Klitgaard Madsen.

Hvor blev de af?
På Kløvermarken 2 i Hæstrup Mølleby 
bor Annelis og Thorkild Bakurowitz.
Og her er deres 3 børn Lotte, Line og 
Stine vokset op, men hvor befi nder de 
sig nu?
Lotte der er født i 73, bor i Hjørring og 
arbejder som grafi ker hos Hesselberg 
reklame, hvor hun bl.a. laver Metropo-
lavisen.
Lotte er gift med Uff e der arbejder i 
Forsikringsbranchen, de har 2 piger, 
Cecilie på 19 der bor i København og 
læser på CBS og Lærke på 17 der går 
på HHX på 2. år og så består familien 
også af den lille bomulds hund Arnold.
Line der er født i 76, bor på en lille 
landejendom lidt uden for Børglum og 

er ansat i Hjørring 
kommunes udsat-
te område.
Line  er gift med 
Bo, der er lastbil-
mekaniker hos Sti-
holt, de har 3 børn, 
Christian på 20, 
der går på HTX 3. 
år, Caroline på 17 
år , der går på HTX 
2. år og lille Silke 
på 8 år , der går i 2. 
klasse på Hunde-

Hele Familien ANNO 2019 til ”Morfars” 70 års fødselsdag

Fra venstre Stine og Mike med isaac og Oscar, så Lottes 2 piger Cecilie og Lærke , 

så kommer Lines Caroline og Christian,  de ”gamle”,Bo og Line med Silke og til sidst 

Lotte og Uff e.

lev Friskole og så er der også lidt dyr 
på ejendommen, et par katte ,Max og 
Lille Mis og 2 store newfoundlændere 
Balder og Lunde og nogle heste.
Stine der er født i 86, bor i Frederiks-
havn og arbejder som civiløkonom i 
Forsvarsministeriets regnskabssty-
relse i Hjørring.
Stine bor sammen med Mike der ar-
bejder ved Bilwinco i Hjørring, de har 
2 drenge Issac på 7 år der går i 1. 
klasse på Abildgårsskolen og Oscar 
på 4 år der går i børnehave samme 
sted

Henny Madsen



       Lokalbladet               30

Hvor blev de af

Jeg hedder Morten Langthjem, er af 
årgang 1971, og vokset op paa Tof-
tegård i Hæstrup. Det var herfra min 
verden skulle gå – indtil 1992, hvor jeg 
som den sidste af 3 søskende fl øj fra 
reden. Mine forældre har i hele deres 
voksne liv boet på gården og gør det 
stadig.

Kort fortalt, så har mine omdrejnings-
punkter været: Hæstrup, Skagen, 
Athen, Gibraltar og Dubai, hvor jeg nu 
bor på 6 år, med min hustru, Rikke, og 
3 børn paa 10, 13 og 16 år. Hvis man 
skal være lidt munter, kan man gøre 
gældende at jeg om ikke andet, så da 
i det mindste lever op til mit efternavn,
som iøvrigt nok mest er kendt pga. 

k ø b m a n d 
Langthjem på 
A a l b o r g v e j , 
hvor min far-
fars bror Chri-
stian drev for-
retning tilbage 
under krigen.
På det ned-
lagte landbrug 
var mor altid 
hjemme, og 
far havde tid-
ligt fri fra ar-
bejde. Der vi 
fi k en ganske 
tryg opvækst, 
og med stor 
vægt på at vi 
var sammen 
som familie. 
Første gang jeg for alvor opdagede 
at der var en verden udenfor, var 
vel da jeg som 5 årig startede i bør-
nehaveklasse i Poulstrup, og kørte 
med bus hver morgen. Lærerinden 
hed Ella Moltsen, og jeg fi k pludselig 
legekammerater. De gik til fodbold i 
HUGF, og så skulle jeg også.  
Én af de helt store helte er Frede 
Vestergaard, min klasselærer på 
Vrejlev Hæstrup Skole, som vi hav-
de igennem alle årene, lige fra 1. 
klasse. Af ham lærte vi at læse og 
skrive, men også at begå os i mere 
fundamentale discipliner; det at gøre 

de rigtige ting, og gøre tingene rigtigt. 
Det lyder banalt, men han formåede 
at holde os elever fast på nogle helt 
enkle principper om at have styr på 
sine ting, og forstå konsekvensen at 
det modsatte. Vestergaard var ukon-
ventionel i sin tilgang til pædagogik. 
Jeg tror ingen i klassen glemmer hans 
”Staveord” som bestod af medbragte 
stykker af karton hvorpå bogstaverne 
i alfabetet stod skrevet. Øvelsen gik 
så ud på at danne ord og placere kor-
tene på nogle lange fodlister, stablet 
op på 2 udtjente havestole, alt sam-
men medbragt i hans gamle SAAB 
96. Rørende enkelt, men stadig geni-
alt, for vi lærte alle at stave.
På VHS var vi heldige at have ad-
skillige lærere som så deres gerning 
som et kald (det er af dem man kan 
lære noget) og kan nævne Kamma 
Løth, Kirsten Mathiesen, Arne Larsen 
Ledet, Jens Jepsen samt en række 
andre ikke nævnt, men ikke glemt. 
Mine klassekammerater og venner 
var stort set de samme op gennem 
årene, et par til- og frafl yttere her og 
der, men der var vel lagt op til en ret 
traditionel tilværelse for mit vedkom-
mende. Det vil sige indtil jeg kom på 
Handelsskole i Hjørring. Jeg havde 
forinden en middelmådig folkesko-
leeksamen – på det jævne, og uden 
nogle egentlig karriereambitioner, 
men jeg mødte nogle inspirerende 

Morten Langthjem

Morten sammen med far Gunnar Langthjem i Bøgsted skov 

i 1976

Morten, med søstrene Lene og Hanne - 1984

Dyrskue, Harkenhallen, 1978, hvor Ninus 

vandt 1. prisen. På billedet ses også 

John Vinther og Lars Larsen 
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Hvor blev de af

lærere, hvis horisonter spændte lidt 
bredere. Det var i den periode man 
talte om Det Indre Marked, om fri 
bevægelighed på tværs af lande-
grænser i EU af mennesker, varer 
og kapital, og vi lærte at se Europa 
og verden som en fremtidig arbejds-
plads. Jeg blev fascineret at tanken 
om at kunne få et job som bestod i 
at rejse, se og opleve og handle med 
andre lande og kulturer.
Det var der beslutningen om at få 
en international karriere opstod, og 
jeg hang i med undervisningen, men 
måtte desværre erkende efter en del 
forgæves forsøg hos Mærsk, LEGO, 
ØK, Grundfos, og andre hæderkro-

nede foretagener, 
at kun de med de 
højeste karakterer 
blev taget i betragt-
ning – så jeg måtte 
skrue ned for am-
bitionsniveuet, og 
væbne mig med tål-
mod. Det var der jeg 
indså at det er ikke 
nok bare at passe 
sine ting, man skal 
ogsaa gøre sig dyg-
tig, meget dygtig, 
hvis man vil have sit 
ønskejob.
I mellemtiden nød 
jeg godt at at have 
lært nogle vigtige 
grundprincipper der-
hjemme; hvis du vil 

have noget, må du arbejde 
for det. Og job efter skole 
er nemt at få på landet, hvis 
bare man smøger ærmerne 
op. Det var vel i en alder af 
12- 13 år jeg fi k frikort, og 
kørte traktor hos naboerne 
på Steff ensminde, samt hos 
min onkel og tante i Snarup. 
Senere blev jeg arbejds-
dreng paa Bageriet Aurion i 
Guldager, hos Jørn og Inger 
Larsen. Det var en spæn-
dende periode med meget 
alsidigt arbejde paa bageriet, 
og med deres vision om kost 
og sundhed, var de forud for 
deres tid.
Efter eksamen på Handels-
skolen i 1991 havde jeg job 
som postbud mens jeg søgte 
diverse lærepladser. Det lyk-
kedes mig efter et års tid at 
få plads hos et lille skibsagen-
tur i Skagen, Det skulle blive det før-
ste store kulturchok for mig.
Jeg skal hilse og sige at livet på hav-
nen er noget anderledes end på lan-
det. Her kaldtes tingene ved deres 
rette navn, og der var kontant afreg-
ning og verbal endefuld, hvis man 
gjorde noget forkert. Det hårde miljø 
til trods, er det noget af den bedste 

uddannelse jeg har 
fået; at stå på kajen, med ansvaret for 
losning og lastning af skibe. Med op til 
50 mand i arbejde bestod kunsten i at 
få parterne til at arbejde sammen på 
tværs; vareejer, skibets besætning, 
havnearbejdere, landkraner, gaff el-
trucks, lastvogne og terminalfolk osv 
osv. Det gav af og til en del besvær, 
men uhyre nyttig viden om hvordan 
man får folk med vidt forskellig bag-

Toftegård i Hæstrup 1979

Morten blev student i 1990

Konfi rmation 1985
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Hvor blev de af

Så er der kommet lys i huset på Hæstrupvej 114.
Omkring marts 2020, fl yttede Thor og Malte ind i det store 
hus, og de nyder pladsen og husets mange muligheder. 
Thor og Malte er begge i fritiden dørmænd i Jomfru Ane 
Gade i Ålborg. En aften kom de til at snakke om, at de 
ville se om ikke de kunne fi nde ud af at bo sammen, da 
de begge to arbejder her i området. 
Thor på 27 år, kommer oprindeligt fra Sønderborg, fl yt-
tede til Hjørring i 2008. 
Han er i lære i Hæstrup VVS, og forventer at være færdig 
i sommer/ efterår 2022.
Fritiden går med jagt, motorcykel og hunden Carlo. Thor 
har en kæreste i Bindslev der også bliver tid til. 
Malte på 26 år kommer fra Skørping, er teamkoordinator 
i A-Z. Han kom i 2017 til Hjørring fra en stilling i Bilka i 
Skalborg.
Fritiden bruger han på styrketræning, motorcykel og på 
Carlo.
Carlo er en irsk ulvehund på 2 1/2 år. Thor hentede ham 
i Sydtyskland i sommer. Den faldt rigtigt hurtigt til, og den 
ca 90 kg store hund får rigtig megen opmærksomhed fra 
alle. 

Lokalbladet ønsker jer velkommen.

Hanne Saksager

Hæstrupvej 114

grund og interesser til at arbejde 
sammen. Og det at se et skib forlade 
havnen efter en vellykket ekspedition 
var det hele værd. Som min foresatte 
sagde til mig ”hvis du kan klare det 
her job, så kan du klare alt”. Jobbet 
som skibsagent var mangeartet, og 
man får kontakter og danner netværk 
med folk fra hele verden.
Det var ogsaa i skønne Skagen, at 
jeg mødte Rikke, og hende har jeg så 
holdt ved lige siden.
Det med netværket i shippingbran-
chen var hovedsagelig årsagen til at 
jeg havnede i oliebranchen, da jeg i 
1997 blev ansat som trader i et fi rma 
som leverer brændstof til skibsfarten. 
Kort fortalt består jobbet i at købe og 
sælge brændstof til skibe. Med base 
i Aalborg, men med hele verden som 
arbejdsplads, var jeg godt på vej til at 
få drømmen om en international kar-
riere opfyldt, og jeg vil tro at i de første 
3 år af min tid der, havde jeg besøgt 
kunder og leverandører i 18 lande. 
Undervejs havde jeg luftet tanken om 
min ambition om en udstationering 
til ledelsen, og efter et par ”lige ved 
og næsten” forsøg i henholdsvis Rot-

terdam og Istanbul,  var der pludselig 
en mulighed for at komme til Athen. 
Samlet set har grækerne én af ver-
dens største fl åder af handelsskibe, 
så der var nok at gå i gang med.
Rikke var sideløbende godt i gang 

med en karriere indenfor hotelbran-
chen, men hun var heldigvis ikke sen 
til at sig ja til ideen, og i november 
2002 begav vi os forventningsfulde 
udi verden på enkeltbillet.
 

(fortsættelse følger)

Fra en sommerferietur til Norge med hele familien i 1987
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Lokalhistorie

I øjeblikket genudsender DR1 do-
kumentarserien GODSEJERNE fra 
2015 og 2016, hvor den sympatiske 
familien Holst på Vrejlev Kloster 
deltager.

Bag murene på de danske godser 
levede godsejerne engang et mage-
ligt liv som konger og 
dronninger. I dag er til-
værelsen som godsejer 
erstattet af hårdt arbejde 
året rundt. DR1 følger 
tre familier i deres dag-
ligdag. Kvadratmetre er 
der nok af, prangende 
ser det ud, og det er da 
også en uopnåelig drøm 
for de fl este. Men livet 
som godsejer er ikke 
længere kendetegnet ved canapéer, 
overdådige fester og velsmagende 
årgangsvine. Virkeligheden er, at 
hver beslutning der tages er afgøren-
de for godsernes fremtid.
I programserien ’Godsejerne’ besø-
ger DR1 tre af Danmarks godser og 
kommer tæt på godsejernes dag-
ligdag og bestræbelser på at få de 
smukke rammer til at passe ind i det 
moderne Danmark.

Om GODSEJERNE, 
1. afsnit i sæson 1:
I første afsnit på Vrejlev Kloster, for-
bereder familien Holst sig på et ge-
nerationsskifte. Troels og Kirsten har 
drevet klostret i 40 år, men nu har 
deres søn Malthe og hans højgravide 
kæreste Hanne opgivet deres tilvæ-
relse i København for at fl ytte ind. Det 
følsomme generationsskifte er dog 
langt fra endeligt på plads, og lige 
her og nu gælder det ankomsten af 
en lille ny.

Spændende lokalhistorie i levende billeder og lyd

Der er 8 afsnit i sæson 1 
fra 2015 og 6 afsnit i sæ-
son 2 fra 2016.
Alle afsnit kan ses GRATIS på hjemmesiden dr.dk/DRTV og skriv Godsejerne 
i søgefeltet.

Henrik Hansen

Vrejlev Kloster 
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Mange af Poulstrups indbyggere er kommet til, siden vi i 2005 første gang 
bragte Egon Juel Jensens historie om ”Poulstrup som jeg husker den”. 
Derfor har vi valgt at bringe den igen, for at  nye indbyggere kan få en fornem-
melse af hvilke historier byen gemmer på. Beretningen der strækker sig over 
fl ere blade, blev første gang bragt i Lokalbladet 2005 nr. 3.

Poulstrup - som jeg husker den

Lokalhistorie

Lokalbladet bringer her den 3. be-
retning af Egon Juel Jensen om 
Poulstrup i efterkrigstiden

Det næste hus i rækken er nr. 33. 
Det kender jeg jo som ingen af de 
andre, fordi det var mit barndoms-
hjem. Min far købte huset i 1927 
eller 1928 af skrædder Jens Søren-
sen, en af de tre skræddere i byen. 
Min far boede tidligere til leje i et hus 
i nordenden af byen, vistnok nr. 66. 
Min far købte huset til en rimelig pris, 
omkring 7000 kr., men på de betin-
gelser, at han skulle acceptere, at 
der var spøgeri på nordenden af hu-
set. Jeg har aldrig selv oplevet noget 
spøgeri der, men Jens Sørensen var 
overbevist om, at der var spøgeri. 
Far var ungkarl, da han købte huset, 
og som husbestyrerinde havde han 
i det første stykke tid sin søster Jo-
hanne, men senere kom mor til som 
husbestyrerinde. Det endte med 
giftermål, og efter fars død i 1972 
blev mor boende indtil midten af fi r-

serne, hvor hun fl yttede på plejehjem. 
Far begyndte som skrædder, men i 
1935/36 begyndte han så manufak-

turforretning, først med arbejdstøj, 
metervarer og den slags. Det kom 
sig af, at Benedikte Christensen, 
som havde manufakturforretning 
på den modsatte side af gaden i nr. 
42, ønskede at ophøre med han-
del med manufakturvarer og kun 
ville have en lingeriforretning. Det 
var en grossist fra Ålborg ved navn 
Hjalmar Vendelbo, som fi k far sat i 
gang. Far havde ingen penge, men 
Hjalmar Vendelbo satte et varela-
ger ind sammen med grossist Peter 
Petersen i Hjørring. Det var på den 
måde, far fi k startet forretning. Det 
har utvivlsomt været hårdt at starte 
på den måde, men det gik. Der er 
utvivlsomt blevet skrevet på tværs 
af mange veksler, men det hørte 
nu den tid til. Mange af de store 
gårdmænd, som hørte til fars kun-

dekreds, havde også veksler med far, 
hvilket kan ses i fars målebøger og 
kassebøger, som ligger på Lokalhi-
storisk Arkiv i Poulstrup. Det drejer sig 
om veksler på 3, 4 eller 7 kr. Far drev 
skrædderværksted og manufakturfor-
retning i mange år, men måtte i slut-
ningen af halvtredserne i nogen grad 
stoppe skrædderiet, fordi han blev 
syg og ikke kunne arbejde så meget 
mere. De sidste elleve år af sit liv sad 
han meget inden for vinduet og kik-
kede ud på livet, der pulserede forbi. 
Manufakturforretningen blev lukket i 
1969. Da magtede de ikke at køre det 
videre. Når jeg tænker på huset, som 
jeg kendte det i min barndom, var det 
et dejligt hus. I dag ligner det en ruin, 
en skamplet for Poulstrup, men det er 
jo ikke Poulstrups beboeres skyld. I 
1941 eller 1942 købte far noget mere Esther og Niels Jensen, Henning og Egon fra 

haven til nr. 33 efter krigens udbrud i 1940

Hovedgaden 33, som huset så ud da Niels Jensen overtog det
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have til, nemlig stykket 
bag vores have og hen 
bag nr. 31. Det købte han 
af Jens Neve Larsen, som 
havde ejendommen Hou-
ensgåd i Nedre By. Far 
har lavet mange ombyg-
ninger på huset og forret-
ningen. I 1938 byggede 
han fi re alen til sydenden 
af huset. Fire alen var 
ikke meget, men nok til at 
udvide forretningen. Hele 
tilbygningen med inven-
tar kostede omkring 950 
kr. Det var tømrer Alfred 
Thiel, der havde tømrer-
arbejdet. Senere er der 
bygget om adskillige gan-
ge, jeg tror nitten gange i 
alt, og mig bekendt er der 
kun en væg, der står, som 
den oprindelig er sat.
Far og mor havde også 
tilknytning til Indre Mis-
sion. Det var nok ikke den 
holdning, far var fl yttet til 
Poulstrup med, for jeg 
ved fra andre, at han var 
en ivrig kortspiller, og når 
jeg ved, hvem han omgik-
kes som ung, vil jeg tro, 
han har haft et ret muntert 

liv. Men for at drive forretning i Poulstrup, og det er fars egne ord, 
så var det nødvendigt at være medlem af Indre Mission. Vi børn 
måtte være med i det samme løb, så det var i søndagsskole hver 
søndag, hvor man måske hellere ville have været ude at lege, 
men i søndagsskole skulle vi. Vi havde hver eneste søndag en 
ti-øre eller to med op til den nikkende negerdreng, som stod i 
missionshuset. Pengene skulle gå til de fattige børn i Sudan. At 
jeg mange gange har haft den ukristelige tanke at snyde den lille 
negerdreng og gå ind til Christian Kusk og købe en ti-øres is, en 
rund is for ti-øren, må jeg blankt indrømme, men modet svigtede 
altid, og den lille negerdreng fi k sin ti-øre og nikkede pænt som 
tak for den.
En af de ting, som jeg husker nøje fra min barndom, er krigen. 
Jeg husker tydeligt den 9. april om morgenen. Vi vågnede op til en 
infernalsk larm, som jeg som barn i hvert fald ikke kunne forstå, 
hvad var. Men da vi kom op og så ud ad soveværelsesvinduet, 
som vendte mod vest, kunne vi se ”de sorte fugle”, med andre 
ord de tyske bombemaskiner følge hovedvejen nordpå på vej til 
Norge. Krigen følte vi egentlig ikke megen ubehag af i byen. Man 
vidste, at der var modstandsfolk i byen. Vi vidste også, at tysker-
ne, der havde deres kaserne i Vrå, gravede skyttegrave omkring 

Esther og Niels Jensen. Der er det sidste billede 

jeg har af far (1969) han døde i 1972

Chr.Nørkjær foran sit værksted med Johs Nielsen fra ”Munkholm” Munkholmvej 126

1. fra venstre: Chr. Nørkjær 2. fra venstre: Johs Nielsen
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byen, men de generede os egentlig 
nok ikke så meget. De var jo også 
tvunget ind i den krig. Mange af dem 

var polske drenge eller unge mænd 
eller forretningsfolk fra Hamborg, 
Berlin eller hvor, de nu kom fra, som 
var sendt til Danmark. En af de ting, 
jeg husker ganske nøje, var 
Far var ikke direkte involveret i no-
gen modstandsbevægelse, men en 
af de ting, som jeg kan huske, er, at 
en eller anden mig ubekendt person 
jævnligt kom med et lille bundt blade, 
som bare blev stoppet op i tøjhylden 
på fars værksted. Der blev ikke sagt 
noget, men i dagene 
efter kom forskellige 
mennesker. De skulle 
lige ind på værkste-
det, de stak hånden 
op i tøjhylden, og alle 
gik med et lille blad. 
Jeg tror, det var ”Frit 
Danmark”. I hvert fald 
et af modstandsbe-
vægelsens blade. Det 
var den måde, min far 
deltog i Danmarks for-
svar på.
Far og mor havde 
fl ere tjenestepiger, det 
var jo ikke unormalt 
den gang. Min mor 
skulle passe forret-
ningen, min far skulle 
passe værkstedet, og 
så skulle der jo nogen 
til at passe huset og 
hjælpe til i forretnin-
gen. Den første tjene-
stepige, jeg kan huske, 
var Gudrun Tryk, datter 

af maler Tryk, 
som jeg vil 
omtale sene-
re. Den næste, 
jeg husker, er 
Johanne Niel-
sen, som se-
nere blev gift 
med slagter 
Nedergård i 
Sterup. Anna 
Jensen, som 
blev gift med 
Richard Jen-
sen og bosatte 
sig i Poulstrup, 
tjente også hos os. Der var tre – fi re 
stykker fl ere.
I det næste hus, nr. 35, boede vogn-
mand Christian Nielsen og hans hu-
stru Anna. De havde tilsammen tre 
børn. Anna havde sønnen Karl Wil-
helm, dengang de blev gift, og i æg-
teskabet fi k de to døtre, Margrethe 
og Else. Margrethe blev gift med en 
svensker ved navn Stig og fl yttede 
til Sverige, Else blev gift og bosatte 
sig i Hjørring. Karl Wilhelm blev aldrig 

gift, han tjente på forskellige gårde 
omkring Vrå. Han var en meget stabil 
arbejder, som var i pladserne i man-
ge år. Da forældrene døde, overtog 
han hjemmet. Her boede han i fl ere 
år, indtil han på en cykeltur blev kørt 
ned i nærheden af Vrejlev Kro. Her-
efter sad han i en kørestol på pleje-
hjemmet i Poulstrup indtil hans død i 
halvfemserne. Christian Nielsen drev 
vognmandsforretning med en lille 
lastbil (for mig var den stor). Det var 

Der var også juleudsmykning i Poulstrup, her hos mekaniker 

Chr. Nørkjær

Mekaniker Chr. Nørkjærs andet værksted i Poulstrup, Hovedgaden 39. Han købte huset i 1942, det var 

hans kone Else Margrethes hjem. Foruden værkstedet havde de også salg af cykler, radioer og hånd-

købsudsalg fra Apoteket i Vrå. Chr. Nørkjær står i porten til værkstedet.

Pressejern
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en Ford 30 eller 31, som lastede ca. 
3½ ton. Med bilen kørte han sand til 
folk, der havde brug for det, mursten 
fra støberierne og hvad der ellers var 
at transportere til og fra Poulstrup. 
Christian Nielsen var uheldig med sit 
ene øje, som han fi k ødelagt ved at 
løbe ind i en krog til at hænge cykler 
op i på mekaniker Nørkjærs værk-
sted. Hvornår præcis han stoppede 
sin vognmandsforretning, mindes jeg 
ikke, men jeg tror ikke, han kørte efter 
krigen. Hans kone Anna var en meget 
dygtig sypige. Hun har syet adskillige 
dragter, kjoler, brudekjoler og hvad 
der ellers skulle sys til egnens damer. 
I meget travle perioder hjalp hun min 
far på værkstedet.
 I nr. 37 boede skomager Martin Lar-
sen. Der var skotøjsforretning, og der 
var skotøjsværksted. Skomager Lar-
sens kone hed Ingeborg og bor i dag 
som ældre dame i Frederikshavn. De 
havde tre børn, den ældste hedder 
Hans, nummer to  Åse og den mind-
ste Lis. Alle tre er også bosiddende 
i Frederikshavn. Åse og jeg er lige 
gamle på nær fem dage. Skoma-
ger Larsen døde i en temmelig ung 

alder. Sønnen Hans prøvede 
at videreføre skomagerværk-
stedet, men han havde jo ikke 
lært mere end hvad, han havde 
set hos sin far, så han måtte 
opgive det igen, og derefter 
fl yttede familien til Vintersvej i 
Frederikshavn. Hans kom til at 
arbejde på en afdeling af fl å-
destationen, og her blev han, 
indtil han gik på pension. Åse 
blev uddannet sygeplejerske 
og arbejdede i adskillige år for 
Flemming Kissmeyer på dono-
rafdelingen i Århus. Hun måtte 
dog holde op, da hun mistede 
sit syn. Lis blev gift i Frederiks-
havn, men hende husker jeg 
ikke meget om. Da skomager 
Larsen var død, og familien var 
fl yttet fra forretningen, blev den 
solgt til tidligere mejeribesty-
rer i Høgsted Karl Nielsen og 
hans hustru Elna, som fl yttede 
derop og drev skotøjsforretning 
i nogle år. Karl Nielsen var for 
øvrigt uddannet som mejerist 

på Poulstrup Mejeri. De boede i nr. 37 
indtil deres død. Jeg kan huske Karl 
Nielsen havde to sønner og en datter. 
Den ældste, sønnen Jørgen boede i 
Vrå i mange år, nr. 2 i rækken var dat-
teren Inge, som giftede sig med en 
skotte og bosatte sig i Skotland. Den 
yngste søn hed ole. Han blev lærer 
og fl yttede til Aalborg.
Næste hus i rækken er nr. 39. som 
hedder ”Fredbo”.  Huset ejedes i min 

første barndom af en ældre dame, 
som hed Johanne Jensen. Johanne 
Jensen var mor til bl.a. Christian 
Jensen i Vestergård og til Margrethe 
Nørkjær. Da hun døde i 1942 overtog 
Margrethe og Christian Nørkjær hu-
set. De havde indtil da boet i lejlighe-
den oven over maler Albert Jensen, 
hvilket jeg kommer tilbage til senere.
Christian Nørkjær byggede 4-5 me-
ter til nordgavlen og indrettede auto-
mobil- og cykelværksted der, og han 
havde også benzintank, som han fl yt-
tede med fra det tidligere værksted.
Johanne Jensen var en af de meget 
stærke støtter inden for Indre Mis-
sion. En dame, som man rettede sig 
efter inden for de kredse, og Chri-
stian Nørkjær og Margrethe var selv-
følgelig også tilknyttet Indre Mission. 
Deres søn, Erik, som i dag bor i Hø-
jene blev uddannet ved P. Nørkjær i 
Hjørring og blev senere direktør for 
bilfi rmaet og senere for P. Nørkjærs 
Plads i Hjørring. Da Margrethe og 
Christian Nørkjær fl yttede til Hjørring 
i 1976, blev forretningen overtaget af 
Bent Nielsen, som senere har solgt 
husene.

Artikelserien af Egon Juel Jensen om 

Poulstrup fortsættes i senere blade. 

En glad Chr. Nørkjær betjener en kunde

Hovedgaden 39 som huset og værkstedet så ud inden Chr. Nørkjær fl yttede i 1976
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De nye egetræsmøbler
En eftermiddag, sandsynligvis en fredag eftermiddag, 
hvor vores genbo Niels Thomsen kom ind på værkstedet 
til far. Det gjorde han så tit. Han satte sig ned og tændte 
sig en cigaret eller pibe tobak, så det var ikke unatur-
ligt, men den dag var der ligesom noget mærkeligt ved 
ham. Jeg og min bror blev sendt ud af værkstedet, for der 
skulle snakkes om ting, som små ører ikke skulle høre. 
Jeg har senere fået at vide, at Niels Thomsens ærinde 
var at overbringe far en besked. Niels Thomsen skulle 
efter fars udsagn have sagt: ”Du ved jo godt, hvor jeg 
arbejder, nemlig for tyskerne på Arsenalet i Hjørring. Men 
du ved også godt, at jeg ikke sympatiserer med tyskerne. 
Jeg kommer for at fortælle dig, at jeg har hørt deroppe på 
kontoret, at du har en rulle hessian liggende på loftet, og 
den kommer tyskerne for at hente på tirsdag. ” Da det var 
sagt, rejste Niels Thomsen sig og gik hjem til sit på den 
anden side af vejen.
Der blev pludselig travlhed i det lille hjem. Jeg kan huske, 
at far ringede til møbelhandler Quistgård i Vrå og spurg-
te, hvor meget hessian, der skulle i en madras. Og der 
blev nok ikke sagt ret meget andet end, at der kom nogle 
pakker de nærmeste dage. Den hessian, der lå på loftet, 
blev skåret op i stykker, der passede til at lave madrasser 
af. Dengang kunne man nemlig kun købe en madras til 
sengen, som var lavet af papir. Stoff et til madrasser blev 

pakket i små pakker, og forskellige mennesker, som far 

stolede på, der skulle til Vrå, fi k en lille pakke med, som 

blot skulle indleveres til møbelhandler Quistgaard. Om 

tirsdagen skete der præcis det, som Niels Thomsen hav-

de forudsagt. Tyskerne kom, stoppede op udenfor, og 

huset blev overtrampet af militærstøvler. Der blev søgt, 

fars hylder blev rodet ned. De søgte på loftet. Der lå me-

get andet end hessian på loftet, men det var den, de var 

ude efter. Alt det silkefor, som far havde, havde han smidt 

op oven på kvisten over værkstedet, bare smidt derop, 

for senere at hente det ned til brug. Den sidste rulle fi k vi 

i nakken, da vi ryddede op efter min mor. Da skred den 

ned ad skråvæggen. Tyskerne fandt ingen hessian, men 

de efterlod huset i et forfærdeligt rod. 

Der blev aldrig snakket mere om den hessian, men må-

ske et halvt eller trekvart år senere, rullede en fl yttevogn 

op fra Quistgaard i Vrå. Ind bar man en egetræsspise-

stue bestående af et spisebord og fi re stole, et dække-

tøjsskab, et rygebord, en sofa svarende til og en læne-

stol. Virkelig gedigne ting og sager. Det holder den dag 

i dag og står i København ved min søn i ligeså fi n stand 

som dengang, det kom til Poulstrup. 

Der blev aldrig snakket om penge for møblerne, der blev 

aldrig snakket om, hvor de kom fra, men det var den han-

del, der blev lavet. 

Om Quistgaard og far havde snakket sammen, ved jeg 

ikke, men sådan gik det til, at far og mor fi k de gamle 

møbler skiftet ud til en fi n egetræsspisestue.

Spisestuen som møbelhandler Quistgaard afl everede

Kasse til sytråd
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Af Line Thomsen

4. klasse på Friskolen har haft et for-
løb om skolen i gamle dage. De har 
læst fagbøger om emnet, set histori-
ske fi lmklip og haft besøg af Erik Jess 
fra Lokalhistorisk arkiv, som kunne 
fortælle om sin skolegang. Derudover 
har de interviewet en ældre genera-
tion for at høre om deres skolegang.  
Afslutningsvis klædte hele klassen 
sig ud og legede skolen i gamle dage, 
skrev med grifl er og blæk og øvede 
salmevers, til de kunne dem udenad. 
Børnene var forholdsvis lydige, kun 
enkelte måtte have ryk i ørerne og 
blev sendt en tur i skammekrogen af 
Fru Thomsen. 
Eleverne har hver især skrevet en stil 
om forløbet, som I kan se et lille ud-
valg af jer. 

Skolen i gamle dage
Af Malthe Budolfsen  

I dansk har vi lært om skolen i gamle 
dage. Vi har haft meget gammelt tøj 
på, det synes jeg var meget sjovt, for 
vores lærer var rigtig sur. Vi har også 
set en fi lm, der hedder Drømmen. Vi 
så også fi lmklip fra lille Per- fi lm. Jeg 
har været hjemme ved min bedste-
mor og spørge hende om, hvordan 
det var at gå i skole, da hun var lille, 
og det vil jeg fortælle om nu. 
Da min bedstemor var lille, gik hun 
på Lørslev skole, skolen startede i 
august efter 7 gode ugers sommerfe-

rie. Man mødte i skole 08:00. De gik 
i skole 6 dage om ugen. Hendes læ-
rer hed frøken Sortfeldt og var meget 
sur, men i 2. klasse fi k hun ny lærer, 
hun var meget, meget sødere. 
De havde kun 10 minutters frikvar-
ter, men de havde 45 til 60 minutter 
og spise i for lærerne skulle hjem og 
spise mad. 
I frikvarterene snakkede de eller hop-
pede i elastik. I klassen havde lære-
ren en stor forhøjning så hun kunne 
se over hele klassen. Min bedste-
mors bedste ven i skolen hed Dorthe. 
De sad sammen, men de snakkede 
for meget, så læreren gav dem nye 

pladser. Min bedstemor kunne godt 
lide alle fag, men det hun bedst kun-
ne lide var idræt og dansk, for det 
syntes hun var meget sjovt.

Jeg synes, det har været sjovt at lege 
skolen i gamle dage, og jeg synes 
også det har været sjovt at havde 
gammelt tøj på og skrive stil om sko-
len i gamle dage, og interviewe min 
bedstemor. Selv om det har været 
sjovt, at lege skole i gamle dage er 
jeg alligevel glad for, at jeg går i skole 
nu og ikke dengang, for jeg er slet 
ikke særlig god til at skrive med blæk. 

I skole som i gamle dage…
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Skolen i gamle dage.
Af Noah Lind Christiansen

Vi har lært at man kunne få eftersid-
ning.
Vi lærte, at man kunne få smæk.       
Vi lærte, at man kunne komme i 
skammekrogen.
Vi legede skolen i gamle dage.
 Det var sjovt at lege i skolen i gamle 
dage. Der var nogen der kom i skam-
mekrogen.
Nogen der fi k skæld ud. 
Der var nogen der blev skældt ud af 
fru Thomsen.
Fru Thomsen skældte mange ud. 
En dag kom en der hed Erik. Han for-
talte om sit liv i skolen i gamle dage.
Han fortalte om, hvordan det var at 
bruge små tavler. Han fortalte også 
at læreren havde et spanskrør, hvis 
det var helt ude kontrol. Det stod bare 
i hjørnet for at true. Det blev aldrig 
brugt.
Han fortalte, at de skulle mødes 
udenfor, når de skulle have time. 
Skolen havde tre etager. 
Vi også en fi lm, der hed Drømmen. 
Den var helt vildt god.
En dag fi k vi en kiste, hvor der var 
masser af sjove ting i fra skolen i 
gamle dage. En sej kiste, hvor der 
var tøj i og tavler med grifl er. Vi skrev 
med dem og vi skrev med blæk.

Skolen i gamle dage. 
Af Emma Handbæk

Vi havde om skolen i gamle dage i 
dansk. Vi så Drømmen i skolens mini 
biograf og lille Per klip. Vi lavede 25 
spørgsmål, som vi skulle stille til en 
gammel person. Jeg interviewede Sig-
vald, som er 101 år og bor i Poulstrup.
Jeg tog derfor min morfar og min mor 
med hen til Sigvald.
Jeg stilte Sigvald 25 spørgsmål og han 
svarede. Han startede i skole i 1925. 
Han gik i skole i Bastholm og derefter 
efterskole og højskole. De var 30 ele-
ver i klassen deres lærer hed Christine 
Haugaard og Dan. Der var to hvidkal-
ket bygninger, en til lærerinden og en 
til læreren. Og i skolegården var der 
toiletter og i klassen var der forhøjning 
ved katederet. I de små klasser skrev 
de med blyant og papir og i de store 
klasser med blæk. Han gik i skole i 7 
år og der var 6 dage på en uge. Og 
hvis man ikke opførte sig pænt fi k man 
en lussing. Skoleåret startede i juli. 
De havde 3 ugers sommerferie. De 
havde frikvarter i et kvarter og de le-
gede mest tagfat og spillede langbold. 
Piger og drenge sad for sig selv 2 og 
2. De mødte klokken 9 og havde fri 
klokken 15, men om sommeren klok-
ken 8. Hans bedste ven var Verner og 
han boede i Poulstrup. Han gik i skole, 
og hvis der var meget sne kørte han i 
hestevogn. Han gik i skole for at lære 
abc.
Jeg synes det har været meget sjovt 
og have om skolen i gamle dage i 
dansk

Skolen i gamle dage
af Almine Nielsen Grøntved

Vi har i dansk haft om skolen i gamle 
dage. Vi har læst en fagbog, set fi lm-
klip fra gamle Lille Per fi lm, hvor Per 
er i skole. Vi har klædt os ud og leget 
skole i gamle dage.
Vi har lært en masse om, hvordan det 
var at gå i skole før i tiden.
Jeg har været hjemme hos min tip-
oldefar. Han fortalte, at han gik i den 
skole på vej 
til Tårs ved Høgsted, den ligger lige 
ud til vejen. Den har røde mursten. 
Hans lærer hed Hr Larsen.Han løb 
over marken i træsko og han løb 
hjem og spiste. Når han havde
spist løb han hen på skolen igen, og 
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for at holde frikvarter. Han havde en
god ven, hun hed Isabella. Min tipol-
defar blev født i 1925.
Og han er nu 98 år og bor i Poulstrup. 

Jeg synes det har været rigtig sjovt, 
at prøve sådan nogle ting.
Det var også rigtig sjovt at få sådan 
en opgave af sin klasselærer.

Krolf er også spillet hele sommeren 
med start hver mandag 13.30 hvor 
banerne blev gjort klar.
Vi blev delt op og kl. 14.00 går vi i 
gang, der er to baner en gul og en 
sort.
Vi går en bane igennem og så er der 
vandpause ca. 10 min
Så tager vi næste bane, oprydning 
og så er det kaff etid med kage og 

hygge indtil ved 16 tiden.

En dejlig sommer hvor vejret har 

været perfekt hver mandag.

På grund af corona bliv vores af-

slutning på sommersæsonen afl yst, 
men den 14. september blev vi alle 
indbudt til både afslutning på senior-
dans og opstart på vinteraktiviterne.
Vi mødtes kl. 13.00 til håndvask 
samt masser af sprit og borddæk-
ning efter alle reglerne. Foreningen 
var vært med smørrebrød.

Krolf i Harken

Da maden var spist, gik vi alle udenfor og nød det dejlige vejr og de forskellige 
aktiviteter som hallen og området byder på.
Da det blev kaff etid valgte alle at sidde ude under halvtaget, her var alle med 

til at planlægge, hvad vi kunne lave som vinteraktiviter.
Henny Madsen
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•  Etablering og oprensning af 

søer

• Oprensning med lang arm

• Mobil knusning

• Sortering

• Nedbrydning

• Entreprenørarbejde

• Kystsikring

• Maskinudlejning med fører

• Håndtering af forurenet jord

• Anlæg af ridebaner

• Sandpuder

• Regnvandsbassin

• Anlægsarbejde

• Indkørsler og have

• Arbejde med 

   minigraver mm.

• ...og meget mere!

ENTREPRENØRARBEJDE 
FOR BÅDE PRIVATE OG ERHVERV
Ring og få en uforpligtende snak om din næste entreprenøropgave

INGEN OPGAVER ER FOR STORE OG INGEN ER FOR SMÅ
Entreprenør P. Johansen har mange års erfaring 
indenfor entreprenørbranchen. Vores opgaver 
strækker sig lige fra entreprenørarbejde og ned-
brydning til knusning og sortering af materialer. 

Hos os er en aftale en aftale. Vores kunder er altid 
i fokus, og vi bestræber os på at holde vores høje 
kvalitetsniveau igennem alle opgaver. Gennem 
årene har vi løst mange opgaver, store som små, for 
såvel kommuner som private. 

Vi har mange forskellige entreprenørmaskiner, og 
udstyret til at løse alle slags opgaver. En af vores 
primære opgaver er nedbrydningsarbejde, hvor vi 
vælter huse, sommerhuse og fabrikker.   

Alt dette sker naturligvis med dette rette udstyr og 
efter alle de korrekte miljømæssige reglementer.
Vi laver blandt  andet sandpuder til nybyggeri og 
udfører også anlægsarbejde i form af f.eks. eta-
blering af byggegrunde, parkeringspladser, veje, 
terrasser, indkørsler osv. 

Vi har også maskiner og kompetencerne til 
oprensning af søer og vandhuller, så du er sikret en 
god vandkvalitet samt vandcirkulation. 

RING 2334 9755  
 - OG FÅ ET TILBUD PÅ  

DIN NÆSTE OPGAVE

GRÆSHEDEVEJ 180, 9800 HJØRRING

MAIL: PETERBJOHANSEN@HOTMAIL.COM

WWW.ENTREPRENOR-JOHANSEN.DK

Salg af sand, sten, 

grus, jord samt 

knust beton
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AARUP AUTO
Hella Service Partner

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

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 PRIVATE PASNINGSORDNING
V/JETTE STEFFENSEN, GULDAGERVEJ 89

Tilbyder en tryg hverdag med omsorg, kærlighed,
 ro og hygge. Dejlige omgivelser inde og ude. 

Glæder mig til at høre fra jer.
TLF 27 59 64 91 

Følg os på www.facebook.com/

Harken Private Pasningsordning

DET LOKALE ARKITEKTFIRMA - UDFØRER ALT ARKITEKTRÅDGIVNING INDENFOR BYGGERI

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

Vrejlev Kirkevej 60, Vrå
Tlf. 40 63 60 63

Græsslåning – Hækklipning – 
Greb – Skovl 

Pallegaff el - Minigraver - Traktor

Lynet tilbyder alle former for rengøring,blandt andet 

sommerhusrengøring, hovedrengøring, samt 

almindelige rengøringsopgaver.

Uforpligtende tilbud gives gerne på

tlf. 60 77 86 14
Mette Mikkelsen 

Se mere på 

www.lynet.nu

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

Vi udfører både store og små  

opgaver for private og erhverv.

Vi står til rådighed for vore kunder 

med rådgivning og gode ideer.

Anholtvej 3 · Hjørring · Tlf. 98 92 15 04

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

Hold festen i

Poulstrup 
Forsamlingshus
Kontakt 2311 6549
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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

Edithsvej 7
9800 Hjørring

Tlf. 23 35 82 60

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

Uforbindende tilbud 
gives gerne

Tlf. 98 98 84 91
Mobil 20 43 84 91/

24 24 98 70
mail: pst@pst-poulstrup.dk

www.pst-poulstrup.dk

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

mail: info@euro-plast.dk

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

KØB OG SALG

AF FAST EJENDOM

UØNSKEDE GÆSTER
Kontakt 

Hjørring Skadedyrservice
på 21 15 52 40

• Myrer
• Sølvfi sk
• Gnavere
• Muldvarpe
• Husmår
• Væggelus
• Kakerlakker
• Desinfi cering efter skadedyr
• og lignende

Bispensgade 115 - 9800 Hjørring
Telefon 98 92 48 66
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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
Tyske profi ler

Kvalitet til lavpris med garanti

Træpiller til stokerfyr leveres billigt
Tlf. 28 18 13 33
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Aalborgvej 602, 9760 Vrå
Tlf. 98 98 62 15

www.verasvine.dk

ØRUM SMEDEN I/S

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
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Svenstrupvej 131 9760 Vrå

Tlf. 28 30 80 72
Tilbygning - Nybygning - Ombygning
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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

Vores portefølje er: 

150 boliger i Hjørring                        

5 butikker i Hjørring

Følg os på facebook

www.hpbolig.dk

Kontakt Jytte på tlf. nr. 24896464

Email: jp@hpg.dk

Butiksindretning
Vinduesdekoration
Boligindretning
Skilte
Kontorindretning
Messestand

Sussi Stokbro
Gl. Rønnebjergvej 13,  9760 Vrå

29 62 07 14  -   sussi@deko-sign.dk



       Lokalbladet               50

Lokalbladets 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, Byager 17, 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 .....................20 12 64 67
Hæstrup                      Grethe Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring .................26 90 15 77
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 Inge Christensen, Gønderupvej, 9760 Vrå........................ 21 47 14 84
Poulstrup Rideklub    Lars Nielsen, Smidstrupvej 241, 9760 Vrå................................23 92 94 37
Poulstrup Friskole     Tommy Rømer, Hovedgaden 125, 9760 Vrå..............................20 80 53 87
Sport 81                     Henrik Smith, Hovedgaden 63, 9760 Vrå..................................71 75 56 99
Vrejlev-Hæstrup Jagtforening  Leo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå40 11 22 31
Menighedsråd           Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå.................................................98 98 83 60
Vraa MC                    Henning Andersen, Gl. Rønnebjergvej 19.................................22 55 07 46
Lokalhistorisk Arkiv   Erik Jess, Hovedgaden 78, 9760 Vrå.........................................98 98 80 63

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

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

Lokalbladet
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 LOKALBLADET
Alle er velkomne til at indlevere, 
hvad man har, stort eller småt, til 
meddelerne eller redaktionen.

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

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

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 

Lokale vandværker
Harken Vandværk A.m.b.A:  Aalborgvej 579, Harken, 9760 Vrå
    Emil Christensen - tlf. 60 15 23 62
    emil1.ecc54@gmail.com

Hæstrup Vandværk A.m.b.A: Munkedalsvej 110, 9800 Hjørring
    Erik Jensen - tlf. 40 93 82 25
    post@hastrup-vandvaerk.dk

Poulstrup Vandværk A.m.b.A: Skovager 3, Poulstrup, 9760 Vrå
    Carsten Krøgholt tlf. 40 59 37 31
    kontakt@poulstrupvand.dk
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Forenings vejviser

Skole og daginstitutioner:
Poulstrup Friskole og Børnehus Poulstrup Skolevej 3,   ..........................................71 99 71 03
Skoleledelse: Skoleleder Kristian Bertelsen.................................71 99 71 03
  Afdelingsleder Børnehuset Karen Risborg.............71 99 71 03
Bestyrelsen: Formand Lasse Ø. Nielsen....................................21 15 07 65
Medlemmer: Tommy Rømer, Per Birkbak, Thomas Andersen, 
  Jesper Thomsen, Pernille Mølbjerg, Kristian Krøgholt
Støtteforeningen f. Friskolen: Formand Thomas Kortegaard................................

Tårs Skole Vrejlev Klostervej 8, 9830 Tårs..............................72 33 39 60

Vuggestuer og Børnehaver 
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

Vrejlev kirke:  Vrejlev kirkevænge 1, 9760 Vrå
Hæstrup kirke:  Rakkebyvej 21, 9800 Hjørring
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, 9480 Løkken .........30 12 90 81
Kirkebil                                    Henny Thomsen................................................................ 24 65 98 33
Vrejlev-Hæstrup Kirker:           Kirkegårdskontoret .......................................................... 98 98 83 60
Kirkegårdsleder                      Jan Bjergene Christensen,Tårsvej 23, Lendum,9870 Sin. 23 83 14 50
Servicemedarbejder                Inger Hansen, Byager 17,  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
Støttefor. for skolen            Thomas Kortegaard.........................................................
HarkenUGF                        Flemming Jensen -  fje@eucnord.dk  ..................................52 99 84 34
Lokalhistorisk Forening      Henning Risom Christensen, Vrejlev Kirkevej 60, 9760 Vrå.98 98 60 63
Poulstrup Borgerforening   Allan Pedersen, Hovedgaden, 9760 Vrå ..............................52 90 28 75
Poulstrup Rideklub             Martin Jensen.......................................................................20 45 47 02
KFUM Spejderne                Mette Karlsen, Sønderskovvej 220, 9800 Hjørring..............26 71 55 99
Kloster MC                          Finn Pedersen v.stokbro@pedersen.tdcadsl.dk    ..............20 31 18 53
Sport 81                              Daniel Odgaard Pedersen   ...............................................  
PV Sommercamp               Karina Mølgaard Frost, Tollestrupvej 195, 9760 Vrå    ........40 43 84 88
Støttef. for Aktivitetshuset  Mona Pedersen, Hovedgaden 37, 9760 Vrå  .......................27 46 80 20
Vrejlev-Hæstrup JagtforeningLeo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå......40 11 22 31
Vrejlev Hæstrup Hallen:     Karina Mølgaard Frost, Tollestrupvej 195, 9760 Vrå.............40 43 84 88
Vrå MC                               Henning Andersen, Gl. Rønnebjergvej 19, 9760 Vrå............22 55 07 46

Haller og mødelokaler

Harken-hallen  Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring....................................98 98 63 90
Harken Idrætsforening Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring....................................98 98 62 44
Lokalhistorisk Arkiv Poulstrup Skolevej 3, 9760 Vrå, v/ Erik Jess..................................98 98 80 63
Aktivitetshuset i Poulstrup Gl. Rønnebjergvej 9, 9760 Vrå.......................................98 98 80 11
Poulstrup Forsamlingshus Birkager 6, 9760 Vrå.......................................................98 98 84 49
Poulstrup Ridehal  Munkholmvej, 9760 Vrå..................................................98 98 84 91
Vrejlev-Hæstrup Hallen Poulstrup Skolevej 5, 9760 Vrå.......................................98 98 80 88
Cafeteriaudlejning hallen Hovedgaden 70, 9760 Vrå..............................................98 98 81 07
Poulstrup motionscenter         Nøgleudlevering, Hovedgaden 42, 9760 Vrå..................24 42 22 87
Sognehuset ved Vrejlev kirke  Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå.....................................98 98 83 60

Tid og sted:
Lokalhistorisk arkiv:

Poulstrup Skolevej 3- Østfl øjen
    Åbent: Mandag 16.00-18.00

Tlf. til leder 98 98 80 63
mail: lokalarkivet@poulstrup.net

Aktivitetshuset:
   Åbent:Mandage 13.00-16.00

Onsdage 10.00-12.00   
 Torsdage 9.00-16.00
 Fredage13.00 -16.00

Se aktivitetskalender på
www.poulstrup.net

Fodterapeut:
Bestil tid på      tlf. 98988011
Sparekassen Vendsyssel:

Østergade 15, 9760 Vrå
Tlf. 82229000

Mandag  - fredag 10.00-16.00
 Torsdag 10.00-17.30

Web-guide:
Sport81:

www.pv81.dk
Børnenes Jord:

Facebook: 
Børnenes Jord - Ministrup

Kirkerne:
www.vh-kirker.dk
Poulstrup.net

www.poulstrup.net
Poulstrup Friskole 

og Børnehus:
www.poulstrupfri.net

Tårs skole::
www.taarsskolecenter.dk

Mail-adresser
Sognepræsten:

krr@km.dk
Vrejlev og Hæstrup kirker:
vrejlev.kirke@vh-kirker.dk

Menighedsrådet:
ge@bbnpost.dk

Lokalbladet:
lokalbladet9760@gmail.com

Poulstrup.net:
poulstrup.net@gmail.com

Ugeaviserne: 
poulstrup@live.dk

Skolen:
info@poulstrupfri.net

Poulstrup hallen:
vrejlev.haestrup.hallen@gmail.com

Sparekassen Vendsyssel:
vraa@sparv.dk.



www.sparv.dk

Vrå afdeling
Østergade 15
9760 Vrå
82 22 90 00

Er der balance 
i jeres økonomi
hvis I ønsker at gå på pension samtidigt?
Måske balancerer I aldersmæssigt, når I kommer til at ramme pensions-
alderen.  Gør I det ikke, er det vigtigt at indtænke den økonomiske 
forskel allerede i pensionsopsparingen.

Ofte er kvinders pensionsformue lavere end pensionsformuen hos mænd. 
Det skyldes, at kvinder tjener mindre, oftere arbejder på deltid og holder 
mere barsel.

Hvis du som kvinde har penge stående som opsparing, er det i en tid med 
negativ rente fornuftigt at indbetale ekstra til pensionen.

Kontakt din rådgiver eller book et møde og få en snak om din pension.


