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Bidrag til Lokalbladet
I årets første nummer af Lokalbladet - havde vi vedlagt et 
girokort - det kan bruges hele året.... Alle bidrag modtages 
med stor tak. Også en kæmpestor tak til alle vore annoncø-
rer for de annoncer der er tegnet

Du er altid velkommen til at 
lave en overførsel til vores 
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: Fra Sommercup 2019 i Sport 81 - Glade 

fodboldspillere klar til kamp.

Tiden fl yver afsted - og blad nr. 2 af årgang 2021 er nu afl e-
veret i postkasserne. 
Vi har fået rigtig meget materiale denne gang, der er både 
nyt og gammelt, vi håber I vil nyde læsningen
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. 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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Højvang.
I løbet af de sidste 5 år er der sket en 
del for familien Gade Christensen på 
Højvang, ejendommen som ligger på 
Vrejlev Klostervej 610.
Det startede med et generationsskifte i 
2016, hvor Karen og Carsten fl yttede til 
Tollestrup i dengang Nicoline & Jespers 
hus, for en kort periode, inden de købte 
ejendommen på Vrejlev Klostervej 525. 
De boede i det gamle hus i 3 år, hvorefter 
de fl yttede ind i en nyopført perle, som 
de havde bygget bag det gamle hus.
Den unge generation, som så fl yttede ind 
på Højvang består i dag af Karen og Car-
stens søn Jesper, svigerdatter Nicoline 
og deres tre børn:
Magnus på 9 år, som går på  Poulstrup 
Friskole, og spiller fodbold i Poulstrup.

Mikkel på 6 år, der er i ældstegruppen i børnehuset 
på Poulstrup Friskole & Børnehus, og gerne går til 
svømning i Hjørring sammen med lillebror, Malte på 
2 år.
Nicoline, der oprindelig stammer fra Løgstør, arbej-
der ved Nordlys Energi i Aalborg. Derudover har 
hun dagene besat med hus, børn, familie og ven-
ner. Da jeg kom på besøg var hun ved at slå græs.
Jesper driver Kvægbruget sammen med Frank og 
Dorthe fra Vestergård i Høgsted. Jesper har an-
svaret for ungdyrene og markarbejdet, mens Frank 
passer de 500 køer, der sommeren igennem kom-
mer på græs. 

Vrejlev Klostervej 575
I september 2020 overtog Jens Juhl Christensen og 
Helene Gordon Staun Vrejlev Klostervej 575.
Jens er også søn af Karen og Carsten, så han er 
næsten fl yttet hjem igen, han kan i alt fald se over til 

sit gamle hjem, og som jeg forstår det, er han også 
rigtig fl ink til at give en hånd med på Højvang, når 
tiden tillader det. Det kan blive lidt småt med det, for 
den 26 februar blev de forældre til en lille dreng. De 
siger han trives godt, og er et nemt barn.
Helene arbejder som stylist hos Bestsellers i Bran-
de. Hun er glad for at have svigerforældrene så tæt 
på, da hendes egne forældre bor i Nibe.
Jens har også langt til arbejde, han kører hver dag 
til Thisted, hvor han er sælger hos J. Hundahl.
Det er en meget idyllisk ejendom de har købt, man 
ser den næsten ikke fra vejen, men når man kom-
mer derop gemmer der sig en stor velplejet ejendom 
med en kæmpe have, ovenikøbet med sø og kær-
lighedsbro.
 Der er og også rigelig plads til to skotske høj-
landskøer, tre høns, en hane samt en kat. 
Alle tre familier udtrykker glæde ved at bo i nærhe-
den af hinanden, og kan hjælpes ad i hverdagen.  

F. eks er Carsten langt fra at være gået på pension, 
han er at fi nde i stald og på traktoren hver dag, og de 
er glade for at få et tæt forhold til deres børnebørn.

Karen Margrethe Bruun

Jesper og Nicoline med Magnus, Mikkel og Malte

Vrejlev Klostervej 525

Jens og Helene med deres lille søn
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Aktivitetscenteret
Her hos os sker der jo ikke rigtig noget, men vi har fået lagt nyt gulv, 
i mens vi har været lukket ned.
En venlig sjæl har tænkt på os, da A – Z sponsorerede nogle bøger, 
så vi har fået nogle som man kan låne.
Vi håber I alle har det godt, og vi snart kan ses igen.

Hæstrupvej 92
1. marts fl yttede Randi og Carsten ind i nr 92.
Randi er opvokset i Mygdal, og har gået i Bjergby sko-
le. Hun blev for 4 år siden uddannet socialpædagog, 
og arbejder nu på et socialpsykiatrisk bosted i Brøn-
derslev.
I fritiden eksperimenterer hun bl.a med hjemmelavede 
fl ødeboller og fyldte chokolader, og når corona vil, går 
hun til Balance og Styrke i Harkenhallen.
Carsten er faglært landmand med videre uddannelse 
i ledelse. Født og opvokset på Nørgård i Hæstrup, ar-
bejder i fødehjemmet sammen med sin far. Der arbej-
des med henblik på generationsskifte.

I fritiden er den store interesse jagt, hønseavl og avl af fjordhe-
ste. Denne hesteinteresse deles af hele familien.

Lokalbladet ønsker jer velkommen.

Randi og Carsen blev viet i Hæstrup kirke 10. april 
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Vuggestuen har i ugerne op til påske, em-
met af forårsstemning med påskeaktiviteter 
både inde og ude.
Ved samling har vi lavet fagtesange som 
Påskehønen og Tælle til én, tælle til to.. Vi 
har ledt efter rasleæggene, som har gemt 
sig de mest mærkelige steder. Det var 
spændende og det kunne helt kilde i maven 
når æggene skulle fi ndes i vuggestuen og i 
køkkenet. Børnene hjalp hinanden og viste 
stolt når de havde fundet æg. 
Vi har også været kreative med hænderne. 
Udenfor har vi sået karse. Børnene put-
tede vat i beholdere, som de havde 
med hjemmefra. Herefter dryssede 
de karsefrø i og vandede dem godt. 
I løbet af den næste uge havde vi 
beholderne fremme hver dag. Vi 
kiggede på hvor høj karsen nu var 
blevet, og børnene vandede karsen 
efter at have mærket på vattet om 
det var tørt eller vådt. Til sidst var 
det klar til at blive smagt lidt på og 
så ellers få med hjem til æggemad-
derne derhjemme. 
Nogle af børnene i vuggestuen har 
lavet fi ne påskekyllinger. De malede fl otte gule 
paptallerkner, som de efterfølgende pyntede 
med bløde gule fjer. Kyllingerne fi k øjne og næb 
limet på og benene blev lavet af røde piberen-
sere. Vi har farvelagt en masse fl otte påskeæg i 
forskellige farver, som har været udstillet i vug-
gestuen. Det har givet anledning til at snakke 
om farver. Vi har eksperimenteret med at bruge 
æggeskaller fra vores frokost, til at lave ægge 
kunst. Her skulle børnene bruge en hammer til 
at kvase skallerne fast i limen, og efterfølgende 
male det i fl otte farver. 
En skøn periode med læring omkring farver, 
former og kreative processer i sociale sammen-
hænge. 

Helle Jensen

Vuggestuen i Møllehaven 
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Humlebien Møllehaven
På Humlebien har vi lige nu fokus på 
sammen med børnene at udforske 
naturen. Vi skaber mulighed for, at 
børnene udvikler deres nysgerrighed 
og får lyst til at udforske naturen.

Når vi er på ture i området 
følger vi børnenes spor, hvor 
de er nysgerrig på, at se de 
små forårsblomster som spi-
rer frem - vi kigger og lytter 
til fuglene som sidder i fugle-
kassen eller i træerne. Under-
vejs fi nder vi også sneglehu-
se, som vi opdager er tomme 
indeni.  Mon sneglen er fl yttet 
hjemmefra sit hus?
Vi får også øje på juletræerne 
som vi lige skal mærke på, 
om grannålene prikker eller 
er bløde i nålene.
Pludselig får vi også øje på 
dyrespor, som børnene prø-
ver at følge. Det giver også
anledning til at snakke om 

forskellige dyr i vores natur 
og hvad de spiser.
Vi ser også at der lige plud-
selig er mange træer som er 
fældet i skoven, vi mærker på 

savsmulden og det er 
bare sjovt at kaste op 
i luften som snefnug. 
De væltede træer bli-
ver også mega sjove 
at klatre på.
Når vi kommer hjem 
fra en tur snakker vi  
til samling om hvad vi 
har oplevet på turen. 
Vi hænger billeder op 
som giver anledning 

til en god dialog mellem børn 
og voksne.

Lige nu når vi mærker foråret 
og følger naturen gang og 
årstiden giver det også
anledning til at snakke 
om påsken, da fl ere 
forårsblomster hører 
påsken til. Vi snakker 
med børnene om på-
skeharen - påskeæg-
get - påskekyllingen. 
Det gav anledning til, 
at vi sammen med 
børnene har fulgt pro-
cessen med, at male 
mælkekartoner som 

blev pyntet som en fl ot kylling, som vi såede karse 
i. Vi har løbende fulgt processen omkring spiring 
af karse. Nu glæder vi os til at smage det til påske.

Helle Jensen
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Pludselig dukkede storken op for en-
den af Hæstrupvej 30 igen. Denne 
gang med en rød sløjfe i næbbet. Lille 
Frøken Gai, eller “Bette Søs” som 
storebror Vile på 3 år kalder hende, 
kom til verdenen den fi neste frostklare 
forårsmorgen. Udover de to mindste 
udgøres familien af mor Lili, der er 
sygeplejerske på lungemedicinsk am-
bulatorium på Regionshospital Nord-
jylland i Hjørring og far Nikolaj, der på 
20. år er ansat som værktøjsmager på 
ExpoNet. De to små er så heldige, at 
deres tre større søskende - Nikolajs 
børn, fra et tidlige-
re forhold - Freja 
15 år, Valdemar 
12 år og Magne 8 
år også bor delvist 
hos familien. 
 Lille Frøken Gai, 
der endnu ikke har 
fået sit navn, meld-
te sin ankomst 
den 9. marts i en 
vældig hast. Par-
ret nåede lige at 
afl evere Vile i Møl-
lehaven i Harken, 
inden de kørte 

I slutningen af februar fl yttede vi ind på Byager 15 efter 
3 måneder med renovering.
Efter mange år i Hæstrup besluttede vi at fl ytte til 
Poulstrup, for at børnene kunne være tæt på skole, in-
stitution og venner.
Christian arbejder til daglig som virksomhedskonsulent 
ved Brønderslev kommune.
Stinne er uddannet optiker og arbejder som butikschef i 
Profi l Optik i Brønderslev. 
Vi har tre børn, Alfred som går i 0. Klasse på Poulstrup 
friskole. Albert som går i børnehave i Harken og Ellinor 
der går i dagpleje ved Jette Steff ensen på Guldagervej. 
Både Albert og Ellinor starter i børnehave i Poulstrup ef-
ter sommerferien. 
Byen er dog ikke helt ukendt for os, da Christian er født 
og opvokset i Hæstrup og haft skolegang i Poulstrup.
Vi er rigtig glade for at fl ytte til byen. Det har dejligt med 
skole og fodboldbaner i baghaven, så vi ikke længere 
skal få logistikken til at gå op i en højere enhed. Begge 
drenge går til fodbold i Poulstrup.

Lokalbladet ønsker jer velkommen

Hæstrupvej 30

Byager 15

mod fødegangen i Hjørring, hvor Lili 
selv tog imod datteren på 3110 gram. 
Vile fi k sig lidt af en overraskelse, da 
han kom hjem fra børnehave den dag 
og erfarede, at lillesøster var kommet 
ud af mors mave. 
 Nu hvor familien tæller syv familie-
medlemmer, er det gamle stuehus 
for alvor blevet for lille og parret har 
derfor netop søgt om og fået byggetil-
ladelse til at udvide boligen; dette alt 
imens, at pladsen i familiens sejlbåd 
Siri er blevet for trang, hvorfor Niko-
laj er ved at gøre hende salgsklar. 

Så projekter er der nok af for familien. 
Nikolaj har heldigvis hænderne skruet 
rigtigt på og har planer om med venner 
og families hjælp af klare det meste af 
byggeprojektet selv. 
Lokalbladet ønsker tillykke med Bette Søs

Familien Gai samlet
Lille frøken Gai

Stinne og Christian med børnene Alfred, Albert og Ellinor
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Lokalhistorie

Maleren Agnete Bjerre
Agnete Krustrup Bjerre var født 11. 
juni 1924 på Rimmensholm i Guld-
ager. Hun døde i sit hjem i Humle-
bæk 16. november 2020 efter et 
langt liv som anerkendt kunstmaler.
Måske undres man over, hvordan en 
bondepige fra Guldager kan bryde 
normerne og vove sig ud i kunstens 
verden og formår at blive anerkendt 
en kunstmaler - og dog, når man ser 
hvilken slægt, hun kommer fra og 
hvad de har udrettet. 
Agnete Bjerre var ud af Bjerre-slæg-
ten fra Store Bjerre i Sir ved Holste-
bro, der kan følges tilbage i Sir til 
1638. Allerede Agnetes oldefar Ber-
tel Christensen Bjerre gjorde sig be-
mærket. Det hed sig, at han var født i 
et godt og vågent hjem. Han overtog 
Store Bjerre i fæste efter sine for-
ældre. Han var en dygtig landmand 
og modtog sølvbæger fra Det Kgl. 
Danske Landhusholdningsselskab 
for bl.a. at gå foran med at plante 
læhegn i det blæsende Vestjylland. 
Han gav sig også til at dyrke kartof-
ler og blev ret velstående af det. Han 
var en respekteret mand, der også 
var sognefoged i en lang periode. 
Han var også foregangsmand ved 
at få stiftet en landboforening. Bertel 
dør i 1869 af tuberkulose og Mads 
(Bertelsen Bjerre) på 21 år, der var 
nr. 8 ud af 10 af Bertels børn, bliver 
bestyrer for sin mor, men overtager 
siden Store Bjerre som selvejerga-
ard, da hans mor i 1871 havde købt 
store Bjerre til selveje af stamhuset 
Ausumgaard. Mads har deltaget i 
meget ungdomsforeningsarbejde og 
kommer også på både Ryslinge og 
Askov Højskoler, ophold som han 
sagde, satte så meget skub i ham, 
at han aldrig senere kunne gå i stå.
Mads havde i hjemmet med en myn-
dig og viljestærk mor samt en frem-
synet, dygtig og respekteret far lært 
at være nysgerrig og afprøve nyeste 
resultater i landbruget og hvis det 
lykkedes også mod til at agitere for 
sine ideer. Han kom til at være bane-
brydende i sin indsats for at afprøve 
og udbrede kendskabet til brugen 
af bælgplanters kvælstofbindende 
evne. Den nytænkning indbragte 

Mads Det Kgl. Danske Landhushold-
ningsselskabs største sølvbæger 
med indskriptionen: For fortjenstfuld 
virksomhed til landbrugsgavn.
Op igennem 1870erne slår land-
brugskrisen igennem og landbruget 
må tænke i nye baner og her kom 
Mads`s udsyn og fantasi både ham 
og egnen til hjælp. Han var med til 
at stifte Ringkøbing Amts Indkøbsfor-
ening og senere Ringkøbing Vareind-
købsforening. Mads blev formand for 
dem begge og var det i 30 år.
Mads var en travl mand, for samtidig 
med at han fornyede driftsformen på 
gården, var han også med til at opret-
te mange nye andelsselskaber. Både 
han og hans kone Maren var meget 
optaget af det folkelige omkring høj-
skole og kirke. Det var her de hen-
tede deres styrke. Det var årsagen til 
at han i 1883 var med til dannelse af 
en valgmenighed i Holstebro samt et 
kirkebyggeri. Kirken var en forudsæt-
ning for at få valgmenigheden god-
kendt. Han blev formand for menig-
hedsrådet og forblev det i mange år. 
Mads fi k allerede først i 1880erne en 
lokalhistoriker til udarbejde en stam-
tavle over Bjerreslægten. Det skulle 
gøres mens de gamle kunne huske 
oldeforældrene. I mange år havde 

Mads dog for travlt med oprettelse af 
nye andelsvirksomheder og gårdens 
drift og slægtshistorien lå stille, men 
da han blev 50 i 1898, var slægtstav-
len så langt fremme, at der blev holdt 
en stor slægtsfest for 300 familie-
medlemmer og disse Bjerre stævner 
er afholdt adskillige gang siden.
Mads havde stor betydning for sit 
mangeårige og omfangsrige virke på 
egnen, så stort, at han blev udnævnt 
til Ridder af Dannebrog og der blev 2 
år efter hans død i 1936 rejst en min-
desten på Sir Lyngbjerg til minde om 
ham med indskriptionen: 
 Ideernes – Livets – Samvirkets mand 
Til gavn og ære for egn og stand.
Slægtens fremsynede foregangs-
mænd må helt sikkert også have haft 
betydning for næste generation. Her 
Mads og Marens ældste søn Bertel 
Madsen Bjerre, der var Agnete Bjer-
res far. 
Bertel var født i 1884 og blev gennem 
sin opvækst præget af forældrenes 
interesse for den grundtvigianske 
ånd samtidig med at han fi k en god 
skolegang og landbrugsuddannelse 
med bl.a. ophold på Tune Landbrugs-
skole. I 1913 bosatte han og hustru-
en Kirstine Krustrup Jensen sig som 
nygifte på Rimmensholm i Guldager, 

Agnete Bjerre og Svend Engelund
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Lokalhistorie

en gård der også har lidt historisk 
over sig, da gården er opkaldt efter 
degnen Laurits Mathiesen Rimmen, 
der foruden sit degneboel i Guldager 
havde købt gården og navngivet 
Rimmensholm.
 Bertel havde den sorg at miste 
Kirstine i 1917. Han bliver gift igen 
med havebrugskandidat Ane Kirsti-
ne Larsen Krustrup, der er Agnetes 
mor. Hun havde været lærer på bl.a. 
Aarslev Havebrugsskole og Borris 
Landbrugsskole og var som Bertel 
interesseret i samfundet omkring sig 
og meget optaget af den Grundtvig-
ske ånd. På et tidspunkt byggede 
Bertel en længe på gården, et lille 
hus, der blev indrettet til foredrags-
sal med plads til hundrede menne-
sker. Der blev i de efterfølgende år 
holdt mange møder, der blev invite-

ret udenbys foredragsholdere, hvor 
alle var velkommen til at lytte og 
debattere. Der var altid gratis kaff e, 
kringle og små tvebakker. 
Bertel havde siden overtagelsen i 
1913 arbejdet med at udnytte den 
kalkrige jord, der fi ndes vest for går-
den ved at grave mergel, planen 
blev dog sat på pause på grund af 
1. verdenskrig fra 1914 – 1918, men 
i 1920 kom Guldager mergelleje en-
delig i gang og i løbet af de næste 11 

år blev der kørt mergel ud på skinner 
til både Jerslev og Tårs området i alt 
til 160000 tdl.  Mergelgraven havde 
da efterladt sig en sø på 10 tdl. Og 
også indbragt Bertel en betydelig 
sum penge. 
Bertel efterlod ikke bare det 10 
tdl. store hul, som mergelgravnin-
gen havde efterladt. Han og sikkert 
også Ane Kirstine så mulighederne 
i det store hul. Der kunne etableres 
et smukt anlæg, så der blev plantet 
træer og sat åkander ud i søen. Der 
kom også liv i søen, for Bertel købte 
ål og gedder, der blev sat ud i søen 
med henblik på med tiden at skabe 
en fi skepark. Der blev endda anskaf-
fet et par svaner. De blev stækket og 
opholdt sig om vinteren på gården.
Der blev også tænkt på søen som et 
badested, idet der i det ene hjørne 
var lavt vand med sandbund. Bertel 
satte pæle, der hvor det lave vand 
brat sluttede og blev til 10 meters 
dybde. Det blev herefter et yndet ba-
dested for egnens unge – pigerne 
om eftermiddagen og karlene om af-
tenen. Det var før badedragten eller 
badebukserne blev almindelig, derfor 
denne ordning. Det var også her ved 
søen, der blev holdt Sankt Hansfest 
for området og hvert år var eleverne 
fra Vrå Højskole på besøg
Agnete har fortalt at Bertel anskaf-
fede sig en gammel redningsbåd, 
som han søsatte og mange gæster 
hos familien fi k sig en rotur på søen. 
Agnete har også fortalt, at hendes far 
roede ud om morgenen og røgtede 
sine åleruser. Ligesom der blev fan-
get mange gedder, de blev fyldt med 
persille og kogt i gruen, så var der 
mad til mange mennesker.
Bertel var som ung radikal, men da 
mergelgravningen var i gang på hans 
jord kom han til at kende ”Bette Jen-
sen”, der var socialdemokrat og hav-
de mange diskussioner med ham, 
hvor han kom til at se de ulige livs-
vilkår, der var mellem arbejdere og 
arbejdsgivere. Det blev årsagen til at 
han meldte sig ind i socialdemokra-
tiet og startede en landarbejderfor-
ening. Det var ugleset af de andre 
gårdejere i området. Det erfarede 
Agnete en dag hun skulle cykle ud 
og dele invitationer ud til det første 

møde på Vrejlev Kro. Da hun havde 
været rundt til alle dem, som faderen 
havde givet besked på og var på vej 
hjem, syntes hun det var lidt mær-
keligt, at der slet ingen var inviteret 
i Guldager, så på eget initiativ kørte 
hun ind til en af gårdejerne, som hun 
kendte så godt og gav ham en invita-
tion, men den garvede venstemand, 
blev meget fortørnet og vred - at blive 
inviteret til stiftende møde til en land-
arbejderforening. Agnete fortalte, at 
dengang forstod hun da slet ikke, at 
man blev vred, når man blev inviteret 
til møde – med kaff e.
Selvom Bertel blev socialist forblev 
Ane Kirstine venstrekvinde.

Som sine forfædre fi k Bertel også til-
delt adskillige off entlige hverv i land-
boforeningen, mejeriet, slagteriet, 
Det Kgl. Landhusholdningsselskab, 
grundforbedringsudvalget og udenfor 
de fagliglige foreninger også formand 
for Kirkeligt Samfund Hjørring Amt.
Agnete var som stor pige altid ”post-
bud” for sin far, der skrev mange bre-
ve. Postbuddet kom om formiddagen 
og afl everede breve, dem besvarede 
Bertel med det samme. Det skulle gå 
ekspedit, som Agnete sagde, så der-
for skulle hun tit cykle til Hæstrup og 
få brevene med toget om eftermidda-
gen og en sjælden gang senere på 
dagen til Hjørring. Agnete var glad for 
det job, for hun elskede at cykle. Hun 
var også glad for alle de breve som 
faderen fi k, for hun måtte få bagsiden 
af de store konvolutter til at tegne el-
ler male på. Dengang kunne man ikke 
frådse og købe papir bare til at tegne 
på. Når der var møder derhjemme i 
foredragssalen eller der var højtlæs-
ning om aftenen i hjemmet, sad Ag-
nete altid og tegnede og for ikke at 
blive forstyrret havde Bertel spidset 
nok blyanter til hende, så de kunne 
holde hele aftenen.
Agnete gik i Guldager Skole indtil hun 
var 10 år. Derefter kom hun på Vrå 
Realskole. Da hun var så gammel, at 
hun skulle til at vælge uddannelse, 
spurgte faderen, hvad hun havde lyst 
til at blive. Hun svarede, at hun havde 
lyst til at være post, for hun kunne 
godt lide at cykle og så var hun jo 
færdig med sit arbejde allerede klok-

Mads B. Bjerre
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ken 15.00, så kunne hun bruge resten af tiden til 
at male. Agnete husker, at faderen sagde, at man 
kun kan blive post, hvis man har været soldat og 
det kunne piger jo ikke blive – dengang. 
Da Agnete kun interesserede sig for at tegne og 
male og altid havde gjort det, mente hendes far, at 
hun skulle være kunstmaler, for man skal kun ar-
bejde med noget man er god til og brænder for. Kun 
det giver resultat. Det resulterede i, at hun kom op 
til maleren Svend Engelund i Vrå. Han skulle forbe-
rede hende til Kunstakademiet. Hun fi k et værelse 
i den østre længe på Vrå Højskole, der dengang 
var uopvarmet. Brandt Pedersen, daværende høj-
skoleforstander, syntes dog, at hun skulle have et 
værelse med varme, når hun malede, men Svend 
Engelund sagde, hvis ikke man kan tåle kulden, 
kan man ikke blive kunstmaler. Da tyskerne indtog 
Højskolen i 1945 var Agnete så langt, at hun kunne 
sende tegninger og malerier til Kunstakademiet i 
København og søge om optagelse. Hun fi k ikke 
noget svar og tænkte –  så var hun nok ikke egnet.
Bertel Bjerre mente, at man i det mindste kunne 
have sendt et afslag til datteren og da han tit var i 
København i kraft af sine mange poster i forenings-
livet, tog han resolut ind på Kunstakademiet og 
undersøgte, hvor tegningerne og malerierne var 
blevet af. De var såmænd både godkendt og op-
hængt – bare i en andens navn. Den slags huede 
ikke Bertel Bjerre, hvor sandhed og retfærdighed 
var en dyd, men sagen blev ordnet og Agnete blev 
optaget på Kunstakademiet med maleren Vilhelm 
Lundstrøm som læremester. Det blev starten på 

hendes lange karriere som kunstmaler.
 I 1952 blev hun gift med maleren Frede Christoff ersen, der fi k 
stor betydning for både hendes menneskelige og kunstneriske 
udvikling. 
Agnete glemte aldrig sit ”barndomsland” og havde det allerbedst, 

når hun boede i sommerhus i Lønstrup og kunne male 
i Vendsyssels klare lys.
Hun har udstillet på følgende udstillinger: Vrå Ud-
stillingen, Kunstnernes Efterårsudstilling, Den Frie 
Udstilling, Vandreudstilling af fællesrådet for danske 
kunstforeninger udenfor København, Majudstillingen, 
Å-udstillingen, Kammeraterne, Clausens Kunsthan-
del, Børn og Unge i dansk kunst og ”De Tre Bjerre” 
på Hjørring Kunstmuseum. De tre ”Bjerre” bestod for-
uden hende selv af malerne Niels Bjerre og Kresten 
Bjerre fra hendes fars familie i Vestjylland.
 Hun har modtaget forskellige legater også fra Statens 
Kunstfond og fra 1988 den livsvarige ydelse.

Kirsten Mouritsen

Portræt - Agnete Bjerre

Agnete Bjerre døde i 
efteråret 2020 96 år gammel. 

På Vendsyssel Kunstmuseum er der p.t. en minde-
ophængning med Agnete Bjerres værker. 

Udstillingen kan ses indtil 
den 31. oktober 2021.

Der er desuden en udstilling i 
Kunstbygningen i Vrå, som kan ses indtil 

den 6. juni 2021
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I Mellemgruppen, årgang 2016, bru-
ger vi megen tid på at udvikle børne-
nes motorik, vi øver balance, udhol-
denhed og færdigheder. 
Vi har mange gode samtaler med 
børnene om, hvilke følelser man kan 
have før, under og efter at have mo-
tioneret. 
Vi taler også om, at det gør en’ stolt, 
når man oplever at blive bedre og 
bedre til noget. Og når man oplever 
at de andre synes man har gjort det 
godt.
Fx har vi øvet os i at holde balancen, 
når vi udfordres på en cykelbane, som 
er etableret med forskellige forhindrin-
ger undervejs. 
Børnene lærer også hvordan cyklen 
fungerer og de deltager, når der skal 
repareres et eller andet ved en cykel.

Udeliv – motion – balance – fællesskab – glæde

Vi tager også på ture til Børnenes jord, 
hvor der rutsjes, gynges, vippes og 
klatres, til stor glæde for børnenes fy-
siske formåen og glæden ved at være 
aktive
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Desuden har vi stor glæde af at stu-
dere de mange dyr, vi fi nder i skov-
bunden. Vi undersøger dem, vi læser 
om dem, for at blive klogere på deres 
levevis og hvorfor de er her.

Karen Risborg
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PV81 – 40 års jubilæum
1981-2021

En kort tur tilbage i idrætsforenin-
gens historie
I 1981 så PV81 – Poulstrup Vrejlev 
Sport 81 – dagens lys, da en gruppe 
forældre til en fl ok sandkassespil-
lere i april 1981 stiftede foreningen 
med initiativtagerne, Vagn Hansen 
og Regner Borrisholt, i spidsen. 
Foreningen blev opstartet som en 
protest imod, at al aktivitet i idræts-
foreningen Poulstrup Serritslev 
Idrætsforening (PSI) efterhånden 
blev fl yttet væk fra Poulstrup og til 
Serritslevs baner. Man ønskede 
et idrætsliv i byen, så beboerne 
ikke behøvede søge væk. Allerede 
året efter havde foreningen 60 ak-
tive medlemmer, og der blev dyrket 
både trimvolley, badminton, hånd-
bold, fodbold og gymnastik.

Foreningen i dag
I dag huser PV81 ca. 350 med-
lemmer (når altså ikke en pandemi 
lukker alt ned). Foreningen har 
hjemme på banerne ved Poulstrup 
Friskole og Børnehus og Poulstrup 
Hallen, hvor der dyrkes indendørs 
og udendørs idræt for alle aldre – 
der er både noget for de helt små, 
der endnu ikke går i skole, børn og 
unge, voksne og ældre. Der arbej-
des aktivt for at styrke foreningens 
tilstedeværelse i byen – både som 
lokalt idrætsanker og som socialt 
sportsfællesskab med plads til alle.

Bestyrelsen
I bestyrelsen for PV81 sidder nu: Da-
niel Odgaard Petersen (formand), 
Trine Bæk (kasserer), Pernille Sak-
sager (sekretær), Hanne Broerson 
(næstformand) og Randi Kjærsga-
ard Krøgholt (menigt medlem).

PV81 planlægger at markere 
jubilæet, når tiderne igen tillader 
det.

Daniel Odgaard Petersen

Fra PV81’s første fodboldhold nogensinde …

 til nogle små prinsessefodboldspillere 

fra sommeren 2019…

Og her trodser nogle seje Cross Dance Power-kvinder coronapandemien sammen 

med deres træner, Karina Kristensen.

Dygtige badmintonspillere i aktion, 

november 2019.

Seje fodboldspillere fra PV81, Sommer-

cup 2019.

Sommercup 2019.
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Hæstrupvej 93

1 december 2020, fl yttede Line 37 år og Silas 9 år til 
Hæstrup.
Line er født og opvokset i Sæby, og fl yttede senere til 
Hjørring.
Silas går på Muldbjergskolen og trives godt både der 
og i Hæstrup.
Line der er uddannet pædagog, har en stor interesse 
for motorcykler, og har sin egen Harley Davidson Stre-
et 750 årgang 2017, og kommer sammen med kære-
sten i en motorcykelklub i Ålborg. Derudover er hun en 
kreativ pige der bl.a selv har lavet sit køkkenbord og 
lamper til stuen.
I hjemmet bor også katten Miko på 1 år, den er faldet 
godt til og er blevet en udekat.

Lokalbladet ønsker jer velkommen.

Svenstrupvej 2
Den 12/11 2020 købte Christina 
Aakær og Lars Navntoft huset på 
Svenstrupvej 2. 
Efter en hel del maling, lidt gulvar-
bejde og andet klargøring, fl yttede de 
ind sidst i december, og fejrede deres 
første nytår på adressen.
Christina er oprindeligt fra Tårs, og ef-
ter have boet i Bindslev i en snes år, 
havde hun længe haft et ønske om at 
komme tættere på Tårs (og hendes 
forældre) igen. Lars som oprindeligt 
er fra Amager, var efter 10 år ved Sø-
værnets militærpoliti og derefter 15 år 
som kørelærer i Frederikshavn, også 
med på at fl ytte nærmere Tårs. 
Han fungerer nu som “hjemmegående 
husfar”, mens Christina arbejder som 
børnehaveklasseleder på Bagterp-
skolen.
Familien har derfor de sidste 2 1/2 år 
boet på en lejet ejendom lige udenfor 
Tårs, indtil de faldt pladask for Sven-
strupvej 2, hvor der var plads til alle, 
(også høns og hunde)
Sammen med Christina og Lars bor 
også Martine som pt. er ved bered-
skabsstyrelsen og Marco som går på 
HHX. De to store af deres sammen-
bragte børn Celine og Frederik bor 

henholdsvis i København og Lystrup 
ved Århus. Nu skal de så til at lære 
nærområdet at kende, og som en start 

er Christina startet til Cross Dance i 
Poulstrup. 

Lokalbladet ønsker jer velkommen

Line og Silas med katten Miko

Christina og Lars foran huset på Svenstrupvej 2
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Hvor blev de af

Rærupmarken 42
Alice og Svend Hansen fl yttede på 
Ålborgvej 585 i 1975, de blev gift i 
1976 i Vrejlev kirke
I 1975 fi k de en datter Mette og 3 år 
senere i 1978 fi k de sønnen Caspar.
I 1979 Byggede de nyt hus på Ræ-
rupmarken 42
Alice er født den 13 januar 1954 i 
Hjørring
Alice arbejde dengang i fi sken i Hæ-
strup, kom derefter på Nærum ny-
lon i Hjørring.
Efterfølgende arbejdede hun på vin-
duesfabrikken Persolit i Hjørring, da 
det lukkede fi k hun job hos John Pe-
dersen, som startede en vinduesfa-
brik i  Serritslev  i 1986, som senere 
kom til at hedde Euro Plast, der ar-
bejdede hun til 1995 hvorefter hun 
var hos Georg Jensen indtil 2011. 
Til sidst var hun på Hirtshals skole 
der var hun meget glad for, derefter 
på efterløn, og i dag pensionist.
Svend født den 6 juni 1953 i Bad-

Familien Martensen
Lidt om Caspar, han gik på Vrejlev 
Hæstrup skole fra 1984 til 1993, tog 
10. klasse på Horne Efterskole, i fri-
tiden spillede han fodbold i HUGF og 
arbejdede på Vrå Dampvaskeri.

Efter Teknisk skole i Hjørring, fi k han 
læreplads ved Brüel og blev udlært 
som maskinarbejder. I 2002 startede 

skær,
Svend blev udlært 
som mekaniker i 
1973 i Sæby.
Da de fl yttede 
til Harken, var 
Svend på Nr. Ut-
trup Kaserne, han 
var der i 3 år.
Efterfølgende var 
han hos Marie-
gaard i Hjørring 
som mekaniker, 
senere hos BP 
i Harken, der var han indtil 1984 og 
derefter kom han til Rocol i Hjørring, 
der var han i 33 år, de første  6 år på 
lageret og de sidste 27 år som sælger 
for Rocol/ITW inden han gik på efter-
løn, og er nu pensionist.
Deres hverdag går med golf, cam-
ping, rejser og med at  hjælpe deres 
børn og 6 børnebørn når der er brug 
for det.
Lidt om Caspar og Mette:

han eget fi rma op – Martensens Rør 
& Stål.

I 1996 mødte han Charlotte, de boede 
en årrække på Ålborgvej i Harken, in-
den de i 2006 fl yttede til Hjørring.
De har sammen fi re børn – William på 
18 år, som går på HTX og bliver stu-
dent til sommer, Amalie på 16 år, som 

går i 1.g på HHX, Valdemar på 10 år 
og August på 8 år, som begge går på 
Skallerup Friskole.
Familien består også af hunden Bertil.

Alice og Svend

Aalborgvej 585

Hele familien samlet
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Familien Wulff  Thomsen
Efter folkeskolen tog Mette 10. 
klasse på Horne Ungdomsskole. 
Herefter brugte hun 3 år i gymnasiet 
til hun blev sproglig student i 1995. 
Efter gymnasiet - og en tur på Krab-
besholm Højskole - fl yttede Mette til 
Aarhus. Her boede hun i 6 år, imens 
hun uddannede sig til arkitekt på 
Aarhus Arkitektskole. Efter uddan-
nelsen fl yttede hun til København 
for at arbejde.
Her mødte hun Mik. De har nu været 
sammen 17 år. De bor i Ishøj Lands-
by, 20 km udenfor København, sam-
men med Marius på 13 år og Magne 
på 10 år.
Begge drenge går på den lokale 
landsbyskole og bruger fritiden på 
fodbold, computerspil og kammera-
ter.
I huset bor også Melvin, en golden 
retriever på snart 1 år. Hele husets 

kæledægge.
Ofte kommer Miks store søn Martin på 
22 år på besøg.
Mette arbejder som arkitekt og pro-
jektleder i Roskilde Kommune. Dette 
primært i forhold til byggesagsbehand-
ling og lokalplanlægning. Mik arbejder 
som konsulent i en stor virksomhed 
(Sweco) beliggende i Ørestaden, Her 
arbejder han med kortdata.
Fritiden bruger familien i naturen om-
kring, med venner og familie og i den 
lokale sportsforening. Familien i Har-
ken kommer ofte til Ishøj Landsby 
på weekendbesøg. Familien i Ishøj 
Landsby kommer knap så ofte den an-
den vej. Mette har dog stadig et stort 
netværk omkring barndomshjemmet 
og elsker at følge med i, hvad der sker 
deroppe.

Mette

Mette med familien

Caspar med familien
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Græshedevej 64
På Græshedevej 64 bor Jytte og Hans 
Peter Madsen. Familien kom hertil 
i 1984 fra Nørhalne. Familie består 
også af to drenge, Ole og Jakob, der 
begge gik i Vrejlev Hæstrup Skole. De 
var begge spejdere ved FDF i Hjør-
ring. De gik senere i skole i Aalborg 
og blev begge IT-supportere.

Ole og Jakob
Jakob arbejder ved Telenord og er 
fl yttet til hjemegnen Nørhalne, han 
har tre børn.
 
Ole er også fl yttet tilbage til Nørhalne, 
hvor han har købt et nedlagt landbrug, 
som han bruger som lager til alle sine  
sager – han har fi rmaet Isolering Nord 
Aps, som laver loft- og hulrumsisole-
ring. Han har to piger.

Hans Peter er på fl yvestationen i Aal-
borg, hvor han reparerer helikoptere. 
Han har tidligere været på HMAK i 
Hjørring. Jytte er anlægsgartner, og 
har været på Hjørring Kirkegård i 13 
år, hun vikarierer også ved begravel-
ser.

Ole, Jytte og Hans Peter har fl ere ud-
lejningsejendomme i Hjørring, Ole har 
desuden et par stykker i Vrå.
Hele familien hjælper hinanden med 
de mange projekter.

Den 29. marts 2019 brændte deres 
store garage og campingvogn, så der 
er gået en del tid med at genopbygge. 
Til ejendommen hører også en stor 
have, men Jytte er sat på pause med 
hensyn til havearbejde, da hun i ja-
nuar 2021 gled på isen og ødelagde 
hoften.
De har mange interesser, de spiller 
begge petangue i Harken, de har en 
båd liggende i Aalborg, de har sejlet 
Vendsyssel rundt og besøgt mange af 
de små danske øer, de har cyklerne 
med så de kan komme omkring. De 
har også sejlet på Kielerkanalen.
Børnebørnene elsker at komme med 
ud og sejle.

Ole og Jakob

Jytte og Hans Peter

Jytte og Hans Peters børnebørn
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Skolegang i Hæstrup.
Allerede i 1553 skrives der om, at 
Hæstrup havde en degn, men at han 
levede i dyb fattigdom, for han havde 
intet degneboel (lille ejendom med 
nogle få tdr. land jord) og dermed hel-
ler ikke en jordlod, han kunne dyrke 
og have et par får eller en ko på. Det 
var svært kun at leve af degneløn, der 
kun bestod af naturalier til de forskel-
lige kirkelige højtider. På det tidspunkt 
hørte undervisning under kirken, så 
degnen var en slags kombineret sko-
lelærer og præstemedhjælper, hvor 
han udover at hjælpe præsten med 
gudstjeneste m.m. også skulle med-
virke til at højne den boglige viden i 
landdistrikterne, der foregik på den 
måde, at han holdt bibelundervisning 
for sognets børn og unge. De blev 
samlet en gang om ugen, hvor de 
skulle lære salmevers og skriftsteder 
udenad. Det viser, at der allerede midt 
i 1500- tallet har foregået en vis form 
for undervisning i Hæstrup af i hvert 
fald nogle af børnene, men nogen 
egentlig skole var der ikke. Det kom 
først omkring 1745, hvor Jens Chri-
stensen nævnes som skoleholder. 
Herefter var der skiftende skolehol-
dere (lærere) i Hæstrup skole, der på 
det tidspunkt skulle have ligget ”lidt 
nord for Vadet”, men der var også 
undervisning i små private skoler og 
i private hjem. 
  I 1804 beskrives Hæstrup skole i 
middelmådig stand – eller rettere 

elendig tilstand, så det er 
lidt uvist, hvad der sker 
med Hæstrup Skole ved 
Vadet fra 1804 til 1892, 
hvor der bygges en ny 
Hæstrup skole (på nu  
Dammenvej 4). Denne 
bestod som skole fra 
1892 og til den blev luk-
ket i 1965. Dog eksiste-
rede den kun som for-
skole de sidste år, da de 
ældste elever fra Hæstrup Skole blev 
overfl yttet til den nye Lund Skole på 
Rønnovsholmvej. 
I starten af 1800-tallet bestod skole-
distriktet mod vest af Hæstrupgaard, 
Hæstrup Mølle, Hæstrup By, Oddin-
gen Dibbel, Pælen, Rørsig, Rærup 
og Græshede. Fra øst Sdr. Broen, 
Nørtjæret og hede, Øster- og Vester 
Dammen, Ulstrup, Qvælhals, Hvas-
høj, Amdal, Hæsthaven, Broehus, 
Fuglsig Hovedgaard. Skolebørnene 
havde langt at gå og det var ikke no-
gen let vej. Godt nok gik Kongevejen 
fra syd mod nord lige forbi skolen, 
men for eleverne både vest- og øst-
fra var der ingen vej, kun en sti eller 
hjulspor. 
Fra 1812 og til skolens lukning har det 
været lærere med lange ansættelses-
forhold, for der har kun været 4 i den 
periode samt i kortere perioder nog-
le hjælpelærere. Først var der Jens 
Nielsen Krustrup fra 1812 - 1848, fra 

1848 – 1882 K. Jensen, 1882 - 1926 
Hans Pedersen. Fra 1926 – 1965, 
hvor skolen lukkede, var det Peter 
Mølgaard, der fra 1930erne også var 
tilknyttet Vrejlev Hæstrup Sparekasse 
og senere direktør for sparekassen. 
 Hæstrup Skole var som andre lands-
byskoler 2 klasses – ”bette klaes å 
stuer klaes”, hvor børnene gik 3 år i 1. 
klasse og 4 år i 2. klasse. De mindste 
børn havde fl ere daglige skoletimer 
om sommeren modsat de ældste ele-
ver, der havde færre skoledage om 
sommeren, da de tit skulle arbejde 
med i landbruget derhjemme eller 
være ude som ”høwer”. Det var tit 
omkring 1. maj arbejdet som høwer-
dreng startede og så resten af som-
meren, så der var ikke meget tid til 
lektier for de børn eller måske rettere 
energi.
I Hæstrup Skole var der om vinteren 
også aftenskoleundervisning 1 af-
ten om ugen, hvor mange af egnens 
unge udvidede deres horisont. Der 
blev også af og til i vinterens løb holdt 
foredragsaften, hvor der kom perso-
ner udefra med indlæg.  
Da Hæstrup ikke havde et forsam-
lingshus foregik mange af sognets 
forskellige møder også i skolen, så 
som generalforsamlinger og møder 
i forskellige foreninger samt afstem-
ningssted for folkeafstemninger. Den 
slags aktiviteter stillede krav til lære-
rens kone, der tit skulle servicere.
Inger Ussing Larsen fra Guldagervej 
489, har afl everet et skolebillede fra 
1898, hvor hendes bedstemor Anna 
Kristine Sørensen og bedstemorens 
2 søstre Minna og Margrethe er på. 
De var fra Sønderbroen og gik i skole 
i Hæstrup.
Hvis der er nogle af bladets læsere, 
der kender til fl ere af personerne på 
billederne, vil vi gerne have et praj.

Kirsten Mouritsen

 Anna Kristine der står som nr. 2 i 3. række. Margrethe nr. 7 i 3. række.  Minna er nr. 

2 i 2. række Det er lærer Hans Pedersen øverst midt i bagerste række og hans kone 

Maren. Hans Pedersen står med sønnen Hans på armen.

Hæstrup Skole - lidt usikkert hvilket årstal.



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:
25/6 – 18/7 (begge dage inkl.)

  25/6-11/7 -Henrik Bang-Møller og 
12/7-18/7 -Kirsten Munkholt 

13/8 - 15/8 (begge dage inkl.) – Kirsten Munkholt

Hvis vi kan og må:

Lige nu, i skrivende stund, er landet så små ved at lukke op igen. Men når I 
sidder med det frisktrykte Lokalblad – kan meget se anderledes ud.
Vi regner med at gå bedre tider i møde i takt med at befolkningen bliver vacci-
neret, det bliver lunere i vejret og vi er mere udendørs… og ikke mindst det fak-
tum, at en pandemi dør ud på et tidspunkt, hvilket vi håber denne snart gør…

Vi forbereder alle vores aktiviteter, men vi ved ikke, om vi også kan afholde 
dem. Derfor er præstens indlæg i nærværende blad med det forbehold, at vi 
hele tiden er i risiko for en hel eller delvis nedlukning.
Kirkens indlæg her i bladet er derfor en hensigtserklæring med forbehold; ”hvis 
vi kan og må”… vil vi gerne afholde de forskellige arrangementer. Hold øje med 
kirkernes Facebook side og kirkernes hjemmeside, hvor vi løbende orienterer 
om arrangementerne.

Vi kan kun håbe på de ”gode gamle dage” vender tilbage inden længe
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Dåbsgudstjenester 
2021

Der er to dåbsgudstjenester endnu 
i år, nemlig 

lørdag d. 28. august 2021, 
kl. 10.30 i Vrejlev kirke 

(der er allerede bestilt en dåb)
og

lørdag d. 27. november 2021, 
kl. 10.30 – 

da ingen endnu har meldt sig, vil 
de første dåbsforældre afgøre 

kirken…

Pilgrimsvandring
Onsdag den 16. juni kl. 19.00 skal vi ud 
og have lidt frisk luft!

Vi mødes ved Vrejlev kirke og ”går en 

gudstjeneste”. Traditionen tro vandrer 

vi i lokalområdet, sludrer, hygger og 

får rørt os lidt. Der vil være stop under 

vejs, hvor vi synger, fremsiger trosbe-

kendelsen, holder altergang m.v. og på 

vandringen får vi talt med gamle ven-

ner og naboer, vi får hils på folk, som vi 

ikke har set et stykke tid – eller vi går 

i stille eftertanke… for man tænker så 

godt, når man går.

Der er meget fællesskab i at gå sam-

me vej med samme mål, og vi plejer at 

have en rigtig hyggelig aften sammen.

Hvis vejret ikke arter sig, samles vi i 

kirken og holder en – ikke vandrende 

– men siddende gudstjeneste i det 

stemningsfulde kirkerum. Men tag for 

en sikkerheds skyld vandreskoene og 

det gode overtøj på.

Konfi rmander 2021/2022

Det nye hold konfi rmander starter til undervisning på præstegården onsdag d. 

22. september 2021 og bliver konfi rmeret lørdag d. 23. april 2022 i Hæstrup 

kirke og søndag d. 24. april 2022 i Vrejlev kirke.

Eleverne på Poulstrup Friskole modtager et brev om konfi rmation og tilmelding.

For konfi rmander, der går på andre skoler, men ønsker at blive konfi rmeret i 

Vrejlev eller Hæstrup kirke i 2022 gælder, at jeg skal kontaktes hurtigst muligt 

for tilmelding og aftale om undervisning m.v.

Organisten og præsten glæder sig til at afslutte forløbet med dette års konfi r-

mander 11. og 12. september – og byde det nye hold velkommen godt en uge 

senere

Mange hilsner og på gensyn

Kirstine Rafn 

Tlf. 98 98 60 43

Mail: krr@km.dk
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Vi siger tilykke  til:

Anker Halskov Thomsen
Døbt i Vrejlev kirke 
den 24. januar 2021

Elias Sander Lundholm 
Pedersen
Døbt i Vrejlev kirke 
den 28. februar 2021

Merle Marie Algreen Munkebæk
Døbt i Hæstrup kirke 
den 7. marts 2021

Vi har taget afsked med:

Kurt Lauridsen
Bisat fra Vrejlev kirke 
den 1. februar 2021

Konfi rmationshjælp

Vi kan tilbyde en lille økonomisk håndsrækning 
til konfi rmation. 
Hjælpen kan kun søges af sognebørn i Vrejlev 
og Hæstrup sogne og søges ved henvendelse til 
præsten med relevante oplysninger. Ansøgnin-
gerne behandles naturligvis fortroligt.
Midlerne stammer fra evt. overskud fra indsam-
lingen til julehjælp. Midlerne deles mellem god-
kendte ansøgere – dog maksimalt 1.500 kr. pr. 
konfi rmand.
Ansøgningsfristen er 9. august 2021 – ansøgere 
får besked snarest herefter.

Sankt Hans

Onsdag d. 23. juni, 
kl. 19.00 fejrer vi skt. 
Hans med bål på Kom-
munegårdens mark, 
telte i præstegårdsha-
ven og pølser på grillen 
og kaff e på kanden.
Årets båltaler er (næ-
sten traditionen tro) 
ikke fundet endnu, men 
vi har et par gode nav-
ne i støbeskeen.
Kom og vær med til nogle 
hyggelige timer i gode 
venner og naboers sel-
skab. Vi trænger til at ses 
igen og håber inderligt, at 
det kan lade sig gøre i år.
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Børnegudstjeneste
Søndag d. 29. august, kl. 10.30 er 
gudstjenesten især for børn. Voks-
ne er meget velkommen, men skal 
nok forberede sig på, at gudstje-
nesten slet, slet ikke kommer til at 
ligne en almindelig højmesse.
Denne søndag skal vi høre en rig-
tig god bibelhistorien og lege no-
get morsomt, vi kan være med alle 
sammen uanset alder, for vi kan 
bare få en voksen til at hjælpe os. 
Såfremt der fortsat er afstandskrav 
på dette tidspunkt bliver gudstjene-
sten tilrettelagt herefter. Hvis det 
ikke er muligt at lege og synge, er-
stattes børnegudstjenesten af en 
almindelig gustjeneste. Men det 

Friluftsgudstjeneste

Søndag den 22. august, kl. 14.00 er 
der (forhåbentlig) igen gudstjeneste i 
præstegårdshaven. 
Vi sætter de store hvide telte op, fi n-
der de gamle bænke fra konfi rmand-
stuens fortid frem og brygger en god 
kop kaff e til den efterfølgende hyg-
gelige stund.
Der er normalt noget specielt ved at 

kan vi først se, når vi kommer væsent-
lig nærmere.
Følg med på Facebook og kirkernes 
hjemmeside – vi håber meget, at vi 
kan gennemføre gudstjenesten.

fejre gudstjeneste i teltet. Man er ikke i kirke… og så lidt al-
ligevel. Man er nok lidt mere afslappet og blikket kan nemt 
drages mod sommerfuglen uden for teltet, og tankerne kan 
godt fi nde på at slå et smut … men der er en rigtig god 
gudstjeneste i at sidde og lade roen falde på – og det er der 
alle muligheder for denne dag.
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Nu er sommeren så småt over os 
og vi er i fuld gang på kirkegårdene 
med sæsonens opgaver. Igen i år er 
holdet, Ann Bech Larsen, Bruno Jen-
sen, Per Dahl Sørensen og Carsten 
Krøgholt på kirkegårdene, Hanne 
Weirum Andersen gør stadig rent og 
Inger Hansen passer pengekassen. 
Jeg er med lidt over det hele og har 
i år arbejdet ved kirken i 20 gode år. 
Først 7 år i Serritslev og nu 13 år i 
Vrejlev-Hæstrup. De fl este af os er 
jo også kirketjenere og er på skift at 
fi nde til gudstjenester, handlinger og 

arrangementer.
Hæstrup fi k jo en ordentlig tur sid-
ste år med ny fl isegang fra kirken til 
toilettet. Der blev igen nedlagt grav-
steder der blev omlagt til græs for at 
tilpasse efterspørgslen. Nu er det jo 
ikke nedlæggelser det hele og der er 
således oprettet nye kiste- og urne-
gravsteder i plænen ved klokkestab-
len. Dem kan man jo bare først se 
når der kommer gravsten på.
I Vrejlev er det mangeårige arbejde 
med at skifte hække stadig i gang og 
der omlægges stadig områder så de 
bliver mindre plejekrævende.
Lapidarierne med de gamle gravsten 
er jo reduceret til en brøkdel af hvad 
de var. Dem vi har tilbage, og som 
ikke er registreret bevaringsvær-
dige, skal vurderes og registreres af 
Vendsyssel Historiske museum. Det 
viser sig dog det er et temmelig bu-
reaukratisk, og vi skal skrive om hver 

enkelt gravsten og begrunde hvorfor 
de ønskes gjort bevaringsværdige. 
Dette kan give udslag i at endnu fl ere 
af de gamle gravsten skal knuses. 
Det er en skam at der ikke værnes 
mere om vores lokalhistorie på den 
måde hvor man kan kombinere en 
gåtur i frisk luft med mindet om dem 
der var! Alle gravsten er jo fotografe-
ret og ligger på kirkernes hjemmeside 
www.vh-kirker.dk under kirkegården 
og lapidarium.
Ellers har det været en underlig pe-
riode med Corona som omdrejnings-

punkt. Vi er heldigvis ved at kunne se 
lys for enden af tunnelen og håber det 
snart løsner lidt op. Det vigtigste er jo 

at passe på hinanden og have mulig-
heden for at passe på sig selv. Men det 
er uendelig trist at begrave og bisætte 
med restriktioner på antallet i kirkerne 
og på kirkegården.
 Er der nogle der har spørgsmål om-
kring gravstederne eller andet er I jo 
altid velkomne til at komme til en af os. 
Husk selv om vi passer gravstedet er 
det jo stadig de pårørende der bestem-
mer.
Med ønsket om en god sommer, 

Jan Bjergene Christensen, 

kirkegårdsleder.

Nyt fra kirkegårdslederen
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Koret er klar til sang....
Efter den lange coronapause er alle kormedlemmer, så 
parate til igen at øve korsang.
Vi tror på at vi kan starte øveaftener op efter sommerfe-
rien, det bliver sidst i august.
Har du lyst til at være med, så kontakt organist Lene 
Rom Frederiksen for mere info. 
Lene kan kontaktes på Tlf. nr. 98 88 78 81 eller 30 12 
90 81

Skolekor 
Genåbningen af Danmark efter coronanedlukningen er nu 
så småt igang, og vi håber og tror at det vil lykkes at starte 
op på skolekor på Poulstrup Børnehus og Friskole, efter 
sommerferien.
Spirekor er et gratis tilbud til alle sangglade piger og dren-
ge i 0. - 2. klasse
Juniorkor er et gratis tilbud til drenge og piger fra 3. klasse 
og opefter. 
Vi vil informere på Facebook og hjemmeside, når vi starter 
undervisningen.

Lene Rom Frederiksen

Babysalmesang
I det sidste år har intet jo været normalt, 
og det gælder også babysalmesang. 
Da Danmark lukkede ned i marts 2020, 
var vi næste færdige med de 10 gange 
for ”forårsholdet” 
I september 2020 startede vi så med 
babysalmesang med restriktioner og 
efter alle forskrifter. Selv sæbebob-
lerne blev coronavenlige, idet der blev 
anskaff et en mekanisk ”sæbeboblepu-
ster” Det lykkedes os at fuldføre holdet 
inden der igen blev lukket ned.
Vi måtte desværre afl yse babysalme-
sang i forårsmånederne 2021.
Men nu er vi fulde af fortrøstning, og 
regner med at kunne tilbyde babysal-
mesang med start i september 2021. 
Børn kan synge før de kan tale og ”danse” før 
de kan gå. 
Leg og musik er en dejlig måde at være sam-
men med sit barn på, og børnene opfatter hur-
tigt lyden og stemningen i sangen. 
Vi synger, danser og vugger salmernes stemn-
ing ind i de små, som oplever med alle sanser. 
Vi lytter til musik, puster sæbebobler og leger 
med rasleæg og farvestrålende tørklæder.
Mere om opstarten i næste nummer af Loka-
lbladet.
Det koster ikke noget at være med. 

Vendsyssel Festival arrangerer koncert i 
Vrejlev Kirke

Tirsdag den 29. juni 2021 kl. 19.30
Billetpris: Kr. 200,-

Andreas med venner I Arild Kvartetten 
samt

Benjamin Schmid, violin
Andreas Brantelid, cello
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Dato Kirkeåret Vrejlev Hæstrup

Juni
  6. juni 1. s. e. Trinitatis 10.30 Helle Bundgaard Laursen

13. juni 2. s. e. Trinitatis 10.30 Kirstine Rafn

16. juni 19.00 Kirstine Rafn
          Pilgrimsvandring

20. juni 3. s. e. Trinitatis 10.30 Kirstine Rafn

27. juni 4. s. e. Trinitatis 09.00 Henrik Bang-Møller  

Juli
 4. juli 5. s. e. Trinitatis 09.00 Henrik Bang-Møller

 11. juli 6. s. e. Trinitatis 09.00 Henrik Bang-Møller

 18. juli 7. s. e. Trinitatis 09.00 Kirsten Munkholt

 25. juli 8. s. e. Trinitatis 10.30 Kirstine Rafn

August

 1. august 9. s. e. Trinitatis 10.30 Kirstine Rafn

 8. august 10. s. e. Trinitatis 10.30 Kirstine Rafn

15. august 11. s. e. Trinitatis 09.00 Kirsten Munkholt

22. august 12. s. e. Trinitatis 14.00 Kirstine Rafn
           Friluftsgudstjeneste i 

           Præstegårdshaven

28. august Dåb 10.30 Kirstine Rafn
           Dåbsgudstjeneste

29. august 13. s. e. Trinitatis 10.30 Kirstine Rafn
           Børnegudstjeneste

Gudstjenestelisten
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Hvor blev de af

Tiden i Spanien
Det var mellem jul og nytaar 2004 vi, 
efter et kort stop hjemme hos famili-
en i DK fl yttede fra Athen til Gibraltar. 
Jeg havde fået job i et lokalt selskab 
indenfor shipping og brændstoff orsy-

ning.  
Gibraltar er en besynderlig, men 
vanvittig spændende størelse på 
alle fronter; med en historie der ta-
ger pusten fra de fl este. I nøgletal: 
Britisk Kronkoloni, siden 1713. Blot 
6.7 km2 klippe (deraf navnet: The 
Rock) 32.000 sjæle som er en skøn 
blanding af efterkommere af mauere 
(fra Nordafrika), romere, maltesere, 
jøder og franskmænd som lever på 
fredeligste vis. Andre kendetegn: 
eneste adgangsvej er tværs over 
en fl ylandingsbane, hvor der går en 
bom ned ved fl yenes start og lan-
ding. Så må bilister, gående og cyk-
lende vente. Heldigvis er der kun 2-3 
kommercielle fl y ud om dagen og 
kun til og fra England. 

Derudover lever en koloni af op til 
400 berberaber vildt paa Klippen. De 
er særdeles frække, og eksperter i 
at stjæle ting fra turister, såsom sol-
briller, hatte og madpakker. Sagnet 
siger at så længe der er aber paa 
Klippen, beholder englænderne kon-
trollen. Om der er noget om snak-
ken vides ikke helt, men de fodres 
i hvertfald dagligt med ukurant frugt 

og grønt fra det lokale supermarked, 
og hermed er bestanden sikret. 
 
Fordrageligheden som hersker i dag 
står i dyb kontrast til Gibraltars dra-
matiske historie som naturligt nok 
har været genstand for mange stri-
digheder. I århundreder har forskel-
lige magter sloges om herredømmet, 

pga dets særdeles vigtige strategiske 
position, i den forstand at den der 
regerer paa Klippen, har kontrollen 
med skibstrafi kken mellem Atlanten 

og Middelhavet. Senest under den 2. 
Verdenskrig.  
 
Som en note, fi ndes der fra krigens tid 
en labyrint af udhuggede veje (sam-
menlagt ca. 55 km), beskyttelses- og 
lager rum, vand – og brændstofreser-
voirs, og sågar et fuldtud operationelt 
hospital inde i Klippen. Der kan huses 
i alt 16.000 mennesker under jorden, 
så at sige.        

Spanierne ønsker til stadighed kontrol 
med staten, da de hævder, Gibraltar 
rettelig tilhører dem. Mange forsøg 
er gjort på at gøre livet surt for lokal-
befolkningen. Værste form for under-
trykkelse i nyere tid, var da general 
Franco lukkede grænsen mellem 
Spanien og Gibraltar i 1969. Den blev 
de facto først genåbnet i 1985, som 
del af kravet for Spaniens indtræ-
delse i den Europaeiske Union. Man 
skal forstå, at familier på hver side af 
grænsen i mellemtiden var splittede, 
og forsyningslinjer brudt. Eneste vej 
ind og ud for mennesker, varer og 
tjenesteydelser var via Marokko. Det 
var en vanskelig tid for befolkningen, 
men de er hårdhudede af natur, og 
mærket af deres arv og miljø.     

Morten Langthjem
Fortsat fra forrige nummer

The Rock

Rikke, Marcus, Sofi a, Mathias og Morten (2012)
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Hvor blev de af

 Alt dette til trods, de kulturelle for-
skelle og religioner, er gibraltarianer-
ne det mest omgængelige og frede-
lige folk, jeg kan komme i tanke om. 
De sværger til den engelske trone og 
taler en uskøn blanding af engelsk og 
spansk – kaldet gibberish – et ord der 
nærmest kan oversættes med ’vrøvl’

Gibraltar (på Middelhavssiden) er et 
vigtigt knudepunkt for skibstrafi kken, 
i og med at mange skibe ligger for or-
drer – dvs venter paa beskæftigelse. 
Afstanden herfra til vigtige lastehav-
ne i både Middelhavet, Nordeuropa 
og Nordafrika er nogenlunde ”i mid-
ten, og derfor er der gennem årtier 
skabt en et solidt logistik- og leve-
randørnetværk til industrien, såsom 
proviantforsyning, brændstofl evering, 
besætningsskifte mv. Der passerer 
70.000 skibe gennem Strædet mel-
lem Gibraltar og Marokko (i runde tal 
samme antal går over Skagen for ind-
gående i Østersøen) så opgaven var 
klar; at række ud til rederierne og få 
dem til at købe brændstof. Mange af 
kunderne kendte jeg jo i forvejen, så 
det var en relativ nem start for mig. 
Derudover havde vi bunkersstationer 
i Singapore, Piraeus, Las Palmas og 
Panama. Det var et fi rma med store 
ekspansionsplaner, og i min tid der, 
gik vi fra at have 4 til 18 kontorer.      
  
Vi valgte at slå os ned i Spanien 25 
km fra Gibraltar og det gik fi nt med 
at blive integreret i det lille lokalsam-
fund. På daværende tidspunkt boede 
der vel omkring 100 danskere, og 

man fi nder jo hurtigt sammen med 
folk der tænker og handler på samme 
måde som os selv. Men for der ikke 
skulle gå for meget ghettotænkning i 
det, endte vi faktisk med at få en ret 
bredt sammensat vennegruppe fra 
nær og fjern, og det har vi lært meget 
af. 

De fl este voksenvenskaber opstod 
for os  i forbindelse med skole og bør-
nehave, Vi fi k efterfølgende Mathias i 
2007 og Marcus i 2010. 

Tilværelsen i Spanien bød – ligesom 
i Grækenland – på mange fi ne ople-
velser. Befolkningen er ret ligetil, og 
fl inke mennesker. Det var vigtigt for 
os at få sproget lært, og få læst på 
landets historie, og det gav ikke så lidt 

respekt, når man faktisk var i stand til 
at føre samtale på lokalsproget. 

Pga klimaet der gør, man kan være 
udenfor det meste af året, samledes 
man som regel om et godt måltid mad 
og festligt humør. Altid spontant ar-
rangeret og alle gæster bidrog med at 
tage kød med til grillen, en salat eller 
en fl aske vin. 

Klimaet gør jo at man kan være uden-
for stort set hele året, så der blev 
holdt en del havefester.
Andre gange på såkaldte Chirin-
guitos – små spisesteder, beliggende 
i vandkanten på stranden, som nær-
mest bare var skure der var fl ikket 
sammen af drivtømmer, som inde-
holdt et lille køkken, hvor ældre kvin-
der tryllede de mest fantastiske – og 
billige – retter sammen af dagens 
fangst, af fi sk, blæksprutter og mus-
linger. Så sad vi i godt samvær på 
plasticstole og smovsede og grinede, 
mens børnene løb rundt på stranden 
og legede i vandet. 

Lige præcis der kan spanierne noget 
omkring livskvalitet – det at nyde nuet 
med familie og venner omkring spi-
sebordet, og ikke tænke så meget på 
hvad morgendagen bringer. Man kan 
se det på dem, de er rolige og afba-
lancerede, stresser ikke rundt, bare 
fordi der ikke er 2 slags dressing, ens 
bestik på bordet eller hjemmebagte 
småkager til kaff en. 

Polosport i Sotogrande

Kork egeskoven Alcornocales
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Hvor blev de af

Det er vi enormt glade for at have op-
levet, og der er måske et lille stykke 
af mig – selv den dag i dag – som si-
ger; ’det er hvad det er, og det vi ikke 
når i dag, når vi nok i morgen’     

Sotogrande var en vigtig indskibnings 
havn for levende kvæg fra Argentina 
til Spanien. Det har afstedkommet en 
større koloni af argentinere som jo 
har ry for at være særdeles glade for 
bordets glæder, så der fi ndes nogle 
af de bedste restauranter af slagsen 
i Spanien, gerne lige opad en Polo 
bane, hvor 2 hold á 4 mand på hest 
kæmper en umiddelbart drabelig ud-
seende kamp om at score en træbold 
i hinandens mål.   

Og ellers udforskede vi regionen – 
Andalusien har en fantastisk historie, 
og bærer præg af 700 års besættelse 
af mauerne (muslimerne). Byer som 
Granada, Sevilla og Cordoba er kul-
turelle perler som bør opleves, med 
deres traditioner og skikke såsom ty-
refægtning, byfester, sherry destilleri-
er og ellers bare tilbagelænet livsstil. 

For de naturinteresserede, har regio-
nen en formiddabel fl ot sammensæt-
ning af bjerge, sletter, samt verdens 
største korkegeskov, altså den type 
man laver vinpropper af. Den hed-
der Alcornocales, og er 1.700 km2, 

og med status som naturreservat, 
dvs. ingen mennesker bor der. Vi var 
dog så heldige at bo lige opad sko-
ven, men med adgang forbudt. Kun 
autoriserede folk havde adgang i for-
bindelse med høstning – eller  rettere 
afbarkning af træerne til produktion af 
vinpropper. 

Som et kuriosum, høstes barken kun 
hvert 11-12 år, og kun en del af træ-
et, og vi jokede lidt med at den form 
for arbejde må have passet skovar-
bejderne fortrinligt, for så måtte de 
jo have fri i den mellemliggende pe-

riode! Og måske ikke uden grund at 
Spanierne siger” hvorfor gøre noget i 
dag, hvis det kan vente til i morgen?” 

Som mountainbikers fandt vi ud af, at 
der var kilometervis af de fi neste jord-
veje at køre paa. Så vi tog ofte en lille 
gruppe afsted med en ordentlig mad-
pakke i rygsækken. Vi havde nogle 
uforglemmelige ture og oplevelser. 
Det eneste minus var når vi blev ja-
get ud af de opsynsmænd som holdt 
øje med parken. Så gjaldt det om at 
gøre sig så uforståelig som muligt, 
hæve skuldrene og slå arrmene ud, 
og råbe; ’no comprendo’ (jeg forstår 
ikke) og så bare tage skideballen og 
håbe paa de lod én fortsætte samme 
vej.  

Vi havde 9 fantastiske år, og kunne 
sagtens være blevet i Spanien, hav-
de det ikke været fordi jeg i 2013 
fi k jeg en henvendelse fra Dubai. Vi 
havde kun hørt en lille smule omkring 
ørkenstaten De Forenede Arabiske 
Emirater, men både Rikke og jeg 
var tilpas nysgerrige til at tage dertil 
en lang weekend i september for at 
se om det kunne være noget for os. 
Mere om det i næste nummer.  

Grillede sardiner på spyd ved Chriringuitoen

Alcornocales naturpark
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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

Jeg vil nu fortsætte mine erindringer 
om byen Poulstrup på østsiden i sy-
denden af byen ved Høngård. Jeg 
har tidligere omtalt Høngård og dens 
ejere Kirstine og Johannes Simonsen. 
Dengang skrev jeg fejlagtigt, at de 
havde 3 døtre, men de havde faktisk 
4, Johanne, Else, Karen og Clara, og 
så håber jeg, den sag er bragt i orden. 
I den første tid, som jeg kan huske, 
var der intet bygget mellem Høngård 
og missionshuset. Jorden derimel-
lem tilhørte Ladegård. Men på et eller 
andet tidspunkt byggede skomager 
Hansen sin forretning der. 
Missionshuset nr.16 blev bygget af en 
kreds af indremissionsfolk i år 1901. 
På første sal boede der forskellige fa-
milier, som var en slags viceværter for 
missionshuset. De skulle holde rent i 
de mødesale, som var i stueetagen. 
Jeg kan ikke huske, om der også var 
køkken i stueetagen.
Ude i gårdens østside var der heste-
stald, wc’er og tørveskur.
Det er ikke mange af lejerne, jeg kan 
huske, men jeg kan huske, at Dag-
mar og Møller Christensen fl yttede 
derop, da de solgte Enggården syd 
for Poulstrup. Senere fl yttede de til 
lejligheden ovenpå i nr. 40. En anden, 
jeg husker, var Dagmar Møll og hen-
des søn Niels Erik. Og så boede Jo-
hanne og Niels Hansen der også en 
overgang med deres to døtre efter at 

være fl yttet fra Nørregård, og der har 
sikkert været fl ere.
Hver søndag blev der holdt søndags-
skole i den lille sal for børn fra de in-

dremissionske hjem – selvfølgelig var 
andre også velkomne, men der kom 
sjældent nogen. Jo, til juletræ, hvor 
der blev uddelt ”godteposer” og æb-
ler.
Søndagsskolelærerne, som jeg hu-
sker, var lærer S.P.Sørensen, (død 
1942), hans broder skrædder Søren-
sen, Johannes Simonsen, maler Al-
bert Jensen, gårdejer Hansen, ”Land-

lyst” m.fl . (sidstnævnte 
kom under krigen køren-
de med hest og jumbe).
Søndag aften var der så 
møder for de voksne – 
bedemøder – også med 
lokale forkyndere. En 
gang imellem var der 
besøg af missionærer 
forskellige steder fra, 
eksempelvis missionær 
Rønnov fra Vrå, maler 
Hyttel fra Nørresundby, 
fi skeeksportør Clausen, 
Frederikshavn, købmand 

Jensen, Skæve o.m.fl .
Missionsugen, som faldt om vinteren 
efter jul, var årets store højdepunkt 
med vækkelsesmøder og talere som 
pastor Bartholdy og andre kapacite-
ter.
Har man læst Hans Kirks bog ”Fi-
skerne”, så har man et godt billede af 
Indre Mission i Poulstrup i 40’erne.
De næste tre huse nr.18, 20 og 22 
har jeg ikke rede på, hvem ejede, 
men jeg har en fornemmelse af, at de 
var lejet ud, i hvert fald noget af dem.
Jeg husker, at brødkusk Peter Brød-
holt en overgang boede i et af dem. I 
et andet boede Krista Jensen (Store 
Krista), og den lokale kogekone Stine 
Mortensen boede der også. Peter 
Brødholt fl yttede senere hen nord i 
byen i nr. 84 og vistnok senere til Vrå.
Stine Mortensen var en meget dygtig 
og ærekær kogekone. Jeg husker, da 
hun skulle lave maden til min brors 
konfi rmation. Hun bagte lagkagebun-
de i en primusbageovn. Ovnen var 

Hovedgaden set fra syd med Hovedgaden 30 til højre, derefter Brugsen skjult 

bag træerne. Til venstre ses bager Johansens butik og hus og bagved Centralen

Hovedgaden set fra syd med Missionshuset til højre
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åbenbart skæv, og det samme blev 
lagkagebundene, tykke i den ene 
side og tynde i den anden side. Det 
var for meget for Stine Mortensen. 
Hun græd sine modige tårer, indtil 
min far tog lagkagebundene med ind 
på værkstedet og spiste dem med 
skævheder, og Stine kunne bage 
nogle nye. Hermed var såvel Stines 
dag som konfi rmationen reddet.
I det næste hus nr.24 boede Holger 
Sørensen (Cykel Holger). Tilnavnet 
fortæller jo som de fl este tilnavne i 
byen, hvad hans beskæftigelse var. 
Han var cykelhandler og reparatør. 
Hans kone hed Dagmar, og de to 
havde 4 børn, Kjeld, Poul Erik (bor i 
Poulstrup), Ellen og Vagn.
På et tidspunkt blev der også post-
indleveringssted hos Holger Søren-
sen. Jeg mener, de overtog det efter 
Skrædder Sørensen, da han gav det 
fra sig. 
Det var også hos Holger Sørensen, 
avisen (dvs. Vendsyssel Tidende) 
blev indleveret, når den kl. 15.30 kom 
fra Hjørring med rutebilen – altså 
Evald Larsens busser fra Jerslev. Fra 

Holger Sørensen blev aviserne distri-
bueret til byens borgere af Holger Sø-
rensen eller hans børn. Kl. 18 havde 
man sin avis i Poulstrup.
Holger Sørensen havde stift ben. Jeg 
ved ikke hvorfor. Han var en mand 
af få ord, men venlig og med lune. 
Hans kone Dagmar mindes jeg som 
en glad og lattermild kone. Dagmar 
og Holger kom jævnligt i mit hjem. – 
Man havde en læsekreds bestående 
af bl.a. mine forældre, Maler Albert, 
Holger Sørensen, Nørkjær, Alfred 

Sonnesen, barber Olsen og muligvis 
fl ere. Alle havde selvfølgelig konen 
med. Man indforskrev et bogudvalg, 
og hver familie købte så en bog, som 
gik på omgang. Man samledes på fa-
ste dage i de forskellige hjem til bog-
bytning og højtlæsning. Min mor var 

højtlæseren gennem 
mange år. På den måde 
blev der læst mangen 
en roman. De fl este var 
nok bøger, som man fi k 
gennem en eller anden 
kolportør fra Indre Missi-
ons samfund. Aftenerne 
sluttede altid med kaff e 
og en sang fra Indre 
Missions sangbog.
Det var et sidespring, af-
født af Dagmar og Hol-
gers besøg i mit hjem og 
omvendt.

I det næste hus nord for Holger Sø-
rensen boede Lise og Jens Chr. 
Sørensen – også kaldet Skrædder 
Sørensen eller af onde tunger Him-
melskrædderen på grund af hans 
tilhørsforhold til Indre Mission. Op-
rindelig havde J. Chr. Sørensen mit 
hjem, men som tidligere nævnt købte 
far huset for 7000 kr. Jeg vil tro, at J. 
Chr. Sørensen er fl yttet til nr. 26 på 
det tidspunkt. Som tid-ligere fortalt i 
forbindelse med Holger Sørensen var 
her før-hen indleveringssted for post 

til Vrå Posthus. Lise og J. Chr. Sø-
rensen havde også hånd-købsudsalg 
fra Vrå Apotek. Dette blev meget se-
nere vare-taget af Chr. Nørkjær. På 
et eller andet tidspunkt fl yttede Lise 
og J. Chr. Sørensen fra huset og til 
et lille hus på Engkærvej nr. 6. Jens 
Chr. Sørensen var gift to gange. Jeg 
husker ikke hans første kone, som 
døde i en ung alder, men begge hans 
koner hed Lise. Jeg mener ikke, der 
var børn i nogen af ægteskaberne. 
Jens Chr. Sørensen var for øvrigt 
bror til førstelærer S. P. Sø-rensen, 
der døde i januar 1942, og han var 
også bror til højskoleforstander Sø-
rensen, Horne. Lise var en venlig og 
bestemt lille dame. Hendes sprog var 
ikke vendelbomål, men havde en ac-
cent af thy-bomål. Jens Chr. Søren-
sen var en stille, venlig mand, som 
jeg næppe tror, var i stand til at slå 
en fl ue ihjel. Det ville for øvrigt også 
være imod hans tro at afl ive en ”Guds 
skabning”. 
I nr. 30 boede købmand Emanuel 
Christensen og hans kone. Jeg tror, 
hun hed Edith, men hun blev aldrig 
kaldt andet end fru Christensen. Fa-
milien havde tre børn, Kaj, Birgit og 
Elin. Butikken var i mange henseen-
der at sammenligne med købmand 
Mortensens forretning. Varesorti-
mentet var jo nogenlunde det sam-
me. Under krigen var det begrænset, 

Brugsen i Poulstrup med kommis Anker Henriksen i døren

Hovedgaden 30 med købmand Christensens forretning
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hvad man kunne få. Kaff en var sur-
rogat af forskellige mærker, cikorie, 
Richs, blå bånd osv. Bananer, ap-
pelsiner og andre sydfrugter var der 
intet af. Det var egentlig begrænset, 
hvad der var. Jeg kan i dag undres 
over, at vi i et kartoff elavlende land 
ikke kunne få kartoff elmel. I mit hjem 
lavede vi det selv. Købmand Chri-
stensen var en veluddannet køb-
mand, og kunderne blev behandlet 
efter bedste købmandsskik, ingen 
standsforskel. Der var normalt al-
tid en kommis i butikken. Der var jo 
trods alt perioder på dagen, hvor der 
var virkelig travlhed. Om morgenen 
kom mælkekuskene med vareordrer 
ude fra gårdene, og de skulle ekspe-
deres, medens mælken blev indvejet 
på mejeriet. Dengang havde mælke-
kuskene også æg med ude fra land-
mændene. Æggene skulle vejes, og 
der skulle skrives i kontrabogen (køb-
mandsbogen, som den blev kaldt). 
Jo, der var travlhed om morgenen. 
Travlheden kan måske undre en nuti-
dig borger og måske ikke mindst, når 
jeg nævner, at den næste ejendom i 
rækken (nr. 32) var Brugsen - den nu-
værende købmandsbutik, for her var 
travlheden ikke mindre. Uddeleren 
i Brugsen hed i min barndom Peter 
Jensen (Brugs Peter), og hans kone 
hed Dagmar.
Mine forældre handlede ikke i Brug-
sen. Ikke fordi de havde noget imod 
Dagmar og Peter Jensen, tværtimod. 
Men var man selvstændig nærings-
drivende i Poulstrup dengang, så 
handlede man ikke i et andelsfore-
tagende, som jo også handlede med 
de varer, de øvrige private nærings-
drivende havde i butikken. Nå – det 
kunne dog ske, at mine forældre fandt 
ind i Brugsen, hvis der var en vare, 
som man f.eks. ellers skulle til Vrå el-
ler Hjørring for at købe. Jeg husker, 
at min mor købte tolv meget smukke 
glas på fod og med guldkant i Brug-
sen. Glassene eksisterer den dag i 
dag. Og far, der var vild med kobber-
tøj, faldt på et tidspunkt for en meget 
smuk kobbervase, som står i min stue 
nu. Selv om det kun var sjældent, vi 
kom i Brugsen, kan jeg nogenlunde 
huske butikkens indretning og lage-

ret. Butikken var ind-
rettet i nordenden af 
bygningen som i dag, 
men med indgang ud 
mod gaden. Beboel-
sen var i sydenden. 
Lageret lå mod øst 
med en perron, som 
landmændene kunne 
holde ind til for at få 
udleveret foderstoff er, 
gødning, sædekorn 
osv. Dagmar og Peter 
Jensen var i Brugsen 
til først i halvtredser-
ne, hvor de fl yttede 
hen i nr. 42 og sad 
til leje der, indtil de 
senere købte det. Her boede de til 
deres død. Dagmar og Peter Jensen 
blev afl øst af Børge og Åse Bertel-
sen, som i dag bor i Hjørring. Børge 
Bertelsen var, så vidt jeg husker, fra 
Silkeborgegnen, og han blev foruden 
en dygtig forretningsmand et stort ak-
tiv for den spirende boldklub. For de 
to sidste forretningers vedkommende 
er det nok ikke den visuelle erindring, 
der sidder bedst, men duften af en 
blanding af kaff eprodukter, sild, tjæret 
reb og meget mere var så speciel, at 
jeg faktisk kan lugte den endnu.
Det næste hus i mit bybillede eksi-
sterer ikke mere. Det burde have nr. 
34. Synd, at det ikke ligger der mere, 
da det var et af de huse, der for mig 

repræsenterede noget gammelt 
Poulstrup. Huset var et lille hus med 
paptag, og så vidt jeg husker kampe-
stensmure. Det sidste er lidt uklart. 
Huset beboer var Louise Johansen 
med familie. Jeg husker ikke hendes 
mand, men mener, de tidligere var 
fodermesterfolk i Saksager. Louise 
forekommer mig at have været en 
ældre kone, men det er ikke sikkert, 
at det er tilfældet, men hendes på-
klædning var som så mange andres 
en gammel kones påklædning, lange 
skørter, forklæde, sjal over skulderen 
osv. Louises liv har nok ikke været en 
dans på roser. Hun kunne være rap 
i replikken, men på den anden side 
også lattermild og glad. Når man gik 

Konditoriet Hovedgaden 36, her var der også en sal hvor 

der kunne holdes fest og møder

Bagerfamilien Johanne og Kristian Larsen 

kaldet ”Kusk”, med deres 5 børn
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omkring huset, hørte man ofte Louise 
synge tidens døgnmelodier. Og hun 
kunne synge. Louise havde to søn-
ner. Den ældste Emil, som var post-
bud i Vrå igennem en menneskealder 
og den yngste Karl, som blev uddan-
net bager hos bager Johansen. Mig 
bekendt har han været bagermester i 
Frederikshavn. Når jeg mener, huset 
var bevaringsværdigt, er det fordi, det 
kunne vise eftertiden lidt om, hvad 
man kunne nøjes med. Gik man ind 
i huset fra gadesiden, kom man ind 
i en lille gang. Til venstre for gangen 

lå stuen og til højre soveværelset. 
Bagved stuen var der et lille køkken 
med brolagt gulv. Fra køkkenet kom 
man ud i en baggang, ligeledes med 
brolagt gulv, og bag soveværelset var 
der et kammer. Vandpumpen stod 
ude bag ved huset, og så var der en 
lille have bag ved huset. Ikke meget 
til fi re mennesker at bo på, men det 
var vilkårene.
Det næste hus er ”Konditoriet”, nr. 
36. Det ejedes af Johanne og Chri-
stian Larsen, også kaldet Christian 
Kusk, eller den korte version ”Kuski”. 
Christian Larsen var murer, og det 
var hans kone Johanne, der stod for 
bageriet. Der var såvel bageri som 
konditori, hvor man kunne gå ind og 
købe en kop kaff e med brød. Det var 
også her, byens unge havde deres 
samlingssted om aftenen. På hver 
side af trappen til butikken var der to 
tykke mure, og det var dejligt at sidde 
på dem, når de var godt opvarmet 
af dagens sol, og så havde butikken 

også is udsalg, så 
hvis man på en 
eller måde havde 
erhvervet sig 15 
øre, så kunne man 
sidde der og nyde 
en rund jordbæris. 
Jeg formoder, at 
Chri-stian Larsen 
selv har bygget 
huset, men jeg 
ved det ikke. Først 
i halvtredserne 
blev der bygget 

en sal til, som blev 
benyttet til kaff e 

efter begravelser, mindre fødsels-
dage og den slags. Johanne og Chri-
stian Larsen havde fi re døtre. Stinne 
blev gift med Erik Andreasen (karos-

serifabrikken), Anna blev gift med bar-
ber Gustav Pedersen, Vrå, Cecilie og 
den sidste søster, som jeg ikke husker 
navn på, blev gift med brødrene fra 
maskinfabrikken ”Pluto” i Sæby. 

Skomager Hans Hansens hus efter ombygning med gavlen 

mod syd

Høngård Hovedgaden 2

Sadelmagerens hus med gavl med gaden

Sykursus på Konditoriet med Singer symaskiner i 1930
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Kalenderen siger forår. Her i Mølleha-
ven er børnene meget optaget af hvad 
der sker i naturen lige nu. Vi har sået 
karse og inden længe skal vi i gang 
med et spirenprojekt. 

Børnene i Møllehaven er også me-
get optaget af at konstruere og bygge 
med magneter. De er så dygtige til at 
hjælpe hinanden. 

Med de dejlige omgivelser vi har her 
i Harken ligger børnenes fokus også 
meget på krop og bevægelse. Vi har 
et super godt samarbejde med hallen 
i Harken og vi bruger den fl ittigt.

Camilla Philipsen
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Gl. Rønnebjergvej 8
Michelle:
Mit navn er Michelle, og jeg er 23 år. Jeg er opvokset 
i Brønderslev, sammen med min mor, far og storebror. 
Jeg gik i folkeskole på Søndergadeskole i Brønderslev, 
og tog derefter tiendeklasse i Brønderslev. Da jeg havde 
afsluttet min tiendeklasse startede jeg på handelskolen i 
Hjørring. Efter min handelskole kom jeg i skolepraktik for 
at fi nde en elevplads. Da det ikke var nemt at fi nde en 
elevplads meldte jeg mig ud, og startede på kombineret 
ungdomsuddannelse for at fi nde ud af hvad jeg gerne 
ville. Da jeg havde gået der i et år kom jeg i praktik hos 
Matas i Stokbrogade i Hjørring. Jeg kom til samtale hos 
Matas i Østergade hvor jeg blev elev. To år efter blev jeg 
færdig uddannet materialist. Efter min elevuddannelse 
fi k jeg tilbudt et barselsvikariat. Det sluttede den 31/12-
20 og i februar i år startede jeg i Lynet.

William: 
Mit navn er William, og jeg er 24 år. Jeg er opvokset i 
Poulstrup, sammen med min mor, far, lillebror og lillesø-
ster. Jeg gik i folkeskole i Poulstrup og senere blev jeg 
fl yttet til Holmegårdskolen i Hjørring. Jeg tog 10. klasse 
i Hjørring. Da jeg havde afsluttet min 10.klasse startede 
jeg på elektrikeruddannelsen. Jeg tog kun grundforløbet. 
Derefter kom jeg på kombineret ungdomsuddannelse. 
Da jeg havde afsluttet min uddannelse startede jeg med 
at arbejde i Lynet.

Fælles:
Vi mødte hinanden på kombineret ungdomsuddannelse, 
hvor vi senere blev kærester. Vi fl yttede sammen i en lille 
lejlighed i Hjørring. Da den blev for lille fandt vi et hus i 
Hjørring som vi lejede. I september faldt vi for huset på 
Gammel Rønnebjergvej i Poulstrup. Vi snakkede med 

ejendomsmægleren, og handelen gik i hus. I november stod 
den på fl ytning. Vi bor sammen med vores lille hund Olaf. Vi 
har ingen børn, men planen er at der kommer nogen i fremti-
den. Vi kan se gode fremtidsmuligheder i Poulstrup, både for 
os og vores kommende børn. Vi kan godt lide at gå ture, og 
roen herude. Det er også dejligt for os at vi har familie og ven-
ner omkring os, da vi er familiemennesker, og kan lide at være 
sammen med vores venner. 

Lokalbladet ønsker jer velkommen 

Hæstrupvej 174
Gry 20 år og Christian 21 år, fl yttede 1. marts ind i 
nr 174, og for Gry er det ikke langt fra barndoms-
hjemmet Vestergård i Hæstrup.
Gry har taget et sabbatår og arbejder i Føtex i Hjør-
ring, i afdelingen ”Køb og hent” og hendes fremtids-
planer står åbne.
Meget af fritiden går med at strikke, noget hun først 
lærte sig i efteråret.
Christian kommer fra Østervrå, er tømrer og arbej-
der ved TE Montage. Han arbejder hovedsagelig i 
Århus og København fra mandag - torsdag.
I fritiden hygger han sig ved sin nyanskaff ede dre-
jebænk, og har bl.a lavet skåle, fi gurer, køkkenrulle 
holder m.m. Har før spillet badminton, men det er 
svært med udearbejde.
Med huset fulgte også en udekat, som de har navn-
givet Svend, katten kigger forbi når det passer den.

Lokalbladet ønsker jer velkommen.

William og Michelle

Gry og Christian
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Flittige borgere deltog i årets Aff aldsindsamling 2021 
 
Danmarks Naturfredningsforenings landsdækkende aff aldsind-
samling foregik i uge 15, og vi kaldte vores lokale aff aldsindsam-
ling for ”Ren natur i Poulstrup og omegn”. 
Aff aldsindsamlingen er en fantastisk måde at kunne gøre en for-
skel for vores fælles natur og en ligeså god mulighed for at nyde 
en meningsfuld dag, under den lune forårssol, der var en dejlig 
medspiller ved årets aff aldsindsamling. 
Sammen om opgaven, men hver for sig 
Aff aldsindsamlingen var en af de aktiviteter, som nemt kunne 
lade sig gøre Coronasikkert, så længe man brugte sin sunde 

fornuft og fulgte Sundhedsstyrelsens anbefalinger 
og restriktioner. 
Danmarks Naturfredningsforening opfordrede til at 
udnytte de forskellige sociale bobler, man i forvejen 
er en del af og samle ind med ens egen boble.  
I Poulstrup valgte vi derfor at lave aff aldsindsamlin-
gen, hvor man kunne skrive sig på en rute i begiven-
heden på Poulstrups Facebookgruppe ”Poulstrup 
vores by”. Derefter valgte man selv, hvornår tid og 
vejr passede til man samlede aff ald på den valgte 
rute. Aff aldsindsamlingen skulle foregå i perioden 
fra d. 12. april til og med d. 18. april, og der var 
aff aldssække fra Danmarks Naturfredningsforening 
til fri afhentning i min indkørsel hele ugen.  

11 hold samlede kilovis af aff ald 
Vi kunne sagtens have været fl ere deltagere, men 
i forhold til det var første år med en lokal Poulstrup 
indsamling, var der fi n opbakning med i alt 11 hold 
i alt, som befriede Poulstrup og omegn for mange 
kilo aff ald. Der blev indsamlet mange forskellige 
slags aff ald, men fl est cigaretskod, cigaretpakker, 
Mc Donalds emballage, fyrværkerirester mm. + en 
bilrude.  På en ganske kort distance på cirka 50 
meter mellem motorvejsbro og byskiltet mod Tolle-
strup fandt en 8-årig deltager ikke mindre end 25 
tomme pakker cigaretter, og derudover en voldsom 
mængde cigaretskod... Det er godt nok dårlig stil af 
de voksne rygere!!! Men godt med en fl ittig 8-årig, 
der samler det aff ald op hun møder. 
 
Et par eksempler på noget af det indsamlede aff ald 
kan ses på billederne 
Inger og Jørgen Larsen indsamlede godt 27 kilo 
aff ald på Munkholmvej og Saksagervej, mens Ag-
nete Brændgaard Rømer med familie samlede 
18 kilo aff ald ind på Gønderupgaardvej og langs 

Aff aldsindsamling 2021

Nyt fra sognene

Agnete Brændgaard Rømer med familie samlede aff ald

Inger og Jørgen Larsens indsamlede aff ald
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Nyt fra sognene

noget af Tollestrupvej. Ingelise og 
Sonny Andersen samlede aff ald på 
Gl. Rønnebjergvej fra byskiltet og til 
Lille Pleth, samt på Vrejlev Kirkevej 
fra Vrejlev Klostervej til Møgelhøjvej. 
Trine Bæk og familien samlede aff ald 
på Gl. Rønnebjergvej i Poulstrup, og 
Ib og Hanne Weirum samlede aff ald 
på stien langs motorvejen og på Gøn-
derupvej fra fi skesøerne til Saksager-

vej. De øvrige deltagere ville gerne 

være frie til at samle aff ald, hvor de 
stødte på det – og det var selvfølgelig 
også i orden.  

Tusind tak til jer, der deltog i årets lo-
kale aff aldsindsamling i Poulstrup og 
omegn.  
 
OPFORDRING: 

Brug skraldespanden 
I håb om der bliver mindre aff ald at 
samle op næste år, håber vi folk vil 
gøre det til en vane, at tage deres af-
fald med til en skraldespand, i stedet 
for at smide aff ald ud af vinduet på 
bilen, da det ikke bliver væk af den 
grund.  
I Poulstrup by har kommunen opsat 
to nye aff aldsspande, som tømmes 
med jævne mellemrum. Der står også 

en ny aff aldsspand på Klosterruten, ved bord/bænkesættet i skoven, hvor der 
er indgang fra Hovedgaden. Brug de nye aff aldsspande – også til hundeposer. 
Privat aff ald fra hus og have skal selvfølgelig i dine egne aff aldsspande eller 
afl everes hos AVV Poulstrup på Munkholmvej.  

Desuden lavede skolen i Poulstrup aff aldsindsamling i Hovedgaden i Poulstrup, 
rundt om skolen og børnehaven, på Børnenes Jord, på og omkring fodboldba-
nerne i Poulstrup og på Vrejlev Klostervej mellem rundkørslen på Aalborgvej og 
rundkørslen ved motorvej E39, og det foregik i uge 16.

Henrik Hansen

Trine Bæk og familie samlede også aff ald
Friske fyre fra Poulstruplund samlede 

aff ald
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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. 23 66 06 06

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

MP Vagtcenter 
v/Martin Povlsen

Hovedgaden 51,  9760 Vrå 
tlf. 98 92 22 12      mp@vagtcenter.dk

www.vagtcenter.dk
Vi udfører alle vagtopgaver i nordjylland. 

Ingen opgave er for små eller store.
Kontakt os gerne for et uforpligtende tilbud
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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 1- · 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

Rulning af duge
Vi ruller duge og servietter til det perfekt 
dækkede festbord, ligesom vi også gerne 
ordner lagner, dyne- og pudebetræk samt 

viskestykker.

Strygning af skjorter.

Priser:
Pris pr. m. kr. 20,00

Viskestykker, servietter kr. 7.00 pr. stk. 

Åbningstider:  Hver onsdag 13 - 17

Anne Marie Dybro
Rakkebyholmvej 260

9800 Hjørring

tlf. 26 80 31 89

En fl ot borddækning 
starter med en fl ot rullet dug
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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

Følg os på facebook og Instagram

Butiksindretning
Vinduesdekoration
Boligindretning
Skilte
Kontorindretning
Messestand

Sussi Stokbro
Gl. Rønnebjergvej 13,  9760 Vrå

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



       Lokalbladet               46

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,, 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,  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                     Daniel Odgaard Petersen dnlpet@gmail.com...........................
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
Skolebestyrelsen: Formand Tommy H. Rømer....................................20 80 53 87
Medlemmer: Jesper Thomsen, Per Birkbak, Christian Krøgholt, 
                                                            Thomas Kristensen, Bo J. Pedersen, Lene Elbæk
Forældrebestyrelsen:                          Formand Hanne Broerson Holst............................26 37 95 05
Støtteforeningen f. Friskolen: Formand Thomas Kortegaard................................22 97 48 25

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, Vingemarken 3, 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.dkwwwwww..ssppaarrvv.ddkk

Planlægger du, at din næste bil skal 
være en elbil, kan du få en fordelagtig 
finansiering hos os. 

Book et uforpligtende møde 
på sparv.dk og hør mere om, 
hvordan vi kan hjælpe dig, når 
du vil handle bæredygtigt. 

GRØNT BILLÅN

Er GRØN 
også din 
yndlingsfarve?

Sund fornuft


