På kirkegården findes graven med søstrene fra
Rønnebjerg Storgård, der gennem Anne Marie Løns
roman ”Prinsesserne” er blevet kendt over det ganske
land. Romanen er i 2006 blevet dramatiseret og opført på
Vendsyssel teater med stor succes.

Klosterruten

Man skal afsætte 1-1½ time til hele rundturen, der for det
meste kan passeres af gående med godt fodtøj.
Det frarådes at medbringe klapvogn.

Praktiske oplysninger
· Ruten er markeret med et blåt skilt med en gående
mand og mærket ”Klosterruten”
· De opstillede informationer skal respekteres
· Stien må kun benyttes fra solopgang til solnedgang.
· Færdsel er kun tilladt for gående og sker på eget ansvar
· Hunde skal føres i snor, og jagt eller fiskeri er ikke tilladt
· Affald må ikke henkastes og brug af åben ild er forbudt
· Der må ikke tages ophold tæt ved bebyggelser
i det åbne land
· Parkering skal ske ved Vrejlev Kirke eller på offentlig vej.
· I øvrigt gælder Naturbeskyttelseslovens alm.
bestemmelser for færdsel og ophold i naturen
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i biologi. Herfra når man snart broen over Vrejlev
Møllebæk, hvor der i middelalderen var en imponerende
møllesø som vandforsyning til Vrejlev Møllegårds vandmølle.
Vrejlev Møllegårds historie går helt tilbage til1400-tallet.
Her fandtes det eneste sted, som kunne passeres af
rejsende og derfor har Møllegården gennem tiderne haft
en central betydning for samfærdslen. Den hørte i starten
under Vrejlev Kloster, men er nu et selvstændigt landbrug
med svineproduktion. En informationstavle fortæller her
om landbrug og miljø.
Ud over det åbne land langs de lave engdrag, der
tidligere dannede møllesøen, kommer man til et gammelt
trafikknudepunkt, der dels var den gamle tømmervej fra
Børglum Klosters skovbesiddelser i Midtvendsyssel og
Kongevejen, som blev anlagt af Frederik den III i 1649
som forbindelsesvej mod Norge, der dengang var dansk.
Turen fortsætter mod Poulstrup, hvor ”Nederbyen” var
den oprindelige landsby med asylet ”Poulstrup Hospital”
under Vrejlev Kloster. Først med Andelsbevægelsens
opståen og bygningen af Vendsyssels første andelsmejeri
flyttede Poulstrup til den placering byen har i dag langs
Hovedgaden.

”Klosterruten”

– en lokalhistorisk tur
omkring Vrejlev Kloster
Turen udgår fra parkeringspladsen ved Vrejlev Kirke, hvor man
frit kan parkere. Ruten, der udelukkende er en gangsti, er på
5,4 km og går gennem et varierende landskab sydvest for
Poulstrup. Man skal beregne 1-1½ time, hvis man følger hele
ruten. Denne kan afkortes ved at følge Hovedgaden tilbage til
kirken.

Efter at have passeret op gennem byen kommer man
til Børnenes Jord, der er en legeplads ejet af børnene i
Poulstrup, videre går ”Klosterruten” forbi skole og
gennem Poulstruplund Plantage, der blev anlagt for 100
år siden af fremsynede bønder på egnen. I skoven
anlagdes en ”Grundlovsplads”, der gennem mange år
blev samlingssted for egnens bønder og byens borgere.
Plantagen er efter træfældning og stormfald ved at blive
retableret.
Efter passage af Klosterengen møder vi ”Smakgrøften”, hvor
Nordjyllands amt har anlagt en gydeplads for ørreder. Her er
der opsat bænke, så den besøgende kan nyde bækkens rislen
over stryget. Om efteråret kan der endvidere plukkes æbler
af gamle danske æblesorter, Bækken spillede tidligere en stor
rolle for Klosteret, da der her fandtes en hævert, der forsynede
dyrene med vand. Fundamentet til hæverten ses på den
modsatte side af grøften.
Lidt længere fremme på ruten findes en lille delvist tilvokset
dam, der danner ”kravlegård” for skolens feltundervisning

Det sidste stykke tilbage til Vrejlev Kirke og Kloster går
ad Hovedgaden. Vrejlev Kloster, der blev grundlagt af
Præmonstratensermunkene i 1100-tallet, var et nonnekloster for 12 nonner. I Børglum blev samtidigt et
tilsvarende munkekloster bygget. I Middelalderen overgik
klostret til kongen men er i dag i privat eje. Klostret er kun
åbent ved særlige lejligheder, men Vrejlev Kirke med sin
imponerende størrelse er et besøg værd. Kirken er åben
alle dage i i sommertiden kl. 8-21. Der findes forskellig
information i kirken.

