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Kirkebladet
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

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

Kirkegårdskontoret
Vrejlev Kirkevænge 1
Poulstrup, 9760 Vrå
Tlf. 98 98 83 60
Mail: vrejlev.kirke@vh-kirker.dk
www.vh-kirker.dk

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 vaccineret, det bliver lunere i vejret og vi er mere udendørs… og ikke mindst det
faktum, at en pandemi dør ud på et tidspunkt, hvilket vi håber denne snart gør…

Kirkegårdsleder:
Jan Bjergene Christensen
Servicemedarbejder:
Inger Hansen

Menighedsrådet:
Formand:
Erik Kristensen
Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring
Tlf. 20 80 49 28
Mail: ge@bbnpost.dk

Kirkebil:
Bestilles til gudstjenester senest om
lørdagen kl. 17.00 hos
Margit Christensen 30 68 25 34
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Vi kan kun håbe på de ”gode gamle dage” vender tilbage inden længe

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.

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 trosbekendelsen, holder altergang m.v. og på
vandringen får vi talt med gamle venner 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 samme 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.

Konﬁrmander 2021/2022
Det nye hold konﬁrmander starter til undervisning på præstegården onsdag d.
22. september 2021 og bliver konﬁrmeret 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 konﬁrmation og tilmelding.
For konﬁrmander, der går på andre skoler, men ønsker at blive konﬁrmeret 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 konﬁrmander 11. og 12. september – og byde det nye hold velkommen godt en uge
senere

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…

Mange hilsner og på gensyn
Kirstine Rafn
Tlf. 98 98 60 43
Mail: krr@km.dk
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Sankt Hans
Onsdag d. 23. juni, kl.
19.00 fejrer vi skt. Hans
med bål på Kommunegårdens mark, telte i
præstegårdshaven og
pølser på grillen og kaﬀe
på kanden.
Årets båltaler er (næsten traditionen tro) ikke
fundet endnu, men vi
har et par gode navne i
støbeskeen.
Kom og vær med til nogle
hyggelige timer i gode venner og naboers selskab. Vi
trænger til at ses igen og
håber inderligt, at det kan
lade sig gøre i år.

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

Konﬁrmationshjælp
Vi kan tilbyde en lille økonomisk håndsrækning
til konﬁrmation.
Hjælpen kan kun søges af sognebørn i Vrejlev
og Hæstrup sogne og søges ved henvendelse til
præsten med relevante oplysninger. Ansøgningerne behandles naturligvis fortroligt.
Midlerne stammer fra evt. overskud fra indsamlingen til julehjælp. Midlerne deles mellem godkendte ansøgere – dog maksimalt 1.500 kr. pr.
konﬁrmand.
Ansøgningsfristen er 9. august 2021 – ansøgere
får besked snarest herefter.
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Børnegudstjeneste
Søndag d. 29. august, kl. 10.30 er
gudstjenesten især for børn. Voksne
er meget velkommen, men skal nok
forberede sig på, at gudstjenesten
slet, slet ikke kommer til at ligne en
almindelig højmesse.
Denne søndag skal vi høre en rigtig
god bibelhistorien og lege noget 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 gudstjenesten tilrettelagt herefter. Hvis det ikke
er muligt at lege og synge, erstattes
børnegudstjenesten af en almindelig
gustjeneste. Men det kan vi først se,
når vi kommer væsentlig nærmere.

Følg med på Facebook og kirkernes
hjemmeside – vi håber meget, at vi
kan gennemføre gudstjenesten.

Friluftsgudstjeneste
Søndag den 22. august, kl. 14.00 er
der (forhåbentlig) igen gudstjeneste i
præstegårdshaven.
Vi sætter de store hvide telte op, ﬁnder de gamle bænke fra konﬁrmandstuens fortid frem og brygger en god
kop kaﬀe til den efterfølgende hyggelige stund.
Der er normalt noget specielt ved at

fejre gudstjeneste i teltet. Man er ikke i kirke… og så lidt alligevel. Man er nok lidt mere afslappet og blikket kan nemt
drages mod sommerfuglen uden for teltet, og tankerne kan
godt ﬁnde 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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Nyt fra kirkegårdslederen
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 Jensen,
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 VrejlevHæstrup. De ﬂeste af os er jo også
kirketjenere og er på skift at ﬁnde til
gudstjenester, handlinger og arrange-

kratisk, og vi skal skrive om hver enkelt gravsten og begrunde hvorfor de
ønskes gjort bevaringsværdige. Dette
kan give udslag i at endnu ﬂere 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 fotograferet og ligger på kirkernes hjemmeside www.vh-kirker.dk
under kirkegården og lapidarium.
Ellers har det været en underlig periode med Corona som omdrejnings-

snart løsner lidt op. Det vigtigste er jo
at passe på hinanden og have muligheden 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 omkring 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 bestemmer.
Med ønsket om en god sommer,
Jan Bjergene Christensen,
kirkegårdsleder.

menter.
Hæstrup ﬁk jo en ordentlig tur sidste
år med ny ﬂisegang fra kirken til toilettet. Der blev igen nedlagt gravsteder
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 urnegravsteder
i plænen ved klokkestablen. 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 bevaringsværdige,
skal vurderes og registreres af Vendsyssel Historiske museum. Det viser
sig dog det er et temmelig bureau-
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punkt. Vi er heldigvis ved at kunne se
lys for enden af tunnelen og håber det

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 drenge 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.

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 sommerferien, 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

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 sæbeboblerne blev
coronavenlige, idet der blev anskaﬀet en
mekanisk ”sæbeboblepuster” Det lykkedes os at fuldføre holdet inden der igen
blev lukket ned.
Vi måtte desværre aﬂyse babysalmesang i forårsmånederne 2021.
Men nu er vi fulde af fortrøstning, og
regner med at kunne tilbyde babysalmesang 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 sammen med sit barn på, og børnene opfatter hurtigt
lyden og stemningen i sangen.
Vi synger, danser og vugger salmernes stemning 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 Lokalbladet.
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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Gudstjenestelisten

Dato
Juni

Kirkeåret

6. juni

1. s. e. Trinitatis

13. juni

2. s. e. Trinitatis

16. juni

Vrejlev

Hæstrup
10.30 Helle Bundgaard Laursen

10.30 Kirstine Rafn
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

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

Juli

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

29. august

13. s. e. Trinitatis

10.30 Kirstine Rafn

Dåbsgudstjeneste
Børnegudstjeneste
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