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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:
13. – 15. november (KIMU) 4. – 6. december (KIMU)
18. – 20. december (HEBM ) 28. – 31. december (KIMU)
8. – 10. januar (HEBM)
15. – 21. februar (KIMU)

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

Kirkebil:
Bestilles til gudstjenester senest om
lørdagen kl. 17.00 hos
Margit Christensen 30 68 25 34
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Dåbsgudstjenester 2021
Der er ikke planlagt ﬂere dåbsgudstjenester i 2020, men vi kan allerede nu
løfte sløret for, at der i første halvår 2021 er planlagt dåbsgudstjenester:
Lørdag den 27. februar og lørdag den 29. maj begge kl. 10.30 – men kirken…
Ja det bestemmer det dåbspar, der først henvender sig til præsten og bestiller
dåb.
Vi glæder os til at byde nye, små sognebørn velkommen til en uformel og hyggelig dåbsgudstjeneste med dåbsfamilien/dåbsfamilierne i centrum.

Konﬁrmanderne
Vi nåede lige at konﬁrmere det sidste hold i weekenden
inden det nye hold startede…
Og vi er kommet rigtig godt fra start. Vi kan lige være i
konﬁrmandstuen, når bordene er sat op med henblik på
afstand m.v. Vi samles dog i Vrejlev kirke, når vi skal synge

Der arbejdes ihærdigt i konﬁrmandstuen hver onsdag morgen

sammen, dér kan vi virkelig
holde afstand.
Nyd billederne af vores ﬂittige
konﬁrmander, der har kastet
sig over opgaverne og ﬂittigt
arbejder med bibelhistorierne.
Vi har gennemgået Biblen,
Kvinden de ville stene for utroskab, David og Goliat og mange ﬂere – og vi har naturligvis
været kreative til hver eneste
bibelhistorie.
Vores kreativitet håber vi meget at kunne fremvise i begyndelsen af det nye år. Men vi
venter lidt og se, om restriktionerne skulle blive lempet lidt,
før vi sætter dato på ”Konﬁ’ernes helt egen højmesse”.
Glade konﬁrmander klar til undervisning
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Vi siger tilykke til:
Julen i en coronatid
Som det er de ﬂeste bekendt er der et begrænset antal pladser
i vores to dejlige kirker. Ja, det er der jo under alle omstændigheder – bygningerne har den størrelse de nu har. Men i disse
tider er pladserne yderligere begrænset af, at vi skal holde god
afstand.
Derfor gør vi opmærksom på, at der til julegudstjenesterne den
24. december kan være risiko for at gå forgæves. Vi har målt og
regnet ud og målt igen, men det ændrer jo ikke ved, at kirkernes
areal nu en gang er, som det er.
Vi opfordrer til, at I overvejer, om det ikke var en idé at gå til
gudstjeneste juledag (25. december), vi har i hvert fald ﬂyttet
gudstjenesten fra Hæstrup til Vrejlev, så vi kan være så mange,
som muligt.
Der er intet vi hellere ville, end at åbne dørene på vid gab og
lukke alle ind – men det er ikke muligt i år. Vi ser meget frem
til næste års julegudstjenester, der forhåbentlig kan afvikles helt
som ellers.

Laura Dunker
Døbt i Vrejlev kirke 2. august 2020
Tristan Helledie Trudslev
Døbt i Vrejlev kirke 9. august 2020
Max Storm Rasmussen
Døbt i Vrejlev kirke 29. august 2020
Alberte Bak Stokbro
Døbt i Vrejlev kirke 29. august 2020
Milas Hejselbak Jensen
Døbt i Vrejlev kirke 18. oktober 2020

Vi har taget afsked med:
Knud Georg Sørig
Begravet fra Ålbæk kirke 4. august 2020
Brian Jensen
Begravet fra Vrejlev kirke 20. august 2020
Rigmor Sørensen
Bisat fra Vrejlev kirke 29. august 2020
Ingrid Juliane Saksager
Begravet fra Vrejlev kirke 28. september 2020
Peter Byskov Krarup
Bisat fra Vrejlev kirke 17. oktober 2020

Af samme årsag har vi valgt at udskyde
den traditionsrige ”Syng julen ind i Hæstrup
kirke” til næste år. 1. søndag i advent bliver
i år en højmesse kl. 10.30 i Vrejlev kirke.
Det er dog muligt at holde vores lige så traditionsrige ”De 9 læsninger” i Vrejlev kirke
i år. Koret vil medvirke som lægmandslæsere, vi synger nogle af vores allerbedste
salmer og sange og får en hyggelig og
stemningsfuld aften i godt selskab.
I skrivende stund er alle særarrangementer udskudt frem til og med den 31. januar 2021. Vi åbner så snart vi får lov og vi
glæder os rigtig, rigtig meget. Men indtil da
følger vi retningslinjerne og takker for, at vi
stort set ikke er ramt i vores to sogne.
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Babysalmesang
Vi starter babysalmesang torsdag den 14. januar kl. 10.00 i
Vrejlev kirke
Vi mødes i alt 10 torsdage i foråret, hvor vi synger, leger og danser 30-40 minutter.
Leg og musik er en dejlig måde at være sammen med sit barn
på, og børnene opfatter hurtigt lyden og stemningen i sangen.
Det børnene hører de første måneder af deres liv glemmer de
aldrig.
Herefter går vi over i sognehuset og drikker kaﬀe. (Med forbehold for evt. coronarestriktioner)
Det koster ikke noget at være med. Babysalmesangen ledes af
organist Lene Rom Frederiksen.
Tlf. nr. 98 88 78 81 eller 30 12 90 81

De 9 læsninger
De 9 læsninger holder vi også i år som en aftengudstjeneste, nemlig søndag
den 13. december kl. 19.00.
Koret medvirker ikke i år, men læsningerne læses af kormedlemmer. I stedet
medvirker Niels Bjerre, Rune og Jeanet, som vil synge og spille mellem læsningerne.

Kirkernes hjemmeside
Gennem årene har vi samlet rigtig
mange billeder fra de mange skønne arrangementer der har været
afholdt.
Der ﬁndes billeder/album fra 2014
og frem til 2020
Lige nu er det småt med nye billeder, men måske kan ventetiden
bruges på at genopleve de mange
aktiviteter ved at klikke på linket til
billeder
Du ﬁnder alle billeder inddelt efter
årstal på
www. vh-kirker.dk/links

Koret holder
corona pause
Nytårsgudstjeneste
Årets første gudstjeneste foregår i Vrejlev kirke. Vi holder den kl. 14.00, så
man ikke skal alt for tidligt ud af fjerene…
Vi tør dog ikke for nuværende love, at vi kan
servere champagne og kransekage for jer.
Men hold nøje øje med kirkernes hjemmeside
og Facebook. Skulle nogle af restriktionerne
blive lempet, vil vi selvfølgelig genoptage den
hyggelige tradition med kaﬀe/champagne og
kransekage efter gudstjenesten.

Når coroana restriktionerne er afblæst øver og synger koret igen.
Kontakt organist Lene Rom Frederiksen for mere info.
Lene kan kontaktes på Tlf. nr. 98 88
78 81 eller 30 12 90 81
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Konﬁrmeret i Vrejlev kirke lørdag den 12. september

Asbjørn Riis, Anton Krogh Andersen, Anna Beyer Andersen, Hansa Beyer Andersen, Kim Vestermark Kristensen,
Steen Madsen Kastrup, Jonas Borup Andersen
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Konﬁrmeret i Hæstrup kirke lørdag den 12. september

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

Sarah Korsbakke, Cecilie Dybro Arensbach, Karoline Munch Nørskov, Emilia Hilleø Veksø Olsen, Julie Kjeldgaard Kristensen,
Laura Kvist Boholt
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Konﬁrmeret i Vrejlev kirke søndag den 13. september kl. 11.00

Sebastian Justesen, Miriam Rughave Birkbak, Amanda Bæk, Andrea Risager Kjær-Christensen, Cecilie Haugaard Sørensen
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Gudstjenestelisten
Dato
December

Kirkeåret

Vrejlev

Hæstrup

6. december

2. s. i advent

09.00 Kirsten Munkholt

13. december

3. s. i advent

19.00 Kirstine Rafn

20. december

4. s. i advent

09.00 Henrik Bang-Møller

24. december

Juleaften

10.30 Kirstine Rafn

De 9 læsninger

14.00 Kirstine Rafn

Mest for børn

15.30 Kirstine Rafn
25.december

Juledag

10.30 Kirstine Rafn

26. december

2. juledag

10.30 Kirstine Rafn

27. december

Julesøndag

09.00 Kirsten Munkholt

1. januar

Nytårsdag

14.00 Kirstine Rafn

3. januar

H.3.k.søndag

10. januar

1.s.e.h.3.k

09.00 Henrik Bang-Møller

17. januar

2..s.e.h.3 k

10.30 Kirstine Rafn

24. januar

S.s.e.h.3 k.

10.30 Kirstine Rafn

31. januar

Septuagesima

10.30 Kirstine Rafn

Januar
10.30 Kirstine Rafn

Februar
7. februar

Seksagesima

14. februar

Fastelavn

10.30 Kirstine Rafn

21. februar

1. s.i fasten

09.00 Kirsten Munkholt

27. februar

Dåbsgudstjeneste

28. februar

2. s.i fasten

Glædelig jul og
godt nytår
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10.30 Kirstine Rafn

10.30 Kirstine Rafn - Vrejlev eller Hæstrup
10.30 Kirstine Rafn

