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Forsidebillede: Singh og Goldschmidt holder forårskoncert i Poulstrup

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
I skrivende stund er der ikke ansat præst i Vrå, som normalt
aﬂøser i Vrejlev-Hæstrup.
Hvis der akut er brug for en præst kan vikaren kontaktes på 98 98 10 40.
Alternativt kan provstikontoret kontaktes på 98 92 11 90.
I den kommende periode holder præsten fri:
15. – 17. marts
1. – 7. april
6. – 12. maj

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

Nyt fra Indre Mission
Fredag den 15. marts kl. 19.30: Møde hos Dorthe og Per Møller,
Smedievejen 95, 9800 Hjørring
Mandag den 27. maj kl. 18.20: Aftenudﬂugt til Elling genbrugsbutik
Afgang fra Sognehuset kl. 18.20

Alle er velkommen
Kontaktperson: Erik Christensen, tlf. 23 47 86 92

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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Fredagsdamerne
Vi mødes følgende fredag den 1. marts, 5. april og den 3. maj i Sognehuset
Så er sæsonen slut og vi får Bodil Risdal til at hente alt det, vi har lavet i løbet
af vinteren.
Det har været nogle hyggelige timer, vi har tilbragt i sognehuset og der kan
stadig blive plads til ﬂere rundt om bordet.
Vi mødes den første fredag i måneden og det er imellem klokken 14 og 17.
KOM OG VÆR MED, HVIS DU HAR LYST TIL AT VÆRE MED I ET
UFORPLIGTENDE FÆLLESSKAB.
Hilsen Fredagsdamerne

Konﬁ’erne arbejder
Dette hold konﬁrmander arbejder ﬂittigt med de bibelske fortællinger – og
med de kristne værdier. Konﬁrmanderne har lavet mange ting i konﬁrmandstuen siden de startede i september.
Vi har arbejdet med Fadervor, bøn,
hvem er Gud? Hvad er næstekærlighed? Og hvorfor er venner gode at
have? Vi har spillet spil om de svære
ord i Biblen, fundet ud af, hvad det
bedste i verden er og meget, meget
mere.
Konﬁrmanderne har lavet ikoner –

både med stearin og bønner.
Der er fremstillet ﬂotte kageopsatser og opslagstavler. Store
sten er blevet dekoreret og
badesalt er blevet fremstillet. I
november måned mødtes vi på
kirkegården og lavede ﬂot gravstedstedspynt, som blev lagt på
fællesgraven.
Og det har selvfølgelig alt sammen et formål – men det må I
vente med at høre om til konﬁrmanderne holder deres egen
højmesse (se andet steds i bla-

Gartneriarbejder Ann Bech Larsen viser hvordan
et gravsted pyntes

det). Alle de kreative ting vil nemlig blive udstillet og
forklaret af konﬁrmanderne selv ved den lejlighed.

Følgende konﬁrmeres i Hæstrup kirke
lørdag den 27. april kl. 10.30:
Anton T. Juhl
Clara T. Eskildsen
Johannes N. K. Aakjær
Sille Bistrup

Følgende konﬁrmeres i Vrejlev kirke
søndag den 28. april kl. 10.30
Alberte S. Larsen
Anastacia B. Dybro
Højt humør i værkstedsskuret

Anneline Nielsen
Cecilie S. Jensen
Diana Søndergård
Emilia B. Kristensen
Freja B. Olsen
Josephine B. V. Larsen
Lisbet K. Frederiksen
Lukas R. Akselsen
Mathilde G. Jensen
Milo C. W. Larsen
Niclas A. A. F. Kleist
Sahra Q. V. Larsen

Konﬁrmanderne ved konﬁrmandundervisningens start i august 2018
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KRISTUS OG KAGE
Konﬁ’ernes helt egen
højmesse
Søndag den 31. marts, kl. 14.00, holder konﬁrmanderne deres helt egen højmesse. I år er
titlen ”Kristus og kage” og det passer så godt
med tidspunktet – for når gudstjenesten er slut
er det nemlig tid til eftermiddagskaﬀe. Og den
serveres i kirken med hjemmebag, mens alle
konﬁrmandernes ﬂotte kreationer udstilles.
Højmessen er næsten helt normal – bortset fra,
at den er formuleret af konﬁrmanderne selv. I
stedet for prædiken få vi ”Biblen på 10 minutter”, idet konﬁrmanderne vil vise deres kreationer frem og forklare, hvorfor de har lavet de
forskellige ting. Alle kreationerne knytter sig til
en bibelsk fortælling eller et kristent budskab,
som vi kan få genopfrisket med konﬁrmandernes egne ord.

Nogle af de mange ﬁne ting konﬁrmander har fremstillet i konﬁrmandstuen

Morgensang holder snart sommerpause.
Men vi mødes lige en sidste gang;
tirsdag den 5. marts, kl. 8.30
i Vrejlev kirke, hvor vi synger og lytter til læsninger fra Biblen. Derefter samles vi i sognehuset til en god kop kaﬀe og rundstykker – og
masser af hyggeligt samvær.
Morgensang starter igen til oktober – vi mødes 1. oktober, 5. november og 3. december.
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Babysalmesang
Forårssæsonen for babysalmesang er allerede startet i Vrejlev kirke, men du kan
stadig nå at være med. 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.
Det koster ikke noget at være med. Babysalmesangen ledes af organist og
sognepræst.
Hvis du vil vide mere er du velkommen
til at kontakte:
Organist:
Lene Rom Frederiksen.
Tlf. nr. 98887881 - 30129081

Sangaften
Tirsdag d. 26. februar kl. 19.00
Aftenens tema er:
DANSK TOPPEN 50 ÅR
Den 1. september 1968 tonede ”Dansktoppen” for første gang ud af radioerne.
Dette fejrer vi – lidt forsinket ved at synge nogle af de kendte, elskede og hadede
sange ”Dansktoppen” har budt på de sidste 50 år. Vi synger sange som Keld
Heick, Tommy Seebach, Birthe Kjær og mange andre har sunget.
Efter kaﬀen er der, som sædvanligt, ønskekoncert.
Sangaften holdes i Præstegårdens konﬁrmandstue - Vrejlev Kirkevej 28, 9760 Vrå

Vi siger tilykke til:
Holger Dan Skov Rasmussen
Døbt i Vrejlev kirke 11. november
2018
Søren Christian Uggerhøj
Bertelsen
Døbt i Vrejlev kirke 11. november
2018
Liva Lind Christiansen
Døbt i Vrejlev kirke 24. november
2018
Elina Nyeng Talko
Døbt i Vrejlev kirke 25. november
2018
Rosa Grace Lind Jakobsen
Døbt i Vrejlev kirke 9. december 2018
Elin Kjærsgaard Krøgholt
Døbt i Vrejlev kirke 6. januar 2019
Emil Brændgaard Rømer
Døbt i Vrejlev kirke 6. januar 2019

Vi har sagt farvel til:
Gerda Mølbjerg Overgaard
Vrejlev kirke 27. oktober 2018
Doris Nielsen
Vrejlev kirke 16. november 2018
Karl Gunnar Nielsen
Vrejlev kirke 16. november 2018
Edith Simonsen
Vrejlev kirke 17. november 2018

Sognestatistik
I disse IT-tider skulle man synes, at det ville være enkelt at trække tal ud af
computeren! Men ak, der er stadig ﬁnesser og ﬁnurligheder, der gør, at tallene
ikke altid stemmer med de tal, præsten har… Registrering sker efter regler, der
ikke altid giver mening, bl.a. kommer en nyfødt ikke på listen, hvis moderen ikke
er medlem af folkekirken… Men det er jo stadig en fødsel i vores sogne! Derfor
er nedenstående tal med lidt forbehold
I 2018 havde vi i Vrejlev og Hæstrup sogne

Ellen Margrethe Jensen
Hæstrup kirke 17. november 2018
Preben Kjærsgaard
Vrejlev kirke 28. december 2018

23 fødsler
31 begravelser eller bisættelser (både
sognebørn og udensogns)
9 vielser eller velsignelser og
7 konﬁrmander

23 Lokalbladet

”Kun for mænd”
Som noget nyt har vi indført hyggeligt samvær – men KUN
FOR MÆND – i sognehuset hver den første tirsdag i måneden. Damerne har jo deres fællesskabseftermiddage, så
derfor synes vi også mændene skal have deres egen dag.
VI mødes kl. 14.00 til kl. 16.00 og der vil være kaﬀe (eller te) på kanden, samt franskbrød eller boller med ost og
rullepølse – og ikke mindst det gode samvær og den hyggelige snak med venner, naboer og bekendte.
Det er en god lejlighed til at mødes med andre mænd og få en

Der dækkes kaﬀebord - kun for mænd i Sognehuset

Henning Risom Christensen

snak og måske udbygge sit netværk. Der
er ikke en dagsorden, ordet er frit og
kvindfolk har ingen adgang…
Det koster ikke noget at være med, men
man må gerne give en hånd med kaﬀebrygning og oprydning.
Vi mødes første gang tirsdag d. 5. marts
– og de efterfølgende første tirsdage i
måneden (2. april, 7. maj, 4. juni – som-
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Henrik Rafn

merferie i juli måned, 6. august, 3.
september, 1. oktober, 5. november
og 3. december).
Tirsdag d. 5. marts vil præsten indledningsvis være til stede og byde
velkommen, hvorefter mændene
overtager. Henning Risom Kristensen, Poul Holst og Henrik Rafn vil
– om ikke hver gang – så ofte være

Poul Holst

til stede, og kan kontaktes, hvis der er
spørgsmål eller andet.
Vel mødt til sognenes mandfolk – vi håber I vil være med.
Mange venlige hilsener
Kirstine og menighedsrådet

Skole-kirkekor/juniorkor - spirekor
Spirekor
Spirekoret er et gratis tilbud til alle sangglade piger og drenge 0.-2. klasse
Sangglæden er i fokus, og vi leger med rim og remser, sang og bevægelse, rytmer og noder. Børnene bliver dygtige til
sang og musik, men det skal
først og fremmest være sjovt at synge i kor. Børnene vil optræde ved arrangementer på skolen og i kirken
Spirekor øver fredag 14.00-15.00

Juniorkor
Juniorkor er også et gratis tilbud til sangglade piger og drenge
fra 3. klasse og opefter Det skal være sjov at synge i kor, så
sangglæden er i
fokus. Her arbejder vi med en god og sund sangteknik, vi synger ﬂerstemmigt, vi lærer mere om noder og rytmer. Koret vil
også medvirke ved gudstjenester og arrangementer i kirken og
på skolen.
Juniorkor øver fredag fra 15.00-16.00
Du behøver ikke
tilmelde dig bare mød op.

Velkommen i voksenkoret
Hvis du har lyst til at synge i kor, har en god sangstemme og måske
har sunget i kor før, så mød op i sognehuset en tirsdag aften og se, om
det er noget for dig. Du er også velkommen, hvis du ”bare” har lyst til
at synge og lære noget mere. Der kræves ingen forkundskaber. Vi lærer sammen undervejs. Det er gratis at synge i koret. Især herrer søges,
men alle er meget velkomne. Koret øver hver tirsdag fra 19.30 - 21.45
Sognehuset, og der holdes en hyggelig kaﬀepause.
Kontakt organist Lene Rom Frederiksen for yderligere oplysninger.

i

Vrejlev kirkes orgel renses
I den kommende tid skal orglet i Vrejlev renses. Det betyder at alle
piber tages ud og rengøres for ﬂere års kalkstøv m.m.
Herefter skal det
samles og stemmes. Vi vil derfor
være uden orgel i
nogle uger fra uge
5.
Til gengæld kan vi
glæde os til et væsentlig forbedret orgel, når arbejdet er
færdigt.
Projektet forventes
afsluttet i løbet af
uge 11.
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Påske
Kirkeårets helt store højtid er påsken,
hvor Kristus som bekendt spiste sit
sidste måltid, blev pågrebet, forhørt og
pint, korsfæstet og døde – hvorefter
han genopstod som den første. Kristus
gav os hermed genopstandelseshåbet
uden hvilket mennesket ville være ilde
stedt. Vi lever på dét håb, for ellers ville
vi gå til grunde i bekymringer og angst
for døden.
I påsken mindes vi Jesu lidelse og død
og slutter med at fejre hans genopstandelse. Derfor har vi ﬂere gode, interessante, hyggelige og festlige gudstjenester i påskedagene.
Der dækkes op til en let anretning i Vrejlev kirke Skærtorsdag den 18. april

Langfredag, den 19. april, holder vi højmesse i Hæstrup kirke
kl. 10.30. Det er jo den dag, Jesus måtte lide døden på korset.
Det markerer vi i kirken ved at lukke altertavlen, vi sætter ikke
blomster på alteret og vi tænder kun alterlysene under altergang.
Påskedag, den 21. april, kl 10.30 fejrer vi gudstjeneste i Vrejlev
kirke for at markere Kristi opstandelse. Det bliver en rigtig festlig
gudstjeneste med yderligere musikledsagelse – ud over orglet –
og i en smukt pyntet kirke.
Vi holder af traditioner – også 2. påskedag. Vanen tro fejrer
vi den med en musikgudstjeneste i samarbejde med Rakkeby/
Vejby/Harritslev/Sejlstrup/Jelstrup og Vrå/Em. I år holder vi gudstjeneste i Rakkeby kirke kl. 19.00 og mødes i Rakkeby forsamlingshus til kaﬀe efter gudstjenesten.

Skærtorsdag, den 18. april mødes vi
kl. 19.00 i Vrejlev kirke til en aftengudstjeneste om Jesu sidste aften med disciplene. Det er ved den lejlighed nadveren indstiftes. Og i mindet om Jesu
sidste måltid samles vi ved et festligt
pyntet langbord i kirken efter gudstjenesten og indtager sammen et godt
måltid.
Rakkeby kirke
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Forårskoncert i Poulstrup Forsamlingshus
Menighedsrådet for Vrejlev og Hæstrup sogne arrangerer igen en forårskoncert, denne gang med
duoen Singh & Goldschmidt. Det hele foregår i Poulstrup forsamlingshus
Onsdag den 3. april kl. 19.00
Entre kr. 100,- inkl. kaffe, boller og lagkage
Billetter kan købes på www.vh-kirker.dk
Alle er velkommen

Singh & Goldschmidt består af Anders Singh Vesterdahl på harmonika og Henrik Goldschmidt på obo og
vokal. Begge er de virtuoser, begge brænder de for musikken, og sammen skaber de et mangefacetteret musikalsk univers, der opløfter og får hjertet til at skælve.
Repertoiret er jødisk og arabisk musik og egne kompositioner sammen med klassiske værker, Carl Nielsen,
Balkan-musik og danske sange. Singh & Goldschmidt
har de mange forskellige traditioner med sig, og når man
rører i dén musikalske smeltedigel med talent og kærlighed, bliver resultatet smukt og helt specielt.
Singh & Goldschmidt komponerer og arrangerer en stor
del af musikken selv. Henrik Goldschmidt nærer stor
kærlighed til den traditionelle, jødiske klezmer, og musikken tager langt hen ad vejen afsæt netop i klezmertraditionen. Anders Singh Vesterdahl har indiske rødder
og en solid fundering i Balkan- og sigøjnermusikken og
bidrager med en særlig, verdensmusikalsk sound.
Musikken er rytmisk, meget melodiøs og forunderligt rørende. Den taler til hjertet i sine lange improvisationer
og jiddishe sange, og den gør det vanskeligt at holde
fødderne i ro i de glade, udadvendte dansenumre. Man
bliver musisk forført og forlader koncerten med tonale
perlerækker svævende for sit indre øre, indhyllet i en duft
af Balkan, Orienten og Østeuropa.
Duoen henvender sig til publikum i alle aldre.
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Minikonﬁrmander
Så er det snart tid til året store begivenhed… minikonﬁrmandundervisning.
Minikonﬁrmanderne skal være i kirken og i sognehuset et helt døgn, 24
timer – med overnatning i kirken (hvis
man tør/har lyst). Når I læser dette
har præsten sikkert allerede været i
3.kl. og fortælle om minikonﬁrmandundervisning og givet tilmeldingssedler med hjem. Så skynd jer at blive
meldt til.
Minikonﬁrmandundervisningen i år
er for alle i 3.kl. og for de spejdere,

der er ulve. Ulvene bliver meldt til via
spejderne. I år har vi nemlig valgt at
lave arrangementet sammen med
spejderne, som yder en stor hjælp for
at få det hele til at fungere.

Billederne er fra minkonﬁrmandernes døgn i kirken 2017

Minikonﬁrmanderne – og ulvene –
bliver hentet på skolen fredag den 8.
marts kl. 12.00 og skal være sammen
i kirken de følgende 24 timer. Vi slut-

ter hele forløbet af med en sjov og anderledes gudstjeneste søndag d. 10.
marts, hvor minikonﬁrmanderne viser
noget af alt det, de har lært.
I løbet af de 24 timer skal vi synge og
lege, lave sjove ting, øve skuespil, spise og drikke, have det sjovt sammen
og om aftenen skal vi på natløb på kirkegården… Der er mindst to voksne
tilstede alle timerne – også om natten.
Skulle en – eller ﬂere – forældre være
interesseret i at prøve at sove i en kirke, så er I meget velkommen.
Det er meget vigtigt at I tilmelder jer via
de udleverede sedler, for vi vil gerne
have overblik over deltagerantal og
kontaktoplysninger til forældrene.
Vi glæder os til at se jer
mange venlige hilsener
Spejderne og organisten og præsten
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Koret på Svanelundsbakken
Hver tirsdag aften aften øver voksenkoret ved Vrejlev og Hæstrup kirker ﬂittigt
i Sognehuset, og op mod 20 kvinder og
mænd nyder samværet om sang og musik. Tirsdag den 15. januar var dog en
undtagelse, da var koraftenen forlagt til
Svanelundsbakken i Hjørring, hvor koret
fremførte nogle af de mange sange de
har øvet gennem efterår og vinter. Det
var en stor glæde for de mange ældre
der nød korets optræden. Beboerne på
Svanelundsbakken kunne også nyde
solosang af kirkesanger Rune Møller
Nielsen. En rigtig god og dejlig oplevelse for alle.
Foto: Charlotte Olsen
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Gudstjenestelisten
Dato
Marts

Kirkeåret

Vrejlev

Hæstrup
10.30 Kirstine Rafn

3. marts

Fastelavn

10. marts

1.s.i fasten

10.30 Kirstine Rafn
Børnegudsteneste med minikonﬁrmanderne

17. marts

2.s.i fasten

09.00 Mogens Lindhardt Pedersen

24. marts

3.s. i fasten

10.30 Kirstine Rafn

31. marts

Midfaste

14.00 Kirstine Rafn og konﬁrmanderne
”Kristus og kage” med kirkekaﬀe og hjemmebag

April
7. april

Mariæ bebudelsesdag 10.30 ??

14. april

Palmesøndag

10.30 Kirstine Rafn

18. april

Skærtorsdag

19.00 Kirstine Rafn
Let anretning efter gudstjenesten

19. april

Langfredag

21. april

Påskedag

10.30 Kirstine Rafn

22. april

2. påskedag

19.00 Fælles musikgudstjeneste i Rakkeby kirke

10.30 Kirstine Rafn

27. april
28. april

10.30 Kirstine Rafn
Konﬁrmation
1.s.e.påske

10.30 Kirstine Rafn
Konﬁrmation

Maj
5. maj

2.s.e.påske

12. maj

3.s.e.påske

15. maj

10.30 Kirstine Rafn
10.30 ??
17.30 Kirstine Rafn
Gud og aftensmad

17. maj

Bededag

19. maj

4. s.e.påske

25. maj

Dåbsgudstjeneste

26. maj

5.s.e.påske

10.30 Kirstine Rafn
Kirkekaﬀe

30. maj

Kr. Himmelfart

10.30 Kirstine Rafn
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10.30 Kirstine Rafn
10.30 Kirstine Rafn
10.30 Kirstine Rafn

