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Fredagsdamer
Vi mødes den første  fredag i måneden i  Sognehuset. Vi strikker til Ru-

mænien, men har også afl everet sokker, halstørklæder og lune tæpper til 

Blå kors i Hjørring.  Vi mødes kl 14, strikker/hækler, får kaff e og kage og 

synger en sang eller to, og går hjem 16.30-17.00. Vi har plads til fl ere, så 

skulle du have lyst til hyggeligt samvær  den første fredag i måneden er du 

VELKOMMEN i Sognehuset. De kommende fredage er 2. december - 6. 

januar - 3. februar og 3. marts.

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 kon-

taktes:

Vrå/Em: Caris Johansen (CETJ), Tlf. 24 94 44 40, mail CETJ@KM.DK

Tårs/Morild: Hanne Drejergaard Kjeldsen, Tlf. 98 99 92 03, 

mobil 21 62 44 09, mail HADKJ@KM.DK

Følgende dage holder præsten fri:

3. – 4. december – (CETJ)

8. og 10. december (CETJ)

17. – 18. december – (CETJ)

19. – 23. december (HADKJ)

21. – 22. januar – (CETJ)

Uge 7 (13. – 19. februar) – (CETJ)

Kun for mænd
Der er stadig hyggeligt samvær – men  KUN FOR MÆND – i sognehuset 

hver den 

første tirsdag i måneden. 
Damerne har jo deres fællesskabseftermiddage, så derfor er det helt på sin 

plads at også mændene skal have deres egen dag.

VI mødes kl. 14.00 til kl. 16.00 og der vil være kaff e (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.

Vi mødes

6. december

3. januar

7. februar

7. marts
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Julekoncert i Vrejlev kirke

Vrejlev Hæstrup Menighedsråd byder indenfor i Vrejlev kirke til en 

koncert med indhold og underholdning. Det sker 

Onsdag den 14. december kl. 19.00 
hvor Lars Jakobsen Trio kommer forbi.

Vi skal høre sange skrevet af Lars Jakobsen, som fremføres sam-

men med gode historier med lune og et glimt i øjet.

Lars Jakobsen trio spiller og synger både kendte og nyere jule-

sange.

Koncerten er en afvekslende blanding af små historier, koncert og 

fællessange. Der udleveres sanghæfter, så alle kan synge med.

Der vil være fri entre til denne koncert. 

Det er dog ikke uden omkostninger at holde en koncert, så har du 

mulighed og syntes om det der vil der ligge kuverter, hvor det er 

muligt at give et bidrag. 

Alternativt kan der gives et bidrag på Mobile Pay 45345

Dåbsgudstjenester

i 2023

Vi holder dåbsgudstjeneste følgende lørdage i 

2023, hvor kirke ikke er anført, afgøres det af de 

dåbsforældre, som henvender sig først.

25. februar, kl. 10,30 i Vrejlev kirke

28. maj, kl. 10.30

26. august, kl. 10.30

25. november, kl. 10.30
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Hvad er den bedste måde at starte da-

gen på? Nogle vil sige, at det er med 

en rask svømmetur i havet – uanset 

årstid. Andre ville nok sige, at det var 

med en god, lang løbetur i skoven. Og 

atter andre vil mene, at det er at slå 

vækkeuret fra og lægge sig om på den 

anden side…

Vi kan varmt anbefale morgensang! 

Kl. 8.30 mødes vi i Vrejlev kirke til en 

½ times salmesang og tekstlæsning, 

hvorefter der er frisk kaff e på kanden 

og nybagte rundstykker i sognehuset 

og en masse godt samvær.

Kom og vær med, vi mødes tirsdag 

den 6. december og tirsdagene den 

10. januar og 7. februar samt 7. marts 

2023.

Morgensang
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Vi siger tilykke  til:

Amanda Schultz Andersen

Døbt i Vrejlev kirke 

den 17. juli 2022

Asta Myruo Andersen

Døbt i Vrejlev kirke 

den 4. september 2022

Vi har taget afsked med:

Ann Helen Lennø Sørensen

Begravet fra Vrejlev kirke 

den 10. august 2022

Ruth Larsen

Begravet fra Vrejlev kirke 

den 8. september 2022

Ellen Margrethe Kristensen

Bisat fra Vrejlev kirke 

den 28. september 2022

Per Jensen

Begravet fra Vrejlev kirke 

den 30. september 2022

Svend Bandholm Jensen

Bisat fra Hjørring kirkegårdskapel 

den 6. oktober 2022

Ole Andreasen

Bisat fra Vrejlev kirke 

den 22. oktober 2022

Julehjælp
Hvis det er lidt vanskeligt at få en-

derne til at nå sammen i julen, er der 

måske hjælp på vej.

Sognebørn i Vrejlev og Hæstrup 

sogne kan søge julehjælp i form af 

en købmandskurv ved personlig 

henvendelse til sognepræsten. Køb-

mandskurvene fi nansieres af frivillige 

bidrag i kirkebøssen i november og 

december måned – derfor takker vi for 

et hvert bidrag, der kan komme andre 

til gode.

Alle ansøgninger behandles naturlig-

vis fortroligt og der gives direkte besked 

til ansøgerne den 12. december 2022, 

hvorfor ansøgningsfristen er 10. decem-

ber. Købmandskurvene kan afhentes 

(evt. bringes ud) den 23. december.

Et evt. overskud fra julehjælpen kan ud-

deles som konfi rmandhjælp i april 2023. 

Nærmere om ansøgning om konfi rmand-

hjælp i næste blad.

Henvendelse til sognepræst Kirstine 

Rafn, Vrejlev Kirkevej 28, 9760 Vrå, Tlf. 

98 98 60 63 eller mail: krr@km.dk
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Skolens juleafslutning

Julens gudstjenester

Lørdag d. 24. december, kl. 10.30 
holder vi julegudstjeneste for børn 

og barnlige sjæle i Vrejlev kirke. Ju-

leevangeliet fortælles på en let til-

gængelig måde og vi synger nogle 

børnevenlige sange og salmer. Og 

det er en dejlig måde at tilbringe 

formiddagen på – så er dagen ikke 

så lang…

Lørdag d. 24. december er der 

også julegudstjeneste for det mere 

modne publikum. Vi mødes i Hæ-
strup kirke kl. 14.00 og igen i 

Vrejlev kirke kl. 15.30 til en meget 

traditionel og meget hyggelig guds-

tjeneste – og så bliver dagen heller 

ikke så lang for de voksne, der ikke 

kan vente på gaverne…

Søndag d. 25. december holder vi 

julegudstjeneste i Hæstrup kirke kl. 

10.30. Nu er den værste spænding 

udløst og vi kan bedre koncentrere 

os om budskabet.

Mandag d. 26. december, kl. 
10.30 mødes vi i Vrejlev kirke til en 

højmesse, hvor man godt kan mær-

ke, at nu klinger jule lige så stille 

af, idet den voksne Jesus kommer 

Onsdag d. 21. december, 

kl. 8.30 indtager skole og 

børnehus Vrejlev kirke til 

årets juleafslutning. Ju-

lesange, julesalmer, jule-

evangelium , velsignelse 

m.v. for en helt fyldt kirke 

– det bliver ”jowt”

med veråb over de skriftkloge og farisæ-

erne – en lidt barsk måde at slutte julen 

af, men mon ikke budskabet trods alt 

er et godt budskab?



24        Lokalbladet nr. 4 - 2022           

Nyt fra Sognepræsten

Onsdag d. 7. december, kl. 10.00 besøger børnehaven os i Hæstrup 

kirke. Vi skal synge sjove julesange og æslet ”Nol” kommer og fortæl-

ler om den gang han red hele natten med en tyk dame på ryggen. 

Hvis I har mulighed for at låne et ban i børnehavealderen eller gå 

hjemme med én – så er I meget velkommen til at være med.

Søndag d. 11. december, kl. 16.00 er 

der ”De 9 læsninger” i Vrejlev kirke. 

En endnu ældre tradition, som vi har 

”piftet lidt op” med et ændret tidspunkt 

og med børnekorets medvirken. Vi tør 

godt love en virkelig hyggelig og julet 

stund i Vrejlev kirke. Kom og nyd vores 

dygtige kor synge smukt for os.

Børnehaven i Hæstrup

De 9 læsninger
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Nyt fra organisten

Spirekor
0. - 2. klasse. 
Fredage kl. 13-13:45 på Poulstrup 
Friskole
Lidt om Spirekor
Spirekor er for alle sangglade drenge og piger. 

I spirekoret tager vi udgangspunkt i børnenes 

naturlige stemme- og bevægelsesmæssige 

udvikling gennem sanglege, tegn (”fagter”) 

og dans. Vi leger gode sangvaner ind via de 

børnesange og -salmer, som vi synger sam-

men. Børnene lærer musikalfabetet , noder og 

musikkens sprog - og vi stifter bekendtskab med 

kirkerummet og kirkens højtider.

Det er GRATIS at synge i Vrejlev kirkes kor.

Juniorkor
Fra 3. Klasse og opefter
Fredage kl. 14:15 - 15:05 på Poulstrup Friskole
Lidt om Juniorkor
Juniorkor er for alle sangglade drenge og piger!

Børnene lærer at bruge stemmen på en sund måde, hvor krop 

og stemme forenes. De lærer musikalfabetet at kende, noder og 

musikkens fantastiske sprog og verden. Børnene bliver fortrolige 

med kirkerummet og årets gang i kirken.

I Juniorkoret synger vi sange, salmer og korsatser, der skal bru-

ges til de børnegudstjenester og koncerter børnene skal medvirke 

til. Vi synger både en- og fl erstemmigt, danske, nordiske og engel-

ske korsatser – både klassiske og rytmiske – en skøn blanding af 

alt det, der giver sangglæde og kan ”smitte” fællesskabet.

Der er ingen optagelsesprøve og det er GRATIS at synge i Vrejlev 

kirkes kor.

Babysalmesang er musik for 

de helt små babyer fra ca. 2 

mdr til ca. 1 år og deres foræl-

dre. Vi synger og danser salm-

er og sange og lytter til musik. 

Ved hjælp af sæbebobler, ra-

sleæg og tørklæder stimuleres 

barnet mens de lærer nogle af 

vore smukke og elskede salmer 

og sange.  Det er, naturligvis,  

de voksne der synger, men 

børnene  lytter med i det rum, 

der bliver skabt gennem musik-

ken, bevægelserne og ordene. 

Børnene forstår naturligvis ikke 

ordene, men det, der bliver 

sunget er med til at skabe en 

stemning, som børnene kan 

mærke. Det giver også børn og 

forældre en mulighed for at blive 

fortrolige med kirkerummet.

Hvor og hvornår foregår 
babysalmesang?

• Der er babysalmesang i Vrejlev kirke 10 tors-

dage i foråret  - første gang er 

• torsdag d. 19 januar kl. 10.00
• Det er organist Lene Rom Frederiksen der 

leder babysalmesang

• Hvis du går hjemme på barsel med dit barn, så 

tag dig tid til at komme. Tilmelding til Lene på 

30129081 eller mail lenerom@mail.dk

• Vi slutter af med at drikke en kop kaff e/te i 

Sognehuset. Det er gratis at deltage.

• Vi tager naturligvis hensyn til corona og sørger 

for afspritning og afstand.

Babysalmesang

 Syng dig glad  
syng i kor

Kan du lide at synge og har du lyst til 

at synge i kor?

Har du lyst til at lære nye sange eller 

gen- opfriske kendte sange/salmer 

og viser?

Nye medlemmer er meget velkomne

Vi øver hver tirsdag kl19.30

Vil du vide mere er du velkommen til 

at kontakte  kirkens organist 

Lene Rom Frederiksen 

tlf. 30 12 90 81

Babysalmesang
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Kyndelmisse
Kyndelmisse er den gammel tradition 

i kirken og den vil vi gerne holde den 

i hævd. Derfor holder vi kyndelmisse-

gudstjeneste torsdag den 2. februar, 

kl. 19.00 i Vrejlev kirke. 

Med helligdagsreformen af 1770 blev 

kyndelmisse afskaff et sammen med 

10 andre helligdage som 3. juledag, 

3. påskedag, Sankt Hans Dag og Vor 

Frue Dag. 

Udarbejdelsen af reformen skete in-

den Struensee havde den endelige 

magt, og den eneste indfl ydelse, han 

har haft, er at acceptere reformen og 

få kongen til at underskrive den. Den 

var altså ikke et produkt af hans regi-

me. Historikeren Edvard Holm udtalte 

endda, at hvis reformen havde været 

udarbejdet af Struensee, så havde 

fl ere helligdage været fjernet. Men 

det var allerede i samtiden en udbredt 

forestilling, at det var Struensee, som 

stod bag, og denne forestilling blev vi-

dereført i senere tiders populærhisto-

riske litteratur. 

Historikeren Jens Toftgaard Jensen 

opstiller tre idéhovedgrupper, der førte 

til reformen: de religiøse, moralske og 

økonomiske argumenter. 

De religiøse argumenter er tvedelte.

• Først og fremmest anses re-

formen som et opgør med katolicis-

men, idet de helligdage, der blev af-

skaff et, var levn fra før reformationen. 

Der henvistes også til den augsburg-

ske bekendelse, som bl.a. fastslår at 

helligdage er menneskeskabte, og 

derfor også tilladte for mennesker at 

ændre.

• Dernæst bevirkede overfl o-

den af helligdage, at folk mistede re-

spekten for dem. Ved at skære ned på 

de overfl ødige, var håbet, at folk ville 

være mere andægtige i forbindelse 

med den tiloversblevne del.  

Det moralske argument var, at en ned-

skæring af helligdagene var et gode, 

fordi folket som oftest anvendte hel-

ligdagene til druk, hor og spil. Arbejde 

forebyggede laster og opbyggede en 

gavnlig mentalitet, ved at det i stedet 

var tvunget til at arbejde. 

De økonomiske argumenter gik på, at 

det øgede antal arbejdsdage i mer-

kantilistisk ånd ville betyde ”øget cir-

kulation af penge”. Det største erhverv 

i Danmark var landbruget, og bonden 

havde mest travlt om sommeren og i 

høsttiden. Ved at afskaff e helligdagene 

i denne periode ville bonden kunne få 

mere fra hånden.

Selv om kyndelmisse i over 250 år ikke 

har haft status som helligdag, kan vi 

jo sagtens mødes i kirken alligevel – 

navnlig når der er mulighed for at nyde 

et glas vin og lidt chips.

Vinteren går på hæld, lysere tider ven-

ter forude, der er al mulig grund til at 

fejre lyset og hvilket større lys end vor 

Herre Jesus Kristus?
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Som det er de fl este bekendt, har vi i 

en årrække arbejdet for at få bygget en 

sognegård. I fl ere år har vi ventet bl.a. 

fordi Løkken blev til storpastorat og 

skulle have sognegård først. Da det så 

blev vores tur, havde provstiudvalget 

glemt at budgettere med udgiften… 

Men nu var pengene endelig bevilget 

af provstiudvalget, således at byggeri-

et kunne komme i gang. Processen 

startede i 2009 og vi glædede os over, 

at vores tålmodighed blev belønnet 8 

år senere.

Men vi får ikke en sognegård – i denne 

omgang. Da alt lå klar og vi havde pos-

itive udtalelser fra den kongelig bygn-

ingsinspektør, nationalmuseet, kirkeg-

årdskonsulenten, provstiudvalget, 

stiftet og økonomien på plads valgte 

Vrejlev Kloster at fastholde en gammel 

deklaration om, at der ikke måtte byg-

ges til på grunden ved graverhuset.

Det er med stor beklagelse at me-

nighedsrådet derfor må meddele at 

den afgørelse nu står i vejen for, at vi i 

sognene får et tiltrængt og velplaceret 

sted at samles. 

Det skal nævnes, at der i projektet 

også lå en lovliggørelse og forbedring 

af medarbejderfaciliteterne samt nye 

off entlige toiletter for kirkens besø-

gende.

Vi mister derfor bevillingen til sog-

negård, idet beløbet er afsat til dette 

konkrete byggeri. Det betyder, at vi 

igen skal til at søge midler når vi har 

fundet en løsning på placering af 

sognegård.

I 2013 forelagde Vrejlev Kloster en 

skitse som omhandler en nyindret-

ning af Klostrets nordfl øj ”Nonne-

fl øjen”. Her var planer om at eta-

blere sognegård som kunne rumme 

alle de lokaler der var behov for . 

Projektet ville blive på i alt 700 m2 

fordelt på 2 etager. Her kunne me-

nighedsrådet leje lokalerne for en 

længere årrække.

Projekt blev grundig behandlet i me-

nighedrådet og sendt videre til ud-

talelse af tjenestlig vej til provstiud-

valg og stift. Efter at have fået stiftets 

udtalelser vedrørende en lejeaftale 

og vilkår for en sådan,  kunne provs-

tiudvalget på denne baggrund ikke at 

anbefale projektet. 

Vi ved ikke for nuværende, hvornår 

vi kan tage en sognegård i brug. Vi 

går naturligvis til opgaven med al vor 

energi – men belært af tidligere erfar-

ing kan vi se, at der kommer til at gå 

endnu en årrække.
Vrejlev-Hæstrup  menighedsråd.

Erik Kristensen

Ny sognegård?
- nej, ikke i denne omgang!

Genoptryk af indlæg i Lokalbladet nr. 1 2017

 Lokalbladet nr. 4 - 2022 

Arkitektens forslag til en ny sognegård ved Vrejlev kirke, som nu ikke gennemføres

 Nyt fra Menighedsrådet
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I forlængelse af indlægget i Lokalblad 

nr. 1 fra 2017 (se side 27) om menig-

hedsrådets forgæves kamp for at få 

bygget en sognegård, kommer her 

en fortsættelse på den historie, som 

burde have fundet sin afslutning for 

længe, længe siden… med opførelse 

af den nye og tiltrængte sognegård. 

Men sådan skulle det ikke gå!

Da Nonnefl øjsprojektet ikke kunne 

blive til noget og opførelse af sog-

negård syd for det eksisterende hus 

heller ikke kunne gennemføres pga. 

genboens fastholdelse af den gamle 

deklaration om at der ikke må bygges 

dér – gik menighedsrådet i gang med 

et nyt projekt.

Dette projekt indebærer opførelse af 

en bygning på den nuværende mate-

rialplads (dér hvor den store sorte træ-

bygning ligger i dag) og efter mange 

Ny sognegård?
- Nej, HELLER ikke i denne omgang

justeringer så byggeriet kom til at 

passe ind i omgivelserne, blev det 

af Hjørring kommune sendt i nabo-

høring med henblik på at udstede en 

landzonetilladelse.

Genboerne gjorde indsigelser mod 

byggeriets udseende, højde, belig-

genhed osv., men til sidst lykkedes 

det at få kommunens landzonetilla-

delse. Nu var alt vel godt?

Ak nej, genboerne gjorde igen indsi-

gelse, denne gang var det fl agermus 

og deres ynglepladser, der var i fare 

– til trods for, at vi aldrig har obser-

veret hverken fl agermus eller deres 

efterladenskaber i eller omkring det 

sorte skur. Men kommunen sendte 

pligtskyldigt sagkyndige ud for at un-

dersøge sagen.

Og efter grundig undersøgelse fandt 

kommunen, at der ikke var proble-

mer for de ikke-eksisterende fl ager-

mus. Og kommunen udstedet nok en 

gang landzonetilladelsen.

Kommunens afgørelse faldt genboen 

for brystet og de klagede til planklage-

nævnet over kommunens afgørelse… 

Og planklagenævnet har derfor ophæ-

vet kommunens tilladelse……….

Og her står vi nu. Hver klage har op-

sættende virkning, hvorfor vi ikke kan 

komme videre med vores planer.

Hvor gerne vi end ville. Hvor meget vi 

end har søgt – og fået bevilget pen-

gene. Hvor meget vi end arbejder på 

sagen - må vi bare konstatere, at vi 

endnu ikke har opnået at give sog-

nebørnene det meget tiltrængte sam-

lingssted. Der er fortsat så mange idé-

er, der ikke kan føres ud i livet, fordi vi 

mangler lokalerne til det. Der er stadig 

begrænsende pladser i kirkerummet 

Arkitektens godkendte tegning af facader
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til spisende (skærtorsdag, spaghettigudstje-

neste m.v.). Der er meget sognearbejde, der 

er vanskeliggjort eller umuliggjort, fordi vi ikke 

har et samlingssted af en vis størrelse – og 

det er skammeligt, at et sogn i udvikling fort-

sat ikke kan byde sine sognebørn på bedre 

forhold.

Og så har vi slet ikke nævnt de forhold vores 

ansatte arbejder under, som ville kunne for-

bedres i betydelig grad. Eller det handicap-

venlige toilet, som vi ikke har mulighed for at 

tilbyde vores besøgende.

Men vi arbejder videre, vi giver ikke op – vi 

kan bare ikke trylle.
Vrejlev Hæstrup 

Menighedsråd

Erik Kristensen

Arkitektens godkendte tegning af gavlene

Arkitektens godkendte tegning af indretning i den kommende Sognegård

Menighedsrådet
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Nytårs
gudstjeneste

Sangaften 
24. januar 2022.
Vi nærmer os kyndelmisse og synger sange 

om vinterstemninger. Kyndelmisse er blevet 

en markering af at vi er halvvejs gennem vin-

teren og at det går mod lysere tider. I løbet af 

aftenen vil der selvfølgelig også blive mulig-

hed for at deltagerne foreslår nogle sang, så 

man selv kan være med til at præge aftenens 

indhold. 

Vel mødt til en hyggelig aften, hvor der også 

vil blive serveret en kop kaff e når vi har sun-

get.

Legekirke
Legekirke vil være fyldt med salmer, 

sange, dans og leg. Alt sammen til-

rettelagt efter børnenes præmis-

ser.

Vi vil møde Snapper.  Vi vil blæ-

se sæbebobler, lege med fald-

skærm, tørklæder, rasleæg osv.

Vi vil bede fadervor og måske bli-

ver der fortalt en lille historie fra 

Biblen. Vi vil møde børnene med 

glæde og humor og bestræbe os 

på, at børnene får en god og sjov 

stund i kirkens rum.

Legestuen vil vare ca. 40 min., 

foregår i Vrejlev kirke og ledes 

af sognepræst Kirstine Rafn og 

organist og musikpædagog Lene 

Rom Frederiksen. I er velkomne 

til at kontakte Lene for yderligere 

oplysninger. Tlf.nr. 30129081 – 

mail: lenerom@mail.dk

Forældre /barn, bedsteforældre/

bar, dagplejere og vuggestuer er alle 

meget velkomne.

Vi mødes 6. december, hvor vi er i 

god julestemning I 2023 er der lege-

kirke xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx– alle 

gange kl. 10.00 

Vi glæder os til at se jer.

Den første dag i det nye år skal 

fejres. Måske ikke på helt samme 

måde, som årets sidste dag bliver 

det…

Vi holder nytårsgudstjeneste søn-

dag den 1. januar 2023 kl. 14.00 i 

Hæstrup kirke. Det er vores håb, 

det sene tidspunkt taget i betragt-

ning, at I har fået øjne og er kom-

met jer så meget over gårsdagens 

fejring, at I har lyst til at ønske 

hinanden godt nytår i kirken med 

et glas bobler og lidt hjemmebagt 

kransekage.
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Dato Kirkeåret Vrejlev Hæstrup Bemærkninger

December

  4. december 2.s. i advent 09.00 Caris Johansen

 7. december 10.00 Børnehavens juleafslutning

11. december 3.s. i advent 16.00 De 9 læsninger, juniorkor medvirker

18. december 4. s. i advent 09.00 Caris Johansen

21. december 08.30  Skolens juleafslutning

 24. december Juleaften 10.30 Mest for børn og barnlige sjæle

 24. dember Juleaften 15.30 14.30

25. decmber Juledag 10.30

26. december 2. juledag 10.30

Januar

 1. januar Nytårsdag 14.00 Bobler og kransekage

  8. januar 10.30

15. januar 10.30

22. januar 09.00 Caris Johansen

29. januar 10.30

 Februar

  2. februar Kyndelmisse 19.00

  5. januar 10.30

12. februar 10.30

19. februar 09.00 Caris Johansen

25. februa Dåbsgudstjeneste 10.30

26. februar 10.30

Hvor intet andet er nævnt, er det Kirstine Rafn, der holder gudstjenesten

Gudstjenestelisten for Vrejlev og Hæstrup kirker


