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Fredagsdamer
Vi mødes 3. marts og den 14. april (da vi ikke mødes Langfredag)

 Derefter holder vi sommerferie til fredag 1. september.
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.

Og vi MANGLER garn, så kan du undvære, vil vi 
blive glade for at modtage, kan afl everes på kirke-

gårdskontoret

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

20

Kirkebladet

I præstens fravær
Når jeres præst holder fri, kan sognepræsterne i Vrå/Em og 

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

Tårs/Morild: Hanne Drejergaard Kjeldsen, Tlf. 21 62 44 09, mail HADK@
KM.DK

Følgende dage holder præsten fri:
18. marts (CETJ)

8. – 14. maj (CETJ)

Kun for mænd
holder en pause indtil videre. Hvis der opstår ønske om at genoptage 

aktiviteten – og der er tilslutning til det, begynder vi selvfølgelig igen. Men 
der har ikke rigtig været interesse for arrangementet de seneste mange 

måneder.

kun for mÆnd

holder pause



Nyt fra Sognepræsten

21 Lokalbladet nr. 4 - 2022

Dåbsgudstjenester

i 2023
Vi har fi re lørdage om året, hvor vi holder 

specielle dåbsgudstjenester. Det er kortere 

gudstjeneste uden prædiken – men med en 

lille fortælling, nogle gode salmer og fokus på 

dåben og dåbsbørnene.

Næste gang er lørdag den 27. maj i enten 

Vrejlev eller Hæstrup kirke.

Vi holder også lørdagsdåb den 26. august og 

den 25. november.

Kirkegårdsvandringsgudstjeneste
Onsdag den 19. april, kl. 19.00 ved Hæstrup kirke, bliver der mulighed for 

at få rørt benene, mens øje og ører nyder fl oraen og kirkegårdslederens 

fortælling. 

Jan har lovet at vise rundt på kirkegården i Hæstrup og vise de nye og 

nyere tiltage, samt naturligvis træer, planter og blomster. Der bliver rig mu-

lighed for at spørge om alt mellem himmel og jord – inden vi går ind i den 

hyggelige kirke og samles til en lille andagt.

Vi slutter aftenen af med et lille glas og en masse godt selskab.

Provsten prædiker
Vrejlev sogn har i mange år være et såkaldt provstebærende sogn. 

Rubak, Dissing, Mumgaard… for nu at nævne nogle. Så besluttede 

man, at provsten skulle høre til i Hjørring og Mumgaards efterfølger 

som sognepræst i Vrejlev blev ikke provst som de tidligere præster 

var blevet det.

Og dog… Niels Christian Scheel Lassen var sognepræst i Vrejlev og 

Hæstrup i 10 år, derefter i Storvorde og Sejlfl od sogne – og nu er han 

så vendt tilbage nordenfjords som provst i Hjørring Søndre provsti.

Vi har fornøjelse af Niels Christian i Vrejlev kirke til højmesse søn-

dag den 12. marts, kl. 10.30. Efter gudstjenesten serverer vi en kop 

kaff e, så alle de ”gamle” sognebørn får lejlighed til at hilse på Niels 

Christian.

Lokalbladets arkiv: Fra 2008, hvor Niels Christian Scheel Lassen sagde 

farvel til sognet
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Tirsdag den 7. marts mødes vi kl. 8.30 
i Vrejlev kirke til denne sæsons sidste 
morgensang.

Man kan umuligt synge og være sur på 
samme tid, så hvis man har fået det 
forkerte ben ud af sengen, så er mor-
gensang en glimrende løsning!

Spøg til side; det er faktisk en rigtig 

dejlig måde at starte dagen på – og 

den bliver jo ikke ringere af, at vi også 

får friskbrygget kaff e og friskbagte 

rundstykker efter sangen. Jeg synes I 

skulle komme og være med – morgen-

sur eller ej – og tag endelig naboen og 

familien med.

Morgensang
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Vi siger tilykke  til:

Melia Liva Martinussen

Døbt i Vrejlev kirke 

den 23. oktober 2022

Hedvig Vestergaard Jensen

Døbt i Vrejlev kirke 

den 26. november 2022

Liv Dagmar Kaae Balle

Døbt i Vrejlev kirke 

den 26. november 2022

Malthe Vangsted Henriksen

Døbt i Vrejlev kirke 

den 26. november 2022

Vi har taget afsked med:

Aksel Mouritsen

Bisat fra Vrejlev kirke 

den 22. december 2022

Legekirke er for børn i 

dagplejealderen / vugge-

stuealderen. Vi hygger og 

leger, hopper og synger 

og har det dejligt i Vrejlev 

kirke. Vi hører også en 

lille bibelhistorie og får lidt 

sjovt med hjem. De næste 

par gange skal vi høre om 

det høje tårn – og bygge 

et, når de små vinder over 

de store – og male en 

mulepose, og noget om 

et bryllup, der blev meget 

festligere…

Vi mødes i Vrejlev kirke 

tirsdagene 7. marts, 4. 

april og 2. maj kl. 10.00

Legekirke
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Der serveres et let aftenmåltid i Vrejlev kirke efter gudstjenesten Skærtorsdag

Forårets helligdage og gudstjenester

Nu går vi ind i en tid med mange hel-
ligdage. Måske én mindre fra næste 
år, hvis regeringens forslag går igen-
nem. Når I læser dette, er det for-
mentlig afgjort, men i skrivende stund 
aner vi ikke, om vi i fremtiden har en 
bededag eller ej. Dette forårs hellig-
dage ser i hvert fald sådan ud:

Palmesøndag den 2. april, kl. 10.30 
i Vrejlev kirke. Dagen hvor Jesus red 
ind i Jerusalem og folket ventede en 
konge, hvorfor de havde dækket ve-
jene med palmeblade og deres egne 
kapper.

Skærtorsdag den 6. april, kl. 19.00 i 
Vrejlev kirke. Dagen hvor Jesus spi-
ste sit sidste måltid med disciplene og 
indstiftede nadveren. Vi fejrer gudstje-
neste med altergang og efterfølgende 
med et lækkert måltid i kirkerummet. 
Tilmelding ikke nødvendig.

Langfredag den 7. april, kl. 10.30 i 
Hæstrup kirke. Denne dag døde vor 
Frelser og Forsoner på korset for vo-
res skyld. Vi lukker altertavlen og und-
lader blomster og lys på alteret.

Påskedag den 9. april, kl. 10,30 i 
Vrejlev kirke. Dagen hvor Jesus gen-
opstod fra de døde og muliggjorde, at 
alle som tror på ham skal få del i gen-
opstandelsen.

2.påskedag den 10. april, kl. 19.00 i 
Vrejlev kirke. Vi holder vores tradition 
i hævd med fælles musikgudstjene-
ste med Rakkeby-Vejby-Jelstrup-Sejl-
strup-Harritslev pastorat og Vrå-Em 
pastorat samt Vrå valgmenighed og 
mødes i kirken til musikgudstjeneste 
og efterfølgende i Poulstrup forsam-
lingshus til kaff e med boller og lagka-
ge.

Bededag den 5. maj, kl. 10.30 i Hæ-
strup kirke. Måske den sidste af sin 
slags, men det skal ikke forhindre os 
i at forsamles og bruge dagen på dét, 
som den er beregnet til; bøn. Vi vil fej-
re gudstjeneste og måske tage afsked 
med denne helligdag.

Kr. Himmelfart den 18. maj, kl. 10.30 
i Vrejlev kirke. Dagen for Kristi him-
melfart, hvor han forlader de måbende 
disciple og stiger op til sin Fader, for at 
tage plads ved Hans højre hånd. 

Pinsedag den 28. maj, kl. 10.30 i 
Vrejlev kirke. Og endelig bliver det tid 
til fejring af Ånden, der giver alle mu-
lighed for at lære Faderen og Sønnen 
at kende.

2.pinsedag den 29. maj, kl. 10.30 i 
Sinelund ved Sejlstrup kirke. Igen i 
år vil vi samles om en gudstjeneste i 
det fri, men alle kirkesangere og orga-
nister som kor og med Sejlstrup me-
nighedsråd som vært ved den efterføl-
gende frokost i det grønne.

2. Pinsedag er der fælles gudstjeneste i Sinelund, der bydes efterfølgende på et let 

traktement
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Matadorgudstjeneste
Vi annoncerede tidligere, at vi ville 
holde nok en Matadorgudstjeneste, 
denne gang i Harritslev kirke – vi har 
rykket datoen, så det bliver torsdag 
den 20. april, kl. 19.00.
Vi glæder os rigtig meget til at holde 
en hyggelig og underholdende guds-
tjeneste for jer med tilbageblik på 
forskellige episoder af den folkekære 
TV-serie.
Vi kan godt love jer, at der bliver nogle 
dejlige sange og salmer, et par ord til 
eftertanke og ikke mindst en masse 
godt samvær – lige i ånden fra Ma-
tador.

På gensyn
Lea Hoff  og Kirstine Rafn

Søndag den 23. 
april, kl. 10.30, hol-
der landsdelspræst 
Søren Skov Johan-
sen gudstjenesten i 
Vrejlev kirke. Guds-
tjenesten vil være 
tekstet på vores store 
lærred og der er rig 
mulighed for at hilse 
på Søren efter guds-
tjenesten over en 
god kop kaff e – og 
eventuelt få svar på 
forskellige spørgsmål 
om høretab.
Nogle mennesker for-
står bedst det talte ord 
og andre det skrevne 
ord, og sådan er vi så 
forskellige. Men når 
budskabet både tales 

og skrives, påvirkes to sanser og de fl este af os føler, at vi 
får lidt mere med.
Man behøver ikke have et høretab for at deltage i gudstjene-
sten – men man får måske lidt mere med hjem alligevel …

Gudstjeneste tekstet for hørehæmmede
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Nyt fra organisten

Spirekor
0. - 2. klasse. 
Fredage kl. 12.40  på Poulstrup Fri-
skole
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. 14:20 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.

 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 genopfriske kendte sange/sal-

mer og viser?
Nye medlemmer er meget velkomne

Vi øver hver tirsdag kl. 19.30

Vil du vide mere er du velkommen til 
at kontakte  kirkens organist 

Lene Rom Frederiksen 
tlf. 30 12 90 81

Til spagettigudstjenesten den 8. marts med-
virker Spire- og juniorkoret. 
Til gudstjenesten Palmesøndag den 2. april 
medvirker juniorkoret ved gudstjenesten
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Søndag den 19. marts, 
kl. 10.30 bliver gudstje-
nesten en oplevelse helt 
i særklasse. Konfi rman-

derne står for det meste 

af gudstjenesten og det 

bliver helt med deres 

egne ord og fra deres 

synspunkt – det bliver 

godt.

Kom og vær med, når 

konfi ’erne viser, hvad de 

har lært i Vrejlev kirke – 

og det er ikke småting…

Vi byder også på udstil-

ling af konfi ’ernes små 

kunstværker, der kan 

nydes med en kop kaff e 

eller en sodavand og lidt 

kage efter gudstjenesten.

Kom og bak vores kon-

fi rmander op, det bliver 

anderledes, hyggeligt og 

en oplevelse ud over det 

sædvanlige.

Konfi rmationer

I Hæstrup kirke konfi rmeres 
lørdag den 29. april kl. 10.30

Amalie Beith Agerlyst

I Vrejlev kirke konfi rmeres 
søndag den 30. april kl. 10.30

Astrid Karstenskov Olesen

Benjamin Rughave Birkbak

Bo Vestermark Kristensen

Christoff er William Kristensen

Daniel Rughave Birkbak 

Emil Mark Mogensbæk

Ida Karstenskov Olesen

Kristoff er Eckhardt Tróndheim

Lauers Nielsen Grøntved

Laura Henriksen 

Malik Hilleø Veksø Olsen

Malthe Bjerre Olsen

Matthi Quist Vinther Larsen

Mette Holm Olsen

Mia Nørgaard Nielsen

Peter Højgaard Pedersen

Silas Stensgaard Jørgensen

Valdemar Lukas Lerkenfeldt 

Mumgaard

Vanessa Anna Kazimiera Oehelschläger Hansen
Billederne er fra konfi rmandernes egen 

højmesse i 2022

Konfi ’ernes helt egen højmesse
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Spaghettigudstjeneste
Onsdag den 8. marts, kl. 17.30, mødes vi i Vrejlev kirke i tøj, der kan 
tåle at blive beskidt…
Vi skal høre om den gang Jonas blev slugt af en hval og var i hva-
lens mave i tre dage… Og så skal vi ind i hvalen og prøve at fi nde 

Jonas. Vi leder efter Jonas under kirken og det kan vi godt blive lidt 

beskidte af…

Bagefter skal vi spise, for man bliver så sulten af at lede efter dem, 

der er blevet væk. Menuen er endnu ikke bestemt, men den bliver 

børnevenlig.

Vi slutter af med en godnatsang og en godnatbøn og er på vej hjem 

(i seng) omkring kl. 19.00.

Tag mor og far med, de skal da også prøve – hvor tit får man lov til 

at kravle ned under en kirke?

Sangaften
Tirsdag den 16. maj kl. 19.00 vil vi igen – forsøgsvis – 

mødes i præstegårdens konfi rmandstue til fællessang og 

aftenkaff e. Der bliver som vanligt et oplæg ved Lene Rom 

Frederiksen. Efter aftenkaff e og hjemmebag er der mulig-

hed for en lille ”ønskekoncert”.
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F A M I L I E  P Å  F A R T E N
3 GENERATIONER - ISLAND RUNDT

I 35 år har Anne Grethe og Helge levet livet på landevejen i flere end 80 lande. 
Først som en familie på farten… senere som to pensionister på farten… og nu som tre generationer på farten.

Den seneste generation er barnebarnet Frida på to år - som sover i et tagtelt med sin far og mor på deres firehjulstrukne rullende hjem.
Anne Grethe og Helge mærker, at de for længst har rundet de 70, og vælger luksus-soveværelset ovenpå alle stålkasserne inde bag i deres 
gamle LandCruiser - hvor hverken orkaner, skybrud eller snestorme forstyrrer nattesøvnen.

Foredraget er en visuel rejse gennem Islands brutale skønhed, brændende lavamarker og iskolde gletsjersøer. Men det er også historien om 
lykken ved at være forældre og bedsteforældre på fuldtid… Og så besvarer foredraget også spørgsmålet: Hvordan kan svigermor og sviger-
datter - og far og søn - holde hinanden ud i flere måneder under ekstreme forhold?

God fornøjelse…

Glæd dig til dette foredrag, som menighedsrådet 
inviterer til. Det hele foregår

torsdag den 2. marts kl. 19.00

på Poulstrup Friskole i auditoriet
Fri entre

Foredrag - 3 generationer på Island
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Dato Kirkeåret Vrejlev Hæstrup Bemærkninger

Marts

  5. marts 2. s. i fasten 10.30

  8. marts 17.30 Spagettigudstjeneste

12. marts 3. s. i fasten 10.30

19. marts 4. s. i fasten 10.30 Konfi rmandernes egen højmesse

21. marts 19.00 Syng med koncert

26. marts 5. s. i fasten 09.00 Caris Johansen

April

  2. april Palmesøndag 10.30 Knud Erik Nielsen

  6. april Skærtorsdag 19.00 Let aftenmåltid

  7. april Langfredag 10.30

  9. april Påskedag 10.30

 10. april 2. Påskedag 19.00 Fælles musikgudstjeneste m/kaff e

16. april 1. s. e. påske 10.30

19. april 19.00 Kirkegårdsvandringsgudstjeneste

20. april 19.00 Matadorgudstjeneste Harritslev

23.april 2. s. e. påske 10.30 (TH)Søren Skov Johansen

 29.april 10.30 Konfi rmation

 30.april 3. s. e. påske 10.30 Konfi rmation

Maj

  5. maj Store bededag 10.30

  7. maj 4. s. e. påske 10.30

14. maj 5. s. e. påske 09.00 Caris Johansen

18. maj Kristi Himmelfart 10.30

21. maj 6- s. e. påske 10.30

27. maj Dåbsgudstjeneste 10.30 Vrejlev eller Hæstrup

28. maj Pinsedag 10.30

29. maj 2. Pinsedag 10.30 Friluftsgudstjeneste Sejlstrup

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

Gudstjenestelisten for Vrejlev og Hæstrup kirker


