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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:
18. – 20. marts – HEBM
10. april – KIMU
2. – 8. maj - HEBM

Fredagsdamer
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
Henny Thomsen Tlf 24 65 98 33
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Vi mødes den første fredag i måneden i Sognehuset. Vi strikker til Rumænien, men har også aﬂeveret sokker, halstørklæder og lune tæpper til Blå kors
i Hjørring. Vi mødes kl 14, strikker/hækler, får kaﬀe og kage og synger en sang
eller to , og går hjem 1630-1700. Vi har plads til ﬂere, så skulle du have lyst til
hyggeligt samvær den første fredag i måneden er du VELKOMMEN i Sognehuset. De kommende fredage er 4. marts - 1. april - 6. maj

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 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.

Konﬁrmandernes
egen højmesse
Søndag den 27. marts, kl. 10.30 i
Vrejlev kirke vil dette års konﬁrmander
stå for højmessen. Det er jo efterhånden en gammel tradition, at præsten
slipper tøjlerne lidt og giver plads for
konﬁrmanderne.
Det bliver – helt som de andre år – en
ganske særlig gudstjeneste. Det er
nemlig konﬁrmander, der ikke bare står
for det meste af gudstjenesten, men
også har skrevet ind- og udgangsbøn,
kollekt og meget, meget mere. Og det
bliver helt i de unge mennesker ånd og
sprog.
Kom og bak vores dygtige konﬁrmander op – og få del i deres univers og
fortolkning af kirken og kristendommen.

Dåbsgudstjenester
Vi tilbyder lørdagsdåb følgende dage i
2022:
28. maj, kl. 10.30
27. august, kl. 10.30
26. november, 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.
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Vi siger tilykke til:

Forår på kirkegårdene
Foråret er forhåbentlig på vej, og med det hersker der også travlhed på vore
kirkegårde. De ansatte starter i foråret, så der kan plantes forårsblomster på
gravstederne, og snart vil man blive mødt af et ﬁnt ﬂor af mange farver når man
går rundt på kirkegårdene.
Vi kan glæde os til en sommer, hvor alting igen vil blomstre - det trænger vi
også til efter de sidste 2 års corona, og med deraf følgende restriktioner m.m.

Nicklas Vinther Nielsen,
døbt i Vrejlev kirke 10/10-21
Felix Djernæs Kjeldsen,
døbt i Vrejlev kirke 10/10-21
Asger Palle Nielsen,
døbt i Vrejlev kirke 24/10-21
Alfred Sort Krogsgaard,
døbt i Vrejlev kirke 24/10-21
Christian Hansen,
døbt i Vrejlev kirke 31/10-21
Luna Fonseca Munk Mølhus,
døbt i Vrejlev kirke 31/10-21
Valdemar Lundgreen Jess,
døbt i Vrejlev kirke 7/11-21
Leander Martinus Fjord
Christensen,
døbt i Vrejlev kirke 27/11-21
Anne-Kathrine Andreasen,
døbt i Vrejlev kirke 27/11-21
Laura Winther,
døbt i Vrejlev kirke 27/11-21

Vi har taget afsked med:
Jane Thomsen,
bisat fra Vrejlev kirke 23/10-21
Gudrun Elisabeth Nielsen,
begravet fra Vrejlev kirke 30/1021
Søren Sandberg Andersen,
bisat fra Vrejlev kirke 27/11-21
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Påskens og forårets
gudstjenester:
Foråret har jo så dejlig mange helligdage. Dage som vi kan bruge til at
komme ud i haven, gå ture i skoven,
komme i sommerhuset og gøre klar til
sommeren, få campingvognen luftet.
Foråret giver også herligt mange lejligheder til at komme i kirke, men hvad
betyder egentlig alle disse helligdage
– bortset fra fridage?
Først og fremmest er der påsken, men
også bededag og Kristi Himmelfartsdag og ikke mindst pinsen giver os et
pusterum i dagligdagen:

Langfredag: (Hæstrup kirke
kl. 10.30)

Kristi Himmelfartsdag: (Hæstrup kirke kl. 10.30)

Og det var en lang dag for Jesus. Døden på korset er ikke en skånsom og
hurtig aﬀære, det tager lang tid, og tiden må have føltes meget, meget lang.

Kristi himmelfartsdag falder 40 dage
efter påske og ti dage før pinse. Vi fejrer, at Jesus steg til himmels 40 dage
efter sin opstandelse og markerer på
den måde afslutningen på Jesus’ liv på
jorden.

Påskedag: (Vrejlev kirke kl.
10.30)
Jesus lever, graven brast. Vi fejrer
Jesu opstandelse fra de døde. Vi fejrer, at døden ikke længere har det sidste ord.

2.påskedag: (Vrå kirke, fællesgudstjeneste kl. 19.00)
Før 1770 fejrede man tillige 3. påskedag… Men nu må vi nøjes med
2. påskedag. Den har ikke en særlig
hændelse – som påskens øvrige dage
– men er en fortsættelse af fejringen of
Jesu opstandelse.

Skærtorsdag: (Vrejlev kirke
kl. 19.00)
Den sidste dag Jesus tilbragte sammen med disciplene. Da de spiste
aftensmad sammen indstiftede Jesus
nadveren, og ﬁk vasket sine fødder.
Deraf navnet; skær betyder nemlig ren.

Pinse: (Pinsedag Vrejlev kirke
kl. 10.30, 2.pinsedag Sinelund
ved Sejlstrup kirke kl. 10.30)
Ordet pinse kommer af det græske ord
pentekoste. Det betyder den halvtredsindstyvende og refererer til, at pinsen
falder 50 dage efter påske. Her fejrer
vi, at Helligånden, som er Guds ånd,
kom til verden og skabte tro, håb og
fællesskab blandt mennesker. Derfor
kaldes pinsen også for kirkens fødselsdag.

Bededag: (Vrejlev kirke kl.
10.30)
Indført 1686 af biskoppen over Sjælland, Hans Bagger, og han kaldte
dagen Ekstraordinær Almindelig Bededag. Bededagen blev indvarslet allerede aftenen før, når kirkeklokkerne
ringede som et signal til, at kroer og
forretninger skulle lukke. Alle skulle
faste, indtil gudstjenesterne var afsluttede, og i øvrigt afholde sig fra arbejde.
Denne gudstjeneste er tekstet for hørehæmmede. Søren Skov Johansen
kommer og prædiker.
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Prædikenværksted
Vi ville så gerne sætte nye initiativer i gang efter
så lang tids dvale i kirkelivet. Og så kom Covid-19 igen på tværs i januar måned… Men vi
giver ikke op så let, så derfor er der præmiere
på ”Prædikenværksted” 13. marts efter gudstjenesten. Vi mødes som udgangspunkt en søndag efter gudstjenesten – så er vi jo i den rette
stemning.
Kom og vær med til en snak om den kommende
søndags prædikentekster. Vi begynder med at
læse teksterne højt, og så er ordet ellers frit:
Hvad taler til os, hvad undrer os, hvad synes vi
er uforståeligt? hvad ville vi selv sige, hvis det
var os, der skulle prædike? Og hvad har vi lyst
til at synge?
Snakken over bordet tager udgangspunkt i teksten – men det er ikke til at sige, hvor vi ender…
Alle er velkomne, der kræves ingen øvelse eller

kirkevanthed – bare nysgerrighed og lyst til at gå i clinch med prædiken,
Bibel og snak om tro. Vi regner med at være sammen om Ordet en god
times tid.
Vel mødt til en snak om ”den gode bog”.

Kirkegårdsvandringsgudstjeneste
Vi har ”opfundet” en helt ny slags gudstjeneste med det mundrette navn ”kirkegårdsvandringsgudstjeneste”, som
vi tror kan blive rigtig hyggelig.
Denne ”nye” gudstjeneste holder vi
onsdag den 18. maj kl. 19.00.
Vi starter på kirkegården, hvor en af
gartnerne vil vise rundt og fortælle om
nye tiltage og ændringer på kirkegården. Der bliver mulighed for at stille
spørgsmål til anlægsarbejder eller
planter, arbejdet på kirkegården eller

hvad man nu har på hjertet.
Efter kirkegårdsvandringen samles
vi i kirken til en kort gudstjeneste og
slutter aftenen af med lidt godt til ganen.
Vi kombinerer en lille vandring med
kirkegang og hyggeligt samvær; motion, Guds Ord og fællesskab – hvad
kan man næsten forlange mere?
Vi glæder os meget til at vise vor
smukke kirkegård frem og til at se jer
alle sammen.
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Juniorkor

Spirekor

Fra 3. Klasse og opefter
Fredage kl. 14:15 - 15:05 på Poulstrup Friskole

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 sammen. 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.

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
bruges til de børnegudstjenester og koncerter børnene skal
medvirke til. Vi synger både en- og ﬂerstemmigt, danske, nordiske og engelske 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
Babysalmesang er musik for de
helt små babyer fra ca. 2 mdr til
ca. 1 år og deres forældre. Vi synger og danser salmer og sange
og lytter til musik. Ved hjælp af
rasleæg 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 musikken, 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 torsdage - første gang er
torsdag d. 27 januar kl. 10.00
Det er organist Lene Rom Frederiksen der står for undervisningen.
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 hensyn til Corona og
sørger for afspritning og afstand.

Morgensang
Vi kan lige nå at runde sæsonen af med en hyggelig gang morgensang tirsdag d. 1. marts, kl. 8.30, i Vrejlev kirke… efterfulgt af dejlig kaﬀe og friske rundstykker i sognehuset, og ikke mindst en masse hyggeligt samvær.
Vi synes det er så dejligt at starte dagen med et par tekster fra den gode bog og et par gode salmer eller sange. Vi synger
fra salmebogen eller fra højskolesangbogen til dagens tema – krydret med fakta og anekdoter om salmedigterne eller
komponisterne.
Og efter kaﬀen, rundstykkerne og det gode selskab går vi friske og
glade til dagens dont. Kaﬀen og rundstykkerne, salmerne og læsningerne står vi for, det eneste I skal levere er det gode selskab og salmesangen.
Vi glæder os til at se jer en sidste gang inden sommerhalvåret, hvor vi
samler energi til efterårets og vinterens morgensang, der starter igen
4. oktober.
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Legekirke
Vi har pudset ”Legekirken” lidt af i vintermånederne. Så nu er vi klar til at
byde voksne og børn i dagplejealderen velkommen til en rigtig hyggelig
stund i Vrejlev kirke.
Legekirke vil være fyldt med salmer, sange, dans og leg. Alt sammen tilrettelagt efter børnenes præmisser.
Vi vil møde Snapper. Vi vil blæse sæbebobler, lege med faldskærm, tørklæder, rasleæg osv.
Vi vil bede fadervor og måske bliver 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 1. marts, 5. april, 3. maj og 7. juni – alle gange kl. 10.00
Vi glæder os til at se jer.

Aftengudstjeneste
Den 6. marts, kl. 19.00, holder vi en
af de hyggelige aftengudstjenester, og
den bliver kun mere hyggelig af, at vi
holder den i Hæstrup kirkes fantastiske kirkerum.
Aftengudstjenester er ikke en del af
de fastlagte gudstjenester, som de er
beskrevet i ”Den danske alterbog” eller ”Ritualbogen”. Aftensgudstjenester
har et lidt andet sigte; nemlig at bringe os sammen om Guds Ord og ikke
mindst fremme fællesskabsfølelsen
på et mere socialt plan.
Derfor mødes vi til en kort gudstjeneste og efterfølgende et lille glas vin,
cider eller sodavand og lidt snacks –
og en masse hyggeligt samvær med
gode venner, familie og naboer i kirkerummet.
Kom og vær med, del ud af dit gode
selskab og nyd samværet.
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Årets konﬁrmander
Søndag den 24. april
konﬁrmeres i Vrejlev kirke:
Albert C. M. Nielsen
Amalie L. Sørensen
Angelo H. F. Hansen
Anna Soﬁe B. Rømer
Dana L. Svensson
Freja A. V. Grøn
Frej N. Bukholt
Frida H. Rømer
Jakob B. Rømer
Marcus B. Andersen
Marie H. Fuglesang
Nicole R. Sloth
Rasmus K. Andersen
Sabina M. Hansen
Sheila M. H. H. Blum
Signe B. Simonsen
Silas R. Sørensen
Silje D. Melchiorsen
Sille M. Hansen
Simon Justesen
Zelina B. V. Kristensen

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 1. marts 2022
– ansøgere får besked snarest herefter.

Lørdag den 23. april
konﬁrmeres i Hæstrup
kirke:
Jacob A. A. R. Ulbæk

Syng-sammen i
Hæstrup kirke
Vi har en vidunderlig sangskat i Danmark med masser af skønne sange
og salmer til forskellige årstider, begivenheder i livet og sindsstemninger.
Sange, som løfter sindet og bevæger
kroppen.
Vi mødes tirsdag den 26. april kl. 19.00
i Hæstrup kirke, hvor vi synger sammen. Denne gang synger vi kendte og
elskede sange af Sven Gyldmark, som
har skrevet et utal af sange til danske
ﬁlm. Vrejlev-Hæstrup kirkers kor og
kirkesanger Rune Møller Nielsen vil
hjælpe os igennem programmet og
også synge et par sange undervejs,
så I kan hvile stemmerne og nyde den
dejlig musik.
Der serveres der et glas vin eller cider
og lidt chips efter sangaftenen.
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Gudstjenestelisten

Dato
Marts

Kirkeåret

Vrejlev

Hæstrup Bemærkninger

6. marts

1.s.i fasten

19.00

Aftengudstjeneste med vin og chips

13. marts

2.s.i fasten

10.30

20. marts

3.s.i fasten

09.00

Henrik Bang-Møller

27. marts

Midfaste

10.30

Konﬁrmandernes egen højmesse

April
3. april

Maria Bebudelse

10.30

10. april

Palmesøndag

09.00

Kirsten Munkholt

14. april

Skærtorsdag

19.00

Der serveres et let måltid

15. april

Langfredag

17. april

Påskedag

18. april

2. påskedag

10.30
10.30
19.00

23. april
24. april

Vrå kirke musikgudstjeneste med kaﬀebord

10.30
1.s. e. påske

10.30

Konﬁrmation
Konﬁrmation

Maj
1. maj

2.s.e. påske

8. maj

3.s.e. påske

09.00

13. maj

Bededag

10.30

15. maj

4.s.e. påske

10.30

18. maj

10.30
Henrik Bang-Møller

19.00

22. maj

5.s.e. påske

26. maj

Kr. Himmelfart

28. maj

Lørdagsdåb

29. maj

6.s.e. påske

Kirkegårdsvandringsgudstjeneste

10.30
10.30
10.30
10.30

Hvor intet andet er nævnt, er det Kirstine Rafn, der holder gudstjenesten
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Dåb enten Vrejlev eller Hæstrup

