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Forsidebillede: Vi ser frem til lyse tider - uden corona, men med sol og varme
Her er Ann i gang med pasning af gravsteder på Vrejlev kirkegård

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:
12. – 14. marts (HEBM)
16. – 18. april (HEBM)
3. - 9. maj (HEBM)

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 planlagt yderligere 3 dåbsgudstjenester i år. Og det er jo som bekendt
det dåbspar, der først melder sig, der bestemmer i hvilken kirke dåben skal
være.
Følgende lørdage holder vi dåbsgudstjeneste:
29. maj kl. 10.30 i Vrejlev kirke
28. august kl. 10.30 i enten Vrejlev eller Hæstrup kirke
27. november kl. 10.30 i enten Vrejlev eller Hæstrup kirke

Hvis vi må og kan
Det er svært at spå – især om fremtiden. Det gamle Storm P. udsagn er
mere aktuelt end nogensinde.
Vi planlægger alle vores traditionelle
arrangementer og gudstjenester i håbet om, at de kan afvikles – men vi ved
det ret beset ikke. Det går så hurtigt
med genåbninger og nedlukninger,
at dét der gælder lige nu i skrivende
stund kan se helt anderledes ud, når
du sidder med det friske Lokalblad i
hænderne.
Præsten skriver sine indlæg op til 4
måneder før den aktuelle begivenhed,
derfor kan vi ikke vide, om det går
”som præsten prædiker” – hvilket det
jo i øvrigt ofte ikke gør
I opfordres derfor til at følge med på kir-

Fra før verden gik i stå og samlingsforbud blev en del af hverdagen

Minikonﬁrmander
Vi håber meget, at vi har mulighed
for at samle minikonﬁrmanderne fredag den 28. maj fra kl. 12.00 til kl.
19.00 og igen søndag den 30. maj
til gudstjenesten kl. 10.30 – frokost i
sognehuset og mere kreativ leg indtil
kl. 16.00, hvor alle ”mini’erne” afhentes.
Poulstrup Friskoles 3.kl. får en invitation til deltagelse i minikonﬁrmandundervisningen i løbet af foråret, og
vi glæder os til nogle hyggelige og
lærerige timer i godt selskab.
Fredagen består af sang, leg, kreative aktiviteter og indøvning af gode
indslag til søndagens gudstjeneste.
Søndagen består af deltagelse i
gudstjenesten med forældre m.v. og
en rigtig hyggelig eftermiddag.
Såfremt der fortsat er restriktioner
ved i slutningen af maj måned for-

kernes hjemmeside og Facebook, hvor
vi løbende vil orientere jer om den aktuelle situation. I følger formentlig med
i dagspressen og nyhedsudsendelserne i TV, hvorfor I derigennem også
er orienteret om evt. nedlukninger/
genåbninger. Og skulle I blive i tvivl
om hvorvidt kirken er åben eller et arrangement bliver til noget – er I meget
velkommen til at kontakte mig enten
via mail (krr@km.dk) eller på telefon

98 98 60 43.
Vi må fortsat mødes, hvis vi har brug
for det. Derfor kan jeg også altid træffes for en samtale. Det kan enten være
via telefon – eller et besøg, hvor vi
selvfølgelig spritter af, holder afstand
og i øvrigt opfører os ansvarligt. Så tøv
ikke med at kontakte mig.

søges minikonﬁrmandundervisningen
rykket til forsommeren – alternativt afvikles minikonﬁrmandundervisningen

efter sommerferien.

mange varme hilsner
Kirstine

Minikonﬁrmander 2020
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Vi siger tilykke til:

Konﬁrmation lørdag den 11. og
søndag den 12. september 2021

Der har ikke været barnedåb siden sidst.

Det er vores store håb, at vi igen kan samles til en festlig konﬁrmation i Hæstrup og Vrejlev kirker. Og hvis alt er ”normalt” holder
vi konﬁrmation begge dage kl. 10.30.
Danmark er forhåbentlig kommet så langt i håndteringen af Corona, at vi igen kan nærme os normale tilstande. Men vi er også
forberedt på, at konﬁrmationerne måske skal opdeles i ﬂere. I så
fald bliver der konﬁrmation kl. 9.00 og kl. 11.00 begge dage. Med
en opdeling får vi mulighed for at konﬁrmanderne får så mange
gæster med, som det er fysisk muligt.

Vi har taget afsked med:
Kaj Mølgaard Sørensen
Bisat fra Hæstrup kirke den 5. november 2020
Thomas Munk
Bisat fra Vrejlev kirke den 12. december 2020

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 9. august 2021 – ansøgere får besked snarest herefter.
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Koret holder corona pause
Når coronarestriktionerne er afblæst øver og synger koret igen.
MEN vi vil da lige vise jer hvor hyggeligt det er at synge
i kor i Vrejlev, trods den meget trange plads i Sognehuset. Pladsen er trang, men humøret er højt og sammenholdet fantastisk.
Kontakt organist Lene Rom Frederiksen for mere info.
Lene kan kontaktes på Tlf. nr. 98 88 78 81 eller 30 12
90 81

De første der møder
ind til koraften, sørger
for at alle borde og
stole stables i den ene
ende af lokalet, så der
kan blive plads til at at
øve.
Når koret er færdig
med at øve, skal alle
borde og stole stilles
på på plads - og der
gøres klar til fælles
kaﬀebord.

23
23 Lokalbladet

Konﬁrmanderne
Der er virkelig noget at se til i konﬁrmandstuen… De unge mennesker
knokler med kristendommen, det kristne budskab og bibelhistorierne. Vi
lærer gennem kreative opgaver og vi glæder os til at vise, hvad vi kan og
hvad vi har lært.
Om alt går vel holder konﬁrmanderne deres helt egen højmesse i Vrejlev
kirke søndag d. 21. marts
kl. 10.30, hvor vi skal høre
bibelhistorier fortalt på nudansk, bønner og kollekter
skrevet af konﬁrmanderne
i et meget tidssvarende
sprog – og så skal konﬁ’ernes helt egen salme uropføres.
Det er vores store håb, at
vi kan slå dørene op og invitere alle indenfor denne
særlige dag, men vi ved
det først, når tiden sig nærmer.
Men vi glæder os under
alle omstændigheder –
også selv om vi måske
bliver nødt til at rykke konﬁrmandernes helt egen
højmesse til en lidt senere
dato.
Fra konﬁrmandernes egenhøjmesse i 2019

Der arbejdes i konﬁrmandstuen efterår 2020
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Påskens gudstjenester
Det er jo med nogle forbehold vi i øjeblikket planlægger, derfor er alternativet anført med kursiv (skråskrift) på
både skærtorsdag, langfredag og 2.
påskedag.

almindelig højmesse kl. 10.30 i Vrejlev
kirke, idet der er ﬂere pladser i Vrejlev
end i Hæstrup, når der er restriktioner
mht. afstand og antal personer i kirkerummet.

påsketid, bliver gudstjenesten holdt
som almindelig højmesse kl. 10.30 i
Vrejlev kirke.

Påskedag den 4. april, kl. 10.30, holder vi en festlig højmesse i Vrejlev kirke for at fejre den opstandne Kristus.
Vi har tradition for korets medvirken
og ekstra musikinstrumenter, der spiller smuk sammen med orglet. Det er
– modsat langfredag – virkelig en glædens dag, som vi ser frem til at markere.
Skærtorsdag den 1. april, kl. 19.00,
mødes vi i Vrejlev kirke til en hyggelig
aftengudstjeneste med altergang. For
det var jo netop skærtorsdag, Jesus
indførte altergangen – eller nadveren,
som den også kaldes. Nadver er et lidt
gammelt ord, der betyder aftensmad.
Vi har tradition for at samles ved et
langbord i kirkeskibet efter gudstjenesten og nyde en let anretning.
Såfremt der fortsat er restriktioner ved
påsketid, bliver gudstjenesten holdt
som almindelig højmesse kl. 10.30 i
Vrejlev kirke uden måltidsfællesskab
(fællesspisning).

2. påskedag den 5. april, kl. 19.00,
holder vi fælles musikgudstjeneste
i Vrå kirke med Vrå/Em pastorat og
Rakkeby/Sejlstrup/Vejby/Harritslev/
Jelstrup pastorat. Alle kormedlemmer
fra alle kirker og alle organister lægger
sig i selen for at give os en fantastisk
oplevelse. De tre præster læser og vi
nyder den stemningsfulde kirke og det
gode samvær – der i øvrigt traditionen tro fortsætter i Vrå sognehus efter
gudstjenesten med kaﬀe m.v.
Såfremt der fortsat er restriktioner ved

Langfredag den 2.
april, kl. 10.30, holder vi højmesse i Hæstrup kirke. Vi bruger
traditionelt Hæstrup
kirke langfredag, fordi
altertavlen i Hæstrup
kan lukkes – modsat
Vrejlev kirkes altertavle. Det er en alvorlig dag, hvor altertavlen dels er lukket og
der dels heller ikke
er hverken lys eller
blomster på alteret –
for at markere alvoren
i Jesu korsdød.
Såfremt der fortsat
er restriktioner ved
påsketid, bliver gudstjenesten holdt som
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Gudstjenestelisten
Dato
Marts
7. marts

Kirkeåret

Vrejlev

3. s. i fasten

Hæstrup
10.30 Kirstine Rafn

14. marts

Midfaste

09.00 Kirstine Rafn

21. marts

Maria Bebudelse

10.30 Kirstine Rafn

28. marts

Palmesøndag

10.30 Kirstine Rafn

1. april

Skærtorsdag

10.30 Kirstine Rafn

2. april

Langfredag

10.30 Kirstine Rafn

4. april

Påskedag

10.30 Kirstine Rafn

5. april

2. påskedag

10.30 Kirstine Rafn

11. april

1. s. e. påske

10.30 Kirstine Rafn

18. april

2. s. e påske

09.00 Henrik Bang-Møller

25. april

3. s. e. påske

10.30 Kirstine Rafn

30. april

St. Bededag

April

Maj

10.30 Kirstine Rafn
10.30 Kirstine Rafn

2. maj

4. s. e. påske

10.30 Kirstine Rafn

9. maj

5.s. e. påske

09.00 Henrik Bang-Møller

13. maj

Kr. Himmelfart

10.30 Kirstine Rafn

16. maj

6.s. e. påske

23. maj

Pinsedag

10.30 Kirstine Rafn

24. maj

2. pinsedag

10.30 Fælles gudstjeneste ved Sejlstrup kirke

29. maj

Dåbsgudstjeneste

10.30 Kirstine Rafn

30. maj

Trinitatis

10.30 Kirstine Rafn

10.30 Kirstine Rafn

Minikonﬁrmander medvirker

Juni
6. juni
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1. s. e. Trinitatis

10.30 Kirstine Rafn

