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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 sognepræsten i Vrå og Em Kristian Brogaard
træﬀes på telefon 51 29 25 35 eller mail kba@km.dk
Følgende dage holder jeres præst fri:
21. – 23. december og 28. – 30. december
11. – 13. januar
11. – 17. februar

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 23. november kl. 19.30: Adventsmøde hos Dorthe og Per Møller
Fredag den 18. januar
kl. 19.30: Møde hos Dorthe og Per Møller
Fredag den 8. februar
kl. 19.30: Møde hos Dorthe og Per Møller
Fredag den 15. marts
kl. 19.30: Møde hos Dorthe og Per Møller
Adr. Smedievejen 95, 9800 Hjørring
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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Fællesskabseftermiddage
Det er stadig den første fredag i måneden og vi starter klokken 14 og slutter ca.
klokken 17. Alle der har lyst til deltage i nogle hyggelige eftermiddage, hvor vi
strikker, syr, synger og hygger os med kaﬀe og kage, er velkomne og alt hvad
vi laver bliver leveret til Bodil Risdal i Hjørring og hun sørger for at det kommer
frem til Rumænien.
Datoerne er: 7. december. 4. januar. 1. februar. 1. marts.

Juleafslutning for børnehaven
i Hæstrup kirke
Onsdag den 5. december, kl. 10.00 glæder Nol sig meget til at
tage imod alle børn og barnlige sjæle i den hyggelige Hæstrup
kirke.
Nol er en hyggelig – og lidt fræk fyr – som gerne vil fortælle om
den gang han red med den tykke dame på ryggen en meget, meget lang tur – helt til Betlehem.
Vi hygger os med sjove julesange, vi hopper og danser – og hører
Nols fortælling – og det er ikke bare for børn. Alle er meget velkommen til at være med til at give børnehavebørnene en dejlig
oplevelse – og måske selv få et lille pusterum i juletravlheden.

Legehjørnet i Hæstrup er populært

Nol er en lille fræk fyr

dagplejebørn hos de lokale dagplejemødre. Vi vil
gerne give alle børn i den alder en hyggelig og sjov
oplevelse.

Juleafslutning for
dagplejebørnene
Tirsdag den 4. december, kl. 10.00
”juler” vi for alle børn i dagplejealderen i Vrejlev kirke. Vi synger og danser, hopper og kaster med ærteposer,
rasler med ”æg” – og hører æslet Nol
fortælle om den gang Jesus blev født
og meget, meget mere.
Vi hygger os rigtig meget og har det
sjovt.
Kom og vær med og giv dagplejebørnene en dejlig juleafslutning i kirken.
Tag endelig barnebarnet eller egne
børn med – de behøver ikke være

Julestemning i Vrejlev kirke
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De 9 læsninger
3. søndag i advent, den 16. december, kl. 19.00 holder vi ”De 9 læsninger” i Hæstrup kirke. Medlemmer af
koret læser bibeltekster, og synger
for og med os og det er i det hele
taget en festlig aften.
Det der gør denne aften til noget
helt særligt er jo, at det er mange lokale kræfter, der bidrager til aftenen.
Foruden selvfølgelig, at vi samles i
det smukke kirkerum og deler en
stund i ro og afslappethed. Dét kan
vi jo nok trænge til midt i december
måned med alle de gøremål vi hver
især har.
Vi slutter aftenen af med en kop kaffe og en julesmåkage eller to – og
ikke mindst med hyggeligt samvær
med venner og familie. Kom og vær
med – og tag alle venner og naboer
med.

Morgensang
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Vi fortsætter traditionen med morgensang
og morgenkaﬀe:
Tirsdag den 4. december 2018,
tirsdag den 8. januar 2019,
tirsdag den 5. februar 2019 og
sæsonafslutning
tirsdag den 5. marts 2019.
Vi begynder i Vrejlev kirke kl. 8.30 med læsninger fra Biblen, salmesang og lidt beskrivelse af salmerne eller salmedigterne. Og efter
ca. ½ time samles vi i sognehuset til en god
kop kaﬀe med rundstykker til – og ikke mindst
hinandens gode og hyggelige selskab.
Kom og vær med – det er rigtig hyggeligt – og
i øvrigt en dejlig måde at starte dagen på.

Babysalmesang
Vi starter babysalmesnag torsdag den 31. januar kl. 10.00 i Vrejlev kirke
Vi mødes i alt 10 torsdage i efteråret, 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

Legekirke
Både i januar og februar måned mødes vi til legekirke for alle børn i dagplejealderen i Vrejlev kirke.

Tirsdag den 8. januar
Tirsdag den 5. februar

begge dage kl. 10.00
Vi synger og danser, hopper og kaster
med ærteposer, rasler
med rasleæg. Vi hygger os kort sagt
på alle mulige måder.
Kom og vær med og giv dagpleje- og
vuggestuebørnene en dejlig oplevelse
i kirken.

Vi siger tilykke til:
Magne Heitmann Kristensen
Døbt i Vrejlev kirke
19. august 2018
Malte Gade
Døbt i Vrejlev kirke
19. august 2018
Ellinor Helmer Jensen
Døbt i Hæstrup kirke
7. oktober 2018
Nora Vittrup Larsen
Døbt i Vrejlev kirke
21. oktober

Vi har sagt farvel til:
Andrea Kristine Jensen
Bisat fra Vrejlev kirke
6. august 2018
Povl Hansen
Begravet fra
Valgmenighedskirken
18. august 2018
Gudrun Elisabeth Johansen
Bisat fra Vrejlev kirke
30. august 2018
Hans Erik Mikkelsen
Bisat fra Vrejlev kirke
15. september 2018
Gunnar Kristian Andersen
Begravet fra Hæstrup kirke
22. september 2018
Niels Vagner Jensen
Bisat fra Vrejlev kirke
4. oktober 2018

Dåbsgudstjeneste
Så er datoerne fastsat for vores ﬁre
årlige dåbsgudstjenester i 2019:

Børge Georg Christensen
Begravet fra Vrejlev kirke
18. oktober 2018

Lørdag den 23. februar, kl. 10.30,
lørdag den 25. maj, kl. 10.30 ,
Lørdag den 24. august, kl. 10.30 og
Lørdag den 30. november, kl. 10.30.

Lydia Krista Hermansen
Begravet fra Vrejlev kirke
20. oktober 2018

I lighed med tidligere år bestemmes kirken –
enten Vrejlev eller Hæstrup –
af det dåbspar, der først bestiller dåb.
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Juleafslutning for Poulstrup
Friskole og
børnehus i Vrejlev kirke
Inden skolebørnene går på juleferie plejer
de at slutte første halvdel af skoleåret af i
kirken. Og i år er ingen undtagelse. Fredag
d. 21/12 starter eleverne fra Friskolen et
lille fakkeloptog fra skolen mod kirken. De
ankommer ca. kl. 8.20 og deltager i dagens
første fejring af juleferien.
Vi holder en kort gudstjeneste – der selvfølgelig handler om jul – synger de bedste
julesange og julesalmer og lader op til de
dejlige fridage, som ligger foran os.
Vi vil meget gerne invitere alle interesserede med denne morgen, kom og oplev
den dejlige stemning, når mere end 200
skoleelever, børn fra børnehuset og lærere
glæder sig til juleferien, til at sove længe, til ikke at lave lektier – og
måske også lidt til at få julegaver…

Julehjælp
Vrejlev-Hæstrup Pastorat yder igen i år
julehjælp til familier, der har vanskeligt
ved at få tingene til at hænge økonomisk
sammen i julen. Vores muligheder for at
yde julehjælp afhænger af indsamlingen
i kirkerne i november og december måned, idet hjælpen udelukkende ﬁnansieres af privatpersoner. Vi er derfor meget
taknemmelige for de gode gaver, som I
lægger i kirkebøsserne hver søndag. I er
med til at gøre en forskel for andre mennesker. Tak for jeres støtte.
Julehjælpen består af en købmandskurv
med madvarer til en hyggelig juleaften.
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Det er tanken, at der så i familierne
måske er lidt til overs til at købe en
lille ting til børnene, når nu julemaden ikke er en udgift.
Man søger julehjælp ved personlig
henvendelse til præsten med angivelse af hvem man er, kontaktoplysninger, samt oplysning om antal
familiemedlemmer. Kun sognebørn
i Vrejlev eller Hæstrup sogne kan
søge julehjælp.
Alle ansøgninger behandles fortroligt og skal være præsten i hænde
senest onsdag den 19/12. Fredag
den 21/12 vil man blive ringet op

med besked om hvorvidt man er kommet i betragtning til julehjælp, samt aftale om udbringning / afhentning af købmandskurven.

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

Sangaften i Præstegården
Tirsdag d. 26. februar kl. 19.00
Aftenens tema er:
DANSK TOPPEN 50 ÅR
D. 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
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Syng julen ind i Vrejlev kirke
Den første søndag i advent – 3. december – synger vi julen ind i
Vrejlev kirke kl. 19.00.
Samtidig modtager vi lyset fra fødselskirken i Betlehem, som sendes ud i verden til glæde for alle. Lyset ankommer til en næsten
mørk kirke, hvor vi sidder og lytter til dejlig musik fra Lene og orglet. Vores spejdere kommer med lyset, og alle - som har lyst - er
med til at tænde alterlysene og derefter lysene i bænkerækkerne
hele vejen ned gennem kirken, så vi til sidst sidder i en dejlig, varmt
oplyst kirke. Lyset brænder hele aftenen og alle kan medbringe lys
eller lygte og få Betlehemsﬂammen med hjem. Skulle man have

glemt et lys eller en lygte, kan man for få kroner købe et lys i
kirken.
Når lyset er tændt vil vi synge mange af de kendte og dejlige julesange og julesalmer og høre en god historie. Efter en times tid
er det tid til glögg (eller sodavand) og lune æbleskiver og en god
snak med venner, familie og naboer.
Billederne er fra sidste års ”Syng julen ind” i Hæstrup kirke

Nytårsgudstjeneste
Nytårsdag - 1. januar holder vi to gudstjenester; kl. 14.00 i Hæstrup kirke og kl. 16.00 i
Vrejlev kirke.
Vi byder på en god kop kaﬀe og et stykke
hjemmelavet kransekage efter hver af gudstjenesterne, så vi får mulighed for at ønske
hinanden godt nytår.
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Gudstjenestelisten
Dato
December
2. december

Kirkeåret

Vrejlev

1.s.i advent

19.00 Kirstine Rafn

Hæstrup

Syng julen ind, æbleskiver og glögg

5. december

10.00 Kirstine Rafn
Børnehavens julegudstjeneste

9. december

2.s.i.advent

16. december

3.s. i advent

10.30 Kirstine Rafn
19.00 Kirstine Rafn
De 9 læsninger - kaﬀe

21. december

08.00 Kirstine Rafn
Skolens juleafslutning

23. december

4.s.i advent

09.00 Kristian Brogaard

24. december

Juleaften

10.30 Kirstine Rafn
Gudstjeneste i børnehøjde

24. december

Juleaften

15.30 Kirstine Rafn

25. december

Juledag

26. december

2. juledag

10.30 Kirstine Rafn

30. december

Julesøndag

09.00 Kristian Brogaard

Nytårsdag

16.00 Kirstine Rafn

14.00 Kirstine Rafn
10.30 Kirstine Rafn

Januar
1. januar

14.00 Kirstine Rafn

Nytårsgudstj. Kaﬀe og kransekage

6. januar

1.s.e.h.3 k.

10.30 Kirstine Rafn

13. januar

2.s.e.h.3 k.

09.00 Kristian Brogaard

20. januar

s.s.e.h.3 k.

10.30 Kirstine Rafn

27. januar

Septuagesima

10.30 Kirstine Rafn

Nytårsgudstj. Kaﬀe og kransekage

Februar
3. februar

Seksagesima

10.30 Kirstine Rafn

10. februar

Fastelavn

10.30 Kirstine Rafn

17. februar

1.s.i fasten

10.30 ??

23. februar

Dåbsgudstjeneste

24. februar

2.s.i fasten

10.30 Kirstine Rafn
10.30 Kirstine Rafn

Marts
3. marts

10.30 Kirstine Rafn
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