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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, tlf. 98 98 10 40, mail HEBM@KM.DK
Tårs/Morild: Kirsten Munkholt, tlf. 98 96 10 83, mail KIMU@KM.DK
Følgende dage holder præsten fri:
18. – 19. september (HEBM)
5. – 11. oktober (HEBM)
13. – 15. november (KIMU)

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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Fællesskabseftermiddage
Så nærmer tiden sig, hvor det er hyggeligt at sidde indendørs og beskæftige
sig med for eksempel håndarbejde, hvis man er lidt kreativ, og ønsker at
bidrage med trøjer, huer, sjaler, bamser mm til rumænske børnehjem
Mødedatoer for vores fredagseftermiddage er i efteråret:
4. september,
2. oktober,
6. november og
4. december.
Alle dage klokken 14 i sognehuset og alle der har lyst er velkommen.

Konﬁrmation 2020
Konﬁrmationerne er udskudt til lørdag
d. 12. og søndag d. 13. september. Vi
holder i alt 4 konﬁrmationer (kl. 9.00 og
kl. 11.00 begge dage), så konﬁrmanderne kan få så mange gæster med
som muligt. Da der fortsat (i hvert fald
lige nu, hvor denne tekst bliver til) er
restriktioner vedrørende deltagerantal,
afstand og færden i kirkerne, må vi beklage, at stort set alle pladserne i kirken tildeles konﬁrmanderne og deres
familier, hvilket betyder, at der ikke vil
være ret meget plads til søndagskirkegængerne. Det håber vi, I har forståelse for og takker for jeres tålmodighed.
Det er fortsat muligt at lægge blomster,
gaver eller telegrammer i poser i våbenhuset, der er vagter, som vi hjælpe
jer.

Lørdag d. 12/9, kl. 9.00 i
Vrejlev kirke konﬁrmeres:
Anna
Anton
Asbjørn
Hansa
Kim
Steen
Jonas

Lørdag d. 12/9, kl. 11.00 I
Hæstrup Kirke konﬁrmeres:
Lærke
Magnus
Nicklas

Søndag d. 13/9, kl. 9.00 i
Vrejlev Kirke konﬁrmeres:
Cecilie D. A.
Emilia
Julie
Karoline
Laura
Sarah

Søndag d. 13/9, kl. 11.00 i
Vrejlev kirke konﬁrmeres:
Amanda
Andrea
Cecilie H.S.
Miriam
Sebastian

Konﬁrmandholdene:

Fra konﬁrmation 2019
Konﬁrmanderne deles i 4 hold til
konﬁrmationerne i september
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Vi siger tilykke til:
Vrejlev og Hæstrup kirker
har fået en stola.
Stola betyder egentlig ”lang kjole” eller
”klædedragt” og er et ca. 11 cm bredt,
langt, lige skulderbånd, som præsten
har over præstekjolen under altertjenesten i højmessen.
Vores nye stola er broderet af sognepræsten og symbolikken er meget enkel; masser af ﬁsk.

Noah Myrup Andersen
Døbt i Vrejlev kirke 14. juni 2020
Kamma Vestergaard Jensen
Døbt i Vrejlev kirke 28. juni 2020

Vi har taget afsked med:
Eva Melsen
Begravet fra Hjørring kirkegårdskapel
den 22. april 2020
Poul Møller Jensen
Bisat fra Hjørring kirkegårdskapel den
19. maj 2020
Else Nikoline Bertelsen
Begravet fra Vrejlev kirke den 22. maj
2020
Christian Vilhelm Aastrup Johansen
Bisat fra Hæstrup kirke den 25. maj
2020
Svend Villy Andreasen
Begravet fra Vrejlev kirke den 26. maj
2020

Fisken er jo Jesu symbol. Og det har
en lidt pudsig historie. Man siger, at
under forfølgelserne af de kristne i de
første århundrede e.Kr. var ﬁsken den
hemmelige kode mellem de kristne.
Ordet for ﬁsk, hed på græsk Ichthus
og det dannede et akronym for Jesus.
De enkelte bogstaver var forbogstaver
i sætningen; Jesus Kristus Guds Søn
Frelser.
Endvidere hvervede Jesus jo ﬂere af
sine disciple blandt ﬁskerne, de blev
kaldet til at være ”menneskeﬁskere”.
På stolaen ses ﬁsk, der nærmest falder ned ad og samles i store stimer
nederst, for på den måde at illustrere,
at Jesus kommer til os fra himlen og
bliver ved og ved med at komme ned
til os.
Stolaen er hvid med ﬁsk i rød, grøn,
lilla og sort – alle kirkeårets farver.
Kirstine viser stolt den nye
ﬂotte stola frem
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Nis Østergaard Frederiksen
Bisat fra Vrejlev kirke den 30. maj
2020
Jens Christian Hansen
Begravet fra Vrejlev kirke den 27. juni
2020
Svend Aage Pedersen
Begravet fra Vrejlev kirke den 7. juli
2020
Emil Saksager
Bisat fra Vrejlev kirke den 16. juli 2020

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

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.
Du behøver ikke tilmelde dig - bare mød op

Små synger sammen
Glæd dig til d. 10. september, hvor vi synger sammen
i hele landet.
Små synger sammen-dagen er en årlig sangdag for
landets dagtilbud. Alle børn i vuggestuer, børnehaver
og dagplejer er inviteret til at synge med.
Alle kan være med på deres helt egen måde Stort og
småt er lige godt og husk, at man bliver både gladere
og smukkere af at synge.
Vi mødes i Vrejlev kirke kl. 10 hvor vi synger, leger og
danser til kl. 10.45.
Sangens Hus udarbejder materialer til denne dag.

Koret tager fat efter
sommerferien
Vrejlev-Hæstrup kirkers kor synger
igen efter sommer- og coronapause.
Koret vil gerne være hele sognets
kor, og efter en lang pause er vi nu
klar til at starte igen - Koret øver hver
tirsdag fra 19.30 - 21.45 i Vrejlev
kirke (p.g.a. coronarestriktionerne)
Første øveaften er 27. august.
Kontakt organist Lene Rom Frederiksen for mere info.
Du er også velkommen, hvis du
”bare” har lyst til at synge og gerne
vil lære noget mere.

Babysalmesang
Vi starter babysalmesnag torsdag den 17. september 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. (Med forbehold for evt. coronarestriktioner)
Det koster ikke noget at være med. Babysalmesangen ledes af
organist Lene Rom Frederiksen.
Tlf. nr. 98 88 78 81 eller 30 12 90 81

Legekirke
Vi mødes til legekirke for alle børn i
dagplejealderen i Vrejlev kirke.

Tirsdag den 6. oktober 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.

AFLYST
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Store omlægninger endnu engang på Hæstrup kirkegård.
Så er der også kommet ny ﬂisegang
fra kirken over til graverbygningen,
hvor det oﬀentlige toilet jo er. Der er
kommet 2 nye døre i bygningen, der er
lavet en ny inddækning til aﬀaldscontaineren, lavet en ny låge mod øst og
lågen mod vest er blevet malet. Disse
opgaver er udført af Guldagergård Entreprenør, Poulstrup Snedker- & tømrerﬁrma og Malermestrene Kim & Ole
Dissing A/S.
I kirkerne, på kirkegårdene og på
præstegården bliver der jo årligt holdt
syn, hvor der vurderes hvad der er af
fremtidige ønsker, og hvad skal laves
af vedligeholdelsesopgaver. Disse opgaver skrives i budgettet for det kommende år som ønsker, og Hjørring
Søndre provsti der jo står for kirkernes
samlede økonomi i vores område, bevilliger pengene. Så det er hele tiden
med at være med i forhold til vedlige-

holdelsen. Hver 4. år er der det man
kalder provstesyn, hvor provsterne og
provstiudvalget også deltager. Dette
har vi haft i år, og heldigvis konstaterede provstiet at vedligeholdelsesstandarden i Vrejlev-Hæstrup er meget høj.

Og husk som altid, er der spørgsmål
og kommentarer til det vi ﬁnder på og går og laver på kirkegårdene, er men altid velkommen til at slå en tur forbi
kirkegårdene eller ringe til kirkegårdskontoret.
Med ønsket om et godt efterår.
Jan Bjergene Christensen
Kirkegårdsleder

I takt med gravsteder udløber og
ikke i samme grad nu om dage bliver
fornyet, bliver der jo mange tomme
også på Hæstrup kirkegård. Dette
har resulteret i der i år er 10 udløbne
gravsteder der er blevet sået til med
græs. Der er også 3 gange, hvor der
er taget ral af, efterfyldt med jord, og
sået græs. Det er jo vigtigt hele tiden
at tilpasse kirkegårdene til de behov
der er for gravsteder. Der er selvfølgelig stadig ledige gravsteder, samlet på
nordsiden af kirken. Menighedsrådet
laver sammen med personalet planer
for hvordan udviklingen skal være, og
disse skrives i kirkegårdsvedtægten,
der godkendes af Hjørring Søndre
provsti. Det er for at sikre at reglerne
er på plads, og der trods alt er en vis
linje i de omlægninger der sker.
Det gamle lapidarium med gamle
gravsten er blevet nedlagt og gravstenene knust, lige som på Vrejlev kirkegård i 2019, og der er lavet et lille nyt
lapidarium lige nord for kirken.
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Ny lyd i Hæstrup.
Over sommeren er der sket en stor forandring i Hæstrup kirke. Der har jo
i mange år været teleslyngeanlæg til dem der har høreapparat, men nu er
systemet udvidet med højtalere så alle bedre kan høre Kirstines milde røst.
Det har været et ønske igennem nogle år og der er, som der skal ved sådan nogle tiltag tages pris hjem fra ﬂere ﬁrmaer. Valget faldt på AV Center
Aalborg, hvor Tim H. Christensen var ude og fortælle om de muligheder de
kunne tilbyde. Det resulterede i et anlæg af
mærket Bose, og vi skulle nu have noget af
det nyeste der ﬁndes på markedet.
Nu er det jo ikke bare noget man sådan
lige klasker op. Det skal jo passe ind i det
gamle kirkerum, og det udførte AV Center
Aalborgs installatør Heini Jensen til fuld tilfredshed.
Som kirkeværge Bjarne Jensen sagde da
arbejdet var udført: ”Nu er julen reddet i
Hæstrup”. Men der er jo også mulighed for
at komme i kirke inden jul og høre og se det
ﬂotte resultat.
Jan Bjergene Christensen
Kirkegårdsleder
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Martin Luther og den nye
Gud – hvem har magten?
Der var en gang… for mere end 500
år siden i middelalderens Europa herskede tanken om, at menneskene var
inddelt i en form for hierarki. Øverst
var naturligvis Gud, og så fulgte paven, kardinalerne, ærkebiskopperne,
biskopperne, præsterne, diakonerne,
munkene og nonnerne og allernederst
på rangstigen, der befandt det helt almindelige menige menneske sig. Og jo
højere i hierarkiet, jo tættere på Gud var
man.
Denne ”skala-tænkning”, med den
menige mand nederst og de gejstlige
øverst, byggede på en tanke om, at
man kunne gøre sig fortjent til Guds
nåde, sådan at jo mere gudfrygtig man
levede, desto mere nåde ville blive en
til del. ”Noget for nåde” kan man sige.
Martin Luther, den tyske tiggermunk fra
Wittenberg, levede efter disse tanker.
Han gjorde alt, hvad han kunne for at
være god overfor Gud. Han læste de
hellige skrifter, han bad morgen, middag og aften, han angrede, skriftede og
gjorde bod for sine synder. Kort sagt:
han var et fromt menneske helt ind til
knoglerne.
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Men der var alligevel noget galt. Ligegyldigt hvor ihærdigt Luther forsøgte at
tilfredsstille Gud, så rumlede en uro i
hjertet på ham. Var det nu nok, alt det
han gjorde? Kunne han gøre mere?
En aftenstund sad Luther i sit tårnværelse og læste Paulus’ brev til romerne. Her står der at ”Guds retfærdighed
kommer ved tro på Jesus Kristus for
alle, som tror. Der er ingen forskel, for
alle har syndet og mistet herligheden
fra Gud, og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i
Kristus Jesus” (Rom 3:23-25).
Og pludselig går det op for Luther, at
alt, hvad han har tænkt og gjort hidtil, har været helt forkert. Guds nåde
kommer ikke af menneskets gerninger,
men Guds nåde strømmer ene og alene fra Gud. Guds nåde og kærlighed
gives til os mennesker som en gave,
der kommer ud af det blå, uden at vi
mennesker kan bryste os af at have
fortjent den.
På denne måde opdagede Luther ”en
ny Gud”, en barmhjertig og tilgivende
Gud, som radikalt ændrede forholdet
mellem Gud og mennesker. For med
Luthers tanker gøres der ikke forskel
på folk, vi er alle lige overfor Gud. Både
biskop og bondeknold, du og jeg, står

med benene plantet i den samme jord,
og det er ikke os, der nærmer os Gud,
det er ikke os, der kravler op ad rangstigen, hvor paver og præster hører til
på toppen… Det er derimod Gud, der
nærmere sig os! Heri består reformationens befriende budskab.
Denne tanke mærker vi på ﬂere måder
i dag. Det er blandt andet derfor, vi har
en folkekirke, hvor magten ligger lokalt
hos menighedsrådene og ikke centralt
hos biskopperne. Det er menigheden
selv, der peger på den præst, de gerne
vi lhave. Det er menigheden selv, der
råder over sognets penge. Og det er
menighedens selv, der i store træk bestemmer, hvordan de vil indrette sig
som sogn og kirke.
Det er værd at huske på, når vi her i
2020 går til menighedsrådsvalg.
Rigtig godt valg til os alle.

Gudstjenestelisten
Dato
September

Kirkeåret

6. september

13. s.e.trin

12. september

Vrejlev

Hæstrup
10.30 Kirstine Rafn

09.00 Kirstine Rafn

11.00 Kirstine Rafn

Konﬁrmation

13. september

14. s.e.trin

Konﬁrmation

09.00 Kirstine Rafn
Konﬁrmation

11.00 Kirstine Rafn
Konﬁrmation

20. september

15. s.e. trin

09.00 Henrik Bang-Møller

27. september

16. s.e.trin

10.30 Thomas Reinholdt Rasmussen
Høstgudstjeneste

Oktober
4. oktober

17. s.e.trin

10.30 Aase Knak

11. oktober

18. s.e.trin

09.00 Henrik Bang-Møller

18. oktober

19. s.e.trin

10.30 Kirstine Rafn
Tekstet for hørehæmmede

25. oktober

20 .s.e.trin

10.30 Kirstine Rafn

1. november

Allehelgen

10.30 Kirstine Rafn

8. november

22. s.e.trin

10.30 Kirstine Rafn

15. november

23. s.e.trin

09.00 Kirsten Munkholt

22. november

s.s.i kirkeåret

10.30 Kirstine Rafn

28. november

dåbsgudstjeneste

29. november

1.s.i advent

November
14.00 Kirstine Rafn

10.30 Kirstine Rafn

Om kirkens gudstjenester
Som det formentlig er alle bekendt, holder vi gudstjenester
på en noget anderledes måde i disse måneder. Vi må bl.a.
ikke være ubegrænset antal i kirken og skal holde 2 meters
afstand, når vi synger. Derfor har præst, menighedsråd og
aktivitetsråd besluttet, at aﬂyse/udskyde nogle af vores traditionelle gudstjenester, da vi ikke kan gennemføre dem på
forsvarlig vis.

•
•

I 2020 bliver der derfor ikke
Indskrivningsgudstjeneste for
konﬁrmanderne (30. august)
Danmarks udsendte (5. september)

I skrivende stund ved vi endnu ikke, om høstgudstjenesten
(27/9), syng-med-koncert i Hæstrup (27/10), sangaften
(24/11) og julemånedens gudstjenester afholdes som normalt eller måske helt skal aﬂyses i deres oprindelige form.
Vi kan ikke forudsige, hvordan restriktionerne ændres eller ophæves (eller endnu værre; skærpes), så vi opfordrer
jer til at holde øje med kirkernes hjemmeside, kirkernes
Facebookside og Poulstrup.net. Og er I i tvivl, er I meget
velkommen til at kontakte sognepræsten.

27 Lokalbladet

