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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

Populære Bibelposer
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

Sognepræst Kirstine Rafn har vist
menigheden sin kreative side i denne
Corona krisetid ,hvor hun har taget initiativ til at berige mange med dejlige
bibelposer
Hvor er vi heldige at have en sognepræst der tager initiativ, har evnerne
og viljen til at hjælpe og berige menighedens børn og legesyge voksne
med bibelposer
Det er fantastisk at der er personer
som hende, der bruger så megen tid
og viser overskud for at hjælpe andre
Bibelposernes indhold er en bibelhistorie, materiale som passer til historien og forklaring til os, som ikke er så
kreative
Et eksempel kan være:
Historien om Jesu venner, som er disciplene, så er der muslingeskaller,

som skal males og sættes lys i, hvilket symboliserer venskab når man
tænder et lys.
Poul og jeg er i Lystrup og passe børnebørn nu på 4. uge, Frederik på 5 år
og tvillinger Katrine og Malthe på 15
måneder, hvor vi må være kreative
og lege på ny.
Pakkerne som er meget forskellige
og spændende, har interesseret vores børnebørn og os i denne tid, hvor
vi dagligt har leget bibelskole
Vi har samtidig fået genopfrisket vores bibelhistorie på en sjov og inspirerede måde .
Vi er meget taknemmelige for de dejlige og spændende poser, som vi har
haft med til Lystrup hver uge, hvor vi
har været børnepassere.
Fra den 12.3 har vi været i Lystrup i
hverdagene og hjemme på weekend
i Harken indtil vuggestue og børnehaver åbner på fuld tid.
Kirsten Holst

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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Nyt fra præsten
Dette Lokalblad bliver meget anderledes!
Når du læser dette er det formentlig
juni måned, og jeg skriver disse ord
medio april. Så jeg ved ikke, hvordan
verden ser ud om 1½ måned – og
kan derfor ikke fortælle om alle vores
sjove, rare, hyggelige, stemningsfulde og herlige aktiviteter – for jeg kan
ikke planlægge for dem.
”Det er svært at spå… især om fremtiden”. Men vi plejer dog at planlægge for fremtiden, og vi planlægger i
kirkerne mange, mange måneder
frem. Men lige nu er Danmark lukket
ned – også kirkerne. Og jeg ved jo i
sagens natur ikke om kirkerne er lukket op, når dette blad udkommer.

Der er mange ting at sige om Corona
– og de ﬂeste er vist alle blevet sagt.
Der er dog ikke noget godt at sige om
denne forfærdelige sygdom og alle de
følger den har for os, for Danmark og
for verden omkring os. Det er mit helt
store håb, at vi er vel på den anden
side, når du læser dette. Men jeg frygter samtidig, at det ikke er tilfældet.
Og foruden alle de tragiske historier,
de rystende tabstal og de menneskelige tragedier – er der også det faktum,
at vi ikke kan planlægge noget som
helst, før vi ved noget mere. Vi beﬁnder os hele tiden i et slags vakuum,
hvor vi venter og venter på nyt, på nye
retningslinjer, på det næste led i genåbningen af landet – mens vi sidder og
frygter, at de kommende tiltag ikke luk-

ker op – men lukker mere ned.
Når vi igen kan holde gudstjeneste og
forsamles bliver det helt fantastisk. Og
indtil da, kan præsten bare drømme
om den dag, hvor jeg igen kan trykke
jeres hånd, se jer i øjnene og være
sammen med jer alle sammen. For
den dag kommer tilbage til os – og
drømme er gode at have, drømme og
håb holder os i gang.
Med drømmen om fællesskab og med
håbet om at være godt på vej ud på
den anden side, når du læser dette
mange varme hilsner fra Kirstine

Vrejlev kirkegård

Per Dahl Sørensen arbejder her
med udskiftning af hække

På kirkegårdene har personalet været
i gang i ﬂere uger, efter at have været
hjemsendt de første 2 uger af coronanedlukningen.
Vi har budt velkommen til en ny medarbejder på holdet, nemlig Carsten Krøgholt. Han er allerede godt inde i tingene,
og nyder arbejdet i det fri.
Her sidst i april bliver en del gravsteder
fjernet, og der bliver plads til nye bede.
Ann har arbejdet med at lave nye rosenbede omkranset af nogle af de granitsten
der tidligere lå på krikegården.
Der bliver også stadig udskiftet hække, og
det kan se slemt ud, når Per roder, men
det bliver helt bestemt ﬂot når
det er færdigt.
I Hæstrup sker der også nyt på
kirkegården, mere herom i næste nummer.
Ann Bech Larsen laver ﬂotte
bede, som kan nydes fra
en af de mange bænke på
kirkegården

Carsten Krøgholt nyder arbejdet

Fredagsdamer
I disse corona tider holder vi også ”fri”. Vi mødtes sidst
den 6. marts og 11. marts kom meldingen at vi ikke måtte
samles. Vi håber på mere normale tider, så vi kan mødes
4. september kl. 14.00 i Sognehuset. Alle ønskes en god
sommer.
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Hvad får præsten tiden til at gå med under
Coronakrisen?
Da Danmark lukkede ned, tog man
samtidig muligheden for menighedspleje fra alle præsterne. Vi kunne ikke
længere holde gudstjenester, vi kunne
til nød vie og døbe og naturligvis begrave eller bisætte, men intet var som før.
Foruden de kirkelige handlinger er
præstens største opgave jo kontakten
til menigheden og forkyndelse af Guds
ord. Det så vanskeligt ud med et helt
nedlukket land.
Mange af mine gode kollegaer tog ret
hurtigt de sociale medier i brug og lavede korte andagter, som man så kunne
høre og se på fx Facebook og på de
forskellige kirkers hjemmesider. Og det
gjorde de så glimrende. Mine tanker gik
derfor i en anden retning – især ansporet af den megen omtale i medierne af
hjemmeskoling og alt, hvad det medførte.
En af de ting, der slog mig var, at børn
bruger meget tid på computere, IPads,
mobiltelefoner og andre elektroniske
dimser i deres fritid. Og nu blev hverdagen endnu mere elektronisk, når de
skulle hjemmeskoles via computere og
IPads. Og hvis præsten så også blev
elektronisk, ville det vist blive alt for meget.
Mit mål var derfor dels at komme ud til
store og små og dels være en anderledes spiller. Hermed var begrebet ”Bibelposer” født. De første dage gik med
planlægning og bestilling af varer – og
ikke mindst at ﬁnde ud af, hvordan og
hvorledes det skulle gøres.
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En Bibelpose indeholder en fortælling
fra Biblen til højtlæsning og en aktivitet, der passer til historien. Det er så
meningen, at en voksen læser højt og
børn og unge laver aktiviteten imens.
Bibelposerne udkommer hver anden
dag, og kan afhentes på præstegården efter aftale med præsten.
Der er gået virkelig mange timer med
planlægning, udtænkning af aktiviteter og bibelhistorier, der passer
til, med pakning af poser og indkøb.
Men det er sjovt – også for præsten.
Og hele konﬁrmandstuen ligner julemandens værksted…
Vi har været vidt omkring; skabelsen,
bespisningsunderet, Noas ark, Babelstårnet, Moses, David og Goliat
påsken, Egyptens 10 plager… Bare
for at nævne nogle stykker. Og planen er at fortsætte Bibelposerne så
længe der er interesse for dem. Der
er i skrivende stund (medio april) udleveret 15 forskellige Bibelposer ialt
465 stk.!
Foruden Bibelposerne har der faktisk
været en del at se til. ”Dagens ord”
er blevet lagt på Facebook og kirkernes hjemmeside. Sjælesorg er blevet
henvist til telefoniske samtaler, og det
har fungeret overraskende godt. Og
så har præsten ryddet op i de ﬂeste
af sine mapper og ringbind – det er
da helt utroligt hvor meget papir, man
får samlet på 10 år…

Vi siger tilykke til:
Laura Shadow Larsen
Døbt i Vrejlev kirke 23. februar
2020
Erik Valdemar Kaae Balle
Døbt i Vrejlev kirke 29. februar
2020
Villum Zakarias Jeppesen
Andreasen
Døbt i Vrejlev kirke 29. februar
2020
Villas Zakarias Jeppesen
Andreasen
Døbt i Vrejlev kirke 29. februar
2020

Vi har taget afsked
med:
Mogens Arenholt Bruun
Bisat fra Vrejlev kirke 29. januar
2020

Kun for mænd
er også ramt af nedlukningen
p.g.a corona, så indtil der lukkes
op og tiderne bliver normale igen,
er arrangementet sat på pause.

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

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/salmer og
viser?
Koret holder p.t. pause, men starter
op efter sommerferien.
Vil du vide mere er du velkommen til
at kontakte
kirkens organist
Lene Rom Frederiksen
tlf. 30 12 90 81

Salmer på video
Gudstjenesterne i Vrejlev og Hæstrup kirker var selvfølgelig også
omfattet af regeringens beslutning
om, at alle oﬀentlige institutioners
indendørs aktiviteter blev indstillet
fra den 11. marts. Det betød, at alle
medarbejdere blev hjemsendt i lighed med rigtig mange andre i hele
Danmark.
Det samme var derfor også gældende for vores organist Lene Rom
Frederiksen og kirkesanger Rune
Møller Nielsen.
Vrejlev kirke, der ellers er åben hver
dag i året, da det er en vejkirke, er
således også lukket i denne tid, men
Lene og Rune ﬁk den gode ide at de
kunne ”låne” kirken (mod løfte om
at holde god afstand) og det er der
kommet nogle dejlige videoer ud af.
Videoerne er blevet oﬀentlig gjort på
kirkernes Facebook side, samt på
kirkernes hjemmeside, og som det
ses af billedet er budskabet nået ud
til rigtig mange, der har nydt godt af
deres smukke samspil.

Menighedsmøde & orienteringsmøde
Tirsdag den 18. august 2020 kl. 19:00 i Præstegårdens
konﬁrmandstue (foreløbig tidspunkt)
Vi holder det årlige menighedsmøde sammen med orienteringsmøde vedr. valg til menighedsrådet.
Mødet var oprindeligt planlagt til den 12. maj, men p.g.a.

samlingsforbuddet, er mødet ﬂyttet til den 18. august
2020
Da det er svært at planlægge i disse corana-tider er tidpunktet foreløbig, så hold godt øje med dagspressen, hvor
det endelige tidspunkt annonceres.
Erik Kristensen
formand for menighedsrådet
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