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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 Tårs kontaktes.
I kommer i kontakt med Kirsten Munkholt enten på telefon 98 96 10 83 eller via
mail KIMU@KM.dk.
Følgende dage holder præsten fri (begge dage inkl.):
17/6 – 19/6
11/7 – 31/7

Fredagsdamer
Kirkegårdskontoret
Vrejlev Kirkevænge 1
Poulstrup, 9760 Vrå
Tlf. 98 98 83 60
Mail: vrejlev.kirke@vh-kirker.dk
www.vh-kirker.dk

Vi holder sommerferie indtil efteråret, hvor vi mødes 2. september, 7. oktober, 4.
november og 2. december, kl 14-16.30
Der bliver strikket så meget, at vores garn er ved at være opbrugt. Skulle I ligge
inde med garnrester er vi dybt taknemmelige for at få det. Garnet kan aﬂeveres
i Sognehuset. Har I ikke mulighed for at komme med det, er I velkomne til at
kontakte Grethe Tlf 26901577, og så vil det blive afhentet.
Der er plads til ﬂere hos fredagsdamerne, vi strikker, hygger, drikker kaﬀe og
synger et par sange. Vel mødt til alle

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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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.

Pilgrimsvandring

Dåbsgudstjenester
Vi holder lørdagsdåb igen den 27. august
og den 26. november.
Det dåbspar, der først melder sig, bestemmer om det skal være i Vrejlev eller i
Hæstrup kirke.
Dåbsgudstjenesterne er korte gudstjenester på ca. ½ time – uden prædiken. Der
holdes en kort dåbstale og vi synger tre
salmer, som dåbsparrene er med til at
bestemme. Vi gør opmærksom på, at der
kan være ﬂere dåb samme dag.
Pilgrimsvandring onsdag d. 15. juni, kl.
19.00 fra Hæstrup Kirke.
Og vi har i år inviteret menighederne
– og præsten – fra Vejby-SejlstrupJelstrup-Harritslev-Rakkeby pastorat
med. Det bliver rigtig godt.
Vi går – traditionen tro – en gudstjeneste i det fri. Under Guds himmel og i
godt selskab vil vi få lidt frisk luft og lidt
motion samtidig med gudstjenesten.
Der er noget ved at gå sammen…
Man går i samme retning; fremad og
sammen. Man sludrer så godt, når
man går. Eller man kan gå i sine egne
tanker og reﬂektere over dette eller
hint. Ja, man behøver faktisk hverken
følges eller tale eller tænke – man kan
også vælge bare at være og bare at
nyde omgivelserne. Det er frit slag, når
man ”går en gudstjeneste”.
Vi mødes ved Hæstrup kirke kl. 19.00

og starter turen derfra. Den varer en god times tid, med ﬂere
stop undervejs, vi synger nogle
dejlige sange eller salmer, holder altergang og slutter i Hæstrup kirke med velsignelse og
en aftensang. Derefter samles
vi om et glas vin, cider eller
sodavand og lidt chips – og en
masse hyggeligt samvær.
Vi glæder os til at gå en tur med
jer, tag endelig naboen og familien med.
Med venlig hilsen Lea og Kirstine
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Vi siger tilykke til:

Friluftsgudstjeneste
Gudstjeneste i Vrejlev præstegårdshave
Søndag d. 21. august holder vi jf. gammel tradition gudstjeneste i præstegårdshaven kl. 14.00.
Vi er selvfølgelig i Vrejlev-Hæstrup pastorat, men i år med deltagelse af VejbySejlstrup-Jelstrup-Harritslev-Rakkeby pastorat – og ikke mindst deres præst Lea.
Vi slår de hvide telte op – hvis nu solen skinner for kraftigt! – og tager de gamle
bænke fra konﬁrmandstuen frem. Og vi lover, at det bliver særligt at holde gudstjeneste mens blikket hviler på en sommerfugl, fuglene ﬂøjter og kaﬀeduften
breder sig.
Efter gudstjenesten er der kaﬀebord med lækker kage.

Luca Salvesen
Døbt i Vrejlev kirke
den 26. februar 2022
Frej Salvesen
Døbt i Vrejlev kirke
den 26. februar 2022
Marius Undall-Behrend Daugaard
Døbt i Vrejlev kirke
den 26. februar 2022
Freja Elmelund Lund
Døbt i Vrejlev kirke
den 13. marts 2022
Martha Bangshøj Saksager
Døbt i Hæstrup kirke
den 3. april 2022
Maja Nørgaard Jensen
Døbt i Hæstrup kirke
den 3. april 2022
Ellen Nedergaard Christensen
Døbt i Vrejlev kirke
den 10. april 2022

Vi har taget afsked med:
Else Jensen
Begravet fra Vrejlev kirke
den 3. februar 2022

Konﬁrmand 2022/2023
Præsten besøger 6.kl. inden sommerferie og give dem en invitation med
hjem.
Kommende konﬁrmander og -forældre
inviteres til indskrivningsgudstjeneste
i Vrejlev kirke onsdag d. 31. august
2022, kl. 19.00.
Sammen med invitationen er indskrivningsskemaet, der bedes udfyldt og sammen med kopi af konﬁrmandens
dåbsattest - givet til præsten ved indskrivningen. Det er vigtigt at deltage i
denne indskrivning, for alle vigtige informationer gives denne aften, ligesom
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der er mulighed for at få afklaret evt.
spørgsmål til konﬁrmation og undervisning.
Tilmeldingsfristen er 31. august, men I
er meget velkomne til at kontakte mig
forinden, hvis I har spørgsmål eller er i
tvivl om noget. Og I er naturligvis meget velkomne til at aﬂevere indskrivningsskemaet forinden, enten i kirken
om søndagen eller på præstegården.
Jeg glæder mig til at møde jer alle
sammen – på gensyn

Peter Sigvald Svennum
Begravet fra Vrejlev kirke
den 7. april 2022
Edith Jess
Begravet fra Vrejlev kirke
den 16. april 2022

Skt. Hans i præstegårdshaven
Nu kan vi – endelig – igen holde Skt. Hans i præstegårdshaven.
Og det gør vi med stor glæde torsdag d. 23 juni – og grillen er
klar fra kl. 18.00.
Bålet tændes ca.
kl. 19.00, hvorefter vi synger
nogle af de bedste midsommersange.
Der er kaﬀe på
kanden,
godt
samvær og hyggelig stemning.
Vi håber I har lyst
til at være med.

Pilgrimsvandring
Torsdag den 18. august afholdes der
pilgrimsvandring fra Vejby kirke kl.
19.00.
Pilgrimsvandringen arrangeres i et
samarbejde mellem Vrejlev-Hæstrup
sogne og Vejby-Sejlstrup-JelstrupHarritslev-Rakkeby sogne. Begge pastoraters sognepræster vil medvirke.
Vandringen bliver 4-5 km. med ﬂere
ophold undervejs.
Aftenen sluttes af ved Vejby kirke,
hvor der efter en kort afslutning vil
blive serveret snacks og lidt at drikke.
Vi håber på godt vejr og at mange har
lyst til at deltage.
Venlig hilsen Lea og Kirstine
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Prædikenværksted
Vi holder igen prædikenværksted søndag den
28. august, lige efter gudstjenesten i Vrejlev
kirke.
Vi samles i sognehuset til en snak om den efterfølgende søndags prædiken og teksterne til
denne søndag over en kop kaﬀe eller en sodavand. Præsten læser teksterne højt og derefter
er ordet frit, og det er ikke til at sige, hvor vi
ender… Vi kommer vidt omkring.
Vi taler om salmer og ønsker modtages meget
gerne. Vi taler om det, der rører sig i os eller i
omverdenen, og det der optager os.
Det kræver absolut ingen specielle kundskaber, blot en interesse for Guds ord og Biblens
budskab.

Spaghettigudstjeneste
Onsdag den 24. august, kl. 17.30 mødes vi i
Vrejlev kirke til en kort gudstjeneste i børnehøjde og et godt måltid mad.
Vi skal lege og synge, bede Fadervor og velsignes – og så skal vi selvfølgelig høre en
god historie fra Biblen.
De voksne kan glæde sig til – foruden gudstjenesten - at slippe for indkøb, madlavning,
borddækning, oprydning og underholdning,
for det sørger vi for!
Hvis du ikke selv har børn, så skulle du tage
og låne nogle, for det er en af de allerhyggeligste gudstjenester, det er dejligt at se bør-

nene lege og høre dem synge.
Det er meget afslappende og
afstressende; i det hele taget en
god oplevelse.
Kom og vær med – og tag nogle
venner eller familiemedlemmer
med.
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Lidt om Juniorkor
Juniorkor er for alle sangglade drenge
og piger fra 3. klasse

Vi lærer
•
•
•

at bruge og udvikle sangstemmen
noder og musikkens fantastiske
sprog.
at
blive fortrolige med kirkerummet og årets gang i kirken.

I Juniorkoret synger vi sange, salmer og
korsatser, der skal bruges til de gudstjenester 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 i et rum, hvor vi arbejder koncentreret, men også med plads til grin og hygge.
Der er ingen optagelsesprøve og det er GRATIS at synge i
koret.
Vi øver om fredagen i musiklokalet på Poulstrup Friskole.
Første gang fredag d. 26. august

For dig, der kan lide at synge
Vrejlev-Hæstrup kirkers kor:

•

•
•

•
•

er et 4-stemmigt blandet kor, hvor repertoiret består af kirkemusik, nye og gamle salmer, danske
og nordiske sange, viser, spirituals samt rytmiske
korsatser.
er en del af Vrejlev-Hæstrup Kirkers musikaktiviteter
synger ved gudstjenester og koncerter i forbindelse
med højtider og ved koncerter og andre arrangementer.
Dertil kommer at koret gerne synger i andre sammenhænge og samarbejder med andre kor.
Vi øver hver tirsdag fra 19.30 - 21.45 i Sognehuset,
så der også er plads til en hyggelig kaﬀepause

Nye kormedlemmer
•

•
•
•

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
Som i de ﬂeste andre blandede kor er herrerne hos
os i undertal, så med eller uden regerings- eller EUdekreter om ligelig m/k repræsentation:

Kontakt
Har du spørgsmål til korarbejdet så kontakt endelig:
Korleder og organist Lene Rom Frederiksen
Mobil: 30129081
E-mail: lenerom@mail.dk

Legekirke
Så er vi igen 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 den 7. juni og den 2. august begge dage kl.
10.00 i Vrejlev kirke.Vi glæder os til at se jer.

KOM OG VÆR MED.
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Konﬁrmeret i Hæstrup kirke den 23. april 2022: Jacob Rosenkilde Ulbæk. Foto: EC Foto
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Konﬁrmeret i Vrejlev kirke den 24. april 2022. Albert Melgaard Nielsen, Amalie Lyngsie Sørensen, Angelo Førslev Hansen, Anna Soﬁe Brændgaard Rømer, Dana Svensson, Frej Nymann Bukholt, Freja Vestergaard Grøn, Frida Haugaard Rømer, Jakob Boelskifte Rømer, Marcus Borup Andersen, Marie Hollen Fuglesang, Nicole Riis Sloth,
Rasmus Krogh Andersen, Sabina Hansen, Sheila Høj Blum, Signe Benner Simonsen, Silas Rytter Sørensen, Silje Melchiorsen, Sille Hansen, Simon Justesen, Zelina
Varlund Kristensen Foto: EC Foto

Kirkegårdene netop nu
Nu er sommeren så småt over os og vi
er i fuld gang på kirkegårdene med sæsonens opgaver. Per Dahl Sørensen
der har været på kirkegården i ﬂere år,
har fået nyt job så der er kommet en ny
pige, Anette. Denne sæson er holdet:
Anette Bang Olsen, Ann Bech Larsen,
Bruno Jensen og Carsten Krøgholt på
Vrejlev kirkegård. Hanne Weirum Andersen gør stadig rent og er kirketjener. Inger Hansen holder styr på regnskabet, vores kalendere og laver dette
blad. Jeg er med lidt over det hele og
er jo en del på kontoret, men jeg kommer dog også på Hæstrup kirkegård.
De ﬂeste af os er jo også kirketjenere
og er på skift at ﬁnde til gudstjenester,
handlinger og arrangementer.
I Hæstrup er der 2 gravsteder der skal
slettes, men der er også kommet et
par nye til i plænen. Det overordnede
billede er dog der kommer mere græs.
Sådan nogle omlægninger skal jo godkendes i Hjørring Søndre Provsti og i
den forbindelse har Aalborg Stifts kirkegårdskonsulent været og vurdere
menighedsrådets ønsker. Det der
somme tider måske for nogle kan syne
lidt tilfældige ændringer er altså helt
med vilje, og godkendt i det folkekirkelige system.
Der blev samtidig arbejdet med og
godkendt en ny kirkegårdsvedtægt for
begge kirkegårdene. Ønsket fra Provstiet er at disse ensrettes løbende på
de forskellige kirkegårde for at lave

Annette er i fuld gang med at passe gravsteder

dem mere forståelige og enklere i reglerne for de forskellige områder på kirkegårdene. Den største forandring på
vores kirkegårde er at kravene til gravstenene på plænen i Hæstrup og birkelunden i Vrejlev er lempet. Ordensbestemmelserne er også opdateret. Alt
dette er jo noget jeg har styr på, så det
er bare at kontakte kirkegårdskontoret
hvis der ønskes yderligere oplysning.
I Vrejlev er det mangeårige arbejde
med at skifte hække stadig i gang og
der omlægges stadig områder så de
bliver mindre plejekrævende. Det har
længe været planlagt at de traditionelle gravsteder helt mod vest skulle have
takshække når de stod for udskiftning.
Der er plantet i området mod vest, og

der fortsættes med området omkring
de små urnegravsteder til efteråret.
Det er jo altid et sats at plante i forhold
til hvor meget regn der kommer. Det vi
har lagt mærke til i år, er at perioderne
er mere delt op i enten tørt eller vådt
vejr.
I år er der 25 gravsteder der skal slettes i Vrejlev. Der er blandt dem gamle
gravsteder der har stået en del år uden
vi har fået kontakt med gravstedsejerne. Der har jo stået skilt på gravstedet
med man skal henvende sig til graveren og kirkegårdsvedtægten giver os
nu hjemmel til at nedlægge dem når
skiltet har stået i 3 måneder og ingen
har henvendt sig. Når vi sletter gravstederne, bliver gravstenene jo gemt i
et år inden de bliver knust. Så der er
mulighed for at få genetableret et gravsted hvis der skulle dukke nogen op.
Det er dog for egen regning. Så der er
vigtigt at reagere, hvis der er et skilt på
et gravsted man kender til.
Er der nogen der har spørgsmål omkring gravstederne eller andet er I jo
altid velkomne til at komme til en af os.
Husk at selv om vi passer gravstedet
er det jo stadig de pårørende der bestemmer.
Med ønsket om en god sommer,
Jan Bjergene Christensen,
kirkegårdsleder.

Det har været tørt i foråret, så det er nødvendigt at vande forårsblomsterne
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Gudstjenestelisten

Dato
Juni

Kirkeåret

5. juni

Pinsedag

6. juni

2. pinsedag

12. juni

Trinitatis

Vrejlev

Hæstrup Bemærkninger

10.30
10.30 i Sejlstrup m/frokost
10.30

15. juni

19.00

19. juni

1. s. e. trinitatis

10.30

26. juni

2. s. e. trinitatis

10.30

Pilgrimsvandring

Juli
3. juli

3. s. e. trinitatis

10.30

10. juli

4. s. e. trinitatis

9.00

17. juli

5. s. e. trinitatis

10.30

Kirsten Munkholt

24. juli

6. s. e. trinitatis

09.00

Kirsten Munkholt

31. juli

7. s. e. trinitatis

10.30

Kirten Munkholt

7. august

8. s. e. trinitatis

9.00

14. august

9. s. e. trinitatis

10.30

August

18. august
21. august

19.00 Vejby Pilgrimsvandring
10. s. e. trinitatis

24. august

14.00

Præstegårdshaven m/kaﬀe

17.30

27. august

Lørdagsdåb

28. august

11. s. e. trinitatis

31. august

Spagettigudstjeneste
10.30

Dåb enten Vrejlev eller Hæstrup

10.30
Konﬁrmandindskrivning

19.00

September
4. september

12. s. e. trinitatis

10.30

Hvor intet andet er nævnt, er det Kirstine Rafn, der holder gudstjenesten
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