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Forsidebillede: Alteret til friluftsgudstjenesten i Vrejlev Præstegård

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 kontaktes
på telefon 98 98 10 40, mail: HEBM@KM.dk.
Følgende dage holder præsten fri (begge dage inkl.):
31. maj - 2. juni
28. - 30. juni
1. - 21. juli
9. - 11. august

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
Mandag den 27. maj kl. 18.20: Aftenudﬂugt til Elling genbrugsbutik
Afgang fra Sognehuset kl. 18.20

Alle er velkommen
Kontaktperson: Erik Christensen, tlf. 23 47 86 92

Kun for mænd
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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Vi holder hyggeligt samvær – men KUN FOR MÆND – i sognehuset hver den
første tirsdag i måneden.
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.

Aftengudstjeneste i Hæstrup kirke
Vi har ﬂyttet én af aftengudstjenesterne
til Hæstrup kirke.
Søndag d. 4. august mødes vi kl. 19.00
til en lidt uformel og en lidt kortere
gudstjeneste i Hæstrup kirke, hvor vi
kan lade roen og hvilen falde på, nyde
det dejlige kirkerum og den særlige atmosfære, som Hæstrup kirke har.
Efter gudstjenesten nyder vi et lille glas
og det gode samvær i vores smukke og
stemningsfulde kirke.
Tag familien, vennerne og naboerne
med – ikke bare de gode Hæstrupborgere – men også alle I Vrejlev sogn.
Jeg tør godt love, at det er værd at
krydse Ålborgvej denne aften…

Konﬁrmander 2020
Skal dit barn konﬁrmeres i Vrejlev eller
Hæstrup kirke i foråret 2020?
Så skal du give præsten besked så
snart som muligt.
Vi holder indskrivningsgudstjeneste

søndag den 25. august,
kl. 10.30 i Vrejlev kirke
(uanset hvilken af kirkerne man skal
konﬁrmeres i) og starter undervisningen i begyndelsen af september 2019.
Det er vigtigt, meget vigtigt, at I deltager i indskrivningsgudstjenesten,
idet alle vigtige informationer om konﬁrmandforberedelse og konﬁrmation
gives denne dag. Derfor får I datoen i
god tid, så der ikke kommer noget andet i jeres kalender.
I skal også være opmærksom på, at såfremt jeres barn ikke går på Poulstrup
Friskole – men på skoler i Vrå, Tårs eller Hjørring, har præsten INGEN mulighed for at vide, at de skal konﬁrmeres
her i pastoratet.
Konﬁrmandforældre er naturligvis altid
velkommen til at kontakte mig for yderligere oplysninger hen over sommeren.
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Pilgrimsvandring
Torsdag den 20. juni ”går vi igen en gudstjeneste”. Vi starter kl. 19.00 fa Vrejlev kirke og i år
går turen gennem Poulstrup. Det betyder, at vi
i år går på mere jævn og fast grund – men ikke
mindre interessant af den grund. Vi gør stop i
forskellige haver/områder, som vi naturligvis har
fået tilladelse til at benytte. På hver stop er der
en del af den kirkelige handling fra en almindelig
gudstjeneste – men det særlige er jo, at det netop ikke foregår i kirken – OG at man gerne må
tale sammen under den gående gudstjeneste.
Hvis vejret er for ringe holder vi bare gudstjenesten i Vrejlev kirke – men vi håber på godt sommervejr og på en dejlig gåtur.
Vi slutter af i Vrejlev kirke, hvor der serveres lidt
vin og chips – og I står selv for den hyggelige
stemning.
Vel mødt til en frisk gåtur i vores dejlige lokalområde.

Gud og aftensmad
i Vrejlev kirke
Onsdag den 15. maj kl. 17.30
Efter gudstjenesten spiser vi
røde pølser med brød
Friluftsgudstjeneste
I Matthæus evangeliet (kap. 18, vers 20) kan man læse Jesu ord: ”Hvor
to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem”. Så hvor
kristne mennesker samles, dér er kirken også. Kirken er ikke bare en stor
hvid bygning omkranset af en kirkegård.
Derfor forsamles vi i præstegårdens have, søndag d. 18. august, kl.
14.00 – og holder højmessen dér. Midt i blandt træer og buske, blomster
og humlebier – forhåbentlig i solskin og godt vejr – forsamles vi til en traditionel gudstjeneste i utraditionelle omgivelser.
Efter gudstjenesten er der kirkekaﬀe og kage, så vi kan nyde samværet,
gode samtaler og forhåbentlig det gode vejr.
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Sankt Hans aften
Sædvanen tro holder vi Skt. Hans i præstegårdens have søndag den 23.
juni.
Grillen er tændt og pølserne er klar fra kl. 19.00 og kl. 19.30 tænder vi
bålet på Kommunegårdens tilstødende mark.
Har du ikke andre traditioner denne aften, er dette hyggelige arrangement måske noget for dig
og din familie. Vi hygger et
par timer i gode venner og
naboers selskab, der er kaffe på kanden og et stykke
god kage – og ikke mindst
muligheden for en hyggelig
sludder med hinanden.
Vi sætter telte op – skulle
duggen nu falde lidt hårdt
– Lene spiller for os og der
er i det hele taget lagt op til
uformelt og rart samvær.

Vi siger tilykke til:
Emil Brændgaard Rømer
Døbt i Vrejlev kirke 6. januar 2019
Elin Kjærsgaard Krøgholt
Døbt i Vrejlev kirke6. januar 2019
Diana Søndergård
Døbt i Vrejlev kirke10. februar 2019
Isabella Damsgaard Jensen
Døbt i Vrejlev kirke 24. februar 2019
Christina Khoury
Døbt i Vrejlev kirke 10. marts 2019
Johannes Vagn Søborg Pedersen
Døbt i Vrejlev kirke 24. marts 2019
Johannes Niels Kristian Aakjær Lie
Døbt i Vrejlev kirke 31. marts 2019
Anton Stærmose Thomsen
Døbt i Vrejlev kirke 14. april 0219
Malthe Richard Salvesen
Døbt i Vrejlev kirke 14. april 2019

Midnatsgudstjeneste
I forbindelse med ”festugen” i Poulstrup er det efterhånden blevet en
god ”gammel” tradition, at vi
slutter fredagen af i Vrejlev
kirke med en ”midnatsgudstjeneste”.
Vi venter dog ikke til midnat,
for vi er bange for, at hvis I
først er kommet hjem i sofaen efter dagens og aftenens oplevelser – så er det
for svært at komme op af
den igen
Erfaringsmæssigt
slutter festlighederne omkring
kl. 21 – så derfor holder vi
”midnatsgudstjenesten” kl.
21.30.
Vi glæder os til at byde jer
velkommen fredag d. 23.
august i Vrejlev kirke til en
særlig gudstjeneste.

Vi har sagt farvel til:
Gerda Luise Sørensen
Bisat fra Vrejlev kirke 14. januar 2019
Eva Marie Holm Christensen
Bisat fra Vrejlev kirke 16. februar 2019
Ruth Larsen
Bisat fra Vrejlev kirke 28. februar 2019
Ejner Thomsen
Begravet fra Vrejlev kirke 11. marts 2019
Jørgen Jensen Bak
Bisat fra Vrejlev kirke 13. april 2019
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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
Skolens skema kendes endnu ikke, så nærmere om øvetidspunkt i næste nummer.

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.
Skolens skema kendes endnu ikke, så nærmere om øvetidspunkt i næste nummer.
Du behøver ikke
tilmelde dig bare mød op.

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

Tirsdag den 4. juni 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.

Dåbsgudstjenester
Vi holder dåbsgudstjeneste lørdag den 24.
august, kl. 10.30 – og
den dåbsfamilie, der
først melder sig, bestemmer om det skal være i
Vrejlev eller i Hæstrup
kirke…
Årets sidste dåbsgudstjeneste ﬁnder sted lørdag den 30. november,
kl. 10.30 og det er allerede bestemt, at det bliver
i Hæstrup kirke.

Syng-med koncert
i Hæstrup kirke

tirsdag den 28. maj kl. 19.00
Kirkenes kor medvirker.
Temaet er forår og forsommer, og vi vil synge med
på nogle af de mange sange og salmer, der hører
til denne dejlige årstid.
Tag fat i familien, vennerne og naboerne – og kom
og vær med – det er sådan en dejlig måde at slutte
dagen på.
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Tillykke til konﬁrmanderne:
Konﬁrmeret i I Hæstrup kirke lørdag den 27. april 2019:
Anton Toft Juhl, Clara Thorup Eskildsen, Johannes Niels Kristian Aakjær Lie, Sille Bistrup
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Tillykke til konﬁrmanderne:

Konﬁrmeret i Vrejlev kirke søndag den 28. april 2019: Alberte Soelberg Larsen, Anastacia Bang Dybro, Anneline Nielsen, Cecilie Sarah Jensen, Diana Søndergård, Emilia
Bukholt Kristensen, Freja Bjerre Olsen, Josephine Beck Vejby Larsen, Lisbet Kirkebæk Frederiksen, Lukas Rye Akselsen, Mathilde Gaardboe Jensen, Milo Christian Waldorﬀ
Larsen, Nicklas Abel Angutinnguaq Finn Kleist, Sahra Quist Vinther Larsen
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Gudstjenestelisten
Dato
Maj

Kirkeåret

Vrejlev

19. maj

4. s.e.påske

10.30 Kirstine Rafn

25. maj

Dåbsgudstjeneste

10.30 Kirstine Rafn

26. maj

5.s.e.påske

10.30 Kirstine Rafn

30. maj

Kr. Himmelfart

10.30 Kirstine Rafn

Hæstrup

Kirkekaﬀe

Juni
2. juni

6.s.e.påske

9. juni

Pinsedag

10. juni

2. pinsedag

9,00 Henrik Bang-Møller
10.30 Kirstine Rafn
10.30 Sejlstrup kirke
med frokost

16. juni

Trinitatis søndag

20. juni

10.30 Kirstine Rafn
19.00 Kirstine Rafn
Pilgrimsvandring - vin og chips

23. juni

1.s.e.trin

10.30 Kirstine Rafn

30. juni

2.s.e.trin

09.00 Henrik Bang-Møller

7. juli

3.s.e.trin

09.00 Helle Bundgaard Laursen

14. juli

4. s.e.trin

09.00 Kirsten Munkholt

21. juli

5.s.e.trin

09.00 Thomas R. Rasmussen

28. juli

6.s.e.trin

10.30 Kirstine Rafn

Juli

August
4. august

19.00 Kirstine Rafn

7.s.e.trin

Vin og chips

11. august

8.s.e.trin

09.00 Henrik Bang-Møller

18. august

9.s.e.trin

14.00 Kirstine Rafn
Friluftsgudstjeneste præstegårdshaven

23. august

21.30 Kirstine Rafn
Midnatsgudstjeneste

24. august

Dåbsgudstjeneste

10.30 Kirstine Rafn
i Vrejlev eller Hæstrup kirke

25. august

10.s.e.trin

10.30 Kirstine Rafn
Konﬁrmandindskrivning
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