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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: Caris Johansen (CETJ), tlf. 98 98 10 40, mail CETJ@KM.DK
Tårs/Morild: Kirsten Munkholt (KIMU), tlf. 98 96 10 83, mail KIMU@KM.DK
Følgende dage holder præsten fri:
3.-4. september – CETJ
10.-16. oktober – CETJ
12.-13. november - CETJ

Kirkegårdskontoret

Fredagsdamer

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

Vi mødes den første fredag i måneden i Sognehuset. Vi strikker til Rumænien, men har også aﬂeveret sokker, halstørklæder og lune tæpper til Blå
kors i Hjørring. Vi mødes kl 14, strikker/hækler, får kaﬀe og kage og synger
en sang eller to , og går hjem 1630-1700. Vi har plads til ﬂere, så skulle du
have lyst til hyggeligt samvær den første fredag i måneden er du VELKOMMEN i Sognehuset. De kommende fredage er 2. september - 7. oktober og
4. november

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.
Vi mødes
6. september
4. oktober
1. november

Nyt fra Sognepræsten

Dåbsgudstjenester
Vi har lige én lørdagsdåb tilbage i år:
26. november, kl. 10.30
– og der er i skrivende stund ingen reservationer, så det bestemmer det dåbspar,
der først henvender sig til præsten og
bestiller dåb.
Vi glæder os til at byde nye, små sognebørn - og deres familier - velkommen til
en uformel og hyggelig dåbsgudstjeneste
med dåbsbarnet/-børnene.

Børnegudstjenester og
minikonﬁrmander
Vi har hele to børnegudstjenester i efteråret, sæt allerede nu et stort X
i kalenderen, for det bliver rigtig hyggeligt. Spirekor og juniorkor medvirker, vi skal lege og synge, høre historie og lave spændende ting.

Vi ses søndag den 11. september og søndag den 30.
oktober, begge dage kl. 10.30 i Vrejlev kirke.
Vi skal høre historien om Josef, og det kan nok være, at han oplevede
maget! Hold da op! Og så skal vi høre en masse om vand og vands betydning, helt hvordan har vi endnu ikke bestemt – men vi har bestemt, at
vi vil gøre det så hyggeligt og sjovt som vi overhovedet kan.
Hvis du er tilmeldt som minikonﬁrmand (tilmeldingskema deles ud i 3.kl.
lige efter sommerferien) er det også disse to datoer, hvor vi fortsætter
hyggen, sange og legen i sognehuset.
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Nyt fra Sognepræsten
Morgensang
En ny sæson står for døren. Vi starter
morgensangen op tirsdag den 4. oktober, og mødes igen 1. november og 6.
december kl. 8.30.
Vi samles i Vrejlev kirke med Lene ved
klaveret og Kirstine med manuskriptet
og synger nogle af de rigtig gode salmer, hører nogle af prædikenteksterne
til den kommende måned. Og efter en
halv times tid går vi i sognehuset for

at nyde en god kop kaﬀe eller te – og
nogle friske rundstykker.
Det er en dejlig måde at starte dagen
på; musik og sang, Fadervor og et par
bibelske tekster og så en masse hyggeligt samvær med venner, familie og
naboer – kom og prøv om ikke det er
noget for dig.

Vi siger tilykke til:
Malthe Varlund Ørnbøl
Døbt i Vrejlev kirke
den 8. maj 2022
Linus Fjordbak Jakobsen
Døbt i Vrejlev kirke
den 29. maj 2022
Asta Stærmose Thomsen
Døbt i Vrejlev kirke
den 5. juni 2022
Vincent Holger Cornelius
Hastrup Kirketerp
Døbt I Vrejlev kirke
den 5. juni 2022
Magnus Hedin Sillasen
Døbt i Vrejlev kirke
den 26. juni 2022
Cassandra Staarup Sølver
Døbt i Vrejlev kirke
den 26. juni 2022

Vi har taget afsked med:
Der har ikke været begravelser
eller bisættelser siden sidst

Prædikenværksted
Søndag den 9. oktober og søndag den
20. november umiddelbart efter højmessen mødes vi i sognehuset til prædikenværksted.
Kom og vær med til en snak om den kommende søndags prædikentekster. Vi begynder med at læse teksterne højt, og så
er ordet ellers frit: Hvad taler til os, hvad
undrer os, hvad synes vi er uforståeligt?
hvad ville vi selv sige, hvis det var os, der
skulle prædike? Og hvad har vi lyst til at
synge?
Snakken over bordet tager udgangspunkt
i teksten – men det er ikke til at sige, hvor
vi ender…
Alle er velkomne, der kræves ingen øvelse eller kirkevanthed – bare nysgerrighed
og lyst til at gå i clinch med prædiken, Bibel og snak om tro. Vi regner med at være
sammen om Ordet en god times tid.
Vel mødt til en snak om ”den gode bog”,
der er plads til fere omkring bordet..
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Nyt fra Sognepræsten

Høstgudstjeneste
Vi holder den traditionsrige
høstgudstjeneste
søndag
den 25. september, kl. 10.30
i Vrejlev kirke – og vi glæder
os til at byde jer alle sammen velkommen.
Hvad er det så for nogle traditioner vi holder i hævd? Ja

dels så handler gudstjenesten om årets høst, og det
gør alle sangene og salmerne også. Der er pyntet ﬂot
op i kirkerummet og trappen
op til alteret plejer at bugne
af høstgaver. Der er nemlig
også tradition for, at menig-

heden tager lidt af høsten
med i kirke (æbler fra haven, en sensommerbuket,
gulerødder, majs) – ja alt fra
køkkenhaven og prydhaven
kan bruges – hvis man ikke
lige driver landbrug
Høstgaverne bortloddes ved

den efterfølgende frokost
som holdes i Harken Hallen,
og hele overskuddet går til
lokale kræfter bl.a. spejderne i Poulstrup.
Kom og vær med til et par
utrolig hyggelige timer i godt
selskab.
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Nyt fra Sognepræsten
Menighedsrådet inviterer til et spændende foredrag med Jan Tvernø torsdag den 27. oktober kl. 19.00.
Foredraget foregår i Vrejlev Kirke. Fri adgang

Khat, kaos og Kalashnikov
Oﬀ-road trip i ukendt land
Rundrejse i Sydsudan eller strandferie i Somalia er
ikke ligefrem det som rejsebureauerne skilter med og
Udenrigsministeriets rejsevejledning er klar – Bliv væk.
Det er farligt!
Jeg bliver nysgerrig og tænker. ”Det må være muligt.
Der må bo helt almindelige
mennesker, som ønsker en
helt almindelig hverdag med
kærestesorger, nabostrid og
krænkelseskultur, og der må
være en form for fungerende
samfundsstruktur.”
Jeg har altid været tiltrukket
af steder, som de færreste
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kender eller som synes at
være utilgængelige af den
ene eller anden årsag, og
jeg rejser oftest ud fra ﬁlosoﬁen om, at er der en plet
på et landkort, så kan man
komme dertil og eksistere,
for det er der nogle lokale
som gør.

det er lettere at få fat i en
Kalashnikov end en halv liter
vand og der hersker fuldbyrdet kaos og anarki.

Jeg fandt ud af, at den nordlige del af Somalia løsrev
sig fra Somalia i 1991, kalder sig selv for Somaliland
og faktisk var selvstændigt
i 6 dage i 1960. Sydsudan
blev selvstændigt i 2011, har
status som verdens yngste
nation, er verdens næstmindst udviklede land, hvor

Tag med mig på disse helt
unikke rejser med de mest
bizarre rejseoplevelser langt
væk fra alfarvej i ukendte
lande med slyngelstatsprædikat, hvor det meste synes
at være kaos og børn stadig
bliver bange, fordi de aldrig
har set en mand med lys
hud.

Jeg tog et par hurtige beslutninger, da muligheden bød
sig og ﬁk nogle uforglemmelige oplevelser.
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Jeg blev anklaget for spionage og forhørt på en somalisk ﬂådestation. Jeg
strandede i Adenbugten og
gik på bunden af Det Røde
Hav. Jeg kom i nærkontakt
med mennesker, som aldrig
havde set et hvidt menneske
før, Jeg blev vækket af maskingeværsalver. Jeg var så
privilegeret at interviewe den
levende legende, utrættelige
Dr. Edna Adan. Jeg har for
første gang nogensinde bestukket en embedsmand og
jeg har fået et ganske særligt forhold til værelse 207 på
Palm Africa Hotel i Sydsudans hovedstad Juba.

Nyt fra organisten
Juniorkor

Spirekor

Fra 3. Klasse og opefter
Fredage kl. 14:15 - 15:05 på Poulstrup Friskole

0. - 2. klasse.
Fredage kl. 13-13:45 på Poulstrup
Friskole

Lidt om Juniorkor
Juniorkor er for alle sangglade drenge og piger!
Børnene lærer at bruge stemmen på en sund måde, hvor krop
og stemme forenes. De lærer musikalfabetet at kende, noder og
musikkens fantastiske sprog og verden. Børnene bliver fortrolige
med kirkerummet og årets gang i kirken.
I Juniorkoret synger vi sange, salmer og korsatser, der skal bruges til de børnegudstjenester 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 og kan ”smitte” fællesskabet.
Der er ingen optagelsesprøve og det er GRATIS at synge i Vrejlev
kirkes kor.

Lidt om Spirekor
Spirekor er for alle sangglade drenge og piger.
I spirekoret tager vi udgangspunkt i børnenes
naturlige stemme- og bevægelsesmæssige
udvikling gennem sanglege, tegn (”fagter”)
og dans. Vi leger gode sangvaner ind via de
børnesange og -salmer, som vi synger sammen. Børnene lærer musikalfabetet , noder og
musikkens sprog - og vi stifter bekendtskab med
kirkerummet og kirkens højtider.
Det er GRATIS at synge i Vrejlev kirkes kor.

Hvor og hvornår foregår
babysalmesang?

Babysalmesang
Babysalmesang er musik for
de helt små babyer fra ca. 2
mdr til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger og danser salmer og sange og lytter til musik.
Ved hjælp af sæbebobler, rasleæg og tørklæder stimuleres
barnet mens de lærer nogle af
vore smukke og elskede salmer
og sange. Det er, naturligvis,
de voksne der synger, men

børnene lytter med i det rum,
der bliver skabt gennem musikken, bevægelserne og ordene.
Børnene forstår naturligvis ikke
ordene, men det, der bliver
sunget er med til at skabe en
stemning, som børnene kan
mærke. Det giver også børn og
forældre en mulighed for at blive
fortrolige med kirkerummet.

•
•
•
•

•
•

Der er babysalmesang i Vrejlev kirke 10 torsdage i efteråret - første gang er
torsdag d. 15 september kl. 10.00
Det er organist Lene Rom Frederiksen der
leder babysalmesang
Hvis du går hjemme på barsel med dit barn, så
tag dig tid til at komme. Tilmelding til Lene på
30129081 eller mail lenerom@mail.dk
Vi slutter af med at drikke en kop kaﬀe/te i
Sognehuset. Det er gratis at deltage.
Vi tager naturligvis hensyn til corona og sørger
for afspritning og afstand.

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?
Nye medlemmer er meget velkomne
Vi øver hver tirsdag kl. 19.30
Vil du vide mere er du velkommen til at
kontakte kirkens organist
Lene Rom Frederiksen
tlf. 30 12 90 81

Babysalmesang
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Nyt fra Sognepræsten
Syng julen ind i Hæstrup kirke
Første søndag i advent – den 27. november, kl. 19.00, er der
alle muligheder for at komme i julestemning, og hvis det ikke
lykkes, så er der vist ikke meget, der hjælper…
Vi synger nemlig nogle af de allerbedste julesange og -salmer,
hører en lille historie og slutter aftenen af med gløgg og æbleskiver (eller sodavand og æbleskiver) i det ﬂot pyntede og
hyggelige kirkerum – og ikke mindst rigtig godt selskab...
Det er en hyggelig aften – inden det hele går løs for alvor –
hvor vi lader op til den kommende tid med en lille forsmag på
julens glæder.

Koncert i Vrejlev kirke
med vore egne og næsten verdensberømte solister
Jeanet og Rune Møller Nielsen akkompagneret af organist Lene Rom Frederiksen
Onsdag den 7. september kl. 19.00 har
vi den store fornøjelse at byde indenfor i
Vrejlev kirke til en koncert med

Jeanet og Rune samt
Lene ved ﬂygelet
Kom indenfor og hør og oplev kendte og
elskede melodier af Bent Fabricius-Bjerre, Andrew Lloyd-Webber m.ﬂ. Sange
fra musicals og ﬁlm krydret med et par
kendte Grand Prix hits
Der er fri entre denne aften, dørene åbnes kl. 18.00.
Menighedsrådet
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Nyt fra organisten

Vi synger sammen
i Vrejlev kirke
torsdag den 8. september kl. 10.00.
Vi håber rigtig mange har lyst til at
deltage og få en lille gave med hjem

27

Nyt fra Sognepræsten
””Mads, du som beder til Gud
... Jeg håber, du takker ham
for Ingeborg.” Kristens ord gør
Mads lidt eftertænksom, og
han svarer da også: ”Ja, uden
hende var jeg måske ikke så
meget værd.” Hvortil Kristen
kort bemærker: ”Næh, det var
netop også det, jeg tænkte.”
Mads kunne godt have udeladt
ordet ”måske.” For uden Ingeborg, var han ikke så meget
værd. Det vil sige: I Guds øjne
er vi alle noget og lige meget
værd. Men det værdifulde ved
medmennesket aktualiseres og
fremkaldes netop i mødet med
den anden

Matador og gudstjenesten
Torsdag den 3. november
2022 kl. 19.00 er der aftengudstjeneste i Hæstrup kirke.
Lea Hoﬀ og Kirstine Rafn vil
inddrage TV-serien ”Matador” i gudstjenesten, idet der
er rigtig meget kristendom
28

i denne serie – og det er
ikke bare faster Anna, men
i hvert eneste afsnit ligger
kristendommen lige under
overﬂaden.
Det bliver en herlig aften
med gode sange og melodier fra TV-serien, tråde truk-

ket fra TV til kirke og tilbage
igen. Vi slutter aftenen af
med lidt godt til ganen og en
masse hyggeligt samvær.
Torsdag den 23. marts 2023,
kl. 19.00, holder vi endnu en
gudstjeneste i ”Matadors”
univers, denne gang i Sdr.
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Harritslev kirke, men mere
herom i et senere blad.
Vi håber meget, at menighederne fra de to pastorater
har lyst til at deltage i en –
eller begge gudstjenester.

Gudstjenestelisten for Vrejlev og Hæstrup kirker
Dato

Kirkeåret

Vrejlev Hæstrup

Bemærkninger

September
4. september

12. s. e. trinitatis

09.00

Caris Johansen

11. september

13. s. e. trinitatis

10.30

Børnegudstjeneste og minikonﬁrmander

18. septmber

14. s. e. trinitatis

10.30

25. september

15. s. e. trinitatis

10.30

Høstgudstjeneste med frokost

Oktober
2. oktober

16. s. e. trinitatis

10.30

9. oktober

17. s. e. trinitatis

10.30

16. oktober

18. s. e. trinitatis

09.00

23. oktober

19. s. e. trinitatis

10.30

30. oktober

20. s. e. trinitatis

10.30

Caris Johansen

Børnegudstjeneste og minikonﬁrmander

November
3. november
6. november

Allehelgen

10.30

13. november

22. s. e. trinitatis

09.00

20. november

S.s. i kirkeåret

10.30

26. november

lørdagsdåb

27. november

1.s. i advent

19.00

Aftengudstjeneste - tema Matador

14.00

Allehelgen
Caris Johansen

10.30

Vrejlev eller Hæstrup
19.00

Syng julen ind

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