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Forsidebillede: Vrejlev kirke pyntet til høstgudstjeneste



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

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

Kirkegårdsleder:

Kirkebil:
Bestilles til gudstjenester senest om 

lørdagen kl. 17.00 hos 

Margit Christensen 30 68 25 34
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Kirkebladet

I præstens fravær

Når jeres sognepræst holder fri kan præsterne i Tårs eller Vrå kontaktes:

Tårs: Kirsten Munkholt, tlf.: 98 96 10 83, mail: KIMU@KM.DK

Vrå: Henrik Bang-Møller, tlf.: 98 98 10 40, mail HEBM@KM.DK

Følgende dage holder sognepræsten fri (begge dage inkl.):

20. – 22. september (Kirsten Munkholt)

7. – 13. oktober (Henrik Bang-Møller)

15. – 17. november (Henrik Bang-Møller)

Kun for mænd
 

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 kaff e (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.

Gruppen af mænd fi nder også tid til at arrangere ture ud af huset, og juni 

måned gik turen til Traktormuseet Kalumgaarden ved Brønderslev, hvor der 

var rig lejlighed til at sparke dæk og studere de mange gamle traktorer, knal-

lerter og m.m. Så kom og vær med i det gode fællesskab den første tirsdag i 

hver måned.
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Hørehæmmet?
Der er rigtig mange af os, der ved forskellige lejligheder 

har vanskeligt ved at høre, hvad der bliver sagt… Ikke 

fordi vi ikke vil høre, men fordi vores hørelse måske er 

nedsat eller der er udefra kommende forstyrrelser.

Derfor vil vi i fremtiden holde et antal gudstjenester, der 

er tekstet.

Søndag den 15. september, kl. 10.30, kommer landsdels-

præst Søren Skov Johansen til Vrejlev kirke og holder en 

tekstet gudstjeneste for os. Der er efterfølgende kirke-

kaff e og mulighed for at træff e Søren og måske få en lille 

snak med ham, hvis man har lyst.

Fra og med 2020 holdes der jævnligt tekstet gudstjeneste 

i Vrejlev kirke ved Kirstine Rafn – se mere herom i de 

kommende Lokalblade og på kirkens hjemmeside.

Landsdelspræst Søren Skov Johansen

Vores egen sognepræst er nu kontaktpræst i Hjørring Søndre 

Provsti, som det kan læses i sidste nummer af bladet ”Hør 

godt”

Bladet kan fi ndes på www.hoergodt.dk
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Gud og Guf
Så går det løs… Der skal lyttes og synges og le-

ges – og spises slik… i kirken!
Søndag den 8. september, kl. 10.30 går startskud-
det for året sødeste gudstjeneste, og vi kan godt 
love at der kommer godt med sukker på…
Efter at have hørt en kort historie og sunget et par 
gode sange slippes alle børnene løs med en tom 
slikpose. Poserne fyldes stille og roligt efterhån-
den som de kommer gennem opgaverne i kirke-
rummet – og når opgaverne er løst, er slikposen 
fyldt. Vi slutter af med en sang og fælles Fadervor, 

hvorefter alle 
kan tage deres 
slikpose    med 
hjem.
Det er ikke en 
kalorielet guds-
tjeneste, men 
den er sjov og 
hyggelig og an-
derledes – det 
tør vi godt love!

Årsmøde i Mellemkirkeligt Stiftsudvalg
Igen i år indbyder Mellemkirkeligt Stiftsudvalg til et årsmøde med en række spændende bidrag: 
Hovedforedrag ved Hans Raun Iversen: 
International inspiration til folkekirkens tværkulturelle udfordringer.
Der planlægges desuden en række korte indlæg bl.a. om: 
• Fire unge nordjyders deltagelse i Taize-Libanon møde i Beirut
• Otte libaneseres besøg i en række sogne i Aalborg Stift ’
• En dugfrisk rapport fra en studietur til Finland i september 2019
Mødet holdes på Hjallerup Kro mandag den 25. november 2019 kl. 18.00. 
Der indledes med et fælles måltid, og der serveres te og kaff e. 
Der er fri adgang med tilmelding senest den 20. november på aalborgstift.dk/mellemkirkeligt, hvor der også er yderli-
gere informationer. 

                             Morgensang
Så er det sæson for morgensang. Vi begynder i Vrejlev kirke tirsdag 
den 1. oktober, kl. 8.30, med en halv times sang og læsning fra den 
gode bog, hvorefter vi salmes til sognehuset til kaff e og rundstykker.
Vi mødes igen tirsdag den 5. november og tirsdag den 3. december.
Og det er en herlig måde at starte dagen på. Man bliver i godt humør 
af at synge – det er i hvert fald ikke muligt at synge og være sur på én 
og samme tid. Og det er næsten en vitaminindsprøjtning, når man har 
hygget med morgenkaff e, rundstykker og godt selskab i sognehuset.
Tag nu fat i jer selv og jeres naboer – og kom og vær med. Vi vil så 
gerne dele denne oplevelse med jer.
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Vi siger tilykke  til:

Sara Kold Andersen
Døbt i Vrejlev kirke 21. april 2019

Esben Ilsø Haugaard
Døbt i Vrejlev kirke 21. april 2019

Oliver Djernæs Kjeldsen
Døbt i Vrejlev kirke 19. maj 2019

Nicklas Engelund Eriksen
Døbt i Vrejlev kirke 25. maj 2019

Emil Krogh Sørensen
Døbt i Vrejlev kirke 23. juni 2019

Vi har sagt farvel til:

Ernst Hub Christiansen
Bisat fra Vrejlev kirke 25. april 2019

Jørgen Jensen
Bisat fra Vrejlev kirke 27. april 2019

Grethe Elise Rousing Thomsen
Bisat fra Vrejlev kirke 2. maj 2019

Aase Birgitte Christensen
Begravet fra Vrejlev kirke 
4. juni 2019

Svend Aage Nielsen
Begravet fra Vrejlev kirke 
8. juni 2019

Svend Brovn Pedersen
Bisat fra Hæstrup kirke 
25. juni 2019

Paul Rejnhart Thomsen
Begravet fra Vrejlev kirke 
3. juli 2019

Birthe Kirstine Andersen
Begravet fra Hæstrup kirke 
20. juli 2019

Rockgudstjeneste
Vi har i mange år ”rocket” i Vrejlev 
kirke – og i år er ingen undtagelse.
Torsdag den 7. november, kl. 
19.00, slår vores helt eget rock-
band strenge og trommer an til en 
times fed rockmusik for fuld styrke. 
Og vanen tro giver de den alt, hvad 
de kan. Vi synger til gengæld godt 
med – selv om ingen kan høre os 
for musikken…
I år får bandet selv lov til at be-
stemme, hvad de vil spille for os… 
Så vi ved ikke helt, hvad vi kan 
vente os, men det bliver godt, det 
kan vi godt love jer.
Hvis I ikke plejer at gå i kirke, fordi 
det er kedeligt, gammeldags, stø-
vet, ukendt, træls, ikke noget for 

jer…. Så kom alligevel en tur 
forbi til Rockgudstjenesten. 
Kom og oplev, hvad kirken 
også kan være og hvordan 
man også kan holde gudstje-
neste. Det er helt sikkert an-
derledes og ikke spor støvet.
Efter rockgudstjenesten er der 
forældremøde for konfi rman-
derne og deres forældre. Et 
kort møde, hvor alle de vigtige 
informationer om undervisnin-
gen og ikke mindst selve kon-
fi rmationen gennemgås.
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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

Juniorkor
Juniorkor er også et gratis tilbud til sangglade pi-
ger 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, v i 
synger fl erstemmigt, vi lærer mere om noder og ryt-

mer. Koret vil også medvirke ved gudstjenester og 

arrangementer i kirken og på skolen.

Du behøver ikke 

tilmelde dig - 

bare mød op.

Dåbsgudstjenester

Næste dåbsgudstjene-

ste er lørdag den 30. 

november, kl. 10.30, og 

holdes i Hæstrup kirke.

Dåbsgudstjenesterne i 

2020 off entliggøres lidt 

senere på året. Og det 

er fortsat sådan, at de, 

der først bestiller dåb, 

bestemmer, hvilken af 

kirkerne det bliver.

En dåbsgudstjeneste 

er en kort gudstjeneste 

(uden prædiken og al-

tergang). Gudstjenesten 

starter kl. 10.30 og er 

normalt færdig omkring kl. 11.00 – afhængig af, hvor man-

ge dåb der er den pågældende dag.

Legekirke
Vi mødes til legekirke for alle børn i dagplejealderen i 

Vrejlev kirke. 

Tirsdag den 1. 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 vuggestue-

børnene en dejlig oplevelse i kirken. 

Babysalmesang
Vi starter babysalmesang torsdag den 19. 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 kaff e.

Det koster ikke noget at være med. Babysalmesangen ledes af organist 

og sognepræst. Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte:

Organist: Lene Rom Frederiksen. Tlf. nr. 98887881 - 30129081
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    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?
Vrejlev-Hæstrup kirkers Voksenkor
- er et kor for glade og motiverede sangere, der synger 
� erstemmigt - både klassisk og rytmisk - under ledelse 
af organist Lene Rom Frederiksen. Koret medvirker til 
koncerter og gudstjenester bl.a omkring højtiderne.
Nodekendskab er ikke nødvendigt.
Vi øver tirsdage fra 19.30 – 21.45 og i vores velfortjente 
pause byder menighedsrådet på ka� e og brød.
Vi starter igen tirsdag d. 3. september i sognehuset ved 
siden af Vrejlev kirke.
Vi du vide mere er du velkommen til at kontakte kirkens 
organist Lene Rom Frederiksen tlf. 30 12 90 81

Torsdag den 12. september, syn-
ger  vi sammen i hele landet.
Årets tema er HAVETS DYR
Små synger sammen-dagen 
er en årlig sangdag for landets 
dagtilbud. Alle børn i vuggestuer, 
børnehaver og dagplejer er invit-

Små synger sammen
eret 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.
Vi slutter dagen af med fl ag, som 

alle børn får med hjem.

Alle forskolebørn er velkommen til 

at deltage.
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Danmarks udsendte

Torsdag den 5. september er det na-
tional fl agdag for ”Danmarks udsend-

te” – og den markerer vi traditionen 

tro.

Der er mange danskere, som er ud-

sendt til krigshærgede område, til kri-

sesituationer og til fremmede himmel-

strøg for at gøre en forskel. Og disse 

mennesker hyldes denne dag over 

hele landet. 

Vi har hele to gode tilbud til jer, idet vi 

i samarbejde med Marineforeningen i 

Hjørring har et arrangement både om 

morgenen og om aftenen.

Kl. 8.00 mødes vi i Marinestuen på 

Karolinesvej 54, 9800 Hjørring, for at 

sætte fl aget, synge en salme og sam-

les om morgenkaff en og rundstykker-

ne i den hyggelige stue.

Kl. 19.00 mødes vi (igen) i Vrejlev kir-

ke til aftengudstjeneste med faner fra 

alle dele af forsvaret og efterfølgende 

hyggeligt samvær med et lille glas og 

lidt chips.

Og ALLE er velkommen. Ikke bare 

jer med tilknytning til forsvaret – men 

alle, der ønsker at deltage og med je-

res deltagelse vise jeres respekt for 

den indsats, der gennem årene er 

ydet i fredens tjeneste. Og vi glæder 

os meget til at byde jer velkommen – 

på gensyn.

Sangaften
Tirsdag d. 26. november kl. 19.00  

holder vi årets sidste sangaften. Denne gang er temaet 

JULENS SANGE

Vi synger dejlige julesange og glæder os til den kommende højtid. Der fi ndes 

så mange smukke sange og salmer, der handler om denne skønne tid på året.

Efter kaff e og æbleskiver er der, som sædvanligt, ønskekoncert.

Sangaften holdes i Præstegårdens konfi r-

mandstue -  Vrejlev 

Kirkevej 28, 9760 

Vrå
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Gud og aftensmad
Onsdag den 13. november, kl. 17.30, 
holder vi igen børnegudstjeneste i 
Vrejlev kirke. Og denne gang spiser 
vi sammen efter gudstjenesten – i kir-
ken.
Vi starter med en kort og børnevenlig 
gudstjeneste, hvorefter vi samles om 
det lange bord i kirken og spiser no-
get lækket.
Gudstjenesten er tilrettelagt så alle 
kan være med og forældrene slipper 
for indkøb, borddækning, madlav-
ning, afrydning og opvask – det er det 
rene win-win…

Konfi rmander
Onsdag den 18. september, kl. 8.00 
starter konfi rmandundervisningen i 
præstegårdens konfi rmandstue.
Hvis I endnu ikke har tilmeldt jeres 
konfi rmander er det på høje tid… 
Kontakt Kirstine (tlf.: 98 98 60 43 eller 
mail: krr@km.dk) med det samme og 
få jeres unge mennesker tilmeldt, hvis 
det endnu ikke er sket.
I forbindelse med Rockgudstjenesten 
torsdag den 7. november er der for-
ældremøde, hvor I kan få svar på alle 
jeres spørgsmål om konfi rmationen. 
Det er derfor rigtig vigtigt, at I deltager 
denne aften.
Samtidig vil jeg opfordre alle konfi r-
mandforældre til at bakke de unge 
mennesker op. Én af de ting, som I 
kan gøre for at bakke jeres datter eller 
søn op, er at gå med dem i kirke. Det 
kan være lidt grænseoverskridende 
for en teenager, der måske ikke er 

så kirkevant, at komme jævnligt til 
gudstjeneste. Og hvis I ikke hjælper 
de unge mennesker i gang, ender det 
med at de ikke kan nå at komme i kir-
ke det antal gange, som de skal for at 
blive konfi rmeret.
I 2020 skal konfi rmanderne holde de-
res helt egen høj-
messe. Denne dag 
har de også brug 
for jeres opbak-
ning, kom og vær 
med og oplev hvor-
dan de unge men-
nesker har arbejdet 
med og forstået det 
kristne budskab, og 
derfor gør en helt 
almindelig gudstje-
neste spændende, 
levende og meget 
moderne.
Organisten og 
præsten glæder 

sig til at møde de unge mennesker 
og lære dem at kende. Vi ser frem til 
nogle hyggelige, sjove, lærerige og 
spændende måneder – inden konfi r-
mationen i april 2020.

Hvis I ikke selv har 
børn, så lån naboens 
eller måske børnebør-
nene. Og selv om I ikke 
har børn – er I meget 
velkommen til at del-
tage alligevel. Vi hygger 
os rigtig meget – og det 
vi vi gerne dele med jer 
alle samen.
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Høstgudstjeneste
Søndag den 29. september, kl. 10.30, 
mødes vi i Vrejlev kirke til den årlige 
høstgudstjeneste.

Igen i år vil vi opfordre jer til at tage 
en lille høstgave med. Det kan være 
lidt hjemmelavet syltetøj, blomster fra 

Syng julen ind
Første søndag i advent, 1. december, 
kl. 19.00, synger vi julen ind i Hæstrup 
kirke. Vi modtager samtidig Betle-
hemslyset, som spejderne bærer ind 
i kirken – og bruger fl ammen fra den 

hellige kirke til at tænde alle de leven-

de lys med.

Det er en meget stemningsfuld aften, 

med masser af god musik og alle de 

bedste julesange og julesamler. Der 

læses en god julehistorie og vi slutter 

af i hyggeligt selskab med varm glögg 

og lune æbleskiver. 

Hæstrup kirke er ikke så stor, og må-

ske derfor så fi n en ramme om denne 

haven, frugt eller grøntsager – 

det er kun jeres fantasi, der sæt-

ter grænserne.

Høstgaverne lægges i våbenhu-

set inden gudstjenestens start 

og bæres ind af spejderne, der pyn-

ter kirken festligt med de mange fl otte 

gaver og blomster.

Efter gudstjenesten er der kirkefro-

kost i forsamlingshuet, hvor høstga-

verne bortloddes og overskuddet går 

til gode lokaleformål.

Kom og vær med til en dejlig guds-

tjeneste, oplev en fl ot pyntet kirke og 

nyd det gode samvær og den dejlige 

frokost – og tag endelig hele familien, 

vennerne og naboerne med.

aften, hvor kirkerummet næsten gløder af julestemning og varme.

Hvis I ikke har været med før, så er det på tide at give jer selv 

denne oplevelse. Det er julestemning – uden stress. Det er varme 

og hygge – uden an-

den forventning end 

at I synger med. Det 

er afslapning – inden 

det store juleræs be-

gynder. Der er faktisk 

en rigtig god oplad-

ning til december må-

ned.



       Lokalbladet               29

Dato Kirkeåret Vrejlev Hæstrup

September
 1. september 11.s.e.trin 10.30 Kirstine Rafn

 5. september 19.00 Kirstine Rafn
          Danmarks udsendte med efterfølgende

          vin og chips

  

 8. september 12. s.e.trin 10.30 Kirstine Rafn
           Gud & Guf -Børnegudstjeneste

15.september 13.s.e.trin 10.30 Søren Skov Johansen
          Tekstet for hørehæmmede

22.september 14. s.e.trin 09.00 Kirsten Munkholt  

29.september 15.s.e.trin  10.30 Kirstine Rafn
           Høstgudstjeneste med efterfølgende 

           frokost i forsamlingshuset

 Oktober
 6. oktober 16. s.e.trin 10.30 Kirstine Rafn

13. oktober 17. s.e.trin 10.30 Thomas R. Rasmussen

20. oktober 18. s.e.trin 10.30 Kirstine Rafn

27. oktober 19. s.e.trin 10.30 Kirstine Rafn

November
3. november Allehelgen 10.30 Kirstine Rafn 14.00 Kirstine Rafn

7. november 19.00 Kirstine Rafn
          Rockgudstjeneste med efterfølgende 

          forældremøde for konfi rmander og for-

          ældre

10. november 21.s.e.trin 10.30 Kirstine Rafn

13. november 17.30 Kirstine Rafn
          Gud og aftensmad - børnegudstjeneste

17. november 22. s.e.trin 09.00 Henrik Bang-Møller

24. november s.s.i kirkeåret 10.30 Kirstine Rafn
           Kirkekaff e

30. november 10.30 Kirstine Rafn
          Dåbsgudstjeneste

December
1. december 1. s. i advent 19.00 Kirstine Rafn

          Gløgg og æbleskiver

Gudstjenestelisten


