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Forsidebillede: Grandækning på Vrejlev kirkegård



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 præst holder fri, kan sognepræsterne i 

Vrå/Em og Tårs/Morild kontaktes:

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

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

Følgende dage holder præsten fri:

2. december (KIMU)

17.-19. december (HEBM)

26.-31. december (HEBM)

21.-23. januar (HEBM)

14.-20. februar (KIMU)

Nørklerier i Sognehuset
De fl littige ”fredagsdamer” fremstiller stadig store mængder af huer, halstør-

klæder, trøjer, tæpper, og mange andre ting, og der er stadig hårdt brug for

det i andre dele af verden. Det er en stor fornøjelse at se hvad der bliver

fremstillet, og frem for alt vide at det gør gavn, der hvor det kommer hen.

Har du garn eller stof i overskud, så tager damerne imod med STOR TAK.

Materialer kan indleveres i Sognehuset. ALLE ER VELKOMMEN

De kommende mødedatoer er: 3. december, 7. januar, 4. februar

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 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 ven-

ner, naboer og bekendte.
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Aftensang
Tirsdag de 22. februar, kl . 19.00 er der 

igen aftensang i Vrejlev kirke. Lene 

sætter et godt program sammen, som 

vi virkelig kan synge med på. Der vil 

være en god kop kaff e og en ”ønske-
koncert” efter kaff en.
Aftensang i kirkerummet giver en helt 
speciel stemning, for rummet er skabt 
til sang og musik. Stemningen bliver 
kun bedre af, at vi samles med venner, 
familie og naboer og synger sammen 
– og jo fl ere jo bedre. Så vi opfordrer 
jer til at tage fat i jeres familiemedlem-
mer, venner og naboer og tag dem 
med til denne hyggelige og rare aften 
i god selskab.

Under denne titel har vi i en årrække holdt hyggelige aften-
gudstjenester. De sidste 1½ år har budt på mange forhin-
dringer, restriktioner og afl ysninger, men nu kan vi igen 
trygt mødes og samles i kirkerummet til en afstressende 
stund. Og det kan vi nok trænge til…
Torsdag den 13. januar, kl 19.00 samles vi derfor i Vrejlev 
kirke til en kort gudstjeneste og hyggeligt samvær over et 
glas rødvin eller sodavand og lidt chips. Vi glæder os til at 
vende tilbage til nogle af vores gode traditioner – og ikke 
mindst til at se rigtig mange af jer igen.

Aftengudstjeneste – Før mørket sænker sig

Dåbsgudstjenester
Årets dåbsgudstjenester er bag os, men vi har allerede 

sat dato på næste års små hyggelige dåbsgudstjenester, 
der alle fi nder sted om lørdagen. Følgende dage kan man 

bestille ”lørdagsdåb” i det nye år:
26/2, 28/5, 27/8 og 26/11 – alle dåbsgudstjenester er kl. 

10.30.
Det dåbspar, der først bestiller dåb en given dato, be-

stemmer hvilken kirke, dåben skal holdes i.
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Julens gudstjenester
December måned byder på mange 
gode traditioner, herunder fælles-
sang, smuk musik, godt samvær og 
ikke mindst de smukke kirkerum. Vi 
kan glæde os til fl ere gode gudstjene-

ster, som fx:

Søndag den 28. november, også 

kendt som 1. søndag i advent, hvor 

mødes vi i den smukke og hyggelige 

Hæstrup kirke kl. 19.00 og synger ju-

len ind. Bagefter går snakken lystigt, 

mens vi nyder et glas glögg og et 

par æbleskiver i den stemningsfulde 

kirke.

Og søndag den 12. december, kl. 

16.00 holder vi ”De 9 læsninger” med 

vores dejlige kor, bibelske læsninger, 

dejlig fællessang og ikke mindst godt 

samvær.

Fredag d. 24. december går det løs… 

Først med en børnevenlig gudstjene-

ste i Vrejlev kirke kl. 10.30 og igen kl. 

14.00 i Vrejlev kirke for alle, hvorefter 

vi slutter dagen (rent kirkeligt) med en 

gudstjeneste i Hæstrup kirke kl. 15.30 

– Og så skal vi hjem til anden og fl æ-

skestegen.

Allerede dagen efter, lørdag d. 25. de-
cember kan vi mødes igen kl. 10.30 i 

Hæstrup kirke.

søndag d. 26. december, kl  9.00 Præ-

diker Kirsten Munkholt i Vrejlev kirke.

Og vi starter det nye år med en festlig 

gudstjeneste i Vrejlev kirke lørdag d. 
1. januar kl. 14.00 med mulighed for at 

ønske hinanden godt nytår over en kop 

kaff e og lidt kransekage.

Vi siger tilykke  til:

Frank Juhl Staun

Døbt i Vrejlev kirke 18/7-21

Mathilde Lie Albrechtsen

Døbt i Vrejlev kirke 25/7-21

Jensine Haulrich Thomsen

Døbt i Vrejlev kirke 8/8-21

Amani Thomsen

Døbt i Vrejlev kirke8/8-21

Mia Mørk Tornholm Christensen

Døbt i Vrejlev kirke 15/8-21

Lilly Fich Larsen

Døbt i Vrejlev kirke 28/8-21

Sigurd Bonnerup Jensen

Døbt i Vrejlev kirke 29/8-21

Nicklas Vinther Nielsen

Døbt i Vrejlev kirke 10/10-21

Albert Glæsner Berg Jensen

Døbt i Vrejlev kirke 17/10-12

Vi har taget afsked med:

Jørgen Mørk Christensen

Bisat fra Hjørring kirkegårdskapel 

21/8-21

Thorkild Olesen

Bisat fra Vrejlev kirke 28/8-21

Børge Rasmussen

Bisat fra Vrejlev kirke 16/9-21

Else Andersen

Begravet fra Vrejlev kirke7/10-21
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Kyndelmisse
er en gammel tradition i kirken og vi vil gerne 
holde den i hævd. Derfor holder vi kyndel-
missegudstjeneste tirsdag den 2. februar, 
kl. 19.00 i Vrejlev kirke. Vi kalder jo vores 
aftensgudstjenester for ”Før mørket sænker 
sig”, hvilket det jo har gjort på det tidspunkt, 
men kyndelmisse handler om lys og om at 
lyse op i en mørk tid. 
Med helligdagsreformen af 1770 blev kyn-
delmisse afskaff et sammen med 10 andre 
helligdage som 3. juledag, 3. påskedag, 
Sankt Hans Dag og Vor Frue Dag. Selv om 
kyndelmisse i over 250 år ikke har haft sta-
tus som helligdag, kan vi jo sagtens mødes i 
kirken alligevel.
Vinteren går på hæld, lysere tider venter for-
ude, der er al mulig grund til at fejre lyset 
og hvilket større lys end vor Herre Jesus 
Kristus?

Julehjælp

Hvis det er lidt vanskeligt at få enderne til at nå 
sammen i julen, er der måske hjælp på vej.
Sognebørn i Vrejlev og Hæstrup sogne kan 
søge julehjælp i form af en købmandskurv ved 
personlig henvendelse til sognepræsten. Køb-
mandskurvene fi nansieres af frivillige bidrag i 

kirkebøssen i november og december måned 

– derfor takker vi for et hvert bidrag, der kan 

komme andre til gode.

Alle ansøgninger behandles naturligvis fortroligt 

og der gives direkte besked til ansøgerne den 

15. december 2021, hvorfor ansøgningsfristen 

er 13. december. Købmandskurvene kan afhen-

tes (evt. bringes ud) den 23. december.

Som noget nyt har Menighedsrådet og præsten 

vedtaget, at et evt. overskud fra julehjælpen kan 

uddeles som konfi rmandhjælp i april 2022. Nær-

mere om ansøgning om konfi rmandhjælp i næ-

ste blad.

De 9 læsninger
i Vrejlev kirke 

søndag den 12. december 
kl. 16.00

Alle kirkens kor medvirker
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Prædikenværksted
Vi vil gerne sætte nye initiativer i gang efter så lang 
tids dvale i kirkelivet. Der har ikke været mulighed 
for fornyelse og nye initiativer, men nu kan og må 
vi igen, og det glæder vi os meget til. et af de nye 
initiativer er ”prædikenværksted”, som vi håber I vil 
tage godt imod.
Så 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 præ-
dike? 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 mødes som udgangspunkt en søndag efter gudstjenesten 

– så er vi jo i den rette stemning- og vi har planlagt første 
gang søndag d. 9. januar lige efter højmessen i sognehu-
set. Vi regner med at være sammen om Ordet en god times 
tid. Vel mødt til en snak om ”den gode bog”.

Børnekirke og minikonfi rmander
Vi nåede lige at have minikonfi rmander, inden landet luk-

kede ned i foråret 2020. Det var ikke muligt at have mini-

konfi rmander den efterfølgende sæson pga. af de mange 

restriktioner, så nu tager vi revanche…

Alle børn i 2., 3. og 4.kl. inviteres derfor til Børnekirke, 

der er minikonfi rmandundervisning i en helt ny form. Bør-

nene tilbydes 4 gange om året en hel søndag med sang, 

leg, bibelhistorier, spændende opgaver og hyggeligt sam-

vær. Man må meget gerne deltage alle 4 gange, men det 

kræver kun to gange deltagelse at opnå minikonfi rmand-

diplom.

Alle elever i 2., 3. og 4.kl. får i begyndelsen af det nye år 

brev med hjem fra skole med invitation og mulighed for 

tilmelding. Det er MEGET VIGTIGT at I tilmelder interes-

serede børn, idet vi ikke må undervise børn uden foræl-

drenes vidende (dvs. underskrift).

Program for en børnekirkedag:
10.30 – børnegudstjeneste for børn OG forældre

11.15 -  gudstjenesten slutter og forældrene kører hjem – 

børnene går med præsten og organisten i sognehuset og 

synger eller leger eller hører bibelhistorie

12.00 – Frokost

12.45 – 16.00 – vi leger, synger, løser opgaver og hygger 

til forældrene henter nogle (måske) lidt trætte børn, der 

forhåbentlig har haft nogle sjove timer sammen.

Når en minikonfi rmand har gennemført to gange uddeles 

diplom. Måske er der nogle, som har lyst til at synge for 

os ved en af børnegudstjenesterne, måske andre vil op-

føre et hørespil ved en børnegudstjeneste – så øver vi 

også det i sognehuset. Det er ikke til at sige, hvor vi ender, 

men det bliver helt sikkert sjov. Vi har mange gode idéer, 

men vi er også klar over, at det bliver en proces med nye 

idéer og nye påfund. Minikonfi rmandundervisning i stadig 

udvikling… lige som vores 1.000 år gamle kirke og vo-

res kirkeliv er i stadig udvikling. Vi glæder os rigtig meget 

til møde minikonfi rmanderne og opleve spændende ting 

sammen.

Børnegudstjenesterne er for alle, også dem der ikke er til-

meldt minikonfi rmandundervisningen eller som allerede har 

været minikonfi rmander – eller som ikke er helt gamle nok 

endnu. Bare kom og vær med uanset alder.
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Spirekor

0. - 2. klasse. 
fredage kl. 13-13:45 

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 sang-
vaner ind via de børnesange og -salmer, som vi syn-
ger 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.

Juniorkor

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

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 børne-

ne skal medvirke til. Vi synger både en- og fl erstemmigt, 

danske, nordiske og engelske korsatser – både klassiske 

og rytmiske – en skøn blanding af alt det, der giver sang-

glæde og kan ”smitte” fællesskabet.

Der er ingen optagelsesprøve og det er GRATIS at synge 

i Vrejlev kirkes kor.

Babysalmesang
Babysalmesang er musik for de helt små babyer (2-12 

mdr) og deres forældre. Vi synger og danser salmer og 

sange og laver nogle helt enkle “forældre/barn-sanglege” 

Det er de voksne der synger, mens børnene lytter med 

i det rum, der bliver skabt gennem musikken, bevægel-

serne og ordene. Der er babysalmesang i Vrejlev kirke 10 

torsdage i foråret 2022 - første gang er den 

Torsdag den 27. januar kl. 10.00
Det er organist Lene Rom Frederiksen der står for under-

visningen. Hvis du går hjemme på barsel med dit barn, så 

tag dig tid til at komme.

Tilmelding til Lene på 30129081

Vi slutter af med at drikke en kop kaff e/te i Sognehuset

Det koster ikke noget at være med. 

Legekirke
Vi mødes atter til sang og bevæ-

gelse, hygge og godt samvær – og 

en lille fortælling fra Biblen, og mon 

ikke det kommer til at handler om 

den gang Jesus blev født? Vi holder 

juleafslutning i Vrejlev kirke for alle 

legebørnene i dagplejealderen

tirsdag d. 7. december, kl 
10.00.
Og vi mødes igen i det nye år 

tirsdag d. 11. januar og 
tirsdag d. 1. februar 

og vi glæder os til at syge og danse, 

lege og fortælle historier.
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Konfi rmanderne
Så er det nye hold godt i 
gang. Vi har travlt i konfi r-

mandstuen…

Konfi rmanderne har bla. 

fået til opgave at gøre no-

get næstekærligt. De skul-

le lave forskellige ting med 

hjerter på og give dem til 

andre som en næstekær-

lig handling. Det har de 

haft efterårsferie til. I skri-

vende stund er præsten 

spændt på tilbagemel-

dingerne; hvem gav de 

hjerterne til? hvad sagde 

modtagerne til gaven? og 

lignende spørgsmål skal 

de svare på, når vi kører 

med skolebussen til ka-

pellet i Hjørring.

Konfi rmanderne skal nem-

lig besøge kapellet og tale 

med en bedemand, de 

skal i kælderen og se krematoriet og vi 

skal tale om livets afslutning. Det er ikke 

et nemt emne, men det er en del af livet 

og forudsætningen for opstandelsen.

Vi bliver lidt ved det med døden og det 

næstekærlige. Når I læser dette har kon-

fi rmanderne lavet gravstedspynt til fæl-

lesgraven på Vrejlev kirkegård og vi har 

talt om allehelgen.

Vi får travlt, men det er kvikke hoveder, 

så præsten er fuld af fortrøstning 

Det nye konfi rmandhold 2021-2022 fotograferet under det store træ på præstegådens gårdsplads

Der arbejdes koncentreret om undervisningen i konfi rmadstuen
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Dato Kirkeåret Vrejlev Hæstrup Bemærkninger

December
  5. december 2. s. i advent 10.30

12. december 3. s. i advent 16.00 De 9 læsninger - alle kor medvirker

19. december 4. s. i advent 09.00 Henrik Bang-Møller

22. december 08.00 Skolens juleafslutning AFLYST

24. december Juleaften 10.30  Mest for børn

24. december Juleaften 14.00 15.30 Juleaftensgudstjeneste

 25. december 1. juledag 10.30

 26. december 2. juledag 09.00 Kirsten Munkholt

Januar
  1. januar 14.00 Nytårsgudstjeneste

  2. januar S. e. nytår 10.30

  9. januar 1. s.e.H3K 10.30 Efterfølgende “Prædikensværksted”

 13. januar 19.00 Aftengudstjeneste (vin og chips)

16. januar 2. s.e.H3K 10.30

23. januar 3. s.e.H3K 09.00 Henrik Bang-Møller

30. januar 4. s.e.H3K 10.30

Februar
 2. februar Kyndelmisse 19.00 Kyndelmissegudstjeneste

 6. februar 5. s.e.H3K 10.30

13. februar Septuagesima 10.30

20. februar Seksagesima 09.00 Kirsten Munkholt

26. februar Lørdagsdåb 10.30    Dåb enten Vrejlev eller Hæstrup

27. februar Fastelavn 10.30 Børnekirke

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

Gudstjenestelisten


