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Lokalbladet

Forsidebillede: Der åbnes igen op for de populære spagettigudstjenester



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:
17. – 19. september

11. – 17. oktober
12. – 14. november

Om gudstjenester og arrangementer 
i Vrejlev og Hæstrup kirker

Jeg har ved fl ere lejligheder skrevet under overskriften ”Hvis vi kan og må” om 
afholdelse af gudstjenester og diverse arrangementer. Vi har fortsat restriktio-
ner (i skrivende stund – medio juli – ved vi ikke om begrænsningerne letter i 
kirkerne) for deltagerantal, hvilket gør det yderst vanskeligt at planlægge.
Vi har besluttet, at vi ikke afviser menigheden, hvorfor arrangementer med for-
ventet deltagerantal over det tilladte, ikke afholdes.
Vi er klar over, at det er træls – også for os – men vi vil gerne passe på jer og 
det klarer jo op igen. Nu kan det ikke vare længe før vi kan mødes næsten som 
før og vi glæder os. Men vi må have tålmodighed lidt endnu. Og måske er der 
mulighed for at afholde alle de planlagte gudstjenester og arrangementer, når 
nærværende blad udkommer.
Vi opfordrer jeg til at holde jer orienteret på kirkernes hjemmeside g på vores 
Facebook profi l.

Midnatsgudstjeneste
Årets midnatsgudstjeneste afholdes fredag d. 5. november, kl. 21.30.
Der er mørkt på dette tidspunkt af aftenen, men i Vrejlev kirke er der både lyst 
og varmt.
Og vi holder gudstjeneste i den stemningsfulde kirke med et islæt af gamle dage.
Kirken er et gammelt hus og har stået midt i blandt os i mere end 800 år – dette 
vil vi forsøge at markere ved gudstjenesten.
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Dåbsgudstjenester
 2021:

lørdag d. 27. november

2022:
lørdagene d. 26/2, 28/5, 27/8 og 

26/11

Alle tjeneste holdes kl. 10.30 og 
de dåbsforældre, der først bestiller 

dåb, vælger kirken.

Danmarks udsendte
Søndag den 5. september 2021, kl. 
10.30, bliver det ekstra festligt i Vrejlev 
kirke. Vi holder gudstjeneste for Dan-
marks udsendte (soldater, politifolk, 
læger og sygeplejersker m.v). Alle der 
tjener vores land i det fremmede hol-
des denne lille kirkelige handling for. 
Og det er jo i sagens natur ikke fest-
ligt at være i en krigszone – det er ikke 
krigen, vi vælger at hylde ved denne 
gudstjeneste. Men derimod det mod 
og mandshjerte, som vores udsendte 
udviser ved at drage ud i verden og 
være klar til at yde en indsats, der må-
ske skal betales med den højeste pris. 
Der bliver festlige indslag med faner 
fra forskellige dele af forsvaret og fra 

forskellige foreninger under forsvaret, 
og ikke mindst vil Lene og Rune spille 
og synge smukt for os.
Ca. 15 min. før gudstjenesten starter 
er fanerne opstillet uden for kirken. Alle 
fanerne føres ind under præludiet og 
stilles på hver side af alteret – lige som 
fanerne føres ud ved gudstjenestens 
afslutning.
Gudstjenesterne for Danmarks ud-
sendte har tradition for at give lidt 
stof til eftertanke, give mulighed for 
at sende en tanke eller en bøn til de, 
der er eller har været udsendt. Og ikke 
mindst til – med vores tilstedeværelse 
– at vise, at forsvarsviljen påskønnes 
af os alle. Og endelig har vi tradition 
for at have det hyggeligt og rart med 

hinanden i det smukke kirkerum. Kom 
og vær med. 

Morgensang
Vi går mørkere tider i møde, det bliver koldere og bladene visner hen for 
vinteren. Dagslyset svinder, og vi skal fi nde en ekstra trøje frem og skifte 

sandalerne ud med varmere fodtøj. Men tirsdag den 5. oktober, 2. november 

og 7. december, kl. 08.30, mødes vi igen i Vrejlev kirke til en halv times mor-

gensang og efterfølgende morgenkaff e med rundstykker og godt samvær. 

Uanset vejret, kulden og mørket – er det godt at starte dagen med den dan-

ske sangskat. Man kan simpelthen ikke synge og være sur samtidig…

Vi glæder os til at byde jer indenfor i en lun kirke og til jeres gode selskab.
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Vi siger tilykke  til:

Frederik Kristian Thomsen

Jacobsen

Døbt i Vrejlev kirke d. 25/4-21

Milas Varlund Ørnbøk

Døbt i Vrejlev kirke d. 8/5-21

Kristian Lagergaard Lund

Døbt i Vrejlev kirke d. 29/5-21

Agnete Andreasen Bach

Døbt i Vrejlev kirke d. 13/6-21

Marie Skjødt Kristensen

Døbt i Vrejlev kirke d. 20/6-21

Ditlev Kjærsgaard Mølgaard

Døbt i Vrejlev kirke 20/6-21

Edwin Erik Rishøj Sørensen

Døbt i Vrejlev kirke 4/7-21

Nikoline Viola Thomsen

Døbt i Vrejlev kirke d. 17/7-21

Vi har taget afsked med:

Evald Hove

Begravet fra Vrejlev kirke d. 7/4-21

Inger Mølbjerg Jensen

Begravet fra Hæstrup kirke d. 7/5-21

Erik Jensen

Bisat fra Hæstrup kirke 20/7-21

Lørdag d. 11. september konfi rme-

res i Hæstrup kirke:

Kristian Hoven Weesgaard
Mads Lyberth Nielsen
Sandra Smilla Wulff 

Søndag d. 12. september konfi rmeres 

i Vrejlev kirke:

Andrias Eckhardt Tróndheim
Bernhard Nielsen Grøntved
Caroline Marie Christiansen-Møller Jakobsen
Caroline Else Huong Krogsbøll
Daniel Lundberg Svendsen
David Beith Agerlyst
Elias Quist Vinter Larsen
Hjalte Nymann Bukholt
Jeppe Bilde Thomsen
Louise Jasmin Poulsen
Lukas Lystager
Malthe Haugaard Rømer
Mikkel Kristensen
Mikkel Toft
Noah Thomsen Christiansen

Årets konfi rmander:
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Høstgudstjeneste
Søndag d. 26. september, kl. 

10.30, holder vi høstgudstjeneste i 

Vrejlev kirke. Det er ikke sikkert, at 

den traditionelle frokost kan gen-

nemføres, men det kan høstguds-

tjenesten i hvert fald.

Igen i år vil vi anmode om at med-

bringe lidt af jeres høst, gerne fra 

haven, til at dekorere kirken med. 

Og hvis vi får mulighed for det, 

bortloddes høstgaverne ved den 

efterfølgende frokost. Er frokosten 

ikke mulig, vil præsten sørge for, 

at kirkegængerne kan vinde høst-

gaverne på nummeret, der er på 

kirkefolderne.

Vi glæder os til at synge nogle af 

de elskede og kendte høstsalmer 

og til det gode samvær.

Spaghettigudstjeneste

Onsdag d. 24/11, kl. 17.30 samles 

vi igen til børnegudstjeneste og af-

tensmad.

Det er ikke besluttet, hvad aftenens 

tema er, men vi kan love det bliver 

spændende og hyggeligt og at vi får 

noget med hjem – ikke bare i over-

ført betydning, men meget konkret 

og håndgribeligt. Vi skal høre en af 

de gode historier fra Biblen og lave 

noget spændende – og så skal vi 

have god mad inden vi slutter med 

en aftensang og en godnatbøn.

Og de voksne er fri fra indkøb, bor-

dækning, madlavning og opvask – 

men kan sidde og nyde børnenes 

leg og en afslappet stund i det hyg-

gelige kirkerum.

Vi glæder os rigtig meget til at se jer 

alle sammen.
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AFTENSANG
Tirsdag d. 24. august kl .19.00 danner Vrejlev kirke rammen om 

en sangaften, hvor vi vil synge nogle af høstens og sensomme-

rens smukke sange og salmer, sammen med skønne aftensange. 

Vi byder indenfor til en smuk stund med aftensang og fortælling i 

kirkerummet.

Vi lytter og synger smukke salmer og gode sange fra salmebog-

stillægget 100 salmer samt den nye højskolesangbog.

Bag aftensang, som varer ca. 1 time, står sognepræst Kirstine R. 

R. Rafn, kirkesanger Rune Møller Nielsen og organist Lene Rom 

Frederiksen

Syng julen ind

1.søndag i advent syn-

ger vi julen ind – hvis vi 

må. Vi mødes i Hæstrup 

kirke den 28/11, kl. 19.00 

til en hyggelig stund med 

de allerbedste julesange 

og  –salmer og en julehi-

storie.

Vi holder Vrejlev kirke i 

reserve, hvis vi ikke må 

samles så mange i Hæ-

strup. For med mindre Danmark 

lukker ned igen, så skal julen syn-

ges ind og helst i Hæstrup kirke. 

Vi kan jo heller ikke garantere, at 

vi kan nyde et glas glögg og lune 

æbleskiver, men vi satser på, at tin-

gene har normaliseret sig til den tid.

Som nævnt andetsteds i bladet; 

hold godt øje med kirkernes hjem-

me side og Facebook.
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Koret er klar til sang....
Efter den lange coronapause er alle kormedlemmer, så 

parate til igen at øve korsang.

Vi tror på at vi kan starte øveaftener op efter sommerfe-

rien, det bliver den 31. august kl. 19.30

Har du lyst til at være med, så kontakt organist Lene 

Rom Frederiksen for mere info. 

Lene kan kontaktes på Tlf. nr. 98 88 78 81 eller 30 12 

90 81

Skolekor 
Genåbningen af Danmark efter coronanedlukningen er nu 

så småt igang, og vi håber og tror at det vil lykkes at starte 

op på skolekor på Poulstrup Børnehus og Friskole, efter 

sommerferien.

Spirekor er et gratis tilbud til alle sangglade piger og dren-

ge i 0. - 2. klasse

Juniorkor er et gratis tilbud til drenge og piger fra 3. klasse 

og opefter. 

Elever på Poulstrup Børnehus og Friskole får direkte be-

sked om start.
Lene Rom Frederiksen

Babysalmesang
Babysalmesang er musik for de helt små baby-

er (2-12 mdr) og deres forældre. Vi synger og 

danser salmer og sange og laver nogle helt en-

kle “forældre/barn-sanglege” Det er de voksne 

der synger, mens børnene lytter med i det rum, 

der bliver skabt via 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.

Hvor og hvornår foregår det?
Der er babysalmesang i Vrejlev kirke 10 torsda-

ge - første gang er den 

Torsdag den 16. september kl. 10.00
Det er organist Lene Rom Frederiksen der står 

for undervisningen. Hvis du går hjenmme på bar-

sel 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 Sog-

nehuset

Det koster ikke noget at være med. 

Legekirke
Såfremt Kirkeministeriet, menighedsrådet og smittetrykket tillader det – hol-

der vi igen ”Legekirke” for de mindste i dagplejealderen.

Vi mødes følgende tirsdage i Vrejlev kirke, kl. 10.00; 

5. oktober og 7. december
Alle er meget velkommen til en halv times leg og sang.

Salmer er poesi, der kan synges ind i barnets øre og sind allerede 

fra barnet er få måneder gammelt. Gennem sangen smelter den 

kristne grundfortælling sammen med det musikalske udtryk. 

Den musik, som barnet i de første år, bliver ikke glemt. 

Det betyder, at de melodier, der så at sige synges ind med moder-

mælken, vil ligge gemt i brnets erindring som noget trygt og godt. 

(Fra forordet til Min første Salmebog, Dam/Marstal 2004)

Små synger sammen
Glæd dig til torsdag d. 9. september, 

hvor vi synger sammen i hele landet.

Små synger sammen-dagen er en 

årlig sangdag for landets dagtilbud. 

Alle børn i vuggestuer, børnehaver 

og dagplejer er inviteret 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.

Sangens Hus udarbejder materialer 

til denne dag. 
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Dato Kirkeåret Vrejlev Hæstrup Bemærkninger

September
  5. september 14. s. e. Trinitatis 10.30 Danmarks udsendte

11. september 10.30 Konfi rmation

12. september 15.s.e.trinitatis 10.30 Konfi rmation

19. september 16. s. e. Trinitatis 09.00 Kirstne Munkholt

26. september 17. s. e. Trinitatis 10.30  Høstgudstjeneste

Oktober
   3. oktober 18. s. e. Trinitatis 10.30

 10. oktober 19. s. e. Trinitatis 10.30

 17. oktober 20. s. e. Trinitatis 09.00 Kirsten Munkholt

 24. oktober 21. s. e. Trinitatis 10.30 

31. oktober 22. s. e. Trinitatis 10.30 

November
 7. november 23. s. e. Trinitatis 10.30 14.00 Alle helgen gudstjeneste

14. november 24. s. e. Trinitatis 09.00 Kirsten Munkholt

21. november 25. s. e. Trinitatis 10.30 

24. november 17.30 Spagettigudstjeneste

27. november Lørdagsdåb 10.30    Dåb enten Vrejlev eller Hæstrup

28. november 1. s. i advent 19.00 Syng julen ind

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

Gudstjenestelisten


