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Dato Kirkeåret Vrejlev Hæstrup

Marts
  5. marts 1.s.i fasten 10.30 Hanne D. Kjeldsen

12. marts 2.s.i fasten 10.30 Hanne D. Kjeldsen

19. marts 3.s.i fasten   9.00 Kristine Folmer-Marstrand

26. marts Midfaste 10.30 Hanne D. Kjeldsen

          Konfi rmandernes egen højmesse

April
  2. april Mariæ bebu-

delsesdag

10.30 Kirstine Rafn

  9. april Palmesøndag 10.30 Kirstine Rafn     

13. april Skærtorsdag 19.00 Kirstine Rafn

          Let anretning efter gudstjenesten

14. april Langfredag 10.30 Kirstine Rafn

16. april Påskedag 10.30 Kirstine Rafn

17. april 2.påskedag 19.00 Fælles musikgudstjeneste i Vrå kirke

          med efterfølgende kaff ebord i Sognegården Vrå

23. april 1.s.e.påske 10.30 Kirstine Rafn

          Tekstet for hørehæmmede - Kirkekaff e

25. april 19.00 Kirstine Rafn

          Vin og chips

30. april 2.s.e.påske 10.30 Kirstine Rafn

          Konfi rmation

Maj
  7. maj 3.s.e.påske   9.00 Kristine Folmer-Marstrand

12. maj Bededag    10.30 Kirstine Rafn

14. maj 4.s.e. påske 10.30 Kirstine Rafn

21. maj 5.s.e.påske 10.30 Kirstine Rafn

          Minikonfi rmander medvirker

25. maj Kr. Himmelfart 10.30 Kirstine Rafn

28. maj 6.s.e.påske 10.30 Kirstine Rafn

          Børnegudstjeneste - Gud og Guf

Gudstjenestelisten



Kirkelige adresser    

Sognepræsten

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. 98 98 63 33 

Mail: ge@bbnpost.dk

 Kirkebil:
  Bestilles til gudstjenester senest om lørdagen kl. 17.00 hos

 Margit Christensen tlf. 30 68 25 34
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I præstens fravær
Når jeres præst holder fri kan sognepræsten i Vrå, Kristine Folmer-Mar-

strand, kontaktes på telefon 98 98 10 40 eller mail: krm@km.dk. 

Studieorlov ophører fra og med søndag d. 2. april 2017. I orlovsperioden 

kontaktes konstitueret præst Hanne D. Kjeldsen på tlf. 98 99 92 03 eller på 

mail: hkogjk@gmail.com

Følgende dage holder jeres præst fri:

1. marts - 1. april - Studieorlov

10. - 12. april - Ferie

6. - 7. maj  - Friweekend

Fællesskabseftermiddage
De fl ittige ”fredagsdamer” fremstiller stadig store mængder af huer, hals-

tørklæder, 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. marts. 7. april. 5. maj. 

Derefter holdes der pause/sommerferie indtil 1. fredag i september.

Nyt fra Indre Mission
Mandag den 29. maj:

Aftentur til Orlovshjemmet i Frederikshavn. 
Afgang fra Sognehuset ved Vrejlev kirke kl. 

18.25

Alle er velkommen
Kontaktperson: Erik Christensen, 

tlf. 23 47 86 92
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Nyt fra Sognepræsten

Morgensang
Tirsdag den 7. marts er det tid 

for sæsonens sidste morgen-

sang – ligesom det bliver Han-

nes sidste morgensang med 

os. Vi starter i Vrejlev kirke kl. 

8.30, hvorefter vi samles i sog-

nehuset om en kop kaff e/te og 

et lækkert rundstykke – og ikke 

mindst det hyggelige samvær.

Morgensang starter igen tirs-

dag den 3. oktober og fortsæt-

ter tirsdag den 7. november og 

igen tirsdag d. 5. december.

Vel mødt til en rigtig hyggelig 

stund i såvel kirke som sognehus.

I år holder konfi rmandernes de-

res helt egen højmesse søndag d. 

26. marts, kl. 10.30 i Vrejlev kirke.

Kom og bak op omkring vores dygtige konfi r-

mander. De har arbejdet hårdt sammen med 

Hanne D. Kjeldsen for at give jer en fantastisk 

gudstjeneste – de har endda skrevet deres 

egen salme, som uropføres denne søndag.

Det er vigtigt, at vi støtter vores konfi rmander 

i deres bestræbelser på at blive dus med den 

kristne tro. Dette konfi rmandhold har virkelig 

lagt sig i selen – og derfor glæder de sig til at 

vise os alle sammen, hvor godt de har klaret det.

Denne gudstjeneste bliver på moderne 

dansk, helt som konfi rmanderne taler det 

til daglig. Den kommer til at bære præg af 

det, der rører sig i de unge mennesker – og 

selv om liturgien er den samme som alle 

andre søndage, kan vi godt love jer, at det 

ikke bliver en helt almindelig gudstjeneste.

Vil du af med noget, som du 
ikke længere bruger?

I konfi rmandundervisningen har vi ofte brug for 

værktøj af forskellig art, har du noget liggende, 

som du vil donere, vil vi blive rigtig glade. Vi er 

interesseret i:

Mindre hammere

Skruetrækkere (alle slags)

Tænger (bidetang, skævbider, fl adtang m.v.)

Mindre save – helst dekupørsave

Pladesakse

File – både til træ og metal

Messingtråd

Vi er også meget interesseret i:

Middagstallerkner, frokosttallerkner, un-

derkopper, kopper, fade samt snapse- og 

sherryglas på fod.

Gamle grammofonplader (vinyl)

Serveringbakker

Neglelak

Fotorammer (med træramme)

Ugeblade

Servietter med motiv

Donationerne kan afl everes på præstegården eller 

om søndagen i kirken til præsten – eller ring 98 98 60 

43, så kommer præsten og henter alle de rare sager.

Vi siger på forhånd tusind tak for jeres store hjælp.

Konfi ’ernes egen højmesse

Fra konfi rmandernes egen højmesse 2016
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Nyt fra sognepræsten

Dåbsgudstjeneste
Vi holder dåbsguds-

tjenester næste gang 

lørdag den 27. maj 2017. 
Der er allerede bestilt en dåb, så 

det bliver i Vrejlev kirke. Idet det jo 

altid er de første dåbsforældre, der 

melder sig, der bestemmer hvilken 

kirke vi holder dåbsgudstjeneste i.

Vi har endnu 2 dåbslørdage i 2017; 

nemlig 26. august og 25. november

Gud & Guf
Så skal vi igen lege i hele kirken og høre en 

god historie og synge og få fyldt slikposerne…

Søndag den 28. maj, kl. 10.30 går det løs i 

Vrejlev kirke for alle børn, der har lyst til at kom-

me i kirke til vores årlige Gud & Guf-gudstjeneste.

Vi starter med at bede en bøn, synge en sang 

og høre en rigtig god historie om Jesus. Der-

efter skal vi ud i kirken og løse en masse for-

skellige opgaver, som belønnes med en lil-

le lækkerbisken i vores slikposer – som vi 

tager med os hjem, når gudstjenesten er forbi.

Tag endelig hele famili-

en med i kirke, det er så hyggeligt!

Gudstjeneste tekstet for 
hørehæmmede

Søndag den 23. april, kl. 10.30 i Vrejlev kirke holder vi en helt 

almindelig højmesse. Det ualmindelige denne søndag er, at 

vi har det store lærred kørt en anelse ned fra loftet – og derpå 

tekstes bønner, salmer, prædiken og altergang m.v., således 

at de af vor menighed, der har et høretab, også kan følge med.

Vi havde i efteråret 2016 besøg af landsdelspræsten for hø-

rehæmmede, Søren Skov Johansen, og denne gudstjeneste 

var ligeledes tekstet. Det gav os idéen til – med mellemrum 

– selv at tekste vores gudstjenester. Af tekniske årsager kan 

tekstning bedst fi nde sted i Vrejlev kirke – og der er derfor pt. in-

gen planer om at holde tekstede gudstjeneste i Hæstrup kirke.

I 2017 vil vi holde i alt 4 

tekstede gudstjenester:

Onsdag den 14. juni, kl. 

19.00 holder vi pilgrimsvan-

dring. Søren Skov Johan-

sen og hans hustru, Ginny, 

deltager og tekster løbende 

under hele pilgrimsvandrin-

gen. En helt unik oplevelse, 

idet de er de eneste i Dan-

mark, der tekster gudstjene-

ster uden for kirkens rum.

Vi tekster igen søndag 

den 17. september og 

igen søndag den 26. no-

vember – men mere her-

om i senere Lokalblade.

Kirkestatistik for 2016
Vi har haft mange kirkelige hand-

linger i 2016, nogle var for vores 

egne sognebørn og nogle var for 

andre, der føler stor tilknytning 

til vores sogne. Det er ofte men-

nesker der bor i vore nabosogne 

der kommer ”hjem” til dåb, konfi r-

mation, bryllup eller begravelse.

Her kommer tallene for 

2016 for begge vore sogne:

Fødte          18     
Døbte          21

Konfi rmerede   11
Viede           9 par

Bisatte/begravede  19

Da der nu for 3. år i træk laves kire-

tælling/statistik over deltagere til alle 

kirkelige handlinger og arrangemen-

ter i løbt af året, vises her vores tal:

2014 - 6.389

2015 - 6.658

2016 - 7.135

Som det ses af disse kirketællinger 

er der god tilslutning til de arrange-

menter, gudstjenester og andre ak-

tiviteter, der foregår i vore kirker....

Søren Skov Johansen
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Nyt fra sognepræsten

Vi siger tillykke til:

Aya Stærmose Thomsen

Døbt i Vrejlev kirke 

30. oktober 2016

William Vestergaard Dam

Døbt i Vrejlev kirke 

26. november 2016

Kristian Gramkow Hollensen

Døbt i Vrejlev kirke 

26. november 2016

Johanne Marie Uggerhøj 

Bertelsen

Døbt i Vrejlev kirke 

18. december 2016

Marcus Østergaard Pedersen

Døbt i Vrejlev kirke

18. december 2016

Johanne Fich Larsen

Døbt i Vrejlev kirke

22. januar 2017

Vi har sagt farvel til:

Inga Margrethe Jensen

Begravet fra Vrejlev kirke 

16. november 2016

Ivan Fuglsang Nielsen

Begravet fra Vrejlev kirke 

17. november 2016

Ragna Margit Jensen

Bisat fra Hæstrup kirke 

29. december 2016

Bent Thomsen

Bisat fra Vrejlev kirke 

16. januar 2017

Minikonfi rmander

Hvis du går i 3.kl. på Poulstrup 

Friskole, vil du blive inviteret til at 

være minikonfi rmand. Præsten be-

søger din klasse og fortæller om 

minikonfirmandundervisningen 

og giver dig et brev med hjem, så 

dine forældre kan melde dig til.

Men vi kan allerede nu løfte sløret for, 

at det bliver fra fredag den 19. maj, kl. 

12.00 til lørdag den 20. maj, kl. 12.00 

– og vi skal sove i kirken om natten!

Søndag den 21. maj, kl. 10.30 del-

tager alle minikonfi rmanderne i 

Konfi rmation
Søndag den 30. april, kl. 10.30 holder vi konfi rmation i Vrejlev kirke. Alle 

er meget velkommen denne dag til at bakke op omkring vor unge men-

nesker ved at deltage i gudstjenesten. Det er en meget festlig dag, som 

gør os alle i godt humør. De unge mennesker, som år skal konfi rmeres er:

Amalie Lyngby

Benjamin Nielsen

Camilla NIelsen

Helena Andersen

Jeppe Poulsen

Josefi ne Christiansen

Julie Kildahl

Julius Thestrup

Kevin Simonsen

Malene Jensen

Paula Mortensen

Pernille Nielsen

Signe Andersen

Signe Sørensen

gudstjenesten og viser os, hvad de 

har lært i de 24 timer, vi 

har været sammen i kirken.

Et helt døgn med minikon-

fi rmandundervisning kan 

godt være lidt hårdt, så vi 

hygger os meget og får 

lækkerier, leger, synger, 

øver skuespil, kommer på 

natløb på kirkegården og 

laver mange andre sjove 

og hyggelige ting – og 

lige pludselig er tiden gået 

– og vi skal hjem igen. 

Vi håber rigtig meget, at 

alle i 3.kl. har lyst til at være minikon-

fi rmand i år. Og vi vil også meget ger-

ne se de børn, der går i 3.kl. på andre 

skoler, men som bor her i sognene. 

Præsten har dog ingen mulighed for 

at vide, hvem der går på andre sko-

ler, så derfor skal I forældre til børn 

på Tårs skole, Vrå skole eller andre, 

selv kontakte præsten for tilmelding.

Minikonfi rmander 2016

Konfi rmandholdet 2016-2017 ved starten i august 2016
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For dig, der kan lide at synge
Vrejlev-Hæstrup kirkers kor: 

• er et 4-stemmigt blandet kor, hvor repertoiret består af kirkemusik, nye og gamle salmer, danske 

og nordiske sange, viser, spirituals samt rytmiske korsatser.

• er en del af Vrejlev-Hæstrup Kirkers musikaktiviteter

• synger ved gudstjenester og koncerter i forbindelse med højtider og ved koncerter og andre arran-

gementer.

• Dertil kommer at koret gerne synger i andre sammenhænge og samarbejder med andre kor.

• Vi øver hver tirsdag fra 19.30 - 21.45 i Sognehuset, så der også er plads til en hyggelig kaff epause

Nye kormedlemmer
• Hvis du har lyst til at synge i kor, har en god sangstemme og måske har sunget i kor før, så mød 

op i sognehuset en tirsdag aften og se, om det er noget for dig. Du er også velkommen, hvis du 

”bare” har lyst til at synge og lære noget mere. Der kræves ingen 

forkundskaber. Vi lærer sammen undervejs.

• Det er gratis at synge i koret

• Især herrer søges, men alle er meget velkomne

• Som i de fl este andre blandede kor er herrerne hos os i undertal, 

så med eller uden regerings- eller EU-dekreter om ligelig m/k 

repræsentation: 

KOM OG VÆR MED.

    Babysalmesang
Børn kan synge før de kan 

tale og ”danse” før de kan gå. 

Salmer er en  vigtig del af vores 

kulturarv og babysalmesang er 

en mulighed for at give de smuk-

ke salmer videre til vore børn. 

Leg og musik er en dejlig måde at 

være sammen med sit barn på, og 

børnene opfatter hurtigt lyden og 

stemningen i sangen. Vi synger, 

danser og vugger salmernes stem-

ning ind i de små, som oplever med 

alle sanser. Vi lytter til musik, pu-

ster sæbebobler og leger med ras-

leæg og farvestrålende tørklæder.

Vi mødes torsdage i Vrejlev kirke 

kl. 10.00, hvor vi synger og spiller 

en halv times tid. Herefter går vi 

over i sognehuset og drikker kaff e.

Det koster ikke noget at være med.

Hvis du vil vide mere er du 

velkommen til at kontakte:

Organist: Lene Rom Frederiksen. 

Tlf. nr. 98887881 eller  30129081  

Du kan stadig nå at være med 

på disse datoer i foråret 2017:

2. - 9. - 16. - 23. og 30 marts

6. april

Venlig hilsen Lene (organist)

Årets anden sangaften
22. maj kl. 19.00 i Præstegårdens konfi rmandstue

Niels W. Gade blev født i 22. februar 1817 og er en af hovedpersonerne i 

den danske romantik. Gades Elverskud er et af de kendteste danske, mu-

sikdramatiske værker, som bygger på gamle danske ballader. Som et af 

de mest populære værker i Gades levetid repræsenterer Elverskud høj-

depunktet i den danske romantik, men også sange som På Sjølunds fag-

re sletter og grøn er vårens hæk er melodier fra Gades store ”produktion”

I dag kender de fl este måske bedst Niels W. Gade som manden bag Brude-

valsen. Men Gade var en af danmarkshistoriens mest betydningsfulde mu-

sikpersonligheder. I sin samtid blev han betragtet som en af Europas største 

komponister og dirigenter – en der kunne stå i sammen række som Men-

delsohn og Schumann. Samtidig var 

han en organisator med titaniske kræf-

ter. Som primus motor bag grundlæg-

gelsen af Musikkonservatoriet lagde

han grundstenen for det moderne 

professionelle musikliv i Danmark. 

Og som leder af organisationen 

Musikforeningen var han med til 

at give den københavnske kon-

certscene et internationalt niveau, 

som vi nyder godt af den dag i dag.

Niels W. Gade var orga-

nist i Holmens kirke i 32 år. 

Vi vil lytte til og synge med på sange 

af Niels W. Gade og nogle af hans 

samtidige fra den danske højromantik.

Kaff e og hjemmebag - Alle er velkommen

Nyt fra organisten
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Nyt fra sognepræsten

Skole-kirkekor/juniorkor 
Juniorkor er også et gratis tilbud til sangglade piger og drenge fra 3.-6. 

klasse

Koret vil også medvirke ved gudstjenester og arrangementer i kirken og 

på skolen.

Vi øver på Poulstrup friskole, onsdag 13.15 til 14.00

Spirekor
Spirekoret er et gratis tilbud til alle sangglade piger og drenge fra 0.-2. 

klasse

Vi øver på Poulstrup friskole, fredag kl. 12.30 til 13.00

Børnene vil optræde ved arrangementer på skolen og i kirken.

Går du ikke på friskolen og har lyst og mulighed for at være med kan du 

kontakte organist og korleder: Lene Rom Frederiksen

Tlf. nr. 98887881/30129081 eller lenerom@mail.dk

Legekirke
Her hygger vi os med sang, musik, 

bevægelse og rytmik med udgangs-

punkt i salmer og sange som vi synger 

og bevæger os til. Vi leger med ras-

leæg og tørklæder, beder Fadervor. 

Forældre/barn, bedsteforældre/barn, 

dagplejere og vuggestuer er vel-

komne. Legestuen ledes af organist 

og musikpædagog Lene Rom Frede-

riksen og sognepræst Kirstine Rafn

Der er legekirke på 

følgende datoer:

7. marts og 2. maj 

begge dage kl. 10.00 

i Vrejlev kirke

Aftengudstjeneste
Tirsdag den 25. april, kl. 19.00 hol-

der vi aftengudstjeneste i Vrejlev 

kirke med et godt glas vin/cider/

sodavand og lidt chips bagefter.

Aftengudstjenesten vil – så vidt 

det er muligt – blive holdt på ven-

delbomål. I skrivende stund er der 

endnu ikke fundet en præst, som 

behersker sproget, men der vil 

blive arbejdet hårdt på sagen…

Under alle omstændigheder er 

vores aftengudstjenester hyg-

gelige og afstressende, og vi 

glæder os meget til at byde jer 

velkommen til en stemnings-

fuld aften i vores dejlige kirke.
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Nyt fra sognepræsten

Konstituering i det nye menighedsråd
Navn Telefon

Formand Erik Kristensen 20 80 49 28

Næstformand, kontaktperson Poul Holst 40 10 92 58

Formand aktivitetsudvalg Margit Christensen 30 68 25 34

Kirkeværge Vrejlev Henny Thomsen 24 65 98 33

Kasserer Birgith Pedersen 50 99 68 99

Medlem Karen Margrethe Bruun 21 67 52 15

Medlem Mette Thorup Eskildsen

Kirkeværge Hæstrup, suppleant Bjarne Jensen

Suppleant Jens-Ole Frederiksen

Konfi ’erne laver 
adventsstager
I november måned 2016 støbte vi ad-

ventsstager i beton… Det er godt nok 

noget griseri, men det er også sjovt 

og hyggeligt. Hermed lidt billeder fra 

nogle af dagene, så I kan se, hvad 

konfi rmanderne bl.a. laver i konfi r-

mandstuen hver onsdag morgen.

Præsten har fået studieorlov til 

at undersøge og udforske, hvilke 

ting man kan lave i konfi rmand-

stuen – bortset fra at sidde helt 

stille og lytte… Og som I kan se, 

vil konfi rmanderne meget hellere 

lave noget med deres hænder.

Konfi rmanderne arbejder ihærdigt med at fremstille stager i beton
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Påskens gudstjenester
Palmesøndag den 9. april, 

kl. 10.30 i Vrejlev Kirke

Skærtorsdag den 13. april, kl. 19.00 

i Vrejlev Kirke med efterfølgende fl ot 

borddækning og en let anretning 

for alle, der har lyst til at være med

Langfredag den 14. april, kl. 10.30 i 

Hæstrup Kirke med lukket altertavle 

og slukkede alterlys, en stemnings-

fuld gudstjeneste i den smukke kirke 

Påskedag den 16. april, kl. 

10.30 i Vrejlev kirke, der til lej-

ligheden er smukt pyntet

2. påskedag den 17. april, kl. 19.00 

i Vrå kirke med Vrå/Em pastorat og 

Rakkeby/Vejby/Sejlstrup/Harritslev/

Jelstrup pastorat og med efterføl-

gende kaff ebord i Vrå sognegård

De tre pastoraters præster læser og 

alle kirkernes kor samles og synger 

med os og for os. Det er en utrolig 

smuk aften, som både organisterne, 

kirkesangerne og korene virkelig 

gør noget ud af. Menigheden får lej-

lighed til at synge de bedste af på-

skens salmer og alle samles omkring 

kaff ebordet i sognegården i godt 

humør og ikke mindst godt selskab. 

Det store kor, der til musikgudstje-

nesten 2. påskedag i Vrå kirke er 

sammensat af Vrå Kirkes Voksenkor, 

Rakkeby Kirkes Kor og Vrejlev-Hæ-

strup Kirkekor.

I Vrejlev kirke dækkes der op til en let anretning efter gudstjenesten Skærtorsdag

Nyt fra Sognepræsten



Som det er de fl este bekendt, har vi i 

en årrække arbejdet for at få bygget 

en sognegård. I fl ere år har vi ventet 

bl.a. fordi Løkken blev til storpastorat 

og skulle have sognegård først. Da 

det så blev vores tur, havde provsti-

udvalget glemt at budgettere med ud-

giften… Men nu var pengene endelig 

bevilget af provstiudvalget, således at 

byggeriet kunne komme i gang. Pro-

cessen startede i 2009 og vi glædede 

os over, at vores tålmodighed blev be-

lønnet 8 år senere.

Men vi får ikke en sognegård – i denne 

omgang. Da alt lå klar og vi havde po-

sitive udtalelser fra den kongelig byg-

ningsinspektør, nationalmuseet, kir-

kegårdskonsulenten, provstiudvalget, 

stiftet og økonomien på plads valgte 

Vrejlev Kloster at fastholde en gammel 

deklaration om, at der ikke måtte byg-

ges til på grunden ved graverhuset.

Det er med stor beklagelse at me-

nighedsrådet derfor må meddele 

at den afgørelse nu står i vejen 

for, at vi i sognene får et tiltrængt 

og velplaceret sted at samles. 

Det skal nævnes, at der i projek-

tet også lå en lovliggørelse og 

forbedring af medarbejderfacili-

teterne samt nye off entlige 

toiletter for kirkens besøgende.

Vi mister derfor bevillingen til sog-

negård, idet beløbet er afsat til 

dette konkrete byggeri. Det be-

tyder, at vi igen skal til at søge 

midler når vi har fundet en løs-

ning på placering af sognegård.

I 2013 forelagde Vrejlev Kloster en 

skitse som omhandler en nyind-

retning af Klostrets nordfl øj ”Non-

nefl øjen”. Her var planer om at 

etablere sognegård som kunne 

rumme alle de lokaler der var be-

hov for . Projektet ville blive på 

i alt 700 m2 fordelt på 2 etager. 

Her kunne menighedsrådet leje 

lokalerne for en længere årrække.

Projekt blev grundig behandlet i 

menighedrådet og sendt videre til 

udtalelse af tjenestlig vej til prov-

stiudvalg og stift. Efter at have fået 

stiftets udtalelser vedrørende en le-

jeaftale og vilkår for en sådan,  kun-

ne provstiudvalget på denne bag-

grund ikke at anbefale projektet. 

Vi ved ikke for nuværende, hvornår 

vi kan tage en sognegård i brug. 

Vi går naturligvis til opgaven med 

al vor energi – men belært af tidli-

gere erfaring kan vi se, at der kom-

mer til at gå endnu en årrække.
Vrejlev-Hæstrup  menighedsråd.

Erik Kristensen

Ny sognegård?
- nej, ikke i denne omgang!
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Nyt fra menighedsrådet

Arkitektens forslag til en ny sognegård ved Vrejlev kirke, som nu ikke gennemføres


