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Forsidebillede: Fra Små synger sammen i september i Vrejlev kirke



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 kontak-

tes:

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

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

Følgende dage holder præsten fri:

mandag d. 16/3 – søndag d. 22/3 (begge dage inkl.) – Henrik Bang-Møller

mandag d. 6/4 – onsdag d. 8/4 (begge dage inkl.) – Kirsten Munkholt

fredag d. 15/5 – søndag d. 17/5 (begge dage inkl.) – 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.

I løbet af året arrangeres der udfl ugter til interessante steder i området. Her fra 

mændenes besøg ved Torben Jess og Martin Svaneborg på Skallerup Agro I/S
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Alsangsstævne
Som I sikkert har set og læst holder fl ere kirker m.v. alsangsstævne den 4. maj, for at fejre, at det i år er 75 år siden, at 
Danmark blev befriet efter 5 års tysk besættelse. Alsang er bare et ældre ord for fællessang, og blev under besættelsen 
en hel folkebevægelse. Tusinder samledes om fællessang – og det gør vi også i

Vrejlev kirke mandag den 4. maj, kl. 19.00

Kom og vær med til at fejre jubilæet, nyd den gode stemning og ikke mindst den dejlige musik og sang.

Spillemandsmesse

Fredagsdamer
I efteråret fi k vi kontakt til Kate Ladekjær ved Vejle. Hun har 
kontakt til Rumænien, og der fi k vi afl everet  8 sække strik-
varer. Der skal en container af sted her først i det nye år. 
Der er også strikket huer og halstørklæder til Blå Kors i 
Hjørring. Det er også fi nt at hjælpe lokalt.
Her  i foråret 2020 mødes vi 6. marts, 3. april og 1. maj  kl 
14.00-16.30

Så er den her igen…

SPILLEMANDSMESSEN
Tirsdag d. 17. Marts  kl. 19.00.
Sammen med Frederikshavn bykor 
opfører Vrejlev-Hæstrup kirkers kor 
Spillemandsmessen. Messen er en 
gudstjeneste iklædt dansk folkemusik.
Teksten er skrevet af Holger Lissner 
og musikken er festlig og underhol-
dende.  Komponeret af Ivan Bjerre 
Damgård og Michael Sommer med 
udgangspunkt i dansk traditionel fol-
kedansemusik.
I Vrejlev har vi sammensat et orke-
ster bestående af Niels Bjerre og Ru-
ben Kristensen på violin, Ib Buchholtz 
Hansen på harmonika og Hans Bovin 
på bas. Søren Rasmussen fra Abild-
gård kirke i Frederikshavn og Vrejlev-
Hæstrup kirkers egen organist Lene 
Rom Frederiksen leder kor og orke-
ster.
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                             Morgensang
Foråret sidste morgensang er 3. marts, 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 nog-
le af prædikenteksterne til marts måned. Og efter en halv times 
tid går vi i sognehuset for at nyde en god kop kaff e eller te – og 

nogle friske rundstykker.

Det er en dejlig måde at starte dagen på; musik og sang, Fader-

vor 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

I år holder vi konfi rmation i Hæstrup kirke 
lørdag d. 25. april kl. 10.30 for:

Lærke V. Andersen
Magnus T. Eskildsen
Nicklas Q. Soelberg

og i Vrejlev kirke 
søndag d. 26. april kl. 10.30

for:
Amanda B. Mortensen

Andrea R. K. Christensen
Anna B. Andersen
Anton K. Andersen

Asbjørn Riis
Cecilie D. Arensbach
Cecilie H. Sørensen
Emilia H. V. Olsen

Hansa B. Andersen
Jonas B. Andersen
Julie K. Kristensen

Karoline M. Nørskov
Kim V. Kristensen
Laura K. Boholt

Miriam R. Birkbak
Sarah Korsbakke

Sebastian Justesen
Steen M. Kastrup

Der er poser i våbenhuset i begge kirker, hvor I kan læg-
ge telegrammer, blomster, gaver og lign. – og der er vagt i 
både våbenhus og på P-pladserne.

Konfi rmationerne er årets store begivenhed både for kon-
fi rmander og menighed. Det er en festlig dag med mange 
glade kirkegængere, vi synger de bedste salmer (valgt af 
konfi rmanderne selv) og vi synger også den salme, som 
de unge mennesker selv har digtet. Konfi rmanderne har 
tillige bidraget til gudstje-
nestens bønner, idet de 
selv har skrevet en del 
af dem. Det er i det hele 
taget en rigtig god dag 
at gå i kirke – så kom og 
vær med og bak vores 
konfi rmander op.

Konfi rmation i Hæstrup og Vrejlev kirker
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Vi siger tilykke  til:

Ulrik Dybro Nielsen
Døbt i Vrejlev kirke 
20. oktober 2019

Marcus Weesgaard Mogensen
Døbt i Vrejlev kirke 
20. oktober 2019

Aksel Bangshøj Saksager
Døbt i Hæstrup kirke 
30. november 2019

Oskar Vangsted Henriksen
Døbt i Hæstrup kirke 
30. november 2019

Vi har taget afsked med:

Knud Zakarias Jensen
Begravet fra Vrejlev kirke 
28. november 2019

Karen Marie Jensen
Begravet fra Vrejlev kirke 
6. december 2019

Lilly Elisabeth Christensen
begravet fra Vrejlev kirke 
4. januar 2020

Niels Gerhardt Larsen 
Begravet fra Vrejlev kirke 
6. januar 2020

2. Pinsedag
Traditionen tro holder vi fæl-
les friluftsgudstjeneste 2. 
pinsedag i Sinelund ved si-
den af Sejlstrup kirke. Guds-
tjenesten starter kl. 10.30, 
vores dygtige organister og 
kirkesangere danner til lej-
ligheden et lille kor og syn-
ger smukt for os. Sejlstrup 
menighedsråd er vært ved 
en let frokost efter gudstje-
nesten, og det er altid en 
stor fornøjelse at deltage. Vi 
medbringer selv stole og kan 
nyde naturen og de smukke 

omgivelser, mens præsterne holder en 
lidt anderledes gudstjeneste for os.

Det plejer at være et velbesøgt arrange-
ment, så kom i god tid – det giver også 
mulighed for at nå at sludre lidt med ven-
ner og bekendte.

Vi glæder os til at se jer i Sinelund – og i 
Sejlstrup kirke, hvis vejret ikke arter sig.

Sejlstrup kirke
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Dåbsgudstjenester

I år holder vi også dåbsgudstjenester på udvalgte lørdage:

Næste dåbsgudstjeneste er lørdag den 23. maj, kl. 10.30 
og igen lørdag den 22. august, kl. 10.30 – OBS datoen er rykket i forhold til tidligere udmelding
og årets sidste dåbsgudstjeneste bliver lørdag den 28. november kl. 10.30.
Da der i skrivende stund ikke er modtaget dåb nogle af ovennævnte datoer – er det stadig mu-
ligt at bestemme, hvilken kirke man vil holde dåb i. Det dåbspar, der først melder sig på banen, 
bestemmer hvilken kirke dåben skal foregå i.

Påskens gudstjenester
Hvert forår er der rig mulighed for at 
komme i kirke til mange forskellige 
gudtjenester. Vi fejrer påsken med 
følgende tjeneste:
Palmesøndag (Her tager påskeugen 
sin begyndelse med Jesu indtog i Je-
rusalem på vej mod lidelse og død.)5.
april, kl. 10.30 i Hæstrup kirke – høj-
messe v/Kirstine Rafn
Skærtorsdag (Dette er dagen for 
indstiftelse af nadveren, Jesu sidste 
måltid.)
9. april, kl. 19.00 i Vrejlev kirke – 
aftengudstjeneste v/Kirstine Rafn. 
Der dækkes fl ot op i kirken, så vi kan 
nyde et let aftensmåltid sammen efter 
gudstjenesten.
Langfredag (Denne dag markerer 
Jesu lidelse og død på korset for os 
og for vore synders skyld.)
10. april, kl. 10.30 i Hæstrup kirke – 

højmesse v/Kirstine Rafn. Altertavlen 
lukkes og der er ikke lys eller blomster 
på alteret – for at markere alvoren i 
denne dag.
Påskedag (Jesu opstandelse, kvin-
derne kom til den tomme grav og fandt 
Herren opstanden.)
12. april, kl. 10.30 i Vrejlev kirke – høj-
messe v/Kirstine Rafn. Denne den 
største dag i kirken fejrer vi med musik 
og beretningen om Jesu opstandelse.
2.påskedag
13. april, kl. 19.00 i Vrå kirke – i samar-
bejde med Vrå/Em og Rakkeby/Vejby/
Sejlstrup/Sdr. Harritslev/Jelstrup hol-
der vi igen musikgudstjeneste med ef-
terfølgende kaff ebord i Vrå sognehus. 

Alle præster, organister, kirkesangere 

og kor medvirker til et brag af en guds-

tjeneste.

Skærtorsdag dækkes der op i Vrejlev 

kirke til en let anretning
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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 piger 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, vi synger fl erstemmigt, vi lærer mere om noder og rytmer. 
Koret vil også medvirke ved gudstjenester og arrangementer i kirken og på skolen.

Du behøver ikke tilmelde dig - bare mød op

Legekirke
Vi mødes til legekirke for alle børn i dagplejealderen i Vrejlev kirke. 

Tirsdag den 3. marts kl. 10.00
Tirsdag den 2. juni     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 vuggestuebørnene en dejlig oplevelse i kirken. 

    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?

Vil du vide mere er du velkom-
men til at kontakte 
kirkens organist 
Lene Rom Frederiksen 
tlf. 30 12 90 81

Sangaften
Tirsdag d. 26. maj kl. 19.00  
”DET ER JO 100 ÅR SIDEN”

I anledning af genforeningen synger vi sange fra tiden da Sønderjylland var 
tysk. Sange, der var – og er med til at bygge bro.
Fællessangen opstod i sidste halvdel af 1800-tallet og er en væsentlig del af 
vores kulturarv.
Når vi synger sammen, hører vi sammen.
Der vil være kaff e og hjemmebag. 

Alle er velkommen

Sangaften holdes i Præstegårdens konfi rmandstue -  Vrejlev Kirkevej 28, 

9760 Vrå
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Spaghettigudstjeneste

Så er spaghettigudstjenesterne til-
bage. Vi ændrede navnet, fordi vi 
gerne ville servere andet end blot pa-
staskruer og kødsovs. Men nu er det 
efterhånden længe side, at vi har får 
spaghetti, så NU skal det være:

onsdag den 1. april, 
kl. 17.30 i Vrejlev kirke

og det er ikke en gang aprilsnar.

Vi hygger med en kort børneguds-
tjeneste, som alle kan være med til 
– hvorefter vi samles om langbordet 
til god mad og vi slutter senest kl. 
18.30/18.45 med en godnatsang.

Vi sørger for gudstjeneste, borddæk-
ning, indkøb, madlavning, opvask og 
oprydning – I skal bare have børn 
eller børnebørn eller lånebørn med – 
eller kom helt uden – alle er velkom-
men.

Der skal igen være Spaghettigudstjeneste med spaghetti og kødsovs på menuen
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Aftengudstjeneste i Hæ-
strup kirke

Søndag den 1. marts, kl. 19.00 holder 
vi en rigtig hyggelig og humørhæven-
de aftengudstjeneste. 
Opskriften er enkel: Lene spiller på or-
gel/klaver, hertil sættes en knivspidst 
Niels på violin og pæl eller pot Rune 
– det hele hæver i varmen en lille ti-
mes tid – og resultatet er bedre humør, 
mere afslapning og lun velvære for alle 
deltagerne denne aften.
Og for at gøre aftenen fuldendt samles 
vi om et lille glas og lidt chips og mas-
ser af godt samvær.
Kom og vær med, der kræves ingen 
forkundskaber og vi garanterer, at det 
gode humør kommer helt af sig selv i 
løbet af aftenen.

Konfi rmationshjælp

Vi kan tilbyde en lille økonomisk håndsrækning til konfi r-

mation. 

Hjælpen kan kun søges af sognebørn i Vrejlev og Hæstrup 

sogne og søges ved henvendelse til præsten med rele-

vante oplysninger. Ansøgningerne behandles naturligvis 

fortroligt.

Midlerne stammer fra evt. overskud fra indsamlingen til ju-

lehjælp. Midlerne deles mellem godkendte ansøgere – dog 

maksimalt 1.500 kr. pr. konfi rmand.

Ansøgningsfristen er 1.april 2020 – ansøgere får besked 

snarest herefter.

Der serveres et glas vin eller cider sammen med forskellige chips efter gudstjenesten
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Nu er den stille periode på kirkegårde-
ne ved at være forbi. Og vi kan alle så 
småt begynde at glæde os til det hele 
spirer frem og gror.
De sæsonansatte på kirkegårdene 
skal også til at fi nde arbejdstøjet igen. 

Denne gang er der sket ændringer på 

holdet.

Bjarne Rishøj Jørgensen er stoppet 

i Vrejlev og helliget sig pensionen på 

fuld tid. Jette Risager Kjærsgaard der 

jo i mange år har passet gravstederne 

i Hæstrup har valgt at hellige sig arbej-

det hjemme på kvæggården. Der skal 

fra menighedsråd og kollegaer lyde en 

stor tak til Jette og Bjarne for mange 

års fantastisk godt samarbejde. Vi 

kommer til at savne dem begge.

Men det betyder også der kommer en 

ny til at arbejde på kirkegårdene, så det 

bliver spændende. Ellers er holdet sta-

dig Bruno Jensen, Ann Bech Larsen, 

Per Dahl Sørensen, og selvfølgelig lidt 

mæ siel Jan Bjergene Christensen.

Vi starter op som vi plejer 

med at få beskåret træer 

og klippet ned rundt om-

kring. Grannerne skal 

også af og der skal plan-

tes stedmoder blomster, 

hvis vejret tillader det.

Der er sket store foran-

dringer på begge kirke-

gårde gennem tiden. I 

2019 er den største æn-

dring at menighedsrådet 

har besluttet at langt det 

meste af lapidariet med 

de gamle gravsten skulle 

destrueres. I skrivende 

stund er der fjernet 195 

sten i Vrejlev og 34 i Hæ-

strup. Menighedsrådet 

skal i år tage stilling til, 

hvor de sten der er tilba-

ge så skal samles.

Der er også i år nogle 

projekter vi skal i gang 

med. Udskiftning af hæk-

ke fortsætter i Vrejlev, 

og der skal sløjfes et par 

gange mere i Hæstrup og 

sås mere græs. I Vrejlev 

er der også en det grav-

steder der skal nedlæg-

ges og nogle af de area-

ler skal bruges til at plante fl otte buske 

og blomstrende planter.

Vi er jo også for de fl estes vedkom-

mende at fi nde som kirketjener om 

søndagen. Vi sætter stor pris på den 

variation i jobbet, og den kontakt til på-

rørende og brugere af kirkegården det 

giver.

Vi skal også huske at nævne de to 

uundværlige piger Inger Hansen, der 

jo ud over at være kirketjener også er 

drivkraften i at dette blad kommer ud, 

samtidig med hun passer på menig-

hedsrådets penge. Og Hanne Weirum 

Andersen der jo ud over at være kir-

ketjener holder pænt og rent i kirke og 

sognehus, samt sørger for vi har ost, 

smør og pålæg til diverse arrangemen-

ter.

Skulle der være spørgsmål til måden 

vi gør tingene på, eller noget man øn-

sker ændret på gravstederne skal man 

endelig sige det til os. Husk selv om vi 

passer gravstedet er det jo stadig de 

pårørende der bestemmer.

Med ønsket om et godt forår,
Jan Bjergene Christensen, 

kirkegårdsleder. 

Nyt fra kirkegårdslederen

Bruno arbejder på omlægning af gamle bede

Snart bliver nogle af de visne hække udskiftet
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Dato Kirkeåret Vrejlev Hæstrup

Marts
 1. marts 1.s. i fasten 19.00 Kirstine Rafn

          Aftengudstjeneste - Vin og chips

 8. marts 2.s.i fasten 10.30 Kirstine Rafn
          Tekstet for hørehæmmede

  

15. marts 3.s.i fasten 10.30 Kirstine Rafn

22. marts Midfaste 09.00 Henrik Bang-Møller

29. marts Maria bebudelse 10.30 Kirstine Rafn  

April
 1. april 17.30 Kirstine Rafn

          Spagettigudstjeneste

 5. april Palmesøndag 10.30 Kirstine Rafn

 9. april Skærtorsdag 19.00 Kirstine Rafn
          Let anretning efter gudstjenesten

10. april Langfredag 10.30 Kirstine Rafn

12. april Påskedag 10.30 Kirstine Rafn

13. april 2. påskedag 19.00 Fælles musikgudstjeneste i Vrå Sognekirke

19. april 1.s.e.påske 10.30 Katrine Kjeller

25. april 10.30 Kirstine Rafn
          Konfi rmation

26. april 2.s. e. påske 10.30 Kirstine Rafn
          Konfi rmation

Maj

 3. maj 3.s.e.påske 10.30 Kirstine Rafn

 8. maj Bededag 10.30 Kirstine Rafn

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

17. maj 5.s.e.påske 09.00 Henrik Bang-Møller

21. maj Kr. Himmelfart 10.30 Kirstine Rafn

23. maj 10.30 Kirstine Rafn   -   Dåbsgudstjeneste

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

31. maj Pinsedag 10.30 Kirstine Rafn

Juni
 1. juni 2.pinsedag 10.30 Fælles gudstjeneste i Sejlstrup kirke

Gudstjenestelisten


