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Lokalbladet

Forsidebillede: Gud og Guf i Vrejlev kirke 11. marts 2018 - Sognepræst 

Kirstine Rafn med en af de allermindste deltagere - Severin Holst



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

 Lokalbladet 20

Kirkebladet

I præstens fravær
Når jeres præst holder fri, kan sognepræsten i Tårs, Kirsten Munkholt kontaktes 

på telefon: 98 96 10 83, mail: KIMU@KM.DK

Følgende dage holder jeres præst fri:

15. – 24. juni 

27. juli – 19. august

Nyt fra Indre Mission

Se omtale af udfl ugt i samarbejde med Lokalhistorisk Forening

Alle er velkommen
Kontaktperson: 
Erik Christensen, 
tlf. 23 47 86 92

Fællesskabseftermiddage

Vi starter op igen den 7. september, hvor vi syr og strikker i sognehuset fra 

klokken 14. Alle er velkommen
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Konfi rmandindskrivning
Hvis din datter eller søn skal konfi r-

meres i Vrejlev eller Hæstrup kirke 

april 2019, holder vi indskrivnings-

gudstjeneste søndag den 26. august 

2018, kl. 10.30 i Vrejlev kirke – uanset 

om konfi rmationen skal foregå i den 

ene eller den anden kirke.

Der er der rigtig mange informationer 

om undervisning og konfi rmation som 

gives efter gudstjenesten ved et lille 

forældremøde.

Jeg har ikke mulighed for at regne 

ud, hvilke unge mennesker, der går 

på forskellige skoler – men bor hér, 

der ønsker at blive konfi rmeret i ”de-

res egen kirke”. Derfor er det vigtigt, 

at I kontakter mig i god tid inden ind-

skrivningsdatoen, så jeg kan få jer på 

listen.

Konfi rmation 2019
Søndag den 26. august 2018 er der indskrivnings-

gudstjeneste for de kommende konfi rmander i Vrejlev 

kirke, kl. 10.30.

Kontakt præsten, hvis I har en datter eller søn, som 

skal konfi rmeres i Vrejlev Hæstrup Pastorat april 2019. 

Så kan I blive skrevet på listen og får alle de nødven-

dige informationer, samt indbydelse til indskrivnings-

gudstjenesten.

Det er meget vigtigt, at præsten ved, hvem og hvor 

mange, der skal konfi rmeres, når undervisningen star-

ter i september måned. Og det er meget vigtigt for jer, 

at I får alle informationer om både undervisning og 

konfi rmation.

Man behøver ikke blive undervist her i pastoratet, selv 

om man gerne vil konfi rmeres i en af kirkerne. Blot skal 

præsten vide det ved undervisningens start – så de 

løbende informationer kan tilgå jer.

Der er – som altid – tilbud om både kon-

fi rmation i Hæstrup kirke og i Vrejlev 

kirke. Konfi rmationsdatoen er 28. april 

2019 – og det er kl. 9.00 i Hæstrup kir-

ke og kl. 11.00 i Vrejlev kirke.

Hvilke spændende projekter venter der mon de nye konfi rmander?

Fra konfi rmationen i 2018 - spejderne venter med fanerne

Kirstine glæder sig til et nyt hold 

konfi rmander
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Fredag den 24. august 2018 holder vi 

”midnatsgudtjeneste” kl. 22.00 i Vrejlev 

kirke.

Udenfor på kirkegården byder fakler vel-

kommen og indenfor er stemningen sær-

lig.

Det er virkelig anderledes og særligt at gå 

i kirke så sent om aftenen. Det er næsten 

helt mørkt udenfor, og i kirken brænder 

de levende lys ligesom de har gjort det i 

mere end 1.000 år, når kristne har været 

forsamlet omkring Guds ord.

Efter gudstjenesten vil vi gerne byde på 

et lille glas rødvin eller sodavand og en 

hyggelig stund – det bliver helt sikkert en 

dejlig måde at slutte dagen af på. Efter en 

travl uge kan sjælen falde til ro og vi kan 

alle lade op til weekenden og den kom-

mende uges udfordringer.

Pilgrimsvandring
Onsdag den 20. juni 2018 ”går vi en 

gudstjeneste”.

Vi mødes ved Hæstrup kirke kl. 19.00, 

hvor vi efter bøn og sang vandrer i den 

dejlige natur omkring Hæstrup kirke. 

Undervejs stopper vi op – nyder natu-

ren – og holder gudstjeneste i det fri.

Det er en dejlig oplevelse, ulig nogen 

anden gudstjeneste og meget afslap-

pet. Det er en god idé at tage fornuftigt 

fodtøj på og evt. en ekstra trøje – men 

det kan vejrudsigten berette mere om, 

når vi kommer lidt tættere på. Og skulle 

vejret ikke være med os – holder vi bare 

gudstjenesten i den stemningsfulde 

Hæstrup kirke.

Efter traveturen slutter vi af i kirken med 

velsignelse og sang – hvorefter vi sam-

les til hyggeligt samvær.

Også i år har vi musikledsagelse med 

på turen, ligesom en ”ledsagebil” vil 

sørge for ”alterbord” m.v.

Vi glæder os til at se rigtig mange til en 

dejlig forsommeraften i det fri.

Midnatsgudstjeneste

Kirkegårdsleder Jan B. Christensen.sørger for serveringen

Fra pilgrimsvandringen i 2017 som startede ved Vrejlev kirke
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Vi siger tilykke  til:

Line Højrup Svensson

Døbt i Vrejlev kirke

den 18. marts 2018

Agnes Vestergaard Karlsen

Døbt i Vrejlev kirke

den 18. marts 2018

Andrea Dybro Nielsen

Døbt i Vrejlev kirke

den 25. marts 2018

Severin Malcolm Holst

Døbt i Vrejlev kirke 

den 1. april 2018

Vilde Nørgaard Thestrup

Døbt i Hæstrup kirke

den 8. april 2018

Vi har sagt farvel til:

Karl Erik Thomsen

Bisat fra Vrejlev kirke 

den 28. februar 2018

Ruth Nielsen

Bisat fra Vrejlev kirke 

den 6. marts 2018

Axel Skoven

Begravet fra Vrejlev kirke 

den 7. marts 2018

Doris Kvist Hansen

Begravet fra Vrejlev kirke 

den 21. marts 2018

Ruth Kristiansen

Begravet fra Vrejlev kirke

den 31. marts 2018

Dåbsgudstjenester i 2018
Der er endnu to muligheder for at holde barnedåb om lørdagen i Vrejlev Hæ-

strup Pastorat i år:

Lørdag den 25. august og lørdag den 24. november – begge dage kl. 10.30.

Da der endnu ikke er ”bestillinger” i ordrebogen disse dage, ved vi endnu ikke, 

hvilken kirke det bliver. De dåbsforældre, der først melder sig, bestemmer jo 

kirken.

Lørdagsdåb er korte gudstjenester, der med sin 30 minutters varighed er sær-

deles børnevenlige. Og skulle familien komme rejsende langvejs fra, er det 

måske et godt alternativ til søndagens dåb?

Legekirke for børn i dagplejealderen
Vi har rykket Legekirke til 

tirsdag den 12. juni 
(var fejlagtigt lagt på Grundlovs-

dag) og vi glæder os til at synge 

og lege i Vrejlev kirke fra kl. 10.00.

Legekirke er for alle i dagpleje-

alderen og aktiverer børnene på 

en sjov og glad måde med musik, 

sang og bevægelse.

Vi holder sommerferie og mødes 

igen den 21. august 2018.

Forældre/barn, bedsteforældre/

barn, dagplejere og vuggestuer 

er velkomne. 

Legestuen ledes af organist og 

musikpædagog Lene Rom Fre-

deriksen og sognepræst Kirstine 

Rafn.
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Lørdag den 24. juni 2018, kl. 19.00 er grillen 

– og pølserne – klar i præstegårdens have. 

Og kl. 19.30 tænder vi bålet, hvorefter me-

nighedsrådsformand Erik Kristensen har lo-

vet at holde en lille, hyggelig båltale for os.

Hvis du ikke har andre traditioner denne af-

ten, synes vi det kunne være hyggeligt, hvis 

du kigger forbi til et par pølser, kaff e, kage 

og en masse hyggeligt samvær med fami-

lie, venner og naboer.

Vi sætter telte op, bare for det tilfælde, at 

vejret ikke er med os. Lene kommer og spil-

ler og det bliver – som altid – rigtig hyggeligt 

være samlet under uformelle og hyggelige 

former.

Udfl ugt til Bangsbo Fortet og Bunkermuseum
Søndag d. 17. juni arrangerer Lokalhi-

storisk Forening i samarbejde med Indre 

Mission i Poulstrup en udfl ugt til Frede-

rikshavn. 

Vi mødes ved Poulstrup Friskole kl. 9. Her 

fylder vi bilerne op og sætter kursen mod 

Bangsbo. Her får vi en speciel guidet tur 

på Bangsbo Fortet og bunkermuseum, 

hvor vi skal se lidt af det store anlæg, som 

tyskerne byggede der under krigen. Vi 

besøger derefter Bangsbo Hovedgaard 

med park og botanisk have samt muse-

um. Der er frokost og eftermiddagskaff e 

og masser af hyggeligt samvær for bare 

120 kr. i alt. Dækker entre og frokost, en 

øl/vand og eftermiddagskaff e med hjem-

mebag. Alle er velkomne. 

Tilmelding til Henning Risom Christensen 

40636063 eller Kirstine Rafn 98986043

Sankt Hans aften i Præstegården

Teltene sættes op i tilfælde af regn

Bålet tændes kl 19.30

Bangsbo fortet
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Skole-kirkekor/juniorkor - spirekor
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 i forlængelse 

af skoletiden

Spirekoret er et gratis tilbud til alle sang-

glade piger og drenge fra 0.-2. klasse

Vi øver på Poulstrup friskole i forlængelse 

af skoletiden

Børnene vil optræde ved arrangementer på 

skolen og i kirken.

Går du ikke på friskolen og har lyst og mu-

lighed for at være med kan du kontakte or-

ganist og korleder: Lene Rom Frederiksen

Tlf. nr. 98887881/30129081 eller lenerom@

mail.dk

Vi øver igen efter skolernes sommerferie - 

mere hverom i næste Lokalblad

Koret holder sommerferie
Kirkernes kor holder sommerferie fra sidst i maj og frem 

til starten af september, hvor der igen startes op med 

ugentlige øveaftener i Sognehuse

Koret øver hver tirsdag fra 19.30 - 21.45 i Sognehuset, 

og der holdes en hyggelig kaff epause.

Hvis du har lyst til at synge i kor, har en god sangstemme 

og måske har sunget i kor før, så kontakt organist Lene 

Rom Frederiksen Du er også velkommen, hvis du ”bare” 

har lyst til at synge og lære noget mere. 

Sangaften i Præstegården
Tirsdag d. 28. august kl. 19.00

Temaet er denne aften

I HØSTENS TID

Vi synger efteråret og høstens tid ind. Der fi ndes så mange 

smukke sange og salmer,  der handler om denne skønne 

tid på året.

Efter kaff en er der, som sædvanligt, ønskekoncert.

Sangaften holdes i Præstegårdens konfi rmandstue - Vrejlev 

Kirkevej 28, 9760 Vrå
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Dato Kirkeåret Vrejlev Hæstrup

Juni
  3. juni 1.s.e.trin 15.30 Kirstine Rafn

          Klostermarkedsgudstjeneste

10. juni 2.s.e.trin 10.30 Kirstine Rafn

17. juni 3. s. e. trin 10.30 Kirsten Munkholt

20. juini 19.00 Kirstine Rafn
          Pilgrimsvandring

24. juni 4. s. e. trin 09.00 Kirsten Munkholt

Juli
 1. juli 5.s.e.trin 10.30 Kirstine Rafn

 8. juli 6.s.e.trin 10.30 Kirstine Rafn

15. juli 7.s.e.trin 10.30 Kirstine Rafn

 22. juli 8.s.e.trin 10.30 Kirstine Rafn

29. juli 9.s.e.trin 09.00 Kirsten Munkholt

August
  5. august 10.s.e.trin 10.30 Kirsten Munkholt

12. august 11.s.e.trin 09.00 Kirsten Munkholt

19. august 12.s.e.trin 10.30 Kirsten Munkholt

 24. august 22.00 Kirstine Rafn
          Midnatsgudstjeneste

25. august 10.30 Kirstine Rafn 
          Dåbsgudstjeneste

26. august 13.s.e.trin 10.30 Kirstine Rafn
          Konfi rmandindskrivning

September
 2. september 14.s.e.trin 10.30 Kirstine Rafn

Gudstjenestelisten

Kirsten Munkholt fra Tårs sogn afl øser 

på Kirstines fridage og i ferier.


