
For Vrejlev Hæstrup sogne

29. ÅRGANG 2017  - NR. 2 - KIRKESIDER
 JUNI - JULI - AUGUST  2017

Lokalbladet

Forsidebillede: 

Vrejlev - kirkegården en dag i maj 2017



Lokalbladet20

Dato Kirkeåret Vrejlev Hæstrup

Juni
  4. juni Pinsedag 10.30 Kirstine Rafn

  5. juni 2. pinsedag 10.30 Fælles friluftsgudstjeneste ved Sejlstrup kirke. 
          Sejlstrup menighedsråd er vært ved en let frokost efter gudstjenesten

11. juni Trinitatis 10.30 Kirstine Rafn

14. juni Pilgrims-

vandring

19.00 Kirstine Rafn
          (Tekstet for hørehæmmede)

          Efterfølgende serveres vin, chips m.m.

18. juni 1.s.e.trin. 10.30 Kirstine Rafn

          Kirkekaff e

 25. juni 2.s.e.trin 09.00 Lisa Bremer

Juli
  2. juli 3.s.e.trin 10.30 Kirstine Rafn

  9. juli 4.s.e.trin 10.30 Peder S. Kristensen

16. juli 5.s.e.trin 10.30 Lene Højholt

23. juli 6.s.e.trin 09.00 Thomas Reinholdt Rasmussen

30. juli 7.s.e.trin 09.00 Lisa Bremer

August
  6. august 8.s.e.trin 09.00 Kirsten Munkholt

13. august 9.s.e.trin 14.00 Kirstine Rafn - Friluftsgudstjeneste i Præstegårdens have

          Efterfølgende fælles kaff ebord i haven

 20. august 10.s.e.trin 10.30 Kirstine Rafn

25. august Midnatsgud-

stjeneste

22.00 Kirstine Rafn 

          Efterfølgende vin og chips

  

27. august 11. s.e.trin 10.30 Kirstine Rafn

          Konfi rmandindskrivning

September
3. september 12.s.e.trin 10.30 Kirstine Rafn

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. 20 80 49 28

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 Tårs, 

Kirsten Munkholt kontaktes på 

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

Følgende dage holder jeres præst fri:

24. - 25. juni (friweekend)

3. – 23. juli (ferie)

29. – 30. juli (friweekend)

5. – 6. august (friweekend)

Fællesskabseftermiddage
Vi starter op igen den 1. september, hvor vi syr og 

strikker i sognehuset fra klokken 14.

Der er faldet nogle fra af naturlige årsager, så vi kunne ønske os 

at der  er nogle fl ere, der har lyst til at være med i et fællesskab 

omkring hjælpearbejdet til Rumænien.

Vi har lige nu 15 fyldte sorte sække med tøj der er fremstillet af fl ittige 

hænder her i området siden september 2016. De venter på 

Bodil Risdal, som snart kommer og henter dem.

......................................................

En ide til fredagsdamerne kommer fra Folkekirken: Det er ved at blive po-

pulært at strikke dåbsklude, og fra pålidelig kilde har vi hørt at vores lokale 

damer vil være med på moden og har lovet at strikke dåbsklude til de 

kommende dåbsbørn i vore kirker.

Vrejlev og Hæstrup kirker takker på forhånd og glæder sig til resultatet.
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Nyt fra Sognepræsten

Præsten har brug for jeres hjælp!
I sidste nummer af Lokalbladet efterlyste jeg forskellige eff ekter. Men 

der kom desværre kun en enkelt henvendelse… Vil I ikke nok se efter 

i jeres gemmer, som I har nogle af nedenstående ting liggende, som I 

alligevel ikke skal bruge?

Mindre hammere
Skruetrækkere (alle slags)
Tænger (bidetang, skævbider, fl adtang 
m.v.)
Mindre save – helst dekupørsave
Pladesakse
File – både til træ og metal
Messingtråd
Middagstallerkner, frokosttallerk-
ner, underkopper, kopper, fade 
samt snapse- og sherryglas på fod.
Gamle grammofonplader (vinyl)
Serveringbakker
Neglelak (gerne rester)
Fotorammer (med træramme)
Servietter med motiv

I skal bare kontakte mig (98 98 

60 43 eller krr@km.dk), så kom-

mer jeg gerne forbi og henter jeres 

venlige donationer.

På forhånd mange, mange tak 

for jeres venlighed – det kommer 

vores konfi rmander til glæde og 

gavn.

Nye samarbejdspartnere
Provsten har foretaget nogle omrokeringer i 

provstiet. Derfor har Vrejlev-Hæstrup pastorat 

fået nye samarbejdspartnere. For fremtiden 

skal vi afl øses af Kirsten Munkholt (Tårs-Mor-

ild) og Lisa Bremer (Ugilt), når jeg har fri/ferie.

Jeg glæder mig meget til sam-

arbejdet med Kirsten og Lisa. 

Kirsten er jo kendt af mange allerede. Der har 

nemlig i mange, mange år 

været samarbejde mellem 

Tårs og Vrejlev/Hæstrup. 

I 2009 blev dette samar-

bejde afbrudt af diverse 

ændringer i provstiet. Men 

nu er Kirsten tilbage og 

glæder sig til at gense 

nogle af alle de sognebørn, 

som hun gennem årene 

har været i kontakt med.

Lisa er konstitueret i Ugilt 

sogn indtil de fi nder og an-

sætter en præst. Lisa bor 

ved Fjerritslev og har væ-

ret præst i bl.a. Tyskland. 

Det er med andre ord to dyg-

tige og meget kompetente 

præster, vi kan se frem til 

at møde i Vrejlev eller Hæ-

strup kirke. Tag rigtig godt 

imod Kirsten og Lisa, jeg er 

sikker på, at de vil berige os.

Den danske Klosterrute
”Fra kirke til kirke gennem hele Dan-

mark” - Jubilæums-vandring på Den 

Danske Klosterrute 2017 - 2300 km.

Vandringen på hele Den Danske Klo-

sterrute begynder 2. påskedag, den 

17. april 2017 i Helsingør og slutter 

den 24. september i Frederikshavn.

På Klosterruten.dk under Jubilæums-

vandring ligger en opdateret liste, hvor 

man kan se planlagte vandringer eller se 

i store træk hvor vandringen er de enkelte 

dage. Det bliver mere og mere detaljeret.

Denne vandring går også forbi Børg-

lum-Vrå -Vrejlev 15. og 16. september. 

Så har du lyst at vandre med en time eller 

nogle timer en hel dag på disse datoer, 

så sæt kryds i kalenderen allerede nu. 

Nærmere information kommer i næste 

lokalblad eller kig på 

www.klosterruten.dk

Kirsten Munkholt

Lisa Bremer
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Nyt fra sognepræsten

Dåbsgudstjeneste
Som bekendt holdes 4 dåbsguds-

tjenester om året i Vrejlev-Hæstrup 

pastorat. Valget af kirke foretages 

af de dåbsforældre, der først byder 

ind på en lørdag. Og kirken, hvor 

de næste to dåbsgudstjenester skal 

holdes, er allerede reserverede, 

derfor holder vi dåbsgudstjeneste

Lørdag d. 26. august i 
Vrejlev kirke, kl. 10.30 

Lørdag den 25. november i
Hæstrup kirke kl. 10.30
og der er plads til fl ere 

dåb begge dage

Pinse 2017
Igen i år byder vi på to meget forskellige gudstjenester i pinsen: 

Pinsedag – 4. juni, kl. 10.30 – højmesse i Hæstrup Kirke, 

som til dagen er smukt pyntet

2. pinsedag – 5. juni, kl. 10.30 – 
friluftsgudstjeneste ved siden af Sejlstrup kirke.

Denne gudstjeneste har man holdt i Sejlstrup i fl ere år, og for nogle år siden 

blev den udvidet til også at omfatte Vrejlev-Hæstrup pastorat samt Vrå-Em pa-

storat. Vi skiftes således til at holde prædiken m.v. og vores dejlige organister 

og kirkesangere samles for en stund til en fantastisk kor, der synger for os. I 

år står Viggo Noe 

for altertjenesten 

og Kirstine Rafn 

for prædikenen. 

Efter gudstjene-

sten er der en let 

frokost ved Sejl-

strup menigheds-

råd. Her skal lyde 

en opfordring til at 

komme og være 

med til en rigtig 

hyggelig guds-

tjeneste for alle.

Pilgrimsvandring
Vi holder den årlige pilgrimsvandring fra Vrejlev kirke i år. Vi star-

ter ved kirken onsdag den 14. juni, kl. 19.00 og ”går en gudstjeneste” 

på Klosterruten. Vi har afkortet ruten lidt, så den er ca. 4½ km, og me-

get af turen er i terræn, så det er en god ide at have fornuftigt fodtøj på.

I år kan vi tillige tilbyde tekstning for hørehæmmede, idet landsdelspræst 

for hørehæmmede Søren Skov Johansen og hans hustru Ginny deltager. 

Vi slutter som altid i 

kirken med salme-

sang, velsignelsen 

og lidt underhold-

ning – samt en godt 

glas vin/sodavand.

Find traveskoene 

frem og gå med på 

en hyggelig, ander-

ledes og meget af-

slappet gudstjene-

stetur.



Kirkesanger Rune Møller 

Nielsen 
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Nyt fra sognepræsten

Vi siger tillykke til:

Johannes Nyeng Talko

Døbt i Vrejlev kirke 

den 19. november 2016

Frits Højmark Hansen

Døbt i Hæstrup kirke 

den 5. februar 2017

Victoria Helledie Trudslev

Døbt i Vrejlev kirke 

den 19. februar 2017

Albert Bæk Hansen

Døbt i Vrejlev kirke 

den 12. marts 2017

Nikki Mørk Tornholm Christensen

Døbt i Vrejlev kirke 

den 9. april 2017

Clara-Teresa Biernat Madsen

Døbt i Vrejlev kirke 

den 9. april 2017

Ella Elisabeth Møller

Døbt i Vrejlev kirke 

den16. april 2017

Jackson Heine Iversen

Døbt i Vrejlev kirke 

den 16. april 2017

Vi har sagt farvel til:

Signe Dam

Begravet fra Vrejlev kirke 

den 24. februar 2017

”Midnatsgudstjeneste”
I forventning om, at vi igen i år har en festuge 

i Poulstrup, tilbyder vi en ”midnatsgudstjeneste”

fredag den 25. august 2017, kl. 22.00 i Vrejlev kirke.

Det er helt specielt at gå i kirken så sent om afte-

nen – og meget stemningsfuldt. Vi sparer lidt på 

det elektriske lys – men ikke på faklerne foran 

kirken. Vi får vores dygtige organist og kirkesan-

ger til at spille og synge nogle meget smukke 

Hvis I har unge mennesker, der 

gerne vil konfi rmeres i Vrejlev el-

ler Hæstrup kirke næste år, så 

er her lidt nyttige oplysninger:

Hvordan?: Kontakt præsten hur-

tigst muligt for tilmelding – uanset 

hvilken skole man går på, kan man 

blive konfi rmeret i ”sin egen kirke”.

Konfi rmationsdato: søndag d. 

29. april 2018 (kl. 9.00 i Hæstrup 

kirke og kl. 10.30 i Vrejlev kirke)

Indskrivning til konfi rmation: ved 

højmessen søndag den 27. august, 

kl. 10.30 i Vrejlev kirke (alle på Fri-

skolen og alle, der forinden har 

henvendt sig til præsten inviteres).

Undervisningsstart: onsdag den 

20. september, kl. 8.00 i konfi r-

mandstuen på præstegården

Undervisning: er obligatorisk og fi n-

der sted på præstegården eller i 

kirken/sognehuset. Forældrene får 

Kirk

Ni

sange – og håber 

menigheden vil stem-

me i nogle af vores 

mest elskede salmer.

Tag venner og fami-

lie, naboer og gen-

boer med – og få 

en særlig oplevelse 

i den smukke kirke.

udleveret en oversigt over tid 

og sted for undervisningen. Så-

fremt konfi rmanden går på en 

anden skole, kan det aftales 

med præsten begge steder, at 

undervisningen sker sammen 

med klassen og konfi rmationen 

i Vrejlev eller Hæstrup kirke.

OBS! Det er meget vigtigt, at man 

henvender sig til præsten for til-

melding til konfi rmation. I disse 

moderne EDB-tider kan selv ikke 

computerne regne ud, hvem der 

ønsker at blive konfi rmeret hvor.

Nye konfi rmander starter september 2017
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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.
Vi starter efter sommerferien den 29. august 2017 kl. 19.30

Nyt fra organisten

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 

tirsdag den 6. juni kl. 10.00

 i Vrejlev kirke

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 i forlængelse af skoletiden

Spirekor
Spirekoret er et gratis tilbud til alle sangglade 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 mulighed for at være med 
kan du kontakte organist og korleder: Lene Rom Frederiksen
Tlf. nr. 98887881/30129081 eller lenerom@mail.dk
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Nyt fra sognepræsten

Traditionen tro holder vi Skt. 

Hans i præstegårdens have for 

alle dem, der ikke har andre 

traditioner denne aften. Efter-

hånden kan vi vel tale om, at 

der er blevet tradition for at mø-

des i præstegården for alle jer, 

der ikke har andre traditioner…

Vi tænder grillen og varmer op 

under elklaveret – og under 

Lene og Rune – og hygger os 

nogle timer. Og vanen tro, har 

vi endnu ikke mulighed for at 

løfte slørret for, hvem årets bål-

taler bliver – hold øje med kir-

kens hjemmeside og Facebook 

– men vi kan godt love, at det 

bliver en rigtig hyggelig aften.

Sankt Hans aften i præstegården

Så er vi atter kommet godt i gang på kir-

kegårdene. I foråret har vi igen beskå-

ret træer og klippet ned rundt omkring.

I år er vi 6 medarbejdere på kirke-

gårdene: Jette Risager Kjærsgaard, 

der passer gravstederne i Hæstrup. I 

rejlev har der været udskiftning i sta-

ben. Anne Marie Kjær der har arbej-

det her i mange år er stoppet. I stedet 

er Per Dahl Sørensen blevet ansat. 

Resten er de efterhånden gamle tra-

vere: Bruno Jensen, Bjarne Rishøj 

Jørgensen, og Ann Bech Larsen.

Skulle der være spørgsmål til 

måden vi gør tingene på, el-

ler noget man ønsker ændret på 

gravstederne skal man endelig 

Nyt fra kirkegårdslederen

sige det til os. Husk selv om vi passer gravste-

det er det jo stadig de pårørende der bestemmer.
Med ønsket om en god sommer, 

Jan Bjergene Christensen, kirkegårdsleder. 

Per Dahl Sørensen

Bruno JensenBjarne Jørgensen

Ann 

Bech

Larsen
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Nyt fra sognepræsten

I år holder vi friluftsgudstjeneste 

søndag d. 13. august, kl. 14.00 i 

præstegårdens have. Efter guds-

tjenesten er der kirkekaff e i teltene. 

Vi sætter de store hvide telte op, 

fi nder de gamle bænke fra konfi r-

mandstuen frem, lægger hvid dug 

på ”alteret” og sætter alle sejl til, for 

at skabe den helt rigtige stemning.

Kom og vær med til 

en højmesse i utra-

ditionelle rammer.

Friluftsgudstjeneste i præstegårdens have

I år er Vrejlev kirke igen åben i anledning af Kloster 

markedet. Dagen starter med gudstjeneste kl. 10.30 

ved vores præst Kirstine Rafn. Der er hele dagen mu-

lighed for at svare på spørgsmål i en lille konkurrence. 

Præmien er 2 biografbilletter. Ellers er der rundvis-

ninger på kirkegården, og man er meget velkommen 

til at komme ind i vores fl otte kirke og kigge. Der vil 

være personale til stede hele dagen til at vise rundt.

Åben kirke til Klostermarked
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Nyt fra Sognepræsten

Hjertelig tillykke med konfirmationen
Med de bedste ønsker for fremtiden
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