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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
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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 frem til udgangen af september 

måned 2018.

Fra og med 1. oktober 2018 afl øses Vrejlev og Hæstrup sogne af konstitueret 

sognepræst i Vrå og Em Kristian Brogaard. 

Kristian træff es på telefon 51 29 25 35 eller mail kba@km.dk

Følgende dage holder jeres præst fri:

23. september    
8-14. oktober   -  16-19. oktober   -   25-28. oktober

15-18. november   -   23-25. november

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
Så nærmer tiden sig, hvor det er hyggeligt at sidde indendørs og beskæftige

sig med for eksempel håndarbejde, hvis man er lidt kreativ, og ønsker at bi-

drage med trøjer, huer, sjaler, bamser mm til rumænske børnehjem

Mødedatoer for vores fredagseftermiddage er i efteråret:

7. september,

5. oktober,

2. november og

7. december.

Alle dage klokken 14 i sognehuset og alle der har lyst er velkommen.
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Høstgudstjeneste
Søndag den 30. september, kl. 10.30 

holder vi høstgudstjeneste i Vrejlev 

kirke. Og vanen tro modtager vi me-

get gerne lidt af jeres høstudbytte fra 

mark eller have, som spejderne vil 

bære ind i kirken ved gudstjenestens 

start – og som vi vil bortlodde ved 

den efterfølgende frokost til gavn og 

glæde for lokale kræfter.

Efter gudstjenesten er der kirkefro-

kost i forsamlingshuset for alle inte-

resserede. Vi håber alle vil deltage 

i en hyggelig stund over en god fro-

kost. Menighedsrådet giver frokosten 

og sælger øl og vand til meget rime-

lige priser. Umiddelbart i forlængelse 

af frokosten bortlodder vi høstgaver-

ne mens vi nyder en kop kaff e/te.

Alle typer høstgaver er meget vel-

kommen. Hvis man ikke er agerdyr-

ker, har man måske lidt æbler eller 

blomster i haven. Nogle er meget 

ferme til at lave syltetøj eller saft, 

som også er dejlige høstgaver. Og 

andre må – som præsten – ty til diver-

se hjemmelavede ting og sager. Men 

alle gaver er velkommen og vil blive 

modtaget med stor tak – det er jo kun 

fantasien, der sætter grænser.
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Morgensang
Hele vinterhalvåret samles vi om mor-

gensang i Vrejlev kirke følgende dage: 

2. oktober, 6. november og 4. december 

– alle dage kl. 8.30. Datoerne for januar, 

februar og marts kommer i næste blad.

Vi mødes i kirken til en lille halv times 

sang og lidt læsning fra Bibelen, hvoref-

ter vi går til sognehuset for at drikke kaff e, 

spise rundstykker og sludre med hinan-

den. 

Det er femte sæson - og vi hygger os sta-

dig meget med danske salmer, samværet 

med rare mennesker og morgenkaff en. Vi 

håber ikke, at I synes det er for tidligt. Vi 

glæder os i hvert fald meget til at se jer 

alle sammen. Tag fat i familien, vennerne 

og naboerne – og kom og vær med – det 

er sådan en dejlig måde at starte dagen 

på.

Allehelgensdag
I år falder Allehelgensdag søndag den 

4. november. Denne dag har vi dob-

belt gudstjeneste, idet vi holder høj-

messe kl. 10.30 i Vrejlev kirke og kl. 

14.00 i Hæstrup kirke.

Det særlige ved denne dag er, at vi 

mindes de af vore kære, som vi måtte 

tage afsked med i år. De pårørende 

inviteres til gudstjeneste, i den af kir-

kerne de nu ønsker, og navnene på 

årets afdøde læses op fra prædike-

stolen. Efter gudstjenesten er der en 

lille buket til hver familie, som de kan 

lægge på graven.

Således har vi en fælles mindestund 

i kirke, hvor alle kan sende en kærlig 

tanke – og mulighed for en mere privat 

stund ved graven for hver familie.

Gudstjenesten er på samme tid – 

helt som den plejer – og alligevel 

lidt mere højtidelig og måske også 

en anelse mere alvorlig i tonen. For 

hvert eneste af de mennesker, vi 

har taget afsked med i det forgang-

ne år, har sat spor i denne verden 

og i deres familie og venners hjer-

ter. Alle har de bidraget med stort 

og småt og været en vigtig del af 

fællesskabet og samfundet.

Efter endt livsvandring har disse 

mennesker fortjent vor respekt Og den 

viser vi bl.a. denne dag. Gustjeneste 

er naturligvis for alle, der har lyst – ikke 

blot de berørte familier.
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Vi siger tilykke  til:
Mike Valsted Jørgensen

Døbt i Vrejlev kirke 20. maj 2018

Lucas Thyrrestrup

Døbt i Vrejlev kirke 26. maj 2018

Malthe Joachim Nielsen

Døbt i Vrejlev kirke 7. juli 2018

Viktor Lundgreen Jess

Døbt i Vrejlev kirke 8. juli 2018

Elena Straarup Sølver

Døbt i Vrejlev kirke 15. juli 2018

Lisa Winther

Døbt i Vrejlev kirke 15. juli 2018

Herman Harald Rishøj Sørensen

Døbt i Vrejlev kirke 22. juli 2018

Hunter Thomas Janssen

Døbt i Vrejlev kirke 22. juli 2018

Vi har sagt farvel til:
Elly Madsen

Bisat fra Vrejlev kirke

24. maj 2018

Lizzi Jensen

Begravet fra Vrejlev kirke 

2. juni 2018

Johanne Marie Nielsen

Begravet fra Vrejlev kirke 1

9. juni 2018

Jytte Pia Thomsen

Bisat fra Vrejlev kirke 

28. juni 2018

Inger Eugenie Jensen

Bisat fra Vrejlev kirke 

30. juni 2018

Valborg Sofi e Larsen
Begravet fra Vrejlev kirke 
5. juli 2018

Dåbsgudstjeneste
Årets sidste dåbsgudstjeneste er lørdag den 24. november, kl. 10.30. Det er jo 
de dåbsforældre, der kommer først, der bestemmer hvilken kirke vi skal fejre 
dåb i – så vi kan ikke afsløre kirken, for der er i skrivende stund ingen ”reser-
vationer”.
 Datoerne for dåbsgudstjenesterne i 2019 off entliggøres i næste Lokalblad.

Legekirke for børn i dagplejealderen
Vi mødes igen til legekirke

tirsdag den 2. oktober  
og vi glæder os til at synge og lege i Vrejlev kirke fra kl. 10.00.
Legekirke er for alle i dagpleje-alderen og vi aktiverer børnene på en sjov og 
glad måde med musik, sang og bevægelse.
Forældre/barn, bedsteforældre/barn, dagplejere og vuggestuer er velkomne. 
Legestuen ledes af organist og musikpædagog Lene Rom Frederiksen og sog-
nepræst Kirstine Rafn.

Babysalmesang
Vi starter babysalmesnag torsdag den 20. september kl. 10.00 i Vrejlev kirke
Vi mødes i alt 10 torsdage i efteråret, hvor vi synger, leger og danser 30-40 
minutter. 
Leg og musik er en dejlig måde at være sammen med sit barn på, og børnene 
opfatter hurtigt lyden og stemningen i sangen. Det børnene hører de første 
måneder af deres liv glemmer de aldrig. 
Herefter går vi over i sognehuset 
og drikker kaff e.
Det koster ikke noget at være 
med. Babysalmesangen ledes af 
organist og sognepræst.
Hvis du vil vide mere er du 
velkommen til at kontakte:
Organist: Lene Rom 
Frederiksen. Tlf. nr. 98887881 - 
30129081
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Rockgudstjeneste
Torsdag den 1. november, kl. 19.00 hol-

der vi traditionen tro rockgudstjeneste i 

Vrejlev kirke..

Vi samler ”bandet” og spiller nogle rig-

tig gode rocknumre – helt som vi plejer. 

Rockgudstjenesten er en helt anderledes 

måde at opleve både gudstjenesten og 

”Syng-med-koncert”
 i Hæstrup kirke
SYNG (NÆSTEN) GAMMEL DANSK

Vi genopfrisker gamle danske sange 

fra fi lm, revyer og folkeviser, som kal-
der svundne minder frem, når vi mø-
des til ”Syng-med-koncert” i 

Hæstrup kirke onsdag den 
12. september kl. 19.00.
Glemmer du, så husker vi den danske 
sangskat som passer til enhver lejlig-
hed og stemning.
Kom og lyt - oplev og syng med 

Årsmøde i Mellemkirkeligt Stiftsudvalg
Mandag den 26. november 2018 kl. 18-21.45 i Folkekirkens 
Hus. 
Her vil Domprovst i København Anders Gadegaard tale om 
vigtigheden af mødet og dialogen mellem kristne og musli-
mer.
Desuden vil det rytmiske kor ved Abildgaardkirken i Frede-
rikshavn, Blue Note, underholde, og en gruppe fra Frede-
rikshavn vil fortælle om deres oplevelser på en studierejse 
til Cambodia. 
Mødet indledes med et måltid, der serveres af Verdenskøk-
kenet ved Folkekirkens Hus.
Deltagelse er gratis, og alle interesserede er velkommen til 
at deltage. Tilmelding til hap@km.dk senest onsdag den 21. 
november.

kirken. Intet er som det plejer at være 
– og dog! For gudstjenesten er gan-

ske genkendelig. Vi beder Fadervor 

og siger trosbekendelsen og vi vel-

signes – men vi synger ikke salmer 

fra salmebogen.

Alligevel er er fl este musiknumre 

kendte, så vi kan synge med – hvis 

vi har lyst. Og lydniveauet er nok en 

del over det sædvanlige. Men det er jo 

netop pointen; at vi skal opleve noget 

velkendt, der samtidig er lidt ud over, 

hvad vi plejer at opleve.

Kom og vær med til en glad, ”larmende” 

og festlig gudstjeneste – og tag endelig 

alle dem med, som du kender. Der er 

plads til os alle. Vi ses.
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Små synger sammen 2018

Koret tager fat efter sommerferien
Vrejlev-Hæstrup kirkers kor synger igen.

Koret vil gerne være hele sognets kor, og efter en dejlig 

sommerpause er vi nu klar til at starte igen - og der er held-

igvis nok at tage fat på. Vi skal synge til høstgudstjenesten 

og julens dejlige arrangementer. Koret øver hver tirsdag fra 

19.30 - 21.45 i Sognehuset, og der holdes en hyggelig kaf-

fepause.

Kontakt organist Lene Rom Frederiksen Du er også vel-

kommen, hvis du ”bare” har lyst til at synge og gerne vil 

lære noget mere. 

Sangaften i Præstegården
Tirsdag d. 27. november kl. 19.00

Temaet denne aften er

JULENS SANGE

Vi synger dejlige julesange og glæder os til den kommende højtid. 

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 rmand-
stue -  Vrejlev Kirkevej 28, 9760 Vrå

Glæd dig til d. 13. september, hvor vi 
synger sammen i hele landet.
I år handler det om bier. I samarbejde 
med Ramasjang og De Grønne Spirer 
sættes der fokus på bierne.
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.
Det er i år ikke DR, der står for projektet, 
men Sangens Hus, der viderefører tra-
ditionen og de arbejder lige nu med at 
udarbejde materiale og syng-sammen-
pakker.
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Børnegudstjeneste
Når man går i kirke, skal man have 

noget med hjem!

Det er sådan noget voksne siger. Men 

de mener noget åndeligt, noget at 

tænke over. Når vi holder børneguds-

tjeneste skal vi også have noget med 

hjem. Men så mener vi det helt bog-

staveligt.

Søndag den 9. september, kl. 10.30 

holder vi en sjov gudstjeneste, hvor 

alle får noget med hjem. Vi skal høre 

en god historie om næstekærlighed 

og vi skal lave nogle fl otte nøgleringe, 

som vi må få med hjem – så vi kan 

give dem til mor eller far – eller andre. 

Og så får vi mulighed for at øve os i at 

være næstekærlige.

Kom og vær med. Vi hygger, leger, 

synger og har en rigtig rar stund i kir-

ken sammen.

Vi glæder os til at se jer alle sammen.

Bangsbofort Bunker Museum
Lokalhistorisk For-

ening og Indre Mis-

sion holdt i fællesskab 

en tur til Bangsbofort 

Bunker Museum søn-

dag den 17. juni. Vi 

startede med en spe-

cialguidet tur på for-

tet, som Henrik Rafn  

stod for. Vi fi k både 

mulighed for et lille 

foredrag om fortet og 

lejlighed til at gå rundt 

på egen hånd og se 

os omkring - og da det blev tid til frokost fi k vi venligst stillet et 

lokale til rådighed, for netop da valgte himlen at åbne sig. 

Efter hjemmelavede madpakker og et lille hvil, samt endnu 

fl ere uddybende beretninger om fortet gik turen til Bangsbo 

Museum, der var en rigtig fi n oplevelse med alle de fi ne rum 

og gamle møbler og ikke 

mindst udstillingen om be-

sættelsestiden.

Der var god tid til at hvile 

og nyde vejret, der igen 

viste sig fra sin milde side. 

Og eftermiddagskaff en blev 

indtaget på bænkene i den 

dejlige natur ved Bangsbo 

Museet med ualmindelig 

god hjemmebagt kage.

En meget lærerig tur og 

samtidig i rigtig godt sel-

skab. Vi anbefaler alle at se 

andet steds i bladet, for In-

dre Mission og Lokalhisto-

risk Forening holder endnu 

en tur til oktober.

Fra Bangsbo museum

Fra aktivitetsdage i juli - ”Max og Mourits på motorcykel
Udsigten fra Bangsbo

Alle får nøgleringe med hjem
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Ny kirketurné  2018
Sigurd fortæller bibelhistorier er Dan-

marks bedst sælgende børnebog, 

og med den har Sigurd Barrett fyldt 

mere end 250 kirker med bibelkon-

certer for børn og voksne.

Sigurd og vaskebjørnen Snapper er i 

storform, og I kan glæde jer til en kon-

cert, der med respekt for det kristne 

budskab sætter gang i kirken, tanker-

ne og ikke mindst føddernes vippen 

til musikken. Det bliver med andre 

ord svært at sidde stille, nå r Sigurd 

fortæller bibelhistorier og sammen 

med kirkekorene fra Vrejlev-Hæstrup 

kirke formidler de iørefaldende san-

ge. 

Billetsalg til Sigurd Bar-
rett
Billetter kan downloades på kirkens 

hjemmeside www.vh-kirker.dk

På forsiden fi ndes et link til bestil-
ling af billetter. Følg anvisningerne.
Alternativt kan du bestille på tele-
fon 98 98 83 60
Billetpriser:
Voksen kr. 100,00
Børn kr. 50,00
Billetten er først gyldig når betaling 
er gennemført:
Betaling overføres til Sparekassen 
Vendsyssel 

konto 9070 - 1624234355 
eller send betaling på 

MobilePay til 45345 
husk at skrive hvilket navn billet-
terne er bestilt i.

Sigurd Barrett koncert
Lørdag den 3. november kl. 14.00 

i Vrejlev kirke.
Skolekirkekor og spirekor medvirker ved koncerten.

Billetpris Voksen 100 kr. og børn 50 kr. 
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Dato Kirkeåret Vrejlev Hæstrup

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

          Kirkekaff e

  5. september 19.00 Kirstine Rafn
          Danmarks udsendte

 9. september 15. s. e. trin 10.30 Kirstine Rafn
          Børnegudstjeneste

16. september 16.s.e.trin 10.30 Kirstine Rafn

23. september 17.s.e.trin 09.00 Kirsten Munkholt

30. september 18.s.e.trin 10.30 Kirstine Rafn
          Høstgudstjeneste

 Oktober
  7. oktober 19.s.e.trin 10.30 Kirstine Rafn

14. oktober 20.s.e.trin 09.00 Kristian Brogaard

21. oktober 21.s.e.trin 10.30 Kirstine Rafn

28. oktober 22.s.e.trin 14.00 Kristian Brogaard

November
  1. november 19.00 Kirstine Rafn

          Rockgudstjeneste

  4. november Alle helgens dag 10.30 Kirstine Rafn 14.00 Kirstine Rafn

11. november 24.s.e.trin 10.30 Kirstine Rafn

18. november 25.s.e.trin 09.00 Kristian Brogaard

 24. november Dåbsgudstjene-

ste

10.30 Kristian Brogaard 

25. november s.s.i.kirkeåret 14.00 Kristian Brogaard

Gudstjenestelisten

Kristian Brogaard

Fra og med 1. oktober 2018 
afl øses Vrejlev og 
Hæstrup sogne af 

konstitueret sognepræst
 i Vrå og Em Kristian Broga-
ard, når Kirstine Rafn har fri. 


