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Forsidebillede:  Fra børnegudstjenesten den 28. maj i Vrejlev kirke, Gus-

tav og Alma får hjælp til at fi ske sjove fi gurer
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Dato Kirkeåret Vrejlev Hæstrup

September
  3. september 12.s.e.trin 09.00 Kirsten Munkholt/Lisa Bremer

  5. september 19.00 Kirstine Rafn
          Danmarks udsendte (Vin og chips)

10. september 13.s.e.trin 10.30 Kirstine Rafn
          Kirkekaff e

17. september 14.s.e.trin 10.30 Kirstine Rafn
          Høstgudstjeneste tekstet for hørehæm-

          mede, efterfølgende frokost 

          i forsamlingshuset

24. september 15.s.e.trin. 10.30 Kirstine Rafn

          Minikonfi rmanderne medvirker

 Oktober

  1. oktober 16.s.e.trin 10.30 Kirstine Rafn

  8. oktober 17.s.e.trin 09.00 Kirsten Munkholt/Lisa Bremer

 15. oktober 18.s.e.trin 09.00 Kirsten Munkholt/Lisa Bremer

22. oktober 19.s.e.trin 10.30 Kirstine Rafn

29. oktober 20.s.e.trin 10.30 Kirstine Rafn
          Kirkekaff e

November
  2. november 19.00 Rockgudstjeneste

  5. november Allehelgen 10.30 Kirstine Rafn 14.00 Kirstine Rafn

12. November 22.s.e.trin 09.00 Kirsten Munkholt/Lisa Bremer

 19. november 23.s.e.trin 10.30 Kirstine Rafn

25. november Dåbs-

gudstjeneste

  10.30 Kirstine Rafn

26. november s.s.i kirkeåret 10.30 Kirstine Rafn

          Tekstet for hørehæmmede - kirkekaff e

December
3. december 1.s.i advent 19.00 Kirstine Rafn

          Syng julen ind - æbleskiver 

          og gløg

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 kon-

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

Følgende dage holder jeres præst fri:

2.- 3. september

21. september

5. - 15. oktober

9. - 12 november

Fællesskabseftermiddage
Så nærmer tiden sig, hvor det er hyggeligt at sidde indendørs og beskæf-

tige sig med  for eksempel håndarbejde, hvis man synes at det er rart.

Mødedatoer for vores fredagseftermiddage er i efteråret: 

1. september, 

6. oktober, 

3. november og 

1. december. 

Alle dage klokken 14 i sognehuset og alle der har lyst er velkommen.

Ved sidste møde kom Kirstine med en ide’ til at strikke dåbsklude. Nogle 

har taget imod ideen og kludene er begyndt at komme ind. Vi håber at de 

bliver modtaget med tilfredshed af brugerne.

Nyt fra Indre Mission
Fredag den 3. november kl. 19.30:

Møde hos Dorthe og Per Møller, Smedievejen 95

Fredag den 1. december kl. 19.30:
Advent møde hos Dorthe og Per Møller, Smedievejen 95

Alle er velkommen
Kontaktperson: 

Erik Christensen, 
tlf. 23 47 86 92



Lokalbladet22

Nyt fra Sognepræsten

Høstgudstjeneste

Søndag den 17. 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.

I år er gudstjenesten tekstet for høre-

hæmmede, idet gudstjenestens bøn-

ner, læsninger, prædiken og salmer 

vises på lærredet. 2017 er forsøgs 

år med tekstning af udvalgte guds-

tjenester, og vi håber derfor, at fl ere 

vil fi nde vej til gudstjeneste, når der 

er mulighed for at supplere hørelsen 

med tekstning.

Efter gudstjenesten er der kirkefro-

kost i forsamlingshuset for alle inte-

resserede. I forsamlingshuset har vi 

dog ikke mulighed for tekstning. Men 

håber alligevel alle vil deltage i en 

hyggelig stund over en god frokost. 

Menighedsrådet giver frokosten og 

sælger øl og vand til meget rimelige 

priser. Umiddelbart i forlængelse af 

frokosten bortlodder vi høstgaverne 

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 di-

verse hjemmelavede ting og sager. 

Men alle gaver er velkommen og vil 

blive modtaget med tak – det er kun 

fantasien, der sætter grænser.

Og nu vi er ved det…

Søndag den 26. november tekster vi 

også gudstjenesten og byder på en 

kop kaff e og hyggeligt samvær bag-

efter.

Fra høstgudstjenesten i 2016, hvor spejderne hjalp med at bære høstgaver ind

Høstgaverne bortloddes ved frokosten i forsamlingshuset

Frokost i forsamlingshusetDe mange høstgaver
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Nyt fra sognepræsten

Eller som en 8 årig pige engang sag-

de: ”Sig mig en gang, Kirstine, er du 

egentlig kun præst?” Hun havde kun 

oplevet mig til en børnegudstjene-

ste og en rockgudstjeneste, og dét 

mente hun vel ikke kunne fylde hele 

min hverdag!

Spørgsmålet om, hvad en præst 
laver, kan ikke besvares enkelt og 
med få ord, for præsteembedet er 
et af de mest mangfoldige blandt 
”jobs”. Og når jeg sætter ordet job i 
anførselstegn, er det jo fordi, det at 
være præst ikke er et job som alle 
andre. I hvert fald ikke for mig.
Tidligere omtalte man præstens em-
bede som ”et kald”, altså noget præ-
sten ikke kunne lade være med. Og 
sådan er det stadig for langt de fl e-
ste præster. At være præst er mere 
en livsstil end et arbejde. Vi føler os 
kaldet til at gøre det, vi gør. Vi kan 
slet ikke lade være. Og hvad er det 
så vi gør?
Vi er: 
Forkyndere af Guds ord. Præsten 
leder gudstjenesten og de kirke-
lige handlinger (gudstjeneste, dåb, 
konfi rmation, vielse og velsignelse, 
samt bisættelse og begravelse). 
Det er også præsten, der forbereder 

Hvad laver en præst egentlig?

enhver gudstjeneste eller kirkelig 
handling; skriver tale eller prædi-
ken, vælger salmer, formulerer bøn-
ner m.v. 
Sjælesørgere for vores menig-
hed. Præsten står til rådighed for 
de mennesker i menigheden (og 

også tit uden for menigheden), der 
har brug for en samtale. Og disse 
samtaler er ofte ikke bare en enkelt 
gang – men igen og igen. Når livet 
gør ondt, kan det ikke bare ordnes 
med en enkelt lille snak om tingene.
Administrator. Præsten – navnlig i 
et landsogn – er også ”kirkebogsfø-
rer”, dvs. sørger for registrering af 
fødte, døbte, navngivne, konfi rme-
rede, viede og døde. Alle attester 
udskrives af præsten. Alle navngiv-
ninger eller navneændringer udfø-
res af præsten – uanset om man er 
medlem af folkekirken eller ej. Og 
den administrative del af embedet 
bare vokser og vokser… Præsten 
har mange administrative opgaver, 
som mærkelig nok ikke bliver min-
dre til trods for EDB! 
Undervisere for mennesker i alle 
aldre. Præsten underviser mini-
konfi rmander og konfi rmander – og 

forbereder denne undervisning – alle 
voksne, der ønsker at blive døbt får 
dåbsoplæring og præsten kommer 
ofte på skoler og underviser.  - og ikke 
mindst 
Medarbejder ved kirken. Præsterne er 
en del af det team, der får kirken til at 
fungere: organist, kirkesanger, kirke-
tjener, kirkegårdsleder, servicemed-
arbejder, gravere og menighedsråd. 
Præsten laver bl.a. kirkeblad, holder 
medarbejdermøder, aftaler alt mellem 
himmel og jord med de øvrige ansatte, 
holder planlægningsmøder m.v.
Når præsten ordineres, underskrives 
præsteløftet, hvor det bl.a. (med lidt 
gammeldags ord) hedder: ”Jeg vil be-
fl itte mig på at forkynde Guds ord rent 
og purt … med al sømmelighed forval-
te de hellige sakramenter efter Kristi 
indstiftelse … jeg vil stræbe efter, ved 
fl ittig og alvorlig granskning af Guds 
ord og troens hellige lærdomme, altid 
fuldkomnere at danne og dueliggøre 
mig til dette hellige embede”.
Hvilket viser, at præsten har mange 
både synlige og usynlige opgaver. For 
det er let at se, hvad præsten laver 
søndag formiddag, men måske ikke 
så indlysende, hvad resten af ugen 
går med. For det kan jo ikke ses, at 
præsten sidder ved skrivebordet time 
efter time for at forberede sig på de kir-
kelige handlinger eller undervisning af 
konfi rmanderne eller er på besøg hos 
menighedens medlemmer eller… Der 
er nok at tage fat på 
Man kan sige, at præstens hovedop-
gave er at stå til rådighed for menig-
heden, og altså ikke et 8-16-job. Ofte 
må præsten arbejde uden for normal 
arbejdstid, fordi ikke alle opgaver kan 
løses inden for såkaldt kontortid. Det 
betyder også, at præsten kan have 
vanskeligt ved at opdele fritid og ar-
bejdstid – det fl yder ofte sammen. Det 
er både godt og ondt… I sagens natur 
er der fare for, at præsten ikke får per-
sonlig tid til sig selv og familien, hvis 
der ikke laves en vis opdeling. Og fri-
tid er lige så vigtig for præsten som for 
alle andre mennesker. Præsterne skal 
også have ”tanket op”.

Sognepræst Kirstine Rafn
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Nyt fra sognepræsten

Vi siger tillykke til:

Ludvig Kjærsgaard Mølgaard
Døbt i Vrejlev kirke 25. juni 2017

Mille Kortegaard Karlsen
Døbt i Vrejlev kirke 9. juli 2017

Vi har sagt farvel til:

Astrid Marie Broen
Begravet fra Vrejlev kirke 19. juli 2017

Dåbsgudstjeneste
Årets sidste dåbsgudstjeneste er 

lørdag den 25. november, kl. 10.30 i Hæstrup kirke. 

Datoerne for dåbs-
gudstjenesterne i 2018 
off entliggøres
i næste Lokalblad.

Hvis I skal holde konfi rmation i 2018 
– starter undervisningen 20. septem-
ber. Og der er indskrivningsgudstje-
neste søndag d. 27. august.
For at blive indkaldt og få tilsendt 
diverse papirer og tilmelding, skal 
jeg vide, hvem der skal konfi rmeres. 
Derfor skal forældrene kontakte præ-
sten snarest muligt, hvis I ikke alle-
rede har hørt fra mig.
Man skal sagtens blive undervist ét 
sted og konfi rmeret et andet. Det 
kræver blot, at præsterne får besked 
herom. Begge præster skal altså 
kontaktes snarest muligt.
Konfi rmandundervisning starter – 
som nævnt - onsdag den 20. septem-
ber i konfi rmandstuen på præstegår-

Konfi rmation i 2018

den, Vrejlev Kirkevej 28, 9760 
Vrå, kl. 8.00.
Der er bustransport til skole – 
både Friskolen og Tårs skole – 
efter undervisningen (kl. 9.30) og 
konfi rmanderne skal selv sørge 
for at komme til præstegården. 
Der kan også indgås aftale med 
Friskolens bus om transport fra 
Friskolen til præstegården om 
morgenen.

Legekirke
Her hygger vi os med sang, musik, be-
vægelse og rytmik med udgangspunkt i 
salmer og sange som vi synger og be-
væger os til. Vi leger med rasleæg og 
tørklæder, beder Fadervor. Forældre/
barn, bedsteforældre/barn, dagplejere 
og vuggestuer er velkomne. Legestuen 
ledes af organist og musikpædagog 
Lene Rom Frederiksen og sognepræst 
Kirstine Rafn
Der er legekirke 

tirsdag den 3. oktober kl. 10.00
 i Vrejlev kirke

Fra konfi rmation 2017

Spændte konfi rmander venter



Glæd dig til d. 14. september, hvor vi synger sammen i 
hele landet. Årets tema er ”sang og dans med dyr”
Små synger sammen-dagen er en årlig sangdag for lan-
dets dagtilbud. Alle børn i vuggestuer, børnehaver og dag-
plejer er inviteret til at synge med.
Alle kan være med på deres helt egen måde stort og småt 
er lige godt.
Vi mødes i Vrejlev kirke kl. 10 hvor vi synger og danser til 
kl. 10.45 og I får fl ag med hjem.
Der kan læses mere om dagen både på facebook og DRs 
hjemmeside, hvor man også kan høre og se årets sange, 
med værterne på  Ramasjang og Oline

Små synger sammen
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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 
heldigvis nok at tage fat på. Vi skal synge til høstgudstje-
nesten og julens dejlige arrangementer. 
• Vi er et blandet kor, som synger 3- og 4 stemmige 

satser. Repertoiret består af kirkemusik, nye og gam-
le salmer, danske og nordiske sange, viser, spiritu-
als samt rytmiske korsatser. Altså en ligelig fordeling 
mellem folkeligt og kirkeligt.

• Vi er en del af Vrejlev-Hæstrup Kirkers musikaktivi-
teter

• Vi synger ved gudstjenester og koncerter i forbindel-
se med højtider og ved koncerter og andre arrange-
menter.

• Koret synger også gerne i andre sammenhænge og 
samarbejder med andre kor.

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

• Vi sætter sangglæden i centrum, så hvis du har lyst 
til at synge i kor: 

Så mød op i sognehuset  tirsdag d. 29. august 
Du er også velkommen, hvis du ”bare” har lyst til at synge 
og lære noget mere. Der kræves ingen forkundskaber. Vi 
lærer sammen undervejs. Der er mange godt grunde til 
at synge i kor. Du bliver i godt humør, du lærer at bruge 
stemmen rigtigt, du bliver fortrolig med vores sangskat og 

Nyt fra organisten

er sammen med mange dejlige mennesker.
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.
Venlig hilsen Lene Rom Frederiksen

                      Organist
Tlf.nr.: 98887881/30129081

Mail: lenerom@mail.dk

Fra små synger sammen i 2016

KUNNE DU TÆNKE DIG AT SYNGE I KOR?
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Nyt fra organisten

Børn kan synge før de kan tale og ”danse” før de kan gå. 
Salmer er en  vigtig del af vores kulturarv og babysalme-
sang er en mulighed for at give de smukke 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. Det børnene hører de første måneder af deres liv 
glemmer de aldrig. 
Vi synger, danser og vugger salmernes stemning ind i de 
små, som oplever med alle sanser. Vi lytter til musik, pu-
ster sæbebobler og leger med rasleæg og farvestrålende 
tørklæder.
Vi mødes torsdage i Vrejlev kirke kl. 10.00, hvor vi synger, 
leger og danser 30-40 minutter. Herefter går vi over i sog-
nehuset og drikker kaff e.
Det koster ikke noget at være med. Babysalmesangen le-
des af organist og sognepræst.
Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte:
Organist: Lene Rom Frederiksen. Tlf. nr. 98887881 
- 30129081

 Vi mødes i kirken hver torsdag kl. 10. 
1. gang torsdag d. 21. september.

Jeg holder ferie i uge 43.
Venlig hilsen Lene (organist)

GIV DET STØRSTE TIL DE MINDSTE

Juniorkor er også et gratis tilbud til 
sangglade piger og drenge fra 3. klas-
se og opefter
Det skal være sjov at synge i kor, så 
sangglæden 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 gudstje-
nester og arrangementer i kirken og 
på skolen.
Vi øver på Poulstrup friskole,  hver 
uge, men tidspunktet er endnu ikke 
fastlagt.
Koret ledes af organist Lene Rom 
Frederiksen
Du behøver ikke tilmelde dig, bare 
mød op.
Børn på skolen får besked, men 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 
lenerom@mail.dk

Skole-kirkekor/juniorkor
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Nyt fra organisten

Tirsdag den 26. september kl. 19.00 holder 
vi sangaften i Præstegårdens konfi rmandlo-
kale.
Denne gang er temaet Danmarks Fælles-
sang.
Spil Dansk har i 17 år gjort en særlig indsats 
omkring fællessang. Det kalder vi Danmarks 
Fællessang, som nu har udviklet sig til at 

Sangaften

SPIREKOR
Spirekoret er i år et gratis tilbud til alle sang-
glade 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.
Vi øver på Poulstrup friskole hver uge, men 
tidspunktet er endnu ikke fastlagt.

Koret ledes af organist 
Lene Rom Frederiksen

Vrejlev Præstegård

HUSK
Årets sidste sangaften holder vi tirsdag den 28. november

 kl. 19.00 i Præstegårdens konfi rmandlokale

Du behøver ikke til-
melde dig bare mød op.

Børn på skolen får besked, 
men går du ikke på frisko-
len og har lyst og mulighed 
for at være med kan du 
kontakte organist og korle-
der: 
Lene Rom Frederiksen
Tlf. nr. 98887881/30129081 
lenerom@mail.dk

være ”17 sange i 17 uger i 2017”
Traditionen tro er der en god blanding af 
klassiske danske sange, nyere fællessange 
og pop hits, så der vil være noget for enhver 
smag.
Vi har ikke helt 17 uger, men vil prøve at nå 
igennem så mange som muligt.
Rune og Lene leder jer igennem den første 
halvdel af aftenen, så er der en god kop kaf-
fe, som vi plejer og herefter bestemmer de 
øvrige deltagere resten af forløbet.
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Nyt fra menighedsrådet

Kræft giver klarsyn - 
Levende ord fra en levende mand
”Den slags rammer kun naboen” 
Men så ramte det mig. I 2012 fi k jeg 
konstateret kræft - af den type, som 
kun de færreste overlever. Fra min 
sygeseng havde jeg udsigt til kapell-
ter, og så det hele udspille sig. Min 
død. Men jeg er her stadig. Mere le-
vende end nogensinde før.
Jeg har en historie, som får de fl e-
ste til at måbe. En barndom spækket 
med bælteslag og senere en kulsort 
kræftdiagnose. Imod alle odds over-
levede jeg, men den heftige kemo- 
og stråleterapi resulterede i et hjer-
tesvigt.
Det vil jeg dø af på et tidspunkt. Må-
ske går der to år, eller måske går der 
15? Indtil da har jeg en mission. Jeg 
vil gerne have dig til at refl ektere. 
Over dit liv, og over din død. For selv 
om mange af os siger ”hvis jeg dør”, 
så er der ikke noget ”hvis”. Der er et 
”når”.

Menighedsrådet inviterer til et foredrag, 
der er underholdende, provokerende og optimistisk

At se døden i øjnene har ændret 
mig fundamentalt. Jeg følger end-
nu mere med i mine døtres liv. En 
dejlig stund med mit barnebarn for-
grener sig ud i hele kroppen som 
en dyb taknemmelighed. Og mit fa-
ste arbejde er sagt op til fordel for 
et liv som selvstændig, så jeg har 
overskud og tid til at supplere læ-
gernes medicin med min egen me-
dicin; God nattesøvn, sund kost, 
mental træning og livsglæde.
Jeg er ikke fan af tavshed. Jeg si-
ger tingene, som de er, for jeg har 
ikke tid til andet. Men selvom fore-
draget tager udgangspunkt i min 
historie, så handler det lige så me-
get om dig og dit liv. Dine priorite-
ringer, og dine drømme.
Foredraget henvender sig til en 
bred målgruppe; ung som gammel, 
rask som syg.

Arrangør: 

Vrejlev-Hæstrup Menighedsråd

Foredraget foregår på 
Poulstrup Friskole og 

Børnehus
Onsdag den 13. september 

kl. 19.00 
Alle er velkommen - 

fri entre

Stig Rossen koncert i Vrejlev kirke

Så er det igen lykkedes for menighedsrådet at 
engagere Stig Rossen til en af hans populære ”før” 
- julekoncerter.
Julekoncerten bringer os igennem et par meget 
hyggelige og festlige timer, med sange som ’En 
stjerne skinner i nat’ og ’Glade Jul’, inden alle tradi-
tionen tro, rejser sig og sammen med Stig Rossen 
synger julen ind med salmen ’Dejlig er jorden’
Koncerten fi nder sted i Vrejlev kirke 

tirsdag den 21. november kl. 19.00.

Billetprisen er 200,- kr. inkl. gebyr og billetsalget 
starter den 28. august 2017.
Billetsalget vil foregå fra kirkens hjemmeside, 

www.vh-kirker.dk
hvor der på forsiden er et link til bestillingen, ud-
fyld alle felterne i formularen, og du vil modtage en 
kvittering og betalingsanvisning pr. mail. Når vi har 
modtaget pengene vil billetterne blive tilsendt. Bil-
letterne kan også afhentes på kirkegårdskontoret 
efter forudgående aftale.
Det er også muligt at bestille billetter på 
tlf. 98 98 83 60 hverdage fra 8.00 til 12.00.

Arrangør: Vrejlev-Hæstrup Menighedsråd
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Danmarks udsendte
Tirsdag den 5. september er det 
offi  ciel fl agdag for Danmarks ud-

sendte soldater, politimænd og-

kvinder, læger, sygeplejesker, 

feltpræster m.v. Alle de, der er ud-

sendt for at gøre en forskel i ver-

dens brændpunkter, fl ager vi for og 

viser vor støtte til. Ikke mindst høj-

tideligholder vi dagen for alle dem, 

der betalte den ultimative pris i den 

gode sags tjeneste.

Sten der markerer fl agdagen, placeret ved Morvilles Gård i Viborg. (foto: Lars Schmidt)

Vi har startet et samarbejde med Ma-

rineforeningen i Hjørring, der også 

markerer dagen. Derfor er alle meget 

velkommen til at deltage i fl aghejs-

ning og morgenkaff e med rundstyk-

ker m.v.

Tirsdag den 5. september, kl. 07.50 
hos Marineforeningen, 

Marinestuen, Karolinesvej 54, 
9800 Hjørring.

Og traditionen tro mødes vi igen om 

aftenen til aftengudstjeneste med et 

lille glas og masser af hyggeligt sam-

vær

i Vrejlev kirke
tirsdag den 5. september, 

kl. 19.00
(faner bedes opstillet ved kirken fra 

kl. 18.45) i Vrejlev kirke.

Til begge arrangementer er alle faner 

med tilknytning til forsvaret meget vel-

kommen, ligesom fanebærer bedes 

møde i uniform, såfremt sådan haves.

Alle interesserede – også uden til-

knytning til forsvaret – er meget vel-

komne til begge arrangementer, der 

er gratis adgang og vi sætter stor pris 

på fremmøde for at vise vores fælles 

opbakning til Danmarks udsendte.

Med venlig hilsen – og på gensyn
Marineforeningen for Hjørring og Omegn 

og Vrejlev-Hæstrup Pastorat

Sognepræst Kirstine Rafn er også aktiv i Hjemmeværnet

De mange faner fylder godt i Vrejlev kirke
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Gud og aftensmad
I Vrejlev kirke spiser vi somme tider sammen. Det gjor-
de Jesus meget ofte. Han spiste sammen med mange 
forskellige mennesker, fordi han ville vise, at han ikke 
var en fjende, at han ikke havde ondt i sinde. Det er 
netop dét måltidsfællesskabet handler om – dem man 
sidder og spiser sammen med, kan man ikke samtidig 
være uvenner med.
Nå vi i 2017 stadig sætter os ned og spiser sammen i 
kirken, er det for at mindes hvordan Jesus gjorde og 
for at vise, at vi også er fredelige og ikke har ondt i 
sinde – tværtimod – vi vil gerne være venner og være 
med i fællesskabet.
Onsdag den 22. november mødes vi kl. 17.30 i Vrejlev 
kirke til en kort og børnevenlig gudstjeneste, hvor vi 
synger, leger, hører historie og hygger os sammen. 
Ca. kl. 18.00 er der aftensmad til alle ved det lange 
bord midt i kirken og vi slutter af med en aftenbøn og 

Morgensang
Hele vinterhalvåret samles vi om morgensang i Vrejlev kirke følgende dage: 3. 
oktober, 7. november og 5. 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, hvorefter 
vi går til sognehuset for at drikke kaff e, spise rundstykker og sludre med hinan-
den. 
Det er fjerde sæson - og vi hygger os stadig meget med danske salmer, samvæ-
ret og morgenkaff en. Vi er opmærksomme på, at der også er andre aktiviteter 

tirsdag formiddag. Derfor er tidspunktet ryk-
ket til kl. 8.30 – hvilket også gør arrangemen-
tet til morgensang…
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 na-
boerne – og kom og vær med – det er sådan 
en dejlig måde at starte dagen på.

en aftensalme inden vi skal hjem og sove.
Bortset fra en hyggelig aften, gratis mad, godt fællesskab og 
samvær – så slipper man også for indkøb, madlavning og 
opvask! Og det er ikke så ringe endda!!!

Vrejlev kirke sørger for aftensmaden til ”Gud og aftensmad”
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Børn i Kirke
For et års tid siden fi k Hæstrup kirke 

nyt legetøj. De gamle rygsække blev 

skiftet ud med en ”skattekiste” med 

forskelligt nyt legetøj, som de mind-

ste kan lege med, når de er med i 

kirke. Og det blev så vel modtaget, at 

Vrejlev kirke nu er fulgt trop.

I Vrejlev kirke blev der ved sidste re-

novering skabt et areal, hvor foræl-

dre kan sidde med deres børn under 

gudstjenesten. Der er et lille bord og 

hynder at sidde på – og selvfølgelig 

rygsække med legetøj. Men det var 

ikke et ret inspirerende sted at være, 

når man er et legebarn med en god 

fantasi, der ikke lige har ørene ved 

præstens interessante prædiken!

Derfor er Legehjørnet i Vrejlev kirke 

blevet opdateret med ”skattekister” 

fyldt med nyt legetøj. Der er tillige 

kommet ”køkken”, garageanlæg, 

tavle og kridt, ”dartspil” og meget, 

meget mere.

Vi synes kirken er for alle – uanset 

alder – og derfor skal der også være 

noget til de mindste, som måske ikke 

synes, alt det de voksne siger, er lige 

interessant. Legehjørnet er et tilbud 

til børn og forældre, så tiden går med 

noget, som de mindste kan forholde 

sig til – og forældrene har en chance 

for at lære deres børn at gå i kirke på 

en langt mere tidssvarende måde.  

Rockgudstjeneste
Torsdag den 2. november, kl. 

19.00 ”rocker” vi løs igen.

Vi samler ”bandet” og spiller 

nogle rigtig gode rocknumre og 

holder gudstjeneste i Vrejlev 

kirke – helt som vi plejer. Rock-

gudstjenesten er en helt anderle-

des måde at opleve både guds-

tjenesten og kirken. Intet er som 

det plejer at være – og dog! For 

gudstjenesten er ganske gen-

kendelig. 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, ”larmen-

de” og festlig gudstjeneste – og tag 

endelig alle dem med, som du ken-

der. Der er plads til os alle. Vi ses.

Det nye legetøj er polulært ved de mindste

”Bandet” sørger igen for god rock til gudstjenesten
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Minikonfi rmander
Umiddelbart efter skolestart besøger 
præsten 3. klasse og fortæller om mini-
konfi rmandundervisningen og uddeler til-

meldingsskemaer. For i år skal alle interes-

serede elever i 3. klasse nemlig i kirke i 24 

timer…

Fredag d. 22. september henter vi alle til-

meldte elever på skolen ca. kl. 12. Og vi 

afl everer dem ikke igen før lørdag kl. 12. 

Vi skal lege, synge, spise kage, på natløb, 

løse opgaver, lære skuespil og meget, me-

get mere et helt døgn – og derfor skal vi 

overnatte i kirken – og sikkert også på nat-

løb på kirkegården…

Alle forældre får brev om tider og steder, 

tilmelding og hvad de unge mennesker skal 

huske at have med. Men glæd jer – vi har 

virkelig lagt hovederne i blød for at give jer 

en helt fantastik oplevelse.

Det er naturligvis ikke et krav, at man so-

ver i kirken, hvis man ikke har lyst. Så bliver 

man bare hentet af far eller mor og kommer 

igen næste morgen.

Søndag den 24. september deltager alle 

minikonfi rmanderne i gudstjenesten kl. 

10.30. Derfor håber vi at rigtig mange vil 

komme og se, hvor godt mini’erne gør det.

Syng julen ind
Den første søndag i advent – i år er 

det den 3. december – synger vi julen 

ind i Hæstrup kirke kl. 19.00. Det er 

en rigtig hyggelig tradition, som hvert 

år trækker mange til. Vi plejer at have 

næsten fuldt hus denne aften, som af-

sluttes med glögg og æbleskiver.

Samtidig modtager vi lyset fra fød-

selskirken i Betlehem, som sendes 

ud i verden til glæde for alle. Lyset 

ankommer til en næsten mørk kirke, 

hvor vi sidder og lytter til dejlig mu-

sik fra Lene og orglet. Vores spejdere 

kommer med lyset, og alle - som har 

lyst - er med til at tænde alterlysene 

og derefter lysene i bænkerækkerne 

hele vejen ned gennem kirken, så vi 

til sidst sidder i en dejlig, varmt op-

lyst kirke. Lyset brænder hele aftenen 

og alle kan medbringe lys eller lygte 

og få Betlehemsfl ammen med hjem. 

Skulle man have glemt et lys eller en 

lygte, kan man for få kroner købe et 

lys i kirken.

Når lyset er tændt vil vi synge mange 

af de kendte og dejlige julesange og 

julesalmer, høre en god historie og 

nyde den meget smukke kirke. Efter 

en times tid er det tid til glögg (eller 

sodavand) og lune æbleskiver og 

en god snak med venner, familie og 

naboer.

Betlehemslyset brænder i Vrejlev 

kirke helt frem til 1. juledag. Så man 

har mulighed for at få ”en afl æg-

ger”, hvis har glemt at få én med 

eller hvis man ikke kan deltage den 

første søndag i advent. Man skal 

blot henvende sig til kirkegårdens 

personale, der vil være behjælpe-

lig.

Der er masser af aktiviteter på programmet

Sovehjørnet
Kreative aktiviteter

Kirkernes voksenkor medvirker ved ”Syng julen ind”


