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Lokalbladet

Forsidebillede: Minikonfi rmander i Sognehuset



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/ og Tårs/Morild kontaktes:
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:
26. og 29. – 31. december 2019 (Henrik Bang-Møller)

10. – 12. januar 2020 (Henrik Bang-Møller)
10. – 16. februar (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.

Der hygges omkring kaff ebordet den første tirsdag i hver måned
Så kom og vær med i det gode fællesskab. Alle mænd er velkommen uanset 
alder
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Hvis dit barn går i 3.kl. på Poulstrup 
Friskole, får han eller hun et brev med 
hjem en af dagene i januar 2020.
Men reserver allerede nu datoerne, 
hvis dit barn vil være minikonfi rmand. 

Vi skal lege, lære og hygge fredag d. 

24. januar fra kl. 12.00 til og med af-

tensmad og igen søndag d. 26. januar 

2020 fra og med kl. 10.00 til i løbet af 

eftermiddagen. De nærmere detaljer 

fremgår af brevet, som eleverne i 3.kl. 

Søndag d. 26. januar 2020, kl. 10.30 

holder vi årets første børnegudstjene-

ste. Vi skal høre fra Bibelen og lege, 

synge og have det sjovt sammen. Og 

Minikonfi rmander

får med hjem.

Minikonfirmanderne 

skal i år lave en mas-

se sjove ting, vi skal 

også lege og synge 

og høre gode histori-

er, vi skal på kirkegår-

den i halvmørket og 

fi nde gemte poster. 

Vi skal arbejde med 

kristendom og bibel-

historie i børnehøjde, 

og det bliver helt sik-

kert sjov – så kom og 

vær med.

Børnegudstjeneste med minikonfi rmander

minikonfi rmanderne er med denne 

søndag.

Tag fat i børnene – eller lån nogle børn 

(børnebørn fx) og kom og vær med til 

en hyggelig og rar gudstjeneste i bør-

nehøjde – og oplev samtidig vores 

dygtige minikonfi rmander.

Billeder fra minikonfi rmandundervisnin-

gen i 2019

Minikonfi rmanderne medvirkede ved gudstjenesten den 10. marts 2019
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                             Morgensang
Nu er vi godt i gang med denne sæsons morgensang.
Vi mødes følgende tirsdage:

3. december 2019
7. januar 2020
4. februar 2020
3. marts 2020

kl. 8.30 i Vrejlev kirke til en lille halv times sang og læs-
ning fra Bibelen. Derefter går vi i sognehuset til morgen-
kaff e og rundstykker og en masse hyggeligt samvær.
Kom og vær med, det er sådan en dejlig måde at starte 
dagen på.

Søndag den 2. februar 2020, kl. 14.00 
holder året kommende konfi rmander 
deres helt egen højmesse i Vrejlev 
kirke.
Temaet er Kristus og kage – for vi ser-
verer kaff e og hjemmebag efterguds-
tjenesten.
Konfi rmanderne vil fortælle de vigtig-
ste punkter fra Bibelen på 10 minutter, 
mens de vise alt det, de har lavet i kon-
fi rmandstuen.
Kom og bak vores konfi rmander op. 
Det er fl ot og modigt af dem at lave 
deres helt egen højmesse – og ikke 
mindst at stå for fremførelsen af bøn-
ner og tekster. Vi kan love jer, at det bli-
ver godt – og anderledes, for det bliver 
med konfi rmandernes egne ord.

Konfi rmandernes egen højmesse

Billeder fra konfi rmandernes 

egen højmesse i 2019



       Lokalbladet               23

Vi siger tilykke  til:

Knud Drews Østedgaard
Døbt i Vrejlev kirke 11. august 2019

Magne Halskov Thomsen
Døbt i Vrejlev kirke 11. august 2019

Emma Høite Lønstrup
Døbt i Vrejlev kirke 15. september 
2019

Molly Kierulff  Thomsen
Døbt i Vrejlev kirke 29. september 
2019

Ida Hedin Sillasen
Døbt i Hæstrup kirke 6. oktober 
2019

Vi har taget afsked med:

Betty Viola Nielsen
fra Vrejlev kirke 26. september 2019

Børnehaven Møllehavens ju-
leafslutning – den 16. decem-
ber, kl. 10.00 i Hæstrup kirke
Nol kigger forbi med sin nye 
ven Kalle og fortæller om den 
gang, han red med den tykke 
dame på ryggen. Nol er et 
æsel og hans nye ven er en 
kamel – og de to kan fortælle 
om den gang Jesus barnet 
blev født, så vi alle sammen 
forstår juleevangeliet. Det er 
for børnehavebørnene – og 
andre børn i den alder, der 
måske ikke lige går i børne-
have. Voksne er også meget 
velkommen til en lille hyggelig 
gudstjeneste i børnehøjde.

Børnehaven Møllehavens juleafslutning

Poulstrup Friskole 
og Børnehus hol-
der juleafslutning 
i Vrejlev kirke den 
20. december, kl. 
ca. 8.20
Friskolens elever 
og lærere samt 
børn fra børne-
huset og deres 
voksne kommer 
i Vrejlev kirke og 
fejrer julen – og 
måske især at ju-

leferien starter… Vi holder en 
kort julegudstjeneste med ju-
leevangeliet fortalt på en lidt 
anderledes måde og de aller 
bedste julesange – lige inden 

Poulstrup Friskole og Børnehus juleafslutning

nogle af os skal på juleferie.

Nol er populær blandt børne-

havebørnene
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Dåbsgudstjenester
Året dåbsgudstjenester er bag os, men vi har allerede sat dato på næste års små hyggelige 
dåbsgudstjenester, der alle fi nder sted om lørdagen. Følgende dage kan man bestille ”lørdags-

dåb”:

29. februar
23. maj

29. august
28. november

Det dåbspar, der først bestiller dåb en given dato, bestemmer hvilken kirke, dåben skal holdes i.

Julehjælp
Hvis det er lidt vanskeligt at 

få enderne til at nå sammen i 

julen, er der måske hjælp på 

vej.

Sognebørn i Vrejlev og Hæ-

strup sogne kan søge ju-

lehjælp i form af en køb-

mandskurv ved personlig 

henvendelse til sognepræ-

sten. Købmandskurvene fi -

nansieres af frivillige bidrag 

i kirkebøssen i november og 

december måned – derfor tak-

ker vi for et hvert bidrag, der 

kan komme andre til gode.

Alle ansøgninger behandles 

naturligvis fortroligt og der 

gives direkte besked til an-

søgerne den 19. december 

2019, hvorfor ansøgningsfri-

sten er 16. december. Køb-

mandskurvene kan afhentes 

(evt. bringes ud) den 23. de-

cember.

Som noget nyt har Menig-

hedsrådet og præsten ved-

taget, at et evt. overskud fra 

julehjælpen kan uddeles som 

konfi rmandhjælp i april 2020. 

Nærmere om ansøgning om 

konfi rmandhjælp i næste blad.

Konfi rmander 2020

Sædvanen tro bringer vi her billeder af konfi rmanderne ved start af konfi rmationsforberedelsen

september 2019
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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. december kl. 10.00
Tirsdag den 4. februar kl. 10.00
Tirsdag den 3. marts kl. 10.00

Vi synger og danser, hopper og kaster med ærtepos-

er, 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. 

Babysalmesang
Vi starter babysalmesang torsdag den 16. januar kl. 10.00 i Vre-

jlev kirke. Vi mødes i alt 10 torsdage i foråret, 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

    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 san-

ge eller genopfriske kendte 

sange/salmer og viser?

Vil du vide mere er du vel-

kommen til at kontakte 

kirkens organist 

Lene Rom Frederiksen 

tlf. 30 12 90 81

Sangaften
Tirsdag d. 25. februar kl. 19.00  

holder vi årets første sangaften. Denne gang er temaet 

Lysets sang

På denne årstid længes vi efter lyset, så vi vil hylde lysets komme 

ved at synge sange der handler om lys fra Højskolesangbogen 

og salmebogen. Måske synger vi også sange, der spreder lys.

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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Som det fremgår af gudstjenestelisten 
er der igen i år rig mulighed for at kom-
me i kirke. Og der er mange forskellige 
slags gudstjenester i netop juletiden.
Vi byder således på
De 9 læsninger – den 15. december, 
kl. 19.00 i Vrejlev kirke
Den traditionsrige aften, hvor vores 
dygtige kor synger både for os og med 
os, læser bibelske tekster og skaber en 
aften, hvor vi kan koble af og lade op i 
det dejlige kirkerum. Det er 3. søndag 
i advent og formentlig det tidspunkt i 
december, hvor man kan stresse lidt af 
– før det virkelig går løs med juleforbe-
redelserne.

Julens gudstjenester

Juleaften
Holder vi gudstjeneste i Vrejlev kirke kl. 10.30 
mest for børn og barnelige sjæle. Og igen kl. 
14.00 i Vrejlev kirke til en mere voksen udga-
ve af julegudstjenesten. Den samme voksen-
udgave holder vi kl. 15.30 i Hæstrup kirke lige 
inden vi skal hjem og have sat fl æskestegen 

og anden i ovnen.

Juledag
Holder vi højmesse i Hæstrup kirke kl. 10.30 – 

og nyder at det værste ståhej er vel overstået.

2. juledag og julesøndag
er der gudstjeneste i Vrejlev kirke begge dage 

kl. 9.00 med hhv. Kirsten Munkholt og Henrik 

Bang-Møller.

Nytårsdag
Fejrer vi i Hæstrup kirke kl. 14.00 og slutter 

med kaff e og hjemmebagt kransekage – og 

igen kl. 16.00 i Vrejlev kirke, også med kaff e 

og ”forhåbentlig) kransekage… 
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Dato Kirkeåret Vrejlev Hæstrup

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

          Syng julen ind - Gløg og æbleskiver

 8. december 2.s.i advent 09.00 Henrik Bang-Møller   

15. december 3.s.i.advent 19.00 Kirstine Rafn
           De 9 læsninger - Kaff e og kage

16. december 10.00 Kirstine Rafn
           Julegudstjeneste for børnehaven

20. december 08.20 Kirstine Rafn
          Poulstrup Friskole og Børnehus

 

22. december 4.s.i advent 10.30 Kirstine Rafn

24. december Juleaften 10.30 Kirstine Rafn
          Børnegudstjeneste

24. december Juleaften 14.00 Kirstine Rafn 15.30 Kirstine Rafn

25. december Juledag 10.30 Kirstine Rafn

26. december 2.juledag 09.00 Kirsten Munkholt

29. december Julesøndag 09.00 Henrik Bang-Møller

Januar
1. januar Nytårsdag 16.00 Kirstine Rafn

          Kaff e og kransekage

14.00 Kirstine Rafn
           Kaff e og kransekage

5. januar H.3.k. søndag 10.30 Kirstine Rafn

12. januar 1.s.e.h.3.k 09.00 Henrik Bang-Møller

19. januar 2.s.e.h.3.k 10.30 Kirstine Rafn

26. januar 3.s.e.h.3.k 10.30 Kirstine Rafn
          Børnegudstjeneste

Februar
 2. februar S.s.e.h.3.k 14.00 Kirstine Rafn

           Konfi rmandernes egen højmesse

9. februar Septuagesima 10.30 Kirstine Rafn

16. februar Seksagesima 09.00 Henrik Bang-Møller

23. februar Fastelavn 10.30 Kirstine Rafn

29. februar 10.30 Kirstine Rafn   -   Dåbsgudstjeneste

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

            Aftengudstjeneste - vin og chips

Gudstjenestelisten


