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Lokalbladet

Forsidebillede: Poulstrup - Spejderne bar fanerne ind i Vrejlev kirke ved gud-

stjenesten den 11. januar, i forbindelse med spejdernes nytårsparole.



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

Følgende dage holder jeres præst fri:

16. - 18. marts  - 26. - 28. marts  - 31. marts 

3. - 6. april - 30. april 

Følgende torsdage : 1.  8. 15. marts og i april 12. 19. og 26. april 

Fællesskabseftermiddage
Datoerne for fællesskabseftermiddagene her i foråret er:

2. marts - 6. april -  4. maj.

Vi har alle sammen brug for fællesskab på en eller anden måde, vi har brug for 

at dele vores hverdag med andre.

Har nogen lyst til at være sammen med andre i et fællesskab om at være med 

til at gøre noget, der kan være til gavn, for dem der trænger, så mød op på de 

nævnte datoer i sognehuset hvor vi hygger os, fi nder ud af om der er noget 

man har lyst til at strikke. 

Vi synger og får også lidt til ganen. Det begynder klokken 14 og vi slutter 

ca.16.30. 

Nyt fra Indre Mission

Fredag den 16. marts kl. 19.30:
Møde hos Dorthe og Per Møller, Smedievejen 95

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

Billeder fra
uddeling af 
nogle af de
mange fi ne
strikkede
trøjer, huer,
halstørklæ-
der, der 
er strikket 
hen over 
vinteren i 
Sognehuset
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Forårets helligdage
Vi har mange spændende og dejlige 

gudstjenester i foråret med alle de her-

lige helligdage:

25. marts – Palmesøndag, kl. 10.30 i 
Vrejlev kirke – holder konfi rmanderne 

deres helt egen højmesse. Anderledes 

og spændende når de unge menne-

sker med deres egne ord fortæller bi-

belhistorie. Der er kaff e og kage efter 

gudstjenesten og udstilling i kirkerum-

met af alle de ting, som konfi rmander-

ne har fremstillet i konfi rmandforløbet.

29. marts – Skærtorsdag, kl. 19.00 
i Vrejlev kirke – en højmesse fl yttet 

til aften med kirkernes dejlige kor og 

med fællesspisning i kirkerummet ef-

ter gudstjenesten. Der serveres en let 

anretning og vi hygger os i måltidsfæl-

lesskabet, som Jesus gjorde det med 

disciplene netop denne aften for næ-

sten 2.000 år siden.

30. marts – Langfredag, kl. 10.30 i 
Hæstrup kirke – holder vi en almin-

delig og lidt højtidelig højmesse, der er 

ikke blomster på alteret denne dag, og 

altertavlen er lukket – vi mindes Jesu 

lidelse og død.

1. april – Påskedag – kl. 10.30 i 
Vrejlev kirke holder vi en festlig høj-

messe – for at markere, at Jesus gen-

opstod.

2. april – 2. påskedag – kl. 19.00 i 
Vrejlev kirke – mødes vi med Rakke-

by-Harritslev-Vejby-Sejlstrup-Jelstrup 

og Vrå-Em pastorater, vi samler vores 

kor og holder en herlig og festlig aften-

gudstjeneste med efterfølgende kaff e, 

boller og lagkage i Poulstrup Forsam-

lingshus.

27. april – Bededag – kl. 10.30 – hol-

der vi gudstjeneste i Vrejlev Kirke
10. maj – Kristi himmelfartsdag – kl. 
10.30 – holder vi højmesse i Hæ-
strup Kirke
20. maj – Pinsedag – kl. 10.30 holder 
vi højmesse i Vrejlev Kirke
og endelig

21. maj - 2. pinsedag – kl. 10.30 – 
holder vi friluftsgudstjeneste ved 
Sejlstrup kirke. Igen samles vi med 

Rakkeby-Harritslev-Vejby-Sejlstrup-

Jelstrup og Vrå-Em pastorater – og vo-

res organister og kirkesangere danner 

denne ene dag om året et lille kor, som 

synger smukt for os. Sejlstrup menig-

hedsråd er vært ved en lille frokost ef-

ter gudstjenesten. Husk at medbringe 

en stol og måske et tæppe eller lunt 

overtøj.

Sejlstrup kirke danner rammen om 
gudstjenesten 2. pinsedag

Skærtorsdag dækkes der fl ot op i Vrejlev 

kirke



       Lokalbladet               22

Konfi rmandernes egen 
højmesse
Palmesøndag – den 25. marts 2018, 

kl. 10.30 – holder dette års konfi rman-

der deres helt egen højmesse i Vrejlev 

kirke.

Kom og oplev ”Bibelen på 10 minut-

ter”, når konfi rmanderne selv fortæller 

bibelhistorie og viser alle deres fl otte 

ting frem.

Vi har gennem efteråret og foråret la-

vet mange forskellige ting sammen; 

opslagstavler, kageopsatser, altertav-

ler, ikoner – og meget, meget mere. Til 

hver ting knytter sig en bibelfortælling, 

som vi gerne vil dele med jer.

Under højmessen er der udstilling af 

alle de ting, som konfi rmanderne har 

lavet – og da de nu alligevel har lavet 

kageopsatser – sætter vi kager på dem 

– så alle kan gå rundt efter gudstjene-

sten og se udstillingen med en god kop 

kaff e og mulighed for at smage på ka-

gerne – og ikke mindst få en snak med 

de unge mennesker om det, de har la-

vet. 

Kom og bak op omkring konfi rmander-

ne; de fortjener vores opbakning efter 

al deres fl id og gode indsats.

Familie på farten
Menighedsrådet inviterer til et spændende 

foredrag torsdag den 1. marts kl. 19.00 på 

Poulstrup Friskole hvor vi skal høre om og 

se billeder fra en vandring - nemlig om Hel-

ges ”Vandring for livet”

73 DAGE ....

3500 KILOMETER... 

EN GÅTUR FRA NORDKAP TIL GIVE....

Det er beretnin-

gen om Helge 

der lovede at 

gå hjem fra 

Nordkap, hvis naboen holdt op med at ryge... Naboen blev røgfri - og 

Helge på 69 år snørede vandrestøvlerne og på 73 dage gik han 3500 km 

fra Nordkap til Give. 

Undervejs var Anne Grethe i den gamle Landcruiser hans uundværlige 

støtteteam.

Foredraget er ikke bare en palet af smuk natur og spændende mennesker, 

men også en varm fortælling om, at når to står sammen, så bliver det umu-

lige muligt.

Fri entre - der kan købes kaff e og kage i pausen. 

Fra ”konfi rmandernes egen højmesse”2017
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Vi siger tilykke  til:

Villum Elmelund Lund

Døbt i Vrejlev kirke

den 29. oktober 2017

Maja Mortensen

Døbt i Vrejlev kirke

den 19. november 2017

Villads Bak Dyrby

Døbt i Hæstrup kirke

den 25. november 2017

Isabell Nygaard 

Kjærgaard Petersen

Døbt i Vrejlev kirke 

den 14. januar 2018

Ellen Halskov Thomsen

døbt i Vrejlev kirke

den 28. januar 2018

Vi har sagt farvel til:
Sigrid Christensen

Bisat fra Vrejlev kirke 

den 13. november 2017

Ejgil Daugaard Thomsen

begravet fra Vrejlev kirke 

den 1. december 2017

Rigmor Sørensen

Bisat fra Vrejlev kirke 

den 21. december 2017

Arne Jensen

Begravet fra Hæstrup kirke 

den 5. januar 2018

Dåbsgudstjenester i 2018

Vi holder lørdagsdåb den 26. maj, kl. 10.30 i Vrejlev kirke. 
Dette er en kort gudstjeneste, der udelukkende handler om den eller de dåb, der er denne dag.

Næste dåbsgudstjenester er fastsat til henholdsvis 

25. august og 24. november – begge 
tjenester er kl. 10.30, 

men det er endnu ikke fastsat hvilken 

kirke de holdes i. Det er jo som altid de 

dåbsforældre, der først bestiller dåb, 

der bestemmer hvilken kirke vi holder 

gudstjenesten i.

Legekirke for børn i dagplejealderen
Tirsdag den 6. marts, kl. 10.00

Her hygger vi os med sang, musik, bevægelse og rytmik med udgangspunkt 

i salmer og sange som vi synger og bevæger 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.
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Morgensang
Sidste morgensang i denne sæson er tirsdag den 6. marts, kl. 8.30 i 

Vrejlev kirke, hvor vi synger nogle af vores dejlige kernesalmer og hører 

lidt om salmerne eller deres forfattere, og lytter til månedens evangelielæs-

ninger. Efter en halv times tid samles vi til hyggeligt samvær i Sognehuset 

over en god kop kaff e og friske rundstykker. 

Kom og start dagen på en god måde. Man bliver i godt humør af at synge 

– det er faktisk helt umuligt at være sur og synge samtidig og det gode 

samvær er en saltvandsindsprøjtning.

Vi glæder os til at se jer.

Næste sæson starter 2. oktober – men mere herom i et senere Lokalblad.

Gud og Guf

Billeder fra Gud og Guf i 2017

Lidt statistik

2017 i tal for begge sogne;

Fødte: 24

Døbte: 21

Vielser: 5

Begravelser og bisættelser: 16

Konfi rmander: 11

Antal deltagere i kirkelige handlinger 

og aktiviteter: 6576

Vores sjove børnegudstjeneste er ryk-

ket til søndag den 11. marts, kl. 10.30 i 

Vrejlev kirke. Vi fi k nemlig i første om-

gang placeret den i vinterferien – hvilket 

ikke er en god idé…

Gud & Guf er i al sin enkelthed en guds-

tjeneste for børn, der har lyst til at lege og 

løse sjove opgaver. Ved gudstjenestens 

start for alle børn udleveret en tom slik-

pose. Efter en kort bibelfortælling går alle 

børnene rundt i kirkerummet og løser for-

skellige opgaver, der belønnes med lidt 

godt til slikposerne. Og de mindste må 

gerne få hjælp af de voksne.

Når opgaverne er løst – og slikposerne 

er fyldt – sætter vi os igen på bænkene 

og synger en glad sang. Hvorefter vi går 

hjem med en dejlig oplevelse og en fyldt 

slikpose. Sådan en søndag formiddag i 

Vrejlev kirke er virkelig sjov og hyggelig.

Alle er velkommen til at deltage – 

og det er ikke et krav, at man har 

børn med. Hvis I har lyst til at nyde 

alle sognets glade børn, skal I en-

delig deltage. Vi ses.
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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 syn-

ger fl erstemmigt, vi lærer mere om noder og rytmer.

Koret vil også medvirke ved gudstjenester og arrange-

menter i kirken og på skolen.

Kunne du tænke dig at synge i kor?
Koret øver hver tirsdag aften i Sognehuset fra kl. 19.30 til 21.45 

kun afbrudt af en kaff epause, hvor menighedsrådet giver kaff e og 

en ostemad.

Koret medvirker til egne koncerter, gudstjenester, kirkelige arran-

gementer og sangaftner, - det er så dejligt at få brugt de sange vi 

har lært.

Nye medlemmer er altid velkommne og har du lyst til at være med, 

er du velkomne til at kontakte mig på  tlf. 98 88 78 81 eller 30 12 

90 81

Venlig hilsen 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. 98 88 78 81/30 12 90 81  lenerom@mail.dk

Sangaften i Præstegården
Tirsdag d. 29. maj kl. 19.00

Temaet er denne aften

ÅRSTIDENS SANGE OG 100 SALMER

Vi synger sommeren ind og bliver præsenteret for et ud-

valg af sange fra det nye salmebogstillæg 100 salmer.

Efter kaff en er der, som sædvanligt, ønskekoncert.

Sangaften holdes i Præstegårdens konfi rmandstue - 

Vrejlev Kirkevej 28, 9760 Vrå
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Festlig aftengudstjeneste i Hæstrup kirke
Søndag den 4. marts har vi fl yttet gudstjenesten fra formid-

dag til aften. Vi mødes derfor kl. 19.00 i Hæstrup kirke til en 

herlig gudstjeneste. Niels Bjerre kommer med sin violin og 

han og Lene har lovet, at der bliver spillet rigtig, vaskeægte 

spillemandsmusik denne aften. Derfor er aftenens tema; ”Livs-

glæde”, for man bliver i så godt humør af at høre Lene og Niels 

spille sammen.

Efter gudstjenesten er der et lille glas vin eller sodavand og lidt 

chips – og en masse hyggeligt samvær.

Gud og aftensmad
Onsdag den 23. maj 2018, kl. 17.30 holder vi igen ”Gud og 

aftensmad” i Vrejlev kirke. Vi holder ca. ½ times gudstjene-

ste i børnehøjde, hvor vi synger, leger, hygger og beder Fa-

dervor. Kl. 18.00 er der aftensmad til alle og vi slutter kort før 

kl. 19.00 med aftensang og aftenbøn.

Gudstjenesten har aktiviteter for de mindste og glæden ved 

børnenes leg for de voksne – og så slipper man for indkøb, 

bordækning, madlavning og opvask… Et par timer i den 

smukke Vrejlev kirke, hvor fokus er på børnene og på af-

slapning for de voksne, er tiltrængt i en ellers ofte stresset 

hverdag. 

Hvis du ikke selv har børn, så lån nogle nabobørn eller bør-

nebørn og kom og vær med i det hyggelige fællesskab.

Gudstjenesten er for alle – det er ikke et krav, at man har 

børn med – alle er velkommen til at komme og slappe lidt af 

midt i ugen og være en del af fællesskabet.

Niels Bjerre medvirker ved gudstjenesten i Hæstrup kirke

Billeder fra Gud og 
aftensmad i 2017
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Konfi rmanderne
Der er fortsat gang i de kreative ting i 

konfi rmandstuen. Vi laver mange forskel-

lige ting, som vil blive vist frem ved kon-

fi rmandernes egen højmesse Palmesøn-

dag – se andet steds i bladet.

Her er vi i gang med at lave kageopsatser 

af nogle af de fi ne tallerkner og glas, som 

vi har samlet ind – mange tak for jeres 

bidrag.

Vi har lavet havregrynskugler – og for at 

vise vort næstekærlige sind, fi k konfi r-

manderne havregrynskugler med til hele 

klassen, så alle kunne smage – både på 

friskolen og på Tårs skole.

Vi har også dekoreret nogle virkelig fl otte 

vaser, skåle og lysestager – med møn-

stre, som vi ikke havde kontrol 

over… Vi nedsænkede vaser 

m.v. i varmt vand tilsat negle-

lak og fi k de fl otteste resulta-

ter. Vi siger tak for jeres gamle 

neglelakrester, som er blevet 

til smuk kunst.

Konfi rmation
Søndag den 29. april, kl. 10.30 holder vi kon-

fi rmation i Vrejlev kirke. Alle er meget velkom-

men denne dag til at bakke op omkring vor 

unge mennesker ved at deltage i gudstjene-

sten. Det er en meget festlig dag, som gør os 

alle i godt humør. De unge mennesker, som i 

år skal konfi rmeres er:

Frederik Emil Christiansen

Sarah Gorits Pedersen

Sebastian Gorits Pedersen

Simon Beith Agerlyst

Victor Hollen Fuglsang

Sebastian Pedersen

Emil Kjær Mølbjerg

Felicia Wulff  (konfi rmeres i Tårs)

På billederne ses konfi rman-
derne udfolde sig med kreative 
aktiviteter i undervisningen

Årets konfi rmander ved skoleårets start i august 2017
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Dato Kirkeåret Vrejlev Hæstrup

Marts
  4. marts 3.s.i fasten 19.00 Kirstine Rafn

          Aftengudstjeneste m/vin, chips 

 11. marts Midfaste 10.30 Kirstine Rafn

          Børnegudstjeneste - Gud og Guf

18. marts Mariæ bebudelse 10.30 Kirstine Rafn

25. marts Palmesøndag 10.30 Kirstine Rafn og konfi rmanderne

           Konfi ’ernes egen højmesse - kaff e

29. marts Skærtorsdag 19.00 Kirstine Rafn

          Let anretning efter gudstjenesten

30. marts Langfredag 10.30 Kirstine Rafn

April
 1. april Påskedag 10.30 Kirstine Rafn

 2. april 2. påskedag 19.00 Fælles musikgudstjenete

          med efterfølgende kaff e i forsam-

          lingshuset

 8. april 1.s.e.påske 10.30 Kirstine Rafn

15. april 2.s.e.påske 10.30 Kirstine Rafn

 22. april 3.s.e.påske 10.30 Kirstine Rafn

          Kaff e 

 27. april Bededag 10.30 Kirstine Rafn

29. april 4.s.e.påske 10.30 Kirstine Rafn

          Konfi rmation

Maj
 6. maj 5.s.e påske 10.30 Kirstine Rafn

10. maj Kr. Himmelfart 10.30 Kirstine Rafn

13. maj 6.s.e.påske 10.30 Kirstine Rafn

20. maj Pinsedag 10.30 Kirstine Rafn

21. maj 2. pinsedag 10.30 Sejlstrup kirke (fælles)

          med efterfølgende frokost

23. maj 17.30 Gud og aftensmad

          Børnegudstjeneste

26. maj 10.30 Kirstine Rafn 
          Dåbsgudstjeneste

27. maj Trinitatis søndag 10.30 Kirstine Rafn

Juni
3. juni 2.s.e.trinitatis 16.00 Kirstine Rafn

Gudstjenestelisten


