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Lokalbladet

Forsidebillede:  Vores dygtige kirkesanger Rune Møller Nielsen ved gudstje-

nesten den 24. september i Vrejlev kirke -  sammen med minikonfi rmanderne



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:

7. - 10. december 2017

20. - 22. december 2017

26. - 29. december 2017

20. - 21. januar 2018

12. - 18. februar 2018

Fællesskabseftermiddage
Vintermånederne er over os, det er tiden hvor det er hyggeligt at sidde inden-

dørs og beskæftige sig med for eksempel håndarbejde, og mange af de ting 

der bliver fremstillet gør gavn hos folk, der lever under dårlige vilkår, så det er 

på alle måder en god gerning fredagsdamerne udfører

Mødedatoer for vores fredagseftermiddage er i denne vinter er: 

1. december.

5.januar 2018

2. februar 2018

2. marts 2018 

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

Da vi af naturlige årsager har mistet fl ere strikkere, kan vi godt bruge nogle 

fl ere, som har lyst til at deltage i fællesskabet. I kan bare møde op, vi har garn 

og stof på lager.  

Nyt fra Indre Mission
Fredag den 1. december kl. 19.30:

Advent møde hos Dorthe og Per Møller, Smedievejen 95

Fredag den 26. januar  kl. 19.30:
Møde hos Dorthe og Per Møller, Smedievejen 95

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

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
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Konfi rmander
Så er årets konfi rmander gået i gang 
med undervisningen i præstegårdens 
konfi rmandstue. Vi har taget hul på en 
hel ny måde at lære om Gud og kristen-
dom. Vi bruger vores hænder og vores 
krop – mindst lige så meget som vi bru-
ger vores hoved.
Når I læser dette har vi været i gang i 
fl ere måneder, og i den tid har vi bla. 
arbejdet med mennesket, Gud, venner, 
familie, døden, treenigheden og meget 
mere.
Vi laver forskellige ting med vores hæn-
der mens vi undervises og drøfter de 
forskellige emner.
Mange af de ting, vi fremstiller kan ses 
ved vores helt egen højmesse til marts 
2018 – så hold øje med Lokalbladet, kir-
kens hjemmeside m.v., så I ikke går glip 
af vores fl ittige aktiviteter.

10 elever fra 3. klasse på Poulstrup Friskole har del-
taget i minikonfi rmandundervisningen i år – og ikke 
mindst i den efterfølgende gudstjeneste.
Vi mødtes i sognehuset fredag d. 22/9 kl. 12.00 og 
var samlet indtil lørdag d. 23/9 kl. 12.00. I 24 timer 
har vi forberedt os på gudstjenesten søndag d. 24/9 
og lært om Gud og kristendom. Årets tema var Mo-
ses. Og tiden er ikke bare gået med at øve skuespil 
og sange om Moses, men også med at lave T-shirt, 
som vi havde på til gudstjenesten. Vi har ”tegnet” 
frøer med fl ydende stearin, malet på krympeplast, 

lavet fi sk, malet 
malerier, været 
på natløb på kir-
kegården og ikke 
mindst overnattet 
i kirken.
24 interessante 
og spændende ti-
mer, som Vrejlev 
kirke gentager 
med næste 3. 
klasse. For mini-

Minikonfi rmander 2017

konfi rmandundervisning kan man jo kun 
være med til, hvis man går i 3. klasse. 
Vi glæder os allerede til at være sam-
men med næste hold minikonfi rmander, 
for vi har haft sådan en god oplevelse 
med dette års hold.

Konfi rmandholdet 2017-2018 fotograferet 

ved undervisningsstart i september 2017 



Opslagstavler
Konfi rmanderne er i gang med at lave 

opslagstavler. Vi har talt en del om 

venner og familie og de bånd, der bin-

der os sammen. Tavlerne er et sym-

bol på alt det, vi har talt om. For selv 

om man godt kan bruge knappenåle, 

har tavlerne en lang elastik viklet om, 

så man kan sætte billeder og andet 

ind under elastikken. Elastikken er 

symbolet på de bånd, der binder os 

sammen på kryds og tværs af alder 

og familierelationer og venskaber. 

Konfi rmanderne skriver et citat på de-

res egen tavle, som betyder noget for 

dem. Og det er mit håb, at de bruger 

dem og kigger på dem og tænker over 

deres relationer og bånd i tilværelsen.
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MANGE TAK
For alle jeres venlige donationer af værktøj. Tak til alle de, 

der ringede efter mig og som selv kom forbi præstegården 

og satte noget af på trappen.

Konfi rmandstuen er nu velforsynet med værktøj – mange 

tak til jer alle.

Vi mangler…
Vi modtager fortsat følgende ting – med stor tak:

• Middagstallerkner

• Frokosttallerkner

• Underkopper

• Kopper

• Fade

• Snapseglas på fod

• Portvinsglas på fod

• Gamle grammofonplader (vinyl)

• Serveringsbakker

• Neglelak (også rester)

• Fotorammer (med træramme)

• Servietter med motiv.

Hvis I kan undvære noget af ovenstående må I meget 

gerne tage det med i kirke om søndagen – eller ringe 

til præsten 98 98 60 43, der gerne kommer og henter.

På forhånd tusind tak for 

jeres venlige hjælp.

Al værktøjet skal bruges til konfi rmandundervis-

ningen. Vi skal lave kors af gammel elektroniks-

krot. Hvis vi vil adskille mobiltelefoner, gamle vi-

deomaskiner og kasserede PS3, skal vi bruge 

værktøj. Og det har vi nu heldigvis til rådighed.

Andet steds kan I læse om, hvad vi stadig 

mangler i konfi rmandstuen, og hvis I kan und-

være noget – tager vi med tak imod.

Service skal limes sammen til fx ”urtehave”. 

Messingtråd skal blive til hjerter og æg, som 

skal pyntes. Grammofonplader skal blive til 

skåle og serveringsbakker skal dekoreres.

Konfi rmandundervisningen er meget præget af, 

at de unge mennesker skal bruge deres krop og 

hænder meget, meget mere. Ikke fordi de ikke 

skal tænke, men man tænker så godt, når hæn-

derne er beskæftiget med noget. Og talega-

verne bruges fl ittigere til drøftelser om et emne, 

når man samtidig har hænderne dybt begravet i 

en praktisk opgave.

Men uden jeres hjælp og 

venlige donationer går 

det ikke. Derfor takker vi 

for alt det, vi har fået og 

anmoder endnu en gang 

om, at I kigger i skabe 

og skuff er – om der er 

noget I kan undvære.

Hvad laver konfi rmanderne egentlig med alt det, der er samlet ind?

Der arbejdes 

koncentreret i kon-

fi rmandstuen
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Vi siger tilykke  til:

Viktor Rohde Rasmussen

Døbt i Vrejlev kirke 

den 26. august 2017

Johanne Lagergaard Lund

Døbt i Vrejlev kirke 

den 26. august 2017

Valdemar von Arenstorff  Rittig 

Christensen

Døbt i Vrejlev kirke 

den 27. august 2017

Lonnie June Nættermann Prause

Døbt i Vrejlev kirke den 

8. oktober 2017

Sander Oskar Engholm Skov

Døbt i Vrejlev kirke den

15. oktober 2017

Alba Marie Else Normann Jensen

Døbt i Vrejlev kirke 22. oktober 2017

Noah Christian Normann Jensen

Døbt i Vrejlev kirke 22. oktober 2017

Vi har sagt farvel til:

Inger Larsen

Bisat fra Ørum kirke den 29. juli 

2017

Ingrid Marie Frederiksen

Bisat fra Vrejlev kirke 

den 19. september 2017

Freddy Østergaard Peersen

Bisat fra Vrejlev kirke 

den 20. september 2017

Susanne Boelt Jørgensen

Bisat fra Hæstrup kirke 

den 28. september 2017

Dåbsgudstjenester i 2018
Så er datoerne fastsat for vores fi re årlige dåbsgudstjenester:

Lørdag den 24. februar 2018 kl. 10.30 i Hæstrup kirke
Lørdag den 26. maj 2018 kl. 10.30 (kirke endnu ikke fastsat)

Lørdag den 25. august 2018 kl. 10.30 (kirke endnu ikke bestemt)
Lørdag den 24. november 2018 kl. 10.30 (kirke endnu ikke fastsat)

I lighed med tidligere år bestemmes kirken - enten Vrejlev eller Hæstrup - 

af det dåbspar, der først bestiller dåb.

Juleafslutning for dagplejebørnene
Tirsdag den 12. december, kl. 10.00

 ”juler” vi for alle børn i dagplejealderen i Vrejlev kirke. Vi synger og danser, 

hopper og kaster med ærteposer, rasler med rasleæg – og hører æslet Nol 

fortælle om den gang Jesus blev født og meget, meget mere.

Vi hygger os rigtig meget og har det sjovt. 

Kom og vær med og giv dagplejebørnene en dejlig juleafslutning i kirken. Tag 

endelig barnebarnet eller egne børn med – de behøver ikke være dagpleje-

børn hos de lokale dagplejemødre. Vi vil gerne give alle børn i den alder en 

hyggelig og sjov oplevelse.



Lokalbladet24

Nyt fra sognepræsten

Morgensang

Vi fortsætter traditionen med morgen-

sang og morgenkaff e:

Tirsdag den 5. december 2017, 

tirsdag den 9. januar 2018, 

tirsdag den 6. februar 2018 og 

sæsonafslutning tirsdag den 3. 

marts 2018.

Vi begynder i Vrejlev kirke kl. 8.30 

med læsninger fra Biblen, salmesang 

og lidt beskrivelse af salmerne eller 

salmedigterne. Og efter ca. ½ time 

samles vi i sognehuset til en god kop 

kaff e med rundstykker til – og ikke 

mindst hinandens gode og hyggelige 

selskab.

Kom og vær med – det er rigtig hyg-

geligt – og i øvrigt en dejlig måde at 

starte dagen på.

Inden skolebørnene går på juleferie ple-

jer de at slutte første halvdel af skoleåret 

af i kirken. Og i år er ingen undtagelse. 

Onsdag d. 20/12 starter eleverne fra Fri-

skolen et lille fakkeloptog fra skolen mod 

kirken. De ankommer ca. kl. 8.20 og del-

tager i dagens første fejring af juleferien.

Vi holder en kort gudstjeneste – der 

selvfølgelig handler om jul – synger de 

bedste julesange og julesalmer og lader 

op til de dejlige fridage, som ligger foran 

os.

Vi vil meget gerne invitere alle interes-

serede med denne morgen, kom og op-

lev den dejlige stemning, når mere end 

200 skoleelever, børn fra børnehuset og 

lærere glæder sig til juleferien, til at sove 

længe, til ikke at lave lektier – og måske 

også lidt til at få julegaver…

Juleafslutning for Poulstrup Friskole 
og børnehus i Vrejlev kirke

Billeder fra julegudstjenesten for skole og 

børnehave i 2016.
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Skole-kirkekor/juniorkor - spirekor

Nyt fra organisten

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.

Du behøver ikke tilmelde dig - bare mød op.

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 arrange-

menter 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 

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

Børn kan synge før de kan tale og 

”danse” før de kan gå. 

Leg og musik er en dejlig måde at være 

sammen med sit barn på, og børnene 

opfatter hurtigt lyden og stemningen i 

sangen. 

Vi synger, danser og vugger salmernes 

stemning ind i de små, som oplever 

med alle sanser. Vi lytter til musik, 

puster sæbebobler og leger med ra-

sleæg 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 

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 Frederik-

sen. Tlf. nr. 98887881 - 30129081

Vi mødes i kirken hver torsdag kl. 10. 

1. gang torsdag d. 18. januar 2018

Venlig hilsen Lene (organist)

Babysalmesang
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Søndag den 25. februar 2018, kl. 10.30 samles 

alle friske børn til årets sjoveste gudstjeneste…

Gud & Guf gudstjenesterne er nemlig en rigtig 

sjov gudstjeneste på en helt anderledes måde. 

Ved gudstjenestens start får alle børn udleveret 

en tom slikpose…

Vi synger og beder Fadervor og hører historie 

fra Biblen, helt som man plejer. Men til netop 

denne gudstjeneste sker der noget særligt. For 

vi kommer op af kirkebænkene og bevæger os 

rundt i hele kirken, mens vi leger og løser op-

gaver.

Og for hver eneste opgave, vi løser – får vi et 

stykke slik i slikposen. Netop til denne gudstje-

neste er der søndagsslik, som man kan tage 

med sig hjem og hygge sig videre med, efter en 

sjov times tid i kirken.

Hvis I ikke har små børn, kan I måske låne 

nogle børnebørn eller naboens. Og hvis I har 

børn, så kom endelig i kirke og oplev glæden 

ved leg og bibelhistorie – og ikke mindst den 

glæde børnene viser, når de hygger sig med 

historier fra Biblen fortalt i børnehøjde.

Juleafslutning for børnehaven i Hæstrup kirke
Onsdag den 6. december, kl. 10.00 glæder Nol sig meget til at tage imod alle børn 

og barnlige sjæle i den hyggelige Hæstrup kirke. 

Nol er en hyggelig – og lidt fræk fyr – som gerne vil fortælle om den gang han 

red med den tykke dame på ryggen en meget, meget lang tur – helt til Betlehem.

Vi hygger os med sjove julesange og med Nols fortælling – og det er ikke bare for 

børn. Alle er meget velkommen til at være med til at give børnehavebørnene en 

dejlig oplevelse – og måske selv få et lille pusterum i juletravlheden.

Gud & Guf

Billederne er fra ”Gud og Guf” i 

maj 2017 i Vrejlev kirke
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De 9 læsninger
Vi holder en særlig aftengudstjeneste 3. søndag 

i advent – ”De 9 læsninger” er altid en rigtig hyg-

gelig aften og i år er det søndag den 17. decem-

ber, kl. 19.00 i Vrejlev kirke.

Denne hyggelige aften vil 9 fra vores dygtige kor 

stå for læsningerne fra Bibelen. Koret synger for 

os – og vi skal selvfølgelig selv synge med på 

nogle af de dejlige julesalmer og –sange. 

Aftenen er meget stemningsfuld med mange le-

vende lys i det smukke kirkerum. Og der er en 

helt særlig stemning, når lokale sognebørn står 

for gudstjenesten. Efter gudstjenesten vil vi ger-

ne hygge lidt videre med en kop kaff e og en jule-

småkage – og gode venner og naboers selskab.

Midt i december måned kan der nok være brug 

for at sidde stille og lade roen falde på. Vi har 

hver især så travlt med alle mulige gøremål op 

mod jul, derfor tilbyder vi en meget afslappet, 

rolig og stemningsfuld aften, hvor sindene kan 

”falde lidt ned” og vi alle kan få en tiltrængt pause 

i juleforberedelserne.

Tirsdag d. 27. februar kl. 19.00
Vi synger lyset ind i vintermørket.

Vi møder Holger Lissners smukke tekst, synger gode 

vintersange og -salmer. Synger f.eks med på:

Gi’ os lyset tilbage.

Efter kaff en er der, som sædvanligt, ønskekoncert.

Sangaften i Præstegården

Julehjælp
Det er muligt at søge julehjælp ved Vrejlev og Hæstrup sogne. Eneste 

krav er, at man bor i et af sognene og  ikke selv har midler til at holde 

jul. Julehjælpen består af en købmandskurv, der kan lette økonomien 

lidt.

Julehjælp søges hos præsten og alle henvendelser behandles fortrol-

igt. Ansøgning om julehjælp med angivelse af husstandens størrelse 

(antal personer – om der er børn og deres alder) og hvorvidt man 

ønsker and eller fl æskesteg, skal være præsten i hænde senest den 
16. december 2016.
Alle ansøgere får svar senest den 19. december og købmandskur-
ven kan afhentes på præstegården – eller præsten kan levere den på 
adressen - den 23. december.

Sangaften holdes i Præstegårdens konfi rmandstue - Vrejlev 
Kirkevej 28, 9760 Vrå
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Syng julen ind i Hæstrup 
kirke 
Den første søndag i advent – 3. decem-

ber – synger vi julen ind i Hæstrup kirke kl. 

19.00. Det er blevet en tradition, som hvert 

år trækker mange til. Vi plejer at have næ-

sten fuldt hus denne aften, som afsluttes 

med glögg og æbleskiver.

Samtidig modtager vi lyset fra fødselskir-

ken 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 musik 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 ve-

jen ned gennem kirken, så vi til sidst sidder 

i en dejlig, varmt oplyst kirke. Lyset bræn-

der 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 æbleski-

ver 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 ægger”, hvis har glemt at 

få én med eller hvis man ikke kan deltage 

den 3. december. Man skal blot henvende 

sig til kirkegårdens personale, der vil være 

behjælpelig.

Familie på farten
Menighedsrådet arrangerer et spændende foredrag onsdag den 

1. marts kl. 19.00. Det er endnu ikke endeligt vedtaget hvor fore-

draget holdes, men spændende bliver det, at høre om Helges 

lange vandring fra Nordkap.

Helge lovede at gå hjem fra Nordkap, hvis naboen holdt op med 

at ryge...Naboen blev røgfri - og Helge på 69 år snørede vandre-

støvlerne...På 73 dage gik han 3500 kilometer fra Nordkap hjem 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 fortæl-

ling om, at når to står 

sammen, så bliver 

det umulige muligt...- 

også at samle over 

160.000 kroner ind 

til Kræftens Bekæm-

pelse.



Lokalbladet 29

Dato Kirkeåret Vrejlev Hæstrup

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

          Syng julen ind, Æbleskiver  

           og gløgg

  6. december 10.00 Kirstine Rafn

          Børnehavens julegudstjeneste

10. december 2 s.i.advent 09.00 Lisa Bremer

17. december 3 s. i advent 19.00 Kirstine Rafn

           De 9 læsninger - kaff e 

20. december 15.s.e.trin. 08.00 Kirstine Rafn

          Friskolens juleafslutning

24. december Juleaften 10.30 Kirstine Rafn

24. december Juleaften 14.00 Kirstine Rafn 15.30 Kirstine Rafn

25. december Juledag 10.30 Kirstine Rafn

26. december 2. juledag 09.00 Lisa Bremer

31. december Julesøndag 14.00 Lisa Bremer

Januar
 1. januar Nytårsdag 16.00 Kirstine Rafn

          Kaff e og kransekage

14.00 Kirstine Rafn
          Kaff e og kransekage

  7. januar 1.s.e.h.3.k 10.30 Kirstine Rafn

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

21. januar s.s.e.h.3.k 09.00 Lisa Bremer

28. janur Septuagesima 10.30 Kirstine Rafn

Februar
 4. februar Seksagesima 10.30 Kirstine Rafn

11. februar Fastelavn 10.30 Kirstine Rafn

18. februar 1.s.i fasten 09.00 Kirsten Munkholt

24. februar 10.30 Kirstine Rafn 
          Dåbsgudstjeneste

25. februar 2.s.i fasten 10.30 Kirstine Rafn

          Gud & Guf - børnegudstjeneste

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

         Aftengudstjeneste m vin og chips

Gudstjenestelisten

Vi  ønsker alle en 
rigtig glædelig jul 
og et godt nytår. 


