
Påskedag begynder vi med brunch kl. 9.30 på Højskolen.  

Tilmelding til spisning til Højskolen. 

Så følges vi over til kirken kl. 11.00 til en festlig gudstjeneste. 

Vrå Valgmenighed 
 Kirkeblad  

Februar—April 2023 

Fasten—Påsken 

Skærtorsdag 
Påskens drama udfoldes: Måltidets fællesskab får en 
radikal ny betydning når Jesus indstifter nadveren. 

Gudstjeneste kl. 11.00 og vi deler et simpel måltid af 
suppe, brød og vin i præstegården bagefter.  
Tilmelding til Linda. 50 kr. 

Påskeugen 

Påskedag 

Langfredag 
Afmagtens, lidelsens, mørkets ultimative dag.  

Langfredagens gudstjeneste denne dag kl. 14.00 

hører vi Jesu lidelseshistorie i ord og toner. 

PALMESØNDAG 
Modsætningernes dag—

ydmygelse og ophøjelse, 

jubel og lidelse er allerede 

til stede.  Gudstjeneste  

kl. 10.00 



Foråret er lige med fællessang, foredrag, fortællinger  

og selvfølgelig kaffe og kage. 

I alt 9 tirsdage—i lige uger fra d. 7. februar. 

De fleste tirsdage sidder jeg selv ved flygelet til fællessang  

og højskolen har strikket  et spændende program sammen— 

alt sammen til en flad 50-er. 

Så mød op kl. 14-16.30 og få en god stund sammen. 

     Linda 

Seniorhøjskole 

Hop i pyjamas og natkjole og tag bam-

sen under armen—nu er det godnathi-

storietid i kirken. 

Vi har bredt tæpper og puder ud og 

fortæller gode historier med skøn 

aftenmusik. 

Tirsdag d. 14. marts  

kl. 18.30 i kirken 

Linda & Jette 

1. februar kl. 19 
1. marts kl. 19 
 

Vi plejer at mødes den første onsdag i måneden. 
Samtale og indfaldsvinkel spænder vidt når bøgerne diskuteres—ovenpå på 
Højskolen. Kaffe 10,- 
Kontakt Jette 28 94 24 47 eller Ingrid 51508175 for info 

Læsekreds 



Har du lyst til at synge, mærke 

glæden og prøve kræfter med 

at synge i kor? 

Så kan du være med i et ad hoc 

kor som øver i kirken over 6 tirs-

dage.  

Vi arbejder på nye salmer, lette stykker evt. 2 eller 3-stemmigt—  

og øver os til en musikgudstjeneste d. 23. april.  

Øvedagene er følgende tirsdage kl. 16.30-17.30 i kirken: 

28. februar, 14. marts, 21. marts, 28. marts, 11. april, 18. april 
Linda 

Freelance rabbiner og  

evangelierne som fanfiktion.  

Kasper Bro Larsen, professor i Det Nye Testamente på Aarhus Universi-

tet har skrevet denne tynde—men absolut mættet bog on manden Je-

sus.  

En bog om Jesus som er værd at læse—og alle kan læse med, for for-

midlingen—og underholdningen—er i top. 

Vil du vide mere? Så kan vi læse sammen. Kontakt Linda og når vi er et 

par stykker, finder vi et tidspunkt at mødes her i præstegården over en 

kop kaffe—og læser sammen. 

Ad-hoc kor 

Askeonsdag—indledning til fastetiden 
Ved en kort andagt d. 22. februar kl. 17 er der mulighed for at 

trække sig væk fra hverdagen og indlede fasten  

med stilhed, musik og bøn. 



På løvfaldsturen i det forgangne efterår fik vi oplevelsen 

af gudstjeneste i Vartov—og i gudstjenesten blev det 

tydeligt, hvordan teologien, liturgien og arkitekturen 

hang sammen.  

For selvfølgelig fremsiges trosbekendelsen fra prædike-

stolen når den er placeret lige dér hvor den er—i cen-

trum, lige over alterbordet.  

Denne kirkeindretning minder om den ra-

dikale indretning af Slotskapellet i Schmal-

kalden, 1590. Her blev den protestantiske 

trosbekendelse for første gang implemen-

teret arkitektonisk: alter, døbefont 

(fordybningen i alterbordet), prædikestol 

og orgel er arrangeret lodret i én akse. 

Man vil signalere ligestilling mellem Ordet 

og sakramenterne. 
Wilhelmsburg, Schmalkalden 

Vartov 

Når man véd at man sidder i en valgmenighed—tilmed dér hvor Grundtvig i så 

mange år virkede, så ser man sammenkoblingen. Her har vi Ordet og bordet—

men badet? 

I sagens natur var Vartov ikke oprindelig udstyret med en døbefont. Den var 

ikke en sognekirke, men en hospitalskirke. Da den fik karakter af en kirke med 

fast menighed—altså stærkt søgt af folk udefra og især mens Grundtvig var 

præst i årene 1839-72, fik den sin døbefont. Den var en gave til Grundtvig fra 

menigheden på hans 75-årsdag i 1858 og står bagerst i kirken, midt på gulvet, 

som man går forbi på vej ind.  

er blot 123 år gamle, gemmer 

bygningen på en årtusindlang fortælling om kirkebygninger og byg-

geri—og selvfølgelig også den teologi der ligger til grund for hvor-

dan kristne har indrettet sig. 

Skønt vores kirke  



Forklaringsgudstjeneste 
12. februar kl. 17.00 

—for der er faktisk en mening med de enkelte led og del i gudstjenesten. Og 
målet med denne eftermiddagsgudstjeneste er at man kommer nærmere en 
forståelse af hvorfor de er der. 

Man kan forberede sig på en gudstjeneste med flere små, velmente afbrydel-
ser fra præsten. Det sker i et forsøg på at oversætte og forklare meningen med 
noget som virker selvfølgeligt for nogle, men gammeldags og uvedkommende 
for andre. 

Alle er hjerteligt velkomne! 
- og har du et spørgsmål om liturgien—skriv gerne til mig! 

Helt anderledes samlet er 

bordet og badet i vores 

kirke i Vrå.  

Den lange række af kirke-

bænke på begge sider 

fører blikket op til koret.  

Her i centrum hviler dø-

befonten på sin solide 

sokkel. Lige over alterræ-

lingen tegner alterbordet 

sin vandrette streg. Til 

trods for, at pladen er udformet af granit, svæver det nærmest over det mure-

de felt det står på. Den lodrette akse samler døbefonten og alterbordet under 

den sejrende Kristus.  

Sådan kan man læse teologien i arkitekturen—også i en så udogmatiske kirke 

som vores. 
Linda 

Hvorfor gør vi egentlig det? 



Måske har I lagt mærke til et par 

ting som ikke er som de plejer i 

gudstjenesten: 

• Vi står under sidste salme—og man kan både mærke og høre forskellen det 

gør ved salmesangen. 

• Dette år beder vi Kirsten Jørgensens kollekter i begyndelsen af gudstjene-

sten. Hver gudstjeneste har en særlig bøn—en kollekt– til at samle  tanker-

ne og rette fokus på hvad gudstjenesten og teksterne denne dag handler 

om. 

Kirsten Jørgensen er provst ved Godthaabskirken på Frederiksberg og skriver: 

”...når jeg skriver bønner, er udfordringen at finde et sprog, som er til-

gængeligt og åbent for de mange, som er vokset op med en sprog-

fattighed omkring det religiøse. Bønnen kan tilbyde sprog, og man behø-

ver ikke at tro for at bede, men det kan være, at man kommer til at tro 

ved at bede. Bønnen er en inspiration, hvor ånden kommer i omløb, for 

vi beder ikke til en Gud, som er fraværende, men til den Gud, som har 

vist sig, og som er opstået,”  

Aftensmad og foredrag fortsætter på Højskolen i 

ulige uger om onsdagen. Husk tilmelding til info@vraahojskole.dk 

Køkkenet laver den lækre mad—men det kan også hænde at der 

er lidt for meget tilovers. Vi har lavet den aftale med Lars i køkke-

net at vi sørger for at pakke maden ned i portionsstørrelser. Bak-

kerne kan tåle både fryser og microovn. 

Dagen efter—om torsdagen—kan man købe maden til en tier ved 

henvendelse til Linda. 

Gudstjeneste 

Linda 

Fællesspisninger på Højskolen  
& madoverskud 

Holger & Linda 



Fokus  på musikken 

Gudstjenesteliste 

Februar 5.2 Septuagesima 10.00 v. LKB 

 12.2 Seksagesima 17.00 v. LKB  

 19.2  — — 

 22.2 Askeonsdag 17.00 v. LKB 

 26.2  10.00 v. LKB 

Marts 5.3  — — 

 12.3  10.00 v. LKB 

 19.3 Midfaste 10.00 * Generalforsamling efter 

 26.3 Mariæ Bebudelse  — 

April 2.4 Palmesøndag 10.00 v. LKB 

 6.4 Skærtorsdag 11.00 Gudstjeneste og spisning* 

 7.4 Langfredag 14.00  

 9.4 Påskedag 11.00 Brunch på højskolen* 

 10.4 2. påskedag 19.00 Fælles 

 16.4 1. s. e. påske — — 

 23.4 2. s. e. påske 10.00 v. LKB 

 30.4 3. s. e. påske 17.00 v. LKB 

Maj 5.5 Bededag 10.00 Konfirmation 

Vi sætter fokus på nye salmer og salmedigtere. I kommer til at 

læse—og høre—mere om det! Særligt til musikgudstjenesten 

d. 23. april, men også i Faste– og Påsketidens temaer.  

Anders, Lillan & Linda 



Lundgården 

Gudstjenesterne er tirsdage i lige 

uger og begynder kl. 11.  

Den første gudstjeneste i måneden 

er der altergang. 

De varetages af Caris Johansen,  

Anne-Marie Winther og Linda Bolet. 

KONTAKT  
 

PRÆST:  
Linda Kristensen Bolet 
4015 5189    
vvm.praest@gmail.com 
Mandag fri. 
 

GRAVER:  
Thomas Andreasen  
6126 4403 
vraagraver@gmail.com 
 

ORGANIST:  
Lillan Sonne  
2690 6299 
ldahlsonne@gmail.com 
 
 

 
 

FORMAND:  
Eigil Nielsen 
2396 3610 
eigilvraa@yahoo.dk 
 

KIRKEVÆRGE:  
Keld Vestergaard Mortensen  
4094 3055     
keldvm15@gmail.com 
 

ØVRIGE BESTYRELSESMEDL.:  
Inger Larsen 4257 1105 
Holger Kjærgaard 7269 0534 
Ingrid Trier Andersen 5150 8175  
Vibeke Bertelsen 2045 4963 
Bodil Linde  

Håndarbejde 
Har du lyst til at være med?   

Der er god tid til at komme i gang 

med både strik og snak.  

Vi er nogle stykker som laver for-

skellige ting til kirken 

—men man må gerne tage sine  

egne projekter med.  

Der er også en god kop kaffe til.  

Kontakt Linda ved spørgsmål. 

I præstegården 

14. marts  

kl. 9.30-11.30 

 

Kamillus tilbyder besøgsven til 

uhelbredeligt syge. 

Kontak Kamillus Hjørrings frivillig-

koordinatorer på e-mail:  frivil-

lig@kamillus.dk 


