
Søndag den 26. august afholdes 
der afskedsgudstjenester for 
Viggo Noe, vores præst gennem 
23 år - i Vejby kl. 9.00 og i Rak-
keby kl. 10.30.  
 

Efter gudstjenesten i Rakkeby 
Kirke inviteres der til en recepti-
on ved Skovhuset i Rakkeby i 
anledning af Viggos fratræden, 
hvor alle er velkomne. 
 

Det er altid vemodigt, når noget 
godt skal afsluttes. Det er vemo-
digt at tage afsked med Viggo. 
Viggo er meget afholdt i sogne-
ne. Han har den gode evne at 
være god til at snakke med alle, 
han møder. Han udviser ærlig 
interesse for sine sognebørn, for 
sognene, kirkerne og menig-
hedsrådene, og han er den per-
son, som kender flest folk i sog-
nene. Viggo har selv været aktiv 

deltager i foreningslivet. Han er 
derudover mødt op til rigtig man-
ge arrangementer, der har været 
arrangeret i sognene og derved 
skabt mange kontakter.  
 

Han er kreativ og god til at få nye 
ideer ikke mindst i arbejdet med 
børn og konfirmander. 
 

Det er ikke kun Viggo, vi skal 
tage afsked med, men også Rie. 
Rie og Viggo har som præstepar 
betydet meget for vores små 
samfund. Sammen skabte de en 
god atmosfære i Præstegården. 
Døren stod altid åben, og man 
følte sig altid velkommen og blev 
mødt med smil. De tog del i hver 
enkelt menneske, men også 
deres familier. De har været 
indbudt til mangen en familiefest 
i sognene - fødselsdage, sølv-
bryllupper m.m. 
 

Vi ønsker alt godt for Rie og 
Viggo og håber, at de vil nyde 
deres velfortjente otium i som-
merhuset, og at de vil komme og 
se til os engang imellem. De vil 
altid være velkomne. 

Kirkenyt Vejby, Sejlstrup, Jelstrup, Harritslev og Rakkeby 

Kirkenyt udgives af Vejby-
Sejlstrup-Jelstrup-Harritslev-
Rakkeby Menighedsråd. 
 

Sognepræst Viggo Noe  
Skarrekliitvej 6,  
Skallerup Klit 
9800 Hjørring 
 

 

Træffes bedst hverdage  
kl. 11-12, undtagen mandag 

Tlf. 98 99 80 22 
Mail: vno@km.dk 
 

Embedet varetages under ferie 
og friweekends af Bistrup Sogn.  
Henv. til kordegn 
Karin Frøkjær Svendsen, 
Kirkekontoret, 
Ringvejen 7, 9800 Hjørring 

kafs@km.dk • 96 23 17 17 www.vejby-kirke.dk  •  sejlstrup-kirke.dk  •  jelstrup-kirke.dk  •  harritslev-kirke.dk  •  rakkeby-kirke.dk 

DET SKER 
————————————————————————————-———   

Søndag d. 26. august 

Afskedsgudstjenester: 
Vejby kirke kl. 9.00 og 
Rakkeby kirke kl. 10.30 
Derefter afskedsreception 
i Rakkeby Skovhus, hvor 
alle er velkomne. 
————————————————————————————- 
 

MORGENSANG  holder  
sommerpause. Opstart igen 
torsdag d. 27. september. 
Morgensang holdes hver  
anden torsdag i ulige uger  i 
Præstegården kl. 10.00-11.15. 

 Gudstjenester 
 

5. august 2018 
 

10. søn. efter trinitatis 
Sejlstrup kirke kl. 9.00 
Kirkekaffe / Birte M. Iversen 
 

Harritslev kirke kl. 14.00 
Birte M. Iversen 
 

12. august 
 

11. søn. efter trinitatis 
Rakkeby kirke kl. 9.00 
Kirkekaffe /Viggo Noe 
 

Jelstrup Kirke kl. 10.30 

 

19. august 

 

12. søn. efter trinitatis 
Harritslev kirke kl. 9.00 
Kirkekaffe. / Viggo Noe 
 

Sejlstrup kirke kl. 10.30 
Viggo Noe 
 

26. august 
 

13. søn. efter trinitatis 
Vejby kirke kl. 9.00 
Afskedsgudstjeneste m. Viggo Noe 
 

Rakkeby kirke kl. 10.30 
Afskedsgudstjeneste m. Viggo Noe 
 

2. september 
 

14. søn. efter trinitatis 
Jelstrup kirke kl. 9.00 
Kirkekaffe / Birte M. Iversen 
 

Harritslev kirke kl. 19.00 
Høstgudstjeneste / Peder Kristensen 

Afskedsreception med sognepræst Viggo Noe 
og Rie d. 26. august i Rakkeby Skovhus 


