BERETNING FOR 2015
VRÅ MENIGHEDSRÅD

Sidste års beretning var præget af, at vi ved årets begyndelse endnu ikke havde fået
ansat en ny sognepræst, efter at Ole Holm fratrådte sin stilling i 2014.
Stillingen som sognepræst ved Vrå-Em pastorat blev første gang opslået ledig i
efteråret 2014, uden at der meldte sig kvalificerede ansøgere. Vi måtte så vente på
et genopslag, som først kom i februar/marts 2015. Denne gang var vi mere heldige.
Det var med stor glæde og lettelse at vi nu kunne konstatere, at der var to ansøgere,
vi kunne bruge. Efter at begge ansøgere havde prøveprædiket og været til samtale,
blev der afholdt indstillingsmøde den 10. april. Her faldt valget på Kristine
Marstrand-Jørgensen som vor nye sognepræst for Vrå og Em pastorater. Kristine
blev herefter indstillet til embedet med tiltrædelse 1. juni 2015. Da Kristine ikke
havde været i embede før, skulle hun først præstevies. Det skete ved en ordination i
Aalborg Domkirke den 21. maj, hvor mange sognebørn var mødt op for at overvære
ceremonien. Søndag den 7. juni kunne Kristine endelig under en større ceremoni
indsættes som sognepræst. Efter ceremonien var der indbudt til velkomstfest i
Sognegården, hvor mange var mødt op for at hilse på sognepræsten og hendes
familie.
Kristine er nu kommet godt fra start, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde
med hende. Når der kommer ny i embedet, så kommer der som regel også nye ideer
og måder at gøre tingene på. Sådan skal det også være. Der er selvfølgelig også
nogen der synes, det var bedst, som det var før – sådan var det sikkert også, da Ole
Holm begyndte for 28 år siden.

2.
Som det sikkert er de fleste bekendt, så er Birthe P. Poulsen stoppet i
menighedsrådet på grund af sygdom. Som stedfortræder er indtrådt Inger Lisbeth
Munch Gårdbo. Birthe har været med i menighedsrådet i over 30 år, hvor hun både
har været næstformand og sekretær. Birthe har også ”bestyret” Sognegården med
”hård hånd”, og holdt fuldstændig styr på de mange møder og arrangementer i
Sognegården. Birthe har også været tovholder i julebasaren, forårsmarked,
indsamling til Folkekirkens Nødhjælp m.v. Vi er mange, der skylder hende en meget
stor tak for det kæmpe arbejde hun har udført i menighedsråd og menigheden.
Som afløser i Sognegården for Birthe er ansat Bente Knudsen.
Aktiviteter:
2015 har budt på rigtig mange arrangementer både i Sognegård og i og udenfor
kirken. Foruden de almindelige gudstjenester har der været kyndelmisse- og
fastelavnsgudstjeneste. Der har været Allehelgens Messe, hvorefter man gik på
kirkegården og tændte lys på gravene. Som noget nyt er der nu morgensang i kirken
første onsdag i måneden, og aftenandagt med altergang den sidste torsdag i
måneden. Det helt store tilløbsstykke var, da vi i foråret havde besøg af Sigurd
Barrett, der fortalte bibelhistorie. Da var kirken stuvende fuld. Arrangementet var i
samarbejde med nabosognene.
Sognegården har også været flittigt brugt til møder, foredrag, filmaften m.v. Den
giver nu også ”husly” til en sprogcafe, hvor byens asylansøgere en gang om ugen kan
mødes med lokale borgere – både for at lære lidt om det danske sprog, men også
for at skabe kontakt mellem asylansøgerne og lokalbefolkningen.

3.
Pilgrimsvandringen, der i år blev holdt for tredje gang, er næsten blevet et
tilløbsstykke. Denne gang gik turen til lokalhistorisk arkiv, videre til Højskolen med
afslutning i Valgmenighedskirken. På trods af dårligt vejr var der stor tilslutning til
arrangementet. Det samme var tilfældet, da der i august var kirkegårdsvandring.
Der har også været afholdt friluftsgudstjeneste i Præstegårdshaven og i Lunden –
her var også mange mødt op.
Vi er først og fremmest folkekirke her i Vrå – hvor alle er velkomne, men vi vil også
gerne vise os mere udenfor kirken og tage del i lokalsamfundet. Det håber vi at
pilgrimsvandring, kirkegårdsvandring, friluftsgudstjeneste og ved deltagelse med en
stand på Vrå Marked er et bevis på.
Af praktiske opgaver lykkedes det ikke i 2015 at få igangsat arbejdet med projektet
med automatisk klokkeringning. Forhåndsgodkendelsen i provsti og stift var i orden,
men den endelige godkendelse fra Nationalmuseet fik vi først i december. Projektet
vil nu blive sat i gang her i foråret 2016. Arbejde og projekter vedrørende
kirkegården, præste- og sognegård, vil fremgå af beretningerne fra de to udvalg.
Kirkebladet har været savnet her i de første måneder af 2016. Det skyldes, at vi i
bladudvalget overvejede at droppe bladet til fordel for annoncering i lokalblade.
Efter mange henvendelser fra folk, der savnede kirkebladet, har vi besluttet at
bladet skal udkomme igen. Der kommer et nyt her inden Påske, og fremover vil
bladet udkomme hver tredje måned.
Regnskabet for 2015 udviser et mindre underskud. Det kan især henvises til de store
udgifter med bl.a. renovering af præstegården.

4.
Jeg vil slutte med at takke menighedsrådet og alle ansatte ved kirken for et godt
samarbejde i 2015. Der skal også lyde en stor tak til de mange frivillige, der har
hjulpet ved de forskellige arrangementer.
I 2016 er der også mange opgaver, der skal løses. Ved et fortsat godt samarbejde
mellem menighedsråd og ansatte, skal det også nok lykkes.
2016 er også året, hvor der skal være valg til menighedsrådet. Jeg håber, der er flere
i menigheden, der vil lade sig opstille med mulighed for at blive valgt til det
spændende arbejde, der er ved at sidde i menighedsrådet.
Der afholdes orienterings- og opstillingsmøde den 13. september. Den officielle
valgdato er den 8. november.
Husk at beretninger og regnskab kan findes på kirkens hjemmeside www.vråkirke.dk
Vi er også på Facebook søg Vrå-Em kirker.

