2015 Beretning Kirke- og kirkgårdsudvalg
I det forgangne år har vi haft flere nye tiltag omkring kirken og kirkegården.
En skelsættende opgave er, at vi har forberedt os på at skulle gå over til automatisk ringning.
Det kræver en ny kirkeklokke, da den gamle middelalderklokke ikke kan tåle at "blive slået på "på
den måde som automatisk ringning foregår på.
Vi har i menighedsrådet med kirkeværge Svend Glinvad som tovholder truffet beslutning om,hvilket
firma der bedst løste vores opgave.
Det blev Thubalka, som har lavet ( fået lavet ) klokker i mange år.
Der er et stort samarbejde med arkitekter, ingeniører, klokkekonsulenter, Thubalka og håndværkere
(Tømrer, elektriker og murer ) samt kirkegårdens ledelse for at få det hele til at fungere.
Tårnet skal forstærkes, da den nye klokke er større. Der skal laves hul i tårnet for at få klokken ind.
En ny vugge af egetræ skal bygges, så begge klokker kan hænge der.
Den gamle klokke skal nemlig bruges ved særlige lejligheder.
Vi håber at børnehaven overfor og andre vil se med,når den nye klokke skal løftes på plads med en
stor kran.
Af andre håndværksmæssige ting kan nævnes den nordlige dør i kapellet er udskiftet på grund af
fugt.
Der er ordnet fuger i murværket og vinduerne er malet ligeledes i kapellet.
Et nyt arrangement i kirken var koncerten med Sigurd Barrett. Det blev en realitet i samarbejde med :
Rakkeby,Harridslev,Vejby,Sejlstrup og Vrejlev sogne.
Det kræver et stort samarbejde inden koncerten, men en virkelig god ting at samarbejde omkring.
Vrejlev solgte billetter. Vrå-Em stillede scene op-sørgede for indkøb af elkabel( så har vi det til en
anden gang),stillede børnekor til rådighed, åbnede sognegården for Sigurd til omklædning,
bespisning m.m.
Det gik lidt trægt med billetsalget i starten ,men en godt fyldt kirke bød Sigurd og hans orkester
velkommen.
En succes, kan vi vist godt sige, efterfulgt af et bryllup 3 kvarter efter. Så samarbejde
er en god ting, når ting skal lykkes.
I august på en flot høstaften holdt vi kirkegårdsvandring. Noget vi havde snakket om længe.
Vi havde et samarbejde med lokal historisk arkiv, som altid gerne stiller op med billeder, historier
m.m.
Ca 50 fra nær og fjern mødte op, og kirkegårdsleder Peter Folmer og Hanne Sørensen fra arkivet,
suppleret med flere fra forsamlingen guidede os omkring på kirkegården. Der blev fortalt om
personligheder fra byen om gravstedssymboler m.m.
Efter vandringen blev der holdt en kort andagt i kirken efterfulgt af kaffe.
Her var der lejlighed til at studere gamle billeder samt den nye plan for den nordlige del af
kirkegården.
Som følge af den afsluttede helhedsplan,som med tegninger og beskrivelse fra landskabsarkitekten
nu er endelig godkendt skulle vi orientere gravstedsejerne.
Vi indkaldte til et møde i sognegården d. 11.nov.,hvor ca 50 personer mødte op.
Der havde været en del snak i byen inden. Det er jo svært når man rører ved noget så følsomt som
ens eget eller familiens gravsted.

2015 Beretning Kirke- og kirkgårdsudvalg
Jeg synes,vi fik belyst mange ting,men der er og skal være spørgsmål,når man rører ved noget
eksisterende.
Vi vil bestræbe os på at tage så mange hensyn,som muligt,og kun ved samtale og møde med
hinanden kan vi løse opgaven.
Vi glæder os til at komme igang,men det er jo i sagens natur en meget langsommelig og langstrakt
plan.
Der skal lyde en stor tak til personalet på kirkegården og i kirken. Også tak til Bente for hjælp til
møder i sognegården.
Tak for den måde I møder mennesker på og sammen med os i menighedsrådet løser opgaven.
Kun ved fælles hjælp og interesse kan det lykkes.
Også tak til menighedsråds kolleger og præst for et rigtig godt samarbejde,
Vrå-marts 2016
Katrine West.

