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Formandsberetning vedr. 2016
Det aktuelle medlemstal er i dag ca. 350, hvor det i 2009 lå på 420. Det kan ikke
undgå at give panderynker og granskning af årsager - her skal blot nævnes et par
helt åbenbare: 1) Dødsfald kan vi intet stille op mod, men der kommer ikke i samme
takt nye medlemmer. 2) Der er tendens til, at fjerntboende unge mennesker af
valgmenighedsoprindelse melder sig ud, når de er færdige med uddannelsen, får job
og begynder at tjene penge - som følge heraf skal der betales et medlemsbidrag, der
er afhængigt af lønnens størrelse. En anden faktor kan være, at de måske ikke
længere har nogen videre tilknytning til hjembyen. Det virker ikke på nogen måde
urimeligt, og vi kan i hvert fald ikke ændre på det.
I modsætning til sognekirkens kirkeskat, der figurerer som en beskeden %-sats
øverst oppe i højre hjørne af årsopgørelsen, så virker vores medlemsbidrag måske
en smule overvældende, når girokortet dukker op med indtil flere cifre i
betalingsfeltet. Desuden opkræves kirkeskatten månedligt og gør dermed ikke så
meget opmærksom på sig selv. Det skal her igen understreges, at kirkeskat og
medlemsbidrag pr. år i reelle tal er ens.
Vi har de sidste år fået henvendelser fra flere medlemmer, som ønsker månedlig
indbetaling af medlemsbidraget, fordi det kan være lettere at indpasse i
budgetlægningen - dette kan nok lade sig gøre, har jeg hørt, hvis man henvender sig
til kasserer eller regnskabsfører.
Som I måske har bemærket, er det nye og nydelige kirkeblad takket være adskillige
af menighedens motionister delt ud til alle husstande i Vrå by. Sognemenigheden
har gjort dette i mange år, og alle har således kunnet være orienteret om
sognekirkens arbejde. Vi har ræsonneret, at Valgmenigheden på lige vilkår skal
henlede opmærksomheden på sine gudstjenester og arrangementer, som jo
alligevel er åbne for alle. Der findes sandsynligvis mennesker i sognemenigheden,

som aldrig kommer i kirken - måske kunne en og anden have lyst til at se det
indvendige af vores!
Og nu til noget helt andet: bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet med at
søge tilskud fra fonde - jeg vil her blot give en kort orientering om vore ønsker om
renoveringer.
M.h.t. kirken har vi fået tilbud på nyt tag og blik, og desuden et nyt varmeanlæg.
I præstegården drejer det sig om renovering af tag og kviste og udskiftning af
vinduer.
Der er for nuværende sendt ansøgning til Laurits Jensens fond og Jubilæumsfonden,
sidstnævnte med henblik på billedfremviser og lydanlæg til kirken.

Årets gang:
Ved kyndelmisse-gudstjenesten d. 31. januar så vi lyset - her også i forbindelse med
en fotoudstilling fra Fotografisk Salon i Aarhus. Efter at have været udstillet i
derværende Domkirke fik vi i kirken og i Højskolens kunstsal lov at se fotokunst af
høj klasse, inden den i marts skulle videre til Roskilde Domk.
Tidl. sognepræst, nu skribent og foredragsholder Ole Juul holdt i februar efter
gudstjeneste et medrivende foredrag om mange fortællinger i den store fortælling.
Endnu et foredrag havde vi i april, hvor Thorben Johannsen, tidl. præst i Klim
Valgmenighed, efter at have prædiket i kirken i pgd. fortalte om en anden synsvinkel
på forfatteren William Heinesen som religiøs ateist.
Vi var mange tilhørere til Lenes rejseskildring d. 1. maj om hendes tur til Israel kalejdoskopiske indtryk fra en region i strid med sig selv - en konflikt, som stadig
synes langt fra en løsning - en fin aften om et spændende emne.
Inden sommeren tog over, havde byens tre menigheder igen en vellykket
pilgrimsvandring gennem byen under mottoet "Lys og varme".
Valgmenigheden havde en travl week-end d. 13-14. august, hvor vi lørdag formiddag
var repr. på Vrå-markedet - herefter var der lige tid til at gøre de sidste

forberedelser til aftenens løsslupne festlighed i teltet i præstegårdens have. De
tilstedeværende gæster har forhåbentlig glemt formandens skråsikre forsikring om,
at teltet nok skulle klare kulingen, indtil et stormstød flyttede det ½ m!!
Lidt mere afdæmpet forløb næste dags sangaften i kirken m. Lene og vores
fortrinlige organistvikar Peter Toft.
Endnu en friluftsudfordring dukkede op i beg. af september, hvor vi i fint vejr var på
cykeltur rundt i landene øst for Vrejlev kirke, afsluttet med en spændende
rundvisning og fortælling på kirkegård og i kirken ved graveren.
Sidst på måneden en festlig høstgudstjeneste med pænt besøg, orgelduo og brunch.
Spil Dansk-ugen sidst i oktober blev markeret med en liturgisk gudstjeneste og
medvirken af Rubjerg Knude-koret - det er glædeligt at se mange til disse koncerter.
D. 10. nov. havde vi inviteret Marianne Horsdal - professor og kulturforsker v.
Syddansk Universitet til at holde foredrag med titlen "Fortællinger og
livsfortællinger", hvoraf det bl.a. fremgik, at flere slags fortællinger også kan
anvendes som studieobjekter i videnskabelig øjemed.
November bød på et arrangement uden for katalog, nemlig Skumringstime med
stemningsfuld højtlæsning i kirken af Trine Skotte. Det er et koncept i Foreningen
Nordens regi, hvor der samme dag i hele Norden læses højt af den samme bog.
Der har i 2016 været 3 filmforevisninger i pgd. - i januar var det "Leviathan", marts
bød på "Straight Story" og oktober på den danske "Under sandet", som lige så godt
her for nylig kunne have fået en Oscar for bedste udenlandske film.
Børnenes Søndage er et kapitel for sig med alternative gudstjenester og
efterfølgende produktion af finurlige udstillinger til højtiderne. De finder sted to x
årligt - i 2016 3. april og 27. nov. - på sidstnævnte fik børnene lige akkurat
færdiggjort et par jakobsstiger og en sand hær af engle, så alt var på plads til samme
aftens 9 læsninger. Her deltog elever fra Højskolen, som på hver sit modersmål
læste de liturgiske tekster - det blev til mindst 8 sprog, men det udleverede program
var heldigvis udstyret med oversættelse til dansk. Den ledsagende musik omfattede
foruden orgel cello, spillet fortrinligt af en af konfirmanderne, Rasmus Stougaard.

Årets sidste særarrangement var noget nyt - 4. søndag i advent var højmessen
erstattet af en koncert med Svaneborg, Baggesen og d´Damer - helt klart en succes
med få ledige pladser.
Som sædvanligt ved slutningen af beretningen er det en glæde at gøre lidt reklame
for et arr., hvor man kan træffe nye mennesker. Det drejer sig om Årsmødet i Valgog Frimenighederne, som i år finder sted i Morsø Frimenighed - her har man fået ny
præst, Ole Kobbelgaard, som på menighedens vegne har taget værtsskabet på sig
under mottoet: Nysgerrighed - poetisk dannelse - Luthers salmer. Det finder sted
20.-21. maj på Galtrup Musik- og Idrætsefterskole. Der er tilmelding senest 10.
april!!
(hvis man ikke har fået indbydelsen på mail, kan jeg videresende!)
Jeg vil slutte med at sige tak til Lene, Marie og de to organister Lillan og Peter for
årets gudstjenester med gode prædikener og musik - begge dele har klædt hinanden
og været værd at lægge øre til. Tak til Thomas for orden i kirken og på kirkegården.
Tak til Lene og Kasper for biograf-aftener, foredrag og hygge i pgd. Vi skylder også
Niels Kirketerp tak for vikar- og vagttjeneste i ferieperioder. Højskolen har som
sædvanligt flere gange stillet lokaler til rådighed for Valgmenigheden, og det er vi
taknemlige for. Tak til vore madsnedkere, som sørger for mad på børnesøndagene
og tak til kagebagerne, som gerne går i aktion, når der skal kage til.
Her til allersidst tak til bestyrelsen for gode møder med mange indfald og god tone herunder også tak til de best.medlemmer, som med kreativitet og humor
orkestrerer Børnenes Søndage.

