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I december påbegyndte vi renoveringen af Vejen Kirke.
Det første, der skete, var, at orglet blev nedtaget. Det
er utroligt så mange piber et orgel indeholder. Det blev
forsigtigt nedtaget for at sætte det op i Frederikssund
Kirke. Man kan spørge:” Hvorfor ikke sætte det op i
Vejen Kirke igen efter renoveringen?” Årsagen er, at
orglet ikke kunne deles. Det er en betingelse for, at kirkens orgel kan placeres for neden i kirken, som menighedsrådet har haft et stort ønske om for at få et mere
harmonisk rum øverst i kirken.
Nedtagningen af orglet tog fire dage. Derefter fulgte
nedtagningen af bænkene, som skal opbevares og indsættes igen med nye farver, der skal afstemmes med den
øvrige farvesætning i hele kirken. Det var et tungt arbejde at få døbefonten ud, men med dygtige håndværkere
lykkedes det også.
Kirkens rum er nu tømt bortset fra, at rammen til alterbilledet er indsat i en kasse på bagvæggen, og prædikestolen pakket ind i en kasse. Det oprindelige trægulv
under bænkene er taget op, og det er hensigten, at det
skal sælges.
Elna Jørgensen
Formand for Vejen Menighedsråd
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P.g.a. coronasituationen
forbeholdes der ret til
ændringer.
Se opdaterede tider på
facebook og hjemmesider.

Strikkegruppe

Søndagscafé d. 17. januar er desværre aflyst!

Vi må desværre ikke mødes i øjeblikket, men er man
løbet tør for garn eller gerne vil aflevere færdigstrik, kan
man kontakte Christina på telefon 27 58 15 76.

Vi håber at kunne gennemføre søndagscaféen igen søndag
d. 21. februar kl. 14.30, hvor temaet er "Dobbelt ensom – børn
og unges egne ord om sorg og det at miste"
Foredraget er ved Anna Kjeldahl og Henrik Skov-Pedersen.

