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Kirkeledelse på lokalt plan
Kunne du tænke dig at være med til at lede din lokale kirke? At få medindflydelse på aktiviteterne i og omkring kirken? At indgå i en ny, social sammenhæng og samtidig levere et stykke meningsfuldt og kvalificeret arbejde i
tæt samarbejde med andre? Så stil op til menighedsrådsvalget i november!
Menighedsrådet er den overordnede
kirkelige ledelse på lokalt plan, og
som medlem kan du i samarbejde med
sognets præster og et antal folkevalgte
menighedsrådsmedlemmer være med
til at lede og præge din kirke.
Ansvar og ledelse
Som menighedsrådsmedlem varetager du et
ansvarsfuldt og kvalificeret hverv. For menighedsrådets arbejde omfatter alt lige fra planlægning og gennemførelse af diverse kirkelige
aktiviteter for børn og voksne i hele sognet,
økonomi og regnskab, kirkegårdsforvaltning,
bygningsvedligeholdelse til den ansvarstunge
arbejdsgiverrolle (menighedsrådet er de facto
arbejdsgiver for både kordegn, kirketjener,
organist, sognemedhjælper og graver).

Opgaverne er oftest uddelegeret til forskellige interesseområder og udvalg, herunder
eksempelvis kirkegårdsudvalg, kunstudvalg,
aktivitetsudvalg, præstegårdsudvalg og økonomiudvalg. Derfor er der brug for mennesker med forskellige kompetencer og interesser, så rådsmedlemmerne i samarbejde
kan udføre og forvalte deres hverv på bedste
vis.
Der er således både lettere og tungere poster
i rådsarbejdet, og som følge heraf varierer
arbejdsbyrden en del. Nogle af posterne
medfører desuden et stort ledelsesmæssigt
ansvar, men her modtager meninghedsrådet
professionel vejledning fra fagfolk.
Kirsten Nielsen, der p.t. er formand for menighedsrådet i Hørning Sogn, understreger, at det vigtigste er, at menighedsrådet er
sammensat af mennesker med engagement,
initiativ og interesse for kirke og lokalsamfund.

“Gennem arbejdet kommer vi til at kende
hinanden. Vi får nye, gode bekendte og venner, og mange finder fælles interesser, der
rækker ud over det kirkelige aspekt,” siger
Kirsten Nielsen.

“Du behøver ikke være ivrig kirkegænger for at stille op. Du skal blot
være fyldt 18 år, være medlem af folkekirken og interesseret i det arbejde,
som menighedsrådet udfører.”
Du kan stille op
Alle kan stille op. Der er ingen særlige krav
til kandidaterne. Du behøver for eksempel
ikke være ivrig kirkegænger for at stille op
til menighedsrådet.
“Der er ikke noget krav om, at man skal deltage
så og så meget i gudstjenesterne – vi har flere
medlemmer, der har stor interesse for arbejdet i
og omkring kirken og menigheden, men som ikke
føler behov for at gå i kirke hver søndag. Og det
er helt okay,” siger Kirsten Nielsen.
Du behøver heller ikke på forhånd at have forenings- eller organisationserfaring for at stille
op – det får du i løbet af din valgperiode, og der
er mulighed for deltagelse i relevante kurser.
Du skal blot være fyldt 18 år, være medlem af
folkekirken og interesseret i det arbejde, som
menighedsrådet udfører. Og så skal du deltage
i valgorienteringsmødet for valget i dit sogn,
for det er her på dette møde, opstillingslisterne
udformes. Find datoerne for valgorienteringsmøderne i vore tre sogne her på siden.

Menighedsrådsvalg 2012
Valgorienteringsmøder i forbindelse med menighedsrådsvalg
den 13. november 2012
Hørning valgorienteringsmøde:
Tirsdag den 11. september kl. 19.30
i Hørning sognegård.
Adslev valgorienteringsmøde:
Tirsdag den 11. september kl. 19.00
i Skovbørnehaven.
Blegind valgorienteringsmøde:
Torsdag den 13. september kl. 19.30
i Blegind forsamlingshus.
På møderne vil de nuværende menighedsråd orientere om, hvad der er foregået
i indeværende valgperiode, samt hvilke
opgaver et menighedsråd har.
Der vil være mulighed for, at opstille en
fælles liste denne aften, hvis man finder
enighed om det.
Alle er velkomne.

Et menighedsråd består af sognets præster og et antal valgte medlemmer af menigheden. Antallet af valgte medlemmer i
menighedsrådene er fastsat i henhold til antallet af indbyggere i det enkelte sogn. I Hørning Sogn skal der vælges 11 medlemmer; i Blegind og Adslev Sogne henholdsvis 5 medlemmer. Medlemmerne vælges for en periode på fire år. For mere
information om valg, valgret og valgbarhed se kirkeministeriets hjemmeside: www.km.dk

info

Fællesskab og samvær
Når Kirsten Nielsen fortæller om sit arbejde i
rådet, fremhæver hun også det sociale aspekt.
Arbejdet i menighedsrådet er nemlig andet
og mere end tal og organisering af diverse
aktiviteter i kirkeregi. Det handler også om
et helt nyt netværk; om fællesskab og socialt
samvær medlemmerne imellem:
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Fra vores studietur.

4

5

