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Du bestemmer, hvad din kirke kan
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ERIK SØRENSEN

“Vi har alle et ansvar”

F

or to år siden havde Karrebæk Sogn valg til menighedsrådet. Karrebæk Sogn fik dispensation af Kirkeministeriet, således
at vi kunne gennemføre valg for en toårig periode. Årsagen hertil var, at en betydelig del af rådets medlemmer havde nået
en vis alder og anciennitet. Rådet ønsker fortsat at give plads til nye kræfter. Derfor skal sognets beboere igen deltage i en
valghandling, som skal vælge syv personer til at lede arbejdet i menighedsrådet for de næste to år.
Vi har alle et ansvar for vores kulturarv, og den kultur vores folkekirke repræsenterer.
Vi skal sikre, at kulturen bliver videreført i overensstemmelse med vores traditioner, samtidig med at der sker en fornyelse.
En fornyelse, som kan bidrage til at folkekirken fortsat, er hovedhjørnestenen i vores kirkelige liv - også i Karrebæk Sogn.
Menighedsrådet håber, at det tillæg til sognebladet, som du sidder med nu, vil kunne inspirere dig til at møde op til vores
orienteringsmøde d. 18. september 2018 i Sognehuset Bethesda, og at du dermed bruger din grundlovsfæstede ret til at gøre
din indflydelse gældende.

Om arbejdet som menighedsrådsmedlem

Else Lysholm

Lisbeth Tofft-Jørgensen

Carsten Storgaard

Menighedsrådet er med til at præge
Folkekirken og styrke dens bekendelsesgrundlag. Det er vigtigt med
en stærk ledelse, således at man
kan skabe de bedste rammer for
personalet og det kirkelige liv.
Det er lysten der driver værket, så
posterne i de forskellige udvalg er
ofte lystbetonede. Det er udfra de
rammer at vi arbejder.

At være i et fællesskab er givende
og inspirerende. Det er vigtigt at vi i
vore tiltag udviser åbenhed overfor
de mange forskellige grupper i vores
sogn. Samarbejde mellem skolerne
og kirke er en vigtig opgave for rådet.
I forhold til forskellige interesser, er
det en styrke at have medlemmer
med forskellige kompetencer.

Det er vigtigt at der bliver taget
hånd omkring introduktion af nye
medlemmer, så man er klædt på
til opgaven. Det kan være i form
af kurser, gerne på lokalt plan. Det
bedste ved menighedsrådsarbejdet
er det fællesskab der er omkring
at løse kirkens udfordringer. Som
frivillig er det glæden ved arbejdet
der er lønnen.

Sognepræst Jakob Grandjean
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menighedsrådssammenhæng er jeg født medlem. Det er en del af
arbejdet som præst. Menighedsrådet udstikker rammerne for det
kirkelige liv og arbejde. Et arbejde som jeg håber det kommende
menighedsråd også vil støtte op omkring, så vi fortsat har plads til
mange spændende aktiviteter.
Når jeg bærer kjole er jeg ikke til for meget fjolleri, men mener
grundlæggende at det er vigtigt at se ud over egen næse .
Et godt samarbejde i menighedsrådet er en betingelse for at opfylde
forventninger til det kirkelige liv i sognet.
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Kræver det særlige kompetencer ?

enighedsrådsvalget er, på linje med valg til bl.a. kommunalbestyrelsen, en del af det danske demokrati. Menighedsrådet
har til opgave, på vegne af borgerne i Karrebæk Sogn, at lede de aktiviteter, som foregår i og omkring Karrebæk Kirke.

Det betyder, at menighedsrådets medlemmer har mulighed for at påvirke udviklingen, for så vidt angår kirkelige handlinger,
gudstjenester, kirkegårdens udseende og udvikling. At fungere som arbejdsgiver for de ansatte ved kirken, samt at føre tilsyn
og sikre god vedligeholdelse af kirken. Endelig har menighedsrådet ansvaret for koncerter og aktiviteter som afvikles af kirken.
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om udgangspunkt skal menighedsrådsmedlemmer ikke besidde særlige kompetencer. Har kandidaterne særlige ønsker
eller har den enkelte særlige erfaringer som vil kunne bruges i menighedsrådets løsning af løbende opgaver, er det
naturligvis godt.
Menighedsrådsmedlemmer er ikke specialister men lægfolk som alene er bundet af deres personlige holdninger. Det vil
naturligvis være en fordel hvis den enkelte kan stå inde for de overordnede mål for det kirkelige arbejde i sognet.
Med en god portion sund fornuft, lysten og interessen for at sætte sig ind i de mange opgaver rådets medlemmer arbejder
med, er meget nået.
Gode kolleger, velkvalificerede medarbejdere og tilbud om uddannelse giver et grundlag for arbejdet i menighedsrådet.
Skulle man have behov for særlig viden er der hjælp at hente fra Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer.

ORIENTERINGS & OPSTILLINGSMØDE
TIRSDAG D.18. SEPTEMBER 2018 KL.19.00
I SOGNEHUSET BETHESDA

Dagsorden:
• Velkomst
• Valg af dirigent

Orienteringsmøde:
• Menighedsrådets opgaver og kompetencer
• Redegørelse om menighedsrådets arbejde siden sidste valg
• Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet

Opstillingsmøde:
• Valg af stemmetællere
• Opstilling af kandidater/kandidatlister til menighedsrådet
• a. navneforslag
• b. præsentation af kandidater til menighedsrådet
• c. debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne
• d. afstemning
• Meddelelse af afstemningsresultatet
• Valg af stillere (mindst 5 og højest 15)
• Aftale mellem kandidaterne og stillere om supplering af kandidatlisten
• Eventuelt

Læs mere på www.karrebaekkirke.dk

