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Menighed med mening
Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg 15. september 2020 



MAN KAN JO IKKE GØRE FOR DET, KAN MAN VEL?

Mel.: "Man kan jo ikke gøre for, at man har charme"

Nej, vi kan jo ikke gøre for der er corona, og derfor synger vi 
kun hvis vi kan holde 2 meters afstand til hinanden…

Og det mundbind er da vist alt for lille…

https://youtu.be/mFpUOWLySwA?t=26


Den hele lange sommer lyder kirkeklokkens klang:
Se, det er søndag nu - kom ind og syng en sang
og hør et ord - men med at komme er det så som så,
når solen skinner fra vor Herres himmel blå - - -
Man kan jo ikke gøre for den sommervarme,
der over alting ganske gratis skyller ned
og driver sveden frem, så man må sig forbarme,
- og hvori mange finder nok af salighed -
Det sidste sted, ja da omtrent, hvor man ku tænke
sig at gå hen og slå en times tid ihjel,
er i Guds hus - på en af sognets kirkebænke -
man kan jo ikke gøre for det, kan man vel?

1.



Den hele lange vinter var det omvendt alt for koldt,
når klokken klang, sin krop man inden døre holdt,
for sjælens føde sørgede man selv - og så TV,
og kirken lod man ligge dér i is og sne - - -
Man kan jo ikke gøre for - det kan vor Herre! -
at vejret er, så ingen kristen kan gå ud,
måske man ville gå i kirke, men desværre!
Man ku' forkøles og måske få gåsehud! -
Til bedre vejr - og tider - må vor Herre vente,
før eller siden får han ganske sikkert held,
men indtil da så bli'r det ved det gammelkendte - 
man kan jo ikke gøre for det, kan man vel?

2.



Det hele år igennem holder kirken åbent hus,
i sol og regn og sne, - trods alle stormes sus,
kom ind en sommersøndag, her er stille, her er svalt,
og kirkeskatten den har du jo dog betalt - - -
Kom ind en vinterdag og få lidt gratis varme,
når radiatoren derhjemme alt har slugt, -
det fællesskab, der findes her, har også charme,
Guds ord og nadver er her for at blive brugt. -
Din sognepræst og -kirke skal du ikke spare,
- hvad bøn og lovsang angår heller ej dig selv!
Kom blot - du hører til de barnedøbtes skare -
man ingen bedre grund kan finde - kan man vel?

Jørgen Michaelsen
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1. Velkomst ved menighedsrådet

2. Valg af dirigent

3. Sofia Levring Dimitriou vil præsentere sig selv som vores nye præst

4. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering om det kommende 

menighedsråds opgaver

5. Visioner, ønsker og idéer til det kommende menighedsråd, som oplæg ved menighedsrådet 

efterfulgt af debat

6. Orientering om datoer og regler for opstilling til valgforsamling, og orientering om 

muligheden for at udløse afstemningsvalg

7. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet

8. Foreløbigt overblik over, hvem der eventuelt er interesserede i at opstille som kandidater og 

stedfortrædere på valgforsamlingen d. 15. september

Dagsorden



Hvorfor dette orienteringsmøde?

• Formålet med orienteringsmødet, er at sikre åbenhed og skabe interesse om den lokale 
kirke og menighedsrådsvalget


• Det gøres gennem drøftelse af ideer og ønsker til det kirkelige liv og menighedsrådets 
prioriteringer


• Orienteringsmødet skal også bruges til generel information om menighedsrådsvalgets 
afholdelse


• Samtidig bruges mødet til at skabe overblik over hvem, der er interesseret i at stille op 
eller genopstille


• Med udgangspunkt i orienteringsmødet kan rekrutteringsarbejdet gå i gang



Hvad er et menighedsråd?

Ditlev Gothard Monrad var en dansk 
teolog, biskop, politiker og minister. 
Monrad stod bag udformningen af 

Junigrundloven af 1849





Strukturkommisionen fra 1964 indeholder dele som stadig diskuteres. Forslag fra 1971 vedr. kirkeforsning 
blev vedtaget i 2014, 43 år senere. 





Valget foregår på en nye måde. Hvorfor?

• Den demokratiske legitimitet i folkekirken fastholdes og styrkes


• Den metode med aftalevalg, man havde udviklet lokalt, har fungeret, men savnet 
legitimitet


• Mange steder blev afstemningsvalget ikke en realitet 


• Faste datoer og krav om annoncering af  
orienteringsmøde og valgforsamling  
skaber synlighed



4. Arbejdet
Menighedsråd? Findes de stadigvæk? 

- Er det ikke noget fra 1800-tallet, ligesom ”herred” og ”sognefoged”? 

- Det er sådan nogen fromme nogen, der sidder med foldede hænder og ikke har kontakt med verden udenfor. 
- Sidder der andet end pensionister? - er det ikke noget med, at gennemsnitsalderen nærmer sig de 80?  
- De skændes bare indbyrdes og går af i utide og bekriger hinanden.  
- Det er de rene amatører, de kan ikke finde ud af noget som helst.  
- De har kun med administration og bygninger at gøre, det kunne man lige så godt ansætte folk til.  
- De er en del af problemet – ikke af løsningen. De spærrer for nytænkning og bremser præsterne.  
- Skal de ikke nedlægges? De kan jo dårlig få pladserne besat. 
- Arbejdsmiljøet er helt ud i skoven. De kan ikke finde ud af at være arbejdsgivere.  
- Den ene byggesag efter den anden bliver en skandale i menighedsrådene med meget dyrere priser end budgetteret. 
- Menighedsrådet strør om sig med penge, og hvad får sognets borgere ud af det?  
- Menighedsrådene må jo ingenting. De er syltet ind i love og regler og bureaukrati. 
- Menighedsrådene bestyrer et fallitbo: medlemstallet rasler ned, der kommer ingen i kirke og folk tror ikke på Gud! 
- Menighedsråd – det er da det sidste, jeg gider sidde i. Jeg kender en, der sidder der, og han er bare så kedelig!


Frit efter Kaj Bollmann - Landsforeningen af Menighedsråd Årsmøde 2019 



4. Arbejdet
Ja! Menighedsrådene findes i høj grad stadig!

- De er det mest omfattende lokale græsrodsdemokrati i Danmark (og verden?) med over 13.000 medlemmer.  
- De spiller mange steder en rigtig stor og positiv rolle i lokalsamfundet, ikke mindst i de små samfund. 
- Alle undersøgelser viser, at menighedsrådsmedlemmer generelt er meget aktive og engagerede. 
- Der sidder folk i alle aldre, så det bliver aldrig kedeligt!  
- De allerfleste menighedsråd er et godt team, der samarbejder om opgaverne i fred, fordragelighed og godt humør! 
- De allerfleste menighedsråd er dygtige og kompetente til deres opgaver.  
- Menighedsrådsmedlemmer får et omfattende tilbud af kurser og vejledning. 
- Menighedsrådenes vigtige opgaver er ikke kun bygninger og administration, men i høj grad kirkelivet. 
- De allerfleste steder arbejder menighedsråd og præster glimrende sammen. Der er forbløffende få steder der er ballade. 
- Den nye valgform kombinerer græsrods- og foreningsdemokrati med det at være et officielt valg.  
- Menighedsrådene er foregangsfolk, ligesom man i sin tid var det første organ, hvor kvinder fik stemmeret.

- Menighedsrådene har også en højere social ansvarlighed end mange andre steder. 
- Der er ikke flere byggesager i kirken, der bliver dyrere end budgetteret, end andre steder. 
- Menighedsrådene bestyrer et stort budget der kommer sognet til gode. 

- Menighedsrådene tænker kirken som sognets kirke. 
- Menighedsrådene har utrolig mange muligheder for at tage initiativer og lave spændende ting i sognet. 
- Folkekirken har stor opbakning og høj tillid i befolkningen og rummer ikke bare den sikre tro, men også tvivlen. 

Frit efter Kaj Bollmann - Landsforeningen af Menighedsråd Årsmøde 2019



5. Mørke Kirke har en vision — om at være kirke for alle
- hvor målet er at kirkens:

Menighed

— er dem vi har og kender

— er dem vi får og er glade for at møde

— er dem vi kan give en mening i fælleskab, trøst og svar

— er dem der arbejder som frivillige

Aktiviteter

— er for børn, unge, voksne og gamle

— er et samarbejde med byen

— er et samarbejde med frivillige

Kommunikation

— er en invitation til at være med

— er historiefortælling

— er et klart, tydeligt og imødekommende budskab

Menighedsråd

— er synlige i deres arbejde

— er engagerede i kirkelivet

— er gode arbejdsgivere

— er modige til at tænke nyt

Præst

— er god til at sætte ord på det uforståelige

— er sjælesørger og forkynder

— er hele sognets præst

— er en samarbejdsvillig autoritet

— er medmenneskelig

Ansatte

— er kompetente i deres kirkebetjening

— er imødekommende overfor alle

— er garanter for godt samarbejde

Sognegård

— er et sted man samles om fælleskabet

— er et rum for store tanker og diskussioner

— er rammen for aktiviteter

Kirkegård

— er et sanseligt sted med plads til ro og fordybelse

— er et fortroligt sted hvor man mindes sine kære

— er et smukt sted med plads til taknemmelighed og ære

Bygninger og arealer

— er istandsatte og velplejede

— er indbydende for alle

— er historisk autentiske

Økonomi

— er overskuelig og forvaltet med rettidig omhu for alt kirkeliv

— er disponeret fornuftigt til gudstjenester, diakoni og menighedspleje

— er fyldestgørende for aktiviteter, lønninger og vedligehold


Mørkekirke.dk



6. Orientering om datoer og regler for opstilling til valgforsamling
Valgforsamlingen afholdes den 15. september 2020 i Mørke sogn kl. 19 i sognegården.


På valgforsamlingen vælges det nye  
menighedsråd 


Valgforsamlingen er offentlig tilgængelig,  
men det er kun medlemmer af folkekirken  
med valgret i sognet, der har tale-  
og stemmeret.  




6. Orientering om datoer og regler for opstilling til valgforsamling
På valgforsamlingen: 


1. Opstilles kandidater 

2. Der er mulighed for at kandidaterne præsenterer sig og debat 

3. Menighedsrådet vælges ved skriftlig, hemmelig afstemning


Opstilling foregår ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt* 

• Fuldmagten afleveres til valgbestyrelsen på valgforsamlingen

• Fuldmagten skal udfyldes på en blanket godkendt af Kirkeministeriet


Forud for afstemningen skal kandidaterne afgive skriftlig samtykke i opstillingen


Der er ikke et krav om stillere, for at stille op som kandidat på valgforsamlingen


*§27 stk. 2: ved fuldmagt skal dokumenteres lovligt forfald



6. Orientering om datoer og regler for opstilling til valgforsamling
Hver stemmeberettiget kan stemme på op til det antal kandidater,  
der svarer til halvdelen af sognets pladser i menighedsrådet


I Mørke vil det sige, at man kan stemme på op til 3 kandidater


Det nye menighedsråd offentliggøres efter valgforsamlingen*


*Bliver menighedsrådet ikke fuldtalligt ved valgforsamlingen  
indkaldes til ekstraordinær valgforsamling 6/10



6. …og orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg
Det er muligt at udløse afstemningsvalg, hvis der indleveres en kandidatlisten efter 
valgforsamlingen 

Kandidatlister kan indleveres fra dagen efter valgforsamlingen 16/9 til 4 uger efter 14/10 

Tid og sted for indlevering oplyses på valgforsamlingen og i en efterfølgende 
bekendtgørelse ved gudstjenester, på sognets hjemmeside og i lokalavisen


Et eventuelt afstemningsvalg skal afholdes den 17. november 

Hvis der den 27. oktober foreligger to eller flere gyldige kandidatlister gennemføres 
afstemningsvalget  

Kandidaterne, der blev valgt på valgforsamlingen, bliver kandidater på samme liste 
medmindre de ønsker at opstille på en anden liste




7. Antal kandidater
Menighedsrådet består af mindst 5 og maksimalt 15 valgte medlemmer


Antallet af valgte medlemmer fastsættes efter antallet af folkekirkemedlemmer i 
menighedsrådskredsen pr. 1. januar i valgåret som opgjort af Danmarks Statistik


Antallet udgør fem for det første tusinde (1000 = 5 medlemmer) og yderligere et medlem for 
hvert påbegyndt tusinde (1001 = 6 medlemmer), dog ikke over femten i alt


I Mørke sogn er registret 1755 folkekirkemedlemmer hvilket betyder at der kan stemmes på 
op til 6 kandidater




8. Rekruttering
Interesseret i at opstille som kandidat og stedfortræder på valgforsamlingen d. 15. september?



Brug din stemme

https://youtu.be/beU3XKY9XsI


Mørkekirke.dk

Menighed med mening
Vi ses til valgforsamling 15. september 2020 kl. 19


