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Menighedsrådsvalg 2016
Tirsdag den 8. november 2016 er der menighedsrådsvalg i Danmark, og det forberedende arbejde
er gået i gang. Der er her i landet omkring 1750
menighedsråd, som de fleste steder vælges for fire år
ad gangen (i nogle sogne er der valg hvert andet år)
og består af 5- 15 medlemmer afhængig af sognets
størrelse. I Egtved sogn skal der vælges 8 medlemmer
til menighedsrådet. I menighedsrådet sidder foruden
de valgte medlemmer også sognets præst og en repræsentant for kirkens medarbejdere.
Når et medlem bliver valgt ind i menighedsrådet
aflægger vedkommende menighedsrådsløftet, som
lyder:

Undertegnede erklærer herved på ære
og samvittighed at ville udføre det mig
betroede hverv i troskab mod den
danske evangelisk-lutherske folkekirke,
så at den kan byde gode vilkår for den
kristne menigheds liv og vækst.

Menighedsrådet er sognets kirkelige ledelse. Samtidig
er rådet omdrejningspunkt for det lokale folkekirkelige demokrati, og er, foruden at være med i planlægningen af arrangementer, der udgår fra kirken for
både børn, unge og ældre, også ansvarlig for administrationen af kirkens ejendomme. Det er ligeledes
menighedsrådet, som ansætter og har ledelsesansvaret
for kirkens ansatte, ligesom det er menighedsrådet,
der medvirker ved ansættelse af sognets præster. At
sidde i menighedsrådet er derfor en god mulighed for
at være med til at præge sin lokale kirke.
Hvor et menighedsråd tilbage i tiden hovedsageligt
beskæftigede sig med administration og bygninger,
beskæftiger medlemmerne sig i dag også med indholdet i det kirkelige liv. Et menighedsråd arbejder desuden både med beskyttelse af kulturværdier, arbejder
for gode vilkår for evangeliets forkyndelse og med at
være forvaltningsmyndighed og arbejdsgiver for de
ansatte ved kirken.
Udover at man skal være medlem af folkekirken og
være myndig, er der som udgangspunkt ingen specifikke krav til personer, der måtte have lyst til at stille
op til menighedsrådsvalget.
Det nuværende menighedsråd håber på stor interesse
for menighedsrådsvalget, og ser frem til, at personer
i Egtved sogn, der vil medvirke til at vi fortsat kan
have et godt og muntert liv i og omkring Egtved
kirke, også vil tage en tørn i menighedsrådet.

og gerne vil værne om de gamle værdier. De holder
stadig i vor tid og kan tåle fornyelse.
 Aaby)
Fordi jeg mener, det er vigtigt at bev
(Inger Marie

holder stadig i vor tid og kan tåle for

Sæt derfor kryds i kalenderen tirsdag den 13. september kl. 19.00, og mød op i Kirkehuset, hvor
der, som i resten af landets sogne, afholdes orienterende møde om valg til menighedsråd.
Ved menighedsrådsvalget 2012 var der under 90
sogne af de mere end 1700 mulige, der havde afstemningsvalg. Der blev nemlig, som det også var tilfældet
i Egtved sogn, ikke opstillet mere end én liste, og
pladserne i menighedsrådet kunne derfor fordeles
uden kampvalg. Ved menighedsrådsvalget i år er
det Egtved menighedsråds hensigt, ligesom sidst, at
opstille en fælles liste, som dækker det bredest mulige
spektrum af det kirkelige landskab og kirkelige interesser i Egtved sogn. Derfor holdes der i forlængelse
af det orienterende møde den 13. september et opstillingsmøde, hvor det er hensigten at lave en fællesliste
til menighedsrådsvalget 2016.
Det er i øvrigt altid muligt at kontakte nuværende
medlemmer af menighedsrådet, for at høre mere om
arbejdet. Navne, adresser og telefonnumre findes på
www.egtvedkirke.dk
Stig Skat Andersen

Om at være medlem af
Egtved menighedsråd
Flere medlemmer af menighedsrådet har svaret på en
række spørgsmål forud for det kommende menighedsrådsvalg. Her er et uddrag af svarene:
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Hvorfor stillede du op til menighedsrådet?
• Jeg blev opfordret til det, og betragter det som et
borgerligt ombud. I øvrigt har jeg interesse i foreningsarbejde, og ville gerne finde ud af, hvad et
menighedsråd laver. (Else Lund)
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