MENIGHEDSRÅDET INDEFRA
MEDLEMMER FRA RANDERS OG OMEGN SVARER

HVORFOR SKAL MAN STILLE OP TIL MENIGHEDSRÅDSVALGET?

Fordi vi skal bevare vores kirke herude i lokalsamfundet. Det er ikke sikkert, at alle har brug for kirken lige
nu, men på et eller andet tidspunkt kommer man til at
få det, og så er det vigtigt, at den er der.
- Kirsten Boje, Værum Menighedsråd

Du kan være med til at rykke kirkens liv i din retning
- ikke den religiøse del, den står præsten for - men du
kan præge alt det, der har med menighedsrådsarbejde
at gøre. Det er bare et spørgsmål om at have ideerne
og lysten til at klø på.
- Thomas Skovby Sannino, Torup Menighedsråd

Man lærer en masse dejlige mennesker at kende og får
mange gode snakke om kirke, samfund og livet i det
hele taget.
- Lilian Hundborg, Tånum Menighedsråd

HVAD ER OVERRASKENDE VED MENIGHEDSRÅDSARBEJDET?

At det faktisk består af en meget bred vifte af opgaver, som rækker langt udover gudstjenester og salmesang. Den kirkelige interesse er selvfølgelig en
del af at sidde i et menighedsråd, men udover det
er der også sådan noget som økonomi og ledelse. Vi
har brug for folk med mange forskellige kompetencer, og vi skal ikke kun i én retning.
- Ida Nielsen, Kristrup Menighedsråd

Jeg har siddet i en del bestyrelser, men det er anderledes at sidde i menighedsrådet. I en bestyrelse deltager du jo normalt ikke i det operative, der
drejer det sig om at lede. I et menighedsråd er det
en blanding - især når vi har så mange aktiviteter
som i vores kirke.
- Simon Ødegaard Simonsen, Sct. Clemens Menighedsråd

HVILKEN BETYDNING HAR FOLKEKIRKEN OG
KRISTENDOMMEN FOR DIG?
Jeg er selvfølgelig medlem af folkekirken, og jeg kan

også godt lide at gå i kirke engang i mellem om søndagen. Men der er mange, der spørger, ”er du så meget
troende?”, og det er jeg ikke. Man behøver hverken
være særligt troende eller en, der går meget i kirke,
for at sidde i et menighedsråd.
- Bolette Søjberg, Øster Velling-Helstrup-Grensten Menighedsråd

Den betyder rigtig meget for mig. Kirken har været et
sted, hvor jeg har kunnet finde trøst, og hvor jeg føler,
at jeg har mange ligesindede.
- Jytte Märcher Jensen, Essenbæk-Årslev-Hørning Menighedsråd

HVAD ER DU MEST STOLT OVER AT
HAVE VÆRET MED TIL?

Jeg er i hvert fald meget tilfreds med, at
vi har fået etableret vores koncerter, og
at de kører rigtig godt. Der har aldrig
været så mange igennem kirkedøren
som nu. Det er en stor succes for os.
- Peter Fast, Øster Bjerregrav-Ålum Menighedsråd

Jeg er glad for, at kirkelivet er så aktivt,
som det er, i vores sogn. I forbindelse
med orienteringsmødet lavede vi en liste
over, hvor meget der foregår i kirken i
løbet af ugen, og vi blev positivt overraskede – vi har aktiviteter for alle aldersgrupper. Det er jo et udtryk for, at
kirken bliver brugt rigtig meget.
Det er blandt andet det, man som menighedsrådsmedlem har indflydelse på.
- Søren Krogh, Vorup Menighedsråd

HVAD KRÆVER DET AT VÆRE ET GODT MENIGHEDSRÅD?

At få et godt samarbejde til at fungere med de stærke sider, medlemmerne af menighedsrådet hver især har. Når man gør det, kan man også bedre komme ud med sit budskab
om det gode kvalitetsprodukt, som kirken faktisk har, og som alle kan tage del i.
- Søren Lee Henriksen, Enghøj Menighedsråd

At vi virkelig tager de inputs, vi får fra sognets borgere, til os. Det er vores ansvar, at folk
ser positivt på menighedsrådet. Der er et gammelt ord, som siger, at det tager 10 år at
oparbejde en tillid, men fem sekunder at miste den. Sådan er det også her.
- Finn Arne Sørensen, Haslund-Ølst Menighedsråd
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