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Beretning for året 2016 

Ved generalforsamlingen og inspirationsdagen den 6. februar 2016 var det forestående menighedsrådsvalg et 

aktuelt emne. 

Menighedsrådsvalget er overstået og derfor vil der også være flere af jer, som deltager ved generalforsamlingen i 

dag, hvor det hele er nyt – og forhåbentlig også spændende. 

Ved sidste års generalforsamling havde vi engagereret Landsforeningen af Menighedsråds nyvalgte formand Søren 

Abildgaard til at orientere og inspirere de fremmødte med emnet ”Menighedsrådsvalg 2016. Kampagne, 

rekruttering og Landsforeningens rolle”. 

Efterfølgende provokerede og inspirerede sognepræst og foredragsholder Flemming Rishøj 

os omkring emnet: ”Folkekirken – den servicerende kirke …. eller Kristi kirke?”. 

En god og udbytterig dag for de fremmødte menighedsrådsmedlemmer. 

 

Onsdag den 1. juni afholdte vi valgkursus – i samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd. 

En spændende aften med udviklingskonsulent Signe Bækgaard Hansen, Landsforeningen af Menighedsråd. 

Signe gav en god introduktion til den store og væsentlige opgave, der lå foran menighedsrådene hen over 

efteråret. 

Der var stor interesse for dette kursus med ca. 80 deltagere. 

 

Tirsdag den 8. november var så dagen, hvor der var menighedsrådsvalg i Danmark. 

Igen var antallet af afstemningsvalg nedadgående, idet kun ca. 50 af landets knap 1800 menighedsråd 

måtte have sognebørnene til stemmeurnerne. 

Er det et sundhedstegn? – eller er det et faresignal for demokratiet i den danske Folkekirke? 

 

Disse spørgsmål bør vi som menighedsrådsmedlemmer drøfte rundt omkring i sognene – hvor er vores 

lokale kirke på vej hen? 

Hvordan sikrer vi bedst muligt, at alle medlemmer af Folkekirken føler en tilknytning til deres lokale kirke – 

uanset om de er flittige kirkegængere eller blot kommer der lejlighedsvis.  

Landsforeningen af Menighedsråd arbejder på et projekt omkring fremtidens menighedsrådsvalg, og det er 

vigtigt, at vi er aktive i debatten.  

 

Lørdag den 19. november havde vi et spændende foredrag for såvel tidligere som nyvalgte 

menighedsrådsmedlemmer og personale med daværende kirkeminister Bertel Haarder omkring netop 

Folkekirkens fremtid. 

En spændende formiddag med en veloplagt kirkeminister, som bl.a. gjorde os opmærksom på, at det er 

vigtigt, at vi gør opmærksom på de opgaver, som vi synes er for bureaukratiske og som vi mener, kan 

udføres på en lettere måde og dermed lette menighedsrådenes opgaver. 



Kirkeministeriet har netop haft et lovforslag om forsøg i folkekirken til høring blandt menighedsråd og 
andre relevante organisationer og personer. 

Lovforslaget går ud på, at menighedsrådene kan få nye muligheder for at tilrettelægge opgaverne 
individuelt, og erfaringerne vil systematisk blive opsamlet i Kirkeministeriet.  

Lovforslaget udgør en ramme for, at de menighedsråd, der gerne vil, kan afprøve nye måder at organisere 
sig individuelt på i en begrænset periode.  

Politisk chef i Landsforeningen af Menighedsråd Flemming Vium Nielsen, vil i eftermiddag introducere os i 

arbejdet med lovforslaget.  

 

Landsforeningen af Menighedsråd er en interesseorganisation for landets menighedsråd og har mange 

gode tilbud til menighedsrådene om rådgivning, kurser m.v. 

På landsplan er Landsforeningen opdelt i distrikter og Distriktsforeningen for Herning Nordre og Søndre 

Provsti er en af disse. 

 

Distriktsforeningen har et godt og konstruktivt samarbejde med de øvrige distriktsforeninger i Viborg Stift. 

Vi mødes en til to gange om året, hvor vi drøfter vore fælles opgaver. 

Af aktuelle opgaver kan vi nævne fordelingen af delegerede ved Landsforeningens årsmøde og opstilling af 

kandidater til Landsforeningens bestyrelse ved det forestående delegeretmøde i maj måned. 

 

Vi vil gerne sikre, at Viborg Stift fortsat er repræsenteret i Landsforeningens bestyrelse og det kræver 

samarbejde, at vi kan blive enige om at indstille en eller to kandidater og være enige om, at bakke op 

omkring deres kandidatur. 

 

Det er en spændende opgave være en del af distriktsforeningens bestyrelse. Det er her, der er mulighed 

for at få indsigt i og indflydelse på, hvad Landsforeningen af Menighedsråd beskæftiger sig med og hvilke 

tilbud der gives. 

 

På landsplan bliver der i disse år talt en del om opgavefordeling mellem provstier og distriktsforeningerne. 

Den nuværende bestyrelse for Distriktsforeningen for Herning Nordre og Søndre provsti vil gerne opfordre 

den kommende bestyrelse til, at fortsætte det gode og udbytterige samarbejde der er med provster, 

provstiudvalg og personale ved Herning Nordre og Søndre Provsti. 

 

Det er vigtigt, at vi samarbejder omkring folkekirken, så vi sammen sikrer en positiv udvikling i kirkens liv og 

vækst. 

 

Jeg vil gerne slutte denne beretning af, med at citere fra dronningens nytårstale: 

”Lad os gøre et nytårsforsæt! Lad os prøve at se de mennesker, der omgiver os. Lad os huske også at lægge 
mærke til dem, vi ikke kender i forvejen. "Hvordan står det til derhenne?" Er der brug for en hjælpende 
hånd, lidt omsorg, eller blot et genkendende godmorgen, et nik til den, vi står i kø med ved kassen? 
Man kan være ensom, også i vores travle, myldrende hverdag.” 

Vi kan alle være med til at vise næstekærlighed og vise omsorg for dem vi omgås.  
Jeg ved, at der udføres rigtig meget omsorgsarbejde rundt omkring i sognene, måske netop besøgstjeneste 
for de ensomme. 
Men er der andre, som kan have brug for hjælp og støtte? 



Efter generalforsamlingen vil Leder af Center for Folkekirkens Familiestøtte i Ålborg Stift Leif Sondrup 
fortælle om, hvordan denne familiestøtte fungerer i Aalborg Stift. 
 
Den afgående bestyrelse for Distriktsforeningen for Herning Nordre og Søndre Provsti takker alle 
menighedsråd, Herning Provsti og Landsforeningen af Menighedsråd for et godt samarbejde og håber det 
vil fortsætte i tiden fremover. 
 
Januar 2017 

Bestyrelsen 
 
 

 

 

 

 

 


