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Program 

Præsentation 
 
Menighed og menighedsråd 

 
Rekruttering af nye medlemmer 
 
En praktisk øvelse 
 
Kampagner 
 
Orienterings- og opstillingsmødet 13. september 2016 
 
Afstemningsvalg 8. november 2016 
 
Menighedsrådets tidsplan 
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Menighed og menighedsråd 

 Det almindelige præstedømme og det myndige 

lægfolk 

 

 Menighed eller brugere? 

 

 Klassiske menighedsopfattelser 

 

 De mange menigheder 

 

 … og de menigheder vi ikke ser 
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Menighed i dag 

 Menigheden som en særlig relation mellem de døbte 

 

 Ansvaret for at være kirke her og nu 

 

 Fællesskab om kirkens opgaver 

 

 Kirken er mere end præst og ansatte 

 

 Lægfolkets rolle 

 

4 



Menighedsrådet 

 Hverken et politisk organ eller en professionel bestyrelse 

 

 Menighedens repræsentanter 

 

 Samvirke om sognets kirkelige og administrative 

anliggender 

 

 Virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse 

 

 Troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke 

 

 Den kristne menigheds liv og vækst 
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Menighedsrådets legitimitet 

 Afstemningsvalg og høj deltagelse? 
 

 Fuldtallige menighedsråd? 
 

 Legitimitet fra menighedens fællesskab 
 

 Legitimitet igennem handlinger (social praksis) 
 

 Relevant kirke- og menighedsliv (for medlemmer og 
for sognet) 
 

 Beslutninger, der tager højde for det omgivende 
samfund 
 
 
 6 



Rekruttering af nye medlemmer 

 Strategisk tilgang i menighedsrådene 

 Hvem mangler vi? 

 

 Gør det attraktivt for nye medlemmer 

 Indflydelse 

 Ledelsesmæssige udfordringer 

 Samtaler om tro og kristendom 

 Tilpas arbejdet til de nye medlemmer 
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Rekruttering af nye medlemmer 

 Professionelle kompetencer 

 Formand, kasserer, kontaktperson, kirkeværge 

 

 Holdningsmæssig og demografisk repræsentativitet 

 Alder, køn 

 (Kirke)politisk 

 

 De mange menigheder 

 Alle dele af kirke- og menighedslivet 

 

 Kontakter i sognet? 
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En praktisk øvelse 

 Hvem mangler i mit menighedsråd i den kommende 

valgperiode? 

 

 Hvordan kommer vi i kontakt med dem? 

 

 Del jeres erfaringer og overvejelser 
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Den nationale kampagne 

 Kirkeministeriet og Landsforeningen: Geelmuyden 

Kiese 

 Flere kandidater stiller op  

 Flere deltagere til møder 13. september 2016 

 Faser: viden, engagement, handling 

 Facebook-side/menighedsrådssimulator 

 Lanceres bededag (22. april) 
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Landsforeningens kampagne 

 Formål 

 At give menighedsrådsmedlemmer og andre 

interesserede viden, inspiration og redskaber til at 

rekruttere nye kandidater (Rekrutteringsindsats) 

 Målgruppe: menighedsrådsmedlemmer 

 

 At give kandidater viden og lyst til at opstille (Lokale 

materialer) 

 Målgruppe: kandidater 
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Landsforeningens kampagne 

 Rekrutteringskampagne 

 Kompetenceafklaring og –behov i de enkelte 

menighedsråd 

 Oplæg til menighedsrådsmøde 

 Udsendes primo marts 2016 

 Værktøjer til brug i rekruttering 

 Rekrutteringshåndbog (klar ultimo april 2016) 

 Rekrutteringskurser (maj/juni): valgkurser 

 

 Suppleres med engagement og netværk 
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Landsforeningens kampagne 

 Lokale materialer 

 Foldere, annoncer, plakater, webbanner 

 Pressemeddelelser, facebook-opslag, materialer til 

møder og kurser 

 

 Bliver tilgængelige fra Landsforeningens hjemmeside 

(www.menighedsraad.dk)  

 

 Klar fra 1. april 2016 
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http://www.menighedsraad.dk/


Landsforeningen i øvrigt 

 Elektronisk valgvejledning 

 Valgcirkulære 

 Opdaterede blanketter 

 Udfyldes automatisk fra kandidatsystemet? 

 PowerPoints til opstillings- og orienteringsmøder 

 Rådgivning om valget 

 Kurser med fokus på hovedregler og aftalevalg 

 ”Kort om valg” 

 Video eller e-læring om afstemningsvalg 
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Tirsdag den 13. september 2016 

 Fælles dato for orienterings- og opstillingsmøder 
 

 Understøttet af national kampagne 
 

 Opstilling: personvalg med skriftlig afstemning 
 

 Alene opfordring, reglerne er uændrede 
 

 Særlige udfordringer: 

 Fælles menighedsråd 

 Pastorater med flere menighedsråd 

 Tradition for afstemningsvalg 

 Ønske om at fortsætte med 2-årig valgperiode 
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Tirsdag den 8. november 2016 

 Den officielle valgdag: afstemningsvalg 

 

 Kun relevant for 5% af menighedsrådene 

 

 Video eller e-læring målrettet dem, der har behov 
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Menighedsrådets tidsplan 

 De officielle frister fremgår af valgcirkulæret 
 

 Marts/april 2016: strategisk afklaring af rekrutteringsbehov 
 

 1. april 2016: Lokale materialer er klar 
 

 22. april 2016: National kampagne lanceres 
 

 Maj/juni 2016: valgkurser 
 

 Inden 1. juni 2016: Evt. ændringer i menighedsråds-
struktur (fælles menighedsråd/sognesammenlægning) 
 

 13. september 2016: orienterings- og opstillingsmøde 
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