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Møde
Afholdt onsdag den 26. februar 2020
Hjallerup Kulturhus.
Til stede: Liselotte Sørensen, Hellevad; Poul Larsen, Ørum; Hanne Larsen, Asaa; Karen-Marie Kristensen,
Melholt; Anders Hummelmose, Brønderslev, Else Marie Pedersen, Ørum og Erik Rasmussen,
provstisekretær.
Emne for mødet: Hvordan synliggør vi i fællesskab menighedsrådsvalget bedst muligt?
Vi vil gerne medvirke til, at der bliver en fælles synliggørelse af valg til menighedsråd og at det gøres enkelt
for menighedsrådene at synliggøre det lokalt.
Fælles synliggørelse
Der udarbejdes en annonce til ugeaviser. Det skal være en annonce i forhold til at blive nysgerrig på at stille
op og at opleve det relevant at ”sidde i menighedsrådet i mit sogn”.
Der vil være en annonce med angivelse af steder for menigheds- og orienteringsmøderne, der afholdes ca.
den 12. maj.
Der vil blive udarbejdet en ny annonce til september med angivelse af steder for valgene.
Der tages kontakt til Pia Uth for annoncer og udarbejdelse af pressemeddelelser.

Synliggørelse lokalt
Der bliver udarbejdet forskelligt materialer, løbesedler, plakater, banner mm. fra Landsforeningen af
Menighedsråd. Der er med dette materialer mulighed for at det målrettes til det enkelte sogn. Dette vil vi
bestille og vise frem på Temadagen den 19. marts hvor ”Brønderslev provsti” sættes ind.
Ønsker menighedsrådene at gøre brug af disse, vil de blive finansieres af udvalget.

Temadagen den 19. marts
På Temadagen vil der ske en orientering af tiltag og præsentation af materialer fra Landsforeningen.
Der vil blive indsamlet tid og sted for orienteringsmøderne i maj.
Der vil blive udarbejdet en bestillingsliste til hvert menighedsråd, hvor der kan bestilles materialer, som
udvalget finansierer.
Else Marie fremlægger gruppens tanker, evt. i samarbejde med Anders.
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