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Visionsgruppe for rekruttering og fastholdelse af menighedsrådsmedlemmer

Tirsdag den 17. januar 2017
Fristedet, Asaa.
Til stede: Hanne Larsen, Asaa; Jens Chr. Jensen, Hjallerup, Kirsten Hylander, Asaa, Else Marie
Pedersen, Ørum og Erik Villy Rasmussen, provstikontoret.
Referat
1. Evaluering af synliggørelse af valget
Annoncering i aviser. Film på hjemmeside og Facebook.
Anden omtale i aviser, kirkeblade, på hjemmesider og Facebook.
Arrangementet den 1. september i Kulturhuset.

Der var en god og tydelig annoncering og omtale i forskellige medier. Oplevelsen er, at det var godt
med forskellige indgange med synliggørelsen af valget. Det har været godt med filmene på
Facebook med mere. Det har været med til at ramme forskellige aldersgrupper.
Det var et fint arrangement den 1. september med meget god opbakning, 140 var tilmeldte.
2. Hvem blev valgt
Der er 105 valgte medlemmer heraf er 40 nye ved dette valg. Ud over de valgte er der 14 præster.
Gennemsnitsalderen hos os er 61,1 år. På landsplan er det 60,5 år.
Der er 59 kvinder og 46 mænd. Det giver en fordeling imellem kvinder og mænd på 56,2 / 43,8. På
landsplan er det 54,3 / 45,7. Oversigt med billede, telefon- og mailoplysninger vedlagt.
3.

Hvordan kommer menighedsrådsmedlemmerne godt i gang?
a) Hvordan bliver det indholdsrigt, at sidde i et menighedsråd?
Hvad kan bidrage til, at det bliver meningsfyldt og hvad kan bremse det?
b) Hvordan bliver der et godt match imellem måden vi plejer at være menighedsråd på og nye vinkler, så der kan
komme den bedste kultur imellem nye og gengangere?
c) Hvordan finder menighedsrådet ud af, hvad den ønsker at arbejde med i de kommende fire år?
d) Kurser og Landsforeningens kampagne www.godtfrastart.dk.

Det er vigtigt, at hvert råd får en forventningsafstemning. Hvilke forventninger har vi til hinanden?
Hvad ønsker vi, der skal arbejdes med i den kommende periode og hvordan skal det gøres?!
Det er ligeledes vigtigt, at de enkelte funktioner bliver gennemgået, formand, kontaktperson,
kirkeværge mm., så der også her er fælles fodslag.
Der skal være en blanding af erfaring og nye vinkler. Der skal snakkes og lyttes. 
Det skal gøres interessant, at det netop er muligt, at sætte sit lokale præg på at være kirke.
Menighedsrådene i provstiet ønsker at samarbejde og det er med til at gøre det spændende.
Det er en god ide, at drøfte visioner og metoder med alle ansatte også.
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Menighedsrådet skal have udarbejdet målsætninger for hele periode, der skal beskrives i Budget
2018.
’Godt fra start’ fra Landsforeningen opleves som et brugbart redskab.
På provstiets hjemmeside er der oprettet ”Nyt for menighedsråd”, der indeholder udvalgte nyheder
fra Kirkeministeriet, Stiftet, Landsforeningen og provstiet.
4. Frivillighed
Sognepræst Carsten Haugaard Nielsen: ”Kirken er i sit væsen en menighed, der bæres fra neden – af medlemmernes
engagement. Derfor skal der satses på frivillige i folkekirken. Men – vil nogle måske så spørge – hvordan kommer vi i
gang med frivillige i kirken? Der er forskel på sogne. Undersøgelser viser, at langt flere vil overveje at blive frivillig, hvis
bare de får et prik på skulderen.
* Begynd med at anerkende, de der allerede er frivillige.
* Inddrag menigheden i gudstjenesten.
* Sæt et mål for frivillige og gå efter den. Hvor skal vi bruge frivillige? Skal det virkelig batte noget, skal der ansættes folk
centralt til at hjælpe frivilligheden på vej. Kommunerne ved det her. De ansætter frivilligkoordinatorer mange steder, og
så blomstrer det! Man kan gøre det samme i provstierne.

Vi har tidligere undersøgt menighedsrådenes tilgang til frivillige. Der er mange frivillige ved vore
kirker.
Vi ønsker at opfordre til, at alle menighedsråd får en drøftelse om brugen af frivillige. Hvilke
opgaver har vi hos os? Hvad kunne vi ønske? Hvordan ønsker vi at udvikle brugen af frivillige?
Hvilken honorering skal der (kan der) ske? F.eks. studieture og andre arrangementer for de frivillige.
Hvordan får vi fat på frivillige – at det er mest effektivt at prikke på skulderen og spørge til en
konkret opgave.
Det kan ligeledes overvejes, hvordan flere unge bliver frivillige ved kirken.
Udvalget ønsker at der kunne ske en drøftelse af frivillig-kulturen ved Budgetsamrådet i marts.
5. Eventuelt og næste møde
Næste møde afholdes tirsdag den 30. maj kl.19.30 hos Jens Christian.
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