
Menighedsrådsvalg  2016. 

Så skal vi til det igen. Valgperioden for det nuværende Menighedsråd begynder at n ærme sig sin afslutning, 

og vi skal have sammensat et nyt Menighedsråd, som kan tiltræde 1. søndag i advent.  

Hvad laver man i et Menighedsråd? 

Menighedsrådets opgaver spænder meget bredt. Menighedsrådet har stor indflydelse på kirkens liv og 

vækst i sognet og beskæftiger sig med alle aspekter af kirkens aktiviteter. 

I Vejrum står Menighedsrådet bag kirkekoret, børneklubben og familieklubben. Menighedsrådet 

samarbejder med præsten om solnedgangsgudstjenester – serverer kirkekaffe - afholder sognedage – 

arrangerer Skt. Hans bål  og samarbejder herudover med VBG om forskellige andre arrangementer 

(fastelavnsfest -grillaftener - byfest – Lucia) 

Det er Menighedsrådet som bestyrer kirkegården og værner om kirkens bygninger og inventar. Det er 

Menighedsrådet som ansætter kirkens personale (med undtagelse af præsten, som er ansat af 

Kirkeministeriet) 

Hvor mange medlemmer har Menighedsrådet? 

I Vejrum er der 5 medlemmer. 

Formand (i nuværende råd John Skindhøj) 

Formandens opgave er blandt andet at 

• forberede møder, udarbejde og udsende dagsordenen 

• lede menighedsrådsmøderne (ca. 10 på årsplan) 

• sørge for Menighedsrådets beslutninger træffes på møderne  

• at beslutningerne føres ud i livet 

• være Menighedsrådets primære ambassadør og repræsentere rådet i forhold til offentlige 

myndigheder. 

Næstformand (i nuværende råd Holger Lauritsen) 

Næstformandens opgave er at træde i formandens sted, hvis formanden har forfald. 

Kirkeværge (i nuværende råd Thorkild B. Sørensen) 

Kirkeværgens opgaver består i at 

• føre tilsyn med kirken,  kirkegården og anden fast ejendom tilhørende kirken/menighedsrådet 

• i tæt samarbejde med graveren at sørge for at tingene kører i kirke og på kirkegården 

Kasserer (i nuværende råd Tove Jensen) 

Kassererens opgaver består på nuværende tidspunkt af 

• sammen med det øvrige Menighedsråd at udarbejde årsbudget for Menighedsrådets arbejde 

• foretage kvartalsvis rapportering til Menighedsrådet om budgetforbrug i forhold til udarbejdet 

budget 



• foretage betaling og kontere bilagsmateriale så det er klar til bogføring hos ekstern regnskabsfører 

• indberetning og afregning af moms 

• fremlægge årsregnskab 

• indberetning af løn til samtlige ansatte 

Sekretær (under Heidis barselsorlov varetages opgaven afTove Jensen) 

Sekretærens opgave  er at lave beslutningsprotokol fra Menighedsrådsmøderne og få den offentliggjort  

Kontaktperson (i nuværende råd Henriette Kongsgaard) 

Kontaktpersonens opgave er at 

• fungere som bindeled mellem menighedsrådet og de ansatte 

• indkalde t il og lede et årligt medarbejdermøde 

• sikre at ansættelsesbeviser er korrekte og ajourførte 

• medvirke ved planlægningen af medarbejdernes ferie 

• afholde MUS og gennemføre APV med medarbejderne 

Hvor tit holdes der Menighedsrådsmøder? 

Der holdes møde ca. 1 gang pr. måned. 

Har du lyst til at høre mere om de enkelte medlemmers opgave mv. er du velkommen til at rette 

henvendelse til den enkelte – eller du kan møde op til informationsmøde og efterfølgende opstillingsmøde i 

Kirkehuset  tirsdag den 13. september. 

 Henriette – Holger og Thorkild ønsker ikke at genopstille til det nye menighedsråd, så der skal findes 

mindst 3 nye som vil være med på holdet i den kommende valgperiode 

Valgperioden er normalt 4 år, men i Vejrum kører vi i øjeblikket på en dispensationsordning så valgperioden 

kun er 2 år.  

Vi håber meget at der er nogen som kunne have lyst til at prøve kræfter med det at arbejde i et 

Menighedsråd.  Menighedsrådet står overfor nogle rigtig spændende opgaver i den kommende 

valgperiode.  

Ønsker vi at bevare vores selvstændighed med hensyn til driften af Vejrum Kirke er det vigtigt at der er 

nogen som melder sig.  

 

 

 

 

 


