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Erhard Schulte
Westenberg

Du har et valg
Valget til menighedsrådet nærmer sig, og det er tid til at
beslutte, om du har interesse i at støtte din kirke gennem
menighedsrådet. Provst Erhard Schulte Westenberg er
sammen med resten af provstiet klar til at tage godt imod
nye medlemmer
- Det er altid spændende, når der kommer nye medlemmer i
menighedsrådene med nye idéer, også skæve idéer. Og så er
det dejligt at møde den entusiasme, de kommer med. Man
kan mærke, at de gerne vil noget godt for folkekirken, fortæller
provst Erhard Schulte Westenberg.
Skal kirken være mere moderne?
Alle sogne skal bruge nye menighedsrådsmedlemmer, så muligheden for at få indflydelse på kirkens liv og vækst er stor. Og
der er ikke kun tale om de fysiske rammer i form af bygninger.
Menighedsrådet har også indflydelse på blandt andet gudstjenesterne. For eksempel i forhold til, om de skal moderniseres eller forenkles.
- Hvilke bønner skal der være i løbet af gudstjenesten, skal
nadver ligge før eller efter prædikenen, og hvornår skal den
faste gudstjeneste finde sted? Det er blot nogle af de emner,
som kommende menighedsrådsmedlemmer skal tage stilling til. Det er altid en spændende opgave at gøre kirken mere
vedkommende, så mange har lyst til at bruge den, forklarer
Erhard.
Menighedsrådene har også indflydelse på, hvordan midlerne
i sognene forvaltes, og hvilke aktiviteter der skal sættes i gang.
De står blandt andet for, hvordan kirke, kirkegård og præstegård skal vedligeholdes, og når der for eksempel skal ansættes
personale, har menighedsrådene også en arbejdsgiverfunktion.
Kirken har brug for forskellige mennesker
Det kræver ikke specielle kompetencer at være med i menighedsrådet. Det vigtigste er interessen for sin kirke og sit sogn.
Der er brug for en bred vifte af kompetencer. Har du interesser
eller kompetencer fra dit privat- eller arbejdsliv, som du kan
bruge i menighedsrådet, er det kun en fordel.
- Det kan være traditionelle egenskaber, men det vil også være
godt for eksempel at få nogle med diakonale ambitioner med
i menighedsrådene. Nogle, der ønsker at gøre noget for de
svageste i sognet. Og så er det dejligt, hvis der er nogle med
forstand på tekniske ting, regnskab og personaleledelse – det
bliver vigtigere og vigtigere, for kirken er en stor arbejdsplads,
så den skal møde sine medarbejdere med en professionel
indstilling, uddyber Erhard.
Han understreger, at provstiet tilbyder kurser for nye medlemmer, så de får et generelt overblik over de opgaver, de skal varetage. Resten er learning by doing, hvor nye lærer af de mere
erfarne i menighedsrådet.
- Det er en personlig udvikling at være med i en organisation
som menighedsrådet, og de færdigheder og evner, man udvikler, kan også tages med i privat- og arbejdsliv. Og så er det
en spændende opgave at være med til at forme en organisation og give den et folkeligt grundlag, så det ikke kun er præster og kirkeligt ansatte, der styrer folkekirken, men også lægfolk. Det demokratiske element er vigtigt, slutter Erhard.

Jeg ønsker at
bevare kirken
Kirken har altid været en vigtig del af Michael Sonnes liv
og et helt naturligt samtaleemne i familien. Da snakken
faldt på menighedsrådets
arbejde for nogle år siden,
fandt han det spændende og
havde lyst til at sætte sit præg
på kirken

Michaels mor var graver på kirkegården i 15-20 år, flere andre familiemedlemmer arbejdede på kirkegården, og et par præster finder man
også i den store familie. Familien er
meget kristen, og kirken har derfor
altid fyldt meget i Michaels liv.
- Når jeg går op på kirkegården og i
kirken, kommer der en ro over mig,
og da menighedsrådet havde brug
for nye medlemmer, syntes jeg, det
lød interessant, fortæller Michael.
Plads til forandringer
For 4 år siden valgte han derfor at
stille op til menighedsrådet. Efterfølgende blev han næstformand, og nu
sidder han som formand for Hårlev
Menighedsråd. Der er mange ting,
der skal laves som formand – også
flere, end Michael havde regnet med.
Men det stopper ham ikke fra at stille
op til en ny periode i menighedsrådet.
- Jeg har været med i 4 år og har set,
hvordan forskellige tiltag kan fungere. Min kone er også med i menighedsrådet, og hun vil gerne have en
del forandring i kirken. Selv er jeg
nok mere den gamle type, så det er
godt med nye kræfter og nye øjne på
arbejdet, vurderer han.
Samarbejde og økonomisk overblik
Som formand er en af Michaels mange opgaver at følge med i det økono-

miske. En af de faste opgaver er også
at være formand for kirkegårdsudvalget og præstegårdsudvalget. Det
betyder, at han er med, når der skal
være provstisyn på præstegård og
kirkegård. Og når de har fundet ud af,
hvad der skal forbedres, er det hans
opgave at forsøge at få det igennem
rent økonomisk.
- Rollen som formand er som at sidde i en bestyrelse: Man skal have
økonomien til at hænge sammen i
alle ender og kanter. Og så skal man
være samarbejdsvillig – det er alfa og
omega, pointerer Michael.

Hverdagen er travl for Michael, så
selv om han synes, det er hyggeligt
med alt det, provstiet kan tilbyde, har
han desværre ikke så meget tid til at
deltage i så mange ting. Men menighedsrådsarbejdet prioriterer han, for
det er vigtigt, mener han:
- Danmark er et kristent land, og det
skal vi blive ved med at være, synes
jeg, og det vil jeg gerne bidrage til at
bibeholde.

Læs mere på: www.tryggevaeldeprovsti.dk/valg-2020/
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Ny tid gav ny
idé til sangcafé
i Haslev
I kirken er der
plads til både
individ og
fællesskab
Kirken er for alle, også selv om
man ikke er den typiske kirkegænger, der deltager i alle gudstjenester. For Mette Friis fra Kongsted
handler kirken om at være med
der, hvor det giver bedst mening
For Mette Friis på 46 år er det naturligt at
komme i kirken i forbindelse med markering af livets begivenheder, og hun er
derfor glad for at deltage i arrangementer som dåb, konfirmation og bryllup.
Når livet slutter, er det også naturligt for
hende at komme i kirken til bisættelse
og begravelse. Og så er hun fast gæst i
kirken ved jul og nytår.
- Der er noget fællesskab over at komme i kirken, og der er en anden ro i den
stund, man er der. Og så synes jeg, juleog nytårsgudstjenesterne er hyggelige,
fortæller Mette.
Kirken er blevet mere tilgængelig
Som barn var kirken mest et sted, hun
kom, når der var bryllup eller lignende
begivenheder, og Mette er ikke vokset
op i en familie, der har dyrket kirken
meget. Hun begyndte at bruge kirken
mere som voksen, og hun vælger det til,
fordi det er hyggeligt.
- Når Jeanette, vores præst, laver arrangementer for vores andres skyld, så må
vi også støtte op om det. Det er en dejlig
oplevelse at være med. Der kan selvfølgelig være stor forskel på at gå i kirke,
og det kan godt være en tung oplevelse,
men jeg synes, at tilgang og tone i dag er
markant anderledes end tidligere. Den
er blevet lettere og mere tilgængelig, og
det er blevet mere almindeligt at bruge
kirken, end da jeg var yngre, synes hun.
Mette har to børn, hvoraf det yngste
barn netop er blevet konfirmeret, og på
grund af Corona skulle det foregå meget anderledes end sædvanligt. Således

udgjorde Rønnede Hallen kirken for en
dag, så der var plads til alle familier med
god afstand.
- Vi har en supergod præst, og hun har
prøvet at imødekomme mange ønsker
fra forældre og konfirmander. Jeg reagerede da på, at konfirmationen skulle holdes i hallen, for det hører sig til,
at det foregår i vores smukke kirke. Jeg
tænkte, at det ville blive en anderledes
konfirmation – men ikke dårligere, uddyber Mette.
Kirken kan bruges på mange måder
Det er meget forskelligt, hvor ofte Mette
deltager i arrangementer. Nogle gange
deltager hun med et par måneders mellemrum, men der kan også gå et halvt år
mellem hendes besøg. I flere år har kirkebesøgene været på børnenes præmisser, hvor familien har deltaget i arrangementer som fastelavn, Gud og Spaghetti
og Lucia, når børnene har gået optog.
- Efterhånden som børnene er blevet
større, falder nogle ting fra, mens andre
kommer til. Jeg deltager gerne i nogle
koncerter, f.eks. ”Spil dansk” i oktober.
Det er mere intimt at gå til koncert i kirken, man er meget tættere på selve oplevelsen. Og så er der også noget over, at
du støtter det, der er lokalt. Det er ikke,
fordi jeg render til alt lokalt. Men jeg kan
godt lide musik. Og jeg vil gerne støtte,
at der er nogle, der vælger at komme til
vores lille lokalområde og spille musikken. Jeg tænker ikke over, at jeg sidder
i kirken – det er ikke på den måde en
kirkelig oplevelse som f.eks. en gudstjeneste eller barnedåb, fortæller Mette og
konkluderer:
- Man kan bruge kirken på mange forskellige måder. Man behøver ikke gå i
kirke hver søndag eller bede bordbøn
hver dag. Man kan være kristen på mange måder i forhold til de værdier, man
lever ud fra.
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I Haslev har der gennem 20 år været en populær sangcafé med sang,
rundstykker og kaffe. Sidste fredag
i hver måned har Kirkehuset dannet rammen om formiddagshygge
og glæde for en masse mennesker.
Opfindelsen har efterhånden bredt
sig til hele Sjælland, og på grund af
Corona opstod endnu en idé for
sangglade borgere: Sommercafé
fyldt med sang om aftenen
Sangcaféen i Haslev kører efter samme
opskrift hver gang: de mødes kl. 10 og
starter med 2-3 sange, så er der 20 minutters morgenkaffe med rundstykker
og derefter flere sange og salmer, til arrangementet slutter kl. 11.30. Undervejs
er der en lille pause, hvor deltagerne
kan ønske sange til den næste sangcafé.
Højskolesangbogen og salmebogen giver rig mulighed for at synge både kendte og knap så kendte sange og salmer,
og sangvalget er ofte bundet til årstiden
eller kirkeåret. Sangcaféen tilbyder et
varmt og uformelt samvær omkring det
at synge sammen under ledelse af organisten, og det er gratis at deltage.
Sommercafé med sang og hygge
Så kom Corona med aflyste rejser til
følge. Det mærkede de også i Haslev. På
baggrund af den nye situation opstod
idéen med sommercaféen som et Coronatiltag i sommerferien, hvor der ellers
normalt er stille.
- Da vi nærmede os sommerferien, var
der mange mennesker, der ikke havde
noget at se frem til og dermed savnede nogle arrangementer. Vi snakkede
derfor om at finde på noget, der var lidt
sommerligt og uformelt. Og i forlængelse af, at fællessangen i Coronatiden har
fået en opblomstring, valgte vi at tilbyde sommercafé for sangglade borgere,
fortæller Ole Bjerglund Thomsen, der er
sognepræst i Haslev og Freerslev.
Som sagt så gjort. I begyndelsen af sommerferien startede sommercaféen. En
aften om ugen i skolernes 6 uger lange
sommerferie fandt sommercaféen sted
til stor glæde for de 70-80 deltagere, der
dukkede op i Kirkehuset.
Sommercaféen bød på en times sang og
tid til at hygge bagefter med kaffe, øl eller vin, hvor nogle blev tilbage og snakkede. Hver gang kom der nye ansigter til
sommercaféen, og de fik også besøg fra
andre byer som Ringsted, Næstved og
Dalby, fordi de godt kunne lide tilbuddet.
Sang skaber sammenhold
Nogle deltagere plejer at komme til kirkens arrangementer, men der kom også
nogle, der ikke bruger kirkens tilbud så
meget. Og fordi sommercaféen fandt
sted om aftenen, var der flere yngre
deltagere med, der ikke kan deltage i
sangcaféen om formiddagen på grund
af arbejde.
Corona-restriktionerne gjorde sommercaféen til en speciel fornemmelse, fordi
deltagerne skulle synge med afstand til

hinanden. Nogle var lidt anspændte i
starten, fordi de ikke følte sig så tæt på
hinanden. Men i løbet af aftenen blev
stemningen blødt op, og musikken kunne fylde krop og sind med glæde.
- Folk bliver glade af sang, og man har
en oplevelse af, at man har noget sammen – også med mennesker, man ikke
kender og ikke nødvendigvis kommer
til at tale med. Det er inspirerende at
synge, og det kan vi mærke på de mennesker, der kommer. I Højskolesangbogen har vi en rigdom af sange, og vi
kan komme mere ud i hjørnerne af den
med de her arrangementer. Der oplever vi virkelig, hvor bred Højskolesangbogen er, mener Ole.
Vil ikke undvære sangcafé
For hver aften var der lagt et program
for, hvilke 10 sange der skulle synges. En
enkelt gang var det en borger fra byen,
der sammensatte programmet, og de
resterende gange stod præsterne på
skift for opgaven. Før hver sang var der
en lille forklaring til, hvorfor den sang
skulle synges. Det tjente som en slags
introduktion og motivation for sangen.
Nogle af præsterne valgte at sætte et
tema for aftenen, for eksempel ”frihed”
eller ”sommertid”, og derfra valgte de en
palette af sange inden for det emne. Og
alle sørgede for at sammensætte en buket af både noget kendt og ukendt. Den
sidste aften blev programmet sammensat af de ønsker, deltagerne havde.
Flere af deltagerne på sommercaféen
er vant til at komme i sangcaféen, og de
kan slet ikke forestille sig at skulle undvære det.
- Vi regner med, aftencaféen kommer til
at fortsætte en gang om måneden fremover, for rigtig mange syntes, det var dejligt, at der var noget at lave i sommerferien. Mange har også sagt, at de gerne vil
blive ved med at komme til sangcaféen
om aftenen. Nogle har endda sagt, at
hvis ikke kirken fortsætter med at tilbyde sangcafé, vil de få nogle andre til at
gøre det, smiler Ole Bjerglund Thomsen
ved tanken om de mange positive tilbagemeldinger.

Hvad laver et menighedsråd?
Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse. Sammen med de andre
medlemmer af menighedsrådet
arbejder du for at skabe de bedste
rammer for en levende og relevant
folkekirke i dit sogn. Du kan dermed være med til at bestemme,
hvad der sættes i værk i dit sogn
Kort fortalt, menighedsrådet:
• Styrker kirkens liv og vækst
• Synliggør kirken og dens arbejde
• Sikrer, at sognets kirker, kirkegårde, præstegårde og sognegårde er
velholdte
• Står for sognets økonomi gennem
budgetter, regnskaber og økonomistyring
• Er med til at ansætte sognets præster
• Sikrer de bedste arbejdsbetingelser
for kirkens præster og ansatte
• Deltager i valg af provstiudvalg og
stiftsråd
• Styrker fællesskabet i dit lokalsamfund.
Menighedsrådet er arbejdsgiver
Et menighedsråd lægger de store linjer
i sognet og kommer med deres bud på,
hvordan de mener, at sognet skal udvikle sig i den kommende tid. De peger på,
hvilke projekter der skal gennemføres,
og de har styr på den løbende vedligeholdelse af ejendomme og kirkegårde,
som de ansætter personale til at udføre.
Et menighedsråd er derfor arbejdsgiver
for graveren på kirkegården og professionelle til byggetekniske ting som reparationer og lignende.
Menighedsrådsarbejde er frivilligt ar-

bejde, hvor enkelte poster får et honorar. Du behøver ikke særlige kvalifikationer for at stille op til menighedsrådet.
Det vigtigste er, at du har interesse for
kirkens liv og vækst. Derudover skal du
være medlem af folkekirken og fyldt 18
år.
På www.tryggevaeldeprovsti.dk/ finder
du folderen ”Hvilke opgaver har et menighedsråd, og hvem gør hvad?”, hvor
du kan læse meget mere om de opgaver
og poster et menighedsråd har.
Menighedsrådet står ikke alene
Provstiet er i løbende kontakt med menighedsrådene i forhold til, hvad de har
brug for i deres arbejde, og en gang om
året har provsten møde med formændene, hvor de tager forskellige emner
op. Derudover tilbyder provstiet kurser
og foredrag, hvor kirkelige emner tages
op. Emnerne er interessante for menighedsrådet og kan være personaleledelse, planlægning og regnskab.
Flere mindre sogne allierer sig med nabosogne, så de har en større volumen
at gøre godt med. Som lille sogn kan
det være svært at løfte alle opgaver, og
derfor er samarbejde på tværs en god
idé. Nogle sogne vælger at lægge menighedsrådene sammen, så de får en mere
bæredygtig størrelse, men det er helt op
til de enkelte menighedsråd, om de har
lyst til det.
Arbejdet i menighedsrådet er spændende, udvikler dig personligt og tilfører
kvalifikationer til dit CV.
Menighedsrådet i dit sogn har brug for
dig, så støt din kirke og stil op til valget.
Din kirke tror på dig.

Efteråret byder på spændende
arrangementer i Hylleholt
Aktivitetsudvalget i Hylleholt Kirke har planlagt et efterår spækket
med film, foredrag og musikarrangementer, og der er noget for enhver smag
Erindringsværkstedet byder på et spændende foredrag, når Søren Sørensen
fortæller om sit arbejdsliv som kongelig
chauffør den 24. september. Foredrag
i erindringsværkstedet foregår for det
meste med billeder på diasmaskine og
sang, og der bliver gerne serveret lidt
sødt til ganen.
Høstgudstjenesten i Hylleholt har efterhånden udviklet sig til at fokusere på
klima og miljø, og i år vil gudstjenesten
blive båret af præstens klima-prædiken,
høstsalmer og efterfølgende fællesspisning.
- Prædikenen kan handle om planters
rettigheder med Adam og Eva som gartnere i Guds have, hvor mennesket er
forvaltere og medskabere af livet i Guds
hellige lund, tænker sognepræst Erik
Grønvall Kempfner og uddyber:
- Gudstjenesten kommer til at handle
om den virkelighed, vi mennesker hører om i den hverdag, vi befinder os i. Vi
inkluderer hele miljøet, både lokalt og
globalt.
Film, musik og børn
Filmklubben i Hylleholt har også forberedt et tankevækkende program. Den
13. oktober kl. 19.00 viser de ”Jeg er
stadig Alice”, der er et rørende billede

af Alzheimer. Inden filmen holder Erik
Grønvall Kempfner et oplæg, og efter
filmen er der ost, rødvin og dialog om
filmens budskaber.
- Teologi spiller en rolle i alle film. For
eksempel: Hvad er identitet overhovedet? Hvad skal vi huske om os selv for
overhovedet at eksistere? funderer Erik.
10. november kl. 19.00 viser Filmklubben en anden livsbekræftende film om
en mand, Uffe, der får konstateret dødelig kræft og beslutter sig for at skrive
sig ud af sin sygdom. ”Gud taler ud” er
et forsøg på at kurere sig selv og er samtidig et oprør i familien. Også her vil der
være oplæg og dialog om filmen.
- De planlagte musikarrangementer
er på nuværende tidspunkt usikre pga.
Corona, men både i oktober og november vil der være sangaftener. Og søndag den 13. december kl. 10.30 fejrer
vi 3. søndag i advent med et krybbespil
i Hylleholt Kirke opført af minikonfirmanderne og børnekoret, hvor alle er
velkomne. Derudover arbejder udvalget
med flere arrangementer for børnefamilier, f.eks. Godnathistorier med spisning og historie og børnegudstjeneste,
slutter Erik Grønvall Kempfner.

Gospel skaber
store følelser
Kirkens musik: De står midt i kirkerummet i Hårlev Kirke. Farverne på tøjet matcher altertavlens
dæmpede, jordnære kolorit, og
det er ingen tilfældighed, for Jonna Solbjerg og Susan Wandborg er
medlemmer af gospelkoret Fairplay Gospel & Soul, som holder til
i Hårlev Kirke, der har en historie
tilbage til 1080
Gospelkoret Fairplay
Gospelkoret Fairplay øver hver onsdag i
kirken, men hvad får to danske kvinder
til at synge gospel, hvis navn kommer af
god-spell, det gode budskab, og som har
tråde tilbage til 1800-tallets protestantiske bevægelsers religiøse sang i USA, og
som i dag er kendt som et afroamerikansk kulturfænomen?
Jonna Solbjerg fortæller, at de startede
for to år siden, og at det nu er korets
tredje sæson.
- Nogle af os har tidligere sunget i et andet kor, og fik lyst til at danne vores eget
kor. Så vi fandt et godt navn, Fairplay, og
fandt en god kirke, Hårlev, hvor vi blev
utroligt godt modtaget. Vi har været
meget glade for at være her. Allerede fra
første sæson talte vi 45 sangere, og i dag
er vi 40, forklarer hun.
Susan Wandborg supplerer og fortæller,
at hun og Jonna har sunget gospel sammen i cirka fem år, før de var med til at
starte Fairplay.
- Jonna har sunget i 10 år, så vi er garvede korsangere, siger hun i et fælles grin,
for der er meget munterhed mellem
dem, men også stærke følelser, for gospelmusikken rører ved ens sind.
- I min lille by havde jeg hørt, at nogen
sang gospel, og jeg spurgte, om jeg måtte komme forbi og høre dem, og da jeg
kom til kirken, spurgte de straks ”Er du
alt eller sopran?”. ”Øhm, jeg skal bare
høre jer”. ”Nej, nej vi mangler sopraner,
så kom du bare herover”. Som barn fik
jeg altid at vide, at jeg ikke kunne synge,
så for mig var det dels en grænse, som
skulle overvindes, men samtidig dejligt
at opleve en så stor imødekommenhed.
Man bliver så glad i låget af at synge. Jeg
har haft et job, hvor der ikke altid er sket
sjove ting, så det at komme træt hjem fra
arbejde og så hen og synge, det løfter og
renser, fortæller Susan Wandborg.
Giver flere koncerter
Fairplay holder to faste koncerter om

året i Hårlev Kirke, en sommerkoncert
og igen til jul. Derudover har de medvirket ved en musikgudstjeneste i kirken, ved den årlige Kulsvierfestival i
Eskildstrup og i Tivoli Gospel Festival.
En koncert tager ca. 1 1/2 time med 1215 sange, så der skal øves, og teksterne
skal helst læres udenad. De projiceres
op på et lærred på øveaftenerne, så sangerne har frihed til bevægelse. Ved koncerterne hjælper dirigenten, Liza Littau,
ved at bruge forskellige fagter, så kormedlemmerne husker, at der f.eks. skal
synges, at Jesusbarnet blev født; læserne kan selv tænke sig til, hvordan det ser
ud, og det får Susan og Jonna til at bryde
sammen af grin.
Koret giver fem-seks koncerter om året,
så der skal øves en hel del.
- Det er udfordrende; vi lærer at bevæge os til rytmen, at klappe, samt øve en
masse koordinering. Det er supergodt.
Det holder os unge, friske og sprøde,
siger Jonna Solbjerg, og igen bryder de
begge ud i grin.
Sangen vil fortsætte
Selv om gospelmusikken trækker
erindringer om dybe oplevelser og
stærke følelser frem under samtalen, er det vigtigt for Susan Wandborg at fremhæve, at der er stor glæde forbundet med at synge i Fairplay.
- Du må ikke tro, at det er sørgeligt med
gospel, men man får vendt nogle følelser. I sommeren 2019 var vi 2.000 mennesker, som var samlet i Boxen i Herning for at synge gospel til ”Himmelske
dage”, og det var hyggeligt og meget bevægende.
De istemmer begge ”We Can Move
Mountains”, og er enige om, at det er det,
troen kan.
- En af dem, som stod ved siden af mig,
blev også berørt og gav mig et kram, og
i dag er vi begge med i Velgørenhedsorganisationen Make-A-Wish, som opfylder ønsker for børn med livstruende
sygdomme med henblik på at skabe
håb, styrke og glæde, fortæller Susan
Wandborg.
Håb, styrke og glæde er utvivlsomt også
det, som kendetegner lysten til at være
gospelsanger. Men hvor lang tid vil de
blive ved med at synge i gospelkor?
- Vi holder aldrig op. Det gør vi bestemt ikke, kommer det fra Jonna Solbjerg, og Susan Wandborg trumfer:
- Om jeg så skal gå med rollator, så kommer jeg.
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DIN KIRKE
TROR PÅ DIG
Valgforsamling
den 15. september 2020
FAXE KOMMUNE
FAKTA OM VALGFORSAMLINGEN
Valget til menighedsrådet – valgforsamlingen – finder sted 15. september 2020, og i
oversigten til højre kan du se, hvor det finder sted i dit sogn.
Hvem kan deltage i valget?
Alle interesserede kan overvære valgforsamlingen. Men det er kun medlemmer af
folkekirken med valgret i det pågældende
sogn, der har tale- og stemmeret på valgforsamlingen.
Hvordan kontrolleres valgretten?
Før valgforsamlingen begynder, sørger
valgbestyrelsen for, at deltagere med valgret enten bliver markeret i en elektronisk
valgliste eller afkrydset på en udskrevet
valgliste.
Har du valgret og deltager i valgforsamlingen, vil du blive bedt om at legitimere dig
ved at oplyse din fødselsdato. Valgbestyrelsen vil herefter krydse dig af. Derudover

kan du blive spurgt om dit navn og din bopæl.
Er der tvivl om en deltagers identitet, vil
deltageren blive bedt om at fremvise dokumentation i form af sundhedskort, pas
eller kørekort.
Når din valgret er kontrolleret, vil du få udleveret stemmesedler af valgbestyrelsen.
Det er kun dig, der må benytte de udleverede stemmesedler.
Hvordan foregår valget?
Valgforsamlingen afvikles efter en fast
dagsorden. Efter velkomst ved valgbestyrelsen vælges en dirigent, der ikke må være
medlem af valgbestyrelsen. Dirigentens
rolle er at lede valgforsamlingen, og sammen med valgbestyrelsen er dirigenten
desuden ansvarlig for at afvikle afstemningerne.

Sogn
Bråby

Tid
Sted
19.00 Bråby Kirke
OBS: den 17. september

Faxe

19.00 Faxe Sognehus, Præstøvej 1

Freerslev

19.00 Freerslev Kirke, Freerslev Annex

Haslev

19.00 Kirkehuset, Kirkepladsen 8A

Hylleholt

19.00 Hylleholt Sognehus

Karise-Alslev

19.00 Karise Sognehus, Kildevej 1

Kongsted

19.00 Konfirmandstuen, Kongsted Præstegård

Roholte

19.00 Aktivitetshuset i Roholte

Sdr. Dalby

19.00 Dalby Menighedshus

Smerup-Spjellerup

19.00 Konfirmandstuen, Spjellerup Præstegård

Teestrup

19.00 Sognehuset, Teestrup Bygade 33
OBS: den 16. september

Terslev

19.00 Terslev Sognehus

Tureby

19.00 Kirkestuen, Tureby

Ulse-Vester-Øster Egede 19.00 Konfirmandstuen, Ulse Præstgård
Vemmetofte

19.30 Fruerstuen, Vemmetofte Kloster

Øde Førslev

19.00 Præstegårdsladen, Førslev Kirkestræde 5

STEVNS KOMMUNE
Sogn

Tid

Dagsorden for valgforsamlingen er fast:

Enderslev

19.00 Konfirmandstuen, Enderslev Præstegård

1.

Velkomst ved valgbestyrelsen

Havnelev

19.00 Havnelev Borger- og Kulturhus, Mindehøjvej 2

2.

Valg af dirigent

Hellested

19.00 Hellested Forsamlingshus

3.

Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver, kompetencer

Himlingøje

19.00 Himlingøje Forsamlingshus
OBS: den 17. september

Hårlev

19.00 Konfirmandstuen Hårlev Præstegård

og hidtidige arbejde
4.

Opstilling af kandidater til menighedsrådet

5.

Kandidaternes egen præsentation

6.

Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne

7.

Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen

8.
9.

Sted

Lille Heddinge-Højerup 19.00 Sognehuset Rødvigvej
Lyderslev-Frøslev

19.00 Konfirmandstuen, Lyderslev Præstegård

Skriftlig og hemmelig afstemning

Magleby-Holtug

19.00 Magleby Forsamlingshus, Markstrædet 5

Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen

Store Heddinge

19.00 Konfirmandstuen i Store Heddinge Præstegård

10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure

Strøby-Vallø-St. Tårnby 19.00 Kirkeladen i Strøby

11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om muligheden

Varpelev

19.00 Varpelev Forsamlingshus

Vråby

19.00 Vråby Kirke

for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste
12. Eventuelt.
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