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Kirken kalder
Kære medlemmer af folkekirken i Tryggevælde
Provsti. Søndag efter søndag kalder kirkens klokker
til gudstjeneste i provstiets kirker, og mange finder
vej til deres plads på kirkebænken og deltager i bøn,
salmesang og nadver. Dermed er søndagen godt begyndt. Vi har ladt op til ugen, der ligger foran os
Kirken er blevet en selvfølgelighed for os. Den er der
bare, når vi føler, at vi har brug for den. Og sådan
skulle det gerne blive ved.
Lommeuld
Men bortset fra lommeuld er der som bekendt intet,
der kommer af sig selv. Heller ikke kirken. Det kræver, at der nogle, der vil være kirke; forstået på den
måde, at der skal være nogle, der er villige til at tage
et ansvar i en periode, så kirkeklokkerne kan blive
ved med at ringe, at der er tændt for varme og lys,
at børnene kan blive døbt, de unge mennesker blive
konfirmeret, de forelskede blive gift, og de døde blive begravet. At der kan være koncerter og foredrag.
At konfirmanderne bliver undervist, at der kan tilbydes babysalmesang og kor for børn og voksne, og at
der skabes muligheder for, at kirken kan udvikle sig
og mange andre ting.
Menighedsråd
I mere end 100 år har det været landets ca. 2.300 menighedsråd, der har løftet denne opgave. Hvert 4. år
(i enkelte sogne hvert 2. år) skal der i efteråret vælges
et nyt menighedsråd, der fører disse stolte traditioner videre. Til september er det tid til at vælge et nyt
hold.
Vær med på holdet
Overvejer du, om det kunne være noget for dig, så
hold dig ikke tilbage. Spørg præsten eller et andet
medlem af menighedsrådet, hvad arbejdet går ud
på. Der er brug for mange kvalifikationer og masser
af gå-på-mod. I menighedsrådene gælder ’learning
by doing’, dvs. du lærer, mens du står med opgaverne. Derudover tilbydes du kurser, hvor du kan blive
klogere på de specifikke ting, et menighedsråd skal
arbejde med.
Kirken har brug for DIG
Folkekirken og dermed også menighedsrådene står
over for en række udfordringer i fremtiden. Er du
interesseret i at være med til at løse dem til gavn og
glæde for den lokale menighed, så mød op til valgforsamling den 15. september i din lokale kirke/sognegård og hør nærmere.
Venlig hilsen

Erhard Schulte Westenberg
Provst i Tryggevælde Provsti

Kirken styrker den
enkelte og fællesskabet
Studiekredse, sangaftener
og foredrag betyder lige så
meget som gudstjenester,
fortæller en trofast kirkegænger
- Jeg går tit til gudstjeneste, men det
er ikke noget med, at jeg er fast kirkegænger hver søndag. Jeg deltager
også i alt muligt andet, siger Kirsten
Knudsen, der bor i Strøby Egede på
Stevns. Dermed adskiller hun sig fra
flertallet af de gængse kirkegængere,
hvis man læser tidligere forskningslektor og ph.d. Marianne Gaardens
undersøgelse om ’den skjulte kirkegænger’ fra 2014.
Marianne Gaarden er i dag biskop
over Lolland-Falsters Stift. Hendes
undersøgelser viser bl.a. et gennemgående træk af, at oplevelsen af præsten er central for kirkegængernes
villighed til at lytte til og være i dialog
med prædikenen.
God til at tolke teksten
Det er en oplevelse, som Kirsten
Knudsen kan genkende.
- Jeg går meget op i, om prædikenen
er god. Teksterne ligger jo fast, og jeg
kan godt lide, at en præst udlægger
det på sin egen måde; at en præst er
god til at tolke teksten og sætte den
i relation til noget aktuelt. Det har
jeg haft rigtigt gode oplevelser med,
forklarer hun og understreger, at det
giver en større forståelse af et aktuelt
samfundsproblem, at det kan sættes
ind i en kirkelig tradition.
- Det kan sætte tanker i gang i mig og
give mig lyst til at fordybe mig i noget.
Hvis det er godt, så har jeg noget med
mig, når jeg går derfra; som jeg tænker over og kan læse om, og det kan
give idéer til emner i studiekredsen
og andre foredrag. Gode præster og
prædikener giver én noget med, og
så er det op til hver især, hvad vi gør
ved det, siger hun.
Deltager i studiekredse
Kirsten Knudsen er ikke medlem
af menighedsrådet, men hun er en
trofast deltager i mange af kirkens
arrangementer, og hun bruger både
kirkerne i Strøby, St. Tårnby og Valløby.
- For det første er jeg medlem af kirkens studiekreds og har været det i

Læs mere på: www.tryggevaeldeprovsti.dk/valg-2020/

mange år. Sammen med præsterne
kan vi foreslå, hvilke emner vi ønsker at beskæftige os med. Vi foreslår f.eks. egnede bøger. Og så er der
jo sangaftener. F.eks. har vi i Valløby
Kirkes konfirmandstue typisk haft
en sangaften en gang om måneden,
hvor organisten spiller, og en af kirkesangerne deltager.

gange tilbage til sangens betydning.
- Det har altid betydet meget for mig.
Når min mor havde læst Fadervor for
mig, så sang vi altid ”Jeg er træt og går
til ro”. Og så hørte hun morgenandagten fra Domkirken i København, og
der var jo salmer, og jeg elskede disse
salmer. Sang har altid fulgt mig i mit
liv, understreger hun.

Kirsten Knudsen fortæller, at ”hatten” går rundt med små ønskesedler
fra de fremmødte.
- Jeg ønsker ofte ”Den milde dag er
lys og lang” af Carl Nielsen og Aage
Berntsen, den er bare så smuk. De er
ikke nødvendigvis kirkerelaterede,
men typisk fra Højskolesangbogen.
Der er også mange foredrag. F.eks.
blev et arrangement med kirkesanger Marianne Nielsen til en fremragende koncert, og så er der ofte en
lille andagt i tilknytning, forklarer
Kirsten Knudsen.

Søger fællesskabet
Kirken har også haft betydning for
familiens fælles højtider og begivenheder som bl.a. bryllupper, barnedåb
og konfirmationer.
- Derfor har fællesskabet en betydning, fælles om at lytte til prædikener,
fælles om at synge, det giver noget.
Jeg har en god bid af min barnetro i
behold. Jeg gik i søndagsskole, da jeg
var barn, men barnetroen skal jo passes; lyder måske mærkeligt, for det er
jo der, at det starter. Mine forældre
gik ikke specielt meget i kirke, men
min mor læste Fadervor med mig
hver eneste aften. Og det gør jeg selv
den dag i dag, jeg kunne ikke forestille mig at sove uden. Det at have
en fornemmelse af, at der er noget,
som er større end dig selv, os alle. Så
det skal deles med andre. Og tro og
tvivl følges ad, men for at der ikke
skal være for meget tvivl, så er det
godt at søge fællesskabet med andre
mennesker. Troen kan komme og gå
og skal ligesom passes og stimuleres.

Sangen er værdifuld
Emner i foredragskredsen har f.eks.
været moderne kirkekunst, og ofte
går Kirsten Knudsens sogn sammen
med kirker og præster fra Endeslev
og Hårlev, ”så er der også bedre råd til
at få dygtige mennesker udefra”, fortæller Kirsten Knudsen med et smil.
Men sangen og fællesskabet betyder
meget for hendes engagement i det
kirkelige liv.
- Der er tit salmer, som jeg ikke kender, men jeg nyder at høre orglets
brusen og en dygtig kirkesanger, men
jeg synger med af hjertets lyst, når jeg
kender salmerne. Hele den stemning
er meget værdifuld, for det løfter én
ud af hverdagen. Det har man nogle
gange brug for.
Kirsten Knudsen kommer mange

- Jeg flyttede til Strøby Egede i 1991
og havde svært ved at falde til, det var
ikke nemt at få kontakt. Det var først,
da jeg begyndte at komme i kirken,
deltage i aktiviteterne, at jeg blev en
del af et fællesskab. Der lærte jeg flere mennesker at kende i mit nabolag.
Det kan jeg i høj grad anbefale andre,
slutter Kirsten Knudsen.

Prisvindende Sarah
Bernhardt i Vemmetofte
Deltagere i orienteringsmødet på
Vemmetofte Kloster nød godt af et
ekstra lækkert indslag, da der blev
serveret prisvindende Sarah Bernhardt-kager fra Karise Bageri
På Vemmetofte Kloster bor nogle kageglade beboere, der satte sig for at teste,
hvilken af tre udvalgte bagere der kreerede den bedste Sarah Bernhardt-kage.
Alt sammen uden bagernes vidende.
Med et professionelt pointsystem sat
op, blev Sarah Bernhardt-kager fra La
Glace, Taffelbay og Karise Bageri testet
for smag, udseende, konsistens og farve.
- Da vi kunne udpege Karise Bageri som
vinder, satte vi et show op for dem, og
bager Michael Nielsen fik overrakt både
pokal og specialfremstillet digt foruden
æren. Historien nåede tilmed lokalavisen, og bagermesteren var meget
benovet og begejstret for den nye pris,
fortæller Anne Margrethe Rasmussen,
formand for Vemmetofte menighedsråd.

Familiebrunch i Bråby Kirke
I Bråby er børn og børnefamilier i
fokus. Derfor holdt menighedsrådet som noget nyt i 2019 en familiebrunch i tilslutning til en gudstjeneste kl. 9. Overraskende mange
i alle aldre mødte op, også nogle
der ikke så tit kommer i kirken
Sognets beboere kunne på orienteringsmødet smage den omtalte vinderkage
og samtidig høre mere om muligheden
for at være med i menighedsrådet inden
valget.

Præster
samarbejder
på tværs
Det begyndte som ferie- og fridagsafløsning, men er endt som et
lykkeligt samarbejde. At løfte i flok
og have tætte kollegiale relationer
giver overskud, både når hverdagen flyder i sit vante, rolige tempo og særligt, når der er fuldt tryk
på, og man må ringe til en ven for
at få enderne til at mødes og arbejdsliv og familieliv til at gå op i
en højere enhed
Præsteteam Nordstevns består af Ida
Secher, Anette Seifert, Kirstine Arendt
og Janne Melcher, og i omkring 7 år har
teamet dækket ferie og fridage ind for
hinanden. Der er skiftet ud på et par af
posterne, men det gode samarbejde består, og ud af det er vokset et ønske om
mere samarbejde.
- Det begyndte med samarbejde om
Studiekreds og litteraturlæsning. Under
planlægningen af den første sæson viste det sig, at vi godt kunne lide at være
sammen, og at det at planlægge noget
sammen løftede idéerne og tankerne
om, hvad der kunne lade sig gøre, fortæller de.
Nye idéer til arrangementer
Det er blevet til alt fra foredrag i kirkerne og sognegårdene til fællesmiddage
på Vallø Slotskro, sangaftener og meget
mere. Der er hvert år busture for at opleve andet end det nære, alt sammen
båret af Studiekredsudvalget, der består
af flittige, frivillige damer, der sammen
med præsteteamet planlægger og udfører studiekredsens ønsker om emner for
den kommende sæson.

- Lige nu er vi midt i emnet ”Kirkekunst”,
et stort og bredt emne, der får lov til at
fylde og berige os med indtryk og oplevelser, der er anderledes end de kendte fra vores egne kirke. Ud af det første
samarbejde er sprunget mange andre
idéer, og sidste skud på stammen er
”Cykel-gudstjenester”. Det kommer til at
foregå søndag den 13. september, hvor
vi begynder i Hårlev, cykler til St. Tårnby og videre til Strøby for at slutte i Varpelev. Undervejs holder vi gudstjenester
og andagter i kirkerne, forklarer de fire
præster.
Samarbejde kræver tillid
Et tæt samarbejde kræver en stor portion vilje til, at det kan blive til en realitet, og samtidig skal der være tillid parterne imellem. Og når det drejer sig om
præster, skal der også være tillid fra alle
menighedsråd og sognebørn. Alle skal
have tillid til, at den præst, der kommer,
gør alt efter bedste evne og selvfølgelig
aldrig på samme måde, som ens egen
præst ville have gjort det.
- Indbyrdes har vi fuld tillid til hinanden, vi støtter hinanden og sparrer med
hinanden. Hvor skal man som præst
ellers gå hen og tale om de helt særlige
vilkår, man lever under som præst? Ikke
mange andre ved, hvad det vil sige at bo
i en embedsbolig på godt og på ondt,
eller hvordan man får fokus på at lave
præstearbejde, understreger teamet.
- Vi er alle glade for vores arbejde, men
vores samarbejde gør os stærkere og
gladere, og så har vi det sjovt sammen
og hygger os i hinandens selskab, slutter
Præsteteam Nordstevns.

De sætter familiearbejdet højt i Bråby
Kirke. Men der er grænser for, hvor mange spaghettigudstjenester de kan have,
fortæller formand for menighedsrådet,
Dora Jørgensen. Derfor var det naturligt
at prøve at samle sognets beboere til en
familiebrunch efter gudstjenesten kl. 9.
- Vi sad i Grevestolen, hvor greven sad
i gamle dage. Her kan vi nemlig dække
op til omkring 30 personer, og vi endte
med at være lidt over tyve personer til
familiebrunchen. Der kom både konfirmander og deres forældre, gamle kirkegængere og familier, der ikke normalt

kommer i kirken, så det var en god dag,
mindes Dora.
Ro til at hygge med naboerne
- Gudstjeneste kl. 9 og efterfølgende familiebrunch passer godt ind i familielivet, og det er hyggeligt at snakke med
nogle fra lokalområdet. Det er, som om
folk har mere tid på det tidspunkt, så der
var en dejlig ro på, fortæller Britta Nielsen, der både var deltager i familiebrunchen og også sidder i menighedsrådet.
For Julie Søndergård, der deltog med
mand og tre børn, var familiebrunchen
en oplagt chance til at lære sine nye naboer og sognet bedre at kende:
- Vi er nye tilflyttere og havde kun boet
i Bråby nogle måneder, da vi deltog i
den første familiebrunch. Det er godt at
møde andre mennesker lokalt, specielt
fordi det er et meget lille lokalområde.
Det var hyggeligt at møde de andre, og
vi deltager gerne i flere arrangementer.

Minikonfirmander i Hylleholt

Kirkekor giver børn og unge
sangglæde og fællesskab
Flere steder i provstiet spreder
musikken glæde hos børn og unge,
der synger i kirkekor. I de to kirkekor i Hårlev-Varpelev og LyderslevFrøslev er der godt gang i tonerne,
og korlederne nyder deres musiske arbejde med de unge

Godt humør ved at synge
I Lyderslev-Frøslev har organist Lone
Sand ledet kirkekoret i de sidste 2½ år,
og der er en god, stærk tradition i de to
sogne for børne- og ungdomskor. Alle er
velkomne til at synge med i koret, der på
nuværende tidspunkt består af børn og
unge på 9-15 år.

- Sangerne får sindssygt meget ud af det,
både fællesskab, sang og kor. Sang skaber glæde, og når man synger sammen,
hører man sammen. Man bliver mere
rummelig og får nye venner. Og så har
vi det sjovt, fortæller Nikolaj Skaaning,
der er organist og korleder for HårlevVarpelev kirkekor.

- Koret er en social ting for de fleste. Jeg
er glad for at kunne give plads til sangglæde, musik og fællesskab. Det er hyggeligt, og så kan de jo godt lide at synge. Vi har en fast ramme på omkring 10
børn og unge, og så kommer der nogle
ældre elever en gang imellem, fortæller
Lone Sand.

Koret har været en del af hans organiststilling siden 2006, og for tiden har koret
11 sangere fra 4.-8. klasse. Hvis de har
lyst, må de gerne fortsætte efter 8. klasse.

- Da jeg gik til minikonfirmand i kirken,
opdagede jeg, der var et kor i konfirmandstuen. Lone spurgte, om det var
noget, jeg kunne have lyst til at være
med til, og så startede jeg. Det er jeg
rigtig glad for, jeg gjorde. Jeg er stadig
med i koret, fordi jeg rigtig godt kan
lide at synge. Vi synger mange forskellige sange udover salmer. Jeg bliver i
godt humør af det og kommer altid glad
hjem fra kor, fortæller Astrid fra Lyderslev-Frøslev kirkekor.

I Hårlev-Varpelev har koret givet Jacob
fra 4. klasse mulighed for at blive dygtigere til at synge, og selv om der var en fra
hans klasse, der gik i koret, var det ikke
derfor, han meldte sig til:
- Jeg vil gerne træne min stemme op,
fordi jeg drømmer om at blive sanger,
fortæller han.

Hylleholt Kirke sætter hvert forår
fokus på konfirmation i børnehøjde, når de inviterer til minikonfirmand. Og de har stor succes med
forløbet, der både gør børnene fortrolige med kirken og samtidig er
et godt sted at koble af efter skole
- Minikonfirmand er for børnene en frivillig ting, de kan gå til efter skole, og det
skal være sjovt og anderledes. Forløbet
handler om at skabe relationer mellem
børnene, kirken, skolen og forældrene –
og det hele starter med minikonfirmander, fortæller kateket Michael Nørgaard,
der underviser minikonfirmanderne.
Minikonfirmand er et tilbud til 3. klasse,
og forløbet strækker sig over 10 gange.
Gennem forløbet bliver børnene godt
rustet til at tage en beslutning om konfirmation, og børnene får indblik i den
kirkelige kultur.
Valgt af børnene
De fleste af børnene bruger ikke kirken
i forvejen, men de har hørt om forløbet
og synes, det lyder interessant. Forældrene støtter op, fordi de gerne vil holde
traditionen ved lige ved at videregive
den kirkelige kultur til børnene. Og eleverne vælger oftest selv at komme:
- Jeg valgte at gå til minikonfirmand, fordi jeg havde fået at vide, at det var sjovt
og hyggeligt. Jeg synes, det var spændende, fortæller Niels.
Også Victoria valgte selv at gå til minikonfirmand for at lære mere om konfirmation:
- Jeg vil gerne konfirmeres om nogle år,
og jeg ville gerne se, hvad det gik ud på.

Jeg synes, det er så hyggeligt at være i
kirke og kan godt lide at synge. Det var
spændende, det vi fik at vide. Og jeg elsker kage, som der var hver gang.
Samvær, snak og spisning
Michael henter eleverne efter skole, og
sammen går de alle til kirken, hvor de
starter med at synge en sang. Derefter
laver de mad, og efter spisning står programmet på alvorligere emner som bibellæsning, hvor de leger fortællingen
bagefter.
- Til sidst arbejder de praktisk med et
personligt produkt, og det vigtigste er,
at de laver noget, de kan tage med hjem.
Det kan være et armbånd med perler,
der symboliserer nogle bestemte ting.
Eller det kan være et krammekors til at
have i lommen, fortæller Michael.
Nogle gange skriver de en bøn, som de
siger oppe fra prædikestolen. På den
måde lærer børnene, at kirken er et sted,
de kan bruge til noget i deres hverdag.

Jeg tror på vores
Gud og kirke
Det lå ikke i kortene, at Claus Hegelund skulle blive formand for
sit lokale menighedsråd i Terslev,
men hans stærke interesse for kirken fik ham til at stille op. Faktisk
var han også formand i et par år for
omkring 10 år siden. Og nu er han
igen formand på andet år
- Første gang jeg stillede op, havde jeg
bare lyst til at finde ud af, hvad menighedsrådet var for noget. Jeg havde læst
lidt om, hvad det handlede om, men at
opleve det er noget andet. Og jeg oplevede et vanvittigt spændende arbejde,
fortæller Claus, der dog holdt en pause,
inden han for to år siden igen stillede op
til menighedsrådet.
- Jeg tror på vores Gud, og jeg tror på
kirken, og den demokratiske proces for
kirkens liv og sognet betyder meget for
mig. Derfor valgte jeg at stille op igen,
fortæller han.
Samarbejde med inspiration
og nærvær
Menighedsrådet har blandt andet ansvar for forvaltning og økonomi udover
de mange andre spændende opgaver,
og det er en stor tilfredsstillelse for Claus
Hegelund:
- Jeg føler en glæde ved at være til stede
i en levende organisation, som et menighedsråd er. Og jeg er taknemmelig
for, at jeg får lov at være med i min høje
alder. Der er plads til alle – unge, modne
og ældre. Vores samarbejde med præsterne og de valgte menighedsrådsmedlemmer er inspirerende og pragtfuldt –
næsten som et ægteskab, der går op og
ned, men der er plads til hygge og nærvær, smiler han.
Claus smiler i det hele taget meget, og
stemmen afslører, at han virkelig bræn-

der for arbejdet omkring kirken. Som
formand er han den officielle talsperson
for kirken og menighedsrådet, så hans
primære opgave er at lede møder, forhandlinger og afstemninger og sikre, at
det, der bliver besluttet, bliver ført ud i
livet. Og hans baggrund som mangeårig
leder i det offentlige hjælper ham i menighedsrådsarbejdet.
Støt op om det lokale og folkekirken
Hvor han får energien og inspirationen
fra, er han ikke i tvivl om: Troen er hans
stærkeste inspirationskilde, og samarbejdet i menighedsrådet og kontakten
til sognet og dets beboere bekræfter
ham i, at det, de gør, giver mening. Og
han er da heller ikke i tvivl om, hvorfor
det er vigtigt at bidrage i menighedsrådet:
- Hvis du vil din kirke! Skal vi beholde
vores folkekirke? Så er det vigtigt, at vi
som valgte kan og vil støtte op om vores
præster og deres forkyndelse i alle de
kirkelige handlinger. Det handler i virkeligheden om at gøre en aktiv indsats
for det lokale og dets folkekirke. Og hvis
man vil udvikling og samspillet, så kommer resultaterne også, uddyber Claus.
Terslev er en aktiv by med mange arrangementer, og det falder naturligt, at kirken er en del af byens fællesskab. Både
præsten og menighedsrådet gør en aktiv
indsats for det lokale liv med musiske
arrangementer for alle aldre, foredrag,
historiefortælling til blandt andet halloween og jul og seniorklub.
- I Terslev mødes repræsentanter fra
foreninger, interesseorganisationer og
kirken jævnligt i et Fællesmøde, hvor vi
sammen arrangerer forskellige aktiviteter. Fælles for os er, at vi vil noget for og
med Terslev og byens borgere. Terslev
er et godt og hyggeligt sted at bo, slutter
Claus Hegelund.

DIN KIRKE
TROR PÅ DIG
Valgforsamling
den 15. september 2020
FAXE KOMMUNE
Sogn
Bråby

Tid
Sted
19.00 Bråby Kirke

Faxe

19.00 Faxe Sognehus, Præstøvej 1

Freerslev

19.00 Freerslev Kirke, Freerslev Annex

kan du blive spurgt om dit navn og din bopæl.

Haslev

19.00 Kirkehuset, Kirkepladsen 8A

Hylleholt

19.00 Hylleholt Sognehus

Er der tvivl om en deltagers identitet, vil
deltageren blive bedt om at fremvise dokumentation i form af sundhedskort, pas
eller kørekort.

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

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

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.

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
19.00 Konfirmandstuen Hårlev Præstegård

og hidtidige arbejde

Sted

4.

Opstilling af kandidater til menighedsrådet

Hårlev

5.

Kandidaternes egen præsentation

6.

Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne

Lille Heddinge-Højerup 19.00 Sognehuset Rødvigvej

7.

Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen

8.

Skriftlig og hemmelig afstemning

9.

Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen

Lyderslev-Frøslev

19.00 Konfirmandstuen, Lyderslev Præstegård

Magleby-Holtug

19.00 Magleby Forsamlingshus, Markstrædet 5

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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