Hvordan vælges man som menighedsrådsmedlem ?
Som hovedregel vælges menighedsrådsmedlemmer på en
valgforsamling. Valgforsamlingen er et møde, hvor kandidater
til menighedsrådet opstilles, præsenterer sig og vælges ved
skriftlig, hemmelig afstemning. Forud for afstemningen er
der være mulighed for debat.
Ved menighedsrådsvalget i 2020 afholdes valgforsamlingen
den 15. september 2020 kl. 19.30 i Sct. Mikkels Kirke.

Hvad er valgperioden som menighedsrådsmedlem ?
Medlemmer af menighedsråd vælges for 4 år.
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Menighedsrådets opgave er:

Menighedsrådet består af en række udvalg, der udfører forskellige
opgaver. For eksempel:



At virke for gode forhold for evangeliets forkyndelse.





Forretningsudvalg.

Ved undervisning, foredrag, koncerter, studiekredse og andre
arrangementer for børn og voksne at understøtte og
videreudvikle det kirkelige arbejde.



Kirke- og præstegårdsudvalg, der sørger for at kirke, sognegård og
kirkelade samt præsteboliger holdes i forsvarlig stand.



At sørge for gode arbejdsvilkår for ansatte og frivillige.



Aktivitetsudvalg, der arrangerer koncerter, foredrag mm.



At sørge for, at kirkens bygninger holdes i god/forsvarlig stand.



Kommunikationsudvalg.



Kirkegårdsbestyrelse, som er fælles for alle de 4 kirker i Slagelse.

Hvordan er menighedsrådet sammensat ?
Sct. Mikkels Kirkes Menighedsråd består af 12 medlemmer samt sognets
præster, der er fødte medlemmer.

En række af menighedsrådets medlemmer udfører særlige
opgaver:


Hvor tit holder man møder ?
Menighedsrådsmøder holdes 1 gang om måneden på torsdage kl 19:30.
Der holdes ca. 10 møder om året. Årsplan for det kommende år fastsættes
hvert år på mødet i oktober. Udvalgsmøder afholdes 2-6 gange om året.
Udvalgene fastsætter selv deres mødevirksomhed. Menighedsrådsmøderne
er offentlige, og alle er velkomne.

Formanden forbereder menighedsrådets møder, indkalder
medlemmerne og sørger for, at rådets beslutninger udføres.

Hvad kræves for at blive medlem af menighedsrådet ?


Næstformanden varetager formandens opgaver i dennes fravær.
1. Du skal være medlem af folkekirken.






Kontaktpersonen formidler kontakt mellem de ansatte og
menighedsrådet.
Kassereren fører tilsyn med, at kirkens regnskaber bliver ført på
en tilfredsstillende måde i samarbejde med den daglige
regnskabsfører.
Kirkeværgen står sammen med kirketjenerne for vedligeholdelse af
kirke, sognegård og kirkelade i samarbejde med kirkeudvalget.

2. Du skal have bopæl i sognet eller have løst sognebånd.
3. Du skal være fyldt 18 år.
4. Du skal være valgbar. Alle, der har valgret, er valgbare, med undtagelse af
præster og ansatte ved kirken, der arbejder gennemsnitligt over 8 timer om
ugen. Alle folkekirkemedlemmer, der er fyldt 18 år og har dansk indfødsret
eller har haft fast bopæl i riget i et år forud for valgforsamlingsdagen har
som udgangspunkt valgret til valgforsamlingen.

