Sådan stiller du op
Efter afholdelsen af det Offentlige orienteringsmøde tirsdag den 9. juni foregår valg til
menighedsråd på en Valgforsamling tirsdag den 15. september kl. 19.00 i Laden.

Valg til Vetterslev-Høm
Sognes Menighedsråd

Vetterslev-Høm Sognes Menighedsråd har besluttet, at menighedsrådet består af 10
medlemmer, 5 fra Vetterslev Sogn og 5 fra Høm Sogn. Derudover skal der også vælges
suppleanter for henholdsvis Vetterslev Sogn og Høm Sogn.

tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.00 i Laden
Vetterslev Bygade 27

Valgforsamling
Tirsdag den 15. september kl. 19.00 i Laden, Vetterslev Bygade 27, afholder VetterslevHøm Sognes Menighedsråd valg til menighedsrådet. Opstilling og valg af kandidater og
stedfortræder foregår på mødet. Kandidaterne præsenterer sig, der er mulighed for
debat og der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater og
stedfortræder. Resultatet af afstemningen afgør hvem der er valgt til menighedsrådet.
Der er dog mulighed for, at en senere indleveret liste med kandidater og stillere kan
udløse et afstemningsvalg.
Menighedsrådet tiltræder sin funktionsperiode 1. søndag i advent 2020. Valgperioden er
4 år.

Kontakt menighedsrådet
Opgavefordeling, arbejdsformer og traditioner varierer fra sogn til sogn. Derfor er det en
god idé at kontakte menighedsrådet for at høre hvordan menighedsrådet organisere
deres arbejde. Det gør det nemmere at vurdere hvor og hvordan du kan bidrage.

Vetterslev Kirke

Høm Kirke

Hvad er egentlig
meningen med det hele?
Sådan stiller du op

Vetterslev-Høm Sognes Menighedsråd
http://www.vetterslevoghoemkirker.dk/
Valg til menighedsråd
Tirsdag den 15. september kl. 19.00 i Laden – Vetterslev Bygade 27
Vetterslev-Høm Sognes Menighedsråd
Vetterslev Sogn
Poul O. Nielsen tlf. 5764 3498 – modtager genvalg
Jette Nordkamp tlf. 5764 3406 – modtager genvalg
Elmo Hansen
tlf. 2478 0931 – modtager genvalg
Peter Pihl-Poulsen tlf. 2427 8817 – modtager genvalg
Lene Nielsen
tlf. 5764 3464
Høm Sogn
Tage Jørgensen tlf. 5764 3161 – modtager genvalg
Ingelise Olsen
tlf. 2284 4133
Inger Hald Nielsen tlf. 2332 2086 – modtager genvalg
Arne Jensen
tlf. 2291 1561 – modtager genvalg
Inger Kyed
tlf. 2553 3356 – modtager genvalg
Sognepræst Conni Gosmer Schmidt tlf. 2979 3053
Medarbejderrepræsentant Ken Koch-Larsen tlf. 4118 2845

Hvad er egentlig
meningen med det hele?
Vetterslev-Høm Sognes Menighedsråd arbejder for at sikre de bedste rammer for en
levende og relevant folkekirke i Vetterslev og Høm. Stil op til menighedsrådsvalget
tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.00 i Laden, Vetterslev Bygade 27, og vær med til at
give noget godt videre.

Menighedsrådets rolle og opgaver
Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse med både kirkelige og administrative
opgaver. Og opgaverne spænder vidt.
Menighedsrådet planlægger hvilke aktiviteter der skal være i kirkerne og Laden, fx
koncerter, babysalmesang, sorggruppe, foredrag, filmaften i Laden, eftermiddagsmøder,
sommerfest i Præstegårdshaven, besøgstjeneste og børneaktiviteter, og har derfor stor
indflydelse på livet i kirkerne og Laden. Det er også menighedsrådet der sammen med
sognepræsten fastlægger gudstjenesterne.
Menighedsrådet har ansvaret for rammerne. Menighedsrådet ansætter og leder kirkens
ansatte (undtagen præsten), bestyrer kirkegården og værner om kirkens kulturværdier i
form af bygninger og inventar.

Og meningen med det hele?
At skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse.
Menighedsrådets medlemmer
Vetterslev-Høm Sognes Menighedsrådet består af 10 valgte medlemmer. 5 fra Vetterslev
Sogn og 5 fra Høm Sogn. Sognepræsten er født medlem og medarbejderne vælger en
repræsentant til at deltage i menighedsrådsmøderne.
For at kunne stille op og blive valgt til Vetterslev-Høm Sognes Menighedsråd skal man
have bopæl i Vetterslev Sogn eller Høm Sogn eller løse sognebånd. Og man skal være
over 18 år, være medlem af folkekirken og have dansk indfødsret eller bopæl i Danmark
et år forud for valgdagen.

