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I efteråret 2016 skal der vælges ca. 13.000 medlemmer til landets menighedsråd. I Hille-
rød Provsti er der 16 menighedsråd. Når valget er overstået, vil der være mindst 130 
menighedsrådsmedlemmer i provstiet, som dækker Allerød og Hillerød kommuner. 

Hver kirke har sine egne aktiviteter, lokalt ansvar for økonomi, bygninger og eventuelt en tilknyttet kirkegård. 
Det betyder, at du har mulighed for at blive engageret i en organisation, hvor du kan få afprøvet dine evner 
indenfor formidling, kommunikation, ledelse, HR, økonomistyring, bygningsvedligehold og måske også større 
byggeprojekter. 
Alle disse opgaver kan sammenfattes i menighedsrådsløftet, der lægger vægt på, at du som menighedsråds-
medlem ”skal skabe gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst”. 

Som menighedsrådsmedlem i en af kirkerne i Hillerød Provsti bliver du også del af et større fællesskab. Et af 
kendetegnene ved kirkerne i Hillerød Provsti er nemlig, at man gerne vil styrke fællesskabet og udnytte hinan-
dens muligheder og ressourcer på bedste vis. Vi tror på, at enkeltvis kan vi meget, men vi kan mere sammen. 
Særlig når vi kan være sammen og stadig være os selv.

Det har skabt en lang række fælles tiltag for hele eller dele af provstiet, f.eks. salmemaraton, Kirkehøjskole og 
Skoletjenestens arbejde mellem kirke og skole samt 2. pinsedagsgudstjeneste i Slotsparken, Kirke Care og 
foredragsaftener. Også mange praktiske og administrative opgaver løses for nogle af sognene i fællesskab, som 
f.eks. regnskabsopgaver, personregistrering, drift af kirkegårde m.m. 

 

• At der er 4,4 mio. medlemmer af folkekirken i Danmark? 

• At der er 2.123 sogne spredt over hele Danmark? 

• At der findes i alt 1.756 menighedsråd i Danmark? 

• At menighedsrådene har i alt 12.922 valgte medlemmer -  
heraf er 7.029 kvinder og 5.893 mænd? 

• At det yngste menighedsrådsmedlem i Danmark er 18 år, 
og det ældste er 95 år?

Vidste du:

Menighedsrådsmedlemmer mødes i erfagrupper, der 
retter sig mod de enkelte opgaver. Vi har f.eks. erfa-
grupper for formænd, kontaktpersoner, kirkeværger og 
aktivitetsudvalg. Det betyder, at der altid er hjælp at 
hente, inspiration at dele og spændende relationer at 
blive rigere af. 

At være en del af et menighedsråd er en udfordring. 
Det kræver noget af dig, men du vil få del i et stort 
og rigt samarbejde både i sognet lokalt og i provstiet 
generelt. 

Så tag denne opfordring til dig: Mød op 13. september 
i dit lokale sogn, hvor der vil være orienteringsmøde 
og dernæst opstillingsmøde – du er måske lige den, vi 
mangler i fællesskabet! 
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Præsten er vigtig, fordi dåb og nadver, gudstjenester, 
konfirmationer, vielser og begravelser skal gå ordentligt til. 
Alligevel står præsten ikke over, men ved siden af 
og sammen med alle andre døbte i sognet. 
Det er en central pointe i en luthersk kirke, at præst og 
menighed sammen har et ansvar for kirke og sogn – 
både indhold og mursten. 

Derfor skal 20 kirker i Hillerød Provsti have et menighedsråd.

1. Hvis du tror, at der er mere at sige om tilværelsen end det, videnskaben og fornuften kan levere af  
forklaringer. 

2. Hvis du vil være med til at støtte, at de mange, smukke kirkebygninger fortsat kan stå velholdte i  
landskabet. 

3. Hvis du mener, at de menneskelige værdier, kirken står for, er væsentlige. 

4. Hvis du mener, at tro og håb ikke kun er noget, vi har for os selv, men også er noget, vi er sammen om. 

5. Hvis du vil have, at der er et sted, hvor alle er velkomne, også dem, der søger og tvivler - et sted,  
hvor sandheden ikke er fastlåst, men i bevægelse. 

6. Hvis du vil støtte det blomstrende musikliv, som har hjemme i kirken og bruger dens rum. 

7. Hvis du er glad for, at der er et sted, hvor man altid kan gå hen og tale med en, uden at det skal  
registreres og journalføres. 

8. Hvis du vil have indflydelse på, hvilken vej folkekirken skal gå. 

9. Hvis tanken om, at Gud elsker alle mennesker - også de fremmede og dem, som ingen bryder sig om - 
siger dig noget. 

10. Hvis du ville savne folkekirken, hvis den ikke var der.

10 gode grunde til at være i folkekirken:

Derfor - mød op til orienteringsmøde i dit sogn 13. september - og hør mere !

Hvad tror du på ?

Tidligere var Danmark en enhedskultur, hvor næsten 
alle danskere var døbte og medlemmer af folke- 
kirken. I dag er danskerne en langt mere broget flok 
både etnisk, kulturelt og religiøst. Nogle begræder 
udviklingen, andre lovpriser den, men det udfordrer 
folkekirken.

Muslimerne udfordrer folkekirken – fordi deres tro er 
synlig som et sjal i gadebilledet og et bedetæppe på 
arbejdspladsen. Deres tro er som et lydløst spørgs-
mål: ”Hvad tror du på?” Et spørgsmål, som mange i 
dag har svært ved at sætte ord på, fordi mange har 
glemt det religiøse modersmål.

Ateistisk Selskab udfordrer folkekirken - ikke bare 
med deres busreklamer, men også med deres primi-
tive karikaturer af, hvad vi som kristne tror på. De får 
det til at lyde, som om vi er mindre begavede eller 
trænger til at blive helbredt for en psykisk lidelse, blot 
fordi vi er kristne. Som om man ikke kan tro på både 
Big Bang, og at Gud er den, der har skabt alt ud af 
intet. Som om alt i livet kan forklares rationelt.

Valget er dit !

Individualiseringen udfordrer folkekirken, når dåb 
ikke længere er naturligt for nybagte forældre, og 
kirkebryllup ikke længere er en selvfølge for dem, der 
vil giftes - selv om de er medlemmer af folkekirken.

Traditionen er på vej til at blive erstattet af et aktivt, 
autentisk valg. Det er der på mange måder noget 
sundt ved. Bevidstløs gentagelse, fordi det plejer vi, 
har godt af et hovedeftersyn en gang imellem.

Men for at kunne vælge må vi vide noget. Derfor 
handler kirken også om undervisning for både børn 
og voksne. Det handler om livsoplysning – at være 
med til at skabe folkelige fællesskaber, hvor vi sam-
men kan søge svar på livets store spørgsmål.

Kirke er noget, vi skaber sammen. Derfor er oriente- 
ringsmødet i dit sogn den 13. september ikke kun for 
den, der går med et menighedsrådsmedlem i maven. 
Det er for alle, som vil være med til at arbejde for 
folkekirkens liv og vækst.

Vidste du:
• At der pr. 1.1.2016 er 57.528 folkekirkemedlemmer i 

Hillerød Provsti.  

• Heraf er de 27.356 mænd og de 30.172 kvinder.  

• 17.327 er ikke medlemmer af folkekirken i Hillerød Provsti  

• 54 % af disse er mænd. 

Kirke af levende sten

Mange forbinder menighedsrådets arbejde med  
ansvaret for at ansætte kirkens medarbejdere, 
vedligeholde kirkens bygninger og styre kirkens 
økonomi. Det er også fuldstændig korrekt, men det 
kan og må ikke stå alene.

For kirken kan have den bedste økonomi og de 
smukkeste bygninger, og det har vi på mange måder 
i Hillerød Provsti, men det er ikke de ydre rammers 
perfektion, der skaber liv og vækst. En kirke kan 
være ludfattig og rammerne totalt nedslidte, og så 
syder og summer kirken alligevel af liv og vækst.

Hvorfor? Fordi, som Grundtvig siger det: ”Guds 
hus og kirke er bygget af levende stene”. Kirken er 
engagerede, levende mennesker - frivillige sammen 
med ansatte - som gider lægge tid, energi og kræfter 
i at gøre det kristne budskab meningsfuldt ind i den 
virkelighed, vi lever i NU for ALLE fra vugge til grav.

Den danske folkekirke er ikke en præste-kirke, men en folke-kirke!

menighedsråd?

Hvorfor 
skal vi 
have et

Af Jørgen Christensen
Provst i Hillerød Provsti 
og sognepræst i 
Frederiksborg Slotskirke
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• At der i 2015 blev født 679 børn i Hillerød Provsti.  

• At der samme år blev konfirmeret 852 unge mennesker 
i provstiets kirker. 

Vidste du:

“Jeg har valgt at være frivillig i kirken for at give noget tilbage. Det kan lyde lidt 
patetisk, men kirken har jo åbnet sine arme mod mig, ligesom den gør mod 
alle andre: alle er velkomne. Jeg vil gerne være med til, at andre skal føle sig 
lige så velkomne, som jeg har følt mig.

I kirken møder jeg også mennesker, der ikke interesserer sig for det samme 
som jeg. Vi er ikke nødvendigvis ens, men vi kan finde et fællesskab, som er 
meningsfuldt i den tid, det varer.

Mai Nejst Larsen, frivillig Frederiksborg Slotskirke.

“Menighedsrådet er dem, der passer på kirken. De er medvirkende til, at det 
er rart at komme i kirken. Det nuværende menighedsråd er meget synligt og 
deltager i meget. Det vil jeg sætte pris på også vil gøre sig gældende med det 
kommende menighedsråd.

I min kirke er der et rigt musikliv. Det er mit indtryk, at der er en stor bredde 
og stor tolerance. Kirken er favnende. Børnene, de unge og de gamle er de 
vigtige i det daglige. Vi andre ved, hvor vi kan finde kirken.

Torben Callesen, kirkegænger Engholmkirken.

“Noget af det bedste ved at sidde i menighedsrådet er, at man får en større 
kontakt til de andre i menigheden gennem nogle af ens opgaver. Det bety-
der også, at jeg får lov at se lidt mere af, hvad der sker bag tæppet, og hvor 
mange beslutninger og overvejelser, der sker, for at en kirke fungerer. 

Jeg tror, at jeg som helt ung har nogle andre vinkler på en del af det, der skal 
besluttes, fordi jeg er et andet sted i mit liv end de andre i menighedsrådet. 
Min alder har været med til at skabe en alsidighed, fornemmer jeg. 

Jeg kan huske, at jeg syntes, at 4 år er meget at binde sig til, men de er gået 
så stærkt! Det har været sjovt at deltage i møderne og opleve den dynamik, 
der er, og at træffe beslutninger og være i forskellige udvalg. Jeg har bl.a. 
været med til at arrangere kirkeweekend i kirken, som var et kortere og mere 
intenst forløb, og jeg sidder i kirkebladsudvalget, som er en løbende opgave. 

Julie Witt Hansen, menighedsrådsmedlem Grønnevang kirke.

Kirke af levende sten 
Det mener jeg om kirke og menighedsrådsarbejde 
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Find 5 fejl på det nederste billede:

Farvelæg billedet af Jesus og Peter på søen:

Tegn en streg hen til den rigtige skygge:
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ORIENTERINGSMØDE

Menighedsrådene i provstiet indbyder til hvert sit offentlige orienteringsmøde. Her orienterer 
menighedsrådet om sit arbejde, kommende opgaver og reglerne for menighedsrådsvalget.  
Orienteringsmøderne holdes samme dag tirsdag den 13. september. 

På de næste sider, i oversigten over sognene, kan du se tidspunktet for orienteringsmødet, 
og hvor det holdes for dit sogn. Nogle sogne har fælles menighedsråd. Her holdes der fælles 
orienteringsmøde. Men hvert sogn vælger sin andel af medlemmerne, og der skal derfor  
indleveres separate kandidatlister. 

OPSTILLINGSMØDE 

I forlængelse af orienteringsmødet holder menighedsrådet et opstillingsmøde. 
Her kan der opstilles en eller flere kandidatlister til valget. Det er altså typisk her, du skal 
møde op, hvis du er interesseret i, hvem der kommer i menighedsrådet – og måske kunne du 
tænke dig selv at stille op.
   
Opstillingsmødet er afgørende, fordi de opstillede kandidater automatisk er valgt, hvis der kun 
indleveres én liste. Alle folkekirkemedlemmer i sognet - og sognebåndsløsere til sognet - der 
er fyldt 18 år, har som udgangspunkt valgret og er valgbare og kan altså opstille på en kandi-
datliste til valget. Listen skal have opbakning fra mindst 5 og højst 15 stillere. 
 
Hvis du er i tvivl om, hvilket sogn du hører til, kan du gå ind på www.sogn.dk og taste din 
adresse ind. Du får så dit sogn oplyst.

KANDIDATLISTER 

Der skal anvendes en obligatorisk formular til kandidatlisterne. Den kan hentes på  
www.menighedsraadsvalg2016.dk eller på www.km.dk og er forsynet med en vejledning 
om udfyldning. Den udfyldte liste skal indleveres til et af de fastsatte indleveringssteder for 
sognet senest den 27. september kl. 19.00.
 
Du kan finde indleveringsadresser og tidsrum for indlevering for dit sogn på www.sogn.dk eller 
på sognets hjemmeside. Hjemmesiderne for de enkelte sogne er angivet på de næste sider i 
oversigten over sognene. 

Hvis der indleveres flere lister, holdes der valg i sognet tirsdag den 8. november. 

”FREDSVALG”

I praksis er kandidatlisten fra opstillingsmødet i langt de fleste sogne den eneste liste, der 
bliver indleveret. I denne situation aflyses afstemningen, og det nye menighedsråd fremgår af 
kandidatopstillingen på listen. Det er altså på opstillingsmødet, du kan få indflydelse på, hvem 
der bliver valgt til det nye menighedsråd. 

Læs mere om menighedsrådsvalget på www.menighedsraadsvalg2016.dk. 

Find dit sogn i oversigten på de næste sider >

Vigtigt at vide:“Jeg gik ind i menighedsrådsarbejdet, fordi der var brug for, at nogen stillede 
op, og jeg synes, det er vigtigt, at der er nogen, der er villige til at investere tid 
og engagere sig i kirken og dens mange tilbud. 

På nuværende tidspunkt ser det ud til, at vi skal have nye medlemmer i 
menighedsrådet. Vi håber, at nye personer med forskellige kompetencer vil 
stille op, så der sikres en bred repræsentation, der afspejler sognets sam-
mensætning.

Jeg har oplevet at være med til mange både små og store begivenheder, f.eks. 
i forbindelse med fejring af kirkens 20 års fødselsdag. Og så har det været  
fantastisk at se kirkegården blive etableret og udvikle sig til et meget smukt 
sted. Engholmkirken var helt ny, da jeg startede i menighedsrådet, så der er 
sket meget. Det har været spændende at arbejde med at bygge et sogn op og 
se aktiviteter blive til traditioner.

Marianne Mikkelsen, menighedsrådsformand Engholmkirken.

“Kirken giver mig tre ting: taknemmelighed, glæde og fællesskab. Det betyder 
meget, at man en gang om ugen kan komme og blive mindet om alt det, som 
vi har at glæde os over. 

Kirken er glæde på grund af skønheden i kirkerummet, teksterne og den 
musikalske tradition. Jeg oplever også glæde ved at synge, lytte og bede 
sammen med andre. Man kan selvfølgelig gøre det alene, men det er en an-
den slags glæde at gøre det i fællesskab.

Jeg sætter pris på den faste rytme i kirkegangen, både i løbet af året, men 
også i teksterne, salmerne og traditionerne, der passer til de forskellige høj-
tider og årstider. Man vender tilbage og genoplever noget, men man har selv 
flere erfaringer, end man havde året før. Det er tryghed og ro i denne rytme.

Per Seesko, kirkegænger Frederiksborg Slotskirke.

“Menighedsrådet har utrolig stor betydning for mig. Jeg lægger vægt på, at 
menighedsrådet er i samspil med det liv, der udspiller sig både inden for og 
uden for kirkens domæne. 

Menighedsrådets medlemmer må gerne være en broget folk af mennesker, så 
vi afspejler vores omgivelser i det sogn, vi virker i. Det er vigtigt for mig, at der 
er en god tone i rådet, så vi har frimodighed til at turde diskutere, være uenige 
og finde nye veje sammen eller bygge videre på det, der går godt.

Anne Boye, sognepræst Præstevang kirke.

http://www.sogn.dk
http://www.menighedsraadsvalg2016.dk
http://www.km.dk
http://www.sogn.dk
http://www.menighedsraadsvalg2016.dk
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Blovstrød kirke

www.blovstroedkirke.dk
Mødet holdes 13/9 kl. 19.30 i
Blovstrød Sognegård  
Kærvej 20 
3450 Allerød
Antal medlemmer: 7
Valgperiode: 2 år

Kontakt: 
Kristine Krarup Ravn
Kærvej 20, Blovstrød
3450 Allerød
Tlf. 48172001

Engholm kirke

www.engholmkirken.dk 
Mødet holdes 13/9 kl. 19.30 i
Engholmkirken
Engholm Kirkevej 1
3450 Allerød
Antal medlemmer: 10
Valgperiode: 4 år

Kontakt: 
Hans Aue
Ravnsholtvej 18
3450 Allerød
Tlf. 48140217

Gørløse kirke

www.goerloesekirke.dk
Mødet holdes 13/9 kl. 20.00 i
Sognestuen
Strøvej 108
3330 Gørløse
Antal medlemmer: 6
Valgperiode: 4 år

Kontakt: 
Lise Skjøt-Pedersen
Gørløseparken 48
3330 Gørløse
Tlf. 48278707

Hillerød kirke

www.hillerodkirke.dk
Mødet holdes 13/9 kl. 19.00 i
Hillerød Kirke
Østergade 12
3400 Hillerød
Antal medlemmer: 8
Valgperiode: 4 år

Kontakt: 
Ole Neerup
Vibekevej 8
3400 Hillerød
Tlf. 50913470

Frederiksborg Slotssogn

www.frederiksborg-slotskirke.dk 
Mødet holdes 13/9 kl. 19.30 i
Frederiksborg Sognegård
Frederiksværksgade 2 B
3400 Hillerød
Antal medlemmer: 10
Valgperiode: 4 år

Kontakt: 
Steen Clausen
Baldersvej 7
3400 Hillerød
Tlf. 22930875

Lynge - Uggeløse kirker

www.lyug.dk 
Mødet holdes 13/9 kl. 19.00 i
Præstegårdslængen
Ved Gadekæret 2 C
3540 Lynge
Antal medlemmer: 
Lynge: 5
Uggeløse: 4
Valgperiode: 2 år

Kontakt: 
Mette Schousboe
Æblebakken 10
3540 Lynge
Tlf. 41897409

Nødebo - Gadevang kirker

www.noedebogadevangkirker.dk
Mødet holdes 13/9 kl. 19.30 i
Konfirmandstuen
Nødebovej 24, Nødebo
3480 Fredensborg
Antal medlemmer: 
Nødebo: 7
Gadevang: 3
Valgperiode: 4 år

Kontakt: 
June Lekfeldt
Søvej 8B, Nødebo
3480 Fredensborg
Tlf. 53655424

Grønnevang kirke

www.gronnevang.dk
Mødet holdes 13/9 kl. 19.30 i
Grønnevang Kirke
Tolvkarlevej 76 
3400 Hillerød
Antal medlemmer: 8
Valgperiode: 4 år

Kontakt: 
Henning Møller Knudsen
Højager 32
3400 Hillerød
Tlf. 48251636

Lillerød kirke

www.lilleroedkirke.dk
Mødet holdes 13/9 kl. 19.30 i
Lillerød sognegård
Kirkehaven 5
3450 Allerød
Antal medlemmer: 12
Valgperiode: 2 år

Kontakt: 
Kate Pepke Pedersen
Mosevej 21
3450 Allerød
Tlf. 24270876

Nørre Herlev kirke

www.nrherlevkirke.dk
Mødet holdes 13/9 kl. 19.30 i
Sognegården
Kirkepladsen 1
3400 Hillerød
Antal medlemmer: 6
Valgperiode: 4 år

Kontakt: 
Kirsten B. Knudsen
Bæverdalen 35
Ny Hammersholt 
3400 Hillerød
Tlf. 22826221

Præstevang kirke

www.praestevang.dk
Mødet holdes 13/9 kl. 19.00 i
Præstevang kirke
Tamsborgvej 2
3400 Hillerød
Antal medlemmer: 10
Valgperiode: 2 år

Kontakt: 
Finn Nygreen
Elmegårdsalle 24 B
3400 Hillerød
Tlf. 48253701

Strø kirke

www.strøkirke.dk
Mødet holdes 13/9 kl. 18.30 i
Strø Kirke - Kapelsalen
Strøvej 55 A
3320 Skævinge
Antal medlemmer: 5
Valgperiode: 4 år

Kontakt: 
Ingelise Hansen
Strøbjergvej 10B
Sigerslevøster
3600 Frederikssund
Tlf. 48284092

Skævinge - Ll. Lyngby kirker

www.skaevingekirke.dk
Mødet holdes 13/9 kl. 19.00 i
Præstegårdens mødesal
Harløsevej 11
3320 Skævinge
Antal medlemmer: 
Skævinge: 5
Ll. Lyngby: 4
Valgperiode: 2 år

Kontakt: 
Niels Olsen
Søvej 10
3320 Skævinge
Tlf. 40115358

Ullerød kirke

www.ullerodkirke.dk
Mødet holdes 13/9 kl. 19.00 i
Ullerød Kirke
Frederiksværksgade 143
3400 Hillerød
Antal medlemmer: 10
Valgperiode: 4 år

Kontakt: 
Jesper Lind
Sophienlund 134
3400 Hillerød
Tlf. 30858002

Uvelse kirke

www.uvelsekirke.dk
Mødet holdes 13/9 kl. 19.30 i
Sognegården
Kirkestræde 38, Uvelse
3550 Slangerup
Antal medlemmer: 6
Valgperiode: 2 år

Kontakt: 
Vibeke Hansen
Uvelse Park 43, Uvelse
3550 Slangerup
Tlf. 20651936

Orienteringsmøder

 
Her finder du en oversigt over alle sogne i Hillerød Provsti med angivelse af tid og sted for orien- 
teringsmøder i de enkelte sogne. På oversigten kan du også se, hvor der er to sogne, der har fælles 
menighedsråd, hvor mange medlemmer, der skal vælges, samt valgperiodens længde.  
Nogle sogne har dispensation fra den normale valgperiode på 4 år, så valgperioden kun er 2 år.
For nærmere oplysninger, se kontaktoplysninger på formanden for valgbestyrelsen i de enkelte sogne.

Tjæreby - Alsønderup kirker

www.tjaerebykirke.dk
www.alsonderupkirke.dk
Mødet holdes 13/9 kl. 19.00 i
Smedens hus
Ravnsbjergvej 6
Alsønderup
3400 Hillerød

Antal medlemmer: 
Tjæreby: 3
Alsønderup: 6
Valgperiode: 2 år

Kontakt: 
Grethe Egerup
Bakkesvinget 18, Tulstrup
3400 Hillerød
Tlf. 48286315
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http://www.blovstroedkirke.dk
http://www.engholmkirken.dk
http://www.goerloesekirke.dk
http://www.frederiksborg-slotskirke.dk
http://www.hillerodkirke.dk
http://www.lyug.dk
http://www.noedebogadevangkirker.dk
http://www.gronnevang.dk
http://www.lilleroedkirke.dk
http://www.nrherlevkirke.dk
http://www.praestevang.dk
http://www.str�kirke.dk
http://www.skaevingekirke.dk
http://www.ullerodkirke.dk
http://www.uvelsekirke.dk
http://www.tjaerebykirke.dk
http://www.alsonderupkirke.dk
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• At der i 2015 var 124 vielser i provstiets kirker og 
12 kirkelige velsignelser.  

• At der samme år blev registreret 605 dødsfald i 
Hillerød Provsti.

Vidste du:

De uundværlige menighedsråd

Af Sigurd Barrett
Pianist, forfatter og foredragsholder

man en indsats, som er langt, langt større, end man 
måske umiddelbart forestiller sig. Man er nemlig 
med til at placere kirken som det centrale mødested 
for folk, som den også var i gamle dage, hvor en 
menighed var en gruppe med et stærkt etableret fæl-
lesskab og med stærke bånd til hinanden indbyrdes.

Vi har brug for det personlige møde

En sådan nærhed er i dag en mangelvare mange 
steder, da den menneskelig kontakt os imellem nogle 
gange erstattes af internet, Facebook, computer og 
andre medier. 

Jeg er dog overbevist om, at mennesker i alle aldre, 
både børn, voksne og ældre, har et inderligt behov 
for det personlige møde. Mødet i troen, mødet i tviv-
len, mødet omkring den kulturelle begivenhed,  
loppemarkedet, indsamlingen, foredraget eller hyg-
geaktiviteten. Her kan kirken som få andre instanser 
byde ind, men helt afgørende for dette er, at der 
sidder menighedsråd med medlemmer, som har ini- 
tiativer, ideer og lysten til fællesskab. 

Det er derfor af uvurderlig betydning for et lokalsam-

fund, at der findes stærke kirker med stærke 
menighedsråd, som har stærke ideer og lyst og mod 
til at føre dem ud i livet. 

Tag udfordringen op!

I en tid hvor det fællesmenneskelige er under pres, er 
disse fællesskaber af uvurderlig betydning. 

Jeg kan derfor kun af hele mit hjerte anbefale, at 
man tager denne udfordring op og melder sig til sit 
lokale menighedsråd. Her kan vente uendelig mange 
oplevelser, masser af inspiration og nye venskaber 
lige om hjørnet. 

Med gode menighedsråd, hvor medlemmerne trives 
og hygger sig i et fælles rum af debat om udvikling, 
kan vore lokalsamfund udvikles og styrkes på en 
måde, som ikke kun er til gavn for almenheden, men 
i den grad også giver glæde tilbage til medlemmerne 
af menighedsrådet. 

God fornøjelse og held og lykke med det gode, 
smukke og vigtige arbejde! 

Jeg har gennem de sidste mange år haft fornøjel- 
sen af at gæste hundredevis af danske kirker med 
familiekoncerter og bibelfortællinger for både børn 
og voksne. I det arbejde har det været en fornø-
jelse at møde mange menighedsråd, præster og 
sognemedhjælpere, som tilsammen er med til at 
danne grundlag for alt det, kirken kan. 

Kirke for den brede befolkning

Det har været dejligt for mig at opleve at få afkræftet 
de fordomme, man kan have, om at kirken er et 
lukket miljø og kun agerer ud fra traditionelle og 
fastlåste mønstre. 

Tværtimod har jeg oplevet talrige eksempler på, 
hvordan kirken netop kan vende sig ud mod den 
brede befolkning ved hjælp af initiativer som for 
eksempel babysalmesang, spaghettigudstjenester, 
udendørs koncerter, sorggrupper, minikonfirmand-
koncerter og meget, meget mere. 

I mit tilfælde har det været børnefamilierne, som i 
stærkt tal er strømmet til kirkerne landet rundt. Dette 
skyldes ikke mindst en kæmpe indsats fra de mange 
kirkemedarbejdere, som har gjort en fantastisk ind-
sats alle steder. 

En af grundpillerne her er selvfølgelig menigheds-
rådene. Menighedsrådet er en uundværlig livsnerve 
ved enhver kirke, og et menighedsråd kan agere på 
mange forskellige måder. Der er plads til ildsjæle, der 
er plads til arbejdsheste, der er plads til frivillige af 
enhver art, og ved at deltage i dette arbejde gør

“ Menighedsrådet er en uundværlig 
livsnerve ved enhver kirke.

Sigurd Barrett

“Sigurd fortæller Bibelhistorier” er Danmarks bedst sælgende børnebog. Med den har Sigurd  
Barrett og hans velspillende trio fyldt mere end 150 kirker med bibelkoncerter for børn og voksne.
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Menighedsrådet søger ...
    Er det dig? Medlemmerne i et menighedsråd skal varetage mange opgaver. Det kræver mange  

forskellige evner. Som medlem i et menighedsråd har du mulighed for at bidrage med 
dine potentialer ved at vide, hvilken funktion du bedst kan udfylde, og dermed bidrage 
til, at samspillet om helheden i arbejdet varetages på bedst mulig måde. 

Menighedsrådsarbejdet kan være en rigtig god læreplads i kommunikation og debat, 
ledelse og samarbejde, økonomistyring, sagsbehandling og meget mere. 

Menighedsrådets overordnede opgave fremgår af Lov om menighedsråd § 1, stk. 1:
”Sognets kirkelige og administrative anliggender styres af menighedsrådet.” 

Det betyder, at menighedsrådet – de valgte medlemmer og præsterne - har ansva- 
ret for at lede det kirkelige og det administrative arbejde. § 1, stk. 2: ”Det påhviler 
menighedsrådet at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.” 

Hvilke opgaver har et menighedsråd - og hvem gør hvad?

• At der er ansat 26 præster i Hillerød Provsti. 
 

• Der er i øjeblikket 125 valgte menighedsrådsmedlemmer 
i provstiet fordelt på 53 mænd og 72 kvinder. 

Vidste du:

Formand og næstformand for menighedsrådet vælges for et år ad gangen.  
Formandens opgaver er beskrevet i Lov om Menighedsråd og består i at:

• Forberede møderne, udarbejde dagsorden med det fornødne materiale og udsende 
mødeindkaldelse.

• Lede menighedsrådets forhandlinger og evt. afstemninger og sørge for, at  
beslutninger indføres i beslutningsprotokollen.

• Sørge for, at beslutninger udføres.
• Træffe beslutninger imellem møderne på rådets vegne, som ikke kan udsættes eller 

ikke giver anledning til tvivl. Formanden forelægger sin afgørelse for menighedsrå-
det til efterretning på næste møde.

• Underskrive – sammen med en valgt person mere – dokumenter om køb og salg af 
fast ejendom samt ved låneoptagelse.

• Repræsentere menighedsrådet i forhold til offentlige myndigheder.
• Være menighedsrådets primære ”ambassadør.”

Næstformanden træder til i de nævnte opgaver, hvis formanden har forfald.

Menighedsrådet vælger af sin midte en sekretær  
eller kan beslutte, at sekretæropgaverne løses af  
en af kirkens medarbejdere.
Sekretæren vælges for et år ad gangen.
 
Det er ikke nærmere defineret, hvilke forpligtelser  
sekretæren har. Det betyder, at menigheds- 
rådet skal tage stilling til sekretærens opgaver  
og beskrive dem i en vedtægt.

Sekretærens opgaver kan bestå i at:

• Udsende mødeindkaldelse og dagsorden udarbejdet af formanden.
• Udarbejde beslutningsprotokol.
• Bistå ved udfærdigelse af menighedsrådets korrespondance.
• Sørge for offentlig bekendtgørelse af tid og sted for menighedsrådets møder.
• Sørge for offentlig fremlæggelse af dagsorden, samt beslutningsprotokol.
• Sørge for at ajourføre sognets side på www.sogn.dk.
• Være ansvarlig for kirkeblad.

Formand og næstformand

Sekretær

Menighedsrådet vælger af sin midte en kontaktperson for et år ad gangen. Kontaktpersonens  
opgaver og beføjelser fastlægges af menighedsrådet i en vedtægt.

Kontaktpersonens overordnede opgave er at:

• Varetage den daglige arbejdsgiverfunktion over for kirkens ansatte - bortset fra præsterne.
• Fungere som bindeled og koordinator mellem menighedsrådet og præsterne i forhold til de 

ansatte og skal med sit virke fremme samarbejdet mellem de tre parter.

Det betyder, at kontaktpersonen skal:

• Holde sig orienteret om medarbejdernes arbejdsforhold og viderebringe evt. ønsker om  
ændringer i løn- og ansættelsesvilkår.

• Formidle tjenstlige pålæg og forskrifter fra menighedsråd til medarbejdere, samt henvendelser 
fra medarbejdere til menighedsråd.

• Indkalde til og lede de pligtige medarbejdermøder (mindst én gang årligt).
• Opslå ledige stillinger efter menighedsrådets beslutning.
• Antage vikarer efter retningslinjer besluttet af menighedsrådet.

Kontaktpersonen skal desuden sørge for at:

• Ansættelsesbeviser er korrekte og  
ajourførte.

• Der sker planlægning af medarbej- 
dernes ferier, fridage og friweekends.

• Der føres fraværs- og sygedagslister.
• Der gennemføres årlige MUS-samtaler.
• Der gennemføres årlig arbejdsmiljø- 

drøftelse.
• Der gennemføres APV (ArbejdsPlads-

Vurdering), og at der er etableret en  
arbejdsmiljøorganisation på arbejds- 
pladser med 10 eller flere ansatte.

Kontaktperson

http://www.sogn.dk
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• At der i 2015 blev udbetalt løn for 29.786.456 kr. til 
hel- og deltidsansatte kirkefunktionærer, korsangere, 
foredragsholdere og tillidshverv i Hillerød Provsti.   

• At nettobeløbet brugt på kirkelige aktiviteter i 2015 udgør 
19.746.307 kr. i Hillerød Provsti.  

Vidste du:Kasserer

Kassereren vælges for et år ad gangen.  
Formanden kan ikke vælges.
Den praktiske udførelse af opgaverne kan knyttes  
til en af kirkens kirkefunktionærstillinger eller delegeres  
til en ekstern regnskabsfører. 
Kassererens opgaver og beføjelser fastlægges af 
menighedsrådet i en vedtægt.

Kassereren skal:

• Føre tilsyn med, at alle tidsbestemte udbetalinger af lønninger, honorarer m.v. samt udbetalinger og  
afregninger vedr. skat, ATP, moms etc. finder sted efter gældende regler og i rette tid.

• Foretage kvartalsvis rapportering til menighedsrådet / præstegårdsudvalget, hvori regnskabet er  
sammenholdt med budgettet.

• Deltage i udarbejdelsen af årsbudgettet.
• Deltage i budgetsamråd efter menighedsrådets beslutning.
• Forelægge årsregnskabet for menighedsrådet.
• Påse, at regnskabet er aflagt korrekt, og at de tildelte ligningsmidler er forvaltet i overensstemmelse med  

god offentlig forvaltningsskik.
• Hvis ikke kassereren fungerer som regnskabsfører, fører kassereren på menighedsrådets vegne tilsyn med,  

at regnskabsføreren udfører sine opgaver i overensstemmelse med gældende regler og gældende vedtægt.

Menighedsrådet vælger af eller uden for sin midte en kirkeværge for et år ad gangen.  
Formanden kan ikke vælges. Kirkefunktionærer, der er ansat ved kirken eller kirkegåden,  
kan ikke vælges til kirkeværge.
Kirkeværgens opgaver er ikke nærmere omtalt i menighedsrådsloven eller anden kirkelig lovgivning. 
Det betyder, at menighedsrådet selvstændigt skal tage stilling til kirkeværgens funktioner og beskrive 
dem i en vedtægt.

Kirkeværgens opgaver og beføjelser består i at:

• Føre tilsyn med kirken, kirkegården og anden fast ejendom, som tilhører kirken / menighedsrådet.
• Gribe ind for at afbøde opståede eller truende skader på ejendommen –  

og efterfølgende orientere menighedsrådet om sine dispositioner.
• Tage initiativ til udarbejdelse af plan for løbende vedligeholdelse og hensigtsmæssige ændringer 

og/eller ombygninger.

Menighedsrådet vælger for et år ad gangen en bygningssag-
kyndig til at deltage i de årlige syn af kirken og kirkegården.
Kirkeværgen kan ikke vælges.

Den bygningssagkyndiges opgaver består i at:

• Foretage syn sammen med menighedsrådet.
• Fungere som faglig konsulent ved synsforretningerne.

Kirkeværge

Bygningssagkyndig

Af Dorte Meldgaard 
Borgmester i Hillerød Kommune

En levende og  
traditionsrig kirke

De fleste af os har nogle oplevelser, der knytter sig til kirken. Glædelige begivenheder som 
en barnedåb, en konfirmation, et bryllup. Triste eller sorgfyldte fra begravelser af kære.  
Højtidelige og ofte tankevækkende, som når man for eksempel er blevet fanget af en rigtig 
god prædiken, der formår at sætte tingene og livet i perspektiv. 

Folkekirken kan samle os – uanset om vi er medlemmer eller ej, så er den en del af den 
danske kulturarv. Det er her, vi dyrker nogle fælles traditioner. Og det er også her, vi har 
mulighed for ro og fordybelse.  
En ro, vi ellers ikke har så let ved at finde ret mange steder længere. 

At sidde i en kirke og lytte til en prædiken eller synge en salme kan skabe en helt særlig 
form for ro. Her er der ikke andet at gøre end at lytte, fordybe sig og tænke. Over livet, 
kærligheden, døden og alt det indimellem. Kirken er det perfekte sted at lade tankerne flyve. 

Jeg holder rigtig meget af at gå i kirke. Jeg er ikke fast søndagsgæst, men som mange  
andre kommer jeg der en gang imellem og ved forskellige – mest glædelige – lejligheder.  
Og så selvfølgelig til jul. For mig er det slet ikke en rigtig jul, hvis den ikke er startet i kirken. 
Det er en højtidelig og smuk tradition med en helt særlig stemning. 

I kirken samles vi om fælles traditioner, som ganske ofte udspringer af kristendommen. Det 
synes jeg er værd at værne om. Jeg er stor tilhænger af den danske folkekirke som et godt 
fundament i vores samfund. Samtidig tager kirken i mange byer et stort socialt ansvar, både 
når præsten taler med sine bysbørn eller som aktiv i det lokale samfund.  

Det er blandt andet det, menighedsrådene er med til. At levendegøre kirken også udenfor 
søndagsgudstjenesten. Derfor vil jeg også gerne opfordre til at deltage i dette valg.  
For en levende og traditionsrig kirke. 
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I alle sogn og lokalsamfund kan man finde kirker. De fleste af kirkerne i Allerød er fra midten 
af 1100-tallet og en enkelt af nyere tid, Engholmkirken, som er opført i 1994. Tidsmæssigt er 
spændet på hele 900 år. Et besøg i Allerød Kommunes fem kirker illustrerer på bedste vis  
kirkernes historiske udvikling, men også deres rolle som en del af det lokale samfund -  
fra kalkmalerierne i Lynge til glasmosaikkerne i Engholm.  

Kommunens kirker er en vigtig del af mange Allerød-borgeres liv. Kirken som traditionsbærer 
har her en særlig betydning. Mange er i berøring med kirken ved store livsbegivenheder som 
dåb, konfirmation, bryllup og begravelse, hvilket gør kirken til et mødested på skelsættende 
tidspunkter i den enkeltes liv.  

I et menighedsråd er der derfor behov for engagerede mennesker, som sørger for, at rammerne 
er der til sammenhold og sammenhæng ved både højtider og tragedier. Der er behov for men-
nesker, som tager ansvar for vores kulturelle og historiske fortællinger i det offentlige rum.  

Kirken har gennemgået en udvikling fra at være rammen om en enhedskultur til at være mere 
åben og rummelig. Rummelig i den forstand at kirken skaber fællesskaber for og mellem en 
mangfoldighed af mennesker. Det er særligt vigtigt i et samfund, hvor der er mange forskellige 
(religiøse og åndelige) stemmer. 

Derfor er det et menighedsråds fornemste opgave både at kunne forny og bevare én af de 
stærkeste traditions- og kulturbærende institutioner i Danmark.  

Kirkerne har i mange henseender en vigtig social funktion i kommunen. Uden for højtiderne 
og ved siden af de almindelig kirkelige tjenester, udspiller der sig et rigt kulturelt liv i samtlige 
sogne. Det kulturelle udbud går fra klassiske koncerter over jazzkoncerter til foredrag - både for 
det brede og det smallere publikum.  

Kirken påtager sig samtidig et samfundsmæssigt ansvar ved at skabe fællesskaber, der hjælper 
de svage og udsatte. Hertil kommer det vigtige rum, som kirken skaber for åndelig glæde, 
omsorg og en meningsfuld tilværelse – særligt for vores ældre. Kirkens styrke ligger netop i 
dens evne til at række ud og blive en vigtig del af det lokale liv i bysamfundene. 

Kort over
    Hillerød ProvstiKirkens rolle i 

nutidens samfund

Af Jørgen Johansen 
Borgmester i Allerød Kommune



Blovstrød kirke
Engholmkirken
Lillerød kirke
Lynge kirke
Uggeløse kirke
Frederiksborg Slotskirke
Grønnevang kirke
Gørløse kirke
Hillerød kirke
Nødebo kirke
Gadevang kirke
Nørre Herlev kirke
Præstevang kirke
Skævinge kirke
Ll. Lyngby kirke
Strø kirke
Tjæreby kirke
Alsønderup kirke
Ullerød kirke
Uvelse kirke

Kirkerne i Hillerød Provsti


