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Orienteringsmødet den 9. juni 2020 

1. Menighedsrådets arbejde i de sidste fire år. 
     Vision: 

”Vi vil være en af flere lokalt forankrede grundpiller i 
lokalsamfundet, som understøtter og udvikler 
menneskenes samhørighed og livsglæde i et 
udfordret udkantsområde. Vi vil bibringe en relevant 
ramme af kulturelle og åndelige tilbud med rod i 
folkekirkens værdigrundlag, med fokus på oplysning 
og inddragelse af alle.” – 4 fokusområder -  

 
2. Regler vedr. menighedsrådsvalg 2020. 

 



Beretning for perioden 2016-2020. 

• Tættere samarbejde -  hvordan er det gået? 

• Fælles personale – Hvordan er det gået? 

• Udnyttelse af ressourcer både menneskelige og 
økonomiske – Hvad har vi opnået? Bl.a. et 
regnskab i overskud der anvendes på 
visionsarbejdet 

• Fælles Præstegaard 

• Fælles Kor – børnekor og  

    voksenkor – En status 



Kirkens synlighed 
(fokusområde 1 - kommunikation) 

• Hjemmeside 
• Facebook 
• Annoncering 
• Udvikle projekter f.eks. Mern Ådal  
    et eksempel på samskabelse 
    i et lokalsamfund 
• Større synlighed 
• Hurtigere beslutningsgange  
• Mere effektive i løsningen af  
    opgaverne. 
 

 



Arrangementer/ traditioner 
 i Mern og Øster Egesborg 

(fokusområde 2 – fællesskab) 
 • Høstgudstjeneste 

• Pilgrimsvandring 

• Halloween (Pizza) 

• Julearrangement 1. søndag 
i advent – juletræstænding 
med Håndværker- og 
borgerforeningen. 

• Skolen i kirken til jul.  



 
 

• De Ni Læsninger 

• Fastelavn (børnegudstjeneste) 

• Spagettigudstjeneste(børnegudsgudstjeneste) 

• Plejehjemmet (til jul) 

• Grundlovsmøde til og med  

    2019  nu skal der noget nyt til 

• Plejehjemmet (til jul og juni)  

• Sommerfest i Præstegårdshaven 

• Corona tiltag påsken 2020 

 

 



Sct. Olai koret , koncerter, foredrag 
(fokusområde 3 – tro i øjenhøjde) 
 
Sct. Olai koret deltager ved gudstjeneste  
Børnekoret er med til flere 
koncerter i løbet af året  
bl.a. på plejehjemmet. 

 
Der er flere koncerter bl.a. 
-Nytårskoncert i 2020 
-Real Moments 

-Kirkemusikskolens kor     
         
4. Maj arrangement.       



Visionen - hvordan går det? 
(fokusområde 4 – ansvarlig drift) 

• Der er opbakning  til arrangementerne og et tæt 
samarbejde med andre foreninger i lokalområdet 
og lokalforum (lokalråd) 

• Tæt samarbejde mellem personale 

    og menighedsråd om visionen. 

• Kirken er blevet mere udadvendt. 

• Spisearrangementer er vigtige. 

• Økonomi havde tidligere et meget stort fokus på 
menighedsrådsmøderne, nu er fokus rettet mod 
visionen - at være en grundpille i lokalsamfundet 

 



Menighedsrådsvalg 2020 

• Offentligt orienteringsmøde; det har vi nu 

• 18. august annoncering af valgforsamling 

• 1. september frist for optagelse på valglisten 

• 8. september modtagelse af valglister over 
stemmeberettigede 

• 15. september valgforsamling 

• 22. september offentliggørelse af 
valgresultatet 



Menighedsrådsvalg 2020 

• 6 oktober eventuel ekstraordinær 
valgforsamling 

• 13. oktober frist for indlevering af 
kandidatlister 

• 27. oktober frist for aflysning af afstemning 

• 17. november evt. afstemningsvalg 

• 24. november frist for indsendelse af klager 

• 28. november konstituerende møde 


