Interview med en kirkegænger

Interview med Susanne Tarp, formand for Menighedsrådet i SorterupOttestrup-Kindertofte og medlem af Provstiudvalget.

Hvor mange år har du været menighedsrådsmedlem?
Jeg har været med siden 1996 – altså i 24 år! Jeg begyndte først
som regnskabsfører i Sorterup og Kindertofte i 1994 senere også
Ottestrup, og på et tidspunkt blev jeg nærmest headhuntet af
præsten. Jeg arbejdede dengang i bank, og min datter gik til
konfirmationsforberedelse på præstens første konfirmationshold i
sognet. Jeg blev spurgt, om jeg ville stille op til menighedsrådet.
Hvad laver du i menighedsrådet? Og har det været sjovt?

DDS 331
1 Uberørt af byens travlhed og trafikkens tunge brus,
Som en helle midt i larmen står det underligste hus.
Stilhed, der er livets egen, overdøver dagens krav,
Her hvor Helligånden holder åbent hus for høj og lav.
Her har dagen evighed,
Her har kærlighed sit sted,
Hvor Guds Søn er sammen med os under Helligåndens fred,
Og da føler vi en stund,
At vi står på hellig grund,
Og at livets mening lyder fra vor skabers egen mund.
2. Støjniveauet stiger om os, alle jager efter vind,
Så Guds Helligånd må hviske for at nå et splittet sind;
Men da hænder søndag morgen det forunderlige, at
Kristus hilser os i døren: "Dine synder er forladt!"
Her har dagen evighed,
Her har kærlighed sit sted,
Hvor Guds Søn er sammen med os under Helligåndens fred
Og da føler vi en stund,
At vi…

Jeg er blevet formand for menighedsrådet i år. For 4 år siden blev
de 3 sogne slået sammen, og det har været en spændende proces
at være med til og sjovt. Man har indflydelse på mange ting:
sogneaftener, koncerter, foredragsaftener. Jeg har også været
med til at bygge ny sognegård ved siden af Sorterup Kirke.

Salme af Lars Busk Sørensen 1990

Hvorfor er du menighedsrådsmedlem i Sorterup-OttestrupKindertofte?

Af menighedsrådsmedlem, stud. teol. Lenette Darling, Sankt
Peders Sogn og minikonfirmandlærer i Sankt Peders,
Antvorskov og Nørrevang Sogne.

Jeg er døbt i Sankt Povls Kirke i Korsør og Konfirmeret i Halskov
Kirke, men de sidste mange år har jeg været tilknyttet Sorterup,
Ottestrup og Kindertofte sogne. Jeg bor jo her tæt ved
Nørrevangskirken, men jeg har boet på Sorterup Kirkevej i 18 år,
og da jeg på et tidspunkt flyttede her til Slagelse, løste jeg
sognebånd til Gitte Rasmussen sognepræsten i Sorterup, som jeg
er meget glad for. Mine børnebørn er nabo til Sorterup Kirke, og
jeg har derfor fortsat en naturlig tilknytning til stedet – udover at
jeg holder af at gå til gudstjenester dér om søndagen, hvor jeg
gerne følges i kirke sammen med en veninde.
Hvorfor går du i kirke?
Jeg får altid noget med hjem – en vinkel jeg ikke selv har set,
noget at reflektere over. Jeg kan godt lide at synge. Især er jeg
rigtig glad for salmen: ”Uberørt af byens travlhed”. Jeg kan godt
lide traditionerne, jeg kan li’ det, som det er. Som ung kunne jeg
også godt lide trygheden i det kendte!
Hvordan er det at være med i provstiudvalget?
Det er spændende. Vi følger med i, hvad der sker i hele
kommunen. Man kan bruge sin erfaring fra
menighedsrådsarbejdet igennem årene. Det er tit meget store,
tunge beslutninger, der skal tages. Byggeri kontra renovering af
præstegårde. Renovering af kirker. Kommunen er stor, der er
mange middelalderkirker. Ja, det er et af landets største provstier.
Det handler meget om økonomi, og der kan jeg bruge mine
erfaringer og kompetencer fra min banktid.

Vil du være med på holdet?

En kold januar dag var præsten til dåbssamtale hjemme i stuen, og
vi fik en god snak om alt imellem himmel og jord - både alt det
som hører til i en dåbssamtale om faddere, salmer, vores barn,
der skulle blive en del af Guds familie, og så alt muligt andet,
herunder menighedsrådsarbejdet. Jeg har altid følt mig draget af
troen og kirken, men kommer fra en familie, som ikke er
kirkevant. Det er vel det, man kalder kulturkristen... Så da præsten
spurgte, om ikke det var noget for mig at sidde i menighedsrådet,
var det med meget forbehold, at jeg stillede op. Hvordan skulle jeg
kunne sidde med der, når jeg ikke sad på kirkebænken hver
søndag. Kunne Folkekirken rumme mig?
Den gang i januar 2015, hvor præsten kom forbi, arbejdede jeg
som socialpædagog, og jeg anede ikke, at mødet skulle bane vejen
til et helt nyt liv for mig. Jeg takkede ja til at være med i
menighedsrådet i Sankt Peders Kirke i Slagelse, og blev enig med
mig selv om, at jeg kunne repræsentere de unge og
børnefamilierne. Sct. Peders sogn har omkring 10.000 indbyggere
og her iblandt mange børnefamilier, og jeg fandt ud af, at jeg var
den eneste i rådet, der repræsenterede børnefamilierne, og følte

dermed pludselig en større berettigelse til at sidde med om
bordet.
Efter at have siddet der et års tid, blev jeg genvalgt og siden valgt
som næstformand. Sankt Peders Menighedsråd består af 13 valgte
medlemmer og 4 præster, som mødes ti gange om året. Det
rummer en række mindre udvalg, som arbejder med forskellige
områder inden for kirken: Koncert- og aktivitetsudvalget; Børneog ungeudvalget; Frivilligudvalget; Informationsudvalget;
Forretningsudvalget (bestående af en præst, formanden,
næstformanden, kassereren, kontaktpersonen); Kirke- og
præsteboligudvalget (går under betegnelsen murstensudvalget,
da det sørger for, at kirkens bygninger er velholdte). I en periode
var jeg formand for det sidstnævnte udvalg, og fik ved det årlige
bygningseftersyn mulighed for at komme en tur på loftet og i
kirketårnet af den smukke gamle kirke fra 1100-tallet.
Menighedsrådet laver andet end at drikke kaffe! Vi har ansvaret
for alle medarbejderne i kirken og dermed også et etisk,
økonomisk og praktisk ansvar for, at tingene løber rundt i
kirkerne. I den tid jeg har siddet i menighedsrådet, har der været
otte nyansættelser, herunder ansættelsen af to af kirkens
præster, som vi som menighedsråd har haft indflydelse på og
ansvar for.
Ud over de mange forskelligartede opgaver i menighedsrådet,
førte mødet med ”kirken” også et karriereskifte med sig. Jeg har
siden 2015 studeret teologi på Københavns Universitet, og bliver
præst om godt to år. Siden 2017 har jeg også arbejdet som
konfirmandunderviser og minikonfirmandunderviser i forskellige
kirker i Roskilde Stift. I Sankt Peders Kirke får minikonfirmanderne
mulighed for at komme op i kirketårnet, og konfirmander får
tilmed mulighed for at rappelle ned ad tårnet. Både de store og
små får mulighed for at arbejde med sig selv, og tale om livets
store spørgsmål. De får rig lejlighed til at være kreative og en
chance for at optræde ved familiegudstjenester.
Desværre har foråret 2020 med diverse Covid-19-udfordringer
budt på aflysning af gudstjenester, menighedsrådsmøder,
minikonfirmandforløbet og udsættelse af konfirmationerne, men
jeg glæder mig til at starte igen. For jeg fandt ud af, at Folkekirken
er bred, og der også var plads til mig. Der var faktisk brug for mig!
Ligesom der vil være brug for dig, uanset hvilke forudsætninger du
har. Med alle de forskellige arbejdsopgaver omkring kirken og
medarbejderne, så er der brug for jer alle, I der sidder derhjemme
og overvejer, om Folkekirken kan rumme jer. Spørgsmålet er: Kan
du rumme Folkekirken, og vil du bidrage med lidt af dig selv?
Lenette Darling, 38 år, gift,
mor til to og tidligere
socialpædagog.
Næstformand i Sankt
Peders Menighedsråd.

Skælskør-Eggeslevmagle pastorat

Stil op til menighedsrådet i Skælskør-Eggeslevmagle
for en 2- års periode!
Skælskør og Eggeslevmagle Sogne har i 8 år udgjort 1 pastorat
med 1 menighedsråd bestående af 5 medlemmer fra hvert sogn.
Sognegrænsen følger Sorøvej sådan, at en stor del af østbyen
hører under Eggeslevmagle Sogn.
Den fælles administration foregår i Sognegården, Skovvej 1,
Skælskør. Her er også en lang række aktiviteter som f. eks prøver
for de 4 kor, foredrag, sangaftner og fællesspisning.
Meget af dette arbejde udføres af frivillige, og der kan altid findes
job til en, som har lyst til at deltage. Meget kan man også være
med i uden at være medlem af menighedsrådet. Lønnen er det
gode fællesskab.
Menighedsrådet har også et stort ansvar for vedligeholdelse af
bygninger, her kommer kirkeværgen ind i billedet, som kontakt til
håndværkere. Går man en tur på en af de smukke kirkegårde,
nyder man også der godt af arbejde i kirkernes regi udført af de
dygtige medarbejdere.
Musiklivet er blomstrende i de 2 sogne. Med medvirken af kirkens
egne musikere og kor og udefra kommende kunstnere bydes der
på ca. 12 koncerter om året.
Skælskør - Eggeslevmagle Menighedsråd har fået tilladelse til at
fravige reglen om valg for 4 år og i stedet vælge medlemmerne for
2 år. Hvis man har overvejelser om at stille op og samtidig er i tvivl
om, hvorvidt det er en god idé, er 2 år en god og overskuelig
mulighed for at få afklaret spørgsmålet.
Orienteringsmøde afholdes tirsdag den 9. juni kl. 19.00 i
Sognegården, Skovvej 1, Skælskør
Menighedsrådsmedlem Bent Paaske, Skælskør-Eggeslevmagle
Menighedsråd

Gimlinge-Hyllested
Om at være medlem af et menighedsråd
Af menighedsrådsmedlem Peter
Christensen, Gimlinge-Hyllested
pastorat
Er det fordi jeg ikke kunne
beslutte mig for at stoppe, eller
er det fordi, jeg fandt værdi i
arbejdet og mulighed for at
præge det, at jeg lod mig
opstille som medlem af
menighedsrådet gennem
adskillige perioder?
I 1977 blev jeg spurgt, om jeg
ville stille op til menighedsrådsvalget. Det var lidt før min 31-års
fødselsdag, og jeg vidste ikke så meget om, hvad det vil sige, at
være medlem af et menighedsråd. 5 år før var jeg flyttet til
Gimlinge sogn sammen med min kone, og vi havde fået 2 drenge.
Men tanken om at kunne blive valgt til det råd, som blandt andet
har til opgave at passe på sognets mere end 800 år gamle kirke,
som i generation efter generation havde dannet rammet om det
kirkelige liv her på stedet, først i katolsk tid, og efter
reformationen, evangelisk-luthersk, tiltalte mig både historisk og
kirkeligt. Så jeg sagde ja og blev valgt ind sammen med 2 andre
nye i Gimlinge Menighedsråd, som dengang talte 7 valgte
medlemmer foruden præsten, som var født medlem. Det var jo
dog kun for en periode på 4 år....
Senere fandt jeg ud af, at jeg var valgt som nr. 64 i rækken af
menighedsrådsmedlemmer siden indførelsen af menighedsråd
ved loven af 1903, og at kirken overgik til selveje (sognets eje) fra
Gyldenholm i 1932. Også kirkegården, hvor generation efter
generation var blevet gravlagt, havde vi ansvaret for blev passet.
Selv om det kirkelige liv i stor udstrækning var lagt i hænderne på
præsten, var det dog menighedsrådets opgave at sikre gode vilkår
for den kristne menigheds liv og vækst. Det skrev vi under på i
menighedsrådsløftet! Og om der skulle være studiekredse,
ældremøder, koncerter eller andre arrangementer i sognet, aftalte
og delvis planlagde vi i menighedsrådet. Med andre ord var vi
medbestemmende for, hvorledes den evangelisk-lutherske
folkekirke, som vi var døbt ind i, skulle være kirke lige netop i
vores sogn. Selve forkyndelsen var præstens område, men ville
præsten f.eks. ændre liturgi, måtte Menighedsrådet spørges.
Jeg må indrømme, at jeg faktisk blev lidt bidt af arbejdet, som
naturligvis også omfattede vedligeholdelse af præsteboligen,
arbejdsgiveransvaret for de ansatte, samt udarbejdelse af budget
og regnskab. Allerede inden der var gået 2 år, ønskede
menighedsrådsformanden på grund af arbejdspres, at blive
fritaget for formandshvervet. Til min store overraskelse blev der
peget på mig, som ny formand.
For at undgå sammenfald med kommunalvalget i november 1981,
besluttedes det at afkorte menighedsrådsperioden 1977-81,
således at den kun blev på 3 år, og der blev udskrevet valg til
menighedsråd til afholdelse i 1980 (og derefter hvert 4. år). Da jeg
som anført var blevet formand et år forinden, valgte jeg at
genopstille og blev genvalgt. Sådan startede altså en række af

valgperioder, men i hvert fald inden jeg fyldte 50 år skulle jeg
være stoppet, var jeg fast besluttet på!
Det skulle gå anderledes.... og selv ved jeg godt, hvorfor jeg
fortsatte. Det skyldes, at jeg har følt stor mening med arbejdet og
har haft indflydelse på beslutninger om, hvordan kirken skulle
fremstå i vores sogn.
Retfærdigvis skal det tilføjes, at gennem årene har der også været
ærgrelser og frustrationer over bl.a. langsommeligheden i dét
kirkelige system, som menighedsrådene er underlagt. I 2020
stopper jeg endegyldigt, for selv om jeg har været ude af rådet i
perioden 2004-2012, medens jeg var kordegn i Sankt Mikkels
Sogn, Slagelse, så er tiden kommet, hvor nye kræfter må træde til.
Kort sagt:
 menighedsråd er funderet på en lov fra 1903, - og er det
mest nære demokrati, der findes.
 valg til menighedsråd gælder kun for en 4-årig periode,
hvorefter man frit kan gå ud igen eller lade sig genopstille
for en ny periode.
 man kan godt vælges ind i et menighedsråd, medens man
endnu er relativ ung.
 der kan være mange bevæggrunde til at stille op (f.eks.
kirkelig baggrund, historisk interesse eller ønske om
medindflydelse).


det er et meget meningsfyldt og givende arbejde, selvom
det også vil give skuffelser.

For tiden arbejder jeg i præsteboligudvalget med et projekt med
renovering/ombygning af præsteboligen.

Halskov pastorat
Et væld af interessante og
spændende udvalg i Halskov – kom
og vær med!
Min vej til menighedsrådet. Det er 4
år siden, der blev afholdt
menighedsrådsvalg sidst.
Jeg sidder og tænker på, hvor tiden
dog er gået hurtigt, og at jeg allerede
nu har siddet i menighedsrådet for
Halskov Kirke i 4 år.
Jeg er 70 år og pensioneret kriminalassistent med arbejde i
København. Efter 35 år væk fra Korsør, flyttede jeg igen tilbage og
kastede mig over frivilligt arbejde i Røde Kors, hvor jeg stod i
spidsen for etableringen af en genbrugsbutik i byen.
Jeg har aldrig haft med kirkeligt arbejde at gøre, før end jeg blev
valgt ind i Menighedsrådet efter opfordring af formanden, som har
kendt mig siden vores barndom.
Min tilknytning til kirken har været den, de fleste har og har haft,
nemlig at bruge kirken i forbindelse med de faste kirkelige
handlinger som jul, påske og pinse samt dåb, konfirmation, bryllup
og begravelse.
En sjælden gang tog jeg i kirken for at overvære en gudstjeneste.
Med andre ord en ganske normal gennemsnitlig kristen dansker,
der mest holdt sig til højtiderne og familiebegivenhederne.
Men det ændrede sig, da jeg begyndte i Menighedsrådet. Det er
spændende og udfordrende at komme om bag kulisserne og være
med til at sætte sit præg på udviklingen omkring det kirkelige liv.
På nær juni og juli måned afholdes der menighedsrådsmøder hver
måned. Her arbejdes der med alt fra økonomi til, hvordan
gudstjenesten kan afvikles, samt tilrettelægges kulturelle tilbud af
vidt forskellige karakter, således at en tur i kirken ikke kun handler
om søndagsgudstjenesten.
Jeg har siddet som næstformand i hele dette valgår og har
besluttet mig for at tage endnu en 4-årig periode. Som
næstformand arbejder jeg tæt sammen med formanden, da jeg er
dennes afløser ved forfald. Derfor er det vigtigt at være klædt
fagligt ordentligt på, således at jeg uden problemer kan lede
menighedsrådets arbejde, hvis påkrævet. Det sker, men sjældent.
I menighedsrådet er der et væld af interessante og spændende
udvalg , man kan byde ind på. Det spænder lige fra
forretningsudvalget, kirkeudvalget, præsteboligudvalget,
aktivitetsudvalget, korudvalget samt kirkegårdsbestyrelsen.
Desuden er der posten som kirkeværge (som har ansvaret for
kirkebygningen og dens inventar) samt kontaktpersonen
(personalechef for kirkens ansatte: kordegn, organist og
kirketjenerne).

Når man begiver sig ud i et
sådant projekt, skal man
belave sig på, at ting tager
tid og derfor væbne sig med
stor tålmodighed.
Fra ideer, visioner,
planlægning, fremlæggelser
for menighedsrådet, kirkens
konsulenter,
provstiudvalget, arkitekt,
håndværkere m.v. og til start går der nemt et år, før projektet kan
gå i gang. Men nu er vi i gang og regner med at blive færdige
omkring september 2020.
Næste opgave bliver at være med til at ansætte en ny præst som
erstatning for en af vores præster, der er gået på pension.
Har du fået lyst til at være en del af Halskov Kirkes Menighedsråd
så læs i valgavisen, hvad der skal ske op til valget i september
2020.
Med venlig hilsen
Per D. Nielsen, Næstformand i menighedsrådet.

Indlæg af menighedsrådsformand i Halskov:
For snart 20 år siden blev jeg opfordret til at stille op til Halskov
Menighedsråd. Det lød da spændende, så jeg deltog i
orienteringsmødet. Der blev orienteret om, hvad
menighedsrådsarbejdet var.
Den gang var der valglister, og der var 3 lister. Da der ikke var nok,
der ville stille op på hver liste, blev ” vi sendt uden for døren ”,
hvor vi skulle prøve at få en fælles liste. Dette lykkedes, og der
blev valgt et nyt menighedsråd.
Efter 4 år blev jeg valgt til formand for rådet og har været det nu i
næsten 16 år. Jeg vil gerne genopstille til menighedsrådet, da jeg
synes, der er så mange opgaver, der stadig vinker forude.
Nu er det nye valgregler, hvor der bliver afholdt orienteringsmøde
den 9. juni. Derefter vil der den 15. september være
valgforsamling, hvor der skal vælges de nye medlemmer for de
næste 4 år.
Det har været spændende til at være med til at varetage alle de
mange ting, som foregår i kirken. Der er store udfordringer
forude, da vi skal have ansat en præst sidst på året, hvor
Menighedsrådet beslutter, hvem vi skal indstille til embedet.
At være med i menighedsrådsarbejdet har givet mig stor glæde,
men også mange opgaver. Når man er menighedsrådsmedlem, er
der mange opgaver i løbet af en 4 -års periode.
Vi har ansat en præst – en kordegn – 2 kirketjenere – 1 organist.

Foruden posten som næstformand beklæder jeg posterne som
formand for præsteboligudvalget, medlem af forretningsudvalget
og kirkegårdsbestyrelsen samt er formand for valgbestyrelsen.
I 2018 fejrede vi Halskov Kirkes 50 års fødselsdag. I den forbindelse
blev der nedsat et lille udvalg bestående af kirkens 2 præster og
undertegnede, som fik til opgave at udarbejde et festskrift til
udgivelse på jubilæumsdagen. Udvalget fik frie hænder til at
arbejde med indhold og form af festskriftet. Efterhånden som
ideerne tog form, ændrede projektet sig fra at skulle være på 18
sider til at ende med et flot og indholdsrigt hæfte på 36 sider, med
billeder og indlæg fra bl.a. biskop, provst, borgmester, tidligere
rådsformænd, sognebørn, tidligere og nuværende medarbejdere,
der gennem tiden har været og stadig er tilknyttet kirken. Hæftet
blev en succes og vel modtaget ved uddelingen til alle fremmødte
på jubilæumsdagen.

Vi har som menighedsrådsmedlem stor indflydelse på alt, hvad
der rører sig i kirken, og der er et godt samarbejde mellem
menighedsråd personale og præster. Vi har også et aktivt
pigekor.
Halskov Kirke er en ”ung” kirke og har en stor kontakt til vores
sognebørn, som spænder lige fra børnegudstjenester til koncerter
og sangaftener og er en meget aktiv kirke.
Som medlem af Menighedsrådet vil du ikke kede dig, der er
opgaver nok at tage fat på.
Hvis du har lyst til at være med til at arbejde og præge de næste
4 år i samarbejde med ansatte og menighedsrådsmedlemmer så
kom til orienteringsmødet og hør mere om arbejdet i
menighedsrådet.
Birthe Vilhelmsen, formand for Halskov Menighedsråd

Lundforlund-Gerlev-Slots Bjergby-Sludstrup
Pastorat
Hvorfor være medlem af et menighedsråd?
Er det ikke nogle mærkelige mennesker? Hvad laver de? Er de
overhellige? De drikker kun vand? Dem blander vi os ikke med?

En lille fortælling fra Lundforlund Pastorat. Da jeg ved valget i
1992 trådte til som stedfortræder ved Sludstrup Sogn havde jeg
ikke nogen ide om, at der skulle gå 27 år med det. Der var lidt
uenighed i rådet om konstitueringen den gang i 1992. Der var en,
der stoppede, og jeg stod øverst på listen som stedfortræder, og
så var jeg ¨fanget¨, kan man vel sige. Ved valget i 1996 blev jeg
valgt som formand. Ja det gik stærkt. Så spørger man sig selv, kan
man finde ud af det. Heldigvis er der masser af søde og rare
mennesker, som kan hjælpe en på vej. Det er jo en bred
bestyrelse, og der er en del poster, der skal besættes. Der var et
fælles samarbejde mellem Gerlev, Lundforlund, Slots Bjergby og
Sludstrup Sogne omkring personale og maskiner. Det blev senere
lagt sammen til Lundforlund Pastorat, som det er i dag. Før var vi
5 i hvert sogn, i dag er vi 2 valgte medlemmer fra hvert sogn i
rådet. Jeg har de sidste 2 år siddet som kasserer ved rådet. Det er
også en spændende opgave.
Når man er medlem af et menighedsråd, vil jeg sammenligne det
lidt som at have eget hus eller lejlighed. Der er bygninger, der skal
vedligeholdes. Der er noget økonomi. Der er noget
personalepleje. Der er nogle arrangementer, der skal afholdes og
meget mere.
Jeg har selv været så heldig at være med til at afholde
arrangementet Kunst og Kirker. Vi har været med 2 gange, og jeg
må sige, at for mig er det en stor oplevelse. Jeg har personligt
mødt 4 kunstnere, som har været fantastiske at arbejde sammen
med. Derudover kommer der en masse positive mennesker i vores
smukke kirker, og kirkerne vil vi meget gerne vise frem. Vi skal
også være med i år og glæder os meget til det.
Mød op til orienteringsmødet den 9. juni!
Ved dette menighedsrådsvalg er jeg blevet formand for
valgbestyrelsen. Så derfor vil jeg opfordre alle til at møde op til de
forskellige orienteringsmøder, der vil være i alle sogne landet
over.
Lundforlund Pastorat afholder orienteringsmøde den 9 juni kl
19.00 i annekset i Lundforlund præstegård. Kom gerne. Vær
nysgerrig og stil dine spørgsmål til Menighedsrådet. Og har du lyst
at prøve kræfter med menighedsrådsarbejde, er du rigtig meget
velkommen. Der er brug for dig.
Alle er velkomne.
Det var et lille skriv fra kassereren og valgbestyrelsesformanden
ved Lundforlund Pastorat
Per Madsen

Kirkegårdene i Slagelse by
Et vigtigt ansvarsområde for menighedsrådene

I Slagelse by har vi 11 hektar kirkegårdsjord, hvor cirka 35 procent
udnyttes til gravsteder. 13 ansatte gartnere står for
vedligeholdelsen af disse arealer samt alle øvrige arealer på
kirkegården. Derudover fungerer en del af personalet som
kapelbetjening ved de to kapelsale, som er tilknyttet
kirkegårdene. Der er cirka 350 til 400 kirkelige handlinger om året.
Slagelse Kirkegårde har samarbejdsaftaler med Ottestrup og
Holsteinborg Menighedsråd om vedligeholdelse af deres
kirkegårde samt en samarbejdsaftale med Havrebjerg
Menighedsråd vedrørende administration af deres kirkegård.
Slagelse Kirkegårde arbejder hen imod at blive mere
nutidsorienterede med hensyn til områdernes funktion. Der
arbejdes blandt andet med at skabe et parklignende areal på Sct.
Mikkels Kirkegård med et islæt af gravsteder. Det skal ske uden at
gå på kompromis med de kulturhistoriske værdier.
Parkområderne kan benyttes til rekreative formål med
hensyntagen til deres oprindelige formål.
Derudover arbejdes der på at få belyst nogle af de gamle
gravsteders historie og ved hjælp af moderne teknologi (QRkoder) få bragt historierne til live, når man går rundt på
kirkegården med sin mobiltelefon.
Samtidigt arbejdes der altid på at gøre arbejdet på kirkegården
mere driftsøkonomisk både med hensyn til planlægning og
maskinel drift.

Der er et mausoleum på Sct. Peders Kirkegård, som vises frem ved
konfirmandrundvisninger. Der er fem andre mausoleer på Sct. Mikkels
Kirkegård, men de er ikke åbne. Foto: Bent Nielsen.

Som menighedsrådsmedlem ved en af de fire bykirker i Slagelse
kan du blive udpeget som repræsentant for menighedsrådet til
kirkegårdsbestyrelsen ved Slagelse Kirkegårde, der består af Sct.
Peders og Sct. Mikkels Kirkegårde.
Kirkegårdene er udskilt fra de ejende menighedsråd med en
selvstændig økonomi, og de træffer selv beslutninger vedrørende
forvaltning og brug af kirkegårdene i henhold til lovgivningen. Dog
med få undtagelser i forhold til ejerforholdene og store
forandringer.
Ved kirkegårdene er der ansat en kirkegårdsleder, der står for den
daglige drift, og som tilrettelægger møder i forretningsudvalg og
kirkegårdsbestyrelse. Kirkegårdslederen har kontor på Sct. Peders
Kirkegård, hvor administrationen er samlet. Kirkegårdslederen har
en assistent, der fungerer som daglig leder på Sct. Mikkels
Kirkegård.
Som mange måske har iagttaget, er kirkegårdene i disse år inde i
en stor forvandlingsproces. Cirka 90 procent vælger i dag
kremering fremfor traditionel jordbegravelse, og da kirkegårdene
er anlagt til, at man forventede, at alle skulle jordbegraves, giver
det store udfordringer med overskudsarealer. Arealerne skal
vedligeholdes, som man forventer, at kirkegårdsjord skal se ud –
det vil sige en meget høj vedligeholdelsesstandard.

Dette er blot nogle af de ting, der arbejdes med på kirkegården,
og som man kan få indflydelse på gennem arbejdet i
menighedsrådet.
Skrevet af kirkegårdsleder Bent Nielsen.
(Revideret og lidt forkortet af Robert Kronberg).

Et engageret menighedsråd er vigtigt for kirken og for
Boeslunde
I Boeslunde er kirken en vigtig del
af landsbysamfundet. Ud over de
kirkelige handlinger er kirken også
stedet, hvor pigerne går til kor, og
hvor man mødes til morgensang,
påskespil og juletræsfest.
Der er så dejligt ude på landet, og
som i mange andre landsbyer er
Boeslunde et sted, hvor man nyder
det nære og trygge landsbymiljø, og
hvor tiden går en lille smule
langsommere. Men Boeslunde er
også en aktiv by, og både
idrætsforeninger, lokalråd samt et utal af frivillige er med til at
sørge for arrangementer, fællesskab og muligheden for at have et
aktivt fritidsliv lige rundt om hjørnet. Og det er her, at Boeslunde
Kirke spiller en væsentlig rolle. For kirken er et naturligt
samlingspunkt i byen, og indgår i det lokale fællesskab, der gør
Boeslunde til noget ganske særligt.
- Der er en stærk tradition for, at kirken, ud over de kirkelige
handlinger, også spiller en rolle i hverdagen her i byen. Det gør vi
blandt andet ved at tilbyde babysalmesang, sang for dagplejerne
og på plejehjemmet. Vores organist har også skabt en fantastisk

tradition for, at pigerne fra Boeslunde og omegn går til kor, og vi
er derfor beriget med både et børnekor og et pigekor. Vi
samarbejder med lokalrådet og involverer os, hvor det giver
mening som for eksempel ved juletræstræstændingen i byen, hvor
korene synger, siger Lene Helweg Augustsen, der blev valgt ind i
menighedsrådet for godt et år siden ved et suppleringsvalg.
Hun flyttede sammen med familien til Boeslunde for snart to år
siden, og havde ikke på det tidspunkt regnet med, at hun skulle
deltage aktivt i det kirkelige arbejde.
- Jeg havde gang i mange andre ting, så jeg ville egentlig ikke
involvere mig i mere. Alligevel blev jeg nysgerrig, da jeg hørte, at
der manglede et medlem i menighedsrådet. Jeg havde jo allerede
oplevet, hvordan kirken på forskellig måde spillede en vigtig rolle i
byen.
Fremtidens kirke i Boeslunde
Det endte med at Lene blev en del af menighedsrådet, hvor hun
blandt andet har været med til at ansætte en ny præst til sognet,
og har fået indsigt i, hvordan driften af en kirke egentlig varetages.
- Det var en helt ny verden at komme ind i. Det er svært at have
et klart billede af, hvad det egentlig vil sige at have ansvaret for en
kirke. Der er selvfølgelig de rent administrative opgaver, men der
er også personaleansvaret, vedligeholdelse af bygningerne og
selvfølgelig udviklingen af de aktiviteter kirken tilbyder eller er en
del af. Det er interessant at arbejde med, og der er mange
muligheder for at være med til at forme fremtidens kirke i
Boeslunde. Derudover synes jeg, at vi har et fantastisk samarbejde
i menighedsrådet, og det er meget positivt, at vi kan være
sammen om opgaven.
Opfordring til at stille op
Til trods for at Lene er glad for sin plads i menighedsrådet, vælger
hun ikke at genopstille ved det kommende valg, men hun håber,
at der kommer flere lokale kræfter, der vil bringe stafetten videre.
- Det har været utroligt lærerigt for mig at være en del af
menighedsrådet, men jeg har nogle arbejdsmæssige og private
forhold, der gør, at jeg ikke har tiden til det. Det kan sagtens være,
at jeg vender tilbage på et tidspunkt, men det kan simpelthen ikke
lade sige gøre lige nu. Jeg vil til gengæld kraftigt opfordre til, at
man stiller op til menighedsrådsvalget, hvis man har tid og lyst til
at engagere sig i frivilligt arbejde. Jeg synes, at Boeslunde Kirke er
en væsentlig del af vores lokalsamfund, og det er spændende at
være med til at udvikle den. Det er vigtigt for kirken og for
Boeslunde, at der er et engageret menighedsråd.

Skole-Kirke-Tjenesten
Af Frank Rechter pædagogisk konsulent
Hvert år modtager alle lærere i grundskolen i Slagelse Kommune
en årsplan fra Skolekirketjenesten med ca. 15 forskellige
undervisningstilbud til 1. – 9. klasse. Siden den første start i
sommeren 2015 er interessen for Skolekirketjenesten vokset støt,
så samtlige skoler i kommunen nu benytter sig af et eller flere af
projekterne hvert år, fortæller Frank Rechter, der sammen med
Marianne Kistrup er ansat som pædagogisk konsulent i
Skolekirketjenesten.
En blanding af nye og gamle projekter udbydes hvert år
Flere af de tidligere projekter er blevet så populære, at vi udbyder
dem fast hvert år. Det gælder f.eks. projektet ”Et møde med den
danske salme”. Her lærer eleverne om baggrunden for 5 udvalgte
salmer, der hvert år vælges ud fra et fælles tema. I 2019 var det

”Himmelsk Lyd”, der var tema, i år er temaet ”Salmer, der
fortæller”. Undervejs i projektet lærer de så at synge salmerne,
inden projektet afsluttes med en stor fællessangsevent i Sct.
Mikkels Kirke.
Det årlige salmesangsprojekt er også et dannelsesprojekt
Salmesangsprojektets formål er først og fremmest, at eleverne
stifter bekendtskab med dele af den danske sangskat og
musiktradition samt får oplevelsen af at synge salmer i fællesskab
under ledsagelse af orgelmusik.
Derfor lægges der op til to kirkebesøg. Det første i en lokal kirke,
hvor eleverne kommer klassevis med mulighed for at komme tæt
på orgel og organist. Dette besøg er tænkt som hjælp til
indøvningen af salmerne. Det andet kirkebesøg foregår som
nævnt i Sct. Mikkels Kirke og giver eleverne en oplevelse af,
hvordan fællessang i en større sammenhæng kan give en stærk
følelse af fællesskab og glæde. Her er det dannelsesprocessen, der
er i centrum. Det er medtænkt i alle vore projekter, at dannelsen
indgår på lige fod med den faglige del af læringsprocessen.
Nyt projektsamarbejde om klimaet og verdensmålene
Som noget nyt har vi valgt at udbyde et årligt
undervisningsprojekt, der inviterer eleverne til at arbejde med
klimakrisen og verdensmålene. Vi har valgt at begynde med et
projekt om træernes betydning i klimakampen og inviterer
eleverne til at være med til at plante nye træer i Slagelse i
slutningen af forløbet. Projektet udbydes allerede til efteråret og
udføres i et bredt samarbejde med bl.a. Slagelse Kommune,
Naturstyrelsen, Gartnerskolen ZBC, Grøn Kirke og Danmarks
Lærerforening.
Skoleelever planter håb for fremtiden i Nordskoven
”Ud over at give eleverne mulighed for at lære om træer,
kuldioxid og drivhuseffekt er det projektets dannelsesmål at skabe
håb gennem fælles handling”, fortæller Frank Rechter. ”I disse
tider har vi alle oplevet, hvordan den store viden om en global
udfordring kan være med til at skabe mismod og angst hos de
svageste. Det samme gælder klimakrisen. Mange børn og unge har
efterhånden hørt så mange dystre informationer om fremtidens
klima, at det skaber uro og frygt for fremtiden. Med
træplantningsprojektet ønsker vi at lære eleverne, at vi alle kan
gøre noget store som små, og at hvis vi løfter i flok, så nytter det
noget, og så skaber vi sammen en ny og bedre fremtid. De første
skoleklasser
planter allerede
til november de
første træer i
Nordskoven”.

Vemmelev og Hemmeshøj Pastorat

til fælles fastelavnsfejring og Sommerfest for sognet (det sidste
bliver i år en høstfest til august, men covid-19 skal ikke hindre os i
at fejre vores dåbsjubilarer).
Menighedsrådet har en ansvarsfuld opgave; Den løfter vi,
sammen, og vi hygger os, mens vi arbejder, være det til møderne
eller til den årlige nytårskur.
Vi glæder os til at tage godt mod nye medlemmer – mon ikke vi
kan lære noget af hinanden?
For at gøre jer nysgerrige på hvad der arbejdes med i og omkring
kirkerne i Vemmelev og Hemmeshøj Sogne, vil jeg gerne stille jer
nogle spørgsmål.
Hvorfor skal du blande dig i kirkernes virke?

VEMMELEV KIRKE

Jo det skal du for at få indflydelse på, hvad der sker i dit nærmiljø.
Kirken er et samlingspunkt i det sociale samliv hele livet igennem.
Kan du bare være med i et menighedsråd?

HEMMESHØJ KIRKE

Sogneladen

SAMVIRKE Det må være vores kendetegn
Af sognepræst Adrian Hove-Kreutzfeldt
For vi har gode rammer, både i og om kirkerne, og vi virker
sammen med andre og gode lokale kræfter om at skabe mere.
Sogneladen er et billede på dét: Engang var det en faldefærdig
hestestald.
Med planlægning og solidt arbejde, så har den gamle bygning
udviklet sig til at blive dér, hvor familier spiser sammen med
kirkemusen efter gudstjenesten ”Til bords med Gud”. Dét initiativ
kom fra menighedsrådsmedlemmer. Hyggeklubben, som også
udspringer af menighedsrådsarbejde, holder sine foredrag i
Sogneladen, lige som møder og workshops, undervisning og nu
også yogagudstjenester har til huse hér. Vi ser muligheden for at
skabe kirke og sogneliv sammen med medarbejderne og sammen
med lokalråd og Brugsen: Som fællesskab er det, at vi kan indbyde

Ja det kan du. Du har et samarbejde med 9 andre, samt præsterne
og en medarbejderrepræsentant. På møderne, som er 10 -11
gange om året, bliver der planlagt bla. Høst-, midsommer- og
julegudstjenester. Foruden er der babysalmesang og meget
arbejde omkring konfirmanderne, som du får indsigt i. Der er
hyggeklub for borgerne i nærmiljøet, der er 8 gange om året, hvor
der bliver holdt nogle foredrag,set film og foråret bliver sunget
ind.
Der er kirkekor og voksen kor. Ja,- jeg kunne nævne flere ting.
Menighedsrådet består at 10 personer, 3 fra Hemmeshøj Sogn og
7 fra Vemmelev Sogn. Der er en formand, en næstformand, en
kasserer, en kontaktperson, en kirkeværge, og yderligere 5
personer. Foruden er der en medarbejderrepræsentant og 2
præster.Vi har et aktivitetsudvalg, et kommunikationsudvalg og så
en valgbestyrelse. Du vil også være med til at ansætte ny præst,
hvis det skulle være aktuelt.
Vi har også deltaget i Kunst og Kirker med udstilling i Vemmelev
Kirke.
Hvad får jeg ud af det ?
Ville du måske spørge dig selv. Du får et samarbejde med en flok
skønne mennesker, der arbejder med fælles interesse for at skabe
fællesskab for borgerne i Vemmelev, Hemmeshøj og opland.
Kendskab til anden faglighed, udvikling af dig selv og ikke mindst
nytænkning, med nogle gode ideer, der kunne have menighedens
interesse. Så synes jeg, du skulle komme til vores orienterende
møde den 9.juni kl 19 i sogneladen på Fruegade nr. 19. Stil gerne
en masse spørgsmål.
Har du efter denne aften fået interesse for at sidde i
menighedsrådet, vil der være valg af menighedsråd den 15 sep.
samme sted.
Jeg kan henvise til vores hjemmeside
www.vemmelevhemmeshøjkirker.dk og www.sogn.dk hvis du vil
vide mere om os i Vemmelev og Hemmeshøj. God læselyst.

Folkekirken er en del af Beredskabet

så affødte det først nysgerrige spørgsmål og siden tillid – og når vi
nu alligevel var der, så var det lettere at bruge os, ikke blot for
denne afdeling, men for sygehusets øvrige afdelinger. Jeg mener
helt ubeskedent, at Den Danske Folkekirke har været godt og
robust repræsenteret på Slagelse Sygehus, og at kirkens evne til at
omstille sig til den nye situation samt villighed til at træde til, er
noget vi kan være stolte af. Selv er jeg blevet mange erfaringer
rigere, og jeg ser frem til fortsat at betjene sygehuset sammen
med gode kolleger.
Sognepræst Katja Rosholm Schiøler

Fra venstre: Sognepræst Ninna Dyrhoff Nyegaard, Sognepræst
Katja Rosholm Schiøler, Sognepræst Søren Fahnøe og
Sygehuspræst Bente Holm Viuf

Folkekirken er en del af Beredskabet. Så enkelt kan det vel siges.
På lidt længere dansk, betyder det, at kirken træder til i
nødsituationer og undtagelsestilstande – bl.a. når en pandemi
rammer Danmark.
Hele Danmark var i chok, da statsministeren m.fl. holdt de
indledende pressemøder, som betød store omvæltninger og
indskrænkninger. Mens dele af danskerne stormede til landets
supermarkeder og forberedte sig til en decideret nedlukning af
samfundet, forberedte andre sig til at kunne bistå landets brave
sundhedspersonale, som i den kommende tid ville blive udfordret
på snart sagt alle planer. Endnu vidste ingen, hvor galt det ville gå,
men optagelser fra bl.a. Spanien og New York viste med al
tydelighed, at alvoren var til at tage og føle på.
Sammen med en flok erfarne præster, blev jeg bedt om at være
en del af en lille gruppe, som i denne situation havde adgang til,
og pligt til at betjene, landets sygehuse; for mit vedkommende
Slagelse Sygehus. Jeg selv, Slagelses faste sygehuspræst Bente
Viuf, sognepræst og feltpræst Nina Dyrhoff Nyegaard samt
sognepræst og tidligere sygehuspræst Søren Fahnøe Jørgensen,
var – sammen med de præster som betjener regionens øvrige
sygehuse - på hygiejnekursus, hvor vi lærte at gebærde os med
værnemidler mv. Det er en uvant måde at arbejde på, hvor vi ikke
kan benytte os af vanlige strategier, fordi ansigtsmimik er skjult
bag masken, og et helt almindeligt varmt håndtryk er udelukket.
Det er sin sag at skabe en fortrolig stemning med 1-2 meters
afstand i en hørm af sprit, i skjul bag maske, briller, langærmet
forklæde og handsker. Ikke desto mindre blev vi benyttet til
mange gode og fortrolige samtaler med både patienter, personale
og pårørende, som alle var berørt og rystet af situationen. Når det
lykkedes så godt som det gjorde på netop Slagelse Sygehus, så
skyldes det i første ombæring det årelange, gode arbejde, som
den stedlige sygehuspræst er kendt og afholdt for, og i anden
ombæring en omstillingsparathed og villighed til at mærke efter,
hvad der er brug for lige nu og her, som vi 3 øvrige præster kan
trække på fra års erfaringer som sognepræster, sygehuspræster
og feltpræster.
Sammen med en afdelingssygeplejerske på Covid-19-Intensiv
afdelingen, fik jeg etableret en vagtordning, så der sad en præst 3
dage om ugen på afdelingen; og som det ofte går med den slags,

”Menighedsrådene er grundlaget for
demokratiet i Folkekirken, og derfor er det så
vigtigt, at valgene foregår på en måde, der er
med til at styrke dette demokrati” citat Søren
Abildgaard, formand for Landsforeningen af
Menighedsråd.

MENIGHEDSMØDE 18. august 2020 KL. 18:30
i Nørrevangskirken i Slagelse
D. 15. september skal vi vælge nyt menighedsråd !!
Hør hvorfor menighedsrådsarbejde
er spændende og meningsfyldt !!
...og hvordan det ellers går med kirken, dens
aktiviteter og projekter…

