
 

Til efteråret skal der være valg til menighedsrådet i Reerslev sogn, ligesom der skal være i alle landets 

øvrige sogne. Menighedsrådets funktionsperiode er fire år, begyndende med den første søndag i advent i 

2016 og indtil den første søndag i advent 2020. 

Her i Reerslev har vi besluttet, at vi tirsdag den 13. september kl. 19 afholder møde i præstegården. Her vil 

menighedsrådets medlemmer orientere om, hvad der er sket i sognet de senere år – og der vil selvfølgelig 

være mulighed for at stille spørgsmål. 

Derefter vil valgbestyrelsen orientere om reglerne for valg til menighedsrådet og efterfølgende forsøge at 

få opstillet en liste til det kommende menighedsråd. 

Det kan ske, at der bliver opstillet mere end én liste og i så fald skal der være valg til menighedsrådet den 8. 

november. Det er dog mange år siden, at der har været afholdt (kamp)valg her i sognet. 

Menighedsrådet har mange og spændende opgaver at arbejde med; for det første er der de rent kirkelige 

opgaver med kirkens daglige drift. Men der ud over er vi pt i gang med mange nye tiltag – nu, hvor vor 

friske, unge præst, Jakob Schilling er blevet ansat, ligesom der er kommet en ny præst, til pastoratet, 

Frances Benzon, der dog har hovedparten af sit arbejde ved Ansgarkirken. Nogle af de aktiviteter vi 

arbejder med er de kendte som koncerter, udflugt, foredrag, præstegårdsformiddage m.m. Som noget nyt 

vil vi arrangere filmaftener fra efteråret.  

Men det er ikke kun arrangementer, vi beskæftiger os med. Lige nu har vi en del arbejde med den 

forestående indvendige kalkning af kirken, der medfører lukning af kirken fra den 1/7 til 1/10. Endvidere er 

der jo den store opgave med en ny præstebolig, som der er blevet arbejdet på i over seks år – men det vil 

der blive redegjort for den 13. september, ligesom der vil blive fortalt om planerne med den ”gamle” 

præstgård. 

Det er jo ønskeligt, at menighedsrådet afspejler de mennesker, der bor i sognet; det gør den på mange 

måder, men på et parameter, gør det ikke: gennemsnitsalderen i sognet er langt lavere end i 

menighedsrådet. Vi kunne godt tænke os nogle yngre medlemmer i rådet – ikke mindst i lyset af, at vor 

unge præst – en af landets yngste – kunne høre og lære noget om, hvad der rører sig blandt sognets børne- 

og ungdomsfamilier. Så mød op den 13. september! 

På menighedsrådets vegne 

Jan Kastorp 


