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Valg af menighedsråd
Tirsdag den 8. november er der valg til en af
nærdemokratiets sidste bastioner – menighedsrådet. Over hele landet skal godt 2.000 menighedsråd sammensættes og hertil kræves 17.000
personer. Disse mennesker skal i de næste fire
år være med til at træffe en række beslutninger,
som er af direkte betydning for et større antal
folkekirkemedlemmer. For menighedsrådet er
det bærende led i den lokale kirkelige administration.
Den danske kirke er – i højere grad end de fleste andre kirker – folkestyret, tilmed på nærdemokratisk basis. I hvert eneste af landets sogne
kan alle folkekirkens medlemmer ved at bruge
stemmesedlen få personlig indflydelse på, hvad
der skal ske i og omkring deres kirke. Et menighedsråd skal sammensættes af mindst fem valgte
medlemmer, og desuden er præsterne medlem
af rådet. Endvidere har en repræsentant for de
ansatte ret til uden stemmeret at deltage i rådets
møder. Antallet af rådsmedlemmer er afhængigt
af, hvor mange mennesker der bor i sognet. Derfor skal der i Grevinge vælges syv medlemmer,
og deres valg gælder for fire år, regnet fra kirkeårets begyndelse, der jo er 1. søndag i advent.

Valgret har ethvert medlem af folkekirken, der
er fyldt 18 år. Og valgbar til menighedsrådet er
enhver, der har valgret. Er man kandidat på en
liste, skal man forinden skriftligt bekræfte, at
man ønsker at lade sig opstille. Og bliver man
valgt, kan man ikke inden for en valgperiode
trække sig tilbage uden rådets samtykke.
Hvad laver menighedsrådet?
Menighedsrådets arbejdsopgaver er vidtspændende. Selv om man af dagspressen kan få det
indtryk, at menighedsrådets opgave er at genere
præsterne, så er det ikke rådets vigtigste funktion. Tværtimod er det rådets ansvar at styre den
lokale kirkelige økonomi – at opstille budgetter og stå for regnskaber, som danner basis for
udskrivning af kirkeskat. Menighedsrådet har
ansvaret for, at vor 800 år gamle kirke vedligeholdes, og at den middelalderlige kirkegårdsmur ikke falder sammen. Kirkegårdsdriften og
vedligeholdelse af præstegård og avlsgård har
rådet også ansvar for. Desuden er det menighedsrådet, der vælger sognets nye præst, forpagter kirkens jord ud og er arbejdsgiver for
kirkens funktionærer. Endelig har rådet et beløb
til disposition, som det kan anvende til lokale

Høstgudstjeneste den 25. september

initiativer. Disse bruges i Grevinge bl.a. til
udsendelse af et kirkeblad, til indsættelse af
kirkebil til gudstjenester, til kirkekoncerter,
til kirkekaffe og arrangementer efter gudstjenesten samt til sognemøder. Altsammen for
at fremme det lokale kirkeliv og byde menigheden gode vilkår.
Opstillingsmøde
Som det vist fremgår af det nævnte, har
menighedsrådet mange vigtige funktioner
og ansvarsområder. Og da der ikke er tale
om en lukket ”kaffeklub” for dem med de
rigtige meninger, indbydes alle medlemmer
af folkekirken i Grevinge sogn til et orienterings- og opstillingsmøde i konfirmandstuen
tirsdag den 13. september kl. 19.00. Denne
aften vil det blive forsøgt at opstille en liste,
som alle de tilstedeværende kan støtte. Men
hvis nogen er utilfreds med den, kan de selv
opstille en anden liste. Den skal i så fald indleveres senest den 27. september kl. 19.00
til en af de modtagelsesberettigede personer.
En sådan liste skal indeholde oplysning om
kandidaternes navn, bopæl og personnummer, og der kan godt opstilles færre kandi-

dater, end der skal vælges. Men hver enkelt
kandidatliste skal underskrives af mindst fem
og højst femten vælgere som stillere.
Foreligger der fire uger før valgdagen kun
én gyldig kandidatliste, aflyses afstemningen, og så får vi det, der kaldes aftalevalg.
Bliver der flere lister at vælge imellem, får
vi afstemningsvalg, der som andre offentlige
valg foregår med skriftlig og hemmelig
stemmeafgivning. Man kan stemme enten
på en liste eller på en bestemt kandidat, og
valget opgøres som et forholdstalsvalg. I så
fald får de vælgere, der er opført på valglisten, tilsendt valgkort med oplysninger om
afstemningssted m.v.
En pjece, der fortæller om alle enkeltheder
og tidsfrister i forbindelse med valget, vil
være fremlagt i våbenhuset fra begyndelsen
af september måned – og et eksemplar af
denne er enhver velkommen til at tage. Men
lad det ikke blive ved det! Mød også frem
til orienterings- og opstillingsmødet den 13.
september, så vi kan få et godt og repræsentativt menighedsråd til de kommende fire års
arbejde.
Niels Arnberg

Nyt fra menighedsrådet
Aftener om etiske, eksistentielle emner eller dilemmaer
Som noget nyt starter vi op med en møderække, hvor der hver gang tages et tema op,
som deltagerne drøfter og hvor sognepræst
Karin Wandall bl.a. giver den teologiske synsvinkel på.
Aftenerne holdes i konfirmandlokalet fra kl.
19-21 på onsdag d. 31/8, 14/9, 30/11 og 25/1,
22/2 og 29/3. Temaer kunne være: Fosterdiagnostik, aktiv dødshjælp, genmanipulation, menneske og maskine, organdonation,
krig og pacifisme med artikler vi finder til
emnet som oplæg for diskussion. Vi kunne
også bruge Aarhus Universitetsforlags serie
"Tænkepause" med småbøger til eftertanke:
f.eks. bøgerne frihed, tillid, kroppen, menne-

sket, Gud - og måske en af de sidste i serien
"overvågning" om moderne medier.
Op til hver gang vil der blive lagt en artikel
eller en henvisning på hjemmesiden, som vil
danne udgangspunkt for diskussionen.
Man behøver ikke at kunne deltage alle aftenerne, da der hver gang vil blive taget et nyt
tema op. Deltagerne vil fra gang til gang være
medbestemmende på det kommende tema!
Du behøver ikke at tilmelde dig på forhånd,
men du må gerne.
Skriv til fruschwartz@cg1.dk eller på sms til
2160 9138.
Karin Wandall og Kirsten Schwartz

Læseklub

Vores nye initiativ med en læseklub, der startede op i januar måned, er kommet godt i
gang og vi er pt. 8 deltagere. Vi vil gerne have
flere med og det er ikke kun for kvinder, vi
har indtil nu en mand med i klubben!
Vi mødes den sidste tirsdag i hver måned
kl. 13-15 i konfirmandlokalet fra september
2016 til maj 2017.
Vi har aftalt at læse bøger af bl.a. Erling Jepsen, Anne Catrine Riebnitzsky, Emma Donahue, Alaa Al Aswany og Alice Munro. Der er
åbent for ændringer i valget af bøger.
Skulle du være i arbejde og ikke kan deltage
om eftermiddagen, så ser vi på om ikke vi kan
aftale et andet tidspunkt på dagen. Måske bliver vi så mange, at der kan oprettes en ny
læsegruppe. Du kan se titler m.m. på kirkens
hjemmeside og du kan tilmelde dig på fruschwartz@cg1.dk eller på sms til 2160 9138.
Kirsten Schwartz

Kaffebord
Søndag den 6. november indbydes der efter
gudstjenesten kl. 14 til kaffebord i konfirmandstuen. Udover hyggeligt samvær vil der
også blive lejlighed til at synge lidt.
Alle er velkomne.

Kirkemusikfestival
For femte år i træk afholdes der her i provstiet en kirkemusikfestival i oktober måned.
Rundt omkring i Odsherreds kirker vil der
blive afviklet musik-arrangementer med hver
deres særpræg indenfor en gudstjenestelig
ramme.
I Grevinge bliver vort bidrag i år en anderledes gudstjeneste, som afholdes søndag den
9. oktober kl. 19.00. Der bliver som ved nogle af de foregående års arrangementer tale
om en gudstjeneste, hvor vi blander kortene
på en anden måde end ellers med læsninger,
sang, musik, stilhed mv.
Velkommen til en anderledes gudstjeneste i
Grevinge kirke.

Kom og spis en let frokost og få
et foredrag bagefter
Mandag d. 19. september vil der blive mulighed for at deltage i en let frokost kl. 12 i
konfirmandlokalet. Kom og deltag i et hyggeligt samvær.
Kl. 13-15 vil der være et foredrag med Trine
Alvilda Jensen om »Livsglæde i med og modgang«.
På hjemmesiden og på internettet kan du
læse mere om Trine.
Kirsten Schwartz

»Hva så Luther«
Lørdag d. 29. oktober kl. 14-17 indbydes der til Kirkehøjskole i Asnæs kirke
og sognegård. Under ledelse af Peter
Arendt indledes der med en uhøjtidelig cabaret og folkelig koncert om Martin Luthers liv og tanker. Et seksmands
orkester vil lede os igennem Luthers
liv og levned med solosange og fællessange - støjende protestsange, renæssancemusik, skillingeviser, rock og
popmusik.
Sange oversat fra tysk af Holger Lissner, som skal høres med et glimt i
øjet og lægge op til en debat om de
vidtrækkende konsekvenser, reformationen fik - også for vores liv i dag?
Efter koncerten vil ordet kunne få frit
løb over kaffebordet i sognegården, og
på denne måde skydes 500 året for reformationen i gang i Ods og Skippinge
provsti!

Gudstjenester
Søndag den 28. august kl. 09.00
14. søndag e. trinitatis – Jens Kirk
Kirkekaffe
Søndag den 4. september kl. 10.00
15. søndag e. trinitatis – Niels Arnberg
Søndag den 11. september kl. 10.00
16. søndag e. trinitatis – Karin Wandall
Søndag den 18. september kl. 10.00
17. søndag e. trinitatis – Niels Arnberg
Søndag den 25. september kl. 10.00
18. søndag e. trinitatis – Niels Arnberg
Høstgudstjeneste – Kirkekaffe

Sognekalender
Børnemusikfestival
Tirsdag den 30. august kl. 13.30 i kirken.
”Noahs ark” med Tine Mynster.
Orienteringsmøde
Tirsdag den 13. september kl. 19.00 i konfirmandstuen om valg til menighedsrådet.
Frokost + foredrag
Mandag den 19. september kl. 12.00 i konfirmandstuen. Trine Alvilda Jensen taler.
Høstgudstjeneste
Søndag den 25. september kl. 10.00 i den
smukt pyntede kirke.
Kirkemusikfestival
Søndag den 9. oktober kl. 19.00 i kirken.
Kirkehøjskole
Lørdag den 29. oktober kl. 14-17 i Asnæs
kirke. "Hva så Luther".

Søndag den 2. oktober kl. 10.00
19. søndag e. trinitatis – Karin Wandall

Kaffebord
Søndag den 6. november i konfirmandstuen
efter gudstjenesten kl. 14.00.

Søndag den 9. oktober kl. 19.00
20. søndag e. trinitatis – Niels Arnberg

"Familie På Farten"
Mandag den 7. november kl. 19.00 i konfirmandstuen.

Søndag den 16. oktober kl. 09.00
21. søndag e. trinitatis – Niels Arnberg
Søndag den 23. oktober kl. 10.00
22. søndag e. trinitatis – Niels Arnberg
Søndag den 30. oktober kl. 10.30
23. søndag e. trinitatis – Niels Arnberg
Kirkekaffe
Søndag den 6. november kl. 14.00
Alle helgens dag – Niels Arnberg
Kaffebord
Søndag den 13. november kl. 10.30
25. søndag e. trinitatis – Karin Wandall
Søndag den 20. november kl. 10.00
Sidste søndag i kirkeåret – Niels
Arnberg

Andagter på Grevinge Centret
Onsdag den 21. sept. kl. 14.00 – Karin Wandall
Onsdag den 19. okt. kl. 14.00 – Niels Arnberg
Onsdag den 16. nov. kl. 14.00 – Niels Arnberg
Menighedsrådet holder møde den 6. september, 11. oktober og 8. november.
Dagsorden for og referat af menighedsrådets møder er fremlagt i våbenhuset.
Kirkebil til gudstjenester og arrangementer bestilles dagen før
inden kl. 16.00 på tlf. 70 26 27 27

Adresser

Sognepræst Niels Arnberg, Præstegården, 4571 Grevinge. Tlf. 5965 9002
Sognepræst Karin Wandall, Tlf. 6059 9512
Ringer og graver: Poul Andersen. Henvendelse til kirkegårdskontoret,
Tlf. 5965 9025, bedst kl. 9-10 undtagen mandag.
Organist: Flemming Hjort, Tlf. 5058 3350
Kirkesanger: Peter Hansen, Hovedgaden 27, Grevinge. Tlf. 4030 2097
Kirkeværge: Lene Sødring, Maglevænget 15, Grevinge. Tlf. 2321 9011
Menighedsrådsformand: Per Larsen, Engelstrup Møllevej 1, Grevinge.
Tlf. 4228 2928
Kirkekassens kasserer: Kirsten Schwartz, Lynghusene 30, Grevinge.
Tlf. 5965 9509
www.grevingekirke.dk
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