Menighedsrådet

Foto: Menighedsrådet i Hjerting kirke

Hvad er et menighedsråd?
Et menighedsråd er en gruppe mennesker som i deres fritid gerne vil arbejde med at gøre det godt
og interessant for folk at komme i kirken. Menighedsrådene vælges hvert 4 år, og op til et valg kan
man melde sig som frivillig med håb om at blive valgt. Man kan sige, at menighedsrådet er
folkekirkens mindste demokratiske enhed.
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Hvad arbejder menighedsrådet med?
Menighedsrådet ansætter nogle mennesker til at spille i kirken (organist) samt passe kirken og
kirkegården (kirketjener, graver og kordegn). Det er menighedsrådets ansvar, at disse mennesker
har det godt på deres arbejde.
Et menighedsråd skal også sørge for, at kirkebygningen hele tiden er i orden. Mange kirker er flere
hundrede år gamle, og menighedsrådene skal sørge for, at bygningen kan stå i endnu flere år.
Måske skal menighedsrådet bestille en håndværker til at lave reparationer. På kirkegården er der
også meget at gøre. Det ligner næsten en flot park, og menighedsrådet betaler løn til graveren,
som laver gartnerarbejdet der.

Lidt historie
I 1856 oprettedes det første menighedsråd med frivillige. Det skete på opfordring af regeringen,
men beboerne i sognet (den by hvor kirken ligger) var mistroiske overfor hvad menighedsrådene
skulle lave. Man var bange for, at folkene fra menighedsrådet skulle sladre om, hvor tit man gik i
kirke, og om man drak eller måske bandede.
I 1904 blev det vedtaget ved lov, at der skulle oprettes et menighedsråd i alle sogne (ved alle
kirker) Det er beboerne (sognebørnene) i byen, hvor kirken ligger, som stemmer på de mennesker,
man synes skal være med til at lave det frivillige arbejde for en god kirke.

Hvad er et menighedsrådsløfte?
Nyvalgte menighedsrådsmedlemmer skriver under på menighedsrådsløftet, som går ud på, at man
på ære lover at ville arbejde samvittighedsfuldt for gode betingelser i den danske folkekirke. Man
skal arbejde på, at der er gode muligheder for alle i sognet for at deltage i den kristne menigheds
liv og vækst. Det betyder, at der skal være gode præster, som holder interessante gudstjenester.
Det skal også være godt at være konfirmand og minikonfirmand. Der kan også holdes spændende
møder om kristendom for børn og voksne i kirken.
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