
 
 
Det er fire spændende år, der venter fo-
rude! Fire år med kirkeliv i alle dets vari-
anter. Gudstjenester, foredrag, forskel-
lige grupper der samles - fire år med tro, 
fællesskab og mening. 
 
Fire år der forhåbentlig giver meget, men 
som sandsynligvis også kræver noget. 
For det er en betydningsfuld post I hver 
især har taget på jer ved at gå ind i 
menighedsrådsarbejdet. Tak for det! 
 
Mit håb er, at vi ved at samles denne 
lørdag i starten af det nye år kan få skudt 
jeres menighedsrådsperiode godt i gang. 
Så rådsarbejdet bliver spændende, pro-
fessionelt og kan støtte op om kirkens liv 
og vækst også hos jer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Søren Nolsøe 

provst 

Siden den første dato blev sat, er der gået nogle 
måneder og I er alle heldigvis kommet godt i gang 
med arbejdet. Når jeg har spurgt rundt omkring om 
der stadig var behov for at mødes er jeg blevet mødt 
med et klart ”ja” - og jeg er enig! Vi står sammen i en 
stor og vigtig opgave med at være kirke her på 
Vestegnen, og vi kan kun blive bedre ved at mødes 
på tværs og tage livtag med opgaven ved en dag som 
denne. Jeg glæder mig og håber at se rigtig mange af 
jer! 



Folkekirken er ikke en forening samlet 

omkring ét bestemt formal som fx en roklub. 

Menighedsrådet repræsenterer derved ikke et 

interessefællesskab, men skal forvalte ram-

mer og indhold på tværs af medlemmernes 

alder, sociale og økonomiske forskelle og kir-

kelige interesser. Ja, måske varetager man 

endda opgaven for nogen, der kan have en 

helt anden opfattelse end en selv af, hvad 

kristendom er. 

 

 

9.00 

Ankomst, kaffe/morgenbrød 

og velkomst v. Søren Nolsøe 

 

9.20 

Hvad vil det sige at være 

menighedsråd i dag?  

v. Peter Birch 

 

10.00 

Sådan skal møderne holdes  

v. Erling Andersen 

 

12.30 

Frokost 

 

13.15 

Menighedsrådet som arbejds-

giver v. Mette Misser 

 

15.00 

Afrunding og nedsættelse af 

erfa-grupper v. Søren Nolsøe 

Kaffe og kage 

Menighedsrådenes Dag 

er for alle medlemmer af 

de nye Menighedsråd i 

Høje Taastrup Provsti - 

dvs. både valgte 

medlemmer og præster. 

Provstiet afholder udgiften 

for alle. 

 

Tilmelding via provstiets 

hjemmeside: 

hoejetaastrupprovsti.dk 

eller til provstikontoret 

Tlf 43 71 66 28 

senest d. 8. september 

så vi kan melde antal til 

hotellet 

Menighedsrådet har ansvaret for sognets an-

satte - et stort ansvar! Hvordan fordeles dette 

ansvar mellem kontaktpersonen og hele 

menighedsrådet? Hvordan løftes arbejdsgiver-

forpligtelsen så MR ikke blot opfylder lovkrav, 

men sætter rammerne for en fantastisk ar-

bejdsplads? Hvor ansatte, rådsmedlemmer og 

øvrige frivillige arbejder sammen for den 

samme sag. 

Oplæg og gruppedrøftelser. 

 

Sted: 

Zleep Hotels Høje Taastrup 

Carl Gustavs Gade 1 

2630 Taastrup  

 

(same som det tidligere 

Quality Hotel Høje Taastrup) 

 

Gratis parkering ved hotellet - 

henvendelse i receptionen 

for registrering af 

nummerplade 

 

 

 

Menighedsrådets medlemmer bruger meget tid på møder. De 

fleste menighedsråd holder 8-12 møder om året – plus det 

løse. Der ud over er der udvalgsmøderne.  

Men er vores møder effektive? Er vi ordentligt forberedt, når vi 

kommer til møderne? Og får vi taget nogle beslutninger – og 

fulgt op på dem?  

Hvordan får vi gang i - og tid til – de mere grundlæggende 

drøftelser af, hvad det vil sige at være kirke lige her, hvor vi 

er? Og – hvad er i grunden præstens rolle i menighedsrådet? 

Oplæg og gruppedrøftelser. 


