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Jeg stiller op!
Gør du?

Menighedsrådsvalg den 15. september 2020.
I Skejby og Lisbjerg har vi et menighedsråd der består af 10 personer, heraf er to præster.
Der skal vælges 4 kandidater fra Skejby og 4 kandidater fra Lisbjerg.

Hvorfor stille op til menighedsråd?






Få lov at præge og udvikle kirken med engagerede mennesker, ansatte/frivillige.
At være medskaber på kirkens rolle i byen - og i livet.
Aktivt medborgerskab. Støtte det lokale samarbejde mellem kirke - skole - foreninger.
Mulighed for indflydelse.
Mulighed for at arbejde både på den korte og den lange bane.

Hvad laver et menighedsråd?
 Ledelsesansvar. For sognet og personalet.
 Udvikling af organisationen. Ansvar for kirkens liv og skabe grobund og muligheder
for fælleskab og aktiviteter, der rammer bredt.
 Drøfte visioner. Hvad vil vi som kirke og hvad er kirkens rolle i fremtiden.
 Økonomisk styring. Ansvar for kirkens økonomi til aktiviteter og driftsopgaver i
forhold til løn, personale og bygninger.

Hvordan stiller man op?
 18. august kl. 19.00 - Orienteringsmøde i sognegården.
(Læs mere på næste side)
 15. september kl. 19.00 - Valgaften i sognegården.
 Valgbar. Er ethvert medlem af folkekirken, som er bosat i sognet eller har løst
sognebånd til en af kirkens præster.
Sognebåndsløsning skal ske senest tirsdag den 1. september kl. 12.
Ønsker du at stille op, skal du møde op fysisk på valgdagen.

Menigheds- og Orienteringsmøde
tirsdag den 18. august kl. 19.00 i Sognegården i Lisbjerg.
(Lisbjergvej 15A, endestation for Letbanen)

1. På mødet orienterer vi om menighedsrådets arbejde de sidste 4 år, samt om hvilke
spændende opgaver der ligger foran os.
Herunder præsenteres I for menighedsrådets meget forskellige opgaver.
Vi har ansvar for at skabe de bedste forudsætninger for kirkens liv.
Derfor ønsker vi et menighedsråd, hvor enhver har mulighed for at bruge sine ideer,
kompetencer og interesser med henblik på at præge og udvikle kirken.
Aktivitetsudvalget, rådsmedlemmer og frivillige, spiller her en stor rolle.
Vi har ansvar for økonomien, men vi er ikke alle lige vidende om det!
Kasseren har her en særlig rolle.
Vi har ansvar for at alle ansatte gør deres arbejde og trives i det.
Kontaktpersonen har her en særlig rolle.
Vi har ansvar for at bygninger og kirken er i forsvarlig stand.
I samarbejde med kirkeværge og provsti.
2. Præsterne lægger op til debat omkring visioner, ønsker og ideer til det kommende
menighedsråd.
3. Kort orientering om økonomi.
4. Orientering om valget.
Datoer og regler for opstilling.
Antal kandidater der behøves og evt. interesserede.

Husk Valgaften den 15. september kl. 19.00 i Sognegården i Lisbjerg
På gensyn Menighedsrådet

Boris Sandvad
menighedsrådsmedlem

Jeg hedder Boris, bor i Terp og blev første gang
valgt ind i menighedsrådet i 1990.
For mig er det centralt for menighedsrådets arbejde
”den store fortælling om jul, påske og pinse” – og
alt derimellem.
Menighedsrådet opgave er at skabe de bedste
rammer for det kirkelige arbejde. Det kan dreje
sig om babysalmesang, foredragsaftener, Suppe
og Samvær, sommerudflugt, konfirmand- og
mini-konfirmand undervisning, børnekor osv. osv.
For mig er det vigtigt, at kirken er synlig og
nærværende i alle livets faser, både til hverdag, ved fest og sorg.
Kirken er så at sige relevant for alle fra ”vugge til krukke”.
Menighedsrådet har ansvar for, at kirken er tilgængelig for alle, hvad enten det er i kirken,
i Sognegården eller andre steder, hvor kirken er til stede.
Menighedsrådet løfter en vigtig kulturarv - kirken og det der foregår i kirken. – Den arv skal
vi værne om, og den skal vi give videre.
Vi er midt i en rivende udvikling med nye muligheder. Der skal bygges et nyt kirkecenter i
Lisbjerg. Menighedsrådet vil i de kommende år sætte store fingeraftryk, som vil række langt
ind i fremtiden.
Kirkens dna består mest af ord og samvær. Jeg har en drøm – en drøm om, at kirken også
er med til at bære det fælles sociale ansvar i lokalområdet.
Jeg vil gerne være medlem af et menighedsråd, hvor kirken er relevant for alle aldre.
Et menighedsråd der arbejder for en kirke, der er rummelig og et menighedsråd der vil
samarbejde med andre, der vil være sammen om det fælles sociale ansvar.

Jens Christian Nedergaard Justesen
Formand

Jens Christian Nedergaard Justesen, 52 år,
uddannet sygeplejerske, siddet i rådet siden år
2000, og i alle år som formand, først i Skejby,
senere i det sammenlagte Lisbjerg/ Skejby
menighedsråd.
Jeg har på alle måder glædet mig over, den
udvikling folkekirken har taget, i min tid.
For mig har det altid været et vigtigt element,
at det er folkets kirke, og jeg har aldrig rigtigt
troet på, at der var en enten rigtig eller forkert
måde at være kristen troende på.
Vores kirke skal kunne rumme alle, uagtet seksualitet eller etnicitet.
Jeg er stolt over, at have medvirket til, at skabe og vedligeholde rummelighed for mine
naboer og bofæller rundt om i sognene. Jeg har bestræbt mig på at have det brede
perspektiv på folkekirkens organisation og struktur, og har beskæftiget mig med at skabe
processer, der gjorde det enkelt, overskueligt og lærerigt at være medlem af
menighedsrådet. Nej det må ikke være, og har ikke været mere indviklet, end at der altid
har været en fagprofessionel assistance, til at bistå, med regler, love og finansielle
utroligheder, så selv sådan en som jeg, kunne være med.
For mig har aldersbredden i rådets sammensætning været et vigtigt element, som det er
lykkedes ret godt at fastholde, og som til alle tider vil hjælpe et til enhver tid siddende råd,
med at ”ramme” bredt ud i befolkningen, så børn, unge, erhvervsaktive, ældre og alt der
ind imellem, har haft et muligt berøringspunkt i folkets kirke.
Kirken er stedet til tro, fordybelse og eftertænksomhed, men også fællesskab sammenhold
og aktiviteter, og det er netop sådan en kirke vi har skabt i Skejby / Lisbjerg

Marie-Louise Lieberoth Wadum
sognepræst i Skejby og Lisbjerg
Jeg er meget glad for at være med i
menighedsrådet og have gode lokale mennesker
at samarbejde med om at lave kirke. Det er
inspirerende sammen at udtænke hvilken kirke vi
gerne vil være, og hvordan vi bedst kan tage del i
lokalsamfundet.
Menighedsrådet er en helt uundværlig del af min
arbejdsglæde – for kirke er noget vi gør sammen.
Jeg håber du har lyst til at være med i
menighedsrådet og skabe kirke, fællesskab og
aktivitet i din by!

Lotte Randrup Jakobsen
menighedsrådsmedlem
Jeg har siddet i menighedsrådet i snart 20 år.
Jeg meldte mig ind i menighedsrådet, fordi
jeg gerne ville gøre noget for kirkerne og
lokalsamfundet.
I min tid har jeg primært været med i udvalg der
har haft Skejby Kirke som omdrejningspunkt.
Det gjaldt både da kirken skulle males indvendigt,
men også hele processen med at købe nyt orgel
til Skejby Kirke var spændende.
Derudover har jeg gennem mange år været med til
at arrangere vores sommerudflugter. Sidst men ikke mindst er jeg med omkring strikkerne
i Sognegården. Alt sammen noget som jeg både synes er meget sjovt og givende.

Johannes Wørtz
3 gode grunde til jeg stiller op til
menighedsrådet
1 - Jeg stiller op til menighedsrådet af flere
forskellige årsager, men den vigtigste er nok, at jeg
gerne vil være med til at præge og udvikle kirkens
arbejde i Lisbjerg i en periode hvor byen kommer til
at være i rivende udvikling. Det stiller krav til kirken
og det skaber også muligheder for at række bredt ud
til byens nye indbyggere, der forhåbentlig kommer til
at bruge kirken meget. Jeg tror at vi har en unik
mulighed for at skabe sammenhold i Lisbjerg med
kirken som et væsentligt omdrejningspunkt.
2 - Jeg håber at vi kommer til at arbejde med hvordan kirken kan spille en central rolle i
byudviklingen. Der er masser af muligheder for at nå bredt ud i Lisbjerg og skabe en
masse relevante, spændende og samlende aktiviteter. Samtidig håber jeg også at kunne
arbejde mere med nogle af de spændende digitale muligheder for udbredelse som vi
allerede er godt i gang med i Lisbjerg.
3- Jeg synes at man skal stille op, hvis man ønsker at være med til at præge kirken i en
virkelig spændende tid, fyldt med nye muligheder. Lisbjerg er en by i rivende udvikling og
menighedsrådet er et af de steder hvor man virkelig kan skabe sammenhold i bylivet.

Hjælp os også ved at udfylde et spørgeskema.
Hvad tænker du om kirken?
Hvad bruger du kirken til?
mvh. Charlotte og Marie-Louise, sognepræster
https://da.surveymonkey.com/r/XSVMK3N

Menighedsrådet har de sidste 4 år arbejdet ud fra følgende tre målsætninger:

En kirke med plads til forskellighed og mangfoldighed
Vi ønsker en kirke, hvor der er plads til at udfolde sig, hvor alle har mulighed for at tage
ansvar for at fylde kirken med det, som giver mening og sammenhæng både åndeligt og
kulturelt. Vi ønsker en kirke, hvor vi i fællesskab hjælper dem der har brug for det. En kirke
hvor der er plads til forskellighed og mangfoldighed.
En kirke i bevægelse
Vi ønsker en kirke, hvor forkyndelse, læring, dannelse, samvær og fællesskaber
indgår i alle livets faser. En kirke hvor nye ideer understøttes og prøves i utraditionelle
samarbejdsformer og hvor netværk udvikles og tages i anvendelse.
En kirke med handlekraft og fællesskab
Skejby og Lisbjerg befinder sig i et område i udvikling, som vokser i størrelse og betydning.
Vi er en del af Aarhus Nordre Provsti, hvor vi påtager os medansvaret for hele områdets
udvikling. Skejby-Lisbjerg er et pastorat hvor der er udsyn og skabes relationer både lokalt
og på tværs af sognegrænser. Et pastorat med ambitioner om både vækst, bæredygtighed
og sammenhængskraft. Fuld af vilje til fornyelse, hvor menighedens fællesskab er en
værdi, og hvor vi hele tiden gentænker mulighederne for at leve i og udvikle vores kirke i
fællesskab. En kirke hvor vi sammen skaber rammerne for det gode liv

Følg gerne med
Vi ses derinde.
https://www.skejbyoglisbjergkirker.dk

Skejby og Lisbjerg kirker
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Skejby og Lisbjerg kirker
@Skejliskirker

