Valg til menighedsråd 2020

Din kirke har brug for dig
”Ved valget i 2004 blev jeg opfordret til at stille op for Stige Menighedsråd, og det lød
spændende, ” siger Anni. ”Jeg talte med den gamle formand og fik lidt at vide om, hvad
arbejdet i menighedsrådet indeholder. Jeg undersøgte også selv sagen og fandt ud af,
at det kirkelige liv ikke kun handlede om bordbøn og fadervor, men at der var meget
diakoni involveret. Det at kunne gøre noget for andre, gerne sammen med nogle
ligesindede, det tiltalte mig meget. Og så var jeg så heldig, at blive valgt ind.”
Sådan lyder det i et interview med Anni Jensen i vores sidste kirkeblad (læs hele
interviewet i Kirkebladet for marts-august 2020 på hjemmesiden www.lumbysogn.dk).
I år er der igen valg til menighedsråd.
Hvis du også vil være del af et godt fællesskab og gøre en indsats for din lokale kirke, så
har du muligheden nu. Vi har brug for nye, friske rådsmedlemmer og suppleanter, der vil
kirken, og det samarbejdende fællesskab, som er fundamentet for kirkens liv og vækst.

Menighedsrådsvalg i Stige og Lumby
Lumby og Stige har fælles menighedsråd, men hvert sogn vælger deres egne
repræsentanter til det fælles menighedsråd.
Der bliver valgt 7 medlemmer og 4 suppleanter i hvert sogn.
For at kunne stemme og stille op skal man: 1)
2)
3)

være medlem af Folkekirken
være fyldt 18 år
bo i sognet eller have løst sognebånd.

Menighedsrådsvalget strækker sig over 2 møder: et orientereringsmøde og en
valgforsamling, hvor det faktiske valg foregår.

Orienteringsmøde i august
Orienteringsmødet afholdes tirsdag den 18. august kl. 19.00 i Stige Sognehus.
Her er der mulighed for at møde og høre det nuværende menighedsråd fortælle om
rammer, opgaver, pligter og glæder i vores menighedsråds hverdag, året igennem.

Valgforsamling i september
Tirsdag den 15. september holder vi valgforsamling. Vi begynder med en andagt i Lumby
Kirke kl. 18.30 og fortsætter med valgforsamling kl. 19.00 i Lumby Sognegård, hvor alle
interesserede er velkomne. På valgforsamlingen bliver der opstillet kandidater og valgt
medlemmer for det nye menighedsråd.
Husk legitimation til afkrydsning ved indgangen.

Hvis du har spørgsmål eller gerne vil høre mere, er du meget velkommen til at ringe til
Inge-Lise Hansen (formand) på tlf. 65 95 51 31 og Anni Jensen (næstformand) på
tlf. 21 30 09 99.
Valgbestyrelsen for Lumby og Stige Sogne

