
Formand/Kontaktperson 
At blive valgt til formand er det samme som at blive den første blandt 
ligemænd/-kvinder.  
Med titlen følger der et ansvar, uanset hvad der sker i menighedsrådet, er 
det formanden, der i den sidste ende har ansvaret. Når så det er sat på 
plads, så har det været en rigtig god oplevelse med denne titel i nu næsten 
8 år for mit vedkommende. Vi har en rigtig god ”kemi” medlemmerne 
imellem. Jeg mindes ikke, det nogen sinde har været nødvendigt at stem-
me, selvom vi har opstillet på to lister (4+3 personer). Det vil føre for vidt 
her at komme ind på de enkelte opgaver, som ligger i hvervet; men op-
bygningen i rådet ligner strukturen som ligger i stat, amt og kommuner. 
Det er offentlige penge, vi administrerer. 
Præsten er direkte aflønnet af Kirkeministeriet; men budgettet til driften af 
kirken, præstegården samt kirkegården m.m. ligger i nærheden af 1,5 mil-
lioner kr. 
I vores tilfælde er formanden også 
kontaktperson, dvs. den der har kontakten 
til medarbejderne i det daglige. Vi har i 
skrivende stund 1 graver, 1 stedfortræder 
for graver og i spidsbelastninger 3 personer 
mere at trække på. Derudover 2 
kirkesangere samt en organist. 
Vi er i menighedsrådet enige om, at vi er 
privilegerede hvad angår medarbejdere. 
Det er ”ildsjæle” på hver deres områder. 
Det gør arbejdet let at være kontaktperson, 
men også spændende. 
 
Hvad angår økonomien behøver ingen at frygte at indgå i arbejdet, eller 
sagt på en anden måde ”at vedgå arv og gæld”. Der er ingen gæld, og vi 
ser heller ikke store økonomiske opgaver ligge forude. 
 
Menighedsrådets kommandoveje er Provstiet – Stiftet – Kirkeministeriet, i 
specielle tilfælde Nationalmuseet. Det har i vores tilfælde ikke været no-
get problem, vi har mødt megen hjælpsomhed undervejs. 
 
Menighedsrådet er sognets ældste folkevalgte råd med rødder tilbage til 
1903. Menighedsrådsarbejdet er for sognet også en vigtig opgave i fremti-
den. 
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