Rekrutteringshåndbog
Sådan får I flere kandidater til menighedsrådsvalget

Håndbogens opbygning
Denne håndbog har til formål at hjælpe menighedsrådene med at rekruttere
kandidater til menighedsrådsvalget.
De første afsnit i håndbogen er tænkt som inspiration til lokale drøftelser
om den kommende rekruttering. Afsnittene giver inspiration til, hvordan I
i menighedsrådene kan kortlægge, hvilke kandidater I mangler, og hvordan
I kan få flere med i det kirkelige arbejde ved at arbejde med jeres egne
fortællinger og kandidaternes motivation.
De efterfølgende afsnit er mere praktiske. De giver konkrete tips og råd til,
hvordan I kommer i medierne, skriver gode læserbreve, bruger de sociale
medier m.m. Bagerst i håndbogen er der mere information om regler og
deadlines for menighedsrådsvalget og en ordbog over de mange ord, der
optræder i forbindelse med valget.
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Stærke menighedsråd begynder med de gode historier
Forberedelsen af menighedsrådsvalget 2020 er allerede godt i gang de fleste steder.
I har måske allerede lagt en plan for, hvem I vil opfordre til at stille op, og hvem der
er ansvarlig for at tage kontakt til de potentielle kandidater.
Med denne rekrutteringshåndbog får I nogle konkrete redskaber til at rekruttere.
Her kombineres jeres lokale viden om behovet og mulighederne for at finde gode
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Menighedsrådsvalg 2020
Landets cirka 1.700 menighedsråd skal have nye medlemmer i efteråret 2020.
Langt de fleste menighedsråd vælges på en valgforsamling.
Kirkeministeriet og Landsforeningen af Menighedsråd er gået sammen om en
fælles kampagne, der skal give potentielle kandidater viden om arbejdet i et
menighedsråd og lyst til at stille op. Samtidig tilbyder Landsforeningen af
Menighedsråd skabeloner til at lave lokale kandidatmaterialer og workshops,
der klæder jer som nuværende medlemmer på til at rekruttere nye
medlemmer til det kirkelige arbejde.
Kampagnen forud for menighedsrådsvalget fokuserer på de mange
muligheder, I som menighedsrådsmedlemmer har for at påvirke jeres lokale
kirke. Under kampagnesloganet “Du bestemmer, hvad din kirke kan” viser
kampagnen den mangfoldighed, det er muligt at skabe i kirken.
Kampagnen er centreret om en hjemmeside, menighedsrådsvalg.dk, Den
Digitale Arbejdsplads og Valgportalen. Hjemmesiden indeholder information
om menighedsrådsvalget, generelle informationer om, hvad det indebærer at
være medlem af et menighedsråd. På DAP kan du finde alle relevante
informationer om valgmetode, datoer, lovpligtige annoncer etc. Valgportalen
indeholder forskellige annoncematerialer, plakater, rekrutteringsmaterialer
etc., hvor I kan vælge at tilpasse med egne logoer og tekst.
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Værd at vide om valget
1. januar 2020 er en ny valgform til menighedsråd trådt i kraft. Den nye valgform
indebærer, at alle menighedsråd vælges på en valgforsamling. Menighedsrådene
bliver klædt på til opgaven gennem et informations- og undervisningsprojekt som
Fællesfonden har støttet. Her er de vigtigste opgaver og frister for det kommende
menighedsrådsvalg.
Medio januar 2020: de endelige regler om valget offentliggøres af
Kirkeministeriet og de bliver bl.a. tilgængelige på den digitale arbejdsplads - DAP.
Januar, februar og marts 2020: Afholdelse af 30 landsdækkende valgkurser,
hvor valgbestyrelserne lærer alt, hvad der er værd at vide om den nye valgform (læs
mere her: www.menighedsraad.dk/kurser)
April-september 2020: Folkekirkemedlemmer informeres om valg.
Offentligt orienteringsmøde om valg i alle sogne. På orienteringsmødet skal
menighedsrådet bl.a. orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode,
kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater,
der skal vælges til menighedsrådet.
Valgforsamling
På valgforsamlingen afholdes valget til menighedsrådet. Opstilling og valg af
kandidater foregår på mødet. Kandidater præsenterer sig, der er mulighed for debat
og der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater. Resultatet
af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.
Mulighed for at udløse afstemningsvalg
Loven gør det muligt, at der efterfølgende udløses et afstemningsvalg ved, at der
indleveres en liste med kandidater og stillere. I disse tilfælde gennemføres et
afstemningsvalg. Der udvikles e-læring om dette, som findes på godtfrastart.dk
1. søndag i advent 2020: Det nye menighedsråd tiltræder og arbejdet kan gå i
gang for det nye hold.
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Vejledning og formalia omkring valget
På den Digitale Arbejdsplads finder I:
–

Valgvejledning: Her finder I al den information, I skal bruge, om
afvikling af valget.

–

Valgoverblik: En kort vejledning med hovedpunkterne for valget.

–

Blanketter, som kan bruges i forbindelse med valget.

Telefonrådgivning om valget: Har du spørgsmål, er du velkommen til at
ringe til Kirkeministeriet på 33923390 eller sende en mail til km@km.dk
eller ved at kontakte Landsforeningens Rådgivning på 87322133 eller
sende en mail til valg@menighedsraad.dk
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Hvem vil stille op?
Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter har udgivet rapporten
Kandidatvillig – at være eller ikke være kandidat til menighedsrådet, der
giver et indblik i folkekirkemedlemmernes interesse for at stille op som
kandidat til menighedsrådsvalget.
Rapporten viser, at der er ganske mange potentielle kandidater til menighedsrådsvalget. Ca. 8 % af de adspurgte i undersøgelsen vil sige ja til at stille op til menighedsrådsvalget enten af sig selv, eller hvis de blev opfordret
til det. På landsplan svarer det til 280.000 potentielle kandidater.
Selvom man ikke nødvendigvis kan overføre denne villighed til at stille op
direkte til den faktiske interesse i jeres eget sogn, kan I bruge rapportens
resultater som inspiration og motivation til at opsøge nye potentielle kandidater.
Hvor skal kandidaterne findes?
Rapporten peger på at kandidaterne kan findes bredt i lokalsamfundet og
ikke kun blandt de meget religiøse. For at være villig til at stille op som
kandidat, er det ikke afgørende, at man opfatter sig som særligt religiøs.
Samtidig er det heller ikke nødvendigt at have deltaget i mange forskellige
af kirkens aktiviteter. Få aktiviteter i løbet af et år er nok.
Det kan også være en god idé, at rette blikket mod dem, der allerede tager
aktiv del i det øvrige lokalsamfund, såsom fodboldtræneren, spejderlederen
eller medlemmer af lokale bestyrelser. Der kan nemlig være en selvforstærkende effekt ved at tage ansvar for lokalsamfundet og være aktiv i flere
sammenhænge.
Hvem er interesseret i at stille op?
Rapporten finder en række idealtyper, der er villige til at stille op som kandidater til menighedsrådet.
I kan bruge typerne til at spørge jer selv, om de findes i jeres sogn og om det
er en idé at opfordre dem:
1.
2.
3.
4.

Hvem har siddet i menighedsråd tidligere?
Hvem er særligt kirkeligt eller politisk aktive i vores lokalsamfund?
Hvem møder altid op til kirkens arrangementer?
Hvem er engagerede i lokale bestyrelser og foreninger?
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Idealtyper ved opstilling

1.
2.
3.
4.
5.

De menighedsrådserfarne kandidater
Nuværende eller tidligere medlemmer af et menighedsråd
De kirkeligt og politisk aktive kandidater
Allerede aktive i det kirkelige liv gennem spejder eller kirkens aktiviteter eller det politiske liv
gennem medlemskab af et politisk parti
De meget religiøse kandidater
Anser sig selv som meget religiøse
Civilsamfundets kandidater
Allerede aktive i civilsamfundet, herunder i bestyrelsesarbejde, foreningsarbejde, kunstforening
osv.
Sidste-øjebliks-kandidaterne
Har ikke tænkt sig at stille op, men hvis man
kommer i 11. time, kan alvoren gå op for dem.

5. Er der potentielle kandidater, der har deltaget i enkelte kirkelige arrangementer?
6. Og hvis I tæt op til valget ikke har fundet kandidater nok: Er der nye
idéer til, hvem vi kan spørge?
Hvordan skal de kontaktes?
Det er vigtigt, at I henvender jer til potentielle kandidater og opfordrer dem
til at stille op. Rapporten viser nemlig, at de fleste, der er villige til at stille
op, skal opfordres til det – helst af en ven eller én fra lokalsamfundet. Det
kan derfor være en god idé at tale om, hvem der skal henvende sig til hvem.
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Hvem mangler i
jeres menighedsråd?
At finde nye kandidater kræver en række overvejelser om, hvilke kandidater
I egentlig mangler i netop jeres menighedsråd.
Alle, der har lyst til at bidrage til det kirkelige arbejde, er selvfølgelig mere
end velkomne. At arbejde strategisk med at opfordre kandidater til at stille
op udelukker ingen. Men i mange menighedsråd mangler der kandidater.
De steder kan I med fordel forsøge at rekruttere med blik for både
kompetencer og repræsentativitet. Det skaber de mest effektive og
demokratiske menighedsråd.
Her er tre spørgsmål, I kan stille til jeres rekruttering:
Kommer vi til at mangle kompetencer?
Hvilke kompetencer kommer I til at mangle efter valget? Måske stopper
jeres kasserer, eller I har i længere tid manglet en person til at styre
menighedsrådets sociale medier? Kender I nogen, der i kraft af deres
uddannelse, beskæftigelse, erfaring eller gåpåmod har forudsætninger
for og lyst til at løse opgaverne?
Skal vi have nye kræfter til nye opgaver?
Der er en masse faste opgaver i menighedsrådet. Men I kan også tænke i
andre og eventuelt helt nye opgaver. Er der dele af menighedsrådsarbejdet,
I gerne vil styrke i forlængelse af sognets vision? Måske skal opgaverne
løftes af jer, måske skal de varetages af andre frivillige eller forankres i et
ad hoc-udvalg. Uanset hvad, er målet at finde kandidater, der kan styrke
jeres indsatsområder.
Hvem er ikke repræsenteret i menighedsrådet?
At sammensætte det bedste menighedsråd handler ikke blot om,
at medlemmerne har forskellige kompetencer. Det er også en stor styrke,
at de har forskellige baggrunde og bevæggrunde for at stille op. Er der
nogen dele af menigheden, der ikke er repræsenteret i rådet? Fx yngre,
børnefamilier, kvinder eller submenigheder? Så kan I med fordel opfordre
dem til at stille op.
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Oplæg hjælper debatten på vej!
På Valgportalen forefindes et rekrutteringsoplæg, der kan sættes på
dagsordenen til jeres næste menighedsrådsmøde og indgå i debatten om,
hvilke profiler og kompetencer der mangler i menighedsrådet.
Match-making – match jeres behov med de enkelte kandidater
Det kan være en god idé at tænke over, hvordan I kan matche jeres behov i
menighedsrådet med den enkelte kandidats interesser og kompetencer.
Her er et par eksempler:
–

Er du god til at kommunikere? Så kan du være med til at gøre vores
kirke mere synlig og relevant for både medlemmer og pressen.

–

Er du ung og fuld af gode ideer? Så vil vi gerne bruge dig til at gøre det
kirkelige arbejde mere vedkommende for ungdommen.

–

Vil du udnytte og udvikle dine ledelseskompetencer? Så kan du gøre
det som formand eller kontaktperson.

–

Har du bygningstekniske eller håndværksmæssige kompetencer og
erfaringer? Så kan du blive en del af vores kirke- og kirkegårdsudvalg
eller blive kirkeværge.

–

Er du god til at gennemskue store talopstillinger som budgetter og
regnskaber, og har du flair for tal? Så har vi brug for dig som kasserer.

–

Har du gode sociale kompetencer? Så sæt fokus på menighedspleje,
eller deltag i vores sogneudflugter, konfirmandture og vores mange
aktiviteter som babysalmesang, spaghettigudstjenester og meget andet.

–

Tilhører du en gruppe, som i dag ikke er repræsenteret i
menighedsrådsarbejdet? Så vil vi gerne have dig med, så vi sikrer, at
alle stemmer bliver hørt.
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Fortæl historier, og få flere med
Hvorfor er I aktive i menighedsrådet, hvordan arbejder I, og hvad laver
I konkret? Det er de spørgsmål, I skal svare på for aktivt at kunne bruge
fortællinger som et redskab til at få flere kandidater til menighedsrådet.
Succesfulde fællesskaber, organisationer og virksomheder har det til fælles,
at de begynder med at svare på hvorfor-spørgsmålet: Spørgsmålet om, hvorfor
de overhovedet er sat i verden. For det enkelte menighedsråd betyder det,
at I må være bevidste om, hvorfor I er sat i verden, og hvorfor jeres arbejde
er vigtigt. Ellers er det svært at få andre til at synes, at det er vigtigt.
Først når I har svaret på hvorfor-spørgsmålet, kan der tages hul på hvordanspørgsmålet. Her skal der svares på, hvordan I søger at leve op til jeres formål
og vision som menighedsråd. Og endelig følger en konkret beskrivelse af,
hvad I i praksis laver.
Alt for ofte tages hvorfor-delen for givet: ”Selvfølgelig ved folk, hvorfor det er
vigtigt at have et aktivt menighedsråd”. Derfor kan man let komme til kun at
fokusere på det konkrete arbejde i menighedsrådet: ”De sidste år har vi lagt et
stort arbejde i at få flere musikalske arrangementer i sognet, samtidig med at
vi har opprioriteret renoveringsarbejdet af vores kirker”.
Der er meget at hente ved at gøre
mere ud af at svare på hvorfor.
Mange menighedsråd vil samtidig
opleve, at de, der allerede er aktive i
rådet, bliver endnu mere motiverede,
fordi formålet med arbejdet bliver
tydeligere.

HVORFOR
HVORDAN

HVAD

>
ANBEFALING:
Arbejd målrettet med at skabe et fælles svar på, hvorfor menighedsrådsarbejdet
er vigtigt. Mærk efter hos jer selv: Hvorfor har I valgt at engagere jer? Knyt
det til menighedsrådets vision. Hvad er jeres egen motivation? I vil ofte opleve,
at mange af de samme træk går igen.
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Fortæl flere historier og bliv endnu skarpere på formålet
Hvad kan man så gøre for at tale mere om hvorfor? En konkret idé er at
fortælle flere historier. Som mennesker forstår vi grundlæggende verden på
to forskellige måder: gennem hovedet og gennem hjertet. Den første er vores
analytiske, rationelle forståelse af verden. Her kortlægges verden igennem
kritisk refleksion og ofte logiske rationaler. Det er her, vi mennesker finder
svar på, hvordan vi skal gøre ting.
Den anden måde at forstå verden er igennem vores følelser og værdier.
Det er her, vi mærker motivationen og finder svar på, hvorfor vi skal gøre
noget. Denne måde at forstå verden på fremkommer ofte helt anderledes
end den forrige – nemlig igennem historier. Det er i høj grad igennem
historier, som vi kan knytte an til, at vi forstår centrale værdier, hvad enten
disse er almenmenneskelige, politiske eller religiøse. Historiernes moraler
ville ikke skabe samme genklang, hvis de blev fremlagt som skematiske
argumenter. Historierne giver os en mulighed for indlevelse, ligesom de ofte
har en dramaturgi, som hjælper os til at forstå, bearbejde og genkalde de
centrale pointer.

HVORDAN?
Strategi
Analyser

HVORFOR?
Historier
Motivation

HANDLING –
stil op til menighedsrådet

Figuren viser de overvejelser, en potentiel kandidat
gør sig om at stille op til menighedsrådet.
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Overvej, hvor stor en del af de kristne værdier, der er forankret i fortællinger.
Mange af de værdier, som vi er fælles om, bliver først konkrete for os, når vi
hører dem igennem historier. Fx bliver værdien ”næstekærlighed” for alvor klar
for vores indre, når vi tænker på lignelsen om den barmhjertige samaritaner.
Her bliver næstekærligheden som værdi virkelig for os, fordi den bliver koblet
til konkrete handlinger og følelser.
Historien starter med dig selv – mig, os og nu
Men hvor begynder og slutter man så, når man skal fortælle en historie om
menighedsrådet? Det korte svar er, at man begynder hos sig selv, fortsætter
over fællesskabet og slutter med en historie om den tid, I som menighedsråd
står i nu. Med andre ord består fortællingen af tre kerneelementer: historien
om mig, historien om os og historien om nu.
Historierne hjælper os til at forklare, hvorfor jeres menighedsråd er her.
Hvorfor fællesskabet og troen giver mening. I kan få flere med, hvis I også
fortæller historier og ikke blot fremfører gode argumenter. Jo bedre man som
medlem af menighedsrådet er til at fortælle sin personlige historie,
jo lettere er det for nysgerrige at knytte an til projektet.
Historien om mig
Historien om dig som aktivt medlem af menighedsrådet kan begynde mange
steder. Men grundlæggende skal du svare på: Hvorfor deltager du i menighedsrådet i dag? Hvad motiverer dig? Hvilke oplevelser og erfaringer har
gjort, at du har valgt at engagere dig i menighedsrådet? Hvilke værdier er du
drevet af? For mange menighedsrådsaktive ligger drivkraften i deres
barndom, omkring centrale valg, de har truffet i livet, stærke forbilleder eller
måske uforudsete kriser, livet har budt på.
Historien om os
En stærk historie er ikke (kun) individuel. Alle menigheder udgør også et
fællesskab – et ”os”. Men hvad kendetegner fællesskabet og menighedsrådet?
Hvilke fællestræk er der, og hvorfor kan lige netop du se dig selv i det
fællesskab? Hvilke værdier samler jer, og hvad er jeres fælles drivkraft i
menighedsrådsarbejdet?
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Historien om nu
En historie, som skal bevæge os og kalde til en aktiv stillingtagen, skal også
have et element af aktualitet. Hvis historiens ”kald” eller ”appel” ikke har en
relevans i dag, så bliver den bare en spændende historie og ikke andet. Hvad
er der på spil? Hvad er jeres menighedsråds muligheder og udfordringer?
Hvorfor er der grundlæggende brug for opbakning til menighedsrådet i jeres
sogn? Hvilke vigtige projekter ligger der på bordet lige nu, som bare skal lykkes?

Historien
om mig

Historien
om nu

Historien
om os

En god fortælling om menighedsrådsarbejdet
handler både om mig, nu og os.

>
ANBEFALING:
Øv jer, både sammen og individuelt, på at udvikle stærke, motiverende
historier om jeres engagement i menighedsrådsarbejdet. Udforsk sammen,
hvad der er ”historien om os” i netop jeres sogn: Hvad samler jer? Og kortlæg
også gerne, hvilke muligheder og udfordringer der er for jeres
menighedsrådsarbejde i årene frem.
På valgkurser i hele landet kan I arbejde mere med at bruge fortællinger
aktivt i rekrutteringsarbejdet. Se mere på menighedsraad.dk/kurser.
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Find kandidaternes motivation
Alle frivillige har et motiv for at være frivillig. Det gælder også frivillige i
menighedsrådene. Derfor må I som menighedsråd spørge jer selv: Hvad kan
vi tilbyde nye medlemmer?
Når I taler med potentielle kandidater til menighedsrådet, kan I med fordel
forsøge at afdække deres interesserer og motivation for at deltage i det
kirkelige arbejde.
Er det fx troen, der kan motivere dem til at stille op, eller er det mere det
sociale aspekt af menighedsrådsarbejdet? Brænder de for de diakoniprægede
opgaver, eller vil de hellere arbejde med kommunikationen?
Nogle personer motiveres, fordi de kan udvikle sig og lære nye kompetencer.
Andre føler et moralsk ansvar for et aktivt medborgerskab og vil gerne være
til nytte. Vi er alle forskellige. Ved at identificere den enkeltes interesser og
motivation, kan du forklare, hvor arbejdet i menighedsrådet kan skabe værdi
for den enkelte.
Interesser og ressourcer kan kun udforskes ved at stille spørgsmål. Derfor er
det en god idé at lytte og stille spørgsmål. Ikke overbevise. Men det kan også
være en god idé at dele ud af egne værdier og interesser. Det viser, at
relationen er gensidig, og det gør personen mere tryg.
Kandidaterne har ofte også en række spørgsmål. De typiske er:
Hvad er formålet med arbejdet?
Hvilke konkrete opgaver skal jeg løse?
Hvad får jeg indflydelse på?
Hvor lang tid skal jeg bruge?
Hvad får jeg personligt ud af det?
Ved at tage udgangspunkt i personens interesser kan I besvare spørgsmålene,
så svarene er konkrete og meningsfulde for den enkelte.
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6 konkrete tips til rekrutteringen
1

2

3

4

5

6

Lav en liste over fem personer med tilknytning til kirken, som du ikke
kender særlig godt. Tænk over, hvordan du kan komme til at kende
dem bedre.
Grib telefonen, og ring til et par fra listen ovenfor, eller skriv til dem
på Facebook. Præsentér, hvorfor du tager kontakt, og fortæl, at du
gerne vil have input til den kommende valgperiode, eller spørg, om
vedkommende kunne have lyst til at give en hånd til lokalsamfundet.
For at begynde samtalen kan du begynde med at fortælle, hvorfor du
selv bruger så meget tid på arbejdet. Hvad er det, der driver dig?
Prøv at udfordre dig selv på at lytte og stille spørgsmål i stedet for at
snakke og komme med svar, når du taler med potentielle kandidater.
Som engagerede i menighedsrådet har vi en tendens til at have så meget
på hjerte, at vi glemmer at få den anden på banen. Så giv plads til lidt
længere svar, spørg ind, og giv dem, du taler med, tid til at tænke sig om.
Lyt til deres bekymringer. Nogle afholder sig måske fra at stille op til
menighedsrådet, fordi de ikke ”er særligt religiøse”. Andre mener
ikke, at de har tiden til det. Ved at lytte til personens bekymringer
kan du imødekomme dem og nedbryde fordomme om, at alle
menighedsrådsmedlemmer skal sidde i kirken hver søndag, eller at
arbejdet i menighedsrådet tager al ens fritid. Men husk at være ærlig
– du må ikke negligere de forpligtelser, der ligger i hvervet.
Prøv at mødes med folk 1-1. Ofte støder vi ind i folk til kaffe i sognegården
eller ude foran kirken. Her er det svært at komme i dybden med snakken.
Derfor bliver samtalerne mere overfladiske og sværere at bygge forpligtelse
på. Vær derfor modig, og spørg, om folk fx vil drikke en kop kaffe eller
te før eller efter et arrangement.
Hvis du skal i kontakt med nogen, du slet ikke kender, kan det være
en god idé at have en ”ting” at give dem til at bryde isen. Det kendes
også fra politiske kampagner, hvor man uddeler roser, bolsjer eller
kuglepenne for lettere at komme i snak med folk. I kan fx overveje at
lave en stand ude foran kirken efter et arrangement, hvor I giver kaffe
og te eller kage. I kan også uddele lokale materialer (se afsnittet om
materialer på side 28)
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Intro til menighedsrådsvalget 2020
– nu som e-læring
Som noget nyt kan du på www.godtfrastart.dk finde en
række e-læringsmoduler om valgprocessen til menighedsrådsvalget, orienteringsmødet, hvordan menighedsrådet
kan gribe rekruttering af nye kandidater an, og hvordan
valgforsamling og et eventuelt afstemningsvalg gennemføres.
Kurserne er delt op i fem moduler, som kan tages enkeltvis:
• Intro om menighedsrådsvalget
• Orienteringsmødet
• Rekruttering
• Valgforsamling
• Afstemningsvalg
Menighedsrådskurserne er udarbejdet i et samarbejde
mellem Kirkeministeriet, stifterne i Danmark og Landsforeningen af Menighedsråd.
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Hvordan kommer I i medierne?
Medierne er med til at sætte dagsordenen. De påvirker, hvad folk taler om
– både nationalt og lokalt. At få omtale i lokale medier er derfor en effektiv
og gratis måde at gøre opmærksom på menighedsrådsvalget. Her følger en
guide til, hvordan I får journalisterne til at skrive om det kirkelige arbejde.

1

2

3

Find frem til de rette medier
Først og fremmest skal I vælge, hvilke medier I vil forsøge at opnå
omtale i. De fleste sogne dækkes af en eller flere lokalaviser. Andre
steder kan lokalavisen suppleres med lokalradio eller lokale websites.
I denne guide tager vi udgangspunkt i, at I gerne vil i lokalavisen –
men metoderne er de samme uanset medie. Kontaktinformation på
redaktionerne findes ofte på side 2 i lokalaviserne. Alternativt kan
de fleste findes på www.mediavejviseren.dk.
Tag kontakt til journalisten
Der er flere måder at tage kontakt til journalisten. I kan tage
udgangspunkt i den skabelon for pressemeddelelser, der er tilgængelig
på Valgportalen på menighedsraad.dk, og sende jeres pressemeddelelse
elektronisk til journalisten. Men de fleste journalisters indbakker er
overfyldte, og der er risiko for, at mailen forsvinder i mængden. Derfor
kan det også være en god idé at ringe til journalisten for at følge op på
pressemeddelelsen. Andre foretrækker at ringe til journalisten først og
høre, hvad de er interesserede i, og så sende en mail bagefter. Uanset
hvad, er det vigtigt med forberedelse, inden I ringer.
Fang journalistens interesse
I skal gøre jer klart, hvorfor journalisten skal skrive om
menighedsrådsvalget. I menighedsrådet kan I sagtens blive enige om,
at det er af relevans for lokalområdet, og at det er selvskrevet til omtale
i avisen. Men journalisten er ikke nødvendigvis enig. I skal præsentere
jeres historie, så journalisten bliver interesseret. Det kan I gøre ved at
have de såkaldte nyhedskriterier i baghovedet. Når journalisterne
udvælger historier, tager de nemlig udgangspunkt i nyhedskriterierne:
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Journalisternes nyhedskriterier
Aktualitet
Noget, der lige er sket eller skal til at ske. Det skal være en nyhed.
Væsentlighed
Historien har betydning for avisens læsere. Den er relevant.
Identifikation
Begivenheden er vedkommende for modtagerne og rummer
mulighed for at identificere sig.
Sensation
Begivenheden er usædvanlig eller overraskende.
Konflikt
Der er modsatrettede holdninger eller interesser på spil.
Det nytter ikke at ringe til journalisten og sige: Vi mangler kandidater til
menighedsrådet. Vil du ikke skrive om det? Det er ikke en god historie.
I stedet skal I vinkle jeres historie, så den imødekommer så mange af
nyhedskriterierne som muligt.
I kan lægge vægt på, at der nu kun er X antal uger til menighedsrådsvalget
(aktualitet, eller at kirken er omdrejningspunkt for lokalsamfundet, og at
det derfor er vigtigt for avisens læsere, hvem der bliver valgt (væsentlighed.
Det kan fx understreges ved at fremhæve nogle af de vigtige ting, som
menighedsrådet er med til at bestemme. I forhold til nyhedskriteriet om
væsentlighed er det vigtigt at huske, at avisen sjældent følger sognegrænserne.
Derfor er det en god idé at tænke på, hvordan nyheden om menighedsrådsvalget kan være relevant for alle avisens læsere og ikke kun dem, der
bor i netop jeres sogn. Der kan skabes identifikation ved at foreslå journalisten
at interviewe medlemmer af menighedsrådet, der giver en personlig fortælling
om deres engagement i kirken. Der kan også være noget i optakten til menighedsrådsvalget, som lever op til kriteriet om sensation. Måske vil I fremhæve,
at valget nu sker på en valgforsamling, og hvad indebærer det? Endelig kan
nyheden om menighedsrådsvalg indeholde en konflikt. En konflikt skal ikke
forstås som nogle, der er uvenner, men kunne eksempelvis være et
dobbeltinterview, hvor journalisten interviewer to kandidater, der har
forskellige syn på kirkens fremtid.
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Invitér journalisten på besøg
Det kan være en god idé at fortælle journalisten om, hvordan I
arbejder med at rekruttere kandidater til menighedsrådet. Invitér
gerne journalisten med til et arrangement i kirken, hvor I taler med
folk om menighedsrådet. Her kan journalisten (eller avisens fotograf)
tage billeder og tale med nuværende medlemmer af menighedsrådet.
Der er også mulighed for at lave en såkaldt vox pop, hvor journalisten
fx spørger kirkegængerne, om de kunne have lyst til at stille op.
Dermed har journalisten alle ingredienser til en god reportage
om kirken.
Hjælp journalisten!
Journalister er travle mennesker. En genvej til medieomtale er at gøre
det lettest muligt for journalisten at skrive sin artikel. Her er et par tips:

–

Hav forslag til interviewpersoner (inkl. kontaktoplysninger) klar,
så journalisten let kan komme i kontakt med dem.

–

Tilbyd at sende journalisten opfølgende information om
menighedsrådsvalget på en mail, så journalisten kort kan beskrive,
hvad valget og menighedsrådsarbejdet går ud på.

–

Tænk på journalistens deadline. De fleste (men ikke alle!) lokalaviser
har deadline torsdag og fredag for den næstkommende uge. Der er de
ekstra travle og svære at få fat på. Ring hellere i begyndelsen af ugen.
Og husk, at I sagtens kan tage kontakt et par uger før, I egentlig gerne
vil have omtale i avisen. Jo mere journalisten kan planlægge, desto bedre.

–

Hvis journalisten ikke selv har tid til at besøge kirken, kan I tilbyde
journalisten, at I selv laver en lille reportage med billede og en kort
beskrivelse og sender til avisen. Sørg for, at billedet er af god kvalitet.

–

Keep it simple! Menighedsrådsvalget kan være kompliceret for
udefrakommende. Der er mange ord at holde styr på: Orienteringsmøde, valgforsamling, kandidatlister og afstemningsvalg.
For ikke at nævne menighed, pastorat, sogn, stift og provsti. Forsøg at
beskrive valget så enkelt som muligt, og fremhæv det vigtigste. Og hvis I
selv mister overblikket, så kig på side 34, hvor der er en ordbog med de
vigtigste ord.
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Skriv læserbreve om det
kirkelige arbejde
Læserbreve i lokale medier er en god måde at gøre opmærksom på menighedsrådsvalget. Et indlæg kan øge kendskabet til og viden om arbejdet i
menighedsrådet og jeres menighedsråds vision. Det kan også tjene som et
afsæt for, at journalisterne skriver en redaktionel historie om menighedsrådsvalget. Endelig er der mulighed for at dele indlægget på sociale medier.
Standarden og maksimumlængden for læserbreve varierer fra avis til avis.
De fremgår oftest på avisens debatsider.
Her er et par gode tips til et læserbrev om menighedsrådsvalget:
–

Lav en god overskrift. Den skal være kort og dække det, I skriver om.

–

Fokusér på det vigtigste: Mød op på valgforsamlingen og hør mere om,
hvordan du kan gøre en forskel i dit lokalområde for din kirke.

–

Husk på, at læserne ikke har samme viden som dig. 47 % af medlemmerne
af folkekirken ved ikke, hvad menighedsrådet laver. Derfor er det ofte
ikke nok at skrive, at der er valg til menighedsrådet. I må også forklare,
hvad et menighedsråd er, og hvad I laver.

–

Fokusér ikke kun på, at I mangler kandidater, men mere på, hvad I kan
tilbyde: indflydelse på kirken, personlig udvikling, ansvar, et nærværende
og meningsfyldt lokalt arbejde osv.

–

Brug korte sætninger, og sæt ofte punktum. Det gør det lettere at læse.

–

Hvis der er plads, så brug gerne et par sætninger på – gerne med et glimt
i øjet – at aflive nogle af myterne om menighedsrådsarbejdet.

–

Få nogen til at læse indlægget igennem for komma- og stavefejl.
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–

Klip læserbrevet ind i en mail, og send det til avisens debatredaktion.
Det er lettere for journalisten, end hvis I sender det som et vedhæftet
worddokument. Skriv dit navn og adresse i mailen, og skriv
læserbrevets overskrift i emnefeltet.

–

Vedhæft gerne et godt billede af jeres kirke, som avisen eventuelt kan
bringe ved siden af indlægget. Sørg for, at menighedsrådet har
rettighederne til billedet.
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Valgportalen tilbyder
lokale materialer
VALGPORTAL – Materialer til valget samlet ét sted
På valgportalen.menighedsraad.dk finder I Valgportalen, hvor der er samlet
en række kandidatmaterialer, som menighedsrådet kan bruge til uddeling, i
kirken, på hjemmesiden og i den lokale avis. I finder bl.a.:
Rekrutteringshåndbogen - Sådan får I flere kandidater til menighedsrådsvalget
Lovpligtige annoncer til bekendtgørelser af orienteringsmøde, valgforsamling
og valgresultater.
Annoncer
Plakater
Roll-ups
Mulighed for lokalt præg og billige tryksager
Materialerne er klar til brug – men ligger også som skabeloner. Det betyder, at
I kan vælge imellem forskellige overskrifter og farver. I kan også sætte lokale
billeder ind eller tilføje et logo. Løsningen er lavet i samarbejde med
LaserTryk.dk, og derfor kan I sende til tryk direkte fra systemet – og til
favorable priser. I kan også vælge at hente en pdf af fx en plakat og printe den
fra jeres egen printer, eller I kan få et eksternt trykkeri til at trykke det for jer.
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Plakater fra Valgportalen på menighedsraad.dk

Kandidatfolder fra Valgportalen, der kan tilpasses med
jeres egne lokale budskaber og billeder.
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Sådan får I mest for
annoncekronerne
Lovpligtige annoncer
Alle sogne har pligt til at indrykke mindst tre annoncer i lokalpressen, der
fortæller om dato, tid og sted for henholdsvis orienteringsmødet,
valgforsamlingen og om resultatet af valget. På Valgportalen finder I
skabeloner til de lovpligtige annoncer. Skabelonerne er færdige til brug, og I
skal blot indtaste jeres lokale information – så får I en annonce klar til tryk.
Bruger I skabelonerne til de lovpligtige annoncer, er I sikre på, at annoncerne
overholder de formelle krav. Husk at få nogen til at læse korrektur. Det gør
avisens annonceafdeling ikke.
Valgfri annoncer
I har også mulighed for at indrykke ekstra annoncer, hvor I opfordrer
medlemmer i sognet til at stille op til valget. I finder skabeloner til de valgfrie
annoncer på Valgportalen.
Gå sammen!
Fra Landsforeningens side anbefaler vi, at menighedsråd i de enkelte avisers
dækningsområder går sammen om de lovpligtige annoncer. På den måde kan
I få en større annonce – og der kommer ikke næsten enslydende annoncer
flere steder i avisen. I kan også vælge at bruge de fælles penge på at indrykke
samme annoncer i flere uger og på den måde få budskabet om valgforsamlingen ud flere gange. Skabelonerne er designet, så der er plads til, at flere
menighedsråd står som afsendere. Hvis I vælger at indrykke en fælles annonce,
er der dog kun et sogn, der kan oprette og redigere annoncen. Derfor skal I
finde en tovhol-der, der kan få input fra de menighedsråd, der går sammen.
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Pres prisen!
På mange lokalaviser udregnes annonceprisen på baggrund af, hvor mange
millimeter annoncen fylder, samt hvor mange spalter den strækker sig over.
Dertil kan der komme et farvetillæg. Som tommelfi ngerregel bliver
en annonce dyrere, jo større den er, og jo længere fremme den står i avisen.
I nogle aviser er højresider også dyrere, fordi læserne ser dem hurtigere.
Selvom de fleste aviser har faste såkaldte listepriser, er annoncesælgerne tit
til at forhandle med. Især hvis I bestiller indrykning af samme annonce
flere gange eller allerede nu køber den annonce, der skal indrykkes efter
valget med valgresultatet. Lokalaviserne skal normalt have materialet om
fredagen i ugen før, den skal indrykkes, men er glade for at modtage det
tidligere.
Tænk i alternative medier
Annoncer på Valgportalen er målrettet lokalaviser og dagblade. Men de kan
også bruges i andre medier. Tænk på de kandidater, I gerne vil ramme (se
også afsnittet ”Hvem mangler i jeres menighedsråd” på side 10. Måske er
der en uddannelsesinstitution i jeres sogn, hvor I kunne købe en annonce i
de studerendes blad? Det kan også være i den lokale grundejerforenings
blad eller andre lokale medier.
Mød op til dit lokale menighedsrådsvalg 2016

Giv noget
godt videre til
vores børn.

Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse.
Vi arbejder for at sikre de bedste rammer for en
levende og relevant folkekirke i dit sogn. Der er
valg til menighedsrådet – og det er din chance for
at få indflydelse på din kirke. Stil op som kandidat
– eller kom og vær med til at vælge et
nyt menighedsråd.

Stil op til dit lokale menighedsrådsvalg 2016

MØD OP DEN 13. SEPTEMBER
Dit lokale menighedsråd arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant
folkekirke i dit sogn. Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse. Stil op til menighedsrådsvalget 2016 og vær med til at give noget godt videre.

Beder Sogn, Kirkebakken 58,
8330 Beder, kl. 19.00

På orienteringsmødet får du indblik i menighedsrådets rolle og opgaver. Du får også
viden om måden, vi organiserer vores arbejde på, og gennemgået regler for opstilling til
menighedsrådsvalget. Orienteringsmødet er for alle, uanset om du vil stille op eller ej.

Borum Sogn, Borum Byvej 4,
8471 Sabro, kl. 20.00

Få dit navn på en kandidatliste
For at kunne blive valgt, skal dit navn stå på en kandidatliste. Det er op til dig – og andre
kandidater – at få sammensat listerne. I praksis foregår det samme aften på et opstillingsmøde i forlængelse af orienteringsmødet.

Galten Sogn, Nørregade 44,
8464 Galten, kl. 19.30

Vi glæder os til at se dig
Menighedsrådet i Åby Sogn

Harlev Sogn, Kirkesvinget 5,
8462 Harlev J, kl. 20.00
Astrup Sogn, Østergårdsvej 223,
Astrup, 8355 Ny-Solbjerg, kl. 19.30

ÅBY SOGN

Stil op til menighedsrådsvalget 2016 og vær med til at give noget godt videre.
Deltag i orienteringsmøde fredag d. 7. september 2016 kl. 20.00 i Åby Sognegård.

KOM TIL ORIENTERINGSMØDE
Alle menighedsråd indbyder til et offentligt
orienteringsmøde. Her orienterer menighedsrådet
om dets arbejde, kommende opgaver og reglerne
for menighedsrådsvalget. Find dit sogn på listen til
venstre.

VÆLG DIT MENIGHEDSRÅD
I langt de fleste sogne er kandidatlisten fra
opstillingsmødet den eneste liste, der bliver
indleveret – og dermed er det på opstillingsmødet,
at du kan få indflydelse på, hvem der bliver valgt
til det næste menighedsråd.

BLIV KANDIDAT
De fleste steder afholder menighedsrådet et
opstillingsmøde i forlængelse af orienteringsmødet.
Her kan der opstilles en eller flere kandidatlister
til valget. Det er altså typisk her, du skal møde op,
hvis du ønsker at få dit navn på en kandidatliste.
Opstillingsmødet er afgørende, fordi de opstillede
kandidater automatisk er valgt, hvis der kun
indleveres én liste (se afsnittet ”Opstillingen i
praksis”)

Indleveres der flere lister, afholdes der valg i sognet
d. 8. november 2016.

Hvis menighedsrådet ikke har indbudt til et
opstillingsmøde, er det sandsynligvis fordi, der
i sognet holdes flere opstillingsmøder, hvor der
opstilles hver sin liste. Undersøg dine muligheder
for at deltage i et opstillingsmøde.
Alle folkekirkemedlemmer i sognet – og
sognebåndsløsere til sognet – der er fyldt 18 år,
kan som udgangspunkt opstille på en kandidatliste
til valget. Listen skal have opbakning fra mindst
fem stillere.

Denne annonce beskriver hovedreglerne for
menighedsrådsvalget. Find detaljerne på
www.menighedsraadsvalg2016.dk

Et udsnit af de annoncerskabeloner,
der er tilgængelige på Valgportalen på
menighedsraad.dk
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OPSTILLINGEN I PRAKSIS
Der skal anvendes en obligatorisk formular til
kandidatlisterne. Den kan hentes på
www.menighedsraadsvalg2016.dk eller på
www.km.dk. Den udfyldte liste skal indleveres
senest d. 27. september 2016 kl. 19.00 til
indleveringsstedet i sognet. Du kan finde
indleveringsadresser og tidsrum for indlevering
for dit sogn på sogn.dk eller på sognets egen
hjemmeside.
Hvis der er fælles menighedsråd for flere sogne, er
der separate valg i hvert sogn.

Rekruttér på de sociale medier
3.800.000 danskere har en Facebook-profil. Mere end tre ud af fire bruger
Facebook næsten hver dag eller flere gange om dagen. Mens brugere af de
sociale medier vokser, er de traditionelle mediers læsertal faldende. Derfor er
de sociale medier svære at komme udenom, hvis man vil have fat i danskerne
og få dem til at engagere sig i det kirkelige arbejde. Især de yngre målgrupper.
Det er også billigere end at annoncere i traditionelle medier. Hvis sognet eller
du som menighedsrådsmedlem er på Facebook, er her er et par tips til,
hvordan de sociale medier kan bruges til at skabe synlighed om
menighedsrådsvalget:
Som menighedsrådsmedlem kan du:
–

Dele din egen fortælling om menighedsrådet og fortælle, hvorfor du
er aktiv i kirken og opfordre dine Facebook-venner til at stille op.

–

Lave en statusopdatering, hvor du beder om input til, hvad
menighedsrådet skal prioritere i næste valgperiode for at skabe
debat på din Facebook-væg.

–

Dele opslag fra dit menighedsråds Facebook-side.

Hvis jeres sogn har en Facebook-side, kan I også bruge den til at skabe
opmærksomhed om valget.
Som Facebook-administrator kan du:
–

Lægge et valgcover på jeres side. Find det i Valgportalen.

–

Dele opslag fra medlemmer af menighedsrådet.
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–

Uploade video eller billeder fra sognets mange forskellige aktiviteter
for at vise bredden i jeres arbejde. Videoerne kræver lidt mere arbejde,
men bliver til gengæld set af flere. Der er en del apps og programmer
(bl.a. ”Magisto”) på nettet og til både iPhone- og Android-telefoner,
der ret let kan hjælpe med at klippe fotografier sammen til en video.

Fra menighedsrådets Facebook-side kan I også oprette Facebook-annoncer
gennem ”annonceadministratoren”.
På Facebook kan man annoncere på flere forskellige måder. Man kan
annoncere efter, at jeres menighedsråds Facebook-side får flere følgere,
eller man kan vælge at promovere et konkret opslag, så det kommer ud
til flere. Annoncestrategien kan med fordel fokuseres, så der i månederne
op til menighedsrådsvalget annonceres for at få flere følgere på jeres
menighedsråds Facebook-side, mens det i de sidste uger op mod valget
bedst kan betale sig at promovere enkelte opslag, så de når ud til flere
Facebook-brugere.

Øverst et valgcover, som kan bruges som coverfoto på Facebook.
Nederst et screenshot fra valgportalen.
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Miniordbog til menighedsrådsvalget
Afstemningsvalg

Afstemningsvalg var tidligere hovedreglen ved menighedsrådsvalget,
men det er det ikke længere. I dag er det valgforsamling. Der kan dog
udløses et afstemningsvalg. Hvis et folkekirkemedlem i sognet ønsker
at udløse et afstemningsvalg efter valgforsamlingen, kan der indleveres en kandidatliste senest 4 uger efter valgforsamlingen.

Antallet af
menighedsrådsmedlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 medlemmer. Det er menighedsrådet, der fastsætter antallet af valgte medlemmer i menighedsrådet efter antallet af folkekirkemedlemmer i sognet.

Antallet af
menighedsrådsmedlemmer i et
fælles menighedsråd

For fælles menighedsråd mellem to eller flere sogne fastsættes antallet
af menighedsrådsmedlemmer af det fælles menighedsråd, og må
højst bestå af summen af det antal valgte medlemmer, som de enkelte
menighedsråd er berettiget til, og skal mindst bestå af det antal valgte
medlemmer, som det samlede antal folkekirkemedlemmer i de deltagende sogne er berettiget til.

Ekstraordinær
valgforsamling

Hvis der ikke vælges tilstrækkeligt med kandidater til at danne et fuldtalligt menighedsråd på den ordinære valgforsamling, indkaldes der til
en ekstraordinær valgforsamling. Den ekstraordinære valgforsamling
afvikles efter samme regler som valgforsamlingen, men der stemmes
kun om ledige pladser i menighedsrådet.

Flersognspastorat

Et pastorat er en præsts ansættelsesområde. En præst kan være ansat
til at betjene folkekirkemedlemmerne i mere end ét sogn. Det kaldes et
flersognspastorat. I et flersognspastorat hvor sognene ikke har samme
menighedsråd, kan orienteringsmødet og valgforsamlingen afholdes
en anden dag i samme uge.

Funktionsperiode

Den periode som medlemmerne vælges til, regnet fra kirkeårets begyndelse. Medlemmer af menighedsråd vælges for 4 år. Med den nye
lov bliver det muligt for menighedsråd at nedsætte funktionsperioden
til 2 år på baggrund af en begrundet ansøgning, som skal godkendes af
biskoppen.

Fødte medlemmer

Ud over de valgte medlemmer af menighedsrådet består rådet af
kirkens præster, der er fødte medlemmer af menighedsrådet. Det vil
sige, at de ikke vælges, men automatisk sidder med i rådet. De har
med få undtagelser, medlemskab og stemmeret på lige fod med resten
af rådet.

Kandidat

En valgbar person, der stiller op til menighedsrådsvalget på valgforsamlingen med ønske om at blive valgt til menighedsrådet.

Kandidatliste

Bruges ikke ved en valgforsamling. Men ønsker man at udløse et
afstemningsvalg efter valgforsamlingen, kan der indgives en kandidatliste senest 4 uger efter valgforsamlingen. Kandidatlisten skal
underskrives af et bestemt antal stillere.
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Menighedsmøde

Møde for alle sognets folkekirkemedlemmer. Her fortæller menighedsrådet om arbejdet i sognet. Menighedsmødet afholdes hvert år,
og på valgår kan det afholdes sammen med orienteringsmødet.

Menighedsrådskreds

Det geografiske sogn.

Orienteringsmøde

Et møde afholdt af menighedsrådet, hvor menighedsrådet orienterer
om deres arbejde, kommende opgaver, antallet af kandidater, der skal
vælges, dato og regler for valgforsamlingen, samt muligheden for at
udløse et afstemningsvalg. Orienteringsmødet kan afholdes sammen
med det årlige menighedsmøde. Det er også muligt at drøfte, hvem der
ønsker at være kandidater til de nye menighedsråd.

Samtykke

At erklære sig indforstået med noget. Man skal give samtykke til at
stille op til menighedsrådet, da det ikke er en opgave man som borger
har pligt til at tage del i.

Sogn

Et sogn er et geografisk afgrænset område med en fælles kirke, præst
og menighedsråd.

Sognebåndsløser

Sognebåndet er folkekirkemedlemmers tilknytning til deres bopælssogn. Hvis man ønsker at knytte sig til en anden præst, end den i sit bopælssogn, kan man løse sognebånd til denne præst. Når man løser sognebånd, kan man vælge, om man også vil have sin valgret og valgbarhed
til menighedsrådet flyttet til det sogn, som denne præst er ansat i.

Stedfortræder

Stedfortrædere kaldes ind, hvis et menighedsrådsmedlem udtræder
af menighedsrådet eller – i visse situationer – hvis et menighedsrådsmedlem har lovligt forfald. Stedfortrædere vælges på valgforsamlingen
efter menighedsrådet er valgt.

Valgbarhed

Valgbarheden er retten til at stille op og lade sig vælge til et menighedsråd. Alle, der har valgret, er valgbare, med undtagelse af præster
der er ansat i folkekirken, og ansatte ved kirken, der arbejder gennemsnitligt over 8 timer om ugen og i mere end 1 måned.

Valgbestyrelse

Tre menighedsrådsmedlemmer, der er valgt til at forberede og lede
valget.

Valgforsamling

Mødet hvor kandidaterne til menighedsrådet opstilles og vælges. Forud for afstemningen skal der være mulighed for debat og præsentation
af kandidaterne.

Valgliste

Liste over vælgere i menighedsrådskredsen, hvor valgbestyrelsen kan
kontrollere, om deltagerne ved valgforsamlingen har valgret.

Valgret

Det forhold at et medlem af folkekirken kan stemme til menighedsrådsvalget. Alle folkekirkemedlemmer, der er fyldt 18 år og har dansk
indfødsret eller har haft fast bopæl i riget i et år forud for valgforsamlingsdagen har som udgangspunkt valgret til valgforsamlingen.
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