Anni Aarestrup: Hvad vil du da i et Menighedsråd?
Det spørgsmål er der flere som har spurgt mig om, og så prøver jeg at forklare dem, at et
menighedsråd laver mange forskellige ting, som er til glæde og gavn for alle i sognet.
Da jeg for ca.16 år siden blev spurgt om jeg ville opstille, var jeg måske lidt i tvivl, for jeg var jo ikke
den der kom i Kirken hver søndag. Jeg har dog ikke fortrudt, da det med kirkebesøg om søndagen
kun er en meget lille del af menighedsrådsarbejdet. Vi er med til at udstikke retningen for hvordan
bl.a. kirkegården skal se ud fremover, og vi er med i at arrangerer alle de forskellige tilbud som
kirken byder på. Prøv bare at se på www.vamdrupkirke.dk .
Jeg har i de sidste perioder været kasserer i rådet, og det finder jeg vældig spændende, så derfor
vil jeg gerne genopstille til menighedsrådet for endnu en periode.
Håber at du vil møde op til valgforsamlingen den 15 september, og give mig din stemme – På
forhånd tak.

 nne-Marie Kring Petersen: Det at sidde i Menighedsrådet er mange ting. Bygningerne og
A
kirkegården skal se vel vedligeholdte ud. Personalet skal have en god arbejdsplads. Ved
gudstjeneste, dåb, konfirmation, bryllup og begravelse skal alle og enhver have en fornemmelse af
at tilhøre kirken og føle sig velkommen.
Det er Menighedsrådets opgave at være en god arbejdsgiver, sørge for at kirke og kirkehus er
opvarmet, rent, pyntet osv. Alt dette skal vi gøre indenfor en given økonomisk ramme. Det er ikke
altid let.

Bjørn Laursen: Medlemmerne af det nye menighedsråd vælges af de fremmødte i Kirkehuset. Så
derfor er det vigtigt at du møder op, hvis du vil have indflydelse på livet i og omkring kirken.
Jeg genopstiller til menighedsrådet og arbejder for, at vi har en kirke med en bred appel. Kirken
skal være rummelig med plads til alle. Samtidig har vi en pligt til at sørge for ordentlige forhold for
vores dygtige personale – både i kirken og på kirkegården.
Jeg er parat til fortsat at gøre et stykke arbejde i Vamdrup Menighedsråd, hvor jeg ikke mindst
sætter pris på et godt samarbejde.
Kathrine Føns Schultz:
Menighedsrådsvalg 2020:
Menighedsrådsvalg for de kommende 4 år er i fuld gang. En opgave, som egentlig burde have stor
interesse i sognet. Opgaverne er mange og forskellig, som sognets borgere kan være med til at
løse. Et menighedsrådsmedlem kan være med til at påvirke arbejdet omkring Kirken og i sognet.
Et stort område er økonomien, som Menighedsrådet forvalter og administrerer. Nye tiltag og
forbedringer på eksisterende bygninger fastsættes efter ansøgning til Provsti og Stift, samt
ansøgning til Nationalmuseet, hvis bygninger er over 100 år gammel.
I de sidste 8 år er der bygget ny præstebolig( ca. 3 mill.kr.) Murerne på Tårn og Kor er er blevet
udskiftet, samt nyt tag på Tårnet ( 4,5 mill.kr.). Omforandring af Den gl. Præstebolig til kontor og
mødelokaler. Mandskabsbygning er renoveret til personale spise lokale, så opgaverne har været
store og bekostelige.

Nye tiltag om, hvad der skal foregå ved Vamdrup Kirke, kan du som medlem være med til at
bestemme og sætte i gang.
Der arbejdes for tiden med: skal Kirkerummet restaureres/ kalkes i de næste år( sidst foretaget i
slut 1960'erne), eller skal kirken have den helt store forandring med tilbygning til toiletter,
dåbsværelse, køkken o.s.v. til beløb omk. 10-15 mill. Kr. Det er bl.a. sådanne opgaver, der vil
påhvile det nye menighedsråd.
Hvis du har interesse for at være med i arbejdet, så mød op til opstillingsmødet i Vamdrup
Kirkehus.

