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PRESSEMEDDELELSE

Menigheden i Slangerup Sogn skal ikke til stemmeurnerne denne gang!
Onsdag den 29. oktober 2008
Det nye menighedsråd i Slangerup Sogn vil bestå af 5 nye medlemmer og 6 gengangere fra
det nuværende menighedsråd. Ved udløbet af fristen for indlevering af valglister den 30.
september kl. 19 var der kun indleveret en gyldig liste, nemlig Sct. Michaels listen, til
kirkekontoret i Kannikestræde, som denne dag var ekstraordinært åbent netop for indlevering
af valglister. Det betyder, at personerne på denne liste nu betragtes som valgte ved såkaldt
fredsvalg, og folkekirkemedlemmerne i Slangerup Sogn får ikke lejlighed til at komme til
stemmeurnerne denne gang.
De valgte medlemmer af det nye menighedsråd i Slangerup Sogn er (alfabetisk rækkefølge):
Jørgen Steen Andersen (ny), Knud Henry Andersen, Tom Jørgen Christiansen, Søren
Winckler Hansen, Niels Jensen, Pia Lindberg, Kurt Henry Lundstrøm (ny), Stig Colbjørn
Nielsen, Norma Lønsmann Nielsen (ny), Henrik Pedersen (ny) og Jørgen Peter Sørensen (ny).
Derudover er sognets to præster Klaus Meisner og Caja Winterø fødte medlemmer af
menighedsrådet. Rådet omfatter også en repræsentant for kirkens personale, og i det
kommende år er det gravermedhjælper Niels Helge Rønkjær. Det er positivt, at det lykkedes
at få etableret et fuldtalligt menighedsråd med både nye og gamle medlemmer. På baggrund
af erfaringerne fra den forgangne periode, hvor vi undervejs har måtte sige farvel til flere
medlemmer, kunne det have været ønskeligt også at have nogle suppleanter på Sct. Michaels
listen. Det er imidlertid positivt, at flere af rådets nye ansigter medbringer erfaringer fra
tidligere menighedsrådsarbejde.
Den 25. november kl. 19 afholdes det sidste møde i det nuværende menighedsråd på
Slangerup Gjæstgivergaard, og den aften siger vi farvel til følgende rådsmedlemmer: Rasmus
Hoeg Colbjørn Dreyer, Helle Krabbe og Dennis Tobiassen. Rasmus Dreyer, som ved forrige
valg, fik klart flest stemmer, er ved at gøre sit teologistudium ved Københavns Universitet
færdigt og har i den forløbne valgperiode også stiftet familie. Helle Krabbe har ydet en stor
indsats med at arrangere aktiviteter i og omkring Slangerup Kirke, som mange har sat stor pris
på, men har ønsket at fokusere på KFUM spejderbevægelsen, som hun også er dybt engageret
i, de kommende år. Dennis Tobiasen, som de fleste kender fra hans tid som kirketjener i
Slangerup Kirke, har meget travlt med sit nye job som bedemand og har også en stor familie,
som skal passes og plejes. Alle 3 har bidraget meget positivt til diskussionerne på
menighedsrådsmøderne, og nogle vil nok komme til at savne dem i den kommende periode.
Også den 25. november, men kl. 20, afholdes konstituerende møde i det nye menighedsråd på
Slangerup Gjæstgivergaard, idet Slangerup Sogn ikke for tiden har faciliteter, som egner sig
til afholdelse af møder. På dette møde vælges formand, næstformand, kirkeværge, kasserer,
kontaktperson, bygningssagkyndig, sikkerhedsrepræsentant og underskriftberettiget.
Derudover vælges en valgbestyrelse til valget i 2012, og der vælges medlemmer til følgende
stående udvalg: aktivitetsudvalget samt kirke- og kirkgårdsudvalget. Endelig skal rådet på det
konstituerende møde tage stilling forretningsordenen og en del vedtægter.
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I den kommende valgperiode vil Slangerup Menighedsråd få travlt med mange ting, bl.a.
bygningen af en ny sognegård i stedet for den bygning, som måtte lukkes for snart 3 år siden
på grund af bygningens forfald og utilsvarende hygiejniske forhold. I den forbindelse er en ny
lokalplan for området under udarbejdelse i Frederikssund Kommune efter at Frederikssund
Provstiudvalg har udtryk sin fulde støtte til Slangerup Menighedsråds planer for de nye
sognefaciliteter. Andre projekter på det bygningsmæssige område, som der skal arbejdes
videre med i den kommende periode, er renovering af knæfaldet omkring alteret i kirken,
automatisk ringning og kimning samt lugeåbning, og udvidelse af antallet af urnegravpladser
på Slangerup Ny Kirkegård. Endnu mens de nye sognefaciliteter er under bygning skal
menighedsrådet arbejde med hvorledes disse udnyttes til gavn for hele sognets menighed. Den
nye bygning vil bl.a. gøre det muligt at etablere forskellige studiekredse både eftermiddag og
aften samt sangaftener for større eller mindre grupper, og meget, meget andet. Både kirke- og
kirkegårdsudvalget og aktivitetsudvalget får således travlt i den kommende tid.
På landsplan vil det kommende menighedsråd skulle beskæftige sig med om religionskritik
skal forbydes, og om folkekirkens økonomi skal omlægges til et bloktilskud for at nævne
nogle at de ting, som for tiden diskuteres i dagspressen.
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