Orienterings- og opstillingsmøde
til Lee-Hjorthede-Skjern pastoratråd
tirsdag den 13. september kl. 19.00 i kirkehuset ved Skjern kirke
DER ER VALG DEN 8. NOVEMBER, MEN ALLEREDE TIRSDAG DEN 13. SEPTEMBER ER DER
OPSTILLINGSMØDE . ER DU INTERESSERET I AT BLIVE EN DEL AF PASTORATRÅDET HOS OS DE
NÆSTE 4 ÅR, SÅ ER DET DEN DAG , DU SKAL STILLE OP TIL VALG ! OFTE AFGØRES VALGET
ALLEREDE TIL OPSTILLINGSMØDET , SÅ KOM ENDELIG - OGSÅ HVIS DU BARE ER
INTERESSERET I ARBEJDET.
Pastoratrådet skal have 9 valgte medlemmer foruden præsten, som er
selvskrevet. Til daglig deltager desuden vores tre gravere i møderne, som altid
foregår i kirkehuset ved Skjern kirke.
Formand Niels Ole Mortensen - genopstiller; Næstformand Bent Andersen - genopstiller;
Kirkeværge Ketty Kramer Nielsen - genopstiller; Kirkeværge Tove Berring Hansen - genopstiller;
Kirkeværge Birthe Rasmussen - genopstiller ikke; Kontaktperson Morten Frostholm Christensen genopstiller ; Arrangementsudvalg Berit Pedersen - genopstiller; Arrangementsudvalg Ele Bonde genopstiller; Arrangementsudvalg Elsebeth Schwerin Mikkelsen - genopstiller ikke.
______________________________________________________________

"Pastoratrådet er ansvarlig for økonomien i de 3 sogne. Det er en
spændende opgave at fordele midlerne til de enkelte kirker, Mimers
Brønd, koncerter m.m. Vi har i pastoralrådet en fælles forståelse for
at alle 3 sogne tilgodeses. Samarbejdet med Nørreåskolen om
Mimers Brønd er et eksempel på, at pastoralrådet engagerer sig i
vores fælles hverdag i de 3 sogne.
Vores 3 kirker minder os om, at vi historisk, kulturelt og socialt er
grundfæstnet i kristendommen som et bærende fundament i vores liv."
Niels Ole Mortensen

Menighedsrådsvålg
Menighedsrådet er den demokråtiske forånkring åf
folkekirken. Her skål vi låde den enkelte udfolde sig.
Er det noget for dig? Læs udtålelser frå medlemmer
i det siddende rå d i Lee, Hjorthede og Skjern:
"Som præst har man et meget tæt samarbejde med sit
menighedsråd. Her hos os er de 3 menighedsråd fra Hjorthede,
Lee og Skjern jo slået sammen til et pastoratråd. Så en af
opgaverne for medlemmerne i pastoratrådet er at samarbejde
med præsten, altså mig. Set fra min synsvinkel har vi et rigtig
godt samarbejde. Stemningen er god, vi har det sjovt sammen til
vore møder, og vi får lavet nogle rigtig gode arrangementer
rundt om i pastoratet.
Vi har en ungdomsklub, Mimers Brønd, som holder til på Nørreåskolen. Det er et meget
spændende arbejde og vi laver meningsfulde og sjove ting sammen, både på skolen og i
kirken. Derudover er jeg rigtig glad for vore fortælleaftener, som vi plejer at holde i januar
i Hjorthede Kirke. Her prøver vi at lave en anderledes gudstjeneste sammen med en
spændende fortæller/skuespiller. Hele menighedsrådet samarbejder også hvert år om
vores friluftsgudstjeneste 2.pinsedag, hvor vejret altid er godt og stemningen er intim,
nærværende og hyggelig. Vi arbejder også lidt med alternativ musik ved gudstjenesterne,
vi har den årlige sangaften og har endnu flere ting i tankerne. Og fælles for alle
arrangementer er, at vi godt kan lide at arbejde sammen, og vi synes det giver rigtig god
mening, det vi laver……..sådan har jeg det i hvert fald." Ken Nørgaard Pedersen, sognepræst
______________________________________________________________________________________

"Det er skønt at opleve, at vi kan få det, vi brænder for, til at ske. Tænk!
Og de næste 4 år bliver ikke mindre indholdsrige med de ideer, vi allerede
nu har. Det giver glæde og dybde i hverdagen. Og i øvrigt har det givet mig
flere rødder i lokalsamfundet." Ele Bonde
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"Jeg er med, fordi jeg gerne vil gøre en forskel. Jeg vil gerne
bevare kirken som institution - og jeg vil gerne forandre den.
Mit håb er, at kirken i større grad bliver en del af vores
hverdagsliv. Kirken kan så meget. Det er en kæmpe oplevelse
at bruge kirkerummet på en anden måde, end vi er vant til,
som vi f.eks. gør til fortælleaftener eller
fortællegudstjenesterne. Det er fantastisk at se, at
kirkerummet bliver fyldt op af mennesker, jeg ellers ikke
møder så meget. Så kan jeg tænke: det her har jeg været med
til at sætte i værk. Og det bedste af det hele er, når folk siger
"Ih, hvor har det været en dejlig aften!" Det er min ild!" Berit Pedersen
_________________________________________________________________________
"I 1999 fik jeg en opfordring til at gå ind i Hjorthede menighedsråd. Det synes jeg var en
spændende opgave, da vi skulle have en ny præst. Det var en interessant proces, og vi fik
jo en god præst!
Så modtog Hjorthede kirke en stor arv, som skulle bruges til udsmykning. Opgaven blev
udført med hjælp fra provstiet og andre gode mennesker. Det var en spændende tid! En
anden opgave var sammenlægningen med de to andre sogne Lee og Skjern i samarbejde
med biskoppen i 2008. Det er blevet et godt og værdifuld fælles! Jeg var også med til at
etablere friluftsgudstjenesten hos Ele og Steen Bonde i Lee. Ele og jeg kørte rundt til
forskellige steder for at se, hvor gudstjenesten kunne holdes. Ikke noget var rigtig godt, og
jeg tænkte på Ele og Steens dejlige plet - ingenting kunne måle sig med det. Jeg sagde til
Ele: nu mangler jeg bare at du siger en ting, nemlig at vi må være hos dig. Det har været
dejlige pinsegudstjenester, der er blevet holdt der!
Jeg havde også en ide om, at nogle af midlerne i kirken kunne bruges på børn! Jeg
forelagde pastoratrådet at støtte en klub for børn, der er blevet for gamle til SFO. Rygtet
ville vide at lokale folk gik med den samme idé, og vi indgik i et spændende samarbejde
om at etablere en klub med kunst, madlavning, motorlære, kor og fortælling. Det er
Mimers Brønd, som har udviklet sig og er blevet en god og stor klub. Det er noget af det
man får indflydelse på i pastoratrådets arbejde!" Elsebeth Schwerin Mikkelsen

"Det bedste for mig er, at vi danner et godt og solidt team, som
arbejder sammen med personale og præst, således at tingene fungerer.
Det er en god følelse, når der arrangeres noget, som samler
menigheden, og at man oplever, at det gør en forskel. Vores møder er
meget sjove. Vi har nogle hyggelige timer, hvor man føler, at alle
befinder sig godt, og at man er åbne over for nye tiltag, der gør det
kirkelige mere spændende. Har man noget man brænder for, får man
her mulighed for at sætte sit præg på det inden for de rammer, der er
til rådighed. Jeg selv holder meget af at drage omsorg for, at vores
kirker og kirkegårde vedligeholdes. Det er en god følelse!" Ketty Kramer Nielsen
_________________________________________________________________________
" Vi har ikke tradition for kampvalg her i vores små sogne, vi må af og til kæmpe lidt for at
finde nye medlemmer til pastoratrådet. Men efter to perioder med frivilligt arbejde for
vores lille lokale kirke, bl.a. med en post som kirkeværge for Hjorthede Kirke, tager jeg
gerne 4 år mere i Lee-Hjorthede-Skjern pastoratråd, for det har været sjovt og
udfordrende. Man lærer meget og møder nye mennesker med vidt forskellig uddannelse,
alder, indstilling og menneskesyn. Netop den forskellighed er en værdi, der vægter højt i
et velfungerende team, der arbejder sammen om at fuldføre en fælles, afgrænset opgave
og mod mål, der er sat i fællesskab.
Vi har diskuteret og debatteret, men også været lydhøre over for
hinandens synspunkter med passende respekt for, at de 3, der er
valgt i f. eks. Hjorthede, har mest at skulle have sagt i
beslutninger omkring Hjorthede Kirke.
Så til pastoratrådet søger vi alle, der, med mulighed for personlig
udvikling i et trygt miljø, har lyst til at støtte op om deres kirke og
til at arbejde med opgaver med mening. Det kan være lige fra de
dybe spørgsmål i livet, med kristendom i øjenhøjde så at sige - til
det helt praktiske såsom medansvar for et anseligt budget og indflydelse på kirkens rolle i
og samspil med lokalsamfundet." Tove Bjerring Hansen
.
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