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Hvad er et menighedsråd
Et menighedsråd er den danske folkekirkes mindste demokratiske enhed, og i Danmark er der om-
kring 2.000 menighedsråd, som bestyrer landets sognekirker.
Et menighedsråd vælges for to - fire år ad gangen og består af 5-15 medlemmer samt sognets 
præster. Antallet varierer efter sognets størrelse. Det er sognets folkekirkemedlemmer, der vælger 
rådets medlemmer, og de har derfor en direkte indflydelse på rådets sammensætning. Menigheds-
rådsformanden er formand for rådet, dvs. den person der har det overordnede ansvar. Tilsammen 
sætter menighedsrådet retningen for kirkens arbejde. 
Opgaverne er meget forskellige, men blandt de vigtigste opgaver er at:

- Administrere kirkens bygninger, herunder kirker og præstegårde.

- Administrere de kirkegårde, der hører under folkekirken.

- Forestå sognets økonomi, herunder lave budgetter og regnskaber.

- Medvirke ved ansættelse af præster i sognet. Men det er ikke dem, der er præstens arbejdsgiver, 
  det er Biskoppen.

- Ansætte og virke som arbejdsgiver for kordegne, gravere, organister, sangere m.v.

- Deltage i valg af provstiudvalg og stiftsudvalg.

- Deltage i tilrettelæggelsen af gudstjenester og andre kirkelige handlinger.

- Deltage i tilrettelæggelsen af øvrige aktiviteter og sociale arrangementer i kirken.
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Læs dagens kapitel. 
Sæt klistermærke for dagen op på plakaten.

Hvad er det vigtigste ved julen?
Erik har en snak med sin mor om, at hun virker til at være en julehader. Hun svarer, at hun synes 
der er så meget hun skal nå, og hun har rigtig travlt. Men faktisk holder hun meget af julens bud-
skab og familiehyggen.

Hvad kan eleverne bedst lide ved julen? Gaver selvfølgelig! Men hvis de skulle nævne andre 
ting, der også er vigtige ved julen, hvad er det så? Start evt. opgaven med at lave en fælles brain-
storm på klassen, så tankerne kommer godt igang.

Den lette: Tegn små billeder der viser, hvad der er vigtigt ved julen.

Den svære:  Skriv et jule-essay med dine tanker om, hvad der er vigtigt ved julen. 

Guirlande
Jule-samarbejdsøvelse: Lad eleverne lave en guirlande til klassen. Gruppevis laves små 
guirlander, der sættes sammen til en fælles stor guirlande til sidst. Hæng den op i klassen.

DEN 8. DECEMBER


