
 

 

Aller kirkes 

menighedsråd 
 

 

Har du det som mange andre? 

Knapt hver anden dansker vil gerne bidrage til 

deres lokalsamfund. De vil gerne hjælpe andre og 

fællesskabet som frivillige i foreninger eller 

organisationer. Det får de også selv noget ud af. 

• De kommer med i et netværk og 
udbygger deres eget 

• De møder andre engagerende mennesker 

• De lærer nyt og prøver kræfter med 
opgaverne 

• De bruger deres evner og erfaringer 

• De gør en forskel for andre og for sig selv 

Har du det på samme måde? Kan du lide at gøre 

en indsats for andre og for fællesskabet? Kunne 

du tænke dig at sætte præg på din kirke? Det har 

den brug for! 

 

Menighedsrådet i Aller 

Din kirke kan ikke være kirke uden frivillige, og de 

frivillige afspejler os, som bor i Danmark. Her 

arbejder alle på at skabe liv og vækst i kirken, 

men der er plads til forskellighed, og også det du 

kommer med.  

Som frivillig kan du være med til gøre din kirke til 

mere end en bygning og kirkelige handlinger. 

• Du kan deltage i menighedsrådsvalget 
og være med til at forme det nye 
menighedsråd. 

• Du kan deltage i ledelsen af sognet 
som medlem af menighedsrådet og 
være med til at præge kirken 
fremover. 

 

 

Kan du ikke komme til valgforsamling?  

Er du forhindret i at deltage i valgforsamlingen, 

har du mulighed for at stemme ved fuldmagt. 

Hvis du vil stemme ved fuldmagt, skal du være 

forhindret pga. lovligt forfald.  

Få mere at vide om, hvordan man stemmer ved 

fuldmagt. Ring til din menighedsrådsformand 

Gerhard Møller på tlf. 2327 0323. 

 

Hvad nu? 

Er du blevet interesseret? Så mød op til 

valgforsamlingen. Her kan du både stille op til 

valget og være med til at forme det nye 

menighedsråd. Alle fremmødte 

folkekirkemedlemmer over 18 år fra sognet kan 

deltage, stille op og stemme. 

Valgforsamlingen er den 15. september kl. 19 og 

finder sted i Enkesædet, Kær Møllevej 17, Aller, 

6070 Christiansfeld. 

 

 

Vi glæder os til at se dig til 

valgforsamlingen! 

 

 

 


