Menighedsrådsløftet
Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville
udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske
evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår
for den kristne menigheds liv og vækst.

Evangeliet om Guds kærlighed til os i Kristus er grundlaget for
oprette kirke og menighed
Menighedsrådet, der tager ansvar for den lokale kirke og
menighed, er grundlaget for den danske folkekirke

Menighedsrådets energi skal hentes i budskabet, for kun sådan
giver det mening at arbejde med rammer og økonomi

KirkeÅrets gang i menighedsråd, provsti og stift
November/december
1.søndag i Advent: Kirkeåret begynder. Mr har konstitueret sig/holdt valg af formand og
næstformand og planlagt det kommende års menighedsrådsmøder, der offentliggøres på f.eks.
hjemmesiden.
Graveren skal have udsendt regninger inden årets udgang. Julen er nær.
Provstiudvalgsmøde i første halvdel af december. Mr skal huske evt. ansøgning om overførsel af
anlægsmidler
Januar
Regnskabet for det foregående år offentliggøres og kan ses på sogn.dk
Menighedsrådsmøde
Provstiudvalgsmøde

Februar
Provsten udsender brev om provstesyn til 12 menighedsråd/sogne i april, maj og juni
Menighedsrådsmøde, hvor mr begynder at tænke på at indhente budgetønsker
Revisionstid begynder
Provstiudvalgsmøde
Marts
Menighedsrådsmøde, hvor regnskabet for det foregående år behandles og godkendes.
Provstiudvalgsmøde
April
Menighedsrådsmøde
Provstiudvalgsmøde og senest 15.april udmelding til mr om foreløbig budgetramme.
Forberedende budgetsamråd, hvortil alle mr sender 2 repræsentanter

Maj
Menighedsrådsmøde, hvor budgettet med fordel kan behandles. Provstiudvalgsmøde
Landsforeningen af menighedsrådsmedlemmers årsmøde
Landemode/stiftsstævne for alle mr-medlemmer i Viborg Stift
Pinse i Anlægget for hele kommunen
Juni
Menighedsrådsmøde. Budgettet skal senest være indsendt til provstiet 15.juni
Provstiudvalgsmøde
Juli
Så mange som overhovedet muligt holder en velfortjent sommerferie uden møder 

August
Provstiudvalgsmøde
Menighedsrådsmøde – nogen holder fortsat ferie
Budgetsamtaler for de menighedsråd, der har ønsket dette
September
Menighedsrådsmøde
Budgetsamråd, hvor næste års økonomi fastlægges. Menighedsrådet sender to repræsentanter.
Provstiudvalgsmøder
Revisionsprotokollatet lukkes d.15.september – husk evt. at gå i dialog med revisor før dette

Oktober
1.oktober skal alle mr have indsendt synsprotokoller til provstiet (minus provstesyn)
Menighedsrådsmøde – her behandles revisors bemærkninger til regnskabet senest.
Provstiudvalgsmøde
November
Menighedsrådsmøde, hvor budgettet for næste år afleveres endeligt med referat fra mødet
Provstiudvalgsmøde – behandler kirkekassernes regnskab til godkendelse, senest 15.november
November/december
Der udsendes kommentarer fra provstiudvalget vedrørende de indsendte synsprotokollater

Gode redskaber til menighedsrådsmøder
→ Vælg en god mødeleder
→ Aftal, hvornår mødet går fra og til. Husk sang og lidt mad 
→ Lad sekretæren læse op efter hvert punkt og ret evt. til
→ Skriv altid beslutningsreferater, ikke romaner
→ Underskriv referatet på mødet
→ Menighedsråder er offentlige, men personsager er lukkede punkter
→ Vær opmærksom på inhabilitet
→ Og husk: beslutninger træffes kun på menighedsrådsmøder

Lidt om præsternes ansættelsesforhold
Præsten er født medlem af menighedsrådet, men kan ikke deltage i valg af formand og
næstformand

Præsten er ikke ansat af menighedsrådet, men af Kirkeministeriet
Præsten har forkyndelsesfrihed og er leder af de gudstjenestelige handlinger
Præsten og menighedsrådet skal samvirke om at skabe gode rammer for forkyndelsen og
aktiviteterne i sognet
Præsten bor, i de fleste tilfælde, i tjenestebolig.
Præsten har ansvar for det daglige vedligehold af boligen, menighedsrådet for det overordnede
vedligehold

