
Orientering om bestyrelsens oplæg 
til politiske drøftelser på årsmødet (II)
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Unge menighedsrådsmedlemmer

Peter Lauridsen Hundebøll, næstformand Liv- og Vækstudvalget
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Møde med unge årsmødedeltagere – fredag kl. 17.15-18.15 på årsmødet

▪ For unge 35 år, som gerne vil møde andre 

unge menighedsrådsmedlemmer

▪ Formålet er at danne netværk, så unge 

menighedsrådsmedlemmer kan hjælpe og 

inspirere hinanden. 

▪ Det kan også være, at man som ung har 

særlige forventninger til Landsforeningen.

Spørgsmål til drøftelse på mødet:

▪ Er der brug for særlige tilbud til unge, eller skal 

de eksisterende medlemsydelser målrettes 

særligt de unge?

▪ Og er der behov for et særligt fokus på unge i 

forbindelse med menighedsrådsvalget i 2020?
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Menighedsrådsvalg 2020

Anton Pihl, Strukturudvalget
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Menighedsrådsvalg 2020 – et godt arrangement fredag på årsmødet

I 2020 sker menighedsrådsvalget på 

valgforsamlinger.

Det er første gang, og det skal blive en succes!

Det er i september 2020, men allerede den 12. 

maj 2020 skal menighedsrådet holde 

orienteringsmøde om valget.

Vi skal skabe engagement og interesse både 

hos kommende kandidater og hos dem, der 

skal komme til valgforsamling.

Et arrangement fredag på årsmødet

▪ Vi skal skabe interesse om det interessante og 

givende arbejde, som menighedsrådsarbejdet 

er.

▪ Vi skal skabe interesse om de mangfoldige og 

relevante aktiviteter, som folkekirken bidrager 

med i det moderne samfund, hvor der er brug 

for fælles værdier.

Vælg ved tilmelding

▪ Man vælger dette arrangement, når man 

tilmelder sig årsmødet.
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Økonomi i forbindelse med begravelser

Hans-Henrik Nielsen, formand for Økonomi- og Kirkegårdsudvalget
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Økonomi i forbindelse med begravelser

Fredag kl. 16 – 17 og kl. 17.15 – 18.15 på årsmødet

Baggrund

▪ Der er flere provstier i landet, som har indført kirkeskattefinansieret begravelse

▪ Det har medført stor mediedebat

▪ Er vi alle helt skarpe på begreberne…?

▪ I Landsforeningen mener vi, at det fortsat skal være op til de enkelte provstier at fastsætte takster for 

erhvervelse af gravsteder og dermed beslutte, om det skal være gratis at få et gravsted

Formål

▪ At udrede begreberne på området

▪ Hvilke elementer skal eventuelt indgå i kirkeskattefinansieringen

▪ Engagere menighedsrådene i debatten om balancen mellem brugerbetaling og kirkeskattefinansiering
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Bedemand

Gravsted

Gravkastning

Kirkelig handling

Anlæg af gravsted

Vedligeholdelse

Fornyelse


