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Kandidater til Landsforeningens bestyrelsesvalg 2021

I dette hæfte kan du læse om de 27 kandidater, der stiller op. 

Gå også på vores hjemmeside www.menighedsraad.dk, 

hvor du finder uddybende materiale. Her kan du blandt 

andet se videopræsentationer af flere kandidater og læse 

deres svar på 4 kirkepolitiske spørgsmål.

Sådan foregår valget 
Der skal vælges 20 kandidater til bestyrelsen. Heraf 14 

lægfolk og 6 præster. Valget foregår lørdag den 7. august.

I år er der opstillet 6 præster til bestyrelsen, og derfor 

bortfalder afstemningen af de gejstlige medlemmer. Der 

skal således i år kun stemmes blandt de læge kandidater. 

Her skal der vælges 14 kandidater ud af 21 opstillede. 

Nedenfor finder du en kort beskrivelse af 

stemmeafgivningen ved valget samt en introduktion til 

kandidatlisten på modsatte side, hvor du kan notere de 

kandidater, du vil stemme på.

Mød kandidaterne på årsmødet
Lørdag kan du møde kandidaterne på årsmødet. Det 

foregår i Mødesalen og i sal H+I+J, hvor hver kandidat har 

fået en placering.

Du kan se placeringen ud for præsentation af hver 

kandidat og på oversigtskortene sidst i dette hæfte.

Hvem skal i bestyrelsen for 
Landsforeningen af Menighedsråd? 
Der er valg til bestyrelsen for Landsforeningen af Menighedsråd 
på årsmødet den 6.-8. august. 

•  Tryk kandidatnummeret på din 
1. prioritet

•  Tryk Send
Herefter vises antallet af stemmer, 
du har tilbage, på skærmen 

•  Tryk kandidatnummeret på din 
2. prioritet 

• Tryk Send
Herefter vises antallet af stemmer, 
du har tilbage, på skærmen 

•  Tryk kandidatnummeret på din 
3. prioritet

• Tryk Send
Herefter vises antallet af stemmer, 
du har tilbage, på skærmen 

… og så fremdeles

Teknisk vejledning til stemmeafgivning:  
Valg af læge medlemmer til bestyrelsen

Kort fortalt: Kandidatlisten og stemmeafgivning
Valg af læge bestyrelsesmedlemmer foregår som priori-

teringsvalg, hvor hver stemmeberettiget skal stemme 

på minimum 4 og maksimum 14 læge kandidater i priori-

teret rækkefølge.

I år er stemmeafgivningen elektronisk. Hver stemme-

berettiget afgiver sine stemmer med en elektronisk af-

stemningsterminal, der udleveres lørdag på delegeret-

mødet.

Inden du stemmer, skal du beslutte hvilke kandidater, 

du vil stemme på – og i hvilken rækkefølge. Alle kandi-

daterne er oplistet i alfabetisk rækkefølge på kandidat-

listen på modsatte side. Som du kan se, har hver kandi-

dat et nummer.

Under kandidatlisten ser du skemaet ”Mine prioritering- 

er”. Her kan du notere kandidater i den rækkefølge, du 

ønsker at stemme på dem. Husk at notere kandidater-

nes nummer i kolonnen ”Kandidatens nummer” – det 

er nemlig kandidatnumrene, du skal bruge, når du skal 

 afgive dine stemmer på den elektroniske terminal.

Der bliver givet en grundig introduktion til både kandi-

datlisten, skemaet ”Mine prioriteringer” og hvordan du 

stemmer med den elektroniske afstemningsløsning på 

delegeretmødet lørdag den 7. august.
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Kandidater til Landsforeningens bestyrelsesvalg 2021

Bemærk: dette er IKKE en stemmeseddel. 

1. Søren Abildgaard

2. Herdis Damgaard Andersen

3. Inge Kjær Andersen

4. Flemming Egholm

5. Frede Hansen

6. Peter Hundebøll

7. Tom Ebbe Jakobsen

8. Karen J. Klint

9. Mona Østergaard Klit

10. Anders Laursen

11. Doris Krarup Mogensen

12. Susanne Møller

13. Hans-Henrik Nielsen

14. Mogens Slot Nielsen

15. Anton Pihl

16. Karin Skouboe

17. Bodil Therkelsen

18. Hans Vestager

19. Jonas Vinum

20. Margrethe Winther-Nielsen

21. Esben Ørberg

Husk: Du skal stemme på minimum 4 kandidater og maksimum 14. 

Hvis du stemmer på færre end 4 eller flere end 14, er din stemmeafgivning ugyldig.

Tip: Når du har stemt på en kandidat på prioriteringslisten, kan du sætte et flueben 

ud for kandidaten – så kan du se, hvor langt du er kommet i din stemmeafgivning. 

Kandidatliste

Mine prioriteringer

Kandidatens 
nummer

Kandidatens navn Stemme afgivet 
(sæt flueben) 

1. prioritet

2. prioritet

3. prioritet

4. prioritet

5. prioritet

6. prioritet

7. prioritet

8. prioritet

9. prioritet

10. prioritet

11. prioritet

12. prioritet

13. prioritet

14. prioritet



4 

Kandidater til Landsforeningens bestyrelsesvalg 2021

Læge kandidater 

Navn: Søren Abildgaard

E-mail: sa@menighedsraad.dk

Tlf: 25 32 66 41 / 39 56 00 41

Menighedsråd: Søborggård- 

Harald

Stift: Helsingør

Opstillet af: Frederiksborg, 

 Helsingør Stift Sydøst

Mød kandidaten i: H+I+J (Æ) 

Hvem er jeg?
•  Formand for Landsforeningen siden 2015, medlem af 

 bestyrelsen siden 2013.

•  Menighedsrådsformand siden 2004, tidligere medlem af 

provstiudvalg.

•  Cand.scient.pol., reserveofficer, fhv. kontorchef i central-

administrationen, har arbejdet primært i Fødevaremini-

steriet og EU. Jeg arbejder i dag med konsulentopgaver, 

bl.a. indtil udgangen af 2020 for MKR/LVF, samt som re-

serveofficer i en udenlandsk NATO-stab.

•  53 år, gift, 3 voksne børn, 1 barnebarn.

Mine mærkesager
Som formand har jeg et naturligt ansvar for Landsfor-

eningens samlede virksomhed og udvikling i de seneste 

to valgperioder. Landsforeningen er i den periode blevet 

endnu bedre til at formulere politiske initiativer til gavn 

for menighedsrådene og til at være med til at sætte dags-

ordenen i folkekirken. Alt hvad Landsforeningen foreta-

ger sig skal være med til at fremme den lokale menigheds 

liv og vækst.

Stem på mig fordi …
Bestyrelsen vil også i den kommende valgperiode stå 

over for store og vigtige spørgsmål, som jeg gerne vil med-

virke til at give gode svar på. Gennem det lokale kirkelige 

arbejde skal vi være med til at fastholde en folkekirke, der 

er relevant i menneskers liv og en relevant medspiller i 

samfundet.

Vi skal fortsat udvikle det folkekirkelige medlemsde-

mokrati. Det gælder både i vores egen medlemsorganisa-

tion og i de råd, hvortil vi vælger repræsentanter. Her skal 

vi særligt varetage de valgtes interesser på alle niveauer. 

Landsforeningen skal være den centrale bevægelse for 

det myndige lægfolk.

Vi skal styrke samvirket mellem læg og gejstlig og 

fremme det gode samspil med andre dele af det folkekir-

kelige landskab. Det gør vi ved at påvirke både lovgivnin-

gen og folkekirkens interne udvikling.

Navn: Herdis Damgaard 

 Andersen

E-mail:  

Herdis.damgaard@youmail.dk 

Tlf: 23 32 27 26 

Menighedsråd: Hurup

Stift: Aalborg

Opstillet af: Sydthy

Mød kandidaten i: Mødesal (N) 

Hvem er jeg?
Født i Vorbasse og opvokset i Hejnsvig. Uddannet lærer fra 

Nr. Nissum seminarium i 1980. Var i flere år lærer i friskole 

og efterskoler, derefter folkeskolen. Arbejder nu som ord-

blindekonsulent. Gift og har 3 døtre. 

Jeg er nu inde i 3. periode i menighedsrådet i Hurup. 

Var tidligere kasserer. Er nu formand.

Sekretær i Sydthy Distriktsforening.

Har tidligere været leder i kirkeligt børnearbejde bl.a. FDF

Mine mærkesager
For mig er det væsentligt at folkekirken er sikret gennem 

grundloven.

Kirken skal være et sted, hvor det er naturligt at søge 

hen både i glæde og i sorg. 

Der skal være aktiviteter for alle generationer, så man 

fra barnsben lærer kirken at kende. Søndagsgudstjenesten 

er central, men der skal inviteres til andre arrangementer 

m.v. for at opbygge fællesskaber i sognene. 

Menighedsrådene skal gøre et arbejde for, at kirken er 

en god arbejdsplads.

Stem på mig fordi …
Stem på mig, fordi jeg ønsker at gøre et arbejde for, at me-

nighedsrådene kan få større mulighed for at have fokus på 

kirkens liv og vækst.

Arbejdet med at vedligeholde bygninger, bygge nyt, 

overholde budgetter, varetage arbejdsgiverrollen m.v. må 

ikke tage al energien fra arbejdet med, hvad der skal være af 

diakoni, aktiviteter, gudstjenester og undervisning. Vi skal 

være kirke om 100 år. Det skal derfor være vigtigt, at kom-

mende generationer fortsat ønsker at lade deres børn døbe.

Jeg mener, der skal lægges mindre vægt på, at Lands-

foreningen skal have forhandlingsretten. Jeg vil arbejde 

for, at Landsforeningen er en interesseorganisation, der 

aktivt understøtter menighedsrådenes arbejde. Jeg mener 

desuden, at der er brug for en aktiv forening, der kan itale-

sætte kirken politisk.

Der skal vælges 14 læge bestyrelsesmedlemmer. Her kan du læse om de 21 kandidater, der stiller 
op og lære dem, deres mærkesager og deres grunde til, at du skal stemme på netop dem, at kende. 
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Kandidater til Landsforeningens bestyrelsesvalg 2021

Navn: Inge Kjær Andersen

E-mail: inkjan@gmail.com 

Tlf: 61 71 06 56

Menighedsråd: Hans Egedes 

Stift: Aalborg 

Opstillet af:  Vestvendsyssel, 

Himmerland,  Thisted, Morsø, 

 Budolfi 

Støttet af: Vendsyssel

Mød kandidaten i: H+I+J (X)

Hvem er jeg?
Jeg har:

•  20 års erfaring med menighedsrådsarbejde, 12 år som 

formand

•  siddet to perioder i Landsforeningen, er næstformand 

og formand for Personaleudvalget

•  repræsenteret Landsforeningen i Arbejdsmiljørådet, IT-

følgegruppen, HR-gruppen og arbejdsgrupper nedsat af 

kirkeministeriet

•  i 10 år været bestyrelsesmedlem i Danske Sømands -og 

Udlandskirker, næstformand siden 2013

Årgang 1977, uddannet cand.scient.adm, specialkonsu-

lent i Rebild Kommune.  

Mine mærkesager
•  At få forhandlingsretten og sikre at folkekirken er en at-

traktiv arbejdsplads 

•  Styrke samarbejdet/dialogen med politikere, biskopper, 

Kirkeministeriet og faglige organisationer og dermed 

styrke Landsforeningens position og rolle 

•  Sikre et velfungerende, tidssvarende og brugervenligt 

IT herunder især et nyt intranet

•  Styrke Landsforeningens sekretariat - flere rådgiv-

ningskræfter og mere lokal tilstedeværelse 

•  Arbejde for at imødegå præstemangel 

Stem på mig fordi …
•  Jeg har kvalifikationer, viljen, netværket og erfaringer, 

der gør, at jeg kan gøre en forskel på den landspolitiske 

scene og give landsforeningen og dermed vores med-

lemmer menighedsrådene en klar og tydelig stemme. 

•  Jeg skaber gode pragmatiske løsninger og sikrer indfly-

delse til Landsforeningen/menighedsrådene.

•  Du ved, hvor du har mig. Jeg siger tingene lige ud, og jeg 

tager altid gerne dialogen. 

•  Jeg kan sikre kontinuitet i forhold til det vigtige arbejde 

med eksempelvis at få forhandlingsretten og skabelse 

af et nyt intranet til erstatning for DAP’en. 

•  Jeg vil sikre udvikling og fornyelse med respekt for 

 traditionerne.

Navn: Flemming Pultz Egholm 

E-mail: pultz@post1.tele.dk

Tlf: 40 15 75 46/ 54 85 75 46

Menighedsråd: Nykøbing F

Stift: Lolland-Falster

Opstillet af: Lolland-Falster

Mød kandidaten i: Mødesal (G)

Hvem er jeg?
Jeg er oprindelig bankuddannet, senere reg. Revisor, 

 seneste 25 år CFO i Scandlines Catering.

I 2020 valgt ind i menighedsrådet og valgt som 

 kasserer og sidder i FU.

Er aktiv i Rotary, er tidligere formand for DA på 

 Lolland og har været amtsnæstformand og medlem af HB 

for de konservative.

Mine mærkesager
Landsforeningen skal fremme arbejdet med at blive for-

handlingsberettiget og dermed få større indflydelse på 

kirkens hverdag.

Efter min mening er det vigtigt, at vi er markant til 

stede i alle hjørner af vort land og viser, at vi er en rele-

vant og tidssvarende medspiller i vor hverdag.

Landsforeningen skal i bedst muligt omfang støtte 

de lokale menighedsråds arbejde for at vedligeholde og 

 forbedre menighedernes liv og ønskede vækst.

Stem på mig fordi …
Jeg vil arbejde for, at Landsforeningen er en markant 

medspiller i det kirkelige liv, og at vi sætter Lolland- 

Falster stift på det kirkelige landkort.

At kirken mest muligt rækker ud til ”folket”

At vi holder på alle de gode traditioner i kirken, men sam-

tidig at arbejde på at følge med den almindelige  udvikling 

i samfundet.



6 

Kandidater til Landsforeningens bestyrelsesvalg 2021

Navn: Frede Hansen

E-mail: fh@skivepost.dk

Tlf: 20 48 62 65

Menighedsråd: Resen

Stift: Viborg

Opstillet af: Skive - Salling

Mød kandidaten i: Mødesal (J) 

Hvem er jeg?
•  Uddannet landmand, arbejder nu som salgskonsulent. 

•  Har været med i slagteribestyrelse og Landsudvalg på 

Axelborg. 

•  Tidligere formand for Selde menighedsråd. 

•  Nuværende formand for Resen menighedsråd, hvor vi 

har stor glæde af et godt samarbejde med skolen og stor 

tilslutning til babysang og minikonfirmander.

•  Tidligere formand for distriktsforeningen i Salling 

•  Medlem af Landsforeningens bestyrelse fra 2001 til 

2013, heraf 8 år i forretningsudvalget. 

•  Enkemand, 3 børn og 4 børnebørn.  

Mine mærkesager
Jeg vil styrke arrangementer som babysalmesang og ar-

bejdet med tumlinger og minikonfirmander. Jeg synes det 

er vigtigt, at kirken påtager sig ansvaret for, at de, der bli-

ver døbt, også oplæres i den kristne tro, og hvad den står 

for. Vi skal også søge at udbrede kendskab til kirkens ar-

bejde i sognet, så kirken blev mere nærværende.

Jeg vil arbejde for at landsforeningen bliver en 

 arbejdsgiverorganisation.

Stem på mig fordi …
Jeg vil arbejde for at få fastslået, hvad der er kirkens op-

gaver, og hvad der er statens opgaver. F.eks. at aflåse alle 

kirker, som vi blev pålagt i påsken sidste år, burde det 

være kirkens opgave at tage stilling til. Man burde have 

bedt kirken om selv at fremkomme med et forslag til, 

hvordan folkekirken ville sikre overholdelsen af sund-

hedsmyndighedernes retningslinjer i forbindelse med kir-

kernes brug. Kirkerne har i krisesituationer altid haft en 

særstilling, men for første gang i folkekirkens historie har 

kirkedøren været låst i en krisesituation. Det kan vi ikke 

leve med!

Mit fokus vil herudover være på ovennævnte mærke-

sager med arbejdet med børn og unge.

Jeg stiller op som kandidat til Landsforeningen, fordi 

jeg har en stor erfaring i bestyrelsesarbejde både inden 

for erhvervslivet og kirken, og jeg brænder for arbejdet 

med at forbedre kendskabet til kirkens budskab.

Navn: Peter Hundebøll

E-mail: peterh@fdf.dk

Tlf: 29 44 39 99

Menighedsråd: Treenigheds

Stift: Ribe

Opstillet af: SAMS

Mød kandidaten i: H+I+J (S)

Hvem er jeg?
Lærer og bankuddannet. Med til at starte en ny efterskole, 

Kongeådalens Efterskole, hvor jeg nu er formand og se-

nere leder på en ny folkeskole, Sønderrisskolen i Esbjerg. 

Jeg har været FDF’er siden barn og leder Esbjerg 2. Midtby. 

I kirken har jeg været menighedsrådsformand i over 20 

år, næstformand i provstiudvalget i 16 år og formand for 

stiftsrådet. Formand i SAMS. 

I Landsforeningens bestyrelse er jeg med i Liv og 

Vækst udvalget og i FU.

Mine mærkesager
Liv og vækst området har haft min bevågenhed i mine 4 

år i bestyrelsen. Vi skal sammen hjælpe med at inspirere 

hinanden på alle kirkelige niveauer på en række områder; 

her tænker jeg særligt på:

•  fortsat udvikling af dåbsinitiativer

•  vort sociale ansvar som kirke midt i det sogn og den by 

vi virker i og ud fra. 

•  kirkens ansvar overfor det guds skabte, gennem kon-

krete handlinger og udvikling af nye værktøjer og stort 

oplysningsarbejde over for vore børn og unge

Stem på mig fordi …
Bestyrelsen i Landsforeningen bør være et godt spejl af 

hele vores folkekirke. Jeg kommer fra det sydvestjyske. 

Jeg har stor erfaring fra byens mulighed, har været med 

til at vi i sognet har tilknyttet en præst for åndeligt sø-

gende i stiftet. Jeg har også deltaget i arbejdet med at få 

Folkekirkens Hus i Esbjerg etableret, hvor der er særligt 

fokus på alle unge. I mit provsti- og stiftsarbejde har jeg 

også stor erfaring fra landsognenes særlige udfordrin-

ger; ”Hvad gør vi, når der kun er kirken som fællessted til-

bage i byen.”

Folkekirken er et godt svar ind i de udfordringer 

vort samfund står med; de sociale opgaver, dåben efter 

 corona-tiden, samt i vort ansvar for naturen og miljøet.

Jeg vil gerne arbejde for, at vi har en folkekirke med at-

traktive jobs og en smuk og brugbar bygningsmasse. 
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Kandidater til Landsforeningens bestyrelsesvalg 2021

Navn: Tom Ebbe Jakobsen

E-mail: tej@ballesogn.dk

Tlf: 20 12 14 11

Menighedsråd: Balle

Stift: Aarhus

Opstillet af: Silkeborg, Favrskov, 

Odder – Skanderborg, Århus, Ran-

ders og omegn, Djursland og Mols

Mød kandidaten i: H+I+J (T) 

Hvem er jeg?
•  Født 1958 gift siden 1979

•  Revisoruddannet – registreret revisor (nu deponeret)

•  Arbejdet med økonomi i skoleverdenen i 30 år

•  Siden 2019 som økonomiansvarlig på FGU Sydøstjylland

Medlem af:

•  Risskov menighedsråd 1986 – 1990

•  Balle menighedsråd 1992 – formand siden 2008

•  Formand for byggeudvalget vedr. ny kirke i Balle sogn 

(indvies 2022)

•  Aarhus Stiftsråd siden 2008

•  Kirkeministeriets budgetsamråd siden 2013 

•  Bestyrelsen i Landsforeningen siden 2017

•  Bestyrelsen i folkekirken.dk 

Mine mærkesager
Den danske folkekirke er FOLKETS kirke, og jeg vil være 

med til at sikre, at der er plads til alle. Kirke og stat hæn-

ger sammen og skal ikke adskilles.

De enkelte menighedsråd skal fortsat have ledelses-

retten i forhold til personale og bygninger. Beslutninger 

skal tages lokalt.

Landsforeningen som en væsentlig spiller på kirkeom-

rådet til gavn for menighedsrådene.

Samarbejde mellem menighedsråd, provstiudvalg og 

stiftsråd.

At Landsforeningen forsætter arbejdet med at blive 

arbejdsgiverforening.

Stem på mig fordi …
Jeg blev valgt til bestyrelsen i Landsforeningen af Menig-

hedsråd i 2017 og vil gerne, med den erfaring jeg har fået i 

den første periode, forsætte det arbejde, jeg dengang blev 

valgt til, i endnu en periode.

Jeg vil fortsat arbejde for, at Landsforeningen af Menig-

hedsråd forbliver en stærk interesseorganisation, således de 

lokale menighedsråd kan finde styrke til det daglige arbejde.

Jeg vil fortsat være med til at sikre at Landsforenin-

gen af Menighedsråd har et solidt og konstruktivt samar-

bejde og en god dialog med præsteforeningen, provstefor-

eningen og bispekollegiet.

Nøgleordene er: løsninger fremfor konflikt.

Navn: Karen J. Klint

E-mail: karenjklint@gmail.com

Tlf: 40 28 98 64 

Menighedsråd: Bredballe

Stift: Haderslev

Opstillet af: Vejle

Mød kandidaten i: Mødesal (C)

Hvem er jeg?
Socialpædagogisk uddannelse, erfaring fra både praksis, 

administration og ledelse. Været politisk valgt i kommu-

nalbestyrelse og til Folketinget, hvor jeg i mange år havde 

med kirke- og religionspolitik at gøre. Mangeårigt medlem 

af Bredballe Menighedsråd. Været kontaktperson og er nu 

formand. Har bestyrelseserfaring bl.a. fra flere organisa-

tioner, sociale behandlingstilbud og efterskole. 

Mine mærkesager
At udvikle folkekirken for at bevare den som kirke på 

tværs af generationer og så færre vælger den fra. 

At gøre kirkens organisering og struktur mere gennem-

skuelig og så selvstændig, at Landsforeningen kan opnå 

forhandlingsret som arbejdsgiver for de menighedsråds-

ansatte medarbejdere.

Befolkningens mobilitet over sognegrænser fortsæt-

ter. Er vi som sognekirke rustet godt nok hertil?

Øge folkekirkens migrantarbejde og samarbejde med 

øvrige trossamfund.

Stem på mig fordi …
Jeg har sagt ja til at stille op til bestyrelsen, fordi mit 

mangeårige arbejde med den landsdækkende kirkepolitik 

har bestyrket mig i, at det folkekirkelige arbejde er yderst 

vigtigt for sammenhængskraften i samfundet. 

Jeg vil tillade mig at være så ubeskeden at tro, at 

Landsforeningen kan få glæde af mit ret brede indblik i 

kirkens arbejde, min politiske erfaring og erfaringer fra 

andet bestyrelsesarbejde.

Du skal stemme på mig, hvis du deler holdning med 

mig i mine mærkesager samt tror på, at forandringer i 

 kirkens og statens samarbejde vil styrke folkekirken.
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Kandidater til Landsforeningens bestyrelsesvalg 2021

Navn: Mona Østergaard Klit

E-mail: monaoestergaardklit@

gmail.com

Tlf: 42 18 65 08

Menighedsråd: Thisted

Stift: Aalborg

Opstillet af: Thisted

Støttet af: Vendsyssel

Mød kandidaten i: Mødesal (O)

Hvem er jeg?
•  Født og opvokset i Thy.

•  Grunduddannelse som sygeplejerske, arbejdet 11 år på 

forskellige hospitalsafdelinger. 

•  Akademisk uddannelse fra Aarhus universitet, bl.a. fag 

på teologistudiet.

•  Underviser på sygeplejerskeuddannelsen i mange år. 

Nu administrative opgaver indenfor uddannelsesområ-

det. Supervisoruddannet. 

•  Valgt til Thisted menighedsråd og valgt som kontakt-

person.

•  Har siddet i menighedsråd for år tilbage i et lille sogn i Thy.

•  Gift, fire børn, fire svigerbørn og fire børnebørn.

Mine mærkesager
•  Forholdet mellem kirke og stat bevares som beskrevet i 

Grundloven.

•  Samarbejde og dialog er vigtigt for mig.

•  Samskabelse betyder for mig, at vi som kirke er åben 

for at skabe nytænkning og gode arrangementer ved at 

flere parter bidrager med ideer og opnår medejerskab og 

livsglæde.

•  Jeg er optaget af, at vi skal støtte menighedsrådene – de 

er kernen i kirken.

Stem på mig fordi …
Stem på mig fordi jeg ønsker at repræsentere Aalborg stift 

og give ”Vandkantsdanmark” en stemme.

Jeg har erfaring i ledelse og organisatorisk arbejde fra 

blandt andet Y`s men.

Jeg er kirkehistorisk interesseret og er rundet af kristen-

dommen som det grundlag, den danske kultur er bygget på.

Jeg er optaget af etik og retorik og lader dette være mit 

grundlag for argumentation og dialoger i min deltagelse i 

opgaver.

Jeg kommer med nye perspektiver som valgt i menig-

hedsråd i efteråret 2020.

Jeg har lang erfaring indenfor undervisning og pæda-

gogiske tiltag, derfor vil jeg gerne være med til at bidrage 

med dette i forhold til udvikling af kurser og uddannelser.

Navn: Anders Laursen

E-mail: jetjawer@gmail.com

Tlf: 20 14 08 96

Menighedsråd: Karup 

Stift: Viborg 

Opstillet af: Viborg 

Mød kandidaten i: Mødesal (F)

Hvem er jeg?
Født og opvokset i landbrugsfamilie og uddannet land-

mand. Har været selvstændig landmand i 15 år indtil 

2016. Derefter arbejdet på andet landbrug, men har nu de 

seneste 3,5 år arbejdet som skraldemand i Viborg by. Har 

dog stadig lidt landbrugsarbejde i weekender.

Fritiden bruger jeg i løbeskoene.

Er i gang med 9. år i Karup menighedsråd, heraf de sidste 

5 år som formand. Er derudover bestyrelsesmedlem i Vi-

borg Distriktsforening.

Mine mærkesager
•  Kortere vej fra menighedsråd til Landsforeningen.

•  Kirken skal gøres mere attraktiv for ”de unge voksne ” 

mellem 18-35.

•  ”Kirke ud af boksen”! Kirken må og skal være et organisk 

koncept, der hele tiden kan forandres, hvis det  giver 

 mening.

•  Et lettere forståeligt regnskab og mere overskueligt DAP.

•  Folkekirkens liturgi – skal måske tilpasses til forskellige 

gudstjenesteformer, således liturgien bliver mest rele-

vant til netop den enkelte gudstjeneste.

Stem på mig fordi …
Jeg er i min bedste alder fuld af energi og resurser til at 

tage aktiv del i Landsforeningens arbejde med at skabe 

gode livs- og vækstbetingelser for den kristne menighed 

ude i sognene.

Jeg befinder mig godt i rollen som del af beslutnings-

processen i forskellige ledelsesopgaver og er fokuseret på 

det oplysende og faktuelle grundlag, så debatten bliver 

mest muligt nuanceret.

Jeg har flere års erfaring med bestyrelsesarbejde og 

8,5 års erfaring med menighedsråds arbejde. Er desuden 

medlem af en distriktsforenings bestyrelse. 

Arbejdet tæt på det kirkelig liv er spændende og beri-

gende, og det er en tilfredsstillelse at være med i beslut-

ningsprocesserne i arbejdet med at skabe gode rammer for 

menighedens liv og vækst. At få øjnene op for, at sognets 

kirke står for meget andet end ”blot” søndagens højmesse.
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Navn: Doris Krarup Mogensen

E-mail: doris@pdkm.dk

Tlf: 22 32 15 36

Menighedsråd: Veflinge

Stift: Fyen

Opstillet af: Fyen

Mød kandidaten i: Mødesal (M) 

Hvem er jeg?
•  Selvstændig psykoterapeut, familierådgiver, supervisor 

og familiebehandler. Gift med Jens, 2 voksne børn samt 

2 børn, som har valgt os til deres familie.

•  Formand i Veflinge menighedsråd, lige startet min 5. 

 periode. Jeg finder fortsat stor fornøjelse og inspira-

tion ved at sidde der. Jeg sidder i Bogense Provsti på mit 

 andet år og stiller op til Provstivalg i år. Jeg er valgt ind 

i Stiftsrådet.

•  Formand i Fyens stifts distriktsforening, lige startet 

min 3. periode.

Mine mærkesager
•  Uddannelse til menighedsråd

•  Migrantarbejde

•  Samarbejde med Provsti

•  Arbejdsgiverfunktion

•  Land og by

Vi kan aldrig blive dygtige nok til vores arbejde i kir-

ken. Der kommer flere opgaver ud til den danske folke-

kirke, som kræver samarbejde mellem mange instanser. 

Samarbejde mellem Landsforeningen, menighedsråd og 

provstier, synes jeg giver mere nærvær i kirken. Hvor-

for opfinde noget et sted, når det fungerer og findes andre 

steder, som vi kan lære af. 

Stem på mig fordi …
Jeg vil i bestyrelsen, fordi jeg synes den er en naturlig del 

af den danske folkekirke. Når vi siger folkekirke, siger vi 

også det danske samfund.

Jeg vil gerne arbejde på uddannelse til menighedsråd 

og tværgående samarbejde med forskellige instanser. Der 

er mange spændende opgaver i menighedsrådene, og jeg 

ser det som en styrke, at vi kan arbejde sammen om det. 

Jeg har siddet i Fyens stifts menighedsråd i 3 perioder, 

hvilket giver mig mulighed for at lave spændende kurser, 

foredrag og uddannelser mange steder. For mig er det na-

turligt at kirken er i min dagligdag. Det er også naturligt 

for mig at arbejde i menighedsråd og hele tiden etablere 

samarbejde med forskellige instanser. Jeg vil gerne være 

med til at styrke samarbejdet mellem Landsforeningen, 

Stifter, provstier og menighedsråd.

Navn: Susanne Møller

E-mail: susanne@nl70.dk

Tlf: 20 11 79 71

Menighedsråd: Vejleby

Stift: Lolland - Falster

Opstillet af: Lolland-Falster

Mød kandidaten i: Mødesal (Q) 

Hvem er jeg?
Uddannet dyrlæge, selvstændig praktiserende, gift, har 3 

børn og 8 børnebørn. Medlem af menighedsrådet i 32 år, 

heraf 28 som formand og også kontaktperson i flere pe-

rioder. 2 perioder i provstiudvalget, 3 perioder i stiftsud-

valget/stiftsrådet, nu som formand. Bestyrelsesmedlem i 

distriktsforeningen, heraf 4 perioder som formand, besty-

relsesmedlem i LM fra 2001 – 2005 og igen fra 2017 til nu. 

Derudover pensionist med frivilligt arbejde lokalt.

Mine mærkesager
•  At gøre menighedsrådsarbejdet overskueligt og 

 vedkommende

•  At bevare kirken som en god arbejdsplads

•  At gøre kirken synlig som en medspiller i lokalområdet

•  At arbejde for forhandlingsretten til Landsforeningen

•  At arbejde med differentieret vedligeholdelse af kirkens 

bygninger

•  At give lægmand/menighedsrådene mere indflydelse på 

folkekirkens økonomi

Stem på mig fordi …
Jeg vil arbejde for at menighedsrådene fortsat har en 

markant stemme i det kirkelige landskab. Jeg har mange 

erfaringer fra arbejde i folkekirken på mange forskellige 

planer og kan se udfordringerne fra forskellige vinkler.

Arbejdet i Landsforeningens bestyrelse er et spæn-

dende og frugtbart samarbejde mellem læge og præster, 

og giver et godt indblik i hvor forskellige vilkår vi har for 

at være kirke og menighedsrådsmedlemmer selv i vores 

lille land.
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Navn: Hans-Henrik Nielsen

E-mail: HHNIE@outlook.com

Tlf: 21 27 02 58

Menighedsråd: Måløv

Stift: Helsingør 

Opstillet af: Frederiksborg, 

 Helsingør Stift Sydøst

Mød kandidaten i: Mødesal (Z)  

Hvem er jeg?
•  Uddannet i bankvæsen og økonomi, arbejdet i Danske 

Bank fra 1966 til 2012. Gift, har to døtre

•  Kasserer i Måløv Menighedsråd, provstiudvalgsmed-

lem i Ballerup-Furesø Provsti og formand for det beslut-

tende budgetsamråd for sognene i Ballerup Kommune. 

Medlem af Helsingør Stiftsråd og budgetsamrådet for 

Fællesfonden og næstformand i DF Helsingør stift Syd-

øst og Kirkeadministration.dk

•  Medlem af LM’s bestyrelse og udvalgsformand for 

 økonomi, bygninger og den grønne omstilling

Mine mærkesager
•  Menighedsrådene og sognene er kernen i kirken

•  Styrkelse af LM som menighedsrådenes repræsentant 

overfor politikere, Folketing, ministerier m.m.

•  Mere demokratisk indflydelse i provstiudvalg,  

stiftsråd og fællesfond

•  Folkekirkens grønne omstilling

•  Samarbejder på tværs af provsti- og stiftsgrænser

•  Regnskabsreglerne skal være nutidige og leve op til 

 dagens standarder

•  LM er menighedsrådenes primære rådgiver på alle 

 organisatoriske områder og skal være arbejdsgiver-

organisation.

Stem på mig fordi …
•  Jeg kommer med udgangspunkt i menighedsrådsarbejdet

•  Den lokale økonomi skal gøres nemmere, og menigheds-

rådene skal have større indflydelse. Budget og regnskab 

er midler, der gør handlinger mulige og ikke mål i sig 

selv. Der skal være mere læg indflydelse på fællesfon-

dens økonomi 

•  Landsforeningen skal fortsat udvikles og kunne gøre 

sin indflydelse gældende på menighedsrådenes vegne.

•  Den grønne omstilling i folkekirken skal ske ad frivillig-

hedens vej og ikke ved lovgivning

•  Samarbejde mellem menighedsråd skal kunne gøres 

enklere og lettere.

•  Jeg har et godt netværk i folkekirken, kirkelige kredse, 

Kirkeministeriet og organisationer med tilknytning til 

folkekirken.

Navn: Mogens Slot Nielsen

E-mail: 7060msn@km.dk

Tlf: 22 35 42 28

Menighedsråd: Tune 

Stift: Roskilde
Opstillet af:  Greve-Solrød, Køge 
m.v., Kalundborg, Midt- og Vest-
sjælland, Syd- og Østsjælland, 
Møn, Nordvestsjælland.

Mød kandidaten i: H+I+J (Ø) 

Hvem er jeg?
•  Formand i Tune Sogn, medlem af provstiudvalget Greve-

Solrød provsti, bestyrelsesmedlem i Distriktsforeningen

•  2004-2016 formand og kontaktperson i Grøndals Sogn, 

medl. af provstiudvalget, tidl. bestyrelsesmedlem i 

 Kirkeadministration

•  63 år, to voksne sønner

•  Født i København

•  Økonom, reserveofficer 1979-90, projektleder

•  Erhvervskarriere 33 år i finansbranchen

•  Pt. sabbatår

Mine mærkesager
Jeg er især optaget af

•  Menighedsrådenes vilkår 

Alle yder en stor indsats - vi kan være stolte af vores 

folkekirke! 

Strukturerne er bare ikke på vores side - alt for meget 

arbejde til lægfolket. Vejen til liv og vækst går lige nu 

over menighedsrådenes vilkår. Lad os arbejde hårdt på 

det de næste 4 år. 

•  Liturgidebatten  

Sakramenterne, vores arvesølv, opleves af for mange som 

fremmed. Holy ghost - en svær men nødvendig  debat.

Stem på mig fordi …
Efter 17 år i folkekirken er jeg fuldbefaren i menigheds-

rådsarbejde, personalesager på den gode og den dårlige 

måde, præsteansættelser, adskillelse af pastorater, utal-

lige samarbejder, økonomistyring på sogne -og provsti-

plan samt store kirkerenoveringer. Gode folk i Roskilde 

Stift har opfordret mig til at stille op, og så er der bare for 

meget folkekirkeligt engagement i mig til ikke at gøre det.
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Navn: Anton Pihl

E-mail: antonkristianpihl@

gmail.com

Tlf: 51 26 41 29

Menighedsråd: Vesterbro

Stift: København

Opstillet af: København og 

 Frederiksberg

Mød kandidaten i: Mødesal (L) 

Hvem er jeg?
Jeg har 12 års erfaring som menighedsrådsmedlem på 

 Vesterbro i København. I fire år var jeg menighedsrådsfor-

mand. Jeg har også siddet i provstiudvalg i fire år. Siden 

2017 har jeg været medlem af Landsforeningens besty-

relse, hvor jeg bl.a. sidder i forretningsudvalget.

Jeg er museumsinspektør på Greve Museum og 

 projektleder for videreudviklingen af Mosede Fort – 

 Danmark 1914-18. Derudover virker jeg som konsulent, 

foredragsholder og flagekspert.

Mine mærkesager
Jeg brænder for at bevare det stærke bånd mellem folk og 

kirke i Danmark. Jeg brænder for styrkelse af medlemsde-

mokratiet i folkekirken, for rekruttering til menighedsrå-

dene, for god ledelse og godt samvirke på alle niveauer i 

folkekirken og for samarbejde på tværs af sognene. Jeg er 

optaget af, hvordan vi bedst sikrer, at folkekirken fortsat 

er til stede overalt i landet på mange forskellige måder og 

over for mange forskellige målgrupper.

Stem på mig fordi …
Jeg vil arbejde for, at Landsforeningen forbliver en rele-

vant interesseorganisation for sine medlemmer. Andre 

aktører skal opleve Landsforeningen og distriktsforenin-

gerne som gode samtalepartnere på alle niveauer.

Jeg vil arbejde for, at menighedsrådene får de bedst 

mulige arbejdsbetingelser, og at det fortsat er attraktivt 

at blive valgt til at tage ansvar for kirkens liv og vækst.

Jeg vil arbejde for, at Landsforeningen kommer endnu 

tættere på medlemmerne. Også de medlemmer, som er 

valgt til at varetage vigtige opgaver i provstiudvalg og 

stiftsråd, skal opleve Landsforeningen som deres for-

ening.

Jeg står for samarbejde på tværs af landet og på tværs 

af politiske uenigheder. Jeg vil gerne være med til at finde 

gode løsninger på, hvordan folkekirken skal håndtere 

fremtidens udfordringer.

Navn: Karin Skouboe

E-mail: karin.skouboe@primanet.

dk el. formand@rougsoenord.dk 

Tlf: 21 47 00 36 

Menighedsråd: Voer 

Stift: Århus 

Opstillet af: Randers og Omegn, 

Silkeborg, Djursland og Mols

Mød kandidaten i: Mødesal (H) 

Hvem er jeg?
•  Lærer på specialskole gennem 40 år

•  Tillidsrepræsentant i over 30 år

•  Enke på 7. år – jeg har en stedsøn, 2 døtre og 3 børnebørn

•  Har deltaget i bestyrelsesarbejdet i Randers Freja 

 gennem mange år

•  Valgt til næstformand i menighedsrådet i 1992 – 

 formand fra 1996 til 2007 

•  Fra 2007 har jeg været formand for 4 sognes fælles 

 menighedsråd Rougsø Nord 

•  Medlem af Århus Stiftsråd siden starten

•  De seneste 2 valgperioder formand for Randers og 

 Omegns Distriktsforening

Mine mærkesager
•  At være talsmand for de små sogne – som har en stor 

mission/betydning på landet

•  I 2017 besluttede Biskoppen i Århus, at hele Norddjurs 

Provsti skulle opdeles i 3 storpastorater – vi har gennem 

de første år her konstateret, at der er flere ting, som ikke 

har været gennemtænkt eller arbejdet grundigt nok med

•  Præsteansættelse i storpastorater (her sidder vi ca. 60-

70 personer til ansættelsessamtalerne!) 

•  Arbejde for at sognebåndsløsere i storpastorater får de-

res rettigheder tilbage

•  Arbejde for menighedsrådenes arbejdsvilkår bliver 

lettere – nemmere dispensationsmuligheder, så me-

nighedsrådsmedlemmer kan gøre et stykke arbejde, 

selvom de ikke har ansat personale at trække på

Stem på mig fordi …
•  Jeg har erfaring fra arbejdet i storpastorater – vigtigt når 

der arbejdes på at ændre struktur andre steder i landet.

•  Erfaring fra arbejdet med sammenlægning af små sogne.

•  Erfaring fra sammenlægning af graverstillinger – her 

havde jeg god brug for mine kompetencer fra Tillids-

mandsarbejdet fra mit lærerarbejde.

•  Hvis du er sognebåndsløser, og du ønsker at bevare dine 

rettigheder i storpastorater. Regler herom skal ændres.

•  Deltager i udvalgsarbejde under Århus Stift: ”Når græn-

ser flyttes” og kan hermed arbejde både i det nære og det 

mere overordnede.

•  Arbejde for at ændre procedure ved præsteansættelser 

i storpastorater.
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Navn: Bodil Therkelsen
E-mail: stavbt@hotmail.com
Tlf: 40 62 68 77

Menighedsråd: Raklev
Stift: Roskilde
Opstillet af: Kalundborg, Nord-
vestsjælland, Midt– og Vestsjæl-
land, Greve-Solrød, Køge m.v., 
Syd -og Østsjælland samt Møn
Mød kandidaten i: H+I+J (Y)

Hvem er jeg?
Folkeskolelærer(kristendom)1978, PBA i ledelse 2012. 

Forankret i kirkeligt arbejde som medlem af Raklev 

 menighedsråd 1988-,Kalundborg provstiudvalg 2013-, 

Roskilde stiftsråd 2009-, formand 2017-, Menighedsråds-

foreningen Klb. Provsti 2004-, formand 2005-, Landsfor-

eningen af Menighedsråd 2005-, formand Liv og Vækstud-

valget 2005-.

Gift. 4 sønner og 4 børnebørn.

Mine mærkesager
•  at ”kristentro leves i øjenhøjde” 

•  at møde andres tro med respekt

•  at ethvert menighedsråd bør have et gudstjensteudvalg

•  at dåb er for alle aldre

•  at liturgien får sit eget center

Stem på mig fordi …
•  Vi skal sikre kirkens tilstedeværelse overalt

•  Vi skal fremme samtalen om tro, dåb og mission

•  Vi skal samarbejde med civilsamfundet om diakonale 

opgaver

•  Vi skal sikre uddannelse for medlemmer på alle 

 niveauer

•  Vi skal sikre lægmands indflydelse gennem ”samtale-

forum for kirkelige anliggender”

Navn: Hans Vestager

E-mail: hansvestager@gmail.com

Tlf: 75 24 11 11/ 29 61 72 92

Menighedsråd: Ølgod

Stift: Ribe

Opstillet af: SAMS

Mød kandidaten i: Mødesal (D)

Hvem er jeg?
•  Født i Borup mellem Roskilde og Ringsted i 1945.

•  Kirkesanger fra 1960 i Dåstrup Kirke. Leder hos KFUM-

spejderne. Cand.theol. 1974.

•  Rejsesekretær i Santalmission, nu Danmission, 1975-79. 

Præst i Ølgod-Strellev 79-15. Medlem af byrådet 1986-

2006. Siden 2016 valgt medlem af menighedsrådet. 

 Formand for Stiftsudvalget for DSUK – Danske sømands- 

og udlandskirker. Formand for Ølgod Borgerforening.

Mine mærkesager
At øge interessen for folkekirken i almindelighed og at 

medvirke til, at der bliver mere åbenhed og offentlig in-

teresse om menighedsrådsarbejdet.  At inspirere menig-

hedsrådsmedlemmer til at øge deres optagethed af det 

 lokale foreningsarbejde og øvrigt frivilligt arbejde.

Stem på mig fordi …
Jeg har en bred baggrund såvel folkeligt som kirkeligt. I 

2012 var jeg i 9 måneder stedfortrædende medlem af Fol-

ketinget for Radikale Venstre.

Det afgørende i Landsforeningens arbejde er at være 

et forum for inspiration, samtale og aktivitet mellem 

 menighedsrådsmedlemmer. Det åndelige. Det at få ryg-

marv og styrke til at stå ved det man er – og at kunne 

 argumentere for det.

Det er Landsforeningens opgave gennem sit eget og 

 distriktsforeningernes arbejde at inspirere og dueliggøre, 

at oplive og oplyse sådan, at folkekirken kan bevare sin 

livskraft til at være synlig såvel i sogn, som i kommune, 

region og stat. 
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Navn: Jonas Vinum

E-mail: JVinum@outlook.dk

Tlf: 61 72 19 97 

Menighedsråd: Sankt Hans 

Stift: Fyen

Opstillet af: Fyen

Mød kandidaten i: Mødesal (B) 

Hvem er jeg?
Jeg er en ung mand på 23 år, som studerer til cand.merc.

jur. på SDU. I Sankt Hans Kirkes menighedsråd bestri-

der jeg poster i økonomiudvalget og valgbestyrelsen. 

Ydermere har jeg erfaring som formand for bestyrel-

sen i Odense Drengekors Støtteforening og som medlem 

af skolekredsen for Agerskov Ungdomsskole. Jeg har er-

hvervserfaring indenfor produktion, salg, kontor, kom-

munikation og undervisning, og så er jeg selvstændig er-

hvervsdrivende. 

Mine mærkesager
Jeg vil være med til at sikre, at kommunikationen myn-

dighederne og menighedsrådene imellem, som her under 

epidemien særligt har svigtet, forbedres, at Landsforenin-

gen skal være med til at facilitere rammerne for værdi-

skabende ledelse og aktiviteter i rådene, og at Landsfor-

eningen står stærkere overfor såvel ministeriet som de 

faglige organisationer således, at man bedst muligt kan 

varetage sine medlemmers interesser.  

Stem på mig fordi …
Jeg vil gøre det til min opgave at sikre, at menighedsrå-

dene har de bedste vilkår for at udføre et godt stykke ar-

bejde. Derfor skal der være klar kommunikation hele ve-

jen fra myndighederne, gennem Landsforeningen og ud 

til menighedsrådene. Menighedsrådenes alsidighed skal 

erkendes og topstyring derfor undgås. 

Det skal være rart og værdiskabende at arbejde i fol-

kekirken. Derfor skal ansættelsesforhold bygge på tillid, 

tryghed og loyalitet i samarbejdet mellem ledelse og an-

satte – et samarbejde, som dyrkes mellem arbejdsmar-

kedets parter – hvorfor det ville være fordelagtigt for 

såvel rådene som lønmodtagerne, at Landsforeningen bli-

ver forhandlingsberettiget. Slutteligt skal det sikres, at 

 videndeling rådene imellem faciliteres, så vi kan trække 

på folkekirkens fordelagtige størrelse. 

Navn: Margrethe Winther- 

Nielsen

E-mail: marg.wn@gmail.com

Tlf: 61 71 79 29 

Menighedsråd: Emdrup 

Stift: København 

Opstillet af: København

Mød kandidaten i: Mødesal (I)

Hvem er jeg?
Jeg er kemiing. med en ph.d. inden for miljøvidenskab fra 

DTU og har arbejdet som innovationschef, forsker, pro-

jektleder og konsulent. Jeg er gift og har to børn og fem 

børnebørn. I menighedsrådet har jeg haft poster som for-

mand og næstformand. I øjeblikket er jeg formand. Jeg har 

været i både provstiudvalg og stiftsråd deriblandt næst-

formand i Københavns Stiftsråd. Posten som formand for 

Distriktsforeningen i København har jeg varetaget siden 

2013.

Mine mærkesager
•  Folkekirken skal først og fremmest være kirke og der-

næst kulturdannende. Landsforeningen skal målrettet 

italesætte folkekirkens rolle som kirke og give support 

til lokale kræfter og initiativer. Vi skal give folkekirken 

kant i forhold til andre kulturinstitutioner. 

•  Landsforeningen skal arbejde for at bidrage til den 

grønne omstilling. Det fik støtte af de delegerede på års-

mødet i 2020 og er en sag, som jeg er godt klædt på til at 

tage op.

Stem på mig fordi …
Landsforeningen er det eneste organ, der taler menig-

hedsrådenes sag i offentligheden og i det politiske system. 

Det er derfor afgørende, at du som delegeret stemmer per-

soner ind i bestyrelsen, som har vilje til at lytte og afkode, 

hvor I står i menighedsrådene. Hvordan ser jeres hverdag 

ud der, hvor netop du befinder dig? Hvilke behov for æn-

dringer eller støtte har I for at kunne løfte opgaven som 

menighedsråd hos jer?

Jeg har fulgt foreningens arbejder siden 1990’erne. Jeg 

har taget aktivt del i debatterne på delegeretmøderne og 

involveret mig i distriktsforeningen. Jeg brænder nu for 

at gøre en indsats i Landsforeningens bestyrelse. 

Stem på mig fordi jeg vil:

•  Sikre en tæt dialog med menighedsrådene

•  Tydeliggøre folkekirkens rolle som kirke

•  Prioritere arbejdet med en grøn omstilling



14 

Kandidater til Landsforeningens bestyrelsesvalg 2021

Navn: Esben Ørberg

E-mail: esbenorberg@gmail.com

Tlf: +45 27 25 80 40

Menighedsråd: Rønne

Stift: København

Opstillet af: Bornholm 

Mød kandidaten i: Mødesal (P)

Hvem er jeg?
Medlem af Rønne Menighedsråd og flere udvalg. Uddan-

net journalist. Tidligere kommunikationschef i bl.a. Dansk 

Ungdoms Fællesråd, Kolding Kommune og Dansk Journa-

listforbund. Nu redaktør for magasinet Nordiske, Forenin-

gen Norden. 

Næstformand i Bornholmske Borgerforeningers Sam-

virke og i Frivillig Forum Bornholm. Medlem af bestyrel-

sen for TV 2/Bornholm og Oluf Høst Museet. De seneste 30 

år censor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Gift. 

66 år. To voksne børn.

Mine mærkesager
Hvorfor stiller jeg op? Jeg vil have flere til at komme i kir-

ken. Vi skal blive bedre til at åbne bygningerne. Her tæn-

ker jeg ikke kun på kirkens budskab, men også på dens 

tiltrækningskraft som et fysisk enestående rum. Kirke-

rummets historiske fascinationskraft skal ikke genopfin-

des. Den ligger allerede, stærk og latent, men upåagtet af 

for mange. Når denne glæde vækkes, vil flere få et tættere 

forhold til kirken.

Landsforeningens kommunikationsstrategi bør opda-

teres, det kan jeg bidrage til.

Stem på mig fordi …
Jeg vil passe på folkekirkens fine magtbalance. I midten 

ser jeg LM og derunder menighedsrådene med provsti og 

stift på den ene side og ministeriet på den anden side. Det 

er disse to vægtskåle, som vi – i menighedsrådene og i vo-

res organisation – skal få til at fungere i konstruktiv sym-

biose. Menighedsrådenes indflydelse skal forvaltes med 

besindighed og respekt for kirkens professionelle. 

Jeg kan bidrage med erfaring fra bestyrelsesarbejde 

fra en række frivillige foreninger såvel folkeoplysende 

som sociale. Jeg mener, at et konstruktivt samspil mellem 

frivillighed og professionelle er helt afgørende for både 

drift og udvikling af demokratiske medlemsorganisatio-

ner. Hvis jeg opnår valg til LM-bestyrelsen, vil jeg i særlig 

grad have dette samspil for øje.
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Navn: Jørgen Samsing Bendixen

E-mail: jbe@km.dk

Tlf: 66 12 57 84 / 23 23 13 65

Menighedsråd: Vor Frue

Stift: Fyen

Opstillet af: Fyen

Mød kandidaten i: Mødesal (K)

Hvem er jeg?
Præst i 22 år, i Hals og Hou i Nordjylland, i Glamsbjerg på 

Fyn, og nu i bymidten af Odense i Vor Frue kirke

Jeg har altid været optaget af samvirket mellem præst 

og menighedsråd.

Teolog fra Aarhus universitet. Forinden uddannelse og 

arbejde inden for lager og transport.

Født i Esbjerg, gift og har tre voksne børn.

Bestyrelsesmedlem i Landsforeningen og i struktur-

udvalget. Jeg havde plads i det udvalgsarbejde, som sik-

rede at foreningen er organiseret med rod i distriktsfor-

eningerne.

Bestyrelsesarbejde i distriktsforeninger.

Mine mærkesager
Menighedsrådsforeningen består af distriktsforenin-

gerne og Landsforeningen og skal søge indflydelse på alle 

niveauer i folkekirken.

Samvirket mellem de gejstlige og de folkevalgte som 

en bærende del af en folkekirke, som er demokratisk 

 funderet.

Et nært forhold mellem stat og kirke.

En gudstjeneste, der samler den hele folkekirke og gør 

den kendt for dens medlemmer og med en frihed til for-

skellighed.

Stem på mig fordi …
Jeg er grundlæggende glad for at arbejde i en forening, 

som tager samvirket alvorligt og arbejder for en kirke, 

hvor menighed og præst i fælleskab arbejder for liv og 

vækst i sognet. Jeg har hjemme i den grundtvigske del af 

folkekirken og har i nogle år glædet mig over at komme i 

den gruppe, der kaldes for Den grundtvigske midtbane. 

Der er i bestyrelsen brug for et eller flere medlemmer, som 

sætter fokus på:

•  samvirket mellem læg og gejstlig

•  det nære forhold mellem stat og kirke og mellem folk og 

kirke 

Præstekandidater
Der skal til bestyrelsen vælges seks præster – og der er i år seks præster, der stiller op. 
Derfor bortfalder valghandlingen af gejstlige kandidater. Her kan du læse kandidaternes 
præsentation og lære dem lidt bedre at kende.

Navn: Ulla Thorbjørn Hansen
E-mail: uth@km.dk
Tlf: 30 30 08 66

Menighedsråd: Sct. Peders og 
Havrebjerg
Stift: Roskilde
Opstillet af: Midt- og Vestsjæl-
land, Greve-Solrød, Køge m.v., 
 Kalundborg, Nordvestsjælland, 
Syd- og Østsjælland samt Møn
Mød kandidaten i: H+I+J (U) 

Hvem er jeg?
Sp. i Skt. Peders-Havrebjerg pastorat, ledende bered-

skabspræst i folkekirkens Katastrofeberedskab og provst 

i  Slagelse provsti.  Tidl. sp. i Roskilde Domkirke, Glostrup 

sogn, Birkerød sogn og Frederiksborg Slotssogn. Jeg er 

55 år, gift med sp. Søren Fahnøe, cand.theol fra Køben-

havn i 1996 (med studieophold i Sydney). Feltpræst (1999-

2017) og ledende beredskabspræst (2010-).  Tidl. medlem 

af  Smørum Herred Distriktsforening, tidl. suppleant i 

 Roskilde Stiftsråd.

Mine mærkesager
Folkekirken skal fortsat være landsdækkende – med de 

nødvendige ressourcer til sognekirken på landet. Folke-

kirken skal agere professionelt i bygge-og personalesager 

og være kendetegnet ved et godt arbejdsmiljø. I disse sa-

ger skal vi lære af hinanden. Det skal give mening at være 

frivillig i menighedsråd og være ansat i folkekirken. Ikke 

mindst i en krisetid bør folkekirken tænkes med som en 

del af kriseberedskabet både regionalt, lokalt, på stifts-

plan og nationalt. 

Stem på mig fordi …
Jeg har 25 års erfaring som sognepræst i alle slags sogne 

– store sogne, små sogne, by-sogne, landsogne og udlands-

kirker, forstadssogn og Domsogn. Jeg har 18 års erfaring 

som feltpræst, 11 år som ledende beredskabspræst og 4 år 

som provst i et af landets største provstier med 3 købstæ-

der og en række landsogne – i alt 41 sogne, 43 kirker og 34 

præster. 

I 2016 gennemførte jeg en master i sjælesorg, ledelse 

og krisehåndtering. Og jeg har i 2018 skrevet bogen: Døds-

bud – om underretninger ved pludselige dødsfald. Jeg har fra 

2002-2008 været medlem af Smørum Herred Distrikts-

forening og tidligt været optaget af at arbejde for at skabe 

gode kår for menighedsrådenes arbejde med kirkens liv og 

vækst. Dette arbejde vil jeg gerne fortsætte i tæt samar-

bejde med distriktsforeningerne og menighedsrådsmed-

lemmer i hele landet. 
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Navn: Eva Holmegaard Larsen

E-mail: ehl@km.dk

Tlf: 48 48 07 19/ 22 47 89 84

Menighedsråd: Nødebo-Gadevang

Stift: Helsingør 

Opstillet af:  Frederiksborg, 

 Helsingør Stift Sydøst

Mød kandidaten i: Mødesal (R)

Hvem er jeg?
Jeg har været sognepræst i 28 år, heraf de sidste 23 år i 

skovbyerne Nødebo og Gadevang nord for Hillerød i Hel-

singør stift. Fra 2018-2021 teologisk konsulent i stiftet, 

med ansvar for teologisk efteruddannelse af stiftets præ-

ster, højmessevejledning af nyansatte præster og Teologi 

for Lægfolk. Har udgivet flere bøger med teologiske emner, 

senest bogen ”På indersiden” (2020), der er en personlig 

bog om glæder og udfordringer ved præstelivet. 

Mine mærkesager
At styrke folkekirkens lokale ledelse ved at gøre det at-

traktivt at sidde i menighedsråd og fortælle den gode hi-

storie om menighedsrådsarbejdets mange muligheder og 

spændende udfordringer. 

At udfordre de punkter, hvor samarbejdet i menig-

hedsrådene går galt og arbejde med at klæde både gejst-

lige og læge medlemmer bedre på til at løse konflikter. 

At gøre kirken synligt til stede i samfundet og i den of-

fentlige debat gennem Landsforeningens solide funda-

ment af etisk og menneskeligt engagerede ildsjæle. 

Stem på mig fordi …
Jeg tror på, at der er mest liv i det, der vokser nedefra. 

Som præst på landet har jeg været involveret i alle led af 

menighedsrådets arbejde og har stor respekt for det fri-

villige og kompetente arbejde, der lægges af travle men-

nesker i landets kirker. Men jeg ved også noget om, hvor 

skoen trykker, og hvordan man kunne lette arbejdet og 

fremme interessen for kirkeligt arbejde. 

Jeg vil arbejde for, at folkekirken ikke rammes af 

samme topstyring som de fleste andre offentlige institu-

tioner. Folkekirken skal bevare sin lokale forankring. Det 

er vigtigt at huske på, at en kirke først og fremmest er et 

 åndeligt fællesskab, bygget på fælles håb og glæde. Og kir-

kens liv og vækst forudsætter, at vi får de folkelige kræfter 

på banen. For mig er det altafgørende for fremtidens kirke 

at få involveret menigheden i at tage et større ansvar. 

Navn: Carsten Bøgh Pedersen
E-mail: cabp@km.dk
Tlf: 30 52 62 65 

Menighedsråd: Vive-Hadsund 
Stift: Aalborg 
Opstillet af:  Vestvendsyssel, 
Himmerland,  Thisted, Morsø, 
 Budolfi
Støttet af: Vendsyssel
Mød kandidaten i: Mødesal (E)

Hvem er jeg?
Født 1963, Cand.theol. fra Aarhus Universitet 1989, Sog-

nepræst Vive-Hadsund 1989, Præst i Den danske kirke i 

Los Angeles 1999-2001, Provst for Hadsund provsti 2004, 

Medl. af LM bestyrelse siden 2010 og næstformand siden 

2014, Udpeget medl. af DSUK’s bestyrelse siden 2010, For-

mand for bestyr. af Folkekirkens Familiestøtte siden 2016. 

Formand for LM’s Medlemsudvalg siden 2021. Gift 1987 og 

3 børn.

Mine mærkesager
Medlemsdemokratiet og distriktsforeningsstrukturen 

står mit hjerte nær, fordi det er hovednerven i Landsfor-

eningen og det, der giver Landsforeningen legitimitet til 

stor indflydelse på folkekirkens maskinrum og dens ge-

nerelle ve og vel. Indflydelsen ønsker jeg at bruge til at 

sikre menighedsrådene gode vilkår for deres virke ude i 

sognene og provstierne. Med en plads i bestyrelsen vil jeg 

gøre mit bedste for at arbejde i den sags tjeneste. Folkekir-

ken er god, men sammen kan vi gøre den fantastisk!

Stem på mig fordi …
Jeg værdsætter vores folkekirkeordning og samspillet 

med civilsamfund og Folketing. For mig kan der ikke være 

tvivl om folkekirkens berettigelse i samfundet, men sam-

tidig må jeg konstatere, at den selvfølgelighed vi i gene-

rationer har opfattet folkekirken med, ikke er så selvføl-

gelig mere. Medlemstallet og dåbsprocenten er udfordret, 

og her må vi kigge indad og finde nye veje til at synliggøre 

folkekirkens vigtige rolle i vores samfund – både som kul-

turbærer og forkynder af det kristne evangelium, men 

også som en vigtig aktør i diakoni og social omsorg samt 

bevarelsen af kulturarv og kirkegårdskultur. Alt dette 

kræver gode menighedsråd demokratisk valgt af et myn-

digt lægfolk og gode arbejdsbetingelser for menigheds-

rådene. 
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Navn: Per Damgaard Pedersen

E-mail: pdp@km.dk

Tlf: 24 40 48 28

Menighedsråd: Kingo-Samuel

Stift: København

Opstillet af: København

Mød kandidaten i: H+I+J (V)

Hvem er jeg?
•  For et år siden tog jeg et spring. Jeg flyttede fra Kristkir-

ken i Kolding til Kingos Kirke på Nørrebro. Et multikultu-

relt, multireligiøst og multi-spændende sogn.

•  Jeg er gift og vi har fire voksne børn. 

•  Hvad teologi angår, er jeg traditionel og ligger til højre for 

midten. Hvad arbejdsformer angår, er jeg utraditionel. 

•  Jeg har arbejdet med kirkeudvikling og undervisning i 

Armenien og Danmark og har været med i bestyrelsen i 

to perioder. 

Mine mærkesager
1: Integration. At folkekirken bliver kirke for hele befolk-

ningen. Både et hjemsted for migranter og venligt mis-

sionerende for dem, der ikke er kristne – de skal være 

så hjertelig velkomne! Vores børnebørn bliver fælles om 

Danmark. Tænk, hvis de også kunne samles i en fælles 

kirke! 

2: Lokal fleksibilitet. Menighedsrådene kender de kon-

krete behov og skal have større mulighed for at udforme 

liturgi, aktiviteter og stillinger.

Stem på mig fordi …
•  Mit mål er, at mennesker i menighedsrådene lykkes med 

det, de brænder for. 

•  Bestyrelsen er til for at bidrage til, at det sker. Opgaven 

er at være med til at forme rammerne gennem lovgiv-

ning og organisationsudvikling, at sørge for at menig-

hedsrådene kan få stabil støtte til at løfte sine opgaver, 

og at repræsentere menighedsrådene, når vi arbejder 

sammen med politiske eller kirkelige aktører. 

•  Bestyrelsens arbejde og menighedsrådenes arbejde 

foregår på hver sit plan. Men der er et fællestræk: Når 

man først er inde i det, kan man virkelig blive bidt af det!

•  Over 12.000 menighedsrådsmedlemmer gør et stort ar-

bejde for noget, der har evig værdi. Det er jeg stolt over 

at være en del af. Deres stemme skal høres alle steder, 

hvor der tages beslutninger og fremtiden formes.

Navn: Iben Tolstrup

E-mail: ITO@KM.DK

Tlf: 97 83 61 29 

Menighedsråd: Hove-Hygum-

Tørring

Stift: Viborg

Opstillet af: Lemvig

Mød kandidaten i: Mødesal (A) 

Hvem er jeg?
Jeg er cand.theol. fra AAU og har være ansat i folkekirken 

(Århus, Ribe og Viborg stifter) i 30 år. Først som kateket, 

siden som både sogne- og funktionspræst. De sidste 16 

år har jeg været en fast del af MR i Hove-Hygum- Tørring 

pastorat og er desuden formand i Distriktsforeningen i 

 Lemvig provsti. I 2017 blev jeg valgt ind i LM’s bestyrelse, 

med plads i personaleudvalget, som er tilknyttet afdelin-

gen for Arbejdsgiver og Rådgivning.

Mine mærkesager
Folkekirken har meget at bidrage med, både i samfundet 

og for den enkelte. Folkekirken er bl.a. en landsdækkende 

 arbejdsplads med langt over 100.000 ansatte. Menigheds-

rådene har stor indflydelse på og ansvar for at tiltrække og 

fastholde de ansatte, der til daglig tegner kirkens ansigt. Vi 

står overfor store udfordringer. Det handler dybest set om 

folkekirkens synlighed og tilstedeværelse. Vi kan hjælpe 

og støtte hinanden med at folkekirken også er en attraktiv 

arbejdsplads i fremtiden. 

Stem på mig fordi …
Jeg brænder for folkekirken og dens grundværdier. Me-

nighedsrådene er folkekirkens krumtap. Samvirket mel-

lem læg og gejstlige er helt afgørende, også på landsplan. 

Jeg vil gerne være med til styrke glæden ved det kirkelige 

arbejde og at skabe en bæredygtig platform for folkekir-

kens kommende generationer. 

Jeg interesserer mig for kirkehistorie og kirkeret, filo-

sofi og samtidshistorie. Mit fokusområde er den gode sam-

tale og formidling af kristendom, især blandt børn og unge.

Jeg genopstiller, fordi jeg synes LM gør et vigtig 

stykke arbejde – jeg vil gerne være med til at gøre en posi-

tiv forskel og give Udkantsdanmark en stemme.
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Lørdag formiddag kan du møde kandidaterne til 
bestyrelsen og få en snak ansigt til ansigt. 

Kandidaterne har hver sin plads i henholdsvis 
Mødesalen og i sal H+I+J. .

På kortene herunder kan du se, i hvilket lokale du 
kan møde de respektive kandidater.

Mød kandidaterne

Mødesal

 Iben Tolstrup

 Jonas Vinum 

 Karen J. Klint

 Hans Vestager

 Carsten Bøgh Pedersen

 Anders Laursen

 Flemming Egholm

 Karin Skouboe

 Margrethe Winther-Nielsen

 Frede Hansen

 Jørgen Samsing Bendixen

 Anton Pihl

 Doris Krarup Mogensen

 Herdis D. Andersen

 Mona Østergaard Klit

 Esben Ørberg

 Susanne Møller

 Eva Holmegaard Larsen

A G

A B C D E

F G H I

J K L M

N O P Q R

M
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Sal H+I+J

 Peter Hundebøll 

 Tom Ebbe Jakobsen

 Ulla Thorbjørn Hansen

 Per Damgaard Pedersen

 Inge Kjær Andersen

 Bodil Therkelsen

 Hans-Henrik Nielsen

 Søren Abildgaard

 Mogens Slot Nielsen 

S

S T U

V X Y

Z Æ Ø

V Z

T X Æ

U Y Ø
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Noter
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