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MENIGHEDSRÅDSVALG
Du tænker nok ikke så meget over
det til dagligt, men i Danmark er
det kirkesognet, som er den grundlæggende byggeklods for retsstaten. Da vores forfædre tilbage i
Middelalderen inddelte landet i
administrative enheder, oprettede
man sognene, med én kirke i hvert
sogn.
Det var de første kommuner. I
fortiden var det nok ikke altid lige
demokratisk, men det afspejlede
alligevel, hvad der rørte sig i samfundet. Siden middelalderen har
der været mange reformer af vores
samfund, men man har i det store
og hele bevaret sognene, som den
mindste administrative enhed, nu
dog kun med ansvar for personregistrering og kirkelivet. Og stadigvæk er sognene styret efter demokratiske spilleregler. Hver 4. år
vælges der et menighedsråd. Menighed er det gamle ord for fællesskab.
Når du modtager disse sider,
summer området af alle de generalforsamlinger som blev aflyst i
foråret pga. Corona-krisen bliver
afholdt nu. Midt i det hele er der
også sognets generalforsamling:
Valg til menighedsrådet. Det er:

Tirsdag den 15. september kl.
19.00 i Holmsland Idræts- og
Kulturcenter.
Der er sket meget i kirkelivet de
sidste 4 år. Bl.a. er menighedsrådene på Holmsland gået sammen
til ét fælles menighedsråd, så man
ikke kun deler præst, men også det
øvrige personale.
Men der skal stadigvæk vælges
medlemmer fra hvert område: 5 fra
Ny Sogn og 4 fra Gammel Sogn.
Ordningen med menighedsråd i
alle sogne er i øvrigt en vestjysk
opfindelse, indført i 1903 af statsminister I.C. Christensen, som var
valgt i Ringkøbing Kredsen. Det
var et demokratisk pionér-projekt.
Bl.a. var menighedsrådsvalget det
første landsdækkende valg, hvor
kvinder havde stemmeret og valgbarhed!
Siden 1903 har menighedsrådsvalgene haft til opgave at gøre
folkekirken til hele folkets kirke
og ikke en lukket forsamling for
særligt udvalgte. Gennem valgene
har menighedsrådene til opgave at
afspejle det liv, der leves i lokalområderne, sognet. Derfor er det
vigtigt, at så mange som muligt
tager del i debatterne og afstemningen op til menighedsrådsvalg.
Ole Lange

