
 
 
Hvorfor sammenlægge de to menighedsråd 
 
De to menighedsråd samarbejder i forvejen om mange opgaver i flere fælles udvalg, ligesom der er 
fælles medarbejdere. 
Det betyder, at der allerede i dag er flere fælles møder, hvor begge menighedsråd deltager, ligesom 
der er en række møder i forskellige udvalg, hvor der deltager repræsentanter for begge 
menighedsråd. 
 
Der afholdes således også en række fælles udgifter, hvor udgifterne bliver fordelt, efter forskellige 
fordelingsnøgler, mellem de to menighedsråd. 
 
I henhold til lovgivningen skal menighederne i henholdsvis Sønderholm og Frejlev Sogne i dag vælge 
henholdsvis 6 og 7 (8) medlemmer til menighedsrådene. 
Ved en sammenlægning af de to menighedsråd skal der alene vælges i alt mindst 9 medlemmer. 
 
Ved en sammenlægning af de to menighedsråd er det vores overbevisning, at den samlede 
tidsanvendelse i menighedsrådene vil blive reduceret. Det betyder formentlig ikke, at tidsforbruget 
for det enkelte medlem bliver reduceret, men vi tror det vil være lettere at finde det krævede antal 
interesserede kandidater til et fælles menighedsråd. 
 
Hvordan sammenlægges de to menighedsråd 
 
Menighedsrådene i henholdsvis Sønderholm og Frejlev Sogn har besluttet at indstille til 
menighederne i de to sogne, at de to menighedsråd bliver lagt sammen. Beslutningen var 
enstemmig i Sønderholm, medens en stemte imod i Frejlev. 
 
Der er således ikke tale om en sammenlægning af de to sogne men alene menighedsrådene, hvilket 
har den konsekvens, at der fortsat skal vælges medlemmer til det fælles menighedsråd af og blandt 
medlemmerne i hver af de to sogne. Sammenlægningen kan ophæves til udgangen af en 
valgperiode. 
 
I den første valgperiode (påbegyndes den første søndag i advent 2020) er det besluttet af de to 
menighedsråd, at der skal vælges ti medlemmer til det fælles menighedsråd. Heraf skal 4 vælges af 
og blandt menigheden i Sønderholm Sogn, og 6 af og blandt menigheden i Frejlev Sogn. 
 
De nuværende medlemmer af menighedsrådene fortsætter i det fælles menighedsråd indtil 
kirkeåret 2020/21, hvor der foretages valg til det fælles menighedsråd i overensstemmelse med 
ovennævnte. 
Der skal således foretages konstituering og valg til de forskellige udvalg inden påbegyndelsen af 
kirkeåret 2019/20 blandt de nuværende medlemmer af de to råd. 
 
Det er besluttet, at der skal vælges en kirkeværge for hver af de to kirker. 



Efter sammenlægningen af de to menighedsråd bliver der tale om en fælles økonomi for disse. 
Ved indtræden i sammenlægningen (regnskabsmæssigt fra den 1. januar 2020) skal det noteres, 
hvor meget fri egenkapital hver af de to menighedsråd har, og ved en eventuel ophævelse af 
samarbejdet, skal hvert menighedsråd atter have tilført denne frie egenkapital med tillæg af en 
forholdsmæssig andel af de regnskabsmæssige resultater i sammenlægningsperioden (positive eller 
negative). 
Tilsvarende skal den aktuelle saldo på gravstedskapitalen mv. følge den enkelte kirke. 
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