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På Sognelisten opstiller følgende 2 kandidater:

Knud N. Mathiesen
• Formand for Borum menighedsråd
Jeg stiller op til provstiudvalget, fordi jeg mener, at der skal være en fra de
mindre kirker i provstiudvalget, og det er der også andre der syntes, at det
kunne være en god ide, derfor mit kandidatur.
Jeg har været formand for Borum menighedsråd i 8 år, og i den tid har vi
virkelig nået meget i Borum, vi startede med at bygge et nyt kirkehus, hvor
graveren har kontor, og et mødelokale for menighedsråd, Vi havde et lille
byhus ved siden af kirken, som vi solgte, og for salgssummen og et tilskud fra
provstiet byggede vi kirkehuset.
Under byggeriet fik vi også kirken malet og kalket indvendig, da det var hårdt
tiltrængt, den var ikke malet indvendig siden 1978.
Vi havde også en forpagtergård, som vi solgte bygningerne fra, vi beholdt
jorden, som er forpagtet ud, det var blevet muligt, da jord, som tilhører kirker,
bliver registeret som landbrugsejendom uden bygninger.
For provenuet som vi fik fra gården, fik vi restaureret en sidebygning ved
kirken, som bruges af graver, nye porte nye vinduer og døre, nyt tag.
Præsteboligen fik nye vinduer og døre overalt, Borum kirke fik nyt tag, Lyngby
sognegård fik restaureret en gammel lejlighed på første sal, samt i
stueetagen blev etableret en foldedør mellem to rum, vi fik også en garage
bygget til kirkehuset til præsten, og opbevaringsrum for menighedsrådet, ny
trappe og terrasse ved præsteboligen, og sidst, men ikke mindst fik vi
etableret det rekreative område kaldet ’’KRINGLEN’’ hvor vi bl.a. afholder
friluftsgudstjeneste, høstgudstjeneste, pilgrimsgudstjeneste og m.m.
Hvorfor fortælle jeg dette, det er for at sige i de otte år, hvor vi har restaureret
vend ►
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Borum Kirkeanlæg, har jeg haft et forrygende godt samarbejde med
provstiudvalget, vi har virkelig haft mange ting i gang, og jeg har haft stor
opbakning, ikke mindst da vi skulle havde nyt tag på Borum Kirke.
Så det er ikke af utilfredshed at jeg stiller op til provstiudvalget, tværtimod
skal det være for at forsætte og styrke provstiudvalgets arbejde, men vi i de
små kirker har nogle helt andre problemstillinger vedr. det kirkelige, som
meget tit bliver gået let henover, jeg mener, at det kan jeg være med til at
styrke. Nogle af de ting vi har på dagorden i de mindre menighedsråd, er jeg
helt sikker på, at de større kirker også kunne havde gavn af.
Derfor mener jeg, at det vil være en styrkelse, hvis provstiudvalget blev
repræsenteret af en fra de mindre kirker.

Erik Jespersen
• Medlem af Harlev-Framlev menighedsråd
Jeg hedder Erik Jespersen, har rundet de 61 år og bor på 10.år i Harlev. Jeg
har i næsten 40 år arbejdet i Post Danmark og er stadig ansat. Jeg har siden
december 2012 været en del af Harlev-Framlev menighedsråd, valgt i
Framlev.
Jeg har altid haft interesse i det kristne kirkelige liv, og som gammel FDFer
(frivilligt drenge- og pigeforbund) har jeg fundet det meget naturligt at
forkynde evangeliet om Jesus Kristus, og mit kristne ståsted er den brede
folkelighed, hvor folkekirken er det naturlige samlingssted for den store brede
del af den danske befolkning.
Jeg har sagt ja til opfordringen til at ”lægge billet” ind på at få en plads i
provstiudvalget, fordi dette arbejde også har min store interesse.

