
Rødovre Lokal Nyt - Onsdag den 7. september 2016 17Nyheder

Denne annonce beskriver hovedreglerne for 
menighedsrådsvalget. Find detaljerne på  
www.menighedsraadsvalg2016.dk

Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse.  
Vi arbejder for at sikre de bedste rammer for en 
levende og relevant folkekirke i dit sogn. Der er 
valg til menighedsrådet – og det er din chance for 

– eller kom og vær med til at vælge et

orienteringsmøde. Her orienterer menigheds rådet 
om dets arbejde, kommende opgaver og reglerne 
for menighedsrådsvalget. Find dit sogn på listen til 
venstre. 

BLIV KANDIDAT

Opstillingsmødet 
er afgørende, fordi de opstillede 

indleveres én liste 
(se afsnittet ”Opstillingen i praksis”)

Alle folkekirkemedlemmer i sognet – og 

til valget. Listen skal have opbakning fra mindst 
fem stillere. 

opstillingsmødet den eneste liste, der bliver 
indleveret – og dermed er det på 
opstillingsmødet, 

 til det næste 
menighedsråd. 

kandidatlisterne. Den kan hentes på  
www.menighedsraadsvalg2016.dk eller på  

d. 2 . september 2016 kl. 1 .00 
til 

MOMS
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HOS THIELE

RØDOVRE CENTRUM  · Tlf. 36 41 16 41
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 SPAR MOMSEN
PÅ ALT I BUTIKKEN

BRILLEGLAS  ·  BRILLESTEL  ·  SOLBRILLER

MED UNDTAGELSE AF KONTAKTLINSER

FRA 29. AUG. TIL 18. SEP.

VUC PÅ SKATTEJAGT: Hvor mange liter vand kan der være i Vandtårnet? Sådan lød ét af fl ere 
spørgsmål, da de nye kursister fra Vestegnen HF & VUC i tirsdags var på skattejagt rundt i 
Rødovre til blandt andet Heerup Museum og Rødovre Kirke. ”Formålet var at ryste kursisterne 
sammen og give dem et indblik i den by, der omgiver skolen. Skattejagten bestod af en række 
poster med spørgsmål til elementer i Rødovre Kommune. Nogle spørgsmål kunne googles, 
andre havde fl ere svarmuligheder og andre igen skulle der gættes på. Der skulle samarbejdes 
og fl ere fag blev inddraget,” fortæller kommunikationsmedarbejder Eva Glæsner, der har taget 
billedet her af de unge lokale opdagelsesrejsende. AB


