Lars Hansson,
ny formand for Ringkøbing menighedsråd
Lars Hansson er 69 år og uddannet jurist. Blev i
2006 efter en karriere ved forskellige kommuner,
sidst som kommunaldirektør i Fredericia, amtsdirektør for Ringkøbing Amt og flyttede til Ringkøbing, fortsatte som direktør for Region Midtjylland
indtil pensioneringen i 2013.
Gift med Jytte, har to børn og tre børnebørn. Foreningsmand med formandskab i kommunaldirektørforeningen og socialchefforeningen på cv’et,
nu formand for Ringkøbing Bevaringsforening og
aktiv i Lions.
Vil styrke åbenhed og dialog
Lars Hansson erkender, at det var diskussionen omkring kirkehuset i Ringkøbing, der skærpede
hans interesse for det kirkelige arbejde, så han blev mere aktiv, begyndte at gå mere i kirke og
generelt blev mere interesseret i menighedsrådets arbejde. Han understreger samtidig, hvis det
kun var et spørgsmål om kirkehuset, kunne han ikke drømme om at stille op til menighedsrådet.
”Men jeg sagde tidligt, at jeg var villig til at stille op, fordi det for mig var vigtigt, at der blev et egentligt valg, så det nye menighedsråd blev sammensat af de vælgere i sognet, der ønskede indflydelse på sammensætningen ved at møde op og stemme. Det givet det bredest mulige mandat og
tryghed for det nye menighedsrådet, men også en forpligtelse over for dem, der har valgt os,” siger
Lars Hansson.
Det førte til Sognelisten, der fik fem af de ni folkevalgte medlemmer i Ringkøbing Menighedsråd,
og ønsker man som Lars Hansson størst mulig indflydelse på det, der interesserer ham, førte det
til formandsposten.
”Jeg vil gerne være med til at styrke åbenhed omkring arbejdet i menighedsrådet og styrke dialogen mellem menighedsrådet og indbyggerne i sognet. Jeg lægger meget vægt på et godt samarbejdende menighedsråd med plads til forskellige opfattelser. Det skal ikke være de og vi, for lister
er en valgteknisk ting,” siger Lars Hansson.
De første store opgaver er ansættelse af en præst og en kirketjener, ligesom det også bliver en
stor opgave at være med til at skabe liv i det nye kirkehus. Lars Hansson glæder sig over, at personalet får bedre forhold, og der bliver bedre rammer for det kirkelige arbejde, ligesom han håber,
at mange vil udnytte muligheden for aktiviteter et centralt sted i byen, hvor dørtrinet et lavt, og der
er højt til loftet.
”Jeg vil gerne have en god præst, en der favner alle, og så skal det samtidig være en præst, der
gerne vil prioritere arbejdet med børn, unge og dåbsforældre højt. Det er en vigtig opgave. Folkekirken skal ikke kun måles på, hvor mange, der kommer til højmesse, for der sker også meget andet, hvor kirken får fat i folk,” siger Lars Hansson.
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