
Marianne Merrild – Kandidat til MR i ÅVM 2021 

Jeg hedder Marianne Merrild, er 43 år og gift med Rasmus Sode-
Carlsen. Vi er forældre til Elisa på 5 år og slår vores familiefolder i 
Skjoldhøjparken.   

ÅVM har været min menighed de seneste godt 7 år, siden jeg 
flyttede fra Vejle da vi blev gift og de seneste 2 år har jeg også 
tjent ved at sidde i menighedsrådet, heraf det sidste spændende 
år som næstformand.  

 

Jeg arbejder som senior project leader i produktudviklingen hos 
LEGO System A/S i Billund og har en baggrund som shipping 
uddannet hos A.P.Møller i København samt en HD i Organisation 
og Ledelse.  

Jeg er vokset op i et indremissionsk hjem og da jeg var 12-14 år 
gammel var min familie udsendt til Botswana for Dansk Ethioper 
Mission (i dag Promissio). De seneste 12-13 år har jeg fundet et 
åndeligt hjemsted i Dansk Oase, først i Vejle og siden ÅVM.  

 

Når jeg tænker på ÅVM så ser jeg en menighed der er ved at lande igen oven på nogle hårde corona år, og 
en lidt særlig tid med usikkerhed omkring ansættelse af ny valgmenighedspræst – men jeg ser også en 
menighed, hvor der sker så utroligt meget. Hvor nye kommer til og kommer til tro eller bliver fornyet i 
deres tro. Igennem min tid i menighedsrådet har jeg jo været tæt på i denne tid og det har været 
opløftende at se hvordan både ansatte, frivillige og medlemmer bærer med. Det har været spændende at 
være med til at lede menigheden igennem denne periode og for min del også at opleve, at det er sket 
igennem gode frugtbare dialoger med respekt for hinanden. Jeg vil gerne være med til at bygge videre på 
dette arbejde i en kommende periode.  

 

Det er for mig vigtigt at kirken og menigheden er at sted, hvor vi ser hinanden og har tillid til hinanden 
samtidig med at vi har en forpligtelse overfor hinanden – lidt som en stor udvidet familie. Et sted hvor vi 
kan høre til og være til, og hvor vores forskelligheder er vores styrke. Et sted hvor vi lever som ét legeme og 
hvor ingen kan undværes på tværs af generationer og livsvilkår. Særligt ligger det mig på sinde at vi bliver 
møder Guds Ånds kraft og bliver udrustet og styrket til at virke som kristne på vores arbejdspladser og der 
hvor vi i øvrigt færdes.  

 

Jeg har ikke alle svar på hvordan de næste år skal se ud fra menigheden, men jeg er nysgerrig af natur og 
ønsker også at være lyttende og ydmyg overfor input til hvor og hvordan vi kan arbejde videre sammen. Jeg 
kan kontaktes på:  mariannemerrild@gmail.com / 2032 9492 og hører gerne fra mine med-medlemmer    


