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Kære kirkefamilie. 

Jeg hedder Nikolaj, og jeg genopstiller til menighedsrådsvalget 2021. Jeg har 

kommet i kirken siden 2009 og siddet i MR siden februar 2018. Jeg stiller op 

igen, fordi jeg synes, arbejdet er spændende, fordi jeg oplever at have 

relevante kompetencer at bidrage, og fordi jeg gerne vil være med til at skabe 

kontinuitet i rådets arbejde. Derudover vil jeg også gerne fortsætte arbejdet 

på visionen om en ”grønnere” kirke, der tager ansvar for Guds skaberværk. Der 

sker rigtig mange spændende ting i ÅVM på den front for tiden! 

Igennem mine knap fire år i MR har jeg oplevet, at rådet har arbejdet 

konstruktivt, og at rådets medlemmer har været gode til at lytte til og finde 

fælles fodfæste med hinanden. Samarbejdet mellem rådet og den nye daglige ledelse har også fungeret rigtig godt. 

Det er en kultur og arbejdsgang, der er vigtig, og som vi ikke må tage for givet. Den vil jeg gerne være med til at 

bevare og videreudvikle. 

Ud over min erfaring fra årene i MR bringer jeg også min egen faglighed med mig ind i arbejdet. Som tidligere 

universitetsunderviser og ph.d. i statskundskab er jeg vant til at diskutere kritisk og sagligt om både principielle 

spørgsmål, strategi og analyse af konkrete forhold. Det er af stor værdi, når vi i MR diskuterer forskellige forhold i 

kirken, hvor det er vigtigt at kunne skelne mellem generelle tendenser og enkeltstående episoder eller oplevelser, så 

man hverken drager forhastede konklusioner eller ignorerer vigtige signaler fra menighedens medlemmer. Min 

professionelle erfaring med videnskabelig metode er også en fordel, da vi i MR mere og mere benytter os af forskellige 

former for kvalitativ og kvantitativ data. Jeg kommer selv i kirkens ungemiljø og mener det er vigtigt at have dette 

miljø repræsenteret i rådet. MR træffer valg om hele kirken, og derfor er det vigtigt, vi også er i kontakt med den store 

del af medlemmer og deltagere, der er studerende og nyuddannede.  

Og så det biografiske: Jeg er 31 år, ugift, opvokset i Aarhus og bor i midtbyen. Foruden min ph.d. i statskundskab har 

jeg en BA i idéhistorie og en MA i internationale studier – alt sammen fra Aarhus Universitet. Jeg er opvokset i et indre 

missionsk hjem, hvor vi kom i Sct. Pauls Kirke og Eben Ezer. I gymnasieårene kom jeg i KFS, men jeg blev også draget 

mod det mere karismatiske, og det ledte mig til ÅVM og Dansk Oase. Det har jeg aldrig fortrudt. 

Foruden Menighedsrådet i ÅVM er jeg i dag engageret i styret i Areopagos; foreningen der blandt andet står bag I 

mesterens lys, der arbejder med at sprede evangeliet om Jesus i New Age miljøer i Danmark. 

I er meget velkomne til at skrive til mig på mail (nikolaj_k_andersen@hotmail.com) eller Facebook, hvis I har 

uddybende spørgsmål. 

Kærlig hilsen Nikolaj   
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