Præsentation af Else-Marie Bank Jensen – kandidat til MR-valget 2020

Jeg hedder Else-Marie Bank Jensen er 49 år gammel og er uddannet pædagog. Jeg
har i hele mit arbejdsliv som pædagog, beskæftiget mig indenfor specialområdet,
med voksne mennesker med autisme.
Jeg er opvokset i Herning, boet på Nørre allé med Herning Kirke i min umiddelbare
nærhed. Her er jeg konfirmeret, min mand Claus, og jeg viet og vore 3 børn
konfirmeret. Herning Kirke er min kirke, og selvom jeg i en lang årrække har boet i
Tjørring og været tilknyttet sognet derude, har vi alligevel været vendt mod Herning
Kirke. Da vores yngste søn som 10 årig blev optaget i drengekoret, var det blot
endnu en faktor der var medvirkende til, at vi søgte mod Herning Kirke.
Sidste år flyttede vi fra Tjørring til Herning midtby og dermed er vi lovformeligt
blevet en del af sognet og Herning Kirkes menighed.
Dette faktum gør, at jeg nu har lyst til og mod på, at blive en del af menighedsrådet i
Herning Kirke og på den måde være med til at arbejde aktivt for at fremme kirkens
position og synlighed i Herning.
Herning kirkes Drengekor er for mig en væsentlig bestanddel af Herning Kirkes liv; i
og omkring kirken. Sangen og musikken løfter, bevæger og beriger og det skal den
vedblive at gøre.
Herning Kirke skal fortsat være et rummeligt hus, hvor det er rart at komme for alle.
Et hus som byder én velkommen når man træder ind og hvor alle føler sig mødt, set
og favnet, uanset om man færdes hjemmevant i kirken, eller blot kommer dér fra tid
til anden.
Jeg er som udgangspunkt traditionalist. Jeg holder meget af den velkendte liturgi
som sætter rammen for højmessen i Kirken. Når det så er sagt, mener jeg at
samtalen om hvad det er væsentligt i Gudstjenestelivet, er uhyre vigtig, netop for at
sikre at kirken fortsat favner bredt og forankrer fællesskabet.

