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Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 18 – 21

I Fredens Kirkes Sognegård, Skibhusvej 162, 5000 Odense

Kursus for formand og næstformand
I samarbejde med Fyens Stift

Underviser: Stiftskontorchef Asger Gewecke.

Formål: At gøre formand & næstformand bedre rustet til varetagelse af deres rolle

Følgende emner vil blive taget op:

Mødeindkaldelse, dagsorden, herunder hvad der kan tages med og hvordan

Og hvornår behandles for lukkede døre, uenighed om forretningsgang i rådet,

beslutningsdygtighed, afstemning, mødeledelse, ret til at få ordet,

beslutningsprotokol, ansvar for beslutninger, administration og forvaltning.

Pris: Hele arrangementet koster 250 kr. og inkluderer kursusmateriale, kaffe og

to sandwich.

Beløbet kan betales over kirkekassen.

Bindende tilmelding senest 24. januar til foreningens kasserer Finn Poulsen,

Strømøvænget 16, 5500 Middelfart, tlf. 2342 2158 – mail: fsmfyn@gmail.com

Antal deltagere: min 10 - max. 60 på kurset.



Tirsdag den 21. februar 2017 kl. 18 – 21

I Fredens Kirkes Sognegård, Skibhusvej 162, 5000 Odense

Kursus for kontaktpersonen
og andre interesserede

I samarbejde med Fyens Stift

Underviser: Stiftsfuldmægtig Tina Kjærskov

Formål: At gøre kontaktpersonen og deres stedfortrædere bedre rustet til

varetagelse af deres rolle og give dem nogle redskaber dertil

Følgende emner vil blive taget op:

Hvordan er kontaktpersonen rolle i relation til de ansatte og menighedsrådet,

hvad er det nu lige man skal nå henover året som kontaktperson, personalepolitik,

Personalehåndborg, ansættelsesretlige problemstillinger

Pris: Hele arrangementet koster 250 kr. og inkluderer kursusmateriale, kaffe og

to sandwich.

Beløbet kan betales over kirkekassen.

Bindende tilmelding senest 7. februar til foreningens kasserer Finn Poulsen,

Strømøvænget 16, 5500 Middelfart, tlf. 2342 2158 – mail: fsmfyn@gmail.com

Antal deltagere: min 10 - max. 80 på kurset.



Lørdag den 25. februar 2017 kl. 10 – 15

I Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5000 Odense

Velkommen i Menighedsrådet
I samarbejde med Fyens Stift og Landsforeningen af Menighedsråd

Undervisere fra: Fyens Stift og Landsforeningen

Formål: at give inspiration, indsigt og gode ideer til arbejdet i menighedsrådet og

kirkens liv og vækst.

Dagen byder på;

 Biskop Tine Lindhardt, der byder velkommen til arbejdet i menighedsrådene

 Indlæg ved Mette Bock, MF for Liberal Alliance, medlem af kirkeudvalget

”Hvor bevæger folkekirken sig hen?”

 Stande, hvor Fyens Stift og Landsforeningen af Menighedsråd står klar med

gode råd og tips til det praktiske rådsarbejde

 Workshops om bl.a.

o Hvad kan kirkerummet også bruges til?

o Hvad man må og hvad man skal som medlem af et menighedsråd?

o Den digitale arbejdsplads – hvad kan den egentlig?

o Folkekirkens opbygning og struktur

o Luther og fejring af reformationen i Fyens Stift

o Kommunikation og medier

o Kirkens døgn i september 2017 – hvad vil vi hos os?

o Det gode sogn og den gode arbejdsplads

Pris: Hele arrangementet koster 395 kr. og inkluderer morgenkaffe m/rundstykke,

Frokost med en øl eller vand og eftermiddagskaffe med kage.

Beløbet kan betales over kirkekassen.

Bindende tilmelding senest 5. februar 2017 til foreningens kasserer Finn Poulsen,

Strømøvænget 16, 5500 Middelfart, tlf. 2342 2158 – mail: fsmfyn@gmail.com



Tirsdag den 7. marts 2017 kl. 18 – 21

I Fredens Kirkes Sognegård, Skibhusvej 162, 5000 Odense

Kursus for kirkeværgen
Og andre interesserede

I samarbejde med Fyens Stift

Underviser: Stiftskontorchef Asger Gewecke, Fyens Stift

Formål: at give kirkeværgen en elementær indsigt i funktionen som kirkeværge.

Følgende emner vil blive taget op:

Kirkeværgens opgaver, kirker og kirkegårde, kirkegårdsvedtægter, gravsteder,

legataftaler, vedligeholdsaftaler, bygningstilsyn, brand- og tyverisikring,

Pris: Hele arrangementet koster 250 kr. og inkluderer kursusmateriale, kaffe og

to sandwich.

Beløbet kan betales over kirkekassen.

Bindende tilmelding senest 21. februar til foreningens kasserer Finn Poulsen,

Strømøvænget 16, 5500 Middelfart, tlf. 2342 2158 – mail: fsmfyn@gmail.com

Antal deltagere: min 10 - max. 80 på kurset.



Lørdag den 11. marts 2017 kl. 10.30 – 17.00

I Nyborg kirke og

på Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Årsmøde/Generalforsamling

Hvordan var året der gik? hvad skal vi næste år? Hvordan går det i det hele taget?

Nåede vi målsætningerne? Hvad skal vi fokusere på? Hvordan bruger vi omverdenen

bedst? Hvem er på valg? Hvem skal vi stemme på?

Opstilling af kandidater til Landsforeningens bestyrelse!

Kom og mød alle de andre medlemmer til en vedkommende dag!

DAGENS PROGRAM
Følger…….

Pris: 650,- alt. Incl.

Beløbet kan betales over kirkekassen.

Reserver

Allerede

Dagen

nu
Mød op denne

dag og bidrag

med dine ideer

og indflydelse



Lørdag den 1. april 2017 kl. 10 – 16

På Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg

Når kirken rækker ud –
Er diakoni en folkekirkelig værdi?

Sune Auken Kirsten Auken

Ph.d – skoleleder, dr. phil Programchef for Fattigdomsbekæmpelse i Danmission

Sune Auken:

Grundtvig og det verdensvendte menneske.

Et af Grundtvigs store bidrag til dansk kirkeliv er, at han insisterede på, at

mennesket I grunden er godt, og at den Gudsskabte verden i sidste ende er

menneskets naturlige sted. Mennesket skal derfor ikke vende sig fra verden, men

vende sig til den og – trods synd, sorg og død – leve i den med kærlighed.

Kirsten Auken:

Folkekirken har tradition for at ”uddelegere” sit diakonale arbejde til private

organisationer. De beskrives som en del af kirken i bred forstand. En af disse

organisationer er Danmission, der har rødder tilbage til 1821. I bedste grundtvigske

ånd hjælpes kirker og trosbaserede organisationer med dialog – og fredsbevarende

arbejde. Fattige og udstødte mennesker lærer at arbejde sig ud af fattigdommen,

lærer at organisere sig og kæmpe for ret til mad, skolegang og hospitaler. Ret til et

værdigt liv!

Dette arbejde støttes af midler fra Danida, der ser det som en nødvendighed, at

Danmark er kendt for diakoni – dialog – og fredsarbejde.

Pris: Hele arrangementet koster 650 kr. og inkluderer morgenkaffe m/rundstykke,

Frokost med en øl eller vand og eftermiddagskaffe med kage.

Beløbet kan betales over kirkekassen.

Bindende tilmelding senest 25. januar til foreningens kasserer Finn Poulsen,

Strømøvænget 16, 5500 Middelfart, tlf. 2342 2158 – mail: fsmfyn@gmail.com

Begrænset antal deltagere: max. 100 på kurset.



Tirsdag den 25. april 2017 kl. 18 – 21

I Fredens Kirkes Sognegård, Skibhusvej 162, 5000 Odense

Menighedsrådet som bygherre
I samarbejde med Fyens Stift

Underviser: Stiftsfuldmægtig Nina Billund, Fyens Stift

Formål: at give menighedsrådet en elementær indsigt i regler, procedurer m.v

Pris: Hele arrangementet koster 250 kr. og inkluderer kursusmateriale, kaffe og

to sandwich.

Beløbet kan betales over kirkekassen.

Bindende tilmelding senest 4. april til foreningens kasserer Finn Poulsen,

Strømøvænget 16, 5500 Middelfart, tlf. 2342 2158 – mail: fsmfyn@gmail.com

Antal deltagere: min 10 max. 80 på kurset.


