
   KURSUSPROGRAM 
       EFTERÅR/FORÅR 2018/19   

 

 
                                  

             Herrested kirke 

                      FYENS  STIFTS  MENIGHEDSRÅDSFORENING  

                 www.fsmfyn.dk 



Tirsdag den 28. august 2018 kl. 18 - 21 
I Korsløkke Sognegård, Ejbygade 24, 5220 Odense SØ 

 

Kursus om Lønforhandling 
I samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd 

Underviser: Hanne Damgaard Jensen, Landsforeningen 

 

Lønforhandling - hvornår og hvordan? 

Vil I bruge lønkronerne til at skabe værdi for det kirkelige liv i sognet? Bliv klædt på 

til at håndtere processerne og organisationerne i forhandlingen, og lær at se 

lønudviklingen som en naturlig del af kirkens udvikling, mål og visioner.. 

 

Følgende emner vil blive taget op: 

Sammenhænge mellem menighedsrådet mål og løndannelsen 

Muligheder er der for at aftale løn indenfor overenskomstens regler 

Hvorledes foretages forhandlingerne. 

Hvad er en god begrundelse. 

Lønberegningen. 

 

Pris: Hele arrangementet koster 300 kr. og inkluderer kursusmateriale, kaffe og 

to sandwich. 

Beløbet kan betales over kirkekassen. 

 

Bindende tilmelding senest 22. august til foreningens næstformand Thyge Torjusen, 

Østergårdsparken 9, 5220 Odense SØ,      tlf: 2928 0775 

Mail:  torjusen@youmail.dk 

 

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



Onsdag den 12. september 2018 kl. 18 - 21 
I Fredens Kirkes Sognegård, Skibhusvej 162, 5000 Odense  

 

Det gode Menighedsrådsarbejde 
Underviser: Mikael Krarup, Glamsbjerg 

 

 

 

Der er ganske givet ingen menighedsråds der arbejder ens. Så stor respekt omkring 

hver enkelt menighedsråd, vil vi tage udgangspunkt i det lidt mere genelle. 

Hvordan får en gruppe af mennesker til at samarbejde, og bære i flok? 

Hvordan fordeles menighedsråds roller så det varetages bedst muligt.? 

Hvordan sikres samvirke mellem menighedsråd og præster? 

Der er mange bolde i luften, arbejdsgiver ansvar, økonomi, kirkens live og vækst, de 

gamle fine kirkebygninger 

Hvordan finder menighedsråds sammen omkring arbejdet.  

 

Pris: Hele arrangementet koster 300 kr. og inkluderer kursusmateriale, kaffe og 

to sandwich. 

Beløbet kan betales over kirkekassen. 

 

Bindende tilmelding senest 3. september til foreningens kasserer Finn  Poulsen, 

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

 

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

mailto:fsmfyn@gmail.com


Torsdag den 4. oktober 2018 kl. 16 – 18 
I Fyens Stift, Klingenberg 2, 5000 Odense  

 

Kursus i Den grafiske værktøjskasse 
I samarbejde med Fyens Stift 

Underviser: Mikael Andersen, Munkebo 

 

Formål:  

At give menighedsrådet nogle værktøjer til at fremstille tryksager som plakater, 

telegrammer, foldere m.m., i skabeloner, som er lette at bruge. Der er også en 

billeddatabase med foto og grafik, som kan bruges frit i materialerne. 

 

Form: Undervisning på storskærm og for den enkelte kursist på PC. 

 

Pris: Hele arrangementet koster 300 kr. og inkluderer kursusmateriale, kaffe og 

to sandwich. 

Beløbet kan betales over kirkekassen. 

 

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

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

 

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

mailto:fsmfyn@gmail.com


Torsdag den 4. oktober 2018 kl. 19 – 21 
I Fyens Stift, Klingenberg 2, 5000 Odense  

 

Videregående Kursus i Den grafiske 

værktøjskasse 
I samarbejde med Fyens Stift 

Underviser: Mikael Andersen, Munkebo 

 

Formål:  

At give menighedsrådet værktøjer til udvidet brug af Værktøjskassen. 

 

Form: Undervisning på storskærm og for den enkelte kursist på PC. 

 

Pris: Hele arrangementet koster 300 kr. og inkluderer kursusmateriale, kaffe og 

to sandwich. 

Beløbet kan betales over kirkekassen. 

 

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

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

 

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

mailto:fsmfyn@gmail.com


Lørdag den 10. november 2018 kl. 09.30 – 16 

På Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg 

Temadag 

Kirken og det omliggende Samfund 

Formiddagen bruger vi i godt selskab med Provst og projektleder Esben Thusgaard 
og projektmedarbejder Sanne Andersen Hansen. De er begge involveret i projekt 
”kirken i byen”, et projekt, hvis intentioner rækker langt ud over de provstier, der 
er i spil i Aarhus. 

Det ses i et par af Esben Thusgaards udtalelser: ”Hvis folkekirken ikke skal komme 
haltende bagefter, skal vi være med der, hvor diskussionerne bliver ført, så vi kan 
tage udviklingen i Aarhus forfra ” og ”Det grundtvigske skal genopdage folket.”  

Vi vil med disse oplægsholdere dykke ned i kirkelivet og møde helt konkret 
dagligdag i kirke og samfund, og det i et grundsyn på kirken, at den i langt højere 
grad skal orientere sig imod folket. Hvad betyder det for kirken, for præsterne, for 
menighedsrådsarbejdet og for gudstjenesten. Vil folkekirken virkelig folket? 

Om eftermiddagen sættes der focus på kirkens kommunikation. 
Hvad er det lige, Humlebæk Sogn har gjort for at fordoble antallet af kirkegængere 
Trække 1200 mennesker til en årlig dag ved kapellet og føre en e-maildialog med 
6-700 af sognets familier gennem 6 målrettede nyhedsbreve. Mød Claus Due, der 
er kommunikationsrådgiver, næstformand og kasserer for Humlebæk Menigheds-
råd samt forfatter til den nye bestseller ”Sæt mål for dit sogn. Og nå det!”  
Bogens undertitel er ”Total guide for bedre dialog med sognet.” 

Bagefter tager TV2/FYNs samfundsredaktør Jakob Risbro kirkens kommunikation 
under kritisk behandling. Hvordan oplever de fynske journalister folkekirkens 
kommunikation? Og hvordan får vi endnu bedre kontakt med pressen? 

Pris: Hele arrangementet koster 700 kr. og inkluderer morgenkaffe m/rundstykke, 

Frokost med en 1 øl eller vand og eftermiddagskaffe med kage. 

Beløbet kan betales over kirkekassen. 

 

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

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

 

 

Begrænset antal deltagere: max. 100 på kurset. 

mailto:fsmfyn@gmail.com


Tirsdag den 15. januar 2019 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 300 kr. og inkluderer kursusmateriale, kaffe og 

to sandwich. 

Beløbet kan betales over kirkekassen. 

 

 

Bindende tilmelding senest 7. 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. 

mailto:fsmfyn@gmail.com


Tirsdag den 6. februar 2019 kl. 18 – 21 

I Fredens Kirkes Sognegård, Skibhusvej 162, 5000 Odense  

 

Kursus for kontaktpersonen  
og andre interesserede 

 
I samarbejde med Fyens Stift 

Underviser: Chefkonsulent og souschef Pernille Hach 

 

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, 

Personalehåndbog, ansættelsesretlige problemstillinger og konflikter. 

 

 

 

Pris: Hele arrangementet koster 300 kr. og inkluderer kursusmateriale, kaffe og 

to sandwich. 

Beløbet kan betales over kirkekassen. 

 

Bindende tilmelding senest 23. januar til foreningens kasserer Finn  Poulsen, 

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

 

 

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

mailto:fsmfyn@gmail.com


Tirsdag den 19. februar 2019 kl. 18 – 21 

I Fredens Kirkes Sognegård, Skibhusvej 162, 5000 Odense  

 

Hvordan kommunikerer kirken med de mennesker, 

der bor i sognet? 

Undervisere:  

Eva Kristina Mikkelsen, menighedsrådsformand i Tved og ejer af mediebureauet 

”1:30 kommunikation” 

Marianne Hyrlov, presse- og kommunikationsmedarbejder i Fyens Stift 

 

Få ideer til, hvordan I når længere ud med din kirkes gode historier, så kirken bliver 

mere synlig i samfundet. 

Journalist og menighedsrådsformand Eva Kristina Mikkelsen har været med til at 

nytænke den måde Tved Kirke kommunikerer på. Stort set al kommunikation 

foregår nu digitalt, og menighedsrådsmedlemmer og kirkens personale er blevet 

langt mere synlige i kirkens kommunikation. Eva Kristina fortæller, hvordan 

menighedsrådet i Tved har grebet kommunikationsstrategien an, og hvilken effekt 

det har haft. 

Presse- og kommunikationsmedarbejder Marianne Hyrlov arbejder til daglig med 

biskoppens og stiftes kommunikationsopgaver. Hun vil blandt andet give gode råd til 

samarbejdet med pressen. 

 

Pris: Hele arrangementet koster 300 kr. og inkluderer kursusmateriale, kaffe og 

to sandwich. 

Beløbet kan betales over kirkekassen. 

 

Bindende tilmelding senest 11. 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. 

mailto:fsmfyn@gmail.com


Lørdag den 23. marts 2019 kl. 09.30 – 16 

På Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg 

   

Temadag 

Hvem ejer Gudstjenesten 

 

Gudstjenesten er sognets grundpille som en gentagende begivenhed søndag efter 
søndag – sådan har det været i hundrede af år! 
 
Men hvordan er ’ejerforholdet’ til gudstjenesten? Hvem bestemmer? Er det 
kirkeministeren eller biskoppen? Er det sognets præst? Er det menighedsrådet? Og 
hvordan skal vores gudstjeneste se ud i fremtiden? Hvor meget skal ligge fast og 
være autoriseret og hvor meget skal man lokalt frit kunne bestemme? 
 
Det er en uhyre vigtig debat for alle at tage del i. 
 
Derfor holder vi en temadag om gudstjeneste og autorisation, hvor vor Biskop, Tine 
Lindhardt, vil være at finde iblandt en gruppe af kompetente oplægsholdere. Navne 
følger i løbet af efteråret på Den digitale arbejdsplads. 
 
Vi lover en indholdsrig debatdag på Vissenbjerg Storkro og håber at se mange både 
folkevalgte og fødte medlemmer af menighedsrådene denne dag. 
 
Velkommen 
 

Pris: Hele arrangementet koster 700 kr. og inkluderer morgenkaffe m/rundstykke, 

Frokost med en 1 øl eller vand og eftermiddagskaffe med kage. 

Beløbet kan betales over kirkekassen. 

 

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

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

 

 

Begrænset antal deltagere: max. 100 på kurset. 

mailto:fsmfyn@gmail.com


Lørdag den 9. marts 2019 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?  

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

 

DAGENS PROGRAM 
Følger……. 

 

 

Pris: 700,- alt. Incl. 

Beløbet kan betales over kirkekassen. 

 

                   

Reserver 

Allerede 

Dagen  

nu 
Mød op denne 

dag og bidrag  

med dine ideer 

og indflydelse 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen for Fyens Stifts Menighedsrådsforening 

 

Jørgen Samsing Bendixen, Gormsgade 50, 5000 Odense C      tlf.  66125784 

Mail:  jbe@km.dk  

Birgitte Lerche, Baunevej 30, 5610 Assens      tlf. 64715253 

Mail:  biml@km.dk  

Inger Lund, Helnæs Byvej 69, Helnæs, 5631 Ebberup    tlf. 29270575 

Mail:  in47lu@hotmail.dk  

Ib  Skov Pedersen, Søndergade 16 , 5500 Middelfart     tlf 64414356 

Mail:  ibskovpedersen@post.tele.dk  

Doris Krarup Mogensen, Nymarksgyden 18, 5474 Veflinge    tlf. 22321536 

Mail:  dkm@familie.tele.dk  

Thyge Torjusen, Østergårdsparken 9, 5220 Odense SØ    tlf. 29280775 

Mail:  torjusen@youmail.dk  

Orla Drejer, Syvstjernen 27, 5330 Munkebo     tlf. 65977510 

Mail:  orla-drejer@mail.tele.dk  

Laila Groes, Prins Valdemarsvej 3, 5000 Odense C    tlf. 66110540  

Mail:  lgr@km.dk  

Lars Ploug Thomassen, Skovmærkevej 5, 5220 Odense SØ    tlf. 20233010 

Mail: 1906larspth@gmail.com 

Pia Haugaard Kjærgaard, Johannevej 13, 5000 Odense C    tlf. 22344109 

Mail; piahaugaard@live.dk 

Connie Bang, Vestergade 87, 5471 Søndersø     tlf. 26963861 

Mail: gsa@km.dk  

Majbrit Jensen, Vormark Bygade 35, 5874 Hesselager    tlf. 21794169 

Mail: maj.steen@gmail.com 

Vera Brik, Bullerupparken 76, 5320 Agedrup     tlf. 29281575 

Mail: brik564@gmail.com 

Lars Bang Davidsen, Gadstrup 3, 5580 Nørre Aaby    tlf. 20233427 

Mail: larsbangdavidsen@gmail.com  

Per Frank, Møllergaden 7, Jordløse, 5683 Hårby     tlf. 25780201 

Mail: per.frank1@skolekom.dk 

 

Email:  fsmfyn@gmail.com 

 

Bankkonto: 0755 3227 199 163  Middelfart Sparekasse 
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