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Orientering om udbud af IT-systemet KAS og GIAS

Hans-Henrik Nielsen, formand for Økonomi- og Kirkegårdsudvalget
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Baggrund Videre proces

▪ KAS og GIAS IT-systemerne skal i udbud

▪ Hovedformålet er at indgå en ny kontrakt og 

en teknisk opgradering af KAS-systemet

▪ Systemejer er GIAS-centret

▪ Aftale med stifterne om, at der afsættes 

400.000 af afkastet af stiftskapitalerne til en 

ekstern analyse af opgaven som grundlag for 

udbuddet

▪ På baggrund af analysen vil Økonomi- og 

Kirkegårdsudvalget indstille et mandat til 

bestyrelsen til arbejdet med udbuddet

▪ Er der noget, vi her og nu skal være 

opmærksomme på?
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Orientering om Folkekirkemødet

Torben V. Lauridsen, sekretariatschef
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▪ https://www.himmelskedage.dk/
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https://www.himmelskedage.dk/


Herning den 31. maj
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Herning den 31. maj

▪ Hvem?

• Landsforeningen af Menighedsråd

• Grundtvigsk Forum

• Præsteforeningen

• FDF

• Indre Mission

• Biskopperne

• Kirkefondet

• Dansk Diakoniråd

• Dansk Missionsråd

• Folkekirkens Mellemkirkelige Råd

• KFUM og KFUK i Danmark
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Program

▪ Formiddag: Sakramenterne mm.

▪ Eftermiddag: Diakoni og mission
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Formiddag

▪ Rapport fra biskoppernes arbejdsgruppe om sakramenter

▪ Nadverritual

▪ Samvirke mellem præst op menighedsråd om liturgi

▪ Mød bl.a.:

▪ Marianne Maagaard

▪ Helga Kolby Kristiansen

▪ Tine Lindhardt

▪ Ivar Brændgaard
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Eftermiddag

▪ En missional folkekirke?

▪ Den samfundstilpassende folkekirke

▪ Er kirken for de stærke blot

▪ Det ‘danske’ i den danske folkekirke

▪ Mød bl.a.:

▪ Chr. Langballe

▪ Karen Marie Leth-Nissen

▪ Mogens S. Mogensen

▪ Peter Lodberg

▪ Morten Skov Mogensen

▪ Henrik Stubkjær
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▪ Det er gratis

▪ Tilmelding er ikke nødvendig

▪ Følg med på hjemmesiden (i næste uge)

▪ Arranger bustur til Herning
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Debatmøder om folkekirkens liturgier

Bodil Therkelsen, formand for Liv- og Vækstudvalget
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Debatmøder om folkekirkens liturgier

▪ Det er vigtigt, at vi menighedsrådene bliver 

engageret i debatten om folkekirkens 

fremtidige liturgier.

▪ Det har vi drøftet med biskopperne tilbudt at 

vi bidrager. Det vil de gerne.

▪ Vi opfordrer distriktsforeningerne til at 

arrangere debatmøder i vinteren 2019-20.

▪ Landsforeningen vil sammen med stifter, 

Kirkefondet og andre bidrage med overblik 

over møderne.
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Fællesfondens pensionsforpligtigelse for tjenestemænd –
og andre udfordringer for den lokale økonomi

Inge Kjær Andersen, næstformand og formand for Personaleudvalget
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En række forhold vil påvirke kirkekasserne i år og de kommende år

▪ Fællesfondens pensionsforpligtelse for tjenestemænd

▪ Ny ferielov

▪ Omlægning af it-udgifter

▪ Forsikringspræmie igen fra 2020
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Landsforeningens kursusudbud andet halvår 2019

Flemming Vium Nielsen, politisk chef
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Vores fælles kursusvirksomhed

▪ På midtvejsmødet drøftede vi, hvordan vi 

kan forbedre vores samarbejde.

▪ Vi har bl.a. indført mere fleksible frister for 

booking af kurser

▪ Der blev spurgt om vi sammen er gode nok 

til at aflæse behovet.

▪ Vi har sendt et skemaer, som f.eks. 

generalforsamlinger kan omdeles på 

generalforsamlingen.

▪ Og så har vi igangsat et pilotprojekt med 

Vesthimmerland, Helsingør Sydøst og 

SAMS om direkte markedsføring mv.

Udbudte kurser i første halvår 2019 Antal planlagte

Arbejdsgiver i praksis 4

Den Digitale Arbejdsplads 11

Få styr på personalepolitikken (2018: 6) 7

Inspiration til visionsarbejdet (2018: 3) 4

Økonomistyring med fokus på løn 2
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Landsforeningen er klar med 12. forløb af 

Lederuddannelsen for kontaktpersoner. Det er i Vejle 

med få ledige pladser.

Og så kører snart første forløb på den nye 

lederuddannelse for menighedsrådsformænd. 

I Sabro med 1-2 ledige pladser.



Kursusudbud i andet halvår 2019

▪ Økonomistyring med fokus på løn *

▪ Menighedsrådet som arbejdsgiver *

▪ Introkursus for kirkeværger

▪ Introkursus for formænd og næstformænd

▪ DAP

* fortsat fra første halvår.

Andre behov?
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