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En visionsproces er en måde at star-
te samtalen om, hvad I vil med kir-
ken. Men hvordan starter man en god 
visionsproces? Skal medarbejderne 
være med i processen og hvilke red-
skaber er gode?

HVORFOR ER DET GODT 
AT HAVE EN VISION?
På dette kursus bliver I klædt på til 
selv at gennemføre visionsarbejdet i 
menighedsrådet. Med visionsarbej-
det opnår I et fælles billede af, hvor-
dan I ønsker kirken skal udvikle sig 
og hvilke konkrete initiativer, der skal 
satses på i de kommende år.

FORMÅL
Efter endt kursus kan I selv gå i gang 
med udarbejdelse af visioner for je-
res kirke ved brug af kursets redska-
ber og metoder til en god proces. 

MÅLGRUPPE
Menighedsrådsmedlemmer.

INDHOLD
I får viden om, hvordan man arbej-
der med visioner og giver en forstå-
else for, hvorfor vi i dag taler meget 
om visioner i folkekirken og på hvil-
ken måde visioner kan være et nyt-
tigt redskab i arbejdet med at udvik-
le kirken. 

Der arbejdes ud fra nedenstående 5 
trin. 

1. Mission - Hvad er vi til for som lo-
kal kirke?

2. Vision - Hvad vil vi i fremtiden?

3. Mål - Hvilke mål skal vi opstille?

4. Strategi - Hvordan når vi i målene?

5. Opfølgning - Hvordan følger vi op
på, at målene er nået?

Vi gennemgår redskaber til at tilret-
telægge en god proces og desuden 
redskaber, der kan hjælpe jer med at 
gøre visionerne til virkelighed: 

§ Hvad vil det sige at arbejde visio-
ner?

§ Hvad kræver det af jer at have de
visioner?

§ Hvem skal deltage i processen?

§ Hvordan skal processen tilrette-
lægges?

§ Hvad forestiller I jer, der skal til, for
at visionerne får liv i praksis?

FORM
Oplæg fra underviser, dialog og grup-
pedrøftelse.

MAX. DELTAGERANTAL
Deltagerantallet er max 30.

Inspiration til visionsarbejde 25. januar 2019


