
 
 
 

Årsmøde 2022 – Hotel Nyborg Strand 
 
Fredag den 10. juni 
 
Kl. 15.00 Introduktion for nye årsmødedeltagere 
 Modtagelse af årsmødedeltagere og gæster 
 Udstillinger og kompetencehjørne åbner 
 
Kl. 15.30 Åbning af delegeretmødet og formandens kommentar 

Kirkeministerens tale  
 
Kl. 16.45 Inspirationsarrangementer (nærmere beskrivelse nedenfor) 
 
Kl. 19.00 Festmiddag i salen 

Overrækkelse af Gabrielprisen 
 
 
Lørdag den 11. juni 
 
Kl. 08.45 Udendørs morgensang 
 
Kl. 09.00 Paneldebat 
 
Kl. 11.00 Delegeretmøde 
 
Kl. 12.30 Frokost 
 
Kl. 13.30  Delegeretmøde 
 
Kl. 14.30 Inspirationsafbræk  

o Udstillinger 
o Kompetencehjørne med kort oplæg 
o ”Samtalekort” med spørgsmål til dialog to og to/gåtur 

o Dialogkaffe med Medlemsudvalget i vandrehal 

o Networking i Vandrehallen 
 
Kl. 15.30 Delegeretmøde 
 
Kl. 17.00 Inspirationsafbræk  

o Udstillinger 
o Kompetencehjørne med kort oplæg 

o ”Samtalekort” med spørgsmål til dialog to og to/gåtur  

o Dialogkaffe med Medlemsudvalget i vandrehal 

o Networking i Vandrehallen 
 
Kl. 18.30 Udstillinger lukker 
 
Kl. 18.30 Middag i restauranterne 
 
Kl. 20.30 Valgfrit program   

-Omkring et flygel  
-Forevisning af Gabrielfilm  
-Unge menighedsrådsmedlemmer mødes  
-Samvær på hotellet 

  
Kl. 22.30 Andagter 

Forevisning af Gabrielfilm 
 
 



 
 
 
 

 
Søndag den 12. juni 
 
Kl. 09.00 Oplæg til inspiration 
 
Kl. 11.00 Gudstjeneste v/Lindevang kirke 
 
Kl. 12.30 Tilvalg af frokost: Grøn buffet 
 
 

Inspirationsarrangementer 
Fredag kl. 16.45  
 

Titel Oplægsholdere Beskrivelse 

Salmernes univers – på kryds 
og tværs   
 

Kirkemusikskolernes rektorer: 
Charlotte Muus Mogensen, Hans 
Chr. Hein og Tine Fenger 
Thomsen 
 
 
  

Vi gentager succesen, hvor 
kirkemusikskolernes rektorer 
tager os med på en rejse i 
salmernes univers.  Vi skal 
uddybe salmesangens helt 
særlige betydning i en luthersk 
gudstjeneste: Salmerne er på en 
gang bærere af fællesskabet og 
samtidig et udslag af det 
personlige gudsforhold med den 
enkeltes refleksioner over 
teksterne. Derfor er det af 
afgørende betydning, at 
menighedssangen klinger – også 
om 50 år.    
Hvordan holder vi 
salmetraditionen levende?   
Hvordan understøtter vi 
menighedens sang optimalt?  
Hvordan formidler vi 
salmeskatten videre til 
kommende generationer?    
Hvilken plads indtager salmerne i 
kirkens undervisningsaktiviteter?    
 
Det er nogle af de spændende 
spørgsmål, vi kommer ind på i 
workshoppen, hvor du får 
lejlighed til at synge med på 
gamle og nye salmer samt 
diskutere de aktuelle 
udfordringer. 

Migrantmenigheder Netværksmedarbejder Kristine 
Kaaber Pors fra Folkekirkens 
Migrantsamarbejde samt 
Landsforeningens Liv og Vækst 
udvalg.  

Hvordan kan menighedsrådene 
arbejde med 
migranter/migrantmenigheder i 
sognet, og hvordan anvendes 
den viden om migrantmenigheder 
lokalt, som hvert år stilles til 
rådighed? 
  
Deltagerne introduceres til en 
guide til menighedsrådene om, 
hvordan man kan tage fat på 
drøftelsen om migrantarbejdet 
lokalt.  
 



 
Folkekirkens Migrantsamarbejde 
bidrager på workshoppen med 
gode eksempler på lokale kirkers 
migrantarbejde, så du kan få 
masser af inspiration - også fra 
forårets migration fra Ukraine. 
 

Fornyelse af folkekirkens 
liturgi: 1992-ordningen som 
grundlag 
 

Uddannelsesleder Ulla Morre 
Bidstrup, Folkekirkens 
Uddannelses- og Videnscenter 

Folkekirkens liturgi har de senere 
år været genstand for et 
udviklingsarbejde. Det har nu er 
resulteret i, at der skal nedsættes 
et liturgisk forum og en række 
arbejdsgrupper. 
Nu har du chancen for at dykke 
ned i 1992-ordningen, som skal 
danne grundlaget i arbejdet med 
at forny liturgien.  
Du får blandt andet svar på, 
hvad, der er det særlige ved 
1992-ordningen, og hvad der 
egentlig skete i 1992. 
På workshoppen bliver du 
desuden klædt på til at drøfte 
liturgi i menighedsrådet. 
 

Samspil mellem roller: lægfolk 
i kirkelivet  

Sognepræst Eva Holmgaard 
Larsen, Nødebo Sogn og 
Gadevang Sogn samt 
menighedsrådsmedlem Trine 
Ødum, Øster Løgum Sogn  

Bliv klogere på, hvordan 
lægfolksdeltagelse og tværfagligt 
samarbejde i kirkelivet kan 
bidrage til større engagement og 
aktivitet.  På workshoppen vil 
præst Eva Holmgaard Larsen 
give os eksempler på, hvordan 
samspillet mellem præst, kirke- 
og kulturmedarbejder og de 
myndige lægfolk, giver tid og 
overskud til mere kirkeliv.  
 
Hør også om Trine Ødum, der 
som lægt menighedsrådsmedlem 
afholder lægmandgudstjenester 
ved siden af sit arbejde som 
jordemoder. 
 

Klar til grøn omstilling?  
 

Projektleder Jesper Rønn 

Kristiansen, Folkekirkens Grønne 

Omstilling: 

 

Hvorfor skal menighedsråd 

arbejde for grøn omstilling, og 

hvordan bærer vi os ad? Der er 

plads til både debat og masser af 

inspiration, og du bliver 

introduceret til, hvordan I i 

menighedsrådet kan sætte gang i 

den grønne omstilling. 

 

Sammen ser vi på eksempler og 

beregninger på energioptimering, 

og du får inspiration til, hvordan 

grønnere vaner også kan bidrage 

positivt til kirkens liv. 

 

Workshoppen rundes af med et 
blik på, hvordan næste skridt 
tages herunder guide til 
budgetlægningen i provstierne.  
 



Kommunikation og kropssprog 

- Hører eller ser du hvad jeg 

siger? 

 

Udviklingskonsulent Lisa Junge 
Jensen fra Landsforeningens 
Sekretariat og 
arbejdsmiljøkonsulent Signe 
Steenfeldt Møller-Sørensen fra 
Folkekirkens Arbejdsmiljø Råd 

Mennesker tænker, opfatter og 
kommunikerer forskelligt, og der 
kan hurtigt opstå misforståelser. 
På denne workshop bliver du 
præsenteret for, hvad der 
kendetegner god kommunikation. 
Men hvilke faktorer har betydning 
for den gode dialog? Og hvad 
betyder vores kropssprog i 
kommunikationen?  Vi arbejder 
med, hvordan forskelligheder kan 
bruges positivt i stedet for at de 
skaber frustration og blive kilde til 
konflikt.  
Kvaliteten af vores 
kommunikation er afgørende for 
et godt samarbejde i 
menighedsrådet. Bevidst arbejde 
med forskelligheder i 
kommunikationen kan bidrage til 
endnu bedre relationer og trivsel 
og i sidste end være 
medvirkende til at skabe bedre 
resultater af menighedsrådets 
arbejde. 
 

 


