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             Ørbæk kirke 

                      FYENS  STIFTS  MENIGHEDSRÅDSFORENING  

                 www.fsmfyn.dk 



KÆRE KURSIST 

I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og 

Inspirerende kursusforløb for menighedsrådsmedlemmer og 

Personale. 
 

 

 

’’ 
Foreningens formål er at samle 

Menighedsrådsmedlemmer til 

Drøftelse af fælles anliggender 

Og styrkelse af det folkekirkelige 

Fællesskab, blandt andet ved at 

Holde møder og kurser. 
 

 

 

 



Dagligdagen på den Digitale 

Arbejdsplads 
Torsdag den 19. september 2019 kl. 18.00 – 21.00 og 

Torsdag den   3. oktober 2019 kl. 18.00 – 21.00  
 

I Fyens Stift, Klingenberg 2, 5000 Odense 

 

Formål 

Kurset giver kendskab til anvendelse af de funktioner, som alle råd skal kunne benytte. 

Desuden præsenteres en række muligheder for at støtte rådets arbejde med funktioner 

på den Digitale Arbejdsplads. 

Målgruppe 

Alle menighedsrådsmedlemmer. 

Kendskab til edb forudsættes. 

Indhold 

- En generel introduktion til Den Digitale Arbejdsplads. 

- Gennemgang af de funktioner, som alle menighedsråd skal kunne anvende, herunder 

e-post, arkiv, nyheder, håndbøger og skabeloner til vedtægter, ansættelsesbreve mv. 

- Eksempler på, hvordan Den Digitale Arbejdsplads kan anvendes til løsning af opgaver 

for medlemmer med forskellige funktioner i rådet. 

 

Form: Veksler mellem oplæg og praktisk gennemgang af værktøjer og metoder. 

Medbring din kode og password til Den Digitale arbejdsplads (NemID) 

 

Underviser:  menighedsrådsformand Thyge Torjusen,  

Pris:  Kr. 200,00 incl. Kursusmateriale samt kaffe og 2 sandwich. 

 Faktura tilsendes menighedsrådet 

Tilmelding på mail: fsmfyn@gmail.com senest 9. september 2019 

Max. Antal:    10 deltagere  

mailto:fsmfyn@gmail.com


Tirsdage d. 22. oktober og 5. november kl. 18.00 – 21.00 

Vor Frue Kirkes sognegård, Frue Kirkestræde 12B, 5000 Odense C 

 

Teologi for 

menighedsrådsmedlemmer 

 
Medlemmer af menighedsråd har mange opgaver. Mange siger ja til at sidde i 

menighedsrådet, fordi de har en stor og dyb interesse i kirkens liv, tro og traditioner. 

Og samtidig er det en kendt sag, at forventningen om at komme til at arbejde 

med kirkens liv, indhold og forkyndelse ofte afløses af en erkendelse af at 

byggesager, regnskab og personaleregler tager det meste af tiden på møderne. 

Derfor er det selvfølgelig vigtigt at være opdateret på regler og love for 

menighedsrådets opgaver som arbejdsgivere, som byggeherrer og i de funktioner, 

man har som rådsmedlem. Men det er mindst ligeså vigtigt at holde fast i 

udgangspunktet. At fordybe sig i den tro og kirke man som 

menighedsrådsmedlem er ambassadør for. Derfor vil vi fremover gerne tilbyde 

teologiske kurser, særligt henvendt til menighedsrådsmedlemmer.  

Kurserne er målrettet i den forstand at de via en grundig indføring i folkekirkens 

historie og teologiske fundament giver deltagerne kompetencer til at beskæftige 

sig med folkekirkens liv og vækst. 

Tirsdag d. 22. oktober kl. 18.00 – 21.00: Om gudstjenesten, liturgi og betydning 

Undervisere: Sognepræst Jørgen Samsing Bendixen og Religionspædagogisk 

konsulent Hanne Uhre Hansen 

Tirsdag d. 5. november kl. 18.00 – 21.00: Om de tre folkekirkelige retninger; Indre 

Mission, Grundtvigianisme og Tidehverv (Underviser: Sognepræst Torben 

Bramming) 

Pris: 300 pr. aften incl. kaffe og sandwich. Beløbet kan betales over kirkekassen. 

Tilmelding senest 10. oktober til foreningens kasserer Finn Poulsen, 

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

Antal deltagere: Min 20 - Max. 50 deltagere 

 

mailto:fsmfyn@gmail.com


 

Lørdag den 16. november 2019 kl. 09.30 – 16.00 
På Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg 

 
Temadag 

Dåb og Nadver 
 
Dåben og nadveren er som sakramenter, dvs. hellige handlinger, helt centrale 
elementer i vores gudstjeneste og menighedsforståelse. Men hvad er det egentlig, 
der gør dem hellige? Hvad er det, der sker i dåben og i nadveren? Hvorfor holder vi 
fast i dem, og hvorfor foregår det, som det gør?  
 
I de senere år er der rundt omkring i landet blevet eksperimenteret med dåbens og 
nadverens liturgi; er det et udtryk for, at man ønsker at forandre ritualet? Og gør 
man det, er indholdet så stadig det samme? 
 
Alt det og meget mere tages op på efterårets temadag, der gennem oplæg fra bl.a. 
sognepræst Eva Tøjner Götke, biskop Tine Lindhardt og sognepræst Dorthe Tofte-
Hansen lægger op til debat om sakramenternes betydning og liturgi nu og i 
fremtiden.  
 
Det er en særdeles vigtig debat. Så vi håber, at så mange som muligt – både 
folkevalgte og fødte medlemmer af menighedsrådene – vil deltage i den. Til gengæld 
kan vi love jer en indholdsrig og spændende temadag på Vissenbjerg Storkro.  
 
Vel mødt! 
 
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. oktober til foreningens kasserer Finn Poulsen, 
Strømøvænget 16, 5500 Middelfart, tlf. 2342 2158 – mail: fsmfyn@gmail.com 
 

Begrænset antal deltagere: max. 100 på kurset. 



Få styr på personalepolitikken 2 

Tirsdag den 26. november 2019 kl. 18 - 21 

I Fredens Kirkes Sognegård, Skibhusvej 162, 5000 Odense  
 

Underviser: Udviklingskonsulent Lisa Junge, Landsforeningen af Menighedsråd 
 
Personalepolitik skaber tydelighed af, hvordan personaleforholdene er og skal være i jeres 
kirke.  
Men hvordan udarbejder man en personalepolitik? 
Hvilke værdier er vigtige for jer? 
Hvordan kommer I i gang med arbejdet? 
Uden jeres engagement og opbakning vil den lokale personalepolitik ikke få den nødvendige 
forankring og gennemslagskraft. 
På dette kursus kan I blive klogere på, hvorledes I påbegynder og vedligeholder en 
personalepolitik. 
 
FORMÅL: Det er målet, at I efter endt kursus har mod på at gå i gang med udarbejdelse 
af den lokale personalepolitik. 
 
MÅLGRUPPE:  Menighedsrådsmedlemmer 
 
INDHOLD 
Hvad bliver mere tydeligt, når vi har en personalepolitik? Hvilke fald grupper er der? 
Herefter gives eksempler på politikker indenfor relevante områder. Dette er bl.a.: 
§ Kommunikation og de gode samarbejdsrelationer, § Information og mødestruktur, 
§ Medarbejderudvikling, § Arbejdsmiljø, § Arbejde og familieliv, § Ferie og sygdom 
§ Alkohol, rusmidler og rygning 
Til sidst gennemgås konkrete redskaber til, hvordan I som arbejdsgiver går i gang med at 
udvikle den lokale personalepolitik og hvordan I og medarbejderne kan understøtte de 
gode intentioner i personalepolitikken, så politikken bliver et nærværende og konstruktivt 
arbejdsredskab, der medvirker til skabelsen af en god arbejdsplads med et inspirerende 
arbejdsmiljø. 
 
Pris: Hele arrangementet koster 300 kr. og inkluderer kursusmateriale, kaffe og 

to sandwich. Beløbet kan betales over kirkekassen. 

Bindende tilmelding senest 1. november 2019 til foreningens kasserer Finn  Poulsen, 

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

 

Antal deltagere: min 10  -  max. 30 på kurset. 

mailto:fsmfyn@gmail.com


Mandag den 20. januar 2020 kl. 18 - 21 
I Fredens Kirkes Sognegård, Skibhusvej 162, 5000 Odense  

 

Det gode Menighedsrådsarbejde 
Underviser: Mikael Krarup, Glamsbjerg 

 

 

 

Der er ganske givet ingen menighedsråd der arbejder ens. Så med stor respekt 

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

generelle. 

Hvordan får man 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 liv og vækst, de 

gamle fine kirkebygninger 

Hvordan finder menighedsrådet sammen omkring arbejdet.  

 

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

to sandwich. 

Beløbet kan betales over kirkekassen. 

 

Bindende tilmelding senest 6. januar 2020 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


Valgkursus/workshop (Den nye valglov) 

Mandag den 24. februar 2020 kl. 18.00 - 21.00  
i Middelfart kirke, Algade 5-7, Middelfart  
Tirsdag den 25. februar 2020 kl. 18.00 – 21.00  
i Fredens kirke, Skibhusvej 162, 5000 Odense  
Onsdag den 26. februar 2020 kl. 18.00 – 21.00  
i Fredens kirke, Glarmestervej 8, 5700 Svendborg  

 

Underviser: Landsforeningen af Menighedsråd 

 

Hvordan bærer vi os ad, hvad er vores ret og hvad er vores pligt!  

Underviserne vil give os inspiration og en grundig gennemgang af regler og 
procedurer.  

Pris: inkl. kaffebord 100,00 kr. Beløbet kan betales over kirkekassen.  

***************************************************************  

Bindende tilmelding til foreningens kasserer Finn Poulsen,  

Strømøvænget 16, 5500 Middelfart, tlf. 2342 2158  

senest 1. februar 2020.  

 



Lørdag den 14. marts 2020 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 



Lørdag den 28. marts 2020 kl. 09.30 – 16 

På Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg 

   

Temadag 

Hvad skal vi med Folkekirken i dag? 

 

 
Det er en uhyre vigtig debat for alle at tage del i. 
 
Derfor holder vi en temadag om gudstjeneste og autorisation, hvor vores 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


 

 
 

 

Formand for bestyrelsen 

Doris Krarup Mogensen 
E-mail: doris@pdkm.dk  
Nymarksgyden 18 
5474 Veflinge 
telefon: 2232 1536 

 

 
Forretningsudvalget 
Doris Mogensen 
Jørgen Bendixen 

Per Frank 
Thyge Torjusen 
Orla Drejer 
Finn Poulsen 
 

 
Kursusudvalget 

Per Frank,  formand 

Majbritt Jensen 

Laila Groes 

Thyge Torjusen 

Finn Poulsen 

 

Udvalget for liv og vækst 
Majbritt Jensen 
Ib Skov Pedersen 

Lars Davidsen 
Connie Bang 
 

 

TV2/Fyns repræsentantskab 

Orla Drejer 
Lars Thomassen (suppleant) 
 

Bestyrelsesmedlem i Stiftavisen Fyn 
Inger Lund 
 

 

Kasserer og sekretær 

Finn Poulsen 

Strømøvænget 16 
5500 Middelfart 
telefon: 2342 2158 

Email: fsmfyn@gmail.com 
 

mailto:dkm@familie.tele.dk
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mailto:doris@pdkm.dk
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Bestyrelsen for Fyens Stifts Menighedsrådsforening 

 

Jørgen Samsing Bendixen, Georgsgade 50, 5000 Odense      tlf.  64721074 

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:  doris@pdkm.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:   

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

Mail: maj.steen@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@outlook.dk 

 

Email:  fsmfyn@gmail.com 

 

Bankkonto: 0755 3227 199 163  Middelfart Sparekasse 
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