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Kære medlem af et af de mange menighedsråd, som 
tilsammen udgør SAMS. 

Bestyrelsen i SAMS har besluttet på ny at samle de kendte aktivtiter 

i SAMS og Landsforenings regi i det næste halve år, og præsentere 

arrangementerne i en lille folder, således at du får det i din kalender, 

såfremt du ønsker at blive  klogere og ikke mindst få indflydelse. 

-Økonomistyring med kursus på lønudgifter, 30.10.2019                   

-Kursus: Tal om Tro, Løgumkloster, 8.-10.10.2019                                       

-Introduktionskursus for nyvalgte formænd, 11.11.2019                             

-Kursus: Inspiration til visionsarbejdet, 25.11.                                 

-Kursus for hele menighedsrådet og ansatte, 17-18.1.2020                       

-Januar kursusdag i Sædden, lørdag 25.1.8.-2019                                       

- Generalforsamling med foredrag, torsdag 6.2.2019 i Darum Sognegård

Generalforsamlingen for vores distriktsforeningen holdes 6.februar i Da-

rum Sognehus. I forbindelsen med generalforsamlingen sker valget til det 

kommende årsmøde, blandt de der er interesserede i at deltage i årsmø-

det. Er du forhindret i at deltage i generalforsamlingen, skal du i god tid 

inden generalforsamlingen maile til Peter Hundebøll, at du i givet fald er 

interesseret, skriv dit sogn og dit tlf.nr. på din mail, tak.                                       

Generalforsamlingen vil som traditionen byder både indeholde lidt til ga-

nen og et godt foredrag omkranset af et par sangene. Velmødt i Darum, 

torsdag den 6.2. Fyld endelig bilen op, nu den skal køre alligevel! 

Generalforsamling i SAMS, torsdag den 
6.februar 2020, på denne aften vælges 
delegerede til Årsmødet, 5.-7.juni 20. 
Det er ved årsmødet at foreningens 100 års 
jubilæum fejres. 

Er du skrap til at kende kirkerne i  SAMSes 5 provstier                  

Til højre er der en kirke fra hvert af provstierne. Ved kursusdagen i Sædden  i 

januar trækker vi 2, blandt de der inden frokosten har afleveret bud på kir-

kernes placering. 4 rigtige er ok. Gevinst 1 fl.god vin til de 2 heldige.           

Kan sendes i forvejen til Peter Hundebøll. 
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Menighedsrådene skal hvert år udar-

bejde et budget for det kommende år 

og løbende følge op på budgettet. Me-

nighedsrådet er ledelse og arbejdsgi-

ver og skal være i stand til at lede og 

prioritere resurserne på en effektiv må-

de. Lønudgifterne er en del af menig-

hedsrådets økonomis ke resurser, og 

de udgør typisk 50-75 % af den samle-

de driftsøkonomi i kirkekassen.  

Det er derfor vigtigt, at menighedsrådet 

har overblik over lønudgifternes påvirkning af budgettet. 

FORMÅL: 

Kursets formål er, at du som kasserer får viden og værktøjer, så du kan give menighedsrådet 

overblik over lønkronernes påvirkning af menighedsrådets budgetter og regnskaber. Medarbej-

derresurserne aflæses i økonomien som lønkroner. Der stilles derfor skarpt på, hvordan med-

arbejdernes tid og dermed lønudgifternes fordeling ud på aktiviteter og formål afspejler det kir-

kelige liv i sognet. 

Kurset præsenterer, hvordan du som kasserer konkret kan anvende værktøjer i dine oplæg til 

menighedsrådets budgetlægning og budgetopfølgning.  

MÅLGRUPPE:                                

Menighedsrådets valgte kasserere og andre medlemmer med opgaver vedr. økonomi. 

INDHOLD:                  

 Introduktion til lønudgifter – definition og afgrænsning         

 Budgetlægning af og budgetopfølgning på lønudgifter        

 Den regnskabsmæssige håndtering           

 De økonomiske værktøjer til at arbejde med løndata        

 Lønudgifternes påvirkning i forhold til menighedsrådets målsætninger og prioriteringer 

FORM                       

Oplæg fra underviser, interaktion og gruppedrøftelser. 

MAX. DELTAGERANTAL Deltagerantallet er max 30 

            Fortsættes næste side 

 

Kursus: Økonomistyring med fokus på lønudgifter 
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Kursus: Økonomistyring med fokus på lønudgifter; fortsat: 

Tid og sted: 

30. oktober 2019 kl. 18:00 - 21:00 

Ribe fritidscenter, Sportsvej 8, 6760 Ribe 

Pris for alle der kommer fra et menighedsråd, der er medlem af Landsforeningen, 

kr. 100 kr. 

Kommer en deltager fra et menighedsråd, som ikke er medlem af Landsforeningen 

betales 300 kr 

Løgumkloster Refugium: Tal om tro, kursus 8.-10.november 

Tal om tro  

 Tro og kristendom – hvad er det egentligt for størrelser? Og hvordan taler vi om dem sammen 

med andre? Vi kan være blufærdige – og måske mangler vi ord for det, vi tror på? I disse dage 

tager vi livtag med troen og kristendommen og sætter os selv og vores erfaringsverden i spil 

gennem dialog og debat.   

 Det gør vi bl.a. med udgangspunkt i forskellige dialogværktøjer, foredrag, oplæg, workshops 

og samtale. Fredag aften tager vi med på en musikalsk livsrejse med Mathilde og Michael 

Falch i Løgumkloster Kirke.  

 Alle deltagere får en mappe med beskrivelser af metoder, tekster m.m., der kan anvendes til 

samtale om tro og kristendom, når man kommer hjem.  

Landsforeningen for Menighedsråd og Løgumkloster Refugium inviterer i fællesskab til nogle 

spændende dage med samtale om tro og kristendom.     

Se mere om temaet på https://www.talomtro.dk/inspiration/

om-tal-om-tro/   
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Løgumkloster Refugium: Tal om tro, kursus 8.-10.november, 
fortsat: 
Medvirkende:                      

Jørgen Demant, sognepræst, medlem af liturgiudvalg; Charlotte Rørth, journalist og forfatter; Mi-

riam Ellendersen, præst; Signe von Oettingen, præst; Lene Højholt, præst; Catharina Ilene 

Damgaard, politisk projektleder i Landsforeningen af Menighedsråd; Peter Hundebøll, bestyrel-

sesmedlem i Landsforeningen af Menighedsråd; Helle Skaarup, forstander, og Kirsten Bjerrum, 

viceforstander, Løgumkloster Refugium. 

Tilmelding: 

Via Landsforeningens hjemmeside, under kurser. 

Du kan også tilmelde dig ved at maile eller rin-

ge mail@loegumkloster-refugium.dk / 7474 3301 

Info 

TID OG STED: 

08. november 2019 kl. 14:30 - 18:00 

 
Højskolekurset afvikles fra den 8. - 11. november 

Løgumkloster Refugium, Refugievej 1, 6240 Løgumkloster, tlf. 7474 3301 

PRIS: 

Pris pr. person: 

Dobbeltværelse: 2.795 kr. 

Enkeltværelse: 2.995 kr.   

Prisen er inkl. overnatning i skønt værelse med eget bad og toilet, program og fuld forplejning. 

Pris pr. person  Dobbeltværelse: 2.795 kr.  Enkeltværelse: 2.995 kr.   

 Prisen er inkl. overnatning i skønt værelse med eget bad og toilet, program og fuld forplejning.   

 Der er linned og håndklæder  på værelset. Værelset er til rådighed  til kl. 10 på afrejsedagen.   

 Ret til ændringer i programmet  forbeholdes.  

 Programmet er lavet i samarbejde mellem Løgumkloster Refugium og Landsforeningen af Me-

nighedsråd 

Klik ind på hjemmesiden:  www.loegumkloster-refugium.dk og find programmet, hvor du kan til-

melde dig. Du kan også Landsforeningens hjemmeside under kurser..   
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Løgumkloster Refugium: Tal om tro, kursus 8.-10.november, 
fortsat: 

Når du har tilmeldt dig, vil du modtage en bekræftelse med betalingsoplysninger. Betalingen be-

des foretaget forud for opholdet.   

 Ønsker du en ekstra overnatning før eller efter programmet er der mulighed herfor til en særpris 

inkl. fuld forplejning på:  650 kr. pr. døgn pr. person. 

F R E D A G 8 . N O V E M B E R                     

14.30—16.00   Ankomst til kaffe og hjemmebag         

16.00 Velkomst og præsentation af program og deltagere 

17.30 Aftenssang i kirken                                                              

18.00 Middag                                                                                                                                

20.00 Koncert med Mathilde og Michael Falch 

L Ø R D A G 9 . N O V E M B E R               

7.45—9.15 Morgenmad                         

8.15—8.30 Morgensang                                                                                                                  

10.00 At leve med fornuften, erfaringen og troen  v. Charlotte Rørth, forfatter og journalist    

12.00 Frokost                                                                                                                                

13.30 Tro i praksis - Workshop 1: Bibelmeditation 2: Bibliolog 3: Pilgrimsvandring Man kan nå at 

deltage i to workshops.                         

16.00 Eftermiddagskaffe og derefter fælles refleksionsrum                                                      

17.30 Aftensang                   

18.00 Middag                                                                                                                            

19.30 Vinderfilmen af Gabrielprisen 2019 Vi går i Den Gamle Biograf og ser vinderfilmen af Ga-

brielprisen 2019. Derefter debat og samtale om filmen, mens vi får lidt godt til ganen.  

S Ø N D A G 1 0 . N O V E M B E R                                                                                              

7.45—9.30 Morgenmad                  

10.00 Højmesse i Løgumkloster Kirke v Jørgen  Demant                                                                

12.00 Frokost                                                                        

13.15 Samtale om gudstjenestens liturgi, om tro og praksis v. 

Jørgen Demant  Refleksionsrum                                          

15.00 Eftermiddagskaffe og derefter hjemrejse 
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Introduktionskursus for nyvalgte formænd 

Formanden skal have et godt overblik over menighedsrådets opgaver. Det hjælper vi dig med at 

få på introduktionskurset, der giver et godt kendskab til dine opgaver som formand og et solidt 

grundlag for dit virke i funktionsperioden. Har du været formand før, får du nu mulighed for at få 

genopfriskning og inspiration til arbejdet. 

Formål 

På kurset får du indsigt i formandens opgaver i forhold til sognets kirkelige og administrative an-

liggender. Hvordan kommer det nye råd godt fra start med fælles mål og gode prioriteringer? 

Hvordan kan næstformanden støtte op om formandens ledelsesopgave? Hvordan får I gode re-

lationer og godt samarbejde med nabosognene og i provstiet? Og hvordan praktiserer I åben-

hed og god forvaltning? 

Målgruppe 

Nyvalgte formænd og næstformænd. 

Indhold 

På kurset underviser en konsulent fra Landsforeningen, og man får indsigt i følgende emner: 

• Menighedsrådets arbejde med mål og strategier 

• Formandens og næstformandens opgaver og kompetencer 

• Love og regler på området 

• Samarbejde mellem menighedsråd 

• Forberedelse af det gode møde. 

Underviser på kurset er politisk chef Flemming Vium Nielsen fra Landsforeningen 

Form 

Oplæg fra underviser og diskussion. 

Tilmelding 

Tilmeldingsfrist: 28. oktober. 

Hvis du har spørgsmål til kurset skal du kontakte Lars Bom, labn@km.dk. Spørgsmål vedr. til-

melding kan rettes til Landsforeningens Kursusafdeling på kursus@menighedsraad.dk. 

Udbyder 

SAMS - Sammmenslutningen af Menighedsråd i Sydvestjylland,    Kurset fortsætter næste side 
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Info 

TID OG STED: 

11. november 2019 kl. 18:00 - 21:00 

Ribe fritidscenter, Sportsvej 8, 6760 Ribe 

PRIS 

Pris for alle der kommer fra et menighedsråd, der er medlem af Landsforeningen, kr. 100 kr. 

Kommer en deltager fra et menighedsråd, som ikke er medlem af Landsforeningen betales 300 

kr. 

Der afsendes faktura fra Landsforeningen efter tilmeldingsfristens udløb. 

Introduktionskursus for nyvalgte formænd, fortsat: 

Kursus: Inspiration til visionsarbejdet 

En visionsproces er en måde at starte samtalen om, hvad I vil med kirken. Men hvordan starter 

man en god visionsproces? Skal medarbejderne være med i processen og hvilke redskaber 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 

visi-onsarbejdet opnår I et fælles billede af, hvordan I ønsker kirken skal udvikle sig og hvilke 

konkrete initiativer, der skal satses på i de kommende år. 

Målet med kurset  

Efter endt kursus kan I selv gå i gang med udarbejdelse af visioner for jeres kirke ved brug af kursets redskaber 

og metoder til en god proces. 

Målgruppe 

Menighedsrådsmedlemmer. 

Indhold 

I får viden om, hvordan man arbejder med visioner og giver en forståelse for, hvorfor vi i dag 

taler meget om visioner i folkekirken og på hvilken måde visioner kan være et nyttigt redskab i 

arbejdet med at udvikle kirken. Der arbejdes ud fra nedenstående 5 trin. 

1. Mission - Hvad er vi til for som lokal kirke? - 2. Vision - Hvad vil vi i fremtiden? - 3. Mål - Hvil-

ke mål skal vi opstille? - 4. Strategi - Hvordan når vi i målene? - 5. Opfølgning - Hvordan følger 

vi op på at målene er nået? 
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Kursus: Inpiration til visionsarbejdet 

Kursus for Hele menighedsrådet og ansatte, fredag 17.-
19.januar på Løgumkloster Refugie 

Distriktsforeningen indkalder igen til den årlige kursusdag i Sædden kirke 

lørdag den 25.januar. Traditionen tro starter vi med kort gudstjeneste, ved 

provst Christina Rygård, Tønder. Herefter kaffe mv. og resten af formiddagen får vi besøg af forfatter Sø-

ren Ulrik Thomsen om eftermiddagen kommer det til at handle om gudstjenesten ved sognepræst Tine 

Illum, Sdr.Bjert. En god dag at tage af sted menighedsråd, ansatte og andre, der er aktive i jeres sogn. 

Der udsendes særlig indbydelse. 

 

Januar kursusdagen i Sædden, lørdag 25.1.20  

 

Vi gennemgår redskaber til at tilrettelægge en god proces og desuden redskaber, der kan hjæl-

pe jer med at gøre visionerne til virkelighed: Hvad vil det sige at arbejde visioner? -  Hvad kræ-

ver det af jer at have de visioner? - Hvem skal deltage i processen? - Hvordan skal processen 

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

Form: Oplæg fra underviser, dialog og gruppedrøftelse. 

Underviser: Udviklingschef Lisa Junge Jensen fra Landsforeningens Sekretariat. 

Tilmelding: Tilmeldingsfrist: 11. november. 

Udbyder: SAMS - Sammmenslutningen af Menighedsråd i Sydvestjylland 

Info: TID OG STED: 25. november 2019 kl. 18:00 - 21:00— Ribe fritidscenter, Sportsvej 8 

6760 Ribe 

PRIS: Pris for alle der kommer fra et menighedsråd, der er medlem af Landsforeningen, kr. 100 

kr. Kommer en deltager fra et menighedsråd, som ikke er medlem af Landsforeningen betales 

300 kr. Der afsendes faktura fra Landsforeningen efter tilmeldingsfristens udløb. 

Et døgn for menighedsrådsmedlemmer og ansatte, hvor der sættes fokus på, hvorledes menig-

hedsrådsløftet kan blive omsat i ord og handling. Detaljeret program forventes færdigt medio 

okotober Medvirkende: Ole Kamp, præst og konsulent; Peter Hundebøll, bestyrelsesmedlem i 

Landsforeningen af Menighedsråd; Catharina Ilene Damgaard, projektleder.           

Pris pr. pers.: 1.895 kr. i dobbeltværelse; 1.995 kr. i enkeltværelse. Tilmelding på Landsforenin-

gens hjemmeside eller direkte til Løgumkloster Refugie. 
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