
Indbydelse til menighedsrådsmedlemmer og provstiudvalgsmedlemmer! 

 

Distriktsforeningen, Struer og Holstebro provstiudvalg indbyder til inspirationsaften, hvor formålet er at 

sætte fokus på, hvordan vi sikrer kandidater til de kommende menighedsråd og provstiudvalg!  

Tid og sted er: 

15. januar 2020 kl. 19.00  

i Sognehuset ved Holstebro Kirke, Kirkestræde 9 A, 7500 Holstebro 

 

 

Birgitte Graakjær Hjort, Leder af viden og udvikling og afdelingsleder af FUV Aarhus vil klæde 

os på med indlæg og drøftelser med følgende indhold: 

Menighedsrådsvalg 2020 

Hvem vil stille op til et menighedsråd, og hvem vil absolut ikke? 

Hvem skal vi spørge, hvis der skal være en realistisk chance for at få et ja til at stille op? 

Er der noget, vi kan gøre for at fremme mulighederne for at få menighedsrådet fyldt op ved næste valg? 

Siden sidste menighedsrådsvalg har Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter lavet en undersøgelse af, 

hvem der vil stille op til menighedsråd, og hvad der skal til for at rekruttere. Vi vil blive præsenteret for 

undersøgelsens resultater og få lejlighed til at drøfte, om den nye viden på området giver anledning til at 

gribe valget an på nye måder i forhold til tidligere i håb om at finde de medlemmer, der er brug for i det 

lokale menighedsråd. 

 Ud over menighedsrådsvalget vil aftenen indeholde en kort præsentation af nyere undersøgelser om 

frivillighed i Danmark i bred forstand – hvem er de frivillige inden for forskellige sektorer; bliver der flere 

eller færre af dem; bliver de nemmere eller sværere at rekruttere osv. 

 

Efter kaffepause vil vores 2 provstikonsulenter Susanne og Helene fortælle/drøfte, 

hvordan de kan benyttes til at gøre det lettere og dermed mere attraktivt at være 

menighedsrådsmedlem. 

 

Tilmelding og Pris: 

Pris for deltagelse er kr. 60,00 pr. person. Vi vil gerne bede om tilmelding senest onsdag den 08. januar, det 

er ok at tilmelde og betale menighedsrådsvis. 

Tilmelding sendes til Else Hansen på mail: hansen_else@hotmail.com 

Betaling skal ske til Distriktsforeningens konto i Sparekassen Vendsyssel: 9070 2600001283 

 

Med venlig hilsen 

Distriktsforeningen, Holstebro Provstiudvalg og Struer Provstiudvalg 


