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Kære medlem af et af SAMS’ knap 100 menighedsråd. 

Lidt til kalenderen 2020 fra din distriktsforening.                    

-Januar kursusdag i Sædden, lørdag 25.1.8.-2019                                       

- Generalforsamling med foredrag af Inge Lise Pedersen, torsdag 

6.2.2019 i Darum Sognegård                   

-Valgkurser, vær godt forberedt på årets menighedsrådsvalg. Tilmeld dig 

til et af kurserne vi udbyder: 27. februar 2020 kl. 18:00 - 21:00;               

Sogne- huset, Agerskov Hovedgade 45, 6534 Agerskov, eller  

11. marts 2020 kl. 18:00 - 21:00, Helle Hallen, Vrenderupvej 40 C,    

6818 Årre.  

-Samtale møder om gudstjenesten.                                                 
Torsdag den 5. marts kl. 19.00 i Sognehuset i Ansager, ved Præste-
gårdsvej 15, 6823 Ansager, eller                 

Torsdag den 19. marts kl. 19.00 i Toftlund Sognehus, Herrestedgaard, 

Herrestedtoft 1, 6520 Toftlund. 

-Jubilæumsårsmødet på Nyborg Strand, fredag den 5.juni—7. juni.  

 

      På SAMS bestyrelsens vegne  

      Peter Hundebøll   

Spændende foredrag og generalforsam-
ling i SAMS, torsdag den 6.februar 2020, 
kl. 17.00 i Darum Sognehus. På denne 
aften vælges delegerede til Årsmødet,   
5.-7.juni 2020. Det er ved årsmødet i Ny-
borg 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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Darum Præstegaards Sognehus, Feilbergvej 15, St.Darum, 6740 Bram-

ming 

Foredrag af Inge Lise Pedersentidligere formand for Landsforeningen af Me-

nighedsråd og forfatter til bogen om Menighedsrådene historie (udgives 

april 2020 til alle MR-medlemmer)  

Foredrag af Inge Lise Pedersen tidligere formand for Landsforeningen af Menighedsråd og 

forfatter til Menighedsrådene historie (udgives april 2020 til alle MR-medlemmer)  

Er Landsforeningen af Menighedsråd i virkeligheden en vestjysk opfindelse?                               
Det var en fynsk præst der i 1919 foreslog at der skulle dannes en sammenslutning af menighedsråd, men spørgsmålet er om det ikke 

i virkeligheden er sognepræst Peder Severinsen der var den egentlige bagmand. 

I foredraget vil jeg fortælle om uenigheden om hvad Landsforeningen skulle være, og om der overhovedet var brug for en landsfor-

ening, og give mit bud på hvad der havde inspireret Peder Severinsen til at gå så stærkt ind for menighedsråd og for samarbejde mel-

lem menighedsråd. 

Og så skal I også lige høre lidt om kvindernes rolle i de tidlige menighedsråd, specielt landbokvindernes.   

Kort spørge- og debatrunde, aftensmad og generalforsamling).: 
 

Generalforsamling: 

1. Valg af dirigent 
 

2. Bestyrelsens beretning.  
 

3. Godkendelse af regnskabet for 2019 
 

4. Drøftelse af foreningens opgaver i det kommende år. 
 

5. Drøftelse af budget og fastsættelse af kontingent det efterfølgende år. 
 

6. Valg af op til 19 delegerede til årsmøde 5.-7.juni. Alle der ønsker at deltage som delegerede skal tilmeldes 

senest til generalforsamlingen. Er man forhindret den 6.2. kan man skrive til Peter H., at man er interesseret i at 

være kandidat til årsmødet (delegeret), senest 4.2. (mail: Peterh@FDF.dk) 
 

7. Indkomne forslag. (Evt. forslag skal indsendes til SAMS, v.Peter Hundebøll, peterh@fdf.dk, senest 24.1.. Ved indkomne 

forsalg fremsendes ny dagsorden med forslag, ellers betragtes denne dagsorden som endelig). 
 

8. Eventuelt 
 

Af hensyn til det praktiske, vil vi gerne have tilmelding senest søndag den 2.februar, til Peterh@FDF.dk (skriv evt. også 
om du gerne vil opstilles på mødet, som delegeret til årsmødet, på Nyborg Strand, 10.-12.maj (når man er delegeret 
betaler SAMS, deltagelse, overnatning mv.                                                                                                                                     
I år er det gratis at deltage i Vintermødet og generalforsamlingen. Kirkens ansatte samt deres og menighedsrådsmed-
lemmers ægtefæller er også velkomne, dog uden stemmeret. 

  Vel mødet på vegne af SAMS-bestyrelsen                 

  Peter Hundebøll, formand                                                                                                                        

Vintermøde og Generalforsamling, torsdag den 6.februar 2019, kl.17.00   
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SAMS’ Valgkurser. Vær forberedt til det kommende menighedsrådsvalg. 

I 2020 skal alle menighedsråd afholde valg på en ny måde. Der skal holdes orienteringsmøde om valg 

d. 12. maj 2020, i ale menighedsråd. 

Den 15. september kan alle medlemmer af folkekirken deltage i det lokale sogns valgforsamling. 

En valgaften hvor det nye menighedsråd opstilles og vælges af de fremmødte folkekirkemedlemmer.   

Formål: I skal som menighedsråd og valgbestyrelse gennemføre valget efter et nyt regelsæt og med 

nye procedurer. Samtidigt skal I skal sikre en åben og gensidig debat mellem kandidater  og folkekirke-

medlemmer samt gennemføre en legitim valghandling med skriftlig hemmelig afstemning.                                            

Målgruppe: Valgbestyrelser.                          

Indhold: På workshoppen underviser en konsulent fra Landsforeningen, og man får indsigt i følgende 

emner: 

1. Hvordan skal valget gennemføres for at leve op til reglerne? 

2. Hvordan kan I arbejde på at skaffe kandidaterne til menighedsrådet? 

3. Hvordan kan I skabe interesse og deltagelse på valgaftenen?                   

Underviser på kurset er juridisk konsulent Mette Bjerring Misser.                                                                 

Tilmelding: Kurset i Helle Hallerne, 11.marts er tilmelding senest 26.februar 2020.                                        

     Kurset i Agerskov, 27. februar, tilmelding senest 13.februar 2020  

Hvis du har spørgsmål til kurset i Helle Hallerne skal du kontakte Lars Bom, labn@km.dk, er det til kur-

set i Agerskov er det Nanna Höerlück, der skal kontaktes.  

Spørgsmål vedr. tilmelding kan rettes til Landsforeningens Kursusafdeling på kur-

sus@menighedsraad.dk.                      

Pris: Gratis for menighedsråd der er medlem af en distriktsforening.  

For deltagere, som ikke er medlem af Landsforeningen, betales 300 kr. 

Udbyder 
SAMS - Sammmenslutningen af Menighedsråd i Sydvestjylland 
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Samtale om gudstjenesten 

Vi har i SAMS’ bestyrelse bestemt, at de samtalekort, som Landsforeningen sidste år har tilsendt 

med Menighedsrådsforeningens blad, ikke skal få lov at dø i synden! 

Derfor har vi i marts måned arrangeret to (ens) samtalemøder om gudstjenesten. 

Torsdag den 5. marts kl. 19.00                  

Sognehuset i Ansager, ved Præstegårdsvej 15, 6823 Ansager, eller                                                    

Torsdag den 19. marts kl. 19.00                       

Toftlund Sognehus, Herrestedgaard, Herrestedtoft 1, 6520 Toftlund. 

Særlig invitation udsendes inden længe. 

———————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan nå at tilmelde dig til Kursus dagen i Sædden Kirke, lørdag 25.1., tilmelding senest 15.1. til 
akmk@km.dk. Navn(e) og sogn. Morgen andagt i kirken: provst i Tønder provsti, Christina Rygaard Kri-
stiansen.                                                                                                                                                  
Oplægsholder på kurset: Søren Ulrik Thomsen, forfatter og Tine Illum, sognepræst i Sdr. Bjert. 

————————————————————————————————————- 

Skal du deltage i Jubilæums Årsmødet på Nyborg strand fra fredag den 5.juni til søndag den 7.juni.       
Tilmelding er individuelt og via Lands-
foreningens hjemmeside fra omkring 
1.april. Nøjagtig dato oplyses ved ge-
neralforsamlingen 6.februar i Darum 
Sognehus (Den er ikke oplyst p.t.). 
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