
 
 

Årsberetning 2020 

for 

Randers og Omegns distriktsforening. 

 
 

2019 var et travlt år rundt omkring i menighedsrådene – i bestyrelsen har vi kunnet 
mærke det ved, at 3 af os har været deltagende i 3 præsteansættelser – oveni købet i 
en ny struktur med storpastorater. I vores distriktsforening tror jeg, at vi har 3 storpa-
storater. 
Vi er stødt på nogle udfordringer, som jeg synes fortjener en drøftelse, og hvordan kan 
vi i distriktsforeningen støtte op om disse udfordringer – evt. bringe dem videre som 
distriktsforening til nogle højere instanser. 
 
Nok om det nu! 
 
I 2019 havde vi intentioner om visionsdag, hvor vi ville have haft personalepolitik – 
men det blev sparket til hjørne, da kursusholderne ikke kunne deltage en lørdag. 
 
Så planlagde vi efter igen 2 kurser – 1 regnskabskursus i foråret og 1 kursus i persona-
lepolitik om efteråret. 
 
Regnskabskurset i Enghøj med Richard Ammitzbøll (kordegn i Enghøj) måtte desværre 
aflyses p.g.a. for få tilmeldte – vi fik tilbagemeldinger om travlhed i sognene. 
Kurset i Personalepolitik blev planlagt til starten af september, men det måtte vi erfare, 
at det var for tæt på sommerferien – flere menighedsråd havde ikke haft det på møde 
inden ferien, så der var tilmeldte, men ikke nok til at kunne gennemføres! Derfor fik vi 
en aftale om at flytte det i stedet for at aflyse - det blev den 13. november, hvor jurist 
Anne Karlsen fra Landsforeningen kom og afholdte kurset i Dronningborg Sognegård. 
Også det kursus blev en succes, hvor de fremmødte fik nogle redskaber med hjem til 
at starte på personalepolitikken. 
 
Et af højdepunkterne sidste år var selvfølgelig vores studietur til Mandø og Skibelund 
Krat. Begge steder var der gode guider til at fortælle os om stederne og historien. På 
vejen ned til Mandø var der kaffe og rundstykker til deltagerne – frokosten blev indta-
get på Mandø – aftensmaden ved Skibelund Krat. En helt igennem veltilrettelagt tur af 
vores ekspert på det område – nemlig Jytte. 
 
Årsmødet 2019 hvor vi havde mulighed for at stille med 10 delegerede, og det er glæ-
deligt, at vi stadig kan stille fuldtallig, selvom det er en weekend, der skal afsættes. 
Oveni købet havde vi også 1 stedfortræder, hvis 1 af de delegerede fik forfald fra ge-
neralforsamlingen til årsmødet. 
 
I dette år er der 100-års jubilæum for Landsforeningen, så der bliver nok sat lidt flere 
sejl til! 
 



 
 
Ud over de her aktiviteter deltager vi selvfølgelig i de møder, der bliver indkaldt til – 
det være sig formandsmøde for distriktsforeningerne og Midtvejsmøde ligeledes for 
distriktsforeningerne. 
 
 
Det har været nogle givtige møder, vi har deltaget i, så selvom der skal afsættes en 
lørdag, kører man derfra med gode ting i bagagen. 
 
Som vi før har fortalt, har vi indledt et ERFA-samarbejde med Djursland-Mols Distrikts-
forening og Favrskov Distriktsforening. 
 
Desværre har det knebet for Favrskov at få indkaldt og et planlagt møde er blevet af-
lyst. Men vi vil fortsat gerne have et samarbejde – så hvis vi ikke snarest hører nyt fra 
dem, er det aftalt med Djursland-Mols, at vi indkalder til et møde, hvor vi også indkal-
der Favrskov. 
 
Det er vigtigt, at kan være flere sammen om at bringe problemstillinger til højere in-
stanser, så der er mere vægt bag. 
 
Vi i bestyrelsen modtager gerne forslag til nye aktiviteter eller kursusforsalg/ønsker, så 
man skal ikke holde sig tilbage i sognene! 
 
Med ønsket om et godt arbejdsår for alle, vil bestyrelsen indstille beretningen til god-
kendelse. 
 
 

Karin Skouboe 
Formand for Randers og Omegns Distriktsforening 

  


