Vi er til for dig
– brug os!
– brug din forening og få mere overskud
og glæde i menighedsrådsarbejdet

Din forening
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Din forening
landsforeningen af Menighedsråd er din forening,
og vi er til for dig. Vores opgave er at gøre det
mere professionelt, nemmere og bedre at sidde i
menighedsråd.
I 100 år har vi arbejdet for de bedste rammer for
menighedsrådene og for at engagere og hjælpe vores
medlemmer – og det vil vi blive ved med. I dag arbejder
vi på vegne af over 12.000 medlemmer fordelt på 1.627
menighedsråd og over 40 lokalforeninger.
Vi er medlemsorganisation for dig som menighedsmedlem og for
12.000 andre medlemmer. Du får støtte i form af rådgivning og information, og vi søger at skabe de bedste forudsætninger for, at du
kan udføre dit arbejde i menighedsrådet. Vi arbejder politisk for landets menighedsråd for at sikre de bedst mulige politiske rammer og
vilkår for menighedsrådene og kirken i Danmark.
Landsforeningens har en bestyrelse på 20 personer valgt af medlemmerne og et sekretariat med 30 medarbejdere. Som medlem kan
du gøre brug af Landsforeningen på en række forskellige områder.
Sekretariatet yder rådgivning til menighedsrådene om implementering af nye love og regler, udvikling, uddannelse, økonomi, juridiske
spørgsmål og meget andet. Og vi udsender løbende nyheder, vejledninger og publikationer med opdateret og relevant viden om aktuelle kirkepolitiske emner.
Tlf.: 87 32 21 33
kontor@menighedsraad.dk
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Velkommen
i fællesskabet
Som medlem af Landsforeningen af Menighedsråd bliver du del af
et stærkt og engageret fællesskab med over 12.000 medlemmer. Det
er et m
 eningsfuldt og forpligtende fællesskab med grobund i menighedsrådenes liv og arbejde. Her kan du finde samhørighed, åndsfæller og massevis af inspiration, hjælp og motivation til dit frivillige
engagement. Fællesskabet rummer over 40 lokalforeninger, 1.627
menighedsråd og over 12.000 medlemmer. Kort fortalt er 99 procent
af alle menighedsråd medlemmer af Landsforeningen.
Din lokalforening
Lokalt består Landsforeningen af over 40 foreninger, kaldet
distriktsforeninger. En distriktsforening består af menighedsråd i
dit lokalområde, og foreningerne er fordelt rundt om i hele landet.
Dit menighedsråd er medlem af en distriktsforening, og som medlem af en distriktsforening er du også medlem af Landsforeningen.
Sammen med og via distriktsforeningerne udbyder vi en lang
række kurser og uddannelser. De er skræddersyet til menighedsrådsmedlemmer og dækker alt fra arbejdsgiverpraksis og økonomi
til ledelse og formidling.
Distriktsforeningerne varetager menighedsrådenes interesser,
fremmer deres indbyrdes samarbejde og tilbyder ydelser efter lokale behov. Det sker fx gennem interessevaretagelse overfor lokale
kirkelige myndigheder, indbydelse til møder, initiativer til samar-
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bejde og netværk samt udbud
af arrangementer og kurser.
Hver distriktsforening ledes
af en bestyrelse, som består
af menighedsrådsmedlemmer.
De lokale foreninger sikrer medlemmerne mulighed for indflydelse på
Landsforeningen af Menighedsråd og foreningens bestyrelse.
Det er medlemmer fra distriktsforeningerne, der afgør, hvad
Landsforeningen skal arbejde for og udpeger retningen for
foreningen. Det sker via oplæg, debatter og afstemninger på et
delegeretmøde, der afholdes hvert år.
Find din lokale distriktsforening og mere information på
menighedsraad.dk/distriktsforeninger/
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Politisk
interesseorganisation
At hjælpe menighedsrådene er også at kæmpe på den k irkepolitiske
scene. Vi arbejder for at påvirke reglerne og lovgivningen, som
sætter rammerne for arbejdet i menighedsrådene. Vores position og
gennemslagskraft i den politiske arena er stærk og med over 99 procent af landets menighedsråd bag os, har vi en stærk ballast.
Med målrettet politisk interessevaretagelse og hårdt arbejde har vi
opbygget nære og gode relationer til de kirkepolitiske ordførere, til
kirkeministeren og Kirkeministeriet. Vi er med til at sætte dagsordenen på det kirkepolitiske område og varetager menighedsrådenes interesser. Og i dag bliver der ikke udformet nogen kirkelig lovgivning uden vi – og altså menighedsrådene - bliver hørt.
Arbejdsgiverorganisation
Landsforeningen arbejder også målrettet
på at blive arbejdsgiver med forhandlingsret. Vi er med ved forhandlingsbordet og repræsenterer menighedsrådene som arbejdsgiver, men
forhandlingsretten mangler. Den
kæmper vi for, så vi for alvor og
med størst mulig styrke kan tale
menighedsrådenes sag ved overenskomstforhandlingerne – og så
den danske model også gør sig gældende på det folkekirkelige område.
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Dit
medlemskab
vores mål er at gøre det endnu bedre, mere professionelt og lettere
at sidde i menighedsråd, samtidig med at menighedsrådene har de
bedst mulige rammer til at udføre arbejdet og sikre kirkens liv og
vækst.
Som serviceforening er vi lige dér, hvor du har brug for os. Fra
sekretariatet rådgiver vi medlemmer om arbejdsgiverforhold, juridiske spørgsmål, ø
 konomi, kommunikation udvikling og meget
mere. Vi sidder ved telefonerne alle hverdage, så ring, når du har
brug for det. Med mange års erfaring kender vi de opgaver og problemer, som du møder i menighedsrådsarbejdet, og vi er altid klar
med rådgivning, vejledning og inspiration til menighedsrådene.
Du får viden og inspiration gennem:
• Vores hjemmeside og nyhedsbreve, Menighedsrådenes Blad
og Facebook
• Deltagelse i kurser, e-læringskurser og uddannelsesforløb
• Udveksling af erfaringer med andre menighedsråd
• Rådgivning og støtte til udfordringer i arbejdet
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Kommunikation

Aktuel viden på nettet
og inspiration i postkassen
På menighedsraad.dk og i vores nyhedsbrev kan du læse n
 yheder,
finde relevante kurser og dykke ned i tidens aktuelle kirkelige
temaer. Du kan læse mere om Landsforeningen og sætte ansigter på
vores bestyrelse og medarbejdere, læse om politiske mærkesager og
Landsforeningens målsætninger.
10 gange om året udsender vi Menighedsrådenes Blad til alle medlemmer. Her kan du finde dybdegående viden om forskellige temaer
og interessante personer og hente inspiration til arbejdet i menighedsrådet.
Du finder også Landsforeningen på Facebook. Her holder vi dig opdateret om alt fra kurser til Corona og bringer nyt om tonerne fra
Christiansborg og det folkekirkelige landskab. Her er der højt til loftet med plads til stort, småt, kommentarer og dialog.
Find os på
facebook.com/menighedsraad
Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet
på vores hjemmeside.
Kontakt kommunikation på
redaktion@menighedsraad.dk
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Arbejdsgiver og rådgivning

Brug for et
godt råd?
Når du har brug for hjælp til håndtering af
personalesager, lønforhandling eller afklaring af regler og lovgivning, eller du
er kommet i tvivl om, hvordan en sag
skal gribes an, så kan Arbejdsgiver og
Rådgivning hjælpe dig godt videre.
Som medlem kan du frit og kvit ringe til
vores afdelingen af juridiske konsulenter,
der sidder klar til at hjælpe, rådgive og vejlede, og vi rykker ud, hvis menighedsrådet fx er
blevet part i en sag og har brug for hjælp.
Personalesager
Som arbejdsgivere er det menighedsrådenes ansvar, at håndteringen af personalesager på arbejdspladsen foregår på en god og korrekt måde. Du kan altid kontakte os og få kompetent rådgivning og
hjælp, hvis du har brug for rådgivning i en personalesag, hvor medarbejdernes opgaveudførelse, adfærd eller sygdom giver udfordringer, eller hvis der skal ske ændringer i medarbejderens stilling.
Samarbejde
Flere menighedsråd kan beslutte at samarbejde om at have ansatte
eller om at sætte aktiviteter i gang mellem i sognene. Det er menighedsrådene, der beslutter, om der skal indgås et samarbejde, og vi
kan hjælpe med processen og etableringen af samarbejdet.
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Samvirke
I menighedsrådsarbejdet skal de valgte
medlemmer og præsten virke sammen om at
skabe gode vilkår for kirkens liv og vækst, det
kaldes samvirke. Giver samvirket udfordringer,
har du som medlem af Landsforeningen forskellige
muligheder for at få rådgivning og støtte til at udvikle samarbejdet,
så det gavner kirken og menigheden.
Ring eller skriv til os
Tøv ikke med at kontakte os. Vi hjælper med svar på dine spørgsmål
og v
 ejleder og rådgiver, så du kan håndtere sagerne på den bedst
mulige måde.
Kontakt Arbejdsgiver og Rådgivning på tlf. 87 32 21 33 eller send en
mail til raadgivning@menighedsraad.dk.
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Uddannelse og kurser

Bliv rustet til
arbejdet i menighedsrådet
Regler skal følges, evnen til kommunikation og samarbejde skal
være i højsædet, og man skal kunne begå sig i folkekirkens organisation. At sidde i menighedsråd kræver sin mand eller kvinde – og
k urser og uddannelse kan gøre arbejdet lettere.
Tank ny viden og inspiration
Derfor udvikler vi hele tiden nye kurser og uddannelser, der er designet specielt til dig som menighedsrådsmedlem. Kurser, der klæder dig solidt på
til at varetage opgaverne i menighedsrådet og giver
dig en række konkrete redskaber, du kan tage i brug
med det samme.
Vi tilbyder kurser i det, der er aktuelt for menighedsrådene som ledelse, personalepolitik, Den Digitale Arbejdsplads, arbejdsmiljø, økonomistyring og meget andet. De fleste kurser udbyder vi sammen
med distriktsforeningerne.
Du kan finde en oversigt over vores store udvalg af kurser og holde dig
opdateret på aktuelle kurser på vores hjemmeside menighedsraad.dk/
kurser eller hos vores kursuskoordinatorer på tlf. 87 32 21 33.
Hjælp til alle rådets roller
På den digitale læringsportal godtfrastart.dk kan du finde materiale om
alle aspekter af arbejdet i menighedsrådet. Her er samlet al den nødvendige viden, der skal til, for at et menighedsråd fungerer effektivt.
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Du finder her introduktion til nye menighedsrådsmedlemmer og
gode råd til garvede medlemmer med mange års erfaring. Du kan
læse og høre om menighedsrådets arbejde, se små film og quizze med
din nye viden. Portalen kan også bruges som et opslagsværk, hvis du
søger information om et specifikt emne eller område.

Udvikling og organisation

Pust liv i
udvikling og samarbejde
Har du og dit menighedsråd ambitioner og drømme om at udvikle
kirken, sætte fokus på samarbejde, udvikle arbejdspladsen eller forbedre kirkens liv og vækst? Hvis du drømmer om, at noget skal være
anderledes, så kan k
 onsulenterne i Udvikling og Organisation hjælpe
med at sætte gang i i deerne, nå målene og sikre en god proces undervejs. Vi tager udgangspunkt i menighedsrådets virkelighed, og de
udfordringer du oplever, og herudfra skræddersyr vi et forløb.
Vi hjælper dig godt videre
Det er vigtigt at trives i sit arbejde, også når man har valgt at tage et
frivilligt arbejde på sig i et menighedsråd. Du skal derfor aldrig tøve
med at henvende dig til vores udviklingskonsulenter, hvis noget
ikke fungerer i menighedsrådet. Husk, et godt råd er altid gratis.
Som medlem af Landsforeningen har du mulighed for at deltage i
workshops, i nspirationsdage og på kurser, hvor udviklingsafdelingen underviser for at ruste dig til at håndtere de opgaver, du møder
som rådsmedlem.
Du kan kontakte Udvikling og Organisation
på vrj@menighedsraad.dk.
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Få tid
til andet end tal
Er kirkekassens økonomi blevet for stor en udfordring, og bruger du
mere tid på de praktiske regnskabsopgaver end på at beslutte, hvordan pengene skal bruges? Så er det måske tid til at ringe til Landsforeningens regnskabskontor.
Vi kan hjælpe dig trygt igennem alle aspekter af kirkekassens økonomi og hjælper med alt fra at føre menighedsrådets regnskab og
indberette løn, til at understøtte menighedsrådet med bl.a. budgetlægning.
Fleksible Regnskabspakker
Hos Regnskabskontoret tilbyder vi at sammensætte en pakke, som
dækker netop dit menighedsråds behov og ønsker, og som blandt
andet kan indeholde betaling af regninger, bogføring af bilag, indberetning af løn, årsafslutning, bistand til budgetlægning og deltagelse på menighedsrådsmøder.
Vi sidder ved telefonen og mailen alle hverdage på
regnskab@menighedsraad.dk og tlf. 87 32 21 33.
Økonomisk hjælp på flere niveauer
Måske har du brug for mere eller andet end hjælp til den praktiske
udførelse af økonomiopgaverne. Måske for ekstra hjælp til budgetlægning i forhold til menighedsrådets målsætninger og prioritering
eller et serviceeftersyn af kirkekassens økonomi? Uanset hvad fin-
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der vi en løsning, der passer dig og dit menighedsråd. Dette ligger
ud over det almindelige medlemskontingent.
Som medlem af Landsforeningen kan du dog altid uden beregning
kontakte os og få rådgivning og vejledning om menighedsrådenes
økonomiske forhold og det lovgrundlag, der følger med.
Kontakt os på regnskab@menighedsraad.dk eller 87 32 21 33
og hør om mulighederne.
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Vi er kun
et opkald væk
Hos Landsforeningens
sekretariat er der gratis hjælp
at hente for vores medlemmer.
Vi kender menighedsrådenes
opgaver og problemstillinger,
og vi er altid klar med
rådgivning, inspiration,
uddannelse og udvikling.
Alle hverdage sidder vi klar ved
telefonerne. Vi er også klar til at
rykke ud, når du har brug for det.
Ring hellere en gang for meget end
en gang for lidt. Telefonerne er åbne
mandag til torsdag klokken 10.0015.30 og f redage klokken 10.00-13.00.
Ring på tlf. 87 32 21 33. Du kan også
a ltid sende en mail på
kontor@menighedsraad.dk
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