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Kære bestyrelsesmedlem i distriktsforeningen 

 

Med denne mail vil vi sige tak for samarbejdet i år og gøre dig opmærksom på de 

seneste initiativer, værktøjer og frister, som kan være en hjælp til jeres arbejde. 

 

Inspirations- og informationsmøder: Vi var fra sekretariatet i efteråret rundt i 

landet, hvor vi mødtes med næsten alle distriktsforeninger. Det var gode møder, hvor 

formålet blandt andet var at få input til, hvordan Landsforeningen kan støtte jer i 

indsatsen lokalt over for menighedsrådene. Vi fik en mange gode ting med fra 

møderne, som vi vil bruge i den videre indsats for at gøre jer endnu stærkere og mere 

synlige. 

 

Fx på spørgsmålet ”Hvad er den vigtigste værdi ved distriktsforeningerne og 

Landsforeningerne for menighedsrådsmedlemmerne?” var svarene blandt andet, at 

distriktsforeningerne skal turde markere sig i forhold til provstier og stiftet, at de skal 

sørge for, at menighedsrådene får vigtig viden og stille kurser til rådighed med støtte 

fra Landsforeningen. 

 

Møderne gav også input til, hvad der er den unikke værdi for menighedsrådene ved 

at være medlem af distriktsforeningen/Landsforeningen. Her var svarene blandt 

andet kursustilbuddene, at det er en organisation/et forum uden indblanding fra 

myndighederne (herunder provsterne) og at det er et forum, hvor man kan dele 

erfaringer med hinanden. 

 

Noget af det konkrete, vi fik med fra møderne, har vi brugt til at gøre den del af 

hjemmesiden, der er særligt henvendt til jer distriktsforeninger, bedre. Vi har blandt 

andet opdateret med målrettet information og værktøjer. Tag et kig rundt på siderne her. 

 

Vi har desuden lavet en PowerPoint-præsentation, I kan bruge, når I skal fortælle de 

nye menighedsråd om Landsforeningen og distriktsforeningerne, fx når vi igen kan 

mødes til generalforsamlinger og møder i provstiregi. Den findes her - under oplæg om 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.menighedsraad.dk%2Fdistriktsforeninger%2F&data=04%7C01%7Clt%40menighedsraad.dk%7C8aae147b8ef946fcf6ee08d8b309b088%7C4914d367711a4ed6b9fc146092c90c64%7C1%7C0%7C637456201475191505%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=avcqfIksNhPP%2F9iPKShvcs7PYynzm3TbXbpOIHbpTEQ%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.menighedsraad.dk%2Fdistriktsforeninger%2Fvaerktoejer-for-distriktsforeningerne%2Fvelkomstpakke%2F&data=04%7C01%7Clt%40menighedsraad.dk%7C8aae147b8ef946fcf6ee08d8b309b088%7C4914d367711a4ed6b9fc146092c90c64%7C1%7C0%7C637456201475201454%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RR5bBK%2BBQDdz3vtPR9JGd8OhLuQKfZgrjI2N9Fjq2R0%3D&reserved=0


organisationen.   

 

Profilmateriale om, hvad menighedsrådene kan bruge os til: Vi har fået lavet en 

ny folder, som fortæller om Landsforeningens og distriktsforeningernes værdi og 

sammenhængen mellem menighedsrådene, distriktsforeningerne og 

Landsforeningen. 

Folderen vil blive omdelt på kurser fra januar 2021 og kan også læses og 

downloades fra vores hjemmeside allerede nu. Illustrationen øverst er i øvrigt fra 

denne folder. Vi håber, den kan støtte jer i indsatsen for at udbrede kendskabet til 

distriktsforeningen og få flere menighedsrådsmedlemmer til at engagere sig i den. For 

de foreninger, der afholder kurser, vil der være mulighed for at få 30 pjecer udleveret, 

hvis I vil have trykte eksemplarer. Den kan også hentes og printes herfra.   

 

I år skal I vælge nye distriktsforeningsbestyrelser. I arbejdet med at rekruttere 

kandidater, så husk, at den personlige kontakt fx pr. telefon er meget vigtig. For at 

støtte jer i rekrutteringsprocessen, har vi udarbejdet en række tips og trick. I kan finde 

dem her. 

 

Valg til Landsforeningens bestyrelse: I 2021 er der valg til Landsforeningens 

bestyrelse. Bestyrelsen består af 20 medlemmer, der vælges for fire år ad gangen. 

Det foregår på Landsforeningens årsmøde, som er planlagt til at finde sted 28. - 30. 

maj. Valgbestyrelsen, som blev valgt på Landsforeningens delegeretmøde den 31. 

oktober 2020, har afholdt sit første møde. Her blev delegeretfordelingen for det 

kommende årsmøde godkendt. Senest 19. marts 2021 skal kandidater til bestyrelsen 

indsendes til kontor@menighedsraad.dk. 

 

Kurser for nye menighedsrådsmedlemmer: Vi er kommet godt i gang med 

kurserne. Selvom corona fylder, har vi valgt at afholde kurserne som fysiske møder, 

hvor vi sammen med den arrangerende distriktsforening naturligvis sørger for at leve 

op til myndighedernes krav. Vi har samtidig valgt at give mulighed for - på nogle af 

kurserne -  at man kan deltage digitalt, hvis man føler sig mere tryg ved dette – vi 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.menighedsraad.dk%2Fdistriktsforeninger%2Fvaerktoejer-for-distriktsforeningerne%2Fvelkomstpakke%2F&data=04%7C01%7Clt%40menighedsraad.dk%7C8aae147b8ef946fcf6ee08d8b309b088%7C4914d367711a4ed6b9fc146092c90c64%7C1%7C0%7C637456201475201454%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RR5bBK%2BBQDdz3vtPR9JGd8OhLuQKfZgrjI2N9Fjq2R0%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.menighedsraad.dk%2Fmedia%2F3911%2Fprofilfolder.pdf&data=04%7C01%7Clt%40menighedsraad.dk%7C8aae147b8ef946fcf6ee08d8b309b088%7C4914d367711a4ed6b9fc146092c90c64%7C1%7C0%7C637456201475201454%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9n40Iuxsqw%2B%2BXWZNINN0Gk1r2HTgwKX8L%2BIA1i%2FAkW0%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.menighedsraad.dk%2Fdistriktsforeninger%2Fvaerktoejer-for-distriktsforeningerne%2Frekruttering&data=04%7C01%7Clt%40menighedsraad.dk%7C8aae147b8ef946fcf6ee08d8b309b088%7C4914d367711a4ed6b9fc146092c90c64%7C1%7C0%7C637456201475211410%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=CIN2K51W%2BaWSIAkoI6pmJyO1JxUU5VfQzqf3eZsJ0sA%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.menighedsraad.dk%2Fdistriktsforeninger%2Fvaerktoejer-for-distriktsforeningerne%2Frekruttering&data=04%7C01%7Clt%40menighedsraad.dk%7C8aae147b8ef946fcf6ee08d8b309b088%7C4914d367711a4ed6b9fc146092c90c64%7C1%7C0%7C637456201475211410%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=CIN2K51W%2BaWSIAkoI6pmJyO1JxUU5VfQzqf3eZsJ0sA%3D&reserved=0
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kalder det hybridkurser. Vi tester i øjeblikket webinarer, hvor der ikke er fysisk 

fremmøde, som en mulighed for at få flere på kursus hjemme fra stuerne i denne tid, 

hvor vi ikke kan mødes fysisk. 

 

For jer i distriktsforeningerne med kursusudbud i uge 1 og 2 har vi aftalt at 

gennemføre kurserne som webinarer. 

For at støtte jer i at arrangere kurserne, har vi udviklet retningslinjer for kursets 

afholdelse. I skal være meget opmærksomme på at sikre, at kursusstederne kender 

retningslinjerne - Find dem her. Retningslinjerne bliver opdateret løbende. 

 

Generalforsamlingerne venter lige om hjørnet i en tid med corona. Husk fristerne 

– generalforsamlingerne kan afholdes frem til 5. marts 2021, hvis I følger de 

vejledende vedtægter for distriktsforeningerne. Se jeres vedtægter for datofrister og 

sammenhold dem med vigtige datoer her.   

   

Også generalforsamlinger kan blive udfordret af forsamlingsmulighederne i denne tid. 

Vi forventer, at der vil være brug for fx særlige bordopstilling og andre 

foranstaltninger, der lever op til myndighedernes retningslinjer. Her kan I altid 

kontakte os for vejledning. Mail til kontor@menighedsraad.dk, hvis I har brug for hjælp i 

det nye år. 

 

Vi håber, at vi med dette nyhedsbrev har klædt dig på og inspireret dig til vinterens 

arbejde i distriktsforeningen. Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du 

har brug for rådgivning. 

 

Vi vil samtidig benytte lejligheden til at ønske dig en glædelig jul og et godt nytår! 

  

Med venlig hilsen 

Landsforeningen af Menighedsråd  

  

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.menighedsraad.dk%2Fmedia%2F3914%2Fretningslinjer-ved-afhold-af-kurser.pdf&data=04%7C01%7Clt%40menighedsraad.dk%7C8aae147b8ef946fcf6ee08d8b309b088%7C4914d367711a4ed6b9fc146092c90c64%7C1%7C0%7C637456201475211410%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xvK8VlYxejX3jXYE3GhMfGrGhZkMzd14BW5Sag%2Fz1UQ%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.menighedsraad.dk%2Fmedia%2F3892%2Ffrister-som-distrf-skal-vaere-opmaerksomme-paa-20-21.pdf&data=04%7C01%7Clt%40menighedsraad.dk%7C8aae147b8ef946fcf6ee08d8b309b088%7C4914d367711a4ed6b9fc146092c90c64%7C1%7C0%7C637456201475221366%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=I34i4gz8l5M0ad9Zj22ksX7bfk5QPAetjEhgHioAyNY%3D&reserved=0
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