
GENERALFORSAMLING
Mød op til generalforsamling i Viborg Distriksforening for Viborg Østre Provsti og 

Viborg Domprovsti og vælg delegerede til Landsforeningens landsmøde.

Der er ligeledes nyvalg til bestyrelsen.

Inden valgene kan du møde formanden for Præsteforening og sognepræst i 

 Asmild-Tapdrup, Per Bucholdt Adreasen, som i et causeri giver indblik i og udblik 

fra det folkekirkelige maskinrum og fortæller om sit arbejde som 

formand for foreningen.

Husk tilmelding af hensyn til fortæring.

Distriktsforeningens generalforsamling holdes:

Tirsdag den 11. maj 2021 kl. 19.00
i Vestervang Kirkecenter

Dagsorden ifølge vedtægterne

VIBORG DISTRIKTSFORENING

DISTRIKTSFORENINGEN 2021-2022

Tirsdag d. 9. februar 2021:

Introduktionskursus for kasserere

Mandag den 15. marts 2021:

Introduktionskursus for formænd og næstformænd

Torsdag d. 8. april 2021:

Regnskabskursus for begyndere

Valg af delegerede
Delegerede til årsmødet på Nyborg Strand vælges på den årlige generalforsamling 

i Distriktsforeningen gældende for 1 år. Generalforsamlingen skal afholdes inde 1. 

marts. 

Viborg Distriktsforening har 6 delegerede, der vælges ved skriftlig afstemning. Det 

tilstæbes, at så mange sogne som muligt er repræsenteret på årsmødet. 

Medlemmer af et menighedsråd, der ikke er valgt som delegeret, kan deltage i 

årsmødet uden stemmeret



At være formand for Præsteforeningen
Deltag i generalforsamlingen og oplev causeri med Per Bucholdt Andreasen 

Sognepræst Per Bucholdt Andreasen, Asmild-Tapdrup, har siden 2007 været for-

mand for Præsteforeningen. I sit causeri giver han et indblik i og udblik fra det 

folkekirkelige maskinrum og fortæller om sit arbejde som formand for Præstefore-

ningen.

Hvem er vi
Viborg Distriksforening består af 52 menighedsråd i de to provstier i Viborg, Viborg 

Domprovsti, og Viborg Østre Provsti. Alle medlemmer af disse menighedsråd er 

samtidig medlemmer af distriktsforeningen.

Distriksforeningen varetager menighedsrådenes interesser, fremmer deres ind-

byrdes samarbejde og tilbyder ydelser efter lokale behov. Det handler især om at 

udbyde forskellige kurser.

Landsforeningen tilbyder gennem denne kursusvirksomhed aktuelle kurser, der er 

målrettet menighedsrådsmedlemmer med specifikke opgaver.

Bestyrelsesmedlemmer i Viborg Distriksforening

Jens Vestergaard (formand)
E-mail: j.vestergaard@os.dk
Viborg Østre Provsti

Helga Glargaard (næstformand)
E-mail: Helga.glargaard@mail.dk
Viborg Domprovsti

Erik Molls Rasmussen (kasserer)
E-mail: erikmolls@yahoo.dk
Viborg Domprovsti

Kristine Jersin (sekretær)
E-mail krje@km.dk
Viborg Domprovsti

Anders Ellebæk Hansen
E-mail: aneh@km.dk
Viborg Østre Provsti

Michael Hansen
E-mail: byggefirmaet@michaelhansen-as.dk
Viborg Domprovsti

Anders Laursen
E-mail: jetjawer@gmail.com
Viborg Østre Provsti

Lars Østergaard Nielsen
E-mail: LARSOENIELSEN@hotmail.com
Viborg Østre Provsti

Regnar Nielsen
E-mail: regnarnielsen@icloud.com
Viborg Domprovsti

Peter Thomsen
E-mail: gepethom@gmail.com
Viborg Domprovsti

Landsforeningen af Menighedsråd 
Foreningen er et hovedorgan for distriksforeningerne i Danmark og har sin admin-

istration i Sabro ved Århus. Den ledes af et sekretariat, der yder hjælp og rådg-

ivning til menighedsråd og distriksforeninger. Landsforeningen af Menighedsråd 

holder årsmøde hvert år på Nyborg Strand i maj/juni måned. Det besluttende 

delege ret møde er en del af årsmødet. Landsforeningen udgiver et medlemsblad 

med 10 numre årligt.

Præsteforeningen er interesseorganisation for folkekirkens præster, provster 

og biskopper samt øvrige teologer, og foreningen søger indflydelse på alle 

områder, der har betydning for medlemmernes løn- og ansættelsesforhold. 

Desuden forsøger foreningen at påvirker aktuelle kirkepolitiske dagsordener 

på alle folkekirkens niveauer.

Præsteforeningen søger derfor aktivt og målrettet at fremme foreningens in-

teresser ved at afgive høringssvar og indgå i udvalg, arbejdsgrupper og nævn 

m.m., hvor det har relevans for foreningens medlemmer.

Foreningen lægger i øvrigt vægt på en effektiv og målrettet kommunikation 

om de forhold, der har betydning for foreningens medlemmer.


