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Glem ikke SAMS’ generalforsamling som i 2021 holdes i Ribe 

Fritidscenter den nye dato bliver tirsdag den 10.maj kl.19.00. 

Her skal der vælges ny bestyrelse for de kommende 4 år samt de 

18 delegerede til årsmødet på Nyborg Strand, 6.-8.8.2021.      

Desuden er der mulighed for at opstille kandidater til Landsfor-

eningens bestyrelse, 2 læge og en gejstlig.               

         På SAMS bestyrelsens vegne  

 Peter Hundebøll   

Er du skrap til at kende kirkerne i  SAMSes 5 provstier   

 Denne lille konkurrence gemmer til vi afholder vores udsatte generalfor-

samling, 10.5. Vil du deltage og ikke kan komme til generalforsamlingen, 

kan du indsende senest 9.5. til  peterh@fdf.dk. Gætter du mindst tre delta-

ger du i udtrækningen, hvor 3 heldige kan glæde sig til en god flaske rødvin. 

Kirken er meget andet end mursten og 

økonomi.   

SAMS’ bestyrelse har bestemt, at de samtalekort, som Landsfor-

eningen sammen med Grundtvigsk Forum har udarbejdet, skal ind-

lede vores forårsmøde. 

Sognepræst Lars Bom Nielsen, medlem af SAMS’ bestyrelse, vil 

give en KORT introduktion, hvorefter samtalen i grupperne gives fri. 

Vi slutter med en fælles drøftelse af de fremkomne synspunkter; 

men NB: vi skal IKKE lave nogen fælles udtalelse. Vi glæder os til 

sammen med jer at prøve eller genoptage denne lille snakkeleg. 

Det handler om andet end mursten og økonomi i menighedsråde-

ne. 

Bespisningen er denne aften det traditionelle landgangsbrød med 

kaffe/the, øl eller vand, arrangementet er gratis. 

Generalforsamlingen afholdes efterfølgende med føl-

gende dagsorden, se side 2. Men af hensyn til det 

praktike, vil vi gerne have tilmeldinger ugedagen før 

(3.maj) til peterh@FDF.dk  
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Generalforsamlingen afholdes efterfølgende med følgende dagsorden: 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende 

punkter, jf. SAMS’ vedtægter paragraf 7.: 

1. Valg af dirigent 

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning 

3. Godkendelse af revideret regnskab 

4. Drøftelse af foreningens opgaver i det kommende år 

5. Drøftelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent for det efterfølgende år 

6. Valg af bestyrelse, der består af 7 medlemmer, heraf 2 præster.     

 Valg af 3 stedfortrædere til bestyrelsen, heraf 1 præst.     

 Valg af 2 revisorer.            

 Valg af 1 revisorsuppleant. 

7.     Opstilling af læge og gejstlig kandidat(er) til Landsforeningens bestyrelse i henhold       

  til Landsforeningens til enhver tid gældende vedtægter. Stiftet skal opstille mindst 

  2. for at være sikre på at få en repræsenteret. Lige nu er der kun 2 læge medlem

 mer valgt til Landsforeningens bestyrelse (Jens Krogh, Strellev, Ølgod og Peter 

 Hundebøll, Treenigheds, Esbjerg) 

7.    Valg af delegerede og stedfortrædere til Landsforeningens delegeretmøde. Der skal   

 vælges 18 delegerede ti Årsmødet på Nyborg Strand fredag den 6.—søndag den 

 8. august 2021. 

8. Indkomne forslag (der skal være formanden i hænde senest 1 måned før general

 forsamlingen) 

9. Eventuelt 

 

Så frem der ikke indkommer forslag fra medlemmerne, betragtes ovenstående, som 

den endelige dagsorden. 
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Introduktionskursus for nyvalgte kirkeværger 
Baggrund 

Kirkeværgen varetager det løbende tilsyn med kirken, kirkens bygninger og kirkegården på menig-

hedsrådets vegne. Hvis menighedsrådet har igangsat vedligeholdelsesprojekter, fx en større renove-

ring af kirkerummet, er det også typisk kirkeværgen, der er tovholder og står for kontakten til hånd-

værkerne.                                                             

Formål 

På kurset får du et overordnet kendskab til kirkeværgens opgaver og kom-petencer. Du får kendskab 

til de love og regler, der regulerer forholdene omkring kirken, dens bygninger og kirkegården. 

Målgruppe 

Nyvalgte kirkeværger. 

Indhold                                                                                                                                                                     

På kurset underviser en konsulent fra Landsforeningen og en arkitekt. Kurset kommer omkring føl-

gende emner:                                                                                                                                                         

—-Kirkeværgens vigtigste opgaver og kompetencer                           

—-Samspillet mellem kirkeværge og Kirke- og kirkegårdsudvalget.                                                                                                                       

Undervisningen tager afsæt i konkrete projekter, der illustrerer kirkeværgens opgaver.                        

Form 

Oplæg fra underviser og arkitekt. Der er mulighed for at stille spørgsmål undervejs.                                 

Underviser juridisk konsulent Jesper Breindahl og arkitekt Mogens Svenning. 

 

Tilmelding 

Lars Bom,  labn@km.dk 75 29 93 08                                                                                                                   

Tilmeldingsfrist: 16. august 2021 

Udbyder 

Sammenslutningen af Menighedsråd i Sydvestjylland - SAMS 
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Bestyrelsen for SAMS       

Lars Bom Nielsen, labn@km.dk, Thea Laukamp Nielsen then@km.dk, Nanna Hørlück    

Hansen nanna@horlyck.dk, Inger Biltoft inger@biltoft.dk, Vivian Gosch vivian.gosch@ 

hotmail.dk, Peter Hundebøll peterh@FDF.dk 

 

Betaling for kurser: 

Betaling skal ske en uge inden et arrangement til kasserer Jutta B.Kristiansen, Konto/
Reg.nr. 5998 – 5020284, Janderup -Kærup Andelskasse (Noter venligst menighedsrå-
dets navn på indbetalingen) 

 

 

Info om Introduktionskursus for nyvalgte kirkeværger 

 

 

 

 

TID OG STED: 

30. august 2021 kl. 18:00 - 21:00 

Ribe Fritidscenter 

Sportsvej 8 

6760 Ribe 

PRIS 

Medlemmer af Landsforeningen af Menighedsråd: 100 kr. 

Menighedsrådsmedlemmer som kommer fra menighedsråd, der ikke er medlemmer af Landsforeningen af      

Menighedsråd: 300 kr. 

 

Betaling skal ske en uge inden kurset til kasserer Jutta B.Kristiansen, Konto/Reg.nr. 5998 – 5020284, Janderup -

Kærup Andelskasse (Noter venligst menighedsrådets navn på indbetalingen) 
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