
 

 

Uddybning af indholdet til møde den 4. oktober 2017 kl. 19.00-21.00 i  

festsalen hos Herning HF&VUC, Brorsonsvej 2, 7400 Herning  

målrettet menighedsrådsmedlemmer, præster og medarbejdere i Herning Nordre, Herning Søndre 

og Ikast-Brande Provstier 
 

De to foredragsholdere 

Biskop Henrik Stubkjær vil se sagen fra den kirkelige vinkel og Lillian Kusk Hundahl fra den verdslige vinkel, 

dvs. kirken som arbejdsplads. 

 

I folkekirken har vi menigheden som grundlag for, at kirken eksisterer som institution. Derfor er alle aktører 

- menighedsråd, præst og ansatte, uanset titel, alle til for én ting: At tjene menigheden i dennes ønske om 

at møde evangeliets ord, i ord og handling. Ingen (uanset hvilken titel man hægter på), kan derfor siges at 

være mere betydningsfuld end en anden, da enhver har menighedens tarv som begrundelse for sit arbejde 

– hver på sit felt, selvfølgelig. 

 

Vi ønsker at sætte fokus på 

- at menighed, menighedsråd, præster og ansatte alle har brug for hinanden, for at kirke og kirkeliv 

fungerer. 

- at Folkekirken som arbejdsplads og arbejdsopgaverne i Folkekirken er ”almindeligt arbejde” på 

arbejdsmarkedsvilkår. For de ansatte som arbejde, for menighedsråd som bestyrelse og arbejdsgiver 

- nødvendigheden af den gensidige forståelse af arbejdsopgaver og udfordringer mellem ansatte og 

ansatte, samt menighedsråd og ansatte imellem. 

- vigtigheden og betydningen af de faglige og fysiske rammer for arbejdet i det daglige. 

- nødvendigheden af møder for at skabe overblik over aftaler og for at skabe gensidig forståelse for 

hinandens opgaver og udfordringer – ud fra tanken om, at jo bedre man kender hinanden og hinandens 

arbejde og orienteringsbehov, jo bedre kan hverdagen fungere. Hvordan er det f.eks., vi taler til 

hinanden? 

- at den gensidige respekt ansatte imellem og mellem menighedsråd og ansatte er vigtig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Den gode arbejdsplads – du kan selv gøre en forskel 
- er overskriften for Lillian Kusk Hundahls foredrag.  

Den danske Folkekirke er en arbejdsplads som alle andre i Danmark. Vel er der specielle forhold, der gør sig 

gældende. Men det er der også på mange andre arbejdspladser. Vi kan derfor godt drage en parallel til den 

verdslige verden, når vi skal se på, hvad der kendetegner en god arbejdsplads. 

 

Du ved, at du er på en god arbejdsplads, når du som medarbejder 

- er stolt af det arbejde, du udfører 

- har tillid til de mennesker, du arbejder for og sammen med 

- føler et fællesskab med dine kolleger 

Du ved, at du er på en god arbejdsplads, når du som leder oplever, at 

- I når i mål med de forskellige opgaver 

- medarbejderne gør deres bedste 

- teamsamarbejdet er baseret på tillid 

 

På en god arbejdsplads gør alle deres bedste og når ”lige lidt mere” end umiddelbart forventet, fordi de 

sammen har opbygget en helt speciel kultur. 

 

Lillian Kusk Hundahl vil i sit indlæg om ”Den gode arbejdsplads” bl.a. komme ind på flg.: 

Hvilke kendetegn har kulturen på den gode arbejdsplads? 

Hvad forudsætter den? 

Hvilken forskel gør den? 

Hvad kan vi gå hjem og gøre for at styrke og værne om vores kultur? 

 

Om Lillian Kusk Hundahl 

Lillian er specialist i udvikling af mennesker og organisationer. Hun stiller sine godt 20 års erfaring inden for 

menneskeklogskab, ledelsesrådgivning og forretningsudvikling til rådighed, når hun er sparringspartner og 

konsulent for private og offentlige virksomheder og institutioner. 

 

Lillian er uddannet Master i Etik og Værdier i organisationer på Filosofisk Institut på Aarhus Universitet, er 

internationalt certificeret coach PCC og har løbende efteruddannet sig inden for såvel ledelse og 

organisation som personlig udvikling og facilitering af processer. 

Hun har tidligere været underviser og rådgiver inden for det ledelsesmæssige og kommunikative område 

med erfaring fra både den private og offentlige sektor. Hun har boet en årrække i udlandet, er flydende i 

engelsk, tysk og fransk og har bl.a. også arbejdet som emballageindkøber i fiskeindustrien og 

salgskoordinator inden for fødevare- og batteribranchen. 

 

I denne konkrete sammenhæng kan det nævnes, at Lillian tidligere har løst forskellige opgaver for Den 

danske Folkekirke, ligesom hun for år tilbage selv var aktiv som menighedsrådsmedlem. 

 

Fællesskabet er forudsætningen for, at evangeliet bliver hørt 
- er overskriften for biskop Henrik Stubkjærs foredrag. 

 


