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Beretning for 2017 
 

Endnu et år er gået – for flere menighedsrådsmedlemmer har det været det første arbejdsår i 
menighedsrådet. 
Det er også et år, som har været præget af nyvalg til såvel Distrikts- og Landsforening og til provstiudvalget. 
 

Bestyrelsen 

Ved sidste års generalforsamling blev Ralf Roelsgaard, Haderup og Keld Hansson, Gullestrup nyvalgte til 
Distriktsforeningens bestyrelse. De har begge efterfølgende ønsket at udtræde af bestyrelsen - af 
arbejdsmæssige årsager. Inge Henriksen, Gjellerup som var 1. suppleant for bestyrelsesmedlemmer valgt 
for Herning Søndre Provsti og Britta Høj Andersen, Haderup, som var 1. suppleant for 
bestyrelsesmedlemmer valgt for bestyrelsesmedlemmer i Herning Nordre Provsti er dermed indtrådt i 
Distriktsforeningens bestyrelse.  
Bestyrelsen har efterfølgende foretaget ny konstituering, således at Erling Rasmussen nu er næstformand, 
Niels Johansen er uændret kasserer og Inge Henriksen er sekretær. 
 

DAP-kursus 

Den 31. maj afholdte vi – i samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd - et DAP-kursus. 
Et godt og udbytterigt kursus med 61 deltagere. Vi håber at deltagerne også efterfølgende har haft udbytte 
af kurset. 
Det er vigtigt, at menighedsrådsmedlemmerne aktivt benytter Den Digitale ArbejdsPlads – i daglig tale 
kaldet DAP’en. 
Det er her I finder information om, hvad der foregår i såvel provsti, Stift, Landsforening og Kirkeministeriet. 
Det er her I kan finde rådgivning og inspiration til arbejdet i menighedsrådet. 
 

Årsmøde – Landsforeningen af menighedsråd 

I juni 2017 var vi repræsenteret ved Landsforeningens årsmøde på Nyborg Strand. Det er altid spændende 
og udbytterigt at deltage i årsmøderne. Dels bliver vi opdateret med, hvad der foregår rent kirkepolitisk i 
Landsforeningen og samtidig møder vi menighedsrådsmedlemmer fra andre dele af landet og kan udveksle 
erfaringer. 
Det er en stor glæde, at vi i Viborg Stift nu er repræsenteret med 2 repræsentanter i bestyrelsen for 
Landsforeningen af Menighedsråd – sognepræst Iben Tolstrup, Lemvig og menighedsrådsformand Karl 
Georg Pedersen, Mejdal ved Holstebro. 
Iben vil senere i aften fortælle om arbejdet i bestyrelsen. 
 
Nogle af de væsentligste punkter, der arbejdes med i Landsforeningen lige nu er 

 Landsforeningen som arbejdsgiverorganisation 

 Samspillet og samarbejdet mellem Distriktsforeningerne og provsti og stift 

 Ny valgform til menighedsrådsvalg 
 
Lovforslaget til den nye valgform har været i høring og vi venter nu på resultatet. 
Vi vil følge arbejdet med disse punkter, da især punktet omkring ny valgform kan få betydning for flere af 
vores menighedsråd. 



 

Folkekirkens Familiestøtte i Herning Provstierne 
Ved sidste års inspirationsdag havde vi besøg af leder af Folkekirkens Familiestøtte Leif Sondrup, der 
fortalte om Folkekirkens Familiestøtte. Sammen med provst Asger Korsholm inspirerede han de 
fremmødte menighedsrådsmedlemmer til, at bakke op omkring ansættelse af en koordinator i Herning 
Nordre og Søndre Provsti. 
Med stort flertal blev det ved budgetsamrådsmødet i provstierne i august måned besluttet, at ansætte en 
koordinator i Herning Nordre og Søndre Provsti pr. 1. januar. 
 
I har senere i aften mulighed for at møde Lene Frølund Rasmussen, som er nyansat koordinator pr. 1. 
januar 2018. Lene vil dels præsentere sig – og give os et indblik i hendes arbejdsopgaver. 
 

Tak for godt samarbejde 

Jeg vil afslutte denne beretning med – på bestyrelsens vegne – at takke alle menighedsråd, Herning 
Provstierne, og Landsforeningen af Menighedsråd for et godt samarbejde. 
 
Vi glæder os til det fortsatte samarbejde. 
 
Januar 2018 
Bestyrelsen 
/Ane Marie Mortensen 
 

 

 

 

 

 


