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Beretning for 2020 
 

Bestyrelsens arbejde 

Vi kan se tilbage på et meget specielt år med distriktsforeningens arbejde. Vi havde netop afholdt 

bestyrelsesmøde onsdag den 11. marts 2020 om eftermiddagen, da statsminister Mette Frederiksen om 

aftenen lukkede Danmark ned. 

Vi nåede dog at afholde 4 bestyrelsesmøder i løbet af 2020. 

 

Kursusvirksomhed 2020 

Mandag den 20. januar 2020 afholdte vi ’Valgkursus’ i Kirkely i Snejbjerg. Det blev et godt og udbytterigt 

kursus med flere end 90 deltagere og med særdeles kompetente undervisere fra Landsforeningen af 

Menighedsråd. 

I bestyrelsen anser vi det for vigtigt, at Distriktsforeningen tilbyder nogle gode og relevante kurser for vore 

menighedsråd. 

Kurserne har vi valgt blandt Landsforeningens udbud af kurser. 

I 2020 havde vi dog besluttet, at vi alene ville afholde valgkurset med respekt for, at alle menighedsråd ville 

have fokus på det forestående menighedsrådsvalg i efteråret 2020. 

Kursusvirksomheden ville vi så tage op, når de nye menighedsråd var tiltrådt. 

 

Vi havde planlagt et kursus i brugen af den DigitaleArbejdsPlads – også kaldet DAP – så tidligt som muligt i 

2021 – nærmere bestemt den 8. februar 2021.  

Dette kursus måtte vi desværre aflyse/udsætte på grund af corona-restriktionerne. 

Vi anser det for vigtigt, at alle menighedsrådsmedlemmer bliver fortrolige med brugen af DAP’en. Derfor vil 

vi tilbyde det igen, så snart der bliver mulighed for det. 

Det er på den DigitaleArbejdsPlads, at I som menighedsrådsmedlemmer kan følge med i meddelelser fra 

blandt andet provsti, stift, kirkeministeriet og Landsforeningen. Det er også her, at I kan følge med i den 

indgående post til netop jeres menighedsråd. 

 

Landsforeningen tilbyder flere forskellige kurser målrettet menighedsrådsarbejdet, og vi kan som 

distriktsforening tilbyde jer deltagelse i disse kurser. 

Noget af jeres kontingent til Distriktsforeningen bliver brugt til at finansiere disse kurser, således at vi kan 

tilbyde dem til en pris af ’Gratis’ incl. fortæring. 

Vi har inden for de seneste 4 år afholdt kurser i ’DAP’, ’Budgetlægning og økonomistyring’, 

’Personalepolitik’, ’Arbejdsgiver i praksis’ og senest ’Valgkursus’. Vi har kun måttet aflyse et enkelt kursus 

på grund af for få tilmeldinger – det var ’workshop om 'Folkekirkens Dåbsinitiativ'. 

Vi håber, at også den kommende distriktsforeningsbestyrelse vil prioritere kursusudbuddet til 

menighedsrådene højt. 

Hvis I har forslag til kurser, er I meget velkomne til at kontakte en af de kommende bestyrelsesmedlemmer 

i Distriktsforeningen. 

 

Årsmøde 2020 – Landsforeningen af menighedsråd 

Ved Distriktsforeningens generalforsamling den 5. februar 2020 blev der valgt 6 delegerede, som alle 

glædede sig til at deltage i Landsforeningens årsmøde på Nyborg Strand i weekenden 5. – 7. juni 2020. 



Det er altid en spændende og god oplevelse at deltage i Landsforeningens årsmøde. Her er der mulighed 

for at møde menighedsrådsmedlemmer fra andre sogne i Danmark, samtidig med at man får indsigt i, hvad 

der foregår i Landsforeningen af Menighedsråd og indenfor det kirkelige område generelt. 

Årsmødet på Nyborg Strand blev udsat, og det endte med, at der lørdag den 31. oktober 2020 blev afholdt 

et digitalt delegeretmøde, hvor vi sad hjemme med vore elektroniske medier. 

Delegeretmødet med ca. 300 deltagere blev dermed afholdt, som det skulle.  

Det var en acceptabel løsning - men absolut ikke optimal. 

 

Møder med Distriktsforeningerne i Viborg Stift 

I henhold til vedtægterne for distriktsforeningerne i Viborg Stift skal vi afholde ét årligt fællesmøde. Mest af 

hensyn til fordeling af delegerede ved årsmødet. Men mødets indhold handler også om aktuelle 

opgaver/emner og erfaringsudveksling. I 2020 blev mødet afholdt den 21. oktober i Viborg. 

Distriktsforeningerne i Viborg Stift skal inden delegeretmøde i august 2021 gerne indstille minimum 2 

kandidater til Landsforeningens bestyrelse. 

 

Menighedsrådsvalg 2020 

2020 var året, hvor der skulle afholdes menighedsrådsvalg. For første gang efter den nye valgform. 

Det er vores indtryk, at valget forløb tilfredsstillende i de fleste menighedsråd i Herning Nordre og Søndre 

Provsti. 

Nogle sogne har dog måttet have udfyldningsvalg – sogne som tidligere har haft væsentlig større 

opbakning ved menighedsrådsvalg. 

Der var jo stadigvæk mulighed for at afholde afstemningsvalg – og det benyttede 3 sogne i vores distrikt sig 

af. 

Den nye valgform har stået sin prøve – der er plads til forbedringer – og det må vi så håbe på, at der bliver 

arbejdet videre med.  

 Men hvordan rekrutterer vi ny kandidater i fremtiden? 

 Skal vi blive bedre til at fortælle de ’gode’ historier om arbejdet i menighedsrådet? 

 Hvad er det, der gør det interessant og spændende at være menighedsrådsmedlem? 

Det kan vi jo alle tænke over! 

 

Der skal fra Distriktsforeningen lyde et stort ’VELKOMMEN’ til alle menighedsrådsmedlemmer, så vel 

nyvalgte, som de der fortsætter arbejdet. 

 

Tak for godt samarbejde 

Jeg vil afslutte denne beretning med – på bestyrelsens vegne – at takke alle menighedsråd i Herning 

Nordre og Søndre Provsti, Provstikontoret og Landsforeningen af Menighedsråd for et godt og udbytterigt 

samarbejde. 

 

 

Vi glæder os til det fortsatte samarbejde. 

 

 

På bestyrelsens vegne 

/Ane Marie Mortensen 

 


