
Distriktsforeningen for  
Herning Nordre og Søndre Provsti 
 

 

Beretning for 2019 
 

Bestyrelsens arbejde 

Vi kan igen se tilbage på et godt og spændende år med distriktsforeningens arbejde. 
Vi har afholdt 4 bestyrelsesmøder, hvor vi blandt andet har drøftet og taget beslutninger omkring 
kursusvirksomhed – og drøftet andre aktuelle emner. 
 

Kursusvirksomhed 2019 

’Få styr på personalepolitikken’ – kurset blev afholdt onsdag den 3. april 2019 i Kirkeladen i Gjellerup – 20 

tilmeldinger. 

Instruktør var udviklingskonsulent Lisa Junge fra Landsforeningen af Menighedsråd. 

På kurset blev deltagerne klogere på, hvorledes menighedsrådene påbegynder og vedligeholder en 

personalepolitik. 

’Arbejdsgiver i praksis’ – kurset blev afholdt onsdag den 2. oktober 2019 i Vildbjerg Kirkecenter – 31 

tilmeldinger. 

Instruktør var juridisk konsulent Martin Harregaard Pedersen, Landsforeningen af Menighedsråd. 

Kursets formål var, at skabe forståelse for rollen som arbejdsgiver, herunder ledelsesret, ledelsespligt og 

hvordan en aktiv ledelse er med til at skabe rammerne for en god lokal folkekirkelig arbejdsplads. 

 

Bestyrelsen ser med glæde og tilfredshed tilbage på 2 gode kurser med kompetente og engagerede 

instruktører og god opbakning fra menighedsrådene. 

 

Kursusvirksomhed 2020 

’Valgkursus’ – afholdes mandag den 20. januar 2020 i Kirkely, Snejbjerg. Ved tilmeldingsfristens udløb har 

vi modtaget tilmelding fra 86 menighedsrådsmedlemmer fordelt på 26 menighedsråd inden for vores eget 

distrikt og 4 menighedsråd fra andre distriktsforeninger. 

 

Distriktsforeningens bestyrelse har ikke planlagt yderligere kursustilbud i 2020, da vi forventer, at 

menighedsrådene vil være optaget af det forestående menighedsrådsvalg. 

 

Efter menighedsrådsvalget vil den nuværende bestyrelse, som er på valg til foråret 2021, i samråd og 

samarbejde med Herning Provstierne planlægge aktuelle kurser for nye menighedsråd/ 

menighedsrådsmedlemmer. 

 

Årsmøde 2019 – Landsforeningen af menighedsråd 

De 6 delegerede fra Distriktsforeningen deltog i Landsforeningens årsmøde på Nyborg Strand den 10. til 12. 
maj 2019. 
Der blev fremlagt og drøftet mange spændende og relevante emner på årsmødet. 
Beretning med videre er tilgængelig på Landsforeningens hjemmeside. 



 

Midtvejsmøde 2019 

Lørdag den 23. november 2019 var vi repræsenteret ved Landsforeningens midtvejsmøde. 
Hvor følgende – blandt andre – punkter blev drøftet: 

Landsforeningens 100-års jubilæum i 2020 (1. marts) 

 Jubilæumsskrift vil blive udsendt med Menighedsrådenes blad i maj måned 2020. 

Årsmødet den 5. – 7. juni 2020  

Årsmødet vil være præget af jubilæet med blandt andet: 

 Åbent arrangement fredag kl. 13.30-18.30  

o Reception med formandens jubilæumstale. Kirkeministeren er indbudt.  

o 6-8 valgfri oplæg/workshops/samtalesaloner om menighedsrådsarbejde og kirkeliv 

 Jubilæumsfestmiddag fredag aften for årsmødedeltagere og indbudte gæster 

 Jubilæumsgudstjeneste søndag 

Dertil kommer selvfølgelig den ordinære del af årsmødet – delegeretmødet. 

Demokratisering af folkekirkens økonomi 

 Eks.: Teksterne i menighedsrådsloven og økonomiloven skal være tydeligere om det enkelte 

menighedsråds indflydelse på og ansvar for både sognets og provstiets økonomi. 

Menighedsrådsvalg 2020 

 Den nye valglov for menighedsråd 

Rollefordeling vedr. bl.a. rådgivning af menighedsråd 

 Landsforeningen arbejder for en egentlig aftale om fordelingen af rådgivningsopgaverne. For at 
undgå ressourcekrævende overlap, skelne mellem rådgivning og tilsyn og have fokus på viden 
og kompetence. 

 

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 mere om aktuelle 
opgaver/emner og erfaringsudveksling. I 2019 blev mødet afholdt den 6. maj og vores repræsentanter i 
Landsforeningens bestyrelse deltog med informationer om aktuelle emner. 

Torsdag den 28. november 2019 deltog vi i møde i Bispegården i Viborg sammen med øvrige 
bestyrelsesmedlemmer i Viborg Stifts Distriktsforeninger, medlemmerne af Provstiudvalgene i Viborg Stift 
og provsterne i Viborg Stift. 
Mødet handlede blandet andet om samvirke og samskabelse mellem provstiudvalg, menighedsråd, 
distriktsforeningerne og Viborg Stift. 
Der blev blandt andet drøftet mulighed for at arrangere fællesmøder om emnet ’Ny liturgi’ – i lighed med 
Luther-aftnerne. 
 

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. 
 
Januar 2020 
På bestyrelsens vegne 
/Ane Marie Mortensen 


