Distriktsforeningen for
Herning Nordre og Søndre Provsti
Beretning for 2018
Bestyrelsens arbejde
Hvad foregår der i Distriktsforeningens bestyrelse?
Det vil vi forsøge at berette om i denne årsberetning.
Vi har afholdt 4 bestyrelsesmøder.
I har mulighed for følge indholdet af vores møder på Distriktsforeningens særskilte fane på provstiets
hjemmeside ’Herningprovstierne.dk.’ Her bliver referaterne publiceret.
En af vore primære opgaver er – at tilbyde jer relevante kurser, som Landsforeningen af Menighedsråd
udbyder.
Vi vælger kurserne i tæt samarbejde med provstiet, således at vi supplerer hinandens kursusvirksomhed –
fremfor at konkurrere.

Kursusvirksomhed 2018
I 2018 har vi afholdt kurset ’Budgetlægning og økonomistyring’ – onsdag den 2. maj 2018 i Kirkeladen,
Gjellerup. Kursets leder og instruktør var Thomas Oddershede, der er økonomisk konsulent i
Landsforeningen af Menighedsråd.
Et særdeles godt og udbytterigt kursus med 20 deltagere.
Vi udbød også en workshop om 'Folkekirkens Dåbsinitiativ' den 3. oktober 2018 i Kirkely, Snejbjerg.
Dette kursus/workshop måtte vi desværre aflyse på grund af for få tilmeldinger, da vi kun fik 5 tilmeldinger
fordelt på 4 menighedsråd.

Kursusvirksomhed 2019
Onsdag den 3. april 2019 kl. 18.00 - 21.00 – tilbyder vi jer kurset - ’Få styr på personalepolitikken’
Kurset afholdes i Kirkeladen, Gjellerup – og det er gratis for jer at deltage.
Indhold:
Kurset påbegyndes med en introduktion til emnet personalepolitik; hvorfor er det vigtigt? Hvad bliver mere
tydeligt, når vi har en personalepolitik? Hvilke faldgrupper er der?
Herefter gives eksempler på politikker indenfor relevante områder. Dette er bl.a.:
 Kommunikation og de gode samarbejdsrelationer
 Information og mødestruktur
 Medarbejderudvikling
 Arbejdsmiljø
 Arbejde og familieliv
 Ferie og sygdom
 Alkohol, rusmidler og rygning
Til sidst gennemgås konkrete redskaber til, hvordan I som arbejdsgiver går i gang med at udvikle den lokale
personalepolitik og hvordan I og medarbejderne kan understøtte de gode intentioner i
personalepolitikken, så politikken bliver et nærværende og konstruktivt arbejdsredskab, der medvirker til
skabelsen af en god arbejdsplads med et inspirerende arbejdsmiljø.
Vi overvejer endnu et kursus i løbet af efteråret 2019.

Foreløbig har vi kurset ’Lønforhandling – hvornår og hvordan’ i vore overvejelser.
Vi ved dog, at der på et tidspunkt også vil blive udbudt en workshop omkring den nye lov om valg til
menighedsråd.
Workshoppen skal ruste menighedsråd og valgbestyrelser til opgaven med at håndtere den nye valglov i
forbindelse med menighedsrådsvalget 2020
 Hvad er det nye?
 Hvordan gennemfører vi en god valgforsamling?

Årsmøde – Landsforeningen af menighedsråd
Fredag den 8. juni drog de 6 valgte delegerede fra Distriktsforeningen til Landsforeningens årsmøde på
Nyborg Strand.
Igen en spændende og god oplevelse, der varer fra fredag til søndag og hvor aktuelle emner om
Folkekirken blev drøftet.

Midtvejsmøde 2018
Lørdag den 17. november deltog vi i Landsforeningens midtvejsmøde.
Ved dette møde var et af punkterne det kommende folketingsvalg.
Senest i juni 2019 skal der være folketingsvalg. En række af kirkeordførerne har meddelt, at de ikke
genopstiller. Hvem vil i den kommende valgperiode komme til at tegne den kirkelige debat på
Christiansborg? Og hvad mener de om de store folkekirkelige spørgsmål?
Vi kan alle være med til at sætte de store folkekirkelige temaer til debat ved vælgermøder.

Distriktsforeningens opgaver og synlighed
Landsforeningen af menighedsråd indbød distriktsforeningerne for Holstebro-Struer, Lemvig, Ikast-Brande
og Herning til et strategiseminar den 16. april 2018.
Her drøftede vi blandt andet, hvordan vi kan skabe større bevidsthed blandt menighedsrådsmedlemmerne
om distriktsforeningens og landsforeningens eksistens.
Hvordan får vi flere sogne repræsenteret, ved vore kurser/arrangementer?

Himmelske dage på Heden 2019
I dagene fra den 30. maj til 2. juni 2019 afholdes ’Himmelske dage på Heden’ i Herning.
relation.

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 samarbejde.
Vi glæder os til det fortsatte samarbejde.
Januar 2019
Bestyrelsen
/Ane Marie Mortensen

