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Programmer eller dagsordener til møder i arbejdsgruppen
»Kirken på Landet« i perioden 2012  2015.
I efterfølgende dokument har jeg samlet mødeindkaldelserne, som blev sendt af Birgitte Møldrup, der var
"tovholder" i arbejdsgruppe. Der blev holdt 10 møder i arbejdsgruppen, de fleste var med overnatning og
strakte sig over to dage. De fleste møder blev holdt i Løgumkloster. Nogle gange var det Vartov, der lagde
hus til.
Holger Villadsen, den 16. januar 2020.

KIRKEN PÅ LANDET arbejdsgruppe 2012-2013

Samarbejde mellem Grundtvigsk Forum, TPC og Lolland‐Falster Stift.

16. august 2012

Program for arbejdsgruppens første møde den 7.8. september 2012 i Løgumkloster.
Mødet foregår på Folkekirkens Pædagogiske Institut, Kirkealle 2, 6240 Løgumkloster.
Indkvartering (overnatning) sker i TPC's studiehuse i Klostergade.
Måltiderne indtages på Løgumkloster Refugium: Aftensmad kl. 17.30, morgenmad kl. 8.15, frokost kl. 12.
Fredag den 7. september
14.00
14.15
14.30

Velkomst, praktiske informationer og værelsesanvisning (Kirkealle 2).
Indledning ved Birgitte Møldrup.
Kaffe.
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15.00

17.30
18.30
19.00

Hasse N. Jørgensen: Hvordan spiller kirke‐ og foreningsliv sammen i danske landsogne.
Orientering om igangværende projekt i Malt provsti i samarbejde mellem provstiet, Syddansk
Universitet og Landdistrikternes Fællesråd.
Aftensmad på Refugiet.
Aftensang i kirken.
Præsentation.
Arbejdsgruppens medlemmer præsenterer sig selv, deres holdninger og ideer til projektet »Kirken
på Landet« (ca. et kvarter til hver).

Lørdag den 8. september
8.15
9.00

Morgenmad på Refugiet.
Planlægning af arbejdsgruppens møder.
a) Workshop. Idéudvikling i to hold.
b) Udveksling af ideer og derefter afgrænsning af emner, temaer, oplægsholdere m.m.
c) Fastlæggelse af datoer for arbejdsgruppens kommende møder i 2012 og 2013.

12.00

Frokost på Refugiet – og derefter afrejse.
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KIRKEN PÅ LANDET arbejdsgruppe 2012-2013

Samarbejde mellem Grundtvigsk Forum, TPC og Lolland‐Falster Stift.

oktober 2012

Program for arbejdsgruppens andet møde den 9.10. november 2012 i Løgumkloster.
Mødet foregår på Folkekirkens Pædagogiske Institut, Kirkealle 2, 6240 Løgumkloster.
Overnatning sker i TPC's studiehuse i Klostergade.
Måltiderne indtages på Løgumkloster Refugium: Aftensmad kl. 17.30, morgenmad kl. 8.15, frokost kl. 12.
Fredag den 9. november
14.00
14.15
14.30
15.30
17.30
18.30
19.00

Ankomst, praktiske informationer og værelsesanvisning (Kirkealle 2).
Kaffe.
”Siden sidst” ved Birgitte Møldrup og præsentation af nye medlemmer.
”Bordet rundt” hvor vi kort lufter tanker, vi hver især har haft siden sidst.
Oplæg v. Merethe Jørgensen: ”Kirken på landet – afvikling eller udvikling”. Oplægget er
resultaterne af en studieorlov. Herefter debat.
Aftensmad på Refugiet.
Aftensang i kirken.
Oplæg ved Christina Rygaard Kristiansen om ”Den engelske model” (se
www.arthurrankcentre.org.uk) og præsentation af en ledelses‐model.
Herefter debat, ost og rødvin.

Lørdag den 10. november
8.15
9.00
10.30
12.00

Morgenmad på Refugiet.
Arbejdsgruppen arbejder!:
HVORFOR skal der være/er der en kirke på landet? Med afsæt i Christinas tanker i oktober‐
brevet.
Undersøgelsens indhold. Hvad vil vi vide (og hvorfor vil vi vide det)? Vi samler tankerne i forhold
til samarbejdet med Landsforeningen.
Frokost på Refugiet – og derefter afrejse.
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Med forbehold for ændringer og justeringer 

KIRKEN PÅ LANDET arbejdsgruppe 2012-2014

Samarbejde mellem Grundtvigsk Forum, TPC og Lolland‐Falster Stift.

Februar 2013

Program for arbejdsgruppens tredie møde den 7.9. marts 2013 på Vartov
Mødet foregår på Vartov, Farvergade 27, 1463 Kbh.K., i mødelokalet »Kredsen«.
Overnatning for 5‐6 personer sker på Vartov, incl. linned og håndklæder.
Enkelte overnatter på hotel (Gustav G) eller privat (Merethe J).
Måltiderne indtages på Vartov, i Store Kaffestue.
Akademileder på Vartov, Birgitte Stoklund Larsen deltager i mødet torsdag og fredag.
Torsdag den 7. marts
17.00
Ankomst, praktiske informationer og værelsesanvisning
17.30
Aftensmad
18.30
”Siden sidst” ved Birgitte Møldrup og præsentation af nyt medlem.
”Bordet rundt” hvor vi får 2 minutter hver om tanker vi har haft siden sidst.
19.00
Oplæg v. Holger Villadsen.
1.”Den tyske kirke på landet” – et sammendrag (Kay‐Ulrik Bronk)
2. Fremlæggelse af arbejde omkring gudstjenestefrekvens.

Fredag den 8. marts
8.15
9.00

Morgenmad
Marie H. Thomsen: Præsentation af afhandlingen ”Et åbent hus med mange indgange” samt
perspektiver for og idéer til gruppens fremtidige arbejde.

5
11.30
12.15
15.00
16.00
18.00
19.00

Frokost
Workshop/Facilitering af arbejdsgruppens områder v. erhvervspsykolog Morten Kamp Andersen
Kaffe.
Besøg af Hans Raun Iversen: Forholdet mellem afvikling og udvikling. Derefter debat.
Aftensmad på Vartov
Besøg af Biskop Steen Skovsgaard: Land og by – to sider af samme sag.
Herefter debat, ost og rødvin.

Lørdag den 9. marts
8.00

Morgenmad.

Forsøg på afklaring af hensigten med:
8.30‐9.30

Undersøgelserne ‐ kort formuleret af Marie H. Thomsen.
Tid til kommentarer og forbedring/uddybning af ”hensigtserklæringen”.
Lille pause

9.30‐11.00

Konferencen 20‐22. marts 2014 ‐ kort formuleret af Holger Villadsen
NB! Først og fremmest skal det så vidt mulig afklares: Hvordan skal konferencen
sammensættes? Konferencens program og formål, emner, foredragsholdere, inviterede.
Lille pause

11.00‐12.00

Netværket ‐ kort formuleret af Birgitte Møldrup.
Tid til kommentarer og forbedring/uddybning af ”hensigtserklæringen”
(Ved arbejdsgruppen 4. møde 23.‐24. august vil denne del få mere tid)
Lille pause

12.00 ‐13.00 Opsamling, afklaring og konkret plan for arbejdsgruppens videre arbejde og
kommunikation/eksponering. Inkl. sandwich.

Med forbehold for ændringer og justeringer 
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KIRKEN PÅ LANDET arbejdsgruppe 2012-2014

Samarbejde mellem Grundtvigsk Forum, TPC og Lolland‐Falster Stift.

August 2013

Program for arbejdsgruppens fjerde møde den 23.24. august 2013 i Løgumkloster.
Mødet foregår på Folkekirkens Pædagogiske Institut, Kirkealle 2, 6240 Løgumkloster.
Overnatning sker i TPC's studiehuse i Klostergade.
Måltiderne indtages på Løgumkloster Refugium: Aftensmad kl. 17.30, morgenmad kl. 8.15, frokost kl. 12.
Fredag den 23. august
14.00
14.15
14.30
14.45
15.30
16.30

Ankomst, praktiske informationer og værelsesanvisning (Kirkealle 2).
Kaffe.
Velkomst ved Birgitte Møldrup.
Orientering om konferencen ved Christina Rygaard Kristiansen og Holger Villadsen, samt lufte
ideer om vores rolle på konferencen til videre drøftelse lørdag formiddag.
Orientering ved Jakob Egeris Thorsen/Marie Hedegaard Thomsen om undersøgelserne.
Oplæg (25. min) v. Generalsekretær i Samvirkende Menighedsplejer Kirsten R. Laursen:
menighedspleje og landkirken – passer det sammen?…eller kunne de komme til det! Herefter debat.

17.30
18.30
19.00

Aftensmad på Refugiet.
Aftensang i kirken.
Oplæg (25 min.) ved Bent Nicolaisen, ”Landsbypiloterne”: Om landsby‐udvikling. Bent Nicoliasen
vil fremlægge parametrene for udvikling i udkantsdanmark og vi skal dernæst debattere om
kirken kan spille en rolle i den proces??
Ost og rødvin.

Lørdag den 24. august
8.15
Morgenmad på Refugiet.
Konferencen 2014:
9.00
Konferencen torsdag: 3 oplæg om hvad? og ved hvem? Skal der være en forbindelse til workshop?
Læg venligst hovederne i blød inden vi ses. Ved Holger Villadsen. Vi kaster også et blik på
gæstelisten.

7
10.30
12.00

Konferencen lørdag: Workshops. Fastlægge hvilke? Og hvordan? Og ved hvem? Læg venligst
hovederne i blød inden vi ses. Ved Christian R.K.
Frokost på Refugiet – og derefter afrejse.

Med forbehold for ændringer og justeringer.

Sommerhilsner fra Birgitte Møldrup.

KIRKEN PÅ LANDET arbejdsgruppe 2012-2014

Samarbejde mellem Grundtvigsk Forum, TPC og Lolland‐Falster Stift.

Oktober 2013

Program for arbejdsgruppens femte møde den 15.16. november 2013 i Løgumkloster.
Mødet foregår på Folkekirkens Pædagogiske Institut, Kirkealle 2, 6240 Løgumkloster.
Måltiderne indtages på Løgumkloster Refugium: Aftensmad kl. 17.30, morgenmad kl. 8.15, frokost kl. 12.
Det er planen at vi lørdag skal høre det, der skal blive de tre oplæg ved arbejdsgruppen ved konferencen.
Fredag er øvrige gruppemedlemmer sat på til et oplæg. Mogens har allerede givet et emne, mens Birger
har en bunden opgave idet han har øjnet en mulighed for en workshop om Kirken på Landet på næste års
landsmøde i Menighedsrådsforeningen. Ved alle oplæggene ville det glæde mig meget, hvis alle ville give
deres tanker frit løb, og give udtryk for sin egen holdning. Der er desværre afbud fra Marie og Gustav og
vores nye ”medarbejder” ved CSR, Janna Egholm, vil I heller ikke se, men I vil blive løbende orienteret.
Fredag den 15. november
14.00
Ankomst, praktiske informationer og værelsesanvisning (Kirkealle 2).
14.15
Kaffe.
14.30
Velkomst og orientering om pilotprojekt ved Birgitte Møldrup
14.45
Oplæg ved Merethe Jørgensen. ”Hvad sker der i Vandborg?”
15.15
Oplæg ved Mogens Hess. ”Tanker om betydning, vilkår og muligheder” (se bilag!)
16.00
Holger V. orienterer om konferencen og vi fordeler opgaver på konferencen.
17.30
Aftensmad på Refugiet.
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18.30
19.00

Aftensang i kirken.
Oplæg ved Birger Nygaard om workshop på Landsforeningens årsmøde.
Forsøg på afklaring: hvad kunne sådan en workshop indeholde?

Lørdag den 16. november
8.15
Morgenmad på Refugiet.
Konferencen 2014:
9.00
Konferenceoplæg ved Christina. ”Fra enkeltstående kirke til en del af et netværk” 20 minutter og
derefter respons.
9.40
Konferenceoplæg ved Holger V. ”Og folket svarer” 20 minutter og derefter respons
10.20
kaffe
10.30
Konferenceoplægget ”Er kirken på landet en særlig kirke?” ved Birgitte. 20 minutter og derefter
respons.
11.10
Opsamling.
12.00
Frokost på Refugiet – og derefter afrejse.
Med forbehold for ændringer og justeringer.

Glædeligt gensyn fra Birgitte Møldrup.
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KIRKEN PÅ LANDET arbejdsgruppe 2012-2014

Samarbejde mellem Grundtvigsk Forum, TPC og Lolland‐Falster Stift.

januar 2014

Program for arbejdsgruppens femte [sjette] møde den 31. januar  1. februar 2014 i
Løgumkloster.
Mødet foregår på Folkekirkens Pædagogiske Institut, Kirkealle 2, 6240 Løgumkloster.
Måltiderne indtages på Løgumkloster Refugium: Aftensmad kl. 17.30, morgenmad kl. 8.15, frokost kl. 12.
Denne gang skal vi have besøg af Kirkefondets Henrik Bundgaard Nielsen, høre Birgittes indledende
reviderede oplæg og høre og give respons på Christinas oplæg.
Men først og fremmest skal vi have styr på workshops til vores konference, da det er vores sidste møde
inden konferencen.
Fredag den 31. januar
14.00
Ankomst, praktiske informationer og værelsesanvisning (Kirkealle 2).
14.15
Kaffe.
14.30
Velkomst og orientering om pilotprojekt samt diakoniprojekt v. Birgitte Møldrup
Orienterer om konferencen og opdatering på opgaver på konferencen v. Holger V.
15.00
Konferenceoplægget ”Er kirken på landet en særlig kirke?” ved Birgitte Møldrup. Respons.
15.30
Konferenceoplæg ved Christina. ”Fra enkeltstående kirke til en del af et netværk”. Respons.
Orientering om kursus i England sidst i februar.
16.15
Workshops. Hvordan gør vi? Birgitte Stoklund viser vejen (da hun skal ”samle op” på
konferencen), i samråd med Christina og Gustav (som har designet workshops´ene). I må meget
gerne lige have vendt det med hinanden inden vi mødes. Arbejdes færdig lørdag.
17.30
Aftensmad på Refugiet.
18.30
Aftensang i kirken.
19.00
Generalsekretær for Kirkefondet, Henrik Bundgaard Nielsen: ”Kirkefondet og sogneudvikling” og
dernæst en drøftelse af sogneudvikling på landet!
20.00
Evt. videre drøftelse af workshop.
Lørdag den 1. februar
8.15
Morgenmad på Refugiet.
Konferencen:

10
9.00
10.20
10.30
12.00

Workshops. Hvordan gør vi? Birgitte Stoklund viser vejen, i samråd med Christina og Gustav.
Workshop planlægges.
kaffe
Workshops planlægges og præsenteres
Frokost på Refugiet – og derefter afrejse.

Med forbehold for ændringer og justeringer.

Glædeligt gensyn fra Birgitte Møldrup.
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KIRKEN PÅ LANDET arbejdsgruppe 2012-2014

Samarbejde mellem Grundtvigsk Forum, TPC og Lolland‐Falster Stift.

maj 2014

Program for arbejdsgruppens syvende møde den 23.‐24. maj 2014 på Vartov.

Birgitte Stoklund har sørget for, at der er reserveret værelser til alle! Og maden bliver der også sørget for.
Denne gang skal vi have besøg af Johanne Langkjær Fårup, www.4kirker.dk , der skal være startskuddet til
en best‐practice‐øvelse for hvordan man er kirke på landet, strukturelt og indholdsmæssigt. Det er mhp. at
forsøge sig med en guide for menighedsråd og en guide for stifterne.
Vi har denne gang en dagsorden, som vi skal forsøge at komme igennem fredag aften og sidst lørdag
formiddag.
Vi skal også høre Birgitte Stoklund Larsen fortælle om sit ”Laboratorium – sprog for tro” der skal føre til en
samlet overvejelse i gruppen om ”discipleskab på dansk” mhp. en fremtidig seminarvirksomhed for en evt.
netværksmedarbejder for Kirken på landet. (se http://www.grundtvig.dk/akademi/studiekredse‐moeder‐
og‐kurser/tidligere‐afholdte‐moeder‐kurser‐studiekredse/laboratorium‐sprog‐for‐tro.html.)
Fredag den 23. maj
14.00
Ankomst og værelsesanvisning i porten og kaffe i ”Studenterkredsen”.
14.30
Velkomst og orientering v. Birgitte M. og foreløbig evaluering af konferencen.
15.00
Johanne Langkjær Fårup. ”Et landsogneliv på Fyn. Hvad fungerer og hvad fungerer ikke”
15.45
Inspireret af Johanne tager vi fat i wokshopnoterne fra konferencen, og laver forsøget:
kan man lave en guide for menighedsråd på landet? (dagsordenes punkt 8)
Udover workshop‐emnerne, skal vi også turde kigge lidt på det strukturelle og spørge:
Kan man lave en guide til Stifterne?
17.30
Opsamling og tanker om evt. videre arbejde med de to ”guider”.
18.00
Aftensmad
19.00
Status og fremtiden for arbejdsgruppens arbejde. Dagsorden:
1. Evaluering af konference og arbejdsgruppens hidtidige arbejde.
2. Opfølgende konference i 2016 eller 2017. Vil vi gribe denne opfordring fra kirkeministeren? I givet
fald udløser det, at der er nogen der skal arbejde med sagen i 2015 og 2016, og måske også 2017.
3. Netværkskoordinator. Hvis der bliver bevilget penge til en netværkskoordinator i tilknytning til FUV,
hvordan skal vedkommende så arbejde? Hvad skal relationen mellem arbejdsgruppen og
netværkskoordinator være?

12
4. Arbejdsgruppens fremtid i 2015 og 2016 og måske 2017? Skal arbejdsgruppen fortsætte sit
arbejde? Hvem kan og vil fortsætte? Og hvad skal den arbejde med? Hvem skal udpege
medlemmerne?
5. Regionale inspirationsdage / regionale konferencer. (Det kigger vi på lørdag formiddag) Vi har
tidligere talt om at holde nogle regionale konferencer eller kursusdage i indeværende efterår, men her
er vi vist ved at være for sent ude? Skal vi arbejde med det? Og hvem skal gøre det?
6. Udpegelse af medlemmer til følgegruppen i tilknytning til undersøgelsen. Bliver kun relevant, hvis
der bevilges penge til projektet.
7. Hjemmeside for Kirken på Landet. Bør vel afvente en eventuel ansættelse af en
netværkskoordinator.
8. Guide for præster og menighedsråd på landet. (fredag eftermiddags gruppe arbejde) Et af
forslagene på konferencen var, at der udarbejdes en sådan guide. Hvordan skal det gribes an? Hvornår
skal arbejdet starte? Hvem skal lede det?
9. Andre konkrete initiativer som opfølgning på konferencen?

20.30

En aftenssang – vælges af Holger.

Lørdag den 24. maj
8.15
Morgenmad
9.00
Morgensang ‐ vælges af Merethe
9.15
Birgitte Stoklund Larsen. ”Hvordan kan man gøre menigheden til (frivillige) disciple i praksis, uden
at sige ordet ”discipel”?” Ideer til seminarer for menighedsråd/menigheder på landet til videre
brug for en netværksmedarbejder.(dagsordnens punkt 5)
10.30
Kaffe
10.45
Vi fortsætter dagsordenen fra fredagens ”status og fremtiden for arbejdsgruppens arbejde”
12.00
Frokost og derefter afrejse.

Med forbehold for ændringer og justeringer.

Glædeligt gensyn fra Birgitte Møldrup.
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KIRKEN PÅ LANDET arbejdsgruppe 2012-2014

Samarbejde mellem Grundtvigsk Forum, TPC og Lolland‐Falster Stift.

august 2014

Program for arbejdsgruppens ottende møde den 22.‐23. august 2014 i Løgumkloster.
Mødet foregår på Folkekirkens Pædagogiske Institut, (ikke Præstehøjskolen!)Kirkealle2, 6240 Løgumkloster.
Måltiderne indtages på Løgumkloster Refugium: Aftensmad kl. 17.30, morgenmad kl. 8.15, frokost kl. 12.
Vi får et kort besøg af Mogens Lindhardt, der starter kursus fredag, men han vil gerne være sammen med
os en lille halv time, når han kan se sit snit til det og dele sine tanker om kirken på landet. Så vi tager imod,
når han træder ind ad døren.
Jeg har også bedt Hans Vium Mikkelsen om at afsætte lidt tid så vi kan vende og dreje tanken om en evt.
netværks‐medarbejder der kunne have udgangspunkt i Løgumkloster. Jeg har ikke hørt om han finder
tiden, men vi er klar, hvis han dukker op!!!
Timerne vil vi i øvrigt bruge på at få os talt ind på forskellige presserende punkter, som er angivet nedenfor
i et program som kun er vejledende.
Fredag den 22. august
14.00
Ankomst, praktiske informationer og værelsesanvisning (Kirkealle 2).
14.15
Kaffe i TPC‐huset.
14.30
Velkomst og orientering v. Birgitte Møldrup
Kirkeministiet har opslået nye udviklingsmidler øremærket diakoni og Kirken på Landet! (tjek
KMs hjemmeside) Skal vi tage bolden op…og hvad skal vi søge til?
15.00
Diakoni‐projektet. Birger, Birgitte og Holger orienterer om mødet på Vartov den 12.08. og lægger
op til brainstorm og debat om hvordan vi bedst får de tildelte midler brugt.
16.15
Efteruddannelsestilbud for præster på landet E15. Hvad skal de tilbydes?
17.30
Aftensmad på Refugiet.
18.30
Aftensang i kapitelsalen.
19.00
Evt. leder FUV Hans Vium Mikkelsen forbi. Hvordan forholder FUV sig til vores idé om en
netværksmedarbejder?? Indsnævring af behov/ansættelsesforhold/udbytte.
Lørdag den 23. august:
8.15
Morgenmad på Refugiet.

14
9.00
10.20
10.30
12.00

Netværksmedarbejder? Fortsat diskussion og brainstorm. Papir udfærdiges. Evt. besøg af Mogens
Lindhardt.
kaffe
Opsamling på hvordan vi arbejder videre for Kirken på Landet: Undersøgelse, konference,
efteruddannelse, evt. medarbejder. Hvordan sikrer vi at der fortsat er fokus på kirken på landet?
Frokost på Refugiet – og derefter afrejse.

Med forbehold for ændringer og justeringer.

Glædeligt gensyn fra Birgitte Møldrup.
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KIRKEN PÅ LANDET arbejdsgruppe 2012-2014

Samarbejde mellem Grundtvigsk Forum, TPC og Lolland‐Falster Stift.

oktober 2014

Program for arbejdsgruppens niende møde den 7.‐8. november 2014 i Løgumkloster.
Mødet foregår på Præstehøjskolen (”Slottet”) 6240 Løgumkloster og vi sover i studielejlighederne på Kirke
Allé. Måltiderne indtages på Løgumkloster Refugium: Aftensmad kl. 17.30, morgenmad kl. 8.15, frokost kl.
12.
Dette bliver vores sidste møde i arbejdsgruppens nuværende form, og med dets hidtidige opdrag. Derfor er
der meget vi skal nå! Arbejdet fortsætter dog i flere udvalg, som vi derfor vil tage op, som nedenfor.
Vi samles først kl. 15.00 da Christina, Merethe og jeg holder møde med Benny Grey Schuster om ugekursus
for præster 12‐15.
Fredag den 7. november
15.00
Velkomst v. Birgitte Møldrup
Status og drøftelse af:
1. Projektmedarbejder forår/sommer 2015?
2. I gangværende undersøgelse med LM.
3. Seminardag i forsommeren 2015 (opfordr. Fra KM)
4. Ugekursus for præster september 2015.
5. anvendelse af diakonimidler sommer/efteråret 2015.
6. Indhold i Kritisk Forum marts 2016
7. Konference II foråret 2016
8. ”Pleje” af netværk/baggrundsgruppe og interessenter?

v. Birger
v. 3 x B
v. Christina
v. Merethe
v. Birgitte Stoklund
v. Birgitte Stoklund
v. Holger
V. Birgitte M

Navnene antyder blot dem der orienterer og sætter drøftelse i gang.
17.30
18.30
19.00
20.00

Aftensmad på Refugiet.
Aftensang i kapitelsalen.
Fortsættelse af ovenstående punkter
Ost, rødvin og et musikalsk indslag ‐ og i det hele taget bare være glade over det vi har nået som
arbejdsgruppe!

Lørdag den 8. november:

16
8.15
9.00
10.20
10.30
12.00

Morgenmad på Refugiet.
Forsættelse af gårsdagens punkter
kaffe
Afrunding.
Frokost på Refugiet – og derefter afrejse.

Med forbehold for ændringer og justeringer.

Glædeligt gensyn fra Birgitte Møldrup.
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Mail fra Birgitte Møldrup, den 6. aug. 2015
Kære arbejdsgruppe
På fredag den 14. er der ansættelsessamtalerne for kirken på landetprojektleder på FUV. Jeg er blevet bedt om at deltage og det gør jeg
gerne. Det bliver meget spændende!
Jeg har imidlertid brug for at I alle lige samler jeres tanker om, hvad
I mener der bør ligge i den stilling og hvad I mener vi skal kunne
forvente af den ansatte. Jeg har endnu ikke hørt hvordan det vil
foregå, men jeg håber at jeg får lov til at stille nogle spørgsmål – og I
må meget gerne komme med forslag til hvilke!
Gerne inden tirsdag. Bare skriv løs – jeg vil samle og sortere og
bruge og vil samle op med Birger inden fredag.
Nu nærmer tiden sig, hvor vi skal mødes på Vartov torsdag den 20.
august kl. 10-16.
Tema for dagen: opsamling og orientering med de igangværende
projektor
a. Undersøgelsen v. Marie. Vi afsætter rigelig tid, så vi kan blive
grundigt orienteret om projektets resultater.
b. Efteruddannelse og samarbejde med KPL tiltag v. Birgitte (kort
orientering)
c. Ansættelsen v. Anita
d. Diakonifolder v. Birgitte/Grethe fra Vartov
og efter frokost som vi får kl. 12.30 skal vi tage fat på to nye
fokuspunkter:
1. den attraktive præstestilling på landet? Merethe, Christina og
jeg prøver hver især at formulere kort hvad vi mener er det
attraktive embede på landet.
2. Gudstjenester på landet/at fremelske den lille
gudstjeneste/Lægmandens rolle i gudstjenester på landet. Oplæg
ved Holger.
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Hvis I ikke kan deltage melder I tilbage!
Hvis I ikke kan varetage opgaverne jeg har givet jer er det helt ok,
men meld i så fald lige tilbage.
Jeg glæder mig rigtig meget til at høre fra jer…og se jer den 20.!!
KK Birgitte
Sognepræst Birgitte Rosager Møldrup
Kollerupvej 9A
7300 Jelling
brm@km.dk
75871528 & 26461285

