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Tirsdag den 21. september 2021 kl. 18 – 21 
I Fredens Kirkes Sognegård, Skibhusvej 162, 5000 Odense 

 

Kursus om Lønforhandling 
I samarbejde med Landsforeningen af menighedsråd 

Underviser:  

 

Formål: Med fokus på de medarbejdergrupper, der er på overenskomst at forberede 

menighedsrådet til forhandlingerne med de faglige organisationer. 

 

Følgende emner vil blive taget op: 

Sammenhænge mellem menighedsrådet mål og løndannelsen 

Muligheder er der for at aftale løn indenfor overenskomstens regler 

Hvorledes foretages forhandlingerne. 

Hvad er en god begrundelse. 

Lønberegningen. 

 

Pris: Hele arrangementet koster 350 kr. og inkluderer kursusmateriale, kaffe og 

to sandwich. 

Beløbet kan betales over kirkekassen. 

 

Bindende tilmelding senest 1. september til foreningens kasserer Finn  Poulsen, 

Strømøvænget 16, 5500 Middelfart, tlf.  2342 2158 – mail: fsmfyn@gmail.com 

 

Antal deltagere: min 10  -  max. 60 på kurset. 

mailto:fsmfyn@gmail.com


Tirsdag den 26. oktober 2021 kl. 18 – 21 
I Fredens Kirkes Sognegård, Skibhusvej 162, 5000 Odense 

Introduktionskursus for 

nyvalgte kasserere 

Få en god start med at få styr på rammerne for arbejdet og overblik over love og regler. 

Menighedsrådsarbejdets vilkår for arbejdet forandres konstant. Og i den virkelighed skal 

menighedsrådet løse sine opgaver med kirkelig ledelse, administration, forvaltning, 

økonomi, personaleledelse, kirkegårde mv. og udfolde sine ønsker for det kirkelige liv i 

sognet. 

Formål : Formålet med kurset er at give menighedsrådsmedlemmer overblik over og 

forståelse for de opgaver menighedsrådet skal varetage og de vilkår, der har betydning 

for varetagelsen af arbejdet som menighedsråd og som medlem af menighedsrådet. 

Målgruppe: Kurset henvender sig til nyvalgte kasserere med ønske om eller behov for 

en introduktion til den folkekirkelige økonomi. 

Indhold: På kurset underviser en konsulent fra Landsforeningen, og man får indsigt i 

følgende emner: 

 Folkekirkens økonomiske struktur 
 Love og regler på området 
 Kassererens vigtigste opgaver og kompetencer. 

Form: Oplæg fra underviser og diskussion. 

Underviser på kurset er økonomikonsulent Thomas Oddershede. 

Pris: Hele arrangementet koster 350 kr. og inkluderer kursusmateriale, kaffe og 

to sandwich. 

Beløbet kan betales over kirkekassen. 

Bindende tilmelding senest 1. oktober til foreningens kasserer Finn  Poulsen, 

Strømøvænget 16, 5500 Middelfart, tlf.  2342 2158 – mail: fsmfyn@gmail.com 

 

Antal deltagere: min 10  -  max. 60 på kurset. 

mailto:fsmfyn@gmail.com


 

Lørdag den 13. november 2021 kl. 09.30 – 15.00 
På Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg 

 
Temadag 

Tradition og Nye behov 
 
I sogne og menighedsråd arbejdes i stor stil med at tilgodese ønsker, nye behov, 

forventninger fra menigheden, det omgivende samfund uskrevne såvel som 

nedskrevet i formålsparagraffer. Erfaringer og udfordringer fra det seneste 

halvandet år, har ikke gjort opgaven mere enkel.  

Opgaver som ethvert menighedsråd kender til og forsøger at omsætte til lokale 

forhold og vilkår.  

Deltag i debatten og en inspirerende temadag med følgende på programmet:  

Kl.9.30-10.00: ankomst og kaffe 

Kl.10.00-11.00: Ulla Kjær; Kunsthistoriker, museumsinspektør, Nationalmuseet 

 Forholdet mellem kultur og kristendom i Danmark 

Kl.11.30-12.30: Maj Dalsgaard; Arkitekt, Folkekirkens Uddannelses- og 

Videnscenter 

 Fremtiden for landsbyernes middelalderkirker, mellem følelsesmæssig 

tilknytning og funktionelle tiltag.  

Kl.12.30-13.30: Frokost 

Kl.13.30-15.00: Musikalsk indslag og fællessang  

 ledet af Lars Frederiksen, Organist ved Vor Frue kirke, Odense og  

Ditte Hassing, Kirkekulturmedarbejde, ved Hans Tausen, Seden-Åsum kirker 

 
Pris: Hele arrangementet koster 700 kr. og inkluderer morgenkaffe m/rundstykke, 
Frokost med en 1 øl eller vand og eftermiddagskaffe med kage. 
Beløbet kan betales over kirkekassen. 
 
Bindende tilmelding senest 4. oktober til foreningens kasserer Finn Poulsen, 
Strømøvænget 16, 5500 Middelfart, tlf. 2342 2158 – mail: fsmfyn@gmail.com 
 

Begrænset antal deltagere: max. 100 på kurset. 



Tirsdag den 18. januar 2022 kl. 18 - 21 
I Fredens Kirkes Sognegård, Skibhusvej 162, 5000 Odense  

 

Kursus for provstiudvalgsmedlemmer 
  

Underviser:  Landsforeningen af menighedsråd 

 

Formål: At forberede provstiudvalgsmedlemmerne generelt til provstiudvalgets 

opgaver og kompetencer. Der rettes særlig fokus på provstiudvalgets ansvar for 

sammen med menighedsrådene at styre provstiets økonomi. 

Kurset vil også omhandle muligheder for at løse fælles opgaver i provstiet og 

provstiudvalgets rolle i forhold til at fremme et godt samarbejde mellem 

menighedsrådene i provstiet. 

 

 

 

Pris: Hele arrangementet koster 350 kr. og inkluderer kursusmateriale, kaffe og 

to sandwich. 

Beløbet kan betales over kirkekassen. 

 

Bindende tilmelding senest 5. januar til foreningens kasserer Finn  Poulsen, 

Strømøvænget 16, 5500 Middelfart, tlf.  2342 2158 – mail: fsmfyn@gmail.com 

 

Antal deltagere: min 10  -  max. 60 på kurset. 

mailto:fsmfyn@gmail.com


Lørdag, den 5. februar 2022 kl. 9.30 – 15 

På Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ 

Velkommen i Menighedsrådet  

I samarbejde med Fyens Stift og Landsforeningen af Menighedsråd 

Undervisere fra: Fyens Stift og Landsforeningen  

 

Formål: at give inspiration, indsigt og gode ideer til arbejdet i menighedsrådet og 

kirkens liv og vækst. 

Dagen byder på; 

 Biskop Tine Lindhardt, der byder velkommen til arbejdet i menighedsrådene 

 Indlæg ved Tina Øllgaard Bentzen, RUC, -  ”Samskabelse” 

 Kirkeminister Joy Mogensen 

 Stande, hvor Fyens Stift, Forsikringsenheden og Landsforeningen af 

Menighedsråd står klar med gode råd og tips til det praktiske rådsarbejde 

 Workshops om bl.a.  

o Kommunikation og medier 

o Landsforeningen, Forhandlingsret 

o Folkekirkens opbygning og struktur 

o Hvordan sætter vi kirkens liv og vækst på dagsordenen i 

menighedsrådet? 

o Hvordan hænget kirkens økonomi sammen? 

o Samvirke mellem præst og menighedsråd 

Pris: Hele arrangementet koster 750 kr. og inkluderer morgenkaffe m/rundstykke, 

frokost med en øl eller vand og eftermiddagskaffe med kage. 

Beløbet kan betales over kirkekassen. 

 

Bindende tilmelding senest   2. januar 2022 til foreningens kasserer Finn Poulsen, 

Strømøvænget 16, 5500 Middelfart, tlf.  2342 2158 – mail: fsmfyn@gmail.com 

mailto:fsmfyn@gmail.com


Lørdag den 12. marts 2022 kl. 10.30 – 17.00 

I Nyborg  kirke og 

på Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg 

 

Årsmøde/Generalforsamling  
   
Hvordan var året der gik? hvad skal vi næste år? Hvordan går det i det hele taget?  

Nåede vi målsætningerne? Hvad skal vi fokusere på? Hvordan bruger vi omverdenen 

bedst?  

Kom og mød alle de andre medlemmer til en vedkommende dag! 

 

DAGENS PROGRAM 
Følger……. 

 

 

Pris: 700,- alt. Incl. 

Beløbet kan betales over kirkekassen. 

 

                   

Reserver 

Allerede 

Dagen  

nu 
Mød op denne 

dag og bidrag  

med dine ideer 

og indflydelse 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen for Fyens Stifts Menighedsrådsforening 

 

Doris Krarup Mogensen, Nymarksgyden 18, 5474 Veflinge, Formand    tlf. 22321536 

Mail:  doris@pdkm.dk  

Jørgen Samsing Bendixen, Georgsgade 50, 5000 Odense, Næstformand     tlf.  64721074 

Mail:  jbe@km.dk  

Birgitte Lerche, Baunevej 30, 5610 Assens      tlf. 64715253 

Mail:  biml@km.dk  

Søren-Herluf Sørensen, Fynshovedvej 322, 5380 Dalby    tlf. 24403433 

Mail: shes@km.dk  

Orla Drejer, Syvstjernen 27, 5330 Munkebo     tlf. 29241104 

Mail:  ocd22@mail.tele.dk  

Lars Bang Davidsen, Gadstrup 3, 5580 Nørre Aaby    tlf. 20233427 

Mail: larsbangdavidsen@gmail.com  

Per Frank, Møllergaden 7, Jordløse, 5683 Hårby     tlf. 25780201 

Mail: per.frank1@outlook.dk 

Per Høegh, Mejerivænget 37, 5853 Ørbæk     tlf. 20131606 

Mail: per@phoegh.dk 

Dorte Larsen, Rødegårdsvej 82, 1.tv., 5000 Odense C    tlf. 22891499 

Mail: d-larsen@live.dk 

Henrik Lüthje, Kertemindevejen 27, 5290 Marslev    tlf. 22309321 

Mail: henrik.luthje@live.dk 

Kasper Hjort, Skibhusvej 43, 5000 Odense C     tlf. 31172010 

Mail: kontakt@kasperhjort.dk 

Kirsten Svane, Kongensgade 21, 5960 Marstal     tlf. 51624895 

Mail: kirstensvane@gmail.com 

Mathias Magnussen Thorsson, Kirkebakken 4, 5591 Gelsted    tlf. 71796366 

Mail: mathias.m.thorsson@gmail.com 

Connie Bang, Vestergade 87, 5471 Søndersø     tlf. 64841418 

Mail:   

 

Email:  fsmfyn@gmail.com 

 

Bankkonto: 0755 3227 199 163  Middelfart Sparekasse 
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