Oplægsholdere
Kvalitetschef Sven Madsen, Evidentia
Sven har arbejdet med ledelses- og organisationsudvikling i mange år i flere konsulentvirksomheder. Har selv ledelseserfaring fra
både offentlig og privat virksomhed. Været ekstern lektor på Syddansk Universitet, hvor han har undervist i organisatorisk forandring. Er uddannet socialvidenskabelig kandidat (cand.rer.soc.) og
ph.d med speciale i målstyring. Medforfatter til bogen: At lede mennesker – om
kristent lederskab. Har erfaring som formand for menighedsråd og har gennemført talrige konsulentopgaver for kirker og kirkelige organisationer.

Kvalitets- og udviklingskonsulent Jes Jessen, Evidentia
Jes har arbejdet med ledelses- og organisationsudvikling i mange
år i flere konsulentvirksomheder. Har ledelseserfaring fra både
offentlig og privat virksomhed. Er uddannet socialvidenskabelig
kandidat (cand.rer.soc.) og Master i Etik og Værdier i Organisationer. Været med til at udgive bøger og artikler om ledelse. Har
erfaring som medlem af menighedsråd og har gennemført talrige konsulentopgaver for kirker og kirkelige organisationer.

Menighedsinspirator Anette Klausholm Bækgaard, ELN
Anette arbejder som ressourceperson for menigheder i ELNs
Menighedsnetværk. Derudover har hun sit eget konsulentfirma
til forebyggelse og afhjælpning af stress og coaching i personlig
effektivitet. Anette har via sit tidligere job som jobtrivselskonsulent stor viden om, hvad ledere og medarbejdere
udfordres af og hvordan mistrivsel kan vendes til trivsel.

Lederkursus for menighedsråd
og præster
- om glæde, motivation og slidstærkt samarbejde,
og om at ”spille hinanden gode”
Evangelisk Luthersk Netværk (ELN) udbyder igen et
lederkursus for menighedsråd og præster med det formål
at give konkret hjælp til et godt samspil med særligt
fokus på trivsel og glæde i tjenesten for alle parter.
Lørdag den 12. januar 2019 kl. 9.30 – 16.00.
Kaffe og rundstykker fra kl. 9.00.
Galten Valgmenigheds lokaler,
Hørslevvej 35, Skovby, 8464 Galten

bedre til at gøre godt

Formiddagen har fokus på organisation, management og giver konkrete redskaber
til at gøre arbejdet værdifuldt og effektivt. Eftermiddagen handler om at blive
bevidst om de steder i arbejdet, hvor det bliver slidsomt og tager for meget energi.
Derudover vil I få redskaber til at forebygge mistrivsel og til at øge tjenesteglæden
for både præst og leder.

Program
Formiddag
Menighedsrådets selvforståelse og fælles forventninger om
Opgaver – helt overordnet
Roller og ansvar
Internt og eksternt samspil
Menighedsrådet som ressource
Samarbejdet mellem menighedsråd og præst
Menighedsrådsmøder
Forskellige ledelsesopgaver: Kirkeledelse, ledelse af frivillige, åndelig ledelse, strategisk ledelse, administration med videre
Eftermiddag
Metoder til at fastholde det gode samspil
Forventningsafstemning – find anledninger
Ledelse i relationer - forståelse for sammenhænge
God kommunikation
Skab overblik
Hvad går præst og menighedsråd fra den enkelte menighed hjem og arbejder videre med

Praktisk
Kurset består af en lørdag sammen med andre menighedsråd og en
opfølgningsaften efter 2-3 måneder lokalt. Lørdagen vil være en kombination af
undervisning og gruppearbejde, hvor hvert menighedsråd arbejder særskilt og
sidder ved hvert sit mødebord. Lørdagsundervisningen gennemføres af Sven
Madsen og Jes Jessen, Evidentia.
Opfølgningsaftenen vil blive individuelt planlagt – alt efter, hvad det enkelte
menighedsråd ønsker at have særligt fokus på. Det vil være menighedsinspirator
Anette Klausholm Bækgaard, der leder disse aftener. Dato aftales på kurset.
Varighed 2 timer.

Hvem
Kurset henvender sig til menighedsråd i sognekirker, fri- og valgmenigheder.
Det er en betingelse for deltagelse i kurset, at præst(er) og mindst 2/3 af
menighedsrådet deltager.

Pris
Pris pr. ledelsesenhed (til og med 6 deltagere) for hele pakken:
Medlem af ELNs Menighedsnetværk ..............................................kr. 4.800,00
Ikke medlem ....................................................................................kr. 5.500,00
Prisen gælder til og med 6 deltagere. Hver deltager derudover koster 300 kr.
Prisen inkluderer: undervisning, materialer, forplejning lørdag og opfølgningsaften, som afholdes lokalt.

Tilmelding
Tilmelding inden den 10. december 2018 til kursusleder Anette Klausholm
Bækgaard på mail menighedsinspirator@luthersk-netvaerk.dk
Ved tilmelding oplyses navn og mailadresse på alle deltagere.
Spørgsmål kan rettes til Anette på telefon 2711 2191.
Vi ser frem til at byde jer velkommen på kursus.

