Efterår 2020

SERVICETJEK
- et tilbud til menighedsråd
Et tilbud særligt for menighedsråd/bestyrelser
ELN tilbyder menighedsråd/bestyrelser et servicetjek. Det vil sige, at menighedsinspirator Anette Klausholm Bækgaard faciliterer en guidet samtale om jeres samspil og
ledelsesform.

Et servicetjek er ikke udtryk for, at noget er galt. Et servicetjek er derimod en mulighed for, at I får
talt om, hvordan I vil lede, ligesom I kan få øje på det, der udfordrer eller mangler. Noget er I sikkert
allerede klar over eller har en fornemmelse af, andet vil dukke op eller blive tydeligere i løbet af
samtalen. En guidet samtale kan bidrage til at afstemme forventninger og finde fælles fodslaw til
glæde for jer selv og ikke mindst til glæde for menigheden.

Hvordan foregår det
Et servicetjek er en guidet samtale af to timers varighed.
Anette Klausholm Bækgaard har fokus på 7 temaer, som det kan være relevant at overveje
i et menighedsråd.
Anette tager jer med op i helikopteren og har de overordnede temaer i fokus, samtidig med
at helikopteren giver mulighed for at gå tæt på enkelte emner, som er særligt relevante for jer.
Samtalen vil derfor i høj grad være bestemt af jeres aktuelle muligheder og udfordringer.
Anette tager udgangspunkt i disse syv temaer:
1. Roller og kompetencer, ansvar

5. Åndelig ledelse

2. Trivsel og tjenesteglæde

6. Visionsledelse

3. Mødestruktur og kultur

7. Daglig ledelse og drift

4. Kommunikation
Anette stiller spørgsmål, som kan guide og kvalificere jeres samtale, ligesom hun kan tilføre
relevante input og erfaringer fra mange års arbejde med ledelser.

Hør nærmere eller book et servicetjek
Kontakt gerne Anette Klausholm Bækgaard for at høre nærmere eller booke et servicetjek.
Mail: menighedsinspirator@luthersk-netvaerk.dk - Mobil: 27 11 21 91
Pris: Et servicetjek er gratis for medlemmer af ELN’s Menighedsnetværk, men vi siger tak for
et tilskud til kørsel eller en gave til ELN.
For andre menighedsråd og bestyrelser er prisen 1.995 kr. + kørsel.
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