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Årsrapport for 2018 
Stiftsudvalget for Psykisk Arbejdsmiljø  
 

Udvalget har i 2018 suppleret flyerne om ”Det gode Møde” og om ”Den gode Ledelse” 
med en flyer om ”Den gode arbejdsplads og fællesskabsforståelse” - forlængelse af 
møderækkerne om samme emne i 2017-18. 
Disse flyers kan tilgås på Stiftets hjemmeside under udvalgets arbejde. 
 
Udvalget har i januar-februar afsluttet møderækken om ”Den gode 
Fællesskabsforståelse” 
Formål med møderne var at give deltagerne inspiration til 
- deres arbejde som arbejdsgiver, præst, medarbejder 
- at fremme det gode psykiske arbejdsmiljø 
- fremme af fællesskabsforståelsen på arbejdspladsen 
- forståelse af, at hver medarbejdergruppes varetagelse af sine kerneopgaver bidrager 
til kirkens liv og vækst. Oplægsholdere var: Biskop Henrik Stubkjær og HR 
Udviklingschef Lillian Kusk Hundahl.  Møderække afsluttedes således: Viborg Østre og 
Viborg Domprovsti 
Tirsdag den 16. januar 2018. og endelig Skive og Salling Provstier 
Onsdag den 21. februar 2018.   På alle møderne var deltagelsen særdeles god. 
Over hele forløbet mere end 600 deltagere. 
 
Endvidere har udvalget i samarbejde med Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (FAR) 
planlagt og påbegyndt en oplægsrække om mobningens årsager og psykologi om 
hvordan mobning opdages, afdækkes og imødegås.  
Rækken af oplæg kører over 2018 og 19, og tilbydes provstierne, specielt for præster, 
og tilbydes distriktsforeningerne med særligt fokus på de menighedsrådsansatte og 
menighedsrådsmedlemmer.  
Den foreløbige plan ser således ud: Se næste side. 
 
Endelig har vi også arbejdet på og planlagt vores del af Stiftsudvalgenes dag, den 17. 
november. 
 
 
 
 
 

På udvalgets vegne 
Lars Lyngberg-Larsen 

Stiftspræst for Psykisk arbejdsmiljø 

 



Oversigt over aftaler om møde om mobning med provstier 

Dato og tid Målgruppe Sted/adresse Status 

7. juni 2018 kl. 10-12 Viborg Domprovstis 
præster 

Viborg Afholdt 
 

24. oktober 2018  
kl. 14-16 

Holstebro, Lemvig og 
Struer provstiers 
præster  

Struer Business 
Park, Fælledvej 
17, 7600 Struer 

 
Afholdt 

Torsdag den 14. 
november 2018,  
kl. 10 – 12 + frokost 

Vesthimmerlands 
Provstis præster 

Løgstør 
Østergade 10A, 
9670 Løgstør 

Afholdt 

Tirsdag d. 8.1. 2019 
kl. 12.45 til kl. 14.45 

Ikast-Brande Rådhusstræde 15, 
7430 Ikast. 

LLL har fast aftale 

24. januar 2019  
kl. 10-12 

Herning Nordre og 
Søndre provstis præster 

Herning  LLL har fast aftale 

Tirsdag d, 12. marts  
kl. 10-12. 

Viborg Østre Provstis 
præster 

 LLL har fast aftale 

 Skive-Salling  Endnu ingen 
respons 

 

 

Oversigt over aftaler om møde om mobning med distriktsforeningerne  

Dato og tid Målgruppe. 
Distriktsforeningen for: 

Sted/adresse Status 

24. oktober 2018  
Kl. 17.30-  
(mad - kuvert pris 
100,00 incl. kaffe 
under kurset) 

Holstebro og Struer. 
 

Struer Afholdt 

6. februar 2019  
kl. 19 eller 19.30  

Herning  Herning  Kirsten Lund – har 
fast aftale 

Torsdag den 10. 
januar 
Kl. 19-21 

Vesthimmerland  LLL har fast aftale 

Onsdag d. 6.marts kl. 
19 - 21.30 (inkl. kaffe) 

Viborg Dom- og Østre   LLL har fast aftale 

 Ikast-Brande  Kirsten Lund har 
kontakt 

 Skive-Salling  Kirsten Lund tager 
kontakt 

 


