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1)  
Velkomst og gennemgang af dagens program 
ved formanden  

I formandens fravær bød Lars stiftspræst velkommen. 
Herefter ledtes mødet af næstformand Kaj Gøtsche. 

2)  
Flyers om: 
a) ”God Ledelse”  - se bilag 
b)”Det gode Møde” –se bilag 
Vi har læst de to udkast til flyeres. 
Vi tager stilling til dem og gennemarbejder dem i 
fællesskab, så vi er enige om, at de er i orden til at 
lægge på hjemmesiden, og hvad vi ellers vil med 
dem. 
c) Vi vedtager hvad vi vil men de to flyers bortset 
fra at lægge dem på hjemmesiden. 

De to udkast til flyers blev gennemgået sætning for 
sætning. 
Lars står for at redigere i henhold til de vedtagne 
ændringer af teksten. 
 
De skal layoutes med Folkekirkens logo. 
De skal på Stiftets hjemmeside under værktøj fra 
stiftsudvalget. 
De skal ud til de ny menighedsråd enten gennem en 
velkomstpakke fra Stiftet eller gennem provstierne. 
Under alle omstændigheder med opfordring til også 
at uddele til alle medarbejdere. 
Lars undersøger, hvilken distributionsform der er 
relevant. 

Pause, kaffe og kage Opskrift på pausekage: 
Man bruger: 
150 gr. smør 
250 gr. sukker 
3 æg 
210 gr. hvedemel 
1 tsk. bagepulver 
400-500 gr. brombær/hindbær/2-3 skrællede æbler i 
skiver. 
Således gør man: 
Smør og sukker piskes blødt og æggene piskes i ét ad 
gangen. 
Bland mel og bagepulver og rør dette i dejen. 
Dejen kommes i en smurt springform, og brombær 
eller hindbær hældes ovenpå og trykkes let ned. Der 
drysses med sukker. Der kan fint bruges frosne – 
optøede – bær. 
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Bruger man æbler, trykkes æbleskiverne i dejen, så 
det danner et fint mønster; herefter drysses med 
kanelsukker. 
Kagen bages i ca. 45-50 minutter ved 175 grader C. 
Serveres med flødeskum og/eller creme fraiche. 
Velbekomme  

3)  
Vi skal planlægge vores arbejde for 2017 og 2018 
 
Biskoppen vil gerne, at det formuleres, så det har 
en relation til reformationsjubilæet. 
 
I forlængelse af tidligere beslutninger: 
1. halvår af 2017 fuldfører vi, hvis det er muligt, 
hvis det ønskes, rundturen til provstier med aftner 
om ”God Ledelse” 
I 1. halvår skal vi også udarbejde vores udadvendte 
aktiviteter for af halvår af 2017 og 2018.  
Det overordnede emne for efteråret 2017 og for 
2018 vedtog vi på februar mødet d.å. 
I forlængelse af referatet af mødet i februar er 
vores opgave nu: - se arbejdspapir. 
 
 
(Redegørelse for det nævnte arbejdspapir) 
Vi taler om og udbygger arbejdspapiret med ideer 
og alternative formidlingsmuligheder. 
(Vi går i tomandsgrupper og diskuterer 
arbejdspapiret. – indholdet og formen) 
Vi skal have indholdet af emnet klart formuleret og 
vi skal tage stilling til hvordan det skal formidles. 
Samt hvilke hjælpe personer eller hjælpemidler vi 
har brug for at trække ind i arbejdet. 

Vi var enige om at tildele 2017-18 arbejdet en 
passende reformatorisk ordlyd iht. biskoppens ønske. 
Det overordnede emne: ”Fællesskabsforståelse” som 
har været en planlagt overskrift siden februar 2014 
passer godt ind i den Evangelisk-lutherske 
kirkeforståelse; idet vi jo alle er præster for vor Gud 
og menighedens liv og vækst er alles opgave på lige 
fod, her er ingen vigtigere end en anden. 
 
Lars gav en kort introduktion til udkastet til 
arbejdspapiret, vi overvejede indhold og form. 
Vi talte pli og alm. dannelse blandt medarbejdere 
inkl. præster, rådsmedlemmer og andre frivillige. 
 
Vi vedtog uden nævneværdig diskussion, at 
målgruppen er alle.  
Alle medarbejdere, ansatte så vel som frivillige og alle 
rådsmedlemmer. 
Vi droppede tomandsgruppe overvejelserne. 
 
Fremlæggelsesformen blev diskuteret.  
Erfaringerne med møder med cases fra hverdagen 
om ledelse kunne tale for en lignende arbejdsform. 
Vi vedtog dog, at Lars kontakter erhvervspsykolog 
Maja Loua Haslebo. Hun har i sygehussammenhæng 
holdt foredrag under titlen: ”Organisatorisk 
medlemskab” – det skulle have været særdeles godt. 
Derfor skønnedes det, at hun vil kunne formidle 
”Fællesskabsforståelse” godt og givende for 
Folkekirkens aktører. 
Hvis Maja Haslebo vil påtage sig opgaven, og hvis 
prisen er til at magte for os, er det meningen, at vi vil 
arrangere fem foredrag indover vinteren 2017-18, 
således at to-tre provstier ad gangen inviterer 
medarbejdere og menighedsråd,- hvis altså 
provstierne er med på ideen. 
( Efter mødet har det vist sig, at Maja Haslebos pris 
for et foredrag er betragteligt højere end vi lige fik 
skønnet. Lars arbejder dog videre i det vedtagne 
spor). 
 
Vi vil også formulere en flyer om 
fællesskabsforståelse. 

4)  
Evt  

Intet fremkom 
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