Kurser for provstiudvalgsmedlemmer

Kom med på kursus målrettet dit arbejde som provstiudvalgsmedlem

I 2022 holder vi en række kurser, og vi starter året med introkurser for
provstiudvalgsmedlemmer rundt om i landet. Er du ny i provstiudvalget, får du et godt indblik i
din nye rolle og de opgaver, der følger med. Er du genvalgt, får du inspiration til arbejdet.

Om introduktionskurset
Efter en introduktion om provstiudvalgets demokratiske rolle og funktion gennemgås
provstiudvalgets vigtigste opgaver:

•

Den økonomiske prioritering

•

Strategi og samarbejde mellem menighedsråd

•

Tilsyn og revision

•

Provstiudvalgets møder og den daglige forvaltning

Kurset varer cirka 3 timer.

Tilmelding
Du skal tilmelde dig via vores hjemmesiden. Du skal bruge den mailadresse, du har modtaget
denne mail på samt kodeordet: LM2020.
Provstiudvalgene er på forhånd oprettet i vores system for at du kan tilmelde dig.
Kurserne finder du her

Medlem af Landsforeningen
Hvis du er medlem af et menighedsråd, er du medlem af vores forening. Hvis ikke, kan du selv,

eller provstiudvalget, oprette dig med et særligt medlemskab. Ønsker du det, skal du skrive til
kontor@menighedsraad.dk, og høre nærmere. Du kan også se mere om vores forening på
menighedsraad.dk.

Derfor skriver vi til dig
Vi har fået din mail, fordi du er valgt til provstiudvalget i 2021. Vi anvender mailen til at sende
information til provstiudvalgsmedlemmer fx om provstiudvalgskonference, kurser og
uddannelse. Du kan til enhver tid afmelde dig fx nederst i denne mail. Så slettes du af
nyhedslisten. Du kan læse mere om vores privatlivspolitik her.
Du kan læse om vores privatlivspolitik her

Vi håber at se så mange som muligt på vores kurser.

Med ønsket om en glædelig jul
Torben V. Lauridsen

Kontakt os på:
Landsforeningen af Menighedsråd
Damvej 17-19
8471 Sabro
8732 2133
www.menighedsraad.dk // Følg os på Facebook
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