
 Leder- og medarbejderdage i marts 2023 
Tema: Fremtidens præster og menighedsledere 

– hvordan sikrer vi en positiv trivsel og udvikling? 

Målgruppe: 
Menighedsråd, frivillige medarbejdere og præster i menigheder og landsorganisationer. Det er 
optimalt, hvis hele menighedsrådet kan deltage, men er det ikke muligt, så kom så mange som 
muligt. Programmet henvender sig både til menigheder med og uden ansat præst. 

Indhold: 
Hvordan rekrutterer og sikrer vi medarbejdere i menighederne – både ansatte og ikke-ansatte? 
Hvilke behov og udfordringer ser vi? Svar fra menigheder på spørgeskema, med Ole Lundegaard 
som tovholder, vil danne baggrund for oplæg og samtaler. Erhvervspsykolog Mads Lindholm vil tale 
om, hvordan man som frivillig ledelse kan skabe en attraktiv arbejdsplads, og hvilke 
problemstillinger der kan opstå. 

Mange spørgsmål presser sig på. F.eks. udfordringen med at rekruttere nye præster og hvordan vi 
sikrer betjening af mindre menigheder uden ansat præst? Nogle menigheder søger præst men har 
svært ved få det, mens andre har valgt ikke have lønnet medarbejder. Indenfor en årrække vil flere 
nuværende præster gå på pension, så hvem er fremtidens præster og hvordan gøres tjenesten 
attraktiv? Et vigtigt spørgsmål er også, hvordan menigheder sikrer sig de nødvendige frivillige til 
menighedsråd og andre lederposter? Hertil kommer ønsket om, at det hele må sikre en positiv 
trivsel og udvikling af vores menigheder. 
 

Dato og sted: 
Enten lørdag den 18. eller 25. marts – vælg den dag, der passer bedst. Programmet er det samme 
fra kl. 10.00 – 15.30 med mulighed for kaffe & brød fra kl. 9.30. 

 Lørdag den 18. marts i Vaarst Baptistkirke, Gudumvej 43, Vaarst 
 Lørdag den 25. marts i Roskilde Baptistkirke, Vindingevej 32, Roskilde 

 

Tilmelding og pris: 
Tilmelding senest mandag den 13. marts via følgende links: Vaarst eller Roskilde. 
Pris: 100 kr. pr. deltager. 

 

Medvirkende:  
Mads Lindholm er erhvervspsykolog, ph.d., og arbejder med bl.a. lederudvikling og 
trivsel. Derudover har Mads i en årrække beskæftiget sig med ledelse af frivillige 
organisationer.  

Mads vil i sit oplæg til dialog sætte fokus på, hvordan man skaber et godt miljø for 
både frivillige og ansatte, hvordan man kan lykkes i et arbejde med mange og svære 

https://baptistkirken.dk/events/event/ledelse-og-medarbejder-dag-i-vaarst/
https://baptistkirken.dk/events/event/ledelse-og-medarbejder-dag-i-roskilde/


forventninger, og hvad der skal til for at gøre kirkerne til mere attraktive arbejdspladser, både for 
ansatte og frivillige.  

Mads har igennem mange år været aktiv i baptistkirken og mange vil kende Mads som musiker, 
komponist og korleder. Mads har skrevet en række artikler og bøger om ledelse, senest ’BEDRE – 
om verden efter pandemien’.  

Ole Lundegaard begyndte sin tjeneste som ungdomspræst, efterfulgt af 
videregående studier og mange år som lærer på Baptistsamfundet Teologiske 
Seminarium i Tølløse og senere på SALT. Siden 2004 har han været præst i Korskirken, 
Herlev Baptistmenighed. 

BaptistKirkens ledelse har bedt Ole om at undersøge og udarbejde en rapport 
vedrørende kursusdagens tema, som vil blive fremlagt. Hertil er udarbejdet et spørgeskema, som 
menighederne har fået tilsendt før jul og bedt om at besvare senest med udgangen af januar. Ole vil 
præsentere resultatet af undersøgelserne, der består både af spørgeskema, en lang række 
personlige interviews samt indblik i, hvad man gør i andre kirkelige sammenhænge. 

Fra BaptistKirkens ledelse medvirker Per Beck, formand, Vibeke Dalsgaard, næstformand og 
Torben Andersen, generalsekretær. 

 

PROGRAM 
Den 18. marts i Vaarst og den 25. marts i Roskilde 

9.30 Ankomst – kaffe & brød 

10.00 Velkomst & andagt v/ Per Beck 

10.10 Introduktion til dagen v/ Torben Andersen  

10.20 Det gode arbejdsmiljø for frivillige og ansatte v/ Mads Lindholm 

11.05 Samtale ved bordene 

11.35 Plenumsamtale med Mads Lindholm og Ole Lundegaard 

12.15 Frokost 

13.00 Fremtiden – med eller uden præst? v/ Ole Lundegaard 

13.45 Workshop – 2 valgmuligheder 

1) menigheder med ansat medarbejder eller aktuelle planer om det. v/ Vibeke D. 

2) menigheder uden ansat medarbejder og ingen aktuelle planer om det. v/ Per Beck 

14.30 Kaffepause 

14.45 Hvad gør vi så nu? v/ Ole Lundegaard og Mads Lindholm 

15.20 Afslutning & bøn v/ Vibeke Dalsgaard 

15.30 Kom godt hjem 


