Kandidatskema – Ledelsesvalg
Navn

Vibeke Koch Dalsgaard
Menighed

Pandrup-Birkelse

Alder

63 år

Kort beskrivelse af
erfaringer som jeg
bringer med fra eks.
mit frivillige arbejde i
kirken eller andre
sammenhænge

Medlem af BiDs ledelse i to år
Medlem af redaktionen i baptist.dk
Redaktør af fastemateriale ”Værdier, vi bygger på” 2018
Næstformand i menighedsrådet Pandrup Birkelse
Lægprædikant
Frivillig i Røde Kors
Arbejdsmæssigt er jeg efterlønner men har gennem et langt arbejdsliv
været leder af vuggestuer, børnehaver, rengøringsafdelingen på
Aalborg Universitetshospital og afdelingsleder på Bostedet Brovst – et
bosted for svært sindslidende.
Jeg er uddannet børnehavepædagog og merkonom i personaleledelse.
Derudover har jeg en diplomuddannelse i offentlig ledelse og er
Master i læring med speciale i arbejdsmiljø og forandringsledelse.
Inden SALT lukkede, prøvede jeg at være ”fjernstuderende” i et par
fag.
Jeg har meget viden og erfaring med både ledelse og kommunikation,
og jeg vil gerne bruge disse kompetencer i en periode i tjeneste for
BaptistKirkens menigheder.

Mine visioner for
fremtidens BiD:
(Hvad ser jeg som
vigtigt, for at de lokale
kirker kan udfolde deres
potentiale?)

Mine fokuspunkter gennem de første to år i ledelsen har været inden
for:
Samarbejdet mellem præster, menigheder og studerende.
Det er rigtig vigtigt, at vi som ledelse er bindeled mellem menigheder,
præster og studerende. Særligt de sidste skal der skabes fællesskaber
for – når vi ikke har et fælles uddannelsessted. Der er i øjeblikket
arbejde i gang, som jeg gerne vil følge på vej.
IM-udvalgets arbejde.
Jeg fulgte de sidste måneder med Line og Rasmus Hylleberg og håber
nu at kunne følge Jonas og hans familie på vej – med forbøn og måske
med råd.
Kommunikation.
Der sker meget indenfor den måde, vi kommunikerer med hinanden
indadtil og udadtil i disse år. Det er og skal også være et stort
fokuspunkt i det ledelsesmæssige arbejde.
I det hele taget oplever jeg, at når evangeliet skal ud, skal vi hjælpe
hinanden på tværs af menigheder og meninger.
Vi skal altid huske, at vi tjener samme Herre.

