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Kære menighedsrådsmedlem!
Tillykke med valget og velkommen til en ny periode i menighedsrådet. Med denne hilsen vil vi også byde dig
velkommen til Distriktsforening af Menighedsråd i København.
------

Distriktsforeningen er din lokale interesseorganisation i Landsforeningen af
Menighedsråd
Distriktsforeningen i København er en interesseorganisation for 62 menighedsråd i de seks provstier i Københavns
Kommune samt Amagerland Provsti.
Som medlem af Distriktsforeningen kan du:
•
•
•
•

blive klædt på til opgaverne i menighedsrådet
hente inspiration og indgå i et netværk af menighedsråd
deltage i debatmøder om kirkepolitiske forhold
opstille som delegeret til Landsforeningens Årsmøde

Landsforeningen af Menighedsråd er interesse- og arbejdsgiverorganisation for landets ca. 1.700 menighedsråd.

Valg af delegerede til Landsforeningens årsmøde
Valg af delegerede til årsmødet på Hotel Nyborg Strand sker på Distriktsforeningens årlige generalforsamling. I 2021
afholdes generalforsamlingen den 5. maj kl. 19.00 i Bellahøj Kirke, Frederikssundsvej 125A, 2700 Brønshøj.
Distriktsforeningen har 30 delegerede. Opstillingsfristen er d. 5. april 2021 kl. 19.00. Ethvert medlem af et
menighedsråd har ret til at stille op som delegeret, og bestyrelsen ser meget gerne nyvalgte medlemmer af
menighedsråd.
Selvom man ikke er delegeret, kan man som menighedsrådsmedlem deltage i Landsforeningens årsmøde.
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Landsforeningen af Menighedsråd
Landsforeningen består af 44 lokale distriktsforeninger. De er alle en sammenslutning af menighedsråd inden for et
geografisk område. Vores forening er blandt landets største.
Delegeretmødet er Landsforeningens øverste myndighed. Mødet er en del af årsmødet.
Årsmødet i 2021 afholdes den 6. - 8. august 2021.

Distriktsforeningens arrangementer
Distriktsforeningen har planlagt følgende arrangementer i 2021:
11. januar

Ny i menighedsrådet bliver afhold som et virtuelt kursus (Frederiksberg distriktsforening er vært)

14. januar

Introduktionskursus for nyvalgte kasserer bliver afholdt som et virtuelt kursus

24. februar

Introduktionskursus for nyvalgte formænd og næstformænd i Bellahøj Kirke

23. marts

Kursus i menighedens samarbejde – lokalitet ikke fastlagt

5. maj

Distriktsforeningens generalforsamling i Bellahøj Kirke, Frederikssundsvej 125A, 2700 Brønshøj (var
tidligere 2. marts)

22. juni

Formøde til årsmødet med gennemgang af årsmøderapporten mm

9. september

Introduktionskursus til Den Digitale Arbejdsplads - lokalitet ikke fastlagt

11. september Inspirationsevent 2021 i Bethesda, Rømersgade 17, 1362 København. Inspirationsevent er et nyt
initiativ, der blev afholdt første gang i 2020. Det kan du læse om her:
https://distriktsforeningenikobenhavn.dk/.
14. oktober

Introduktionskursus for nyvalgte kirkeværger – lokalitet ikke fastlagt

Du kan læse mere om introduktionskurserne, og kurset ”Ny i menighedsrådet” her:
https://www.menighedsraad.dk/kurser/2021/

Hvis du vil vide mere
Distriktsforeningens formand:

Margrethe Winther-Nielsen marg.wn@gmail.com (61717929)
https://distriktsforeningenikobenhavn.dk/;
https://www.facebook.com/distriktsforeningen.koebenhavn
Distriktsforeningen på landsforeningens hjemmeside:
https://www.menighedsraad.dk/distriktsforeninger/find-dindistriktsforening/distriktsforeningen-af-menighedsraad-ikoebenhavn/

Landsforeningen af Menighedsråd

87322133
www.menighedsraad.dk

