Vesthimmerlands Provsti
Provstikontoret
Messevej 2
9600 Aars.

Aars, den 27. maj 2021
Kære alle!
I indbydes hermed til en munter, men seriøs aften om den gode samtale og den gode kommunikation.
Tid: Den 30. september 2021 Kl. 18.00 – 20.00
Sted: Aars Kirkecenter
Pris: Gratis
Som mange ved, så er det på enhver arbejdsplads af stor vigtighed for alle, at man gensidigt ved, hvad der
er planen for stedets aktiviteter, og hvilke dagligdags udfordringer de enkelte faggrupper står med.
Derfor dette brev og tilbud.
Dit provsti tilbyder i samarbejde med Stiftsudvalget for psykisk arbejdsmiljø
Et fagligt og underholdene oplæg om vigtigheden af at tale sammen så kommunikationen når ud, så
alle føler sig orienteret og dermed har mulighed for at have det godt med sig selv og hinanden på den
kirkelige arbejdsplads.
Uanset om man er frivillig, ansat af menighedsrådet, er præst eller arbejder i menighedsrådet.
Dagens oplægsholder er Michael Brautsch, som er kendt for at formidle det vigtige på en levende og
underholdende måde.
Mødet/oplægget henvender sig til alle menighedsrådsmedlemmer, frivillige og alle medarbejdere inkl.
præster.
Oplægget vil igangsætte overvejelser omkring vigtigheden og alvorligheden ved emnet, som skal danne
grundlag for inspiration og videre dialog i menighedsrådet og blandt kirkens ansatte om spørgsmål som:
- Tænker vi, at alle ved vores kirke altid er orienteret tilstrækkeligt?
- Tænker vi, at vi altid taler ordentligt med hinanden om arbejdet og udviklingen, om dagligdagens
udfordringer?
- Forstår vi hinandens udfordringer i det daglige?
- Har vi altid den nødvendige dialog, eller er det mest envejs orientering?
- Har vi overvejet, om alle er enige om, hvad ’nødvendig dialog’ er?
- Kan vi gøre noget i kommunikationen mellem menighedsråd og ansatte og ansatte indbyrdes, så dialogen
evt. bliver endnu bedre?
Undervejs i oplægget vil der være plads til spørgsmål og debat.
Tilmelding til: Senest 20. september 2021 til Provstisekretær mail: AMHK@km.dk

Med venlig hilsen

Provst Hanne Petersen
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