
 

 
Kirkemusikerens arbejdsplads og samarbejdsrelationer 
 
På baggrund af erfaringsbaserede oplæg vil forhold som samarbejde, faglig fordybelse, konflikt-
forebyggelse og fælles målsætning blive belyst og drøftet. 
 

Dato:  Fredag 15. november 2019 kl. 9.30 – 15.30 

Pris:  600,-  kr. 

Kursussted:  Vestervig Kirkemusikskole, Skindbjerg Høje 1, 7770 Vestervig 

 

Tilmelding:  på www.kirkemusikskole.dk senest d. d. 8. november 

 
Målgruppe: Kurset henvender sig til nyansatte kirkemusikere, præster, kirke/kultur-

medarbejdere samt kontaktpersoner 
 

 
 
Folkekirken er en sammensat arbejdsplads, hvor alle involveredes arbejdsindsats på virker dåbs-
familien, gudstjenestemenigheden, bryllupsgæsterne og begravelsesfølget – samt ved sogneaft-
ner, korarbejde, kirkelig undervisning m.v. 
Kvaliteten af arbejdet afhænger i høj grad af kommunikation, samarbejde og evnen til gensidigt at 
fremelske kollegernes faglighed. Gennem oplæg, drøftelser, workshops og inspirationsmateriale 
sætter kurset fokus på faldgruber og forbedringsmuligheder. 
 
 
Undervisere:  Rektor, organist og diplomuddannet i ledelse Tine Fenger Thomsen 

Lektor, Stiftskonsulent cand. theol. Jørgen Kjærgaard 
 

 
Vestervig Kirkemusikskole, Skindbjerg Høje 1, 7770 Vestervig 

 
Tlf. 97 94 16 85 

 
www.kirkemusikskole.dk 

  
  

http://www.kirkemusikskole.dk/
http://www.kirkemusikskole.dk/


 

 

Program: 
 
Kl. 9.30-10.00: Ankomst, velkomst - kaffe med brød 
 
Kl. 10.00:  
 

 Kirkens liv og vækst - fælles målsætninger for samarbejdet 

 Hovedoplæg v. Rektor Tine Fenger Thomsen  
 Begrebet målsætningsarbejde drøftes med udgangspunkt i diverse betænkninger og 
 i eksisterende fakta om målsætningsarbejde i folkekirken. Der gives eksempler på, 
 hvorledes der kan arbejdes aktivt med målsætningsbegrebet omkring kirkemusik 
 med inddragelse af medarbejderne. 
  Supplement v. Lektor Jørgen Kjærgaard 
 

 Kirkens liturgiske arbejdsplads –  udvikling af fælles faglighed 

 Hovedoplæg v. Lektor, stiftskonsulent Jørgen Kjærgaard 
 Ideer til samarbejde omkring salmevalg og liturgisk tilrettelæggelse. 
  Supplement v. Rektor Tine Fenger Thomsen 
 

 Samarbejde og ledelsesforhold i Folkekirken 

 Hovedoplæg v. Rektor Tine Fenger Thomsen:  
 Introduktion til systemisk metode og anerkendende tilgang (appreciative inquiry) 
 Ledelsesforhold i folkekirken 
  Supplement v. Lektor Jørgen Kjærgaard:  
 Ledelsesforhold ved gudstjenester og kirkehandlinger  
 

 Konfliktforebyggelse 

  Hovedoplæg v. Lektor Jørgen Kjærgaard 
 ”Konflikt-trappen” – hvordan undgår vi at gå op ad den – og hvordan kommer man 
 ned igen…  
  Supplement v. Rektor Tine Fenger Thomsen 
 Kommunikationsteori 
 
kl. 12.00:   Frokost 
 
Kl. 13.00:  
 Gruppearbejde ud fra forberedte eksempler /deltagernes egne cases 
  
 Skabeloner for faste arbejdsgange / processer omkring gudstjenesten  
 Plenum. 
  
Kl. 15.00:  Afrunding – kaffe. 
 

 


