Visionsudvikling i Kirken
- et intensivt konsulentforløb
Visionsudvikling skaber samhørighed, retning og ejerskab i den
kirkelige organisation. Mangler den fælles vision, er der stor
sandsynlighed for, at arbejdsmiljøet lider skade, konflikter opstår og menigheden mister interessen for kirkens virke.
Med forløbet ”Visionsudvikling i Kirken” kan menighedsrådet udvikle en vision, som kan 1) fungere som samlende og retningsgivende for kirkens ståsted og værdigrundlag, 2) sætte rammerne
for den overordnede ledelse af kirken og dens personale, og 3)
være retningsgivende for aktivitetsprioriteringen i kirken.
”Visionsudvikling i Kirken” er et forløb, der tilpasses den enkelte
kirkes behov og ønsker. Forløber strækker sig over tre dage – to
dage af 6 timers varighed og en dag af 3 timers varighed.
Forløbets mål:
Hensigten med forløbet er, at det ved forløbets afslutning er muligt
for kirken at formulere sin vision, og tage de første skridt til at føre
visionen ud i livet, så den kommer til at gøre en forskel i kirkens
daglige virke og i ledelsen heraf.

Det med småt:
Konsulentforløbets endelige
udformning tilrettelægges
med afsæt i jeres ønsker og
behov.
Forløbet afvikles hos jer. I jeres lokale og på tidspunkter,
som passer jer.
Pris:
Forløbet ”Visionsudvikling i
Kirken”, som det er beskrevet her, koster 49.000,- kr. +
udgifter til transport og
eventuel overnatning for
konsulenten ifm. konsulent-

Forløbets indhold:
Første dag analyserer deltagerne sig frem til, hvor kirken er i dag.
Samtidig bruges dagen også til at se frem, og formulere de første
tanker om, hvordan deltagerne gerne vil have, at deres kirke skal
udvikle sig i fremtiden.

dagene (efter statens tak-

Anden dag arbejdes der videre med at formulere tanker om, hvordan kirken skal se ud i fremtiden. Disse tanker oversættes til konkrete handlinger, som deltagerne forpligter sig på at gennemføre
inden sidste dag.

- Tid til transport og forbere-

Tredje dag samles der op på erfaringerne fra de konkrete handlinger, som har været afprøvet siden sidst, og dagen afsluttes med,
at deltagerne, på baggrund af en endelig formulering af visionen,
ser på, hvad deres næste skridt er, når visionen skal realiseres.
Involvering af personale og menighed
Påtænker menighedsrådet at involvere personale og/eller menighed i visionsarbejdet, hvilket principielt anbefales, må der påregnes ekstra tid og omkostninger til dette. Det endelige forløb konkretiseres derfor i dialog mellem menighedsråd og Ulrich Consult.

ster).
Indeholdt i pris:
- Tre dages konsultation jf.
nærværende beskrivelse.
delse.
- Formøder efter behov til
planlægning og forventningsafstemning (evt. telefonisk eller Skype).
Kontakt:
Kontakt Jens Ulrich for nærmere information og indgåelse af aftale:
Tlf. 5183 2489
Mail: ju@ulrichconsult.dk
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Hvem henvender forløbet sig til?
Forløbet er for menighedsrådet, kirkens daglige ledelse og andre
nøglepersoner, som skal have indflydelse på kirkens udvikling.
Hvem er din konsulent?
Jens Ulrich faciliterer forløbet. Han har stor
erfaring med at arbejde med visionsudvikling og organisationsudvikling. Han har
gennem tiden undervist og vejledt mere
end 1.000 ledere fra frivillige organisationer, offentlige organisationer og private
virksomheder. Jens Ulrich har endvidere arbejdet med ledelse som
forsker og har specialiseret sig i inddragende processer og samarbejdsprocesser på tværs af sektorer. Jens Ulrich har en samfundsvidenskabelig ph.d. og er cand.mag. i bl.a. filosofi.
Baggrundsviden:
Læs eventuelt Jens Ulrichs seneste artikel "Uden retning mister menighedsrådet energi" i tidsskriftet "Kirken i dag", nr. 1, 2020. Artiklen
sætter fokus på, hvordan visionsarbejdet og medarbejderinddragelse kan styrke kirkens retning og medarbejdernes engagement.

