
 

 

 

 

 

 

  

 

Intensivt virtuelt sparringsforløb: 

 

Corona - hvordan kan kirken 

hjælpe? 
 
Vi står i en krisetid. Mange er utrygge, mange er bange og vi 

har alle svært ved at overskue fremtiden. Vi må ikke mødes i 

kirken og alle medarbejderne er sendt hjem – ofte uden at 

vide, hvad deres nye rolle er i denne krisetid. 

 

 

Mange kirker tilbyder virtuelle gudstjenester og præsten har udvi-

det telefonisk mødetid – men er det nok?  

 

Hvad er din kirkes rolle i denne krisetid? Hvordan kan I bedst 

hjælpe menigheden? Hvordan får du samlet personalet i kirken, 

så I kan skabe en fælles forståelse for, hvordan I får tilrettelagt 

nogle nye typer af aktiviteter, som giver mening, nu hvor vi ikke 

må samles? 

 

Er du leder for kirken, så føler du dig måske lidt alene med 

mange tunge beslutninger? Du har måske også svært ved helt at 

se, hvordan du kan fungere som leder, og hvordan du som leder 

kan være med til at gøre en positiv forskel for din kirke under 

disse meget vanskelige vilkår, som præger vores tid. 

 

Sparringsforløb 

Med dette intensive sparringsforløb vil du som leder og beslut-

ningstager få hjælp til at finde ud af, hvad dit næste kloge skridt 

er. Gennem tre samtaler hjælpes du til at navigere mere sikkert i, 

hvordan du kan skabe mening for både menighed og medarbej-

dere i denne svære tid. 

 

Første samtale er en afklaringssamtale, hvor du får hjælp til afkla-

ring af, hvordan du kan arbejde med at finde kirkens nye rolle i 

denne krisetid. Anden samtale er en samtale omkring konkrete le-

delsesmæssige handlinger. Her får du hjælp til at få klarhed over, 

hvilke ledelsesmæssige handlinger, der er de mest hensigtsmæs-

sige netop nu. Inden tredje samtale arbejder du med jeres nye til-

tag, så du i denne samtale kan få hjælp til, hvordan du eventuelt 

justerer på dine tiltag og hvordan du som leder arbejder mest 

hensigtsmæssigt fremadrettet. 

 

Hvem kan have gavn af forløbet? 

Dette virtuelle sparringsforløb henvender sig til ledere i kirken, 

som gerne vil have støtte til at afklare deres rolle i disse krisetider. 

Du er typisk formand for eller medlem af menighedsrådet, eller du 

Det med småt: 

 

Det virtuelle: 

Sparringsforløbet foregår 

virtuelt og vi bruger den 

platform, som du har ad-

gang til. 

 

Indhold: 

En samtale i telefonen, hvor 

vi laver en forventningsaf-

stemning i forhold til forlø-

bets indhold. 

Tre samtaler af cirka en ti-

mes varighed. 

 

Pris: 

Prisen for forløbet er 3.500,- 

kr. + moms.  

 

Kontakt: 

Kontakt Jens Ulrich for nær-

mere information og indgå-

else af aftale: 

Tlf.  5183 2489 

Mail: ju@ulrichconsult.dk 

mailto:ju@ulrichconsult.dk


 

SIDE 2 

  

er ansat som kirkens daglige leder.  

 

Hvem er din konsulent?  

Jens Ulrich varetager sparringsforløbet. 

Han har stor erfaring med at arbejde med 

leder- og ledelsesudvikling i såvel frivillige 

organisationer, offentlige organisationer 

og private virksomheder. Han har gennem 

tiden givet sparring til og vejledt mere end 

300 ledere. Jens Ulrich har endvidere arbejdet med ledelse som 

forsker og har specialiseret sig i inddragende processer og samar-

bejdsprocesser på tværs af sektorer. Jens Ulrich har en samfunds-

videnskabelig ph.d. og er cand.mag. i bl.a. filosofi. 

 

Baggrundsviden: 

Læs eventuelt Jens Ulrichs seneste artikel "Uden retning mister me-

nighedsrådet energi" i tidsskriftet "Kirken i dag", nr. 1, 2020. Artiklen 

sætter fokus på, hvordan visionsarbejdet og medarbejderinddra-

gelse kan styrke kirkens retning og medarbejdernes engagement. 


