Introkursus for nyansatte
22. november 2017 kl. 08.30 – 17.30
Harte kirkecenter, Stubdrupvej 45, 6000 Kolding
Program:
Kl. 08.30 – 08.45

Kaffe og rundstykker

Kl. 08.45 – 09.00

Velkomst

Kl. 09.00 – 09.40

Folkekirkens historie
v/provst i Assens provsti Ole Hyldegaard Hansen
Pause

Kl. 09.40- 09.50
Kl. 09.50 – 10.30

Folkekirkens organisation og økonomi
v/souschef Pernille Hach, Fyens Stift

Kl. 10.30 – 10.45

Pause

Kl. 10.45 – 11.15

Folkekirkens organisation og økonomi (fortsat)

Kl. 11.15 – 11.30

Pause

Kl. 11.30 – 12.30

Folkekirken lokalt og regionalt
v/provst Lise Hindsholm, Varde provsti

Kl. 12.30 – 13.15

Frokost
Afgang til Harte kirke

Kl. 13.15 – 14.05

Folkekirkens gudstjenester og kirkelige handlinger
v/sognepræst Sct. Nicolai Kolding Henriette Bacher Lind

Kl. 14.05 – 14.25

Tilbage til kirkecentret
Pause

Kl. 14.25 – 15.30

Folkekirken som arbejdsplads
v/graver og tillidsrepræsentant Jens Nissen,
souschef Pernille Hach, Fyens Stift, og stiftsfuldmægtig Kirstine
Frank Jensen, Ribe Stift

Kl. 15.30 – 15.45

Pause

Kl. 15.45 – 16.50

Folkekirken som arbejdsplads (fortsat)

Kl. 16.50 – 17.30

Udfyldelse af evalueringsskema og afslutning med sandwich
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Introkursus for nyansatte

Kære deltager
Den danske folkekirke er et særligt sted, der danner rammen om både kirkelige
handlinger, kulturliv og frivilligt arbejde. Samtidig er folkekirken også en professionel
arbejdsplads for tusindvis af ansatte indenfor mange faggrupper. Det er derfor kursets
formål at give nyansatte en god og fælles forståelse for folkekirken som helhed.
Kurset er obligatorisk for alle, der har fået deres første stilling i folkekirken med en
ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer, og som er ansat det seneste år forud for
kurset.
Praktiske oplysninger
Tilmelding
Tilmelding skal ske via din arbejdsgiver senest den 1. november 2017. Du vil senest
14 dage før kurset modtage en bekræftelse på din deltagelse. Du kan melde dig til via
linket på DAP’en.
Betaling
Deltagelse i kurset er gratis. Der er fuld forplejning hele dagen inkl. en sandwich til
afslutning. Har du særlige hensyn, der skal tages til forplejningen, bedes du oplyse
dette ved tilmelding, og vi vil forsøge, om vi kan efterkomme dem.
Din løn og udgiften til transport betales af arbejdsgiveren.
Transport til kursusstedet og parkering
Det er muligt at parkere ved kirkecentret, som ligger Stubdrupvej 45, 6000 Kolding.
Fra Kolding Busterminal, Mazantigade 12-14, 6000 Kolding, kører bus nr. 188 til Harte
Kirkecenter.
Afbud
Afbud bedes meddelt så tidligt som muligt, da der muligvis er oprettet en venteliste.
Afbud skal meddeles til din arbejdsgiver samt til Maria Halken Linemann på
telefonnummer 73524596.
Deltagerbevis
Deltagerbevis vil blive udleveret samme dag efter evalueringen.
Kursussekretariat
Spørgsmål vedr. kursets afholdelse kan rettes til Maria Halken Linemann 73524596
eller Cathrine Lerche Ellens 73524598.
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