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Navn: Kirkekompetencer.dk  

Emne: kirkelige kompetencer, kompetencenetværk, udvikling, undervisning, debat, kurser, 
workshops.  

Målgruppe: Der er to målgrupper:  
1) landets menighedsråd og sogne.  
2) Konsulenter/ansatte i de folkekirkelige organisationer, selvstændige kirkelige konsulenter samt 
funktionspræster.  

Tid, sted og aktør: Projektet har kørt siden foråret 2009 og været drevet af en arbejdsgruppe 
under FKOF (Folkekirkelige Organisationers Fællesudvalg).  

Opnået støtte: 105.000 kr. i 2009. Derudover har enkelte andre fonde bidraget til projektet. 
Driften er båret af bidrag fra de deltagende organisationer.  

Projektets formål: Formålet er at bygge bro mellem de kompetencer, som kirkelige konsulenter 
har, og landets sogne. Konsulenterne og organisationerne har mange års erfaring i at udvikle og 
drive kirkelige aktiviteter, og det er den viden og de kompetencer, som de gerne vil stille til 
rådighed for landets sogne.  

Projektets indhold: Projektet har to spor:  
Et netværks og uddannelsesspor, hvor der har været afholdt i alt tre kursusdage i september 2009, 
april 2010 og igen i april 2011. Derudover var der planlagt et kursus i regi af TPC i december 2010, 
der dog måtte aflyses.  

Et kommunikationsspor, som primært er båret af resursehjemmesiden kirkekompetencer.dk, der 
åbnede i marts 2009, samt forskellige andre kommunikationstiltag for at synliggøre hjemmesiden 
og netværket. Hjemmesiden er en stor database, hvor 110 konsulenter fra 37 forskellige 
organisationer præsenterer næsten 250 forskellige kompetencer målrettet de folkekirkelige 
sogne. 

Erfaringer og resultat: Det er lykkedes for projektet at skabe et værdifuldt netværk blandt ansatte 
i de folkekirkelige organisationer. Gennem kursusdagene er de blevet klædt på til opgaven med at 
inspirere sognene, samt de har lært nye ting af hinanden. Sognene er ved at få øjnene op på 
hjemmesidens muligheder, og der vil i løbet af 2011 være en øget indsats for at synliggøre 
kirkekompetencer.dk.  

Læs om projektet her: www.kirkekompetencer.dk. Her er  

 en præsentation af de kompetencer, som konsulenterne og organisationerne tilbyder sognene, 
 en folder, der præsenterer tankerne bag projektet, 
 enkle materialer fra de kursusdage, som er blevet afholdt, og som man kan hente ned, 
 Og kontaktoplysninger på arbejdsgruppen bag projektet.  

http://www.kirkekompetencer.dk/

