
 

 

 

Workshops 2022:  

 

Leva+ ved Jan Jensen ”De fire livspositioner. Trivsel på arbejdspladsen" (kl. 13.30 og 16.00) 

En appetitvækker til kommende kursister og en opfriskning til gamle kursister 

 

Den faglige sekretær ved Benny Rosenqvist (kl. 13.30) 

Hør mere om dine muligheder ved den årlige lønforhandling, samarbejdet med 

Serviceforbundets faglige afdeling og dine mulighederne for at få hjælp af socialrådgivere 

og advokatbistand. Benny Rosenqvist vil også fortælle om uansøgt afsked og hvordan vi 

tackler det. 

 

Arbejdstilsynet – Psykisk arbejdsmiljø ved Arbejdstilsynet (kl. 13.30)  

De tilsynsførende Betina Pedersen og Maj Olsson fortæller om, hvordan Arbejdstilsynet fører tilsyn 

med kirkernes psykiske arbejdsmiljø. Hvilke faktorer kan Arbejdstilsynet gå ind i? Og hvilke kan de 

ikke? Hvordan kan man som kirketjener bruge Arbejdstilsynet? Dette er nogle af de spørgsmål, der 

vil blive besvaret i oplægget. Herud over vil de tilsynsførende fortælle om Arbejdstilsynets særlige 

vejledningsindsats vedrørende seksuel chikane og andre krænkende handlinger, der i øjeblikket 

kører i kirkerne. 

 

AMU-Fyn Blomsterdekoration ved Charlotte Franke (kl. 13.30) 

Charlotte Franke er blomsterdekoratør og underviser på kurserne i Svendborg, så mange af jer 

kender hende. Hun vil i år lære os kunsten at binde en buket. Først viser hun teknikken, så får vi 

selv ”fingrene i” blomsterne.  

Der er et max. antal på 20 personer og det er efter ”først til mølle” princippet.  

 

SamPension ved Jakob Juul-Thorsen ” Få styr på pensionsordningen” (kl. 13.30) 

På workshoppen bliver du ført sikkert rundt i, hvordan pensionsordningen er sat sammen, 

herunder de elementer du som overenskomstansat selv kan ændre, så du får det optimale ud af 

din pensionsordning i SamPension. Samtidig vil du også få et indblik i den nye Sundhedsordning, 

som blev en del af pensionsordningen 1. oktober 2021. 

 

AMU-Fyn ved Annette Kappelgaard ”Rengøringsmidler, brug og metoder” (kl. 16.00) 

Annette Kappelgaard er rengøringsfaglærer på AMU-Fyn og er en værdsat underviser blandt 



kirketjenere. Hun fortæller om rengøringsmidler, ergonomiske redskaber, hvordan de bruges og 

meget andet. Hun svarer også på alle de spørgsmål, I måtte have.  

 
 

 

 

Grøn kirke – hvad kan du gøre som kirketjener? (kl. 16.00) 
Hvad vil det sige at være Grøn Kirke, og hvad kan du som kirketjener gøre, når du står med Grøn 
Kirkes tjekliste i hånden? Hvordan kan de små tiltag være med til at gøre en stor forskel? Vi 
snakker bl.a. om indkøb, affaldssortering og hører om erfaring fra andre kirker, når vi sammen 
udforsker det at gøre hverdagen i kirken grønnere. Ved projektkoordinator for Grøn Kirke, Sofie 
Larsen Kure 

Stress – hvad er mine muligheder? (kl. 16.00) 
Serviceforbundets socialrådgivere Torben Krüger og Alan Winther Nielsen vil med udgangspunkt i 
deres erfaring med stressramte, fortælle om de muligheder der er for Serviceforbundets 
medlemmer, hvis du bliver ramt af stress. De vil blandt andet fortælle om, hvordan du eller en 
kollega kan blive hjulpet tilbage på job efter en stress sygemelding. Er der mulighed for støtte i 
hverdagen eller nedsat tid? Er stress en arbejdsskade? Og hvad med økonomien under en 
sygemelding? Og hvad kan socialrådgiverne ellers bruges til?  Alt det kan du blive klogere på til 
workshoppen. 

 
Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning - Et godt arbejdsliv, et godt arbejdsmiljø, en god tone (kl. 16.00) 

Det burde være en selvfølge. Men det er det ikke altid - heller ikke i Folkekirken. FAR oplever ofte 
den enkeltes trivsel modsætningsfyldt. På den ene side taler mange om, at de har deres 
drømmejob. FAR hører ofte udsagn som: "jeg har verdens bedste job", "jeg elsker menigheden", 
"mit arbejde giver så meget mening" eller "jeg føler, at jeg gør en forskel". 
I forlængelse af det hører vi ofte et modsatrettet udsagn: "Altså hvis ikke det lige var for 
formanden (eller præsten eller kordegnen eller..). Relationerne bliver ofte pressede og er med til 
at udfordre arbejdsmiljøet og den enkeltes trivsel. 
Men hvorfor er det sådan.... 

• Hvorfor går det galt i relationerne? 
• Hvordan påvirker det arbejdsmiljøet 
• Hvad kan vi gøre for at sikre det gode arbejdsmiljø? 
• Hvad skal der til for at sikre den gode tone? 
• Er I som kirketjenere mere udsatte? 

Det er spørgsmål vi vil arbejde med i workshoppen. FAR vil sammen med jer forsøge at finde svar 
på spørgsmålene. FAR vil ligeledes præsentere Folkekirkens Arbejdsmiljøråds nyeste vejledninger 
om håndtering og forebyggelse af seksuel chikane. 
  
 

                                                                                                                                                                  

Ret til ændringer forbeholdes 


