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Ledelse er kommet på dagsordenen i folkekirken de senere år. Selvom folkekirken er en stor organisation med
mange tusinde ansatte, mange tusinde aktive frivillige, hvis aktiviteter involverer millioner af medlemmer, har
der ikke været nævneværdig fokus på de emner, som sættes på dagsordenen i nyere ledelsesteori. Folkekirken
fungerer med et hav af regler, men har næsten ingen tradition for eller teori om ledelse. Denne bog er den
første, der tager fat på folkekirken som en organisation med behov for ledelse, netværk, kompetenceudvikling
og samarbejde. Ledelse af tro sætter ord på folkekirkens liv som en organisation med behov for ledelse. Den
udfolder et aktuelt sprog om folkekirken som organisation og viser nogle principper for, hvordan ledelse i
folkekirken kan udfolde sig i praksis. Forfatterne betragter folkekirken som en offentlig netværksorganisation
og viser, hvilke præmisser der gælder for ledelse af et sådant netværk, så der udvikles kvalitet i opgaverne og
skabes ny læring. Selvom folkekirken er en organisation, har der ikke været tradition for at betragte den som
en sådan. Og i forlængelse heraf har der heller ikke været tradition for at tale om ledelse i folkekirken. I det
seneste årti er der dog sket forandringer, og en aktiv debat om ledelse i folkekirken har udfoldet sig. Debatten
har i nogen grad været præget af had-kærlighed til ledelsesbegrebet, og det har været tydeligt, at debatten har
savnet viden om og et fælles sprog for, hvad ledelse i folkekirken overhovedet er. Anmelderne skrev bl.a.

"Enhver, der er interesseret i at bevare folkekirken, bør læse denne bog, fordi forfatterne sætter kirken ind i et
senmoderne perspektiv, og det på en sjælden kvalificeret, original, klog og konstruktiv måde – alene af
omsorg for kirken og dens brugere." - Peter Holm, www.kirkenikobenhavn.dk Bogen er en del af serien
Gyldendal Public. Bøgerne i serien er til engagerede medarbejdere, ledere og politikere i den offentlige sektor.
Alle bøger fra Gyldendal Public tager udgangspunkt i, at den offentlige sektor består af virksomheder som alle
andre – drevet under særlige vilkår og med særlige formål.
Den er tegnet af arkitekten G. Sankt Ansgars Kirke er den katolske domkirke, som ligger i Bredgade midt i
København. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Der er ikke et bestemt hensyn, som altid pr. I 1950
flyttede familien. Kathrine Lilleør foredrag. definition er det etiske hensyn; men det. Siden den føderale
opdeling af Belgien i 1993 er Flandern også en belgisk delstat. Sankt Ansgars Kirke er den katolske
domkirke, som ligger i Bredgade midt i København. Sted: Imam Ali Moskeen, Vibevej 25-27, 2400 Kbh N.
Jacob Holdt har baggrund i en præstefamilie som søn af Grethe og præstefaderen Jacob Holdt, der virkede ved
Grundtvigskirken i København. Kathrine Lilleør foredrag. Søg Alle årgange Facebook BUPL. Siden den
føderale opdeling af Belgien i 1993 er Flandern også en belgisk delstat.
Sådan skaber vi bedre byer. Hetsch og blev indviet i 1842. 7. “Det etiske er ikke et område for sig selv ved
siden af andre områder. Den er tegnet af arkitekten G. Sådan skaber vi bedre byer. F.

