Meddelelse til menighedsråd i Holstebro, Struer og Lemvig Provstier.
Vi kan nu fortælle om, at vi pr. 1. maj 2019 har ansat hele 2 nye provstikonsulenter til samarbejdet mellem Holstebro,
Struer og Lemvig Provstier – til gavn for de mange menighedsråd, der gang på gang har sukket efter hvornår der
kommer en afløser for Louis Torp, der forlod os for over et år siden. Som I alle ved, har der været en lang proces med
formalia omkring vores samarbejde, men nu er vi altså endeligt i mål, og vi kan løfte sløret for, hvem vi har ansat :
Som Ledende Provstikonsulent har vi ansat Susanne Boutrup :
Susanne V Boutrup, 40 år, er uddannet ergoterapeut og har desuden en Diplom i
Ledelse fra Århus Universitet og er i gang med at færdiggøre en Master i Offentlig
ledelse fra Ålborg Universitet.
Hun har i tidligere jobs arbejdet med ledelse inden for region og kommune i 10
år, og kommer med bred erfaring inden for organisationsudvikling,
forandringsprocesser, behovsanalyse, arbejdsmiljø, personaleledelse og
rekruttering. Arbejdet har været med fokus på sårbare og udsatte mennesker og
det at kunne give den rette støtte for at opnå et værdigt liv, ligesom hun har
siddet i bestyrelsen inden for KFUM sociale arbejde. Hun har i samarbejde med
interne og eksterne ledere og medarbejdere været med til at sikre opnåelse af de
strategiske målsætninger gennem et positivt samarbejde.
Hun fortæller, at hun i jobbet som Ledende Provstikonsulent ser en særlig opgave i at være med til at
udarbejde strategiske målsætninger som skaber synergieffekter på tværs af de 3 provstier og samtidig
giver plads til forskelligheden. Hun udtrykker det konkret på denne måde : ”Kompleksiteten i drifts- og
administrative opgaver er stigende og derfor vil jeg sammen med Helene understøtte og rådgive i de mange
forskelligartede opgaver der er i provstiudvalg og menighedsråd. På den måde kan vi være med til at fremme
kirkens liv og vækst”.
Susanne er født og opvokset i Holstebro og bor på Thyholm med sin familie.
Og så har vi som Provstikonsulent ansat Helene Bylov :
Helene Bylov, 30 år, der også er lokal forankret. Hun er født og opvokset i
Ulfborg og efter endt uddannelse i Aalborg flyttede hun til Hjerm, hvor hun nu
bor med sin familie.
I 2017 blev Helene færdiguddannet fra Aalborg Universitet med en kandidatgrad
inden for læring og forandringsprocesser. Sideløbende med uddannelsesforløb
har Helene arbejdet i Borgerservice ved Struer Kommune og på
pædagoguddannelsen i Holstebro. Det seneste års tid har hun arbejdet ved en
konsulentvirksomhed hvor hun har vejledt og undervist virksomheder inden for
ledelse og kommunikation. Trods sine kun 30 år har Helene mange års erfaring
med frivillighed og ser frem til at bistå de tre provstier og deres menighedsråd
inden for personaleområdet.

Susanne og Helene har første arbejdsdag den 1. maj, og allerede nu er vi ved at lave et overblik over ventende
opgaver. Skulle jeres menighedsråd have et konkret behov, skal vi bede jer lade jeres provstikontor vide besked, og så
vil opgaverne blive fordelt og prioriteret, så vores nye medarbejdere hurtigst muligt får en fornemmelse af bredden
og dybden i arbejdsfeltet.
Der vil i hvert provsti blive arrangeret et velkomstarrangement, som I vil blive inviteret til inden sommerferien,
ligesom pressen vil blive informeret i perioden lige inden tiltrædelsen den 1. maj.

Med venlig hilsen fra de 3 provster, Birgitte Krøyer, Niels Arne Christensen og Ole Rasmussen.

