Brønderslev Provsti
Knudsgade 125, 9700 Brønderslev.
Tlf. 24 25 00 78, mail broenderslev.provsti@km.dk
www.broenderslevprovsti.dk

Kirken på landet
Møde den 21.november 2017
Kulturhuset, Sæbyvej 1, Asaa.
Til stede: Kathrine Buus Christensen, Jørgen Nielsen, Jeanette Nymann Geller og Erik Villy Rasmussen.
Afbud fra Lisbeth Brønager, Niels Chr. Aagaard og Hanne Larsen.

REFERAT
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt. Velkomst ved Jeanette.
2. Siden sidst
Gennemgang af ”Kirken i dag”, hvor temanummeret i nr. 4/12 var Kirken på landet. Vi ønsker, at
invitere Vita Andreasen for at give sine 10 gode råd til landsbyens / landsbykirkens overlevelse.
Arrangementet skal være med en invitation til alle, der har lyst til at deltage. Jeanette tager en
kontakt og undersøger om det kan afvikles i april eller maj. Vi ønsker et møde fra ca. kl. 16.30 – 20.00
i Melholt forsamlingshus.
Forespørgsel fra Serritslev om en sogneaften
Vi siger nej denne gang til den konkrete forespørgsel og ønsker at invitere dem til det arrangement, vi
nu planlægger.
3. Hvad skal med på repræsentantskabsmødet?
Gruppen er inviteret med til repræsentantskabsmødet samme dag for at få en dialog om gruppen.
Vores fokuspunkter:
1) Hvad er vi sat i verden for. Berøring med samfundet. Berøringsflade ud af kirken.
2) Vi arbejder på en fælles dag om kirken på landet (punkt 2). Præcisering af dette herunder om at
afholde det i Melholt.
3) Vi har et idekatalog. Præsentation af denne. Hvad skal vi gøre for at få flere ideer samlet?
4) Spørgsmål til repræsentantskabet om de har umiddelbare nye ideer til gruppen.

4. Valg af midlertidig tovholder
Kathrine overtager posten, imens Jeanette er på barsel.
5. Eventuelt
Jeanette har undersøgt kommissorier andre steder fra i forhold til Kirken på landet.
Der er ikke meget… På det kommende møde vil vi udarbejde vores kommissorium.
6. Næste møde
Afholdes i forbindelse med Forårsdagen og et efterfølgende møde aftales i den forbindelse.

Tovholder Jeanette Nymann Geller, tlf. 24 40 15 08, mail jege@km.dk
Provst Lise Lundgreen, tlf. 98 83 81 03, mail llun@km.dk
Provstisekretær Erik Villy Rasmussen, tlf. 24 25 00 78, mail evr@km.dk

