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

Møde i provstiets legeplads
29. august 2017
Hjallerup Kulturhus.

Tilstede: Else Hansen, Tenna Svensson, Ann Sofi Lægsgaard Andersen, Jeanette Geller, Inge
Hansen, Lise Lundgreen, Gurli Thomassen og Erik Rasmussen.

Referat
1. Nye tider
Siden sidst er der kommet nye folk på banen - så der nu er følgende tovholdere:
Diakoniudvalget: Else Hansen.
Kommunikationsudvalget: Tenna Svensson.
Gudstjenesteudvikling: Ann Sofi Lægsgaard Andersen
Kirken på landet: Jeanette Geller.
Menighedsråd: Else Marie Pedersen.
Unge: Inge Hansen.
Og ny provst: Lise Lundgreen.
Driftsudvalget er ikke længere et udvalg. De opgaver, der er og måtte komme får en anden
løsning end via et udvalg i Visionsprojektet.

2. Temadagen den 26. september
Program:
Ved ankomst skal alle deltagere lave udleveret et navneskilt, hvor de skriver deres navn og sogn.
Denne sættes på tøjet! På disse navneskilte er der også et tal fra 1 – 25. Numrene skal bruges til
workshoppen kl. 19.40.
Der bliver sat et bord ved indgangen og der skal sidder 4 her til at tage imod og udleverer
navneskiltene.
Der vil på PowerPoint blive vist aftenens program. Denne oversigt vil være synlig, når der ikke er
andet på PowerPoint.
17.00 Velkomst/præsentation ved Lise (8-10 min).
17.15 Fællessang ”100 salmer med Jens Nielsen og Anette Bilde”.
17.40 Oplæg ved Birgitte.
18.30 Aftensmad. Vi ønsker ’simre-mad med rodfrugter’. Det skal vise ’rødder og styrke’…
19.10 Oplæg ved Birgitte fortsat.
19.40 Workshop
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1) (10-15 min. Toastmaster: Pia og Erik) Alle har et nummer på navneskiltet, fordi vi har delt
dem ind i samtalegrupper på forhånd.
Hvordan kan de trends Birgitte har præsenteret bruges lokalt i kirker på tværs i
Brønderslev Kommune? Hvad kan vi med fordel kan arbejde fælles om?
Opfordring til at noter et par ting på papir, som på forhånd er nummereret med gruppe nr.
gerne med en kontaktmail. Papirerne med ideerne afleveres i en kurv på et bord. Og vi
hjælper desuden med at samle dem ind.
2) Kl. 20.00: Deltagerne har mulighed for at sætte sig ned. Alle tovholdere + Erik klar er på
scenen:
Intro til visionsgrupperne: (Erik 2 min.) PowerPoint med diagram over: Repræsentantskab,
visionsgrupper og tovholdere til denne intro.
Seks tovholdere: Ét minuts præsentation af hver gruppe: Hvad laver vi lige nu? /
kommissorium.
Rækkefølge:
a) Diakoniudvalget (Gurli).
b) Kommunikationsudvalget (Tenna).
c) Gudstjenesteudvikling (Ann Sofi).
d) Kirken på landet (Jeanette).
e) Menighedsråd og frivillige (Else Marie).
f) Unge (Inge).
Sammen med hver præsentation vil der være PowerPoint, der viser udvalgsnavnet,
oversigt over medlemmerne i udvalget, sogn og stikord af det som siges samt næste
mødedato. PowerPoint vises, mens tovholderen taler.
De seks tovholdere bedes derfor indsende til Erik/ Pia deres indhold, så der kan laves
PowerPoint hertil.
3) Alle deltagere vælger nu en af de seks visionsgrupper, de hver især interesserer sig mest
for og går derhen. Lokaler er ’opdelt i seks fora med skilte’ (= Diakoni, Kommunikation,
Gudstjenesteudvikling, Kirken på landet, Menighedsråd + frivillige og Unge).
Hvert udvalg kan nu præsenterer de udvalgsmedlemmer, der er tilstede og evt. uddybe
udvalgets arbejde. Her bliver der ligeledes fortalt om, hvor ofte udvalget plejer at mødes,
mødetidspunkt, mødelængde mm. og tidspunkt for det kommende møde gentages. Der
skal lyde en invitation til at være med, gerne på prøve. Postkort med oversigt over alle
udvalg, kontaktpersoner og kommende møder udleveres.
Der serveres kaffe/ te + småkage/chokolade (nem kaffe uden opdækning!).
Der åbnes op for mulig dialog, men der skal være mulighed for blot at drikke kaffe…
Alle opfordres til at skrive sit navn og mailadresse på en liste. Dermed kan dagsorden til det
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kommende møde udsendes og dermed en reminder og gentagelse af velkomst 

20.30 Afslutning med lystænding. Jens bedes spille stille musik. Ingen fællessang. Lise leder
Fadervor.
20.45 TAK for i aften.
På vej ud bliver deltagerne mindet om postkortet med oversigt over visionsgrupperne og de
kommende mødedatoer.

3. Budget 2018
Der blev udarbejdet et oplæg, der skal behandles af repræsentantskabet.
PU har godkendt en ramme på kr. 700.000.
Der er forslag om en temadag hvert år.

4. Næste møde og eventuelt
Næste tovholdermøde afholdes onsdag den 29. november kl. 12.30 – 14.30.
Det bliver med frokost og i Hjallerup Kulturhus.
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