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

Møde i provstiets legeplads
29. november 2017.
Hjallerup Kulturhus.
Tilstede: Else Hansen, Tenna Svensson, Ann Sofi Lægsgaard Andersen, Jeanette Geller, Inge Hansen, Else Marie
Pedersen, Lise Lundgreen og Erik Rasmussen.

Referat
1.

Temadagen
Evaluering.
Ideer til ny temadag. Indhold og tidspunkt.
Det opleves som en god og inspirerende dag.
Der var meget indhold på dagen. Der var ønske om, at der var bedre tid til samtalen.
Der var god søgning til grupperne og dagen gav flere nye frivillige i grupperne.
Det var vigtigt med præsentationen af grupperne.
Næste gang kunne have fokus på frivillighed. Om at finde dem. Opgaver til frivillige. Hvordan være
frivillig også i forhold til de ansatte.
Temadagene kunne have den turnus, at det vil være en af gruppernes arbejdsområde, der var i fokus på
hver temadag.
Der skal også præsenteres, at der altid er mulighed for nye grupper.
Næste temadag foreslås til torsdag den 13. september i Hjallerup kl. 17.00.
Udvalg herfor: Lise Lundgreen, Tenna Svensson, Pia Uth og Erik Villy Rasmussen.

2. Nyt fra grupperne
Status.
Gudstjenesteudvikling
Der er møde igen 2. marts.
Kommunikation
Der er møde igen 18. januar.
Der arrangeres i foråret en workshop om at producerer film.
Diakoni
Der er ansat en midlertidig koordinator, Emma Svensson. Hun gør det godt og er meget
kompetent. Der afventes en ny ansættelse sammen med Hjallerup menighedsråd.
Der er bl.a. meget andet to sorggrupper, to grupper med fællesspisning og igen
juleaften-arrangement.
Der blev bevilliget supervision til lederne af sorggrupperne.
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Unge
Der har netop været afholdt en god weekend for en gruppe af ældre unge, der lavede to
ungdomsmesser om søndagen, målrettet konfirmander.
Der er ønske om flere deltagere hen over weekenden, så flere unge får en god oplevelse.
Det er få konfirmandhold, der deltager om søndagen.
Kirken på landet
Der har netop været møde og 4 nye er tilmeldt gruppen.
Der er møde igen den 14. februar.
Der vil være fokus på at undersøge, hvad der er af tiltag mm. på landsplan og få udarbejdet et
kommissorium for gruppen, der kan komme på hjemmesiden.
Menighedsråd
Der har været afholdt møde i november.
Fokus på frivillige. Hvordan være frivillig lokalt.
Der er mange der allerede er frivillige i kirkerne forskellige steder, især i forhold til sang.
Ønske om at der også sættes fokus på unge og frivillige med henvisning til KUL
Se evt. http://www.abildgaardkirke.dk/fast-menu/aktiviteter/boern-og-unge/kul/
Der er møde igen den 15. marts.

3. Repræsentantskabet
Budget 2018.
Deltagelse af grupperne eller nogle af grupperne på det kommende møde.
Der er godkendt et budget på kr. 650.000 for 2018 med en fordeling til hver af grupperne og til
fælles udgifter herunder temadagen.
På tovholdermøder vil der være en status på forbruget.
Repræsentantskabet ønsker at der afholdes en temadag hvert år.
Der er ønske om at få besøg fra grupperne – eller nogle af grupperne til det kommende møde.
Det blev aftalt at Kommunikationsgruppen ved Tenna og Ungegruppen ved Inge deltager.
Forslag til dato er 15. februar.

4. Næste møde
Næste møde er tirsdag den 20. marts kl. 10.30 – 12.30 med rundstykker  - i Hjallerup
Kulturhus.
5. Eventuelt
-
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