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

Møde i provstiets legeplads
Tirsdag den 20. marts 2018.
Hjallerup Kulturhus.
Tilstede: Else Hansen, Tenna Svensson, Jeanette Geller, Else Marie Pedersen, Lise Lundgreen og Erik Rasmussen.
Afbud fra Ann Sofi Lægsgaard Andersen og Inge Hansen.

REFERAT
1. Repræsentantskabsmødet
Orientering og evaluering af præsentation og dialog med
a) kirken på landet
b) kommunikation
Hvilke grupper skal mødes med repræsentantskabet i efteråret?
Godkendelse af ny gruppe med fokus på spiritualitet og meditativ praksis.
Kirken på landet
Det var en god oplevelse at få fortalt om gruppens arbejde og overvejelser. Der har siden været
kontakt fra sogne, der gerne vil have et lokalt besøg.
Kommunikation
Der var en oplevelse af en god snak rundt om bordet. Hvem fortæller de gode lokale historier?
Der er ønske om at sætte et fortsat fokus på, at menighedsrådene får kommunikeret de gode
historier ud.
Til mødet med borgmester og biskop den 19. marts omtalte Lise kommunens videoer om
byerne og at kirken ikke er omtalt på disse.
Der kommer en række omtaler af kirkerne i den østlige del af kommunen i Østvendsyssel Avis.
Den første er bragt i denne uge og omhandler Hjallerup Kirke.
Grupper til det kommende repræsentantskabsmøde
Forslag om at Unge og Diakoni får dialog med repræsentantskabet på deres kommende møde i
efteråret. Tidspunkt er ikke fastlagt endnu.
Ny gruppe
Godkendelse i repræsentantskabet af ny gruppe med fokus på spiritualitet og meditativ praksis.
Rune Thomassen arbejder videre hermed.

2. Nyt fra PU
Der afholdes Budgetsamråd den 22. marts om foreløbig budget 2019 mm. Der kommer nu et
opslag om vikarstillingen i Asaa-Melholt pastorat.
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Der er lavet en indstilling i forhold til stilling som sognepræst i Hjallerup og diakonipræst.

3. Temadag
Status.
Det afholdes den 13. september i Hjallerup Kulturhus.
Der vil ske en snarlig udmelding.
Tema: Kulturarv (2018 er kulturarvs-år). Vi kan sætte fokus både den fysiske og åndelige er
kulturarv…
Der arbejdes videre i gruppen (Pia, Tenna, Lise og Erik).
Knirkerevyen kan deltage.
4. Nyt fra grupperne
Gudstjenesteudvikling.
Fortsat fokus på ’Fyld kirken’ i september. Der vil fortsat være fælles annoncering.
Fortsat fokus på ’Menighed møder menighed’.
På det kommende møde vil der blive drøftet ud fra artikler i Kirken i dag, der har haft et
temanummer om gudstjenester. Fri-messe konceptet har været drøftet.
Det blev omtalt, at der 2. pinsedag er et gudstjenestefællesskab i øst.
Menighedsråd.
Else Marie vil tage en afklaring med gruppen om at holde en pause. Gruppen vil igen være
aktiv om ikke før så forud for næste valg.
Diakoni.
Omtale af nyt tiltag fra maj: Sorggruppe for unge. Bente Pedersen og Birthe Sørensen kan være
tovholdere for det. Emma Svensson tager kontakt til skoler mm. og der udarbejdes plakat og
folder. Der er også ønske om, at kunne tilbyde en sorggruppe for børn, hvis der kan findes
tovholdere hertil. Der er to sorggrupper for voksne i øvrigt.
2 kvoter á seks familier inviteres til Jesperhus denne sommer. Der er fundet to par, der tager
med som frivillige.
Der er fokus på demens ved at gå ind i demens-venner som kommunen og Alzheimer
foreningen har indbudt til.
Der planlægges ture til familier med lav lønindkomst til Fårup Sommerland.
Unge.
Gruppen har afsat et møde den 18. april for at tænke i kommende muligheder.
Kirken på landet.
Der er ønske om at lave en aften med fokus på kirken på landet. Tidspunkt er ikke afklaret,
men ønske om det kunne blive i foråret. Det vil blive afholdt i Melholt Forsamlingshus.
Tovholder for gruppen i Jeanettes orlov bliver Katrine Buus Christensen.
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Kommunikation.
Der er fokus de kommende år på branding. Bevidstgørelse om gode historier og hvordan de
bliver fortalt – og at det er en fælles opgave for alle i menighedsrådet.
Det må gerne være en måde at tænke på. Finde de stærke punkter, at fortælle ud fra.
Der inviteres til en workshop om at lave små videoer til Facebook mm. den 23. maj og der
inviteres til en workshop den 6. november om branding.

5. Kalender
Hvad sker der i 2018 i forhold til visionsprojektet.
Familietur, Fårup Sommerland
maj og juli
Kirken på landet arrangement
forår
Fælles gudstjeneste
21. maj.
Workshop , videoproduktion
23. maj
Sommerferie, Jesperhus
juli
Temadag
13. september
Fyld Kirken
30. september
Workshop
6. november
Arrangement om ensomhed
november

Diakoniudvalget.
Kirken på landet.
Kirker i øst.
Kommunikationsudvalget.
Diakoniudvalget.
Fælles.
Gudstjenesteudvikling.
Kommunikationsudvalget.
Diakoniudvalget.

6. Næste møde
Tirsdag den 28. august kl. 10.30 i Hjallerup Kulturhus.
7. Eventuelt
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