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

Møde i provstiets legeplads
Torsdag den 28. maj 2020
Hjallerup Kulturhus.
Tilstede: Else Hansen, Tenna Svensson, Jeanette Geller, Pia Uth, Ann Sofi Lægsgaard Andersen, Rune Thomassen, og Else
Marie Pedersen, Lise Lundgreen og Erik Rasmussen.
Afbud: Inge Hansen.

REFERAT

1. Visionsprojektet, aktuelt og fremover
Tanker for i år i grupperne – og tanker på lidt længere sigt.
Der er snart gået 10 år med samarbejdet i visionsprojektet.
… Og hvis vi kikker længere frem: Hvor ønsker vi, at bevæge os hen?
Kan projektet noget, som ikke sker i dag? Hvordan kommer vi derhen?

Diakoni
AKTUELT Der afholdes familieferie med seks familier på Vigsø Feriecenter. Værter er Ivana Høgagard og
Tenna Svensson.
Der skulle have været afholdt et fælles arrangement for deltagere i sorggrupperne. Det er udsat til senere.
Der er de tre sorggrupper, Brønderslev, Hjallerup og Dronninglund samt en café med personer, der har været
med i sorggruppen i Brønderslev og som nu har et netværk sammen.
Der er begyndt en gruppe for pårørende til demens. Det er blevet taget godt imod; nu skal gruppen i gang
igen efter nedlukning i forbindelse med corona.
Der arbejdes med en tur til Fårup Sommerland; men pga. corona er det uafklaret om det bliver gennemført,
Til juleaften var der 62 deltagere, primært voksne.
TANKER Der er ønske om at tilbyde en sorggruppe for forældre, der har mistet et barn. I stiftsregi findes en
sådan gruppe på Mors og en ny gruppe vil dække et geografisk område udover provstiet.

Kommunikation
AKTUELT Der har netop været afholdt et udvalgsmøde, hvor der har været en gennemgang af, hvad der er
sket over tid; det er blevet til en hjemmeside for provstiet og en oplevelse af, at kommunikationen er meget
forbedret både internt og eksternt.
Der er udarbejdet et logo, som præsenterer Visionsprojektet men som også er logo for Brønderslev provsti.
Vi har en god og stærk kommunikation. Der er god succes med erfa-grupper. Det er gode uformelle møder,
to gange årligt, hvor personer, der arbejder med kommunikation mødes. Der sættes fokus på konkrete
emner.
Næste erfa-møde har fokus på, hvordan vi har været kirke uden at bruge bygningerne.
Det er vigtigt, at kommunikation bliver prioriteret i kirkerne. Hvordan bliver der lavet PR lokalt?
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Arrangementer kan blive usynlige, hvis der ikke er aftalt en bevidst synliggørelse. Det skal ske lokale
beslutninger ved de enkelte kirker, hvordan det skal gøres. Det kræver, at det prioriteres, så der afsættes tid
af hertil og dermed en udgiftspost i budgettet.
TANKER Overvejelse om at få kommunikeret mulighed for mere mande-fællesskaber i kirken og hvordan vi
afholder online gudstjenester.
Overvejelser om et forum med en online erfa-gruppe, hvor det kan være muligt at kommunikerer med
hinanden for gode ideer og hvor der kan spørges til ting, der kan udlånes til hinanden.

Gudstjenesteudvikling
AKTUELT Der er begyndt en ny tradition med nytårstaffel, hvor kirkernes samarbejdspartnere hen over året
inviteres med. Der er kommet gode tilbagemeldinger om, at det er et godt tiltag og et godt første gang i
Jerslev Kirke. Der sker en invitation til foreninger, politiker, institutioner med flere.
Tanken er, at nytårstaffel går på skift imellem kirkerne.
På udvalgsmøder er der erfaringsudveksling imellem deltagerne om gudstjenesteoplevelser.
TANKER Der er ønske om at afholde en gudstjeneste- / liturgiworkshop for menighedsråd og ansatte. Der var
ide om at gennemføre dette i efteråret 2020, men pga. forårets udsættelser af konfirmationer og mere
koncentration om valg til menighedsråd plus udsatte møder i øvrigt, udsættes dagen til 2021.

Kirken på landet
AKTUELT Der er ønske om, at synliggøre kirken på landet. Vi synes selv, vi som kirke er synlige, men mange i
samfundet oplever ikke kirken som synlig.
En konkret oplevelse er, at Asaa var i spil som årets landsby. Personer kom forbi for at se byen og hvad der er
her, men de havde ikke i deres bevidsthed tænkt, at de skulle se kirken eller fristedet, som kirken driver.
Kirken er både en naturlig del i byen, men samtidig blevet fremmedgjort.
Visionsgruppen ønsker, at der bliver talt om kirkens synlighed på menighedsrådsmøderne.
Udvalget konstaterer, at meget af det der drøftes på menighedsrådsmøder, er de fysiske rammer mm., men
man glemmer at snakke om kirkens synlighed.
TANKER Der er ønske om, at der på et formandsmøde efter de nye råd er påbegyndt, at få drøftet ”Kirkens
synlighed”. Fokus på at det er vigtigt, at få talt om det på menighedsrådsmøder. Dermed lægge op til, at der
skal være en god mødekultur, så der kan afsættes fornøden tid og der afvikles en kvalitativ drøftelse.
Der er ønske om, at vi ligeledes får drøftet, at vi som kirke er med i sammenhænge uden for kirken. Vi skal
tegne kirken som noget positivt og at vi gerne vil være en del af samfundet…

Unge
AKTUELT: Der er fokus på KUL, Kirkelig Ung-Leder. Der er god respons fra de unge, der har været med.
Der var afsat en weekend i april med tilbud til nye unge. Den blev udsat pga. corona.
Nyt hold begynder torsdag den 3. september og hver torsdag frem til den 4. februar (minus ferier) og
afslutning den 7. februar.
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Derudover en introdag lørdag den 13. juni kl. 10.30 – ca. 13.30 med undervisning og socialt, der slutter med
at bager pizza over bål.
Der er udarbejdet en indbydelse hertil.
TANKER: Unge er folkekirkens udfordring. Efter konfirmationstiden bruger unge ikke kirken.
Gruppen vil gerne gøre kirken relevant for unge.
Hvis det skal lykkes kræves der tid og ressourcer. Der er en ambition om, at få det beskrevet gerne med
inspiration andre steder fra, f.eks. fra nabolande og frikirker.
Hvordan gøres det muligt, at der er noget for unge på tværs af provstiet eller f.eks. afvikle muligheder to
steder.

Menighedsråd
AKTUELT Der var planlagt fælles annoncering og synliggørelse i ugeaviser for orienteringsmøderne. Det er
annulleret idet møderne er blevet spredt hen over juni og august. Der er dog indrykket en annonce der
fortæller, at tidspunkt for orienteringsmøder kan ses på hjemmesider.
På Facebook er der nu fortællinger af personer, der sidder i menighedsråd netop for at sætte fokus på valget.
TANKER Der vil være fælles annoncering forud for valgforsamlingen den 15. september.
Menighedsrådene tilbydes at få finansieret de valgreklamer, som kan fås fra Landsforeningen.

Spiritualitet og meditativ praksis
AKTUELT Rune Thomassen inviterer til det første møde den 9. september.
TANKER Der vil være fokus på retræte og pilgrimsvandring.
-Lise Lundgreen gav udtryk for, at hun ønsker, at der i de lokale grupper bliver drøftet, hvad gruppen har fået
gennemført og hvad der er af ønsker i fremtiden.
Vi skal have fokus på, hvordan projektet præsenteres på hjemmesiden.
Forslag om at der kunne laves en præsentationsfilm.
Det blev omtalt, at der er kommet en meget større fællesskab på tværs af menighedsråd. Det er en stor
gevinst. Det har givet fællesskab og forståelsen af at vi har fået noget gennemført. Det netværk er uvurderlig.
Vi kan løfte sammen. Vi tør noget i fællesskab.
Der blev henvist til rapport der blev udarbejdet i 2013. Der blev udført en kvalitativ undersøgelser, der
resulterede i nuværende struktur.
Der blev aftalt, at foreslå at evaluering og fremtidsvisioner skal drøftes i repræsentantskab og menighedsråd.
Tanker til fortsat drøftelse er vedlagt som bilag.

Formand for repræsentantskabet Hanne Larsen, tlf. 61 33 46 48, mail hbclarsen@gmail.com
Provst Lise Lundgreen, tlf. 51 44 00 78, mail llun@km.dk
Provstisekretær Erik Villy Rasmussen, tlf. 24 25 00 78, mail evr@km.dk

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

2. Budget 2021
PU har afsat kr. 650.000 i foreløbig budget.
Disse blev fordelt imellem grupperne og det fremlægges for repræsentantskabet, der har møde den 27.
august.

3. Visionsprojektet til de nye menighedsråd
Der gennemføres orienteringsmøder i perioden fra den 9. juni til 21. august.
Det vil være godt, at der i den forbindelse lokalt bliver fortalt om fællesskabet mellem kirkerne.
Det blev foreslået, at der sendes ’10 linjer ud’, der kan bruges til at præsenterer visionsprojektet.

4. Kalender
Introdag om KUL 13. juni
Kommunikations-erfa 15. juni.
Familieferie med Folkekirkens Feriehjælp.
Fårup Sommerland.
Repræsentantskabsmøde den 27. august.
Oprettelse af ”Retræte og pilgrimsvandring” den 9. september.
Valgforsamling den 15. september.

5. Næste møde og eventuelt
Næste tovholdermøde afholdes tirsdag den 27. oktober 10.00 – 12.00.
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