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

Repræsentantskabet
Repræsentantskabsmøde
Torsdag den 1. november 2018.
Hjallerup Kulturhus.
Til stede: Hanne Larsen, Hellevad; Britta Nielsen, Jerslev-Hellum-Mylund; Else Marie Pedersen, Ørum; Kjeld
Christensen, Hallund; Anna Storgaard, Hjallerup; Kirsten Hylander, Asaa; Nethe Budolfsen, Serritslev; Mogens
Juhl Jensen, Brønderslev; Jens Staghøj Liisberg, Øster Brønderslev og Karen-Marie Kristensen, Melholt; Svend
Skak Jensen, Dronninglund-Dorf og Lise Lundgreen, provst.
Afbud: Agersted, Voer og De 4 kirker.
Gæster: Ivana Høgagard, diakonipræst, Inge Hansen, tovholder for Unge-udvalget.

REFERAT
1. Velkommen
Velkomst ved Hanne Larsen.

2. Velkommen og præsentation af diakonipræst Ivana Høgagard
Velkommen til Ivana.
Hun præsenterede status på diakoniudvalget og fortalte at der er tre ben:
1) Sorggrupper, hvor der er en gruppe i Brønderslev og Dronninglund samt en ny gruppe i Hjallerup.
Der har været tilbudt en gruppe for unge, men uden der har været tilslutning hertil.
2) Familieferier i Jesperhus Feriepark. Det er målrettet lavindkomst-familier. I år med 12 familier og 4
frivillige, Emma og Tenna, Jerslev + Alice og Hans Chresten, Dronninglund. Til andre der ikke er plads
til, tilbydes der en dag i Fårup Sommerland.
3) Familiefællesskaber, hvor der spises og hygges.
Et nyt tiltag er at tilbyde fællesskaber til børn af syge forældre og skilsmissebørn, hvor der er brug for
aktive tiltag. Det sker efter en henvendelse fra Brønderslev Kommune under betegnelsen Skyggebørn.
Der afholdes i Hjallerup Kulturhus et sorgforedrag den 14. november journalist Esben Kjær, der har
mistet en søn.
Juleaften er der arrangement som særligt menighedsrådet i Brønderslev arrangerer, men er for hele
provstiet.
Der blev drøftet praksis for julepakkehjælp. Flere sogne, Hjallerup, Hellevad, Ørum, De4kirker,
Dronninglund og Voer er med i den fælles julekurvs-ordning, som administreres af kommunen.
Brønderslev har ligeledes en kontakt til kommunen om hvem de oplever, der har et behov. Her skal
der hentes en ansøgningsskema og menighedsrådet deler julekurve ud.
I flere sogne sker uddeling anonymt ved at der kan hentes en kurv hos købmanden.
I Jerslev-Hellum-Mylund samler de penge ind i adventstiden og skriver i kirkebladet at der kan rettes
henvendelse til sognepræsten om en kurv.
Ivana sagde tak for at hun måtte deltage på mødet.
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3. Besøg af UNGE gruppen
Tovholder Inge Hansen.
Hun gav en præsentation af gruppens formål, - at de gerne vil tænke for og med unge i alderen fra 8.
klasse til ca. 25 år.
Repræsentantskabet drøftede herefter to og to en række spørgsmål med hinanden:
”Hvem er ung”?
”Hvad kendetegner en ung”?
”Er det vigtig at kirken laver events for og med unge”?
”Er det vigtigt at kirken laver relationer for og med unge”?
”Hvad får unge fra kirken”?
”Hvad savner unge, som kirken kan give dem”?
”Hvad er der reelt af tilbud i kirken for unge”?
”Ønsker du der skal være unge i din kirke”?
”Er du villig til at give afkald på noget, f.eks. nogle aktiviteter, for at give plads til unge og deres ideer i
kirkens liv”?
”Vil dit menighedsråd bruge penge på unge”?
”Vil du bruge din tid på Unge? F.eks. til at transportere dem til arrangementer på tværs i provstiet”?
”Har du en relation til en ung i dit sogn”?
”Hvad var dit forhold til kristendommen da du var 16 år”?
”Hvordan kom du selv med i et kristent fællesskab / med i menighedsrådet”?
Der har været unge weekender i Mylund Kirke i 4 år og også der før andre steder. Disse gennemføres
ikke længere.
Nu er de begyndt med KUL i Brønderslev (Kirkelig Ungdoms Leder). KUL er et nyt tilbud til teenagere
om at få en uddannelse, der giver kompetencer indenfor flere områder. Ideen stammer fra Tyskland.
Vores unge har være på tur til Tyskland og været sammen med mange tyske unge til et stort
arrangement. Der er tradition i Tyskland for aktivt at arbejde med unge.
Tanken er at de unge skal i praktik og afprøve nye færdigheder. Det kan være i andre organisationer
eller i kirken ved særlige gudstjenester eller for minikonfirmander mm.
De skal vide at de kan tro på Gud og at Gud tror på dem.
Der er ønske om at lave tilbud med KUL med tydelighed på, at det er for unge i hele provstiet. Lige nu
mødes KUL-gruppen en lørdag hver måned kl. 10.00 – 14.00.
Der blev efterspurgt materiale, der kan deles ud. Dette vil Unge-gruppen arbejde videre med.
Inge sagde tak for at hun måtte deltage på mødet.

4. Budget 2019
PU har givet en ramme på kr. 650.000 for 2019.
Præsentation af status pr. 31. oktober.
Budget 2019 blev godkendt.
Ikke brugte midler går tilbage til provstiudvalgskassen.
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Fælles
Diakoni
Kommunikation
Unge
Gudstjenestefornyelse
Kirken på landet
Retræte
Menighedsråd
Drift
I alt

Forbrug
1/1 – 31/10 2018

Budget 2018

Budget 2019

63.252
308.092
145.732
639
8.552
1.332
0
0
0
527.599

50.000
320.000
175.000
50.000
30.000
15.000
0
8.000
2.000
650.000

76.000
310.060
176.940
37.000
22.000
15.000
11.000
1.000
1.000
650.000

81,2%

5. Nyt fra provstiet
v) Lise Lundgreen
Det er en flot indsats, der bliver gjort via Visionsprojektet. Her er alle velkommen til at være
med i en gruppe.
I august begyndte Ivana. Hun er kommet med en fornyet fokus på diakoni og med gode ideer.
Emma Svensson har gjort en flot indsats i perioden imellem Marie Kirketerp og Ivana. Tak til
hende!
Ann Lebech er begyndt i Dronninglund-Dorf. Hun har ansættelse med 25% på provstiplan med
fokus på børn, unge og familier. Samle ideer og tænke nye ideer.
Der er forventning om i 2019 at ansætte en lokalfinansieret præst med fokus på psykiatri og
Kirkens Korshær på provstiniveau.
Der er meget vi kan i fællesskab – men det daglige rugbrødsarbejde ligger i sognene og
menighedsrådene.

6. Nyt fra de øvrige grupper
Gudstjenesteudvikling.
SPOTS:
Hvad er vi sat i verden for? = Gode snakke til lokalt brug.
Synliggøre Fyld Danmarks Kirker
Der kommer i folkekirken en fremtidig stor fokus på gudstjenester og liturgien.
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Kirken på landet.
SPOTS:
God respons fra sidste repræsentantskab.
Læringsdag den 7. marts 2019 kl. 17.30 – 20.00 i Melholt Forsamlingshus.
Kommunikation.
SPOTS:
God respons fra sidste repræsentantskabsmøde.
Workshop om synlighed og branding den 6. november kl. 16.30.
Spiritualitet og meditativ praksis.
SPOTS:
Hvem vil være med? Der arbejdes på at få en gruppe af interesserede.
Menighedsråd.
SPOTS:
Klar til synliggørelse om det at sidde i menighedsråd når der skal være valg igen.
Diakoni.
Jævnfør punkt 2.

7. Temaaften 2018
Der var god tilslutning og tilfredshed med indhold og relevans. Det var fint med fordeling ved bordene.
Tovholderne vil på et kommende møde nedsætte et udvalg, der arbejder med Temadag for 2019 til
afvikling i september.

8. Eventuelt og næste møde
Der vil blive afholdt et forårsmøde. Dato udmeldes senere.
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