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Visionsprojektet
Repræsentantskabet
Repræsentantskabsmøde
Onsdag den 14. februar 2018.
Hjallerup Kulturhus.

Til stede: Hanne Larsen, Hellevad; Knud Kæhlershøj, Voer; Britta Nielsen, Jerslev-Hellum-Mylund; Else Marie
Pedersen, Ørum; Kjeld Christensen, Hallund; Ella Simonsen, Hjallerup; Kirsten Hylander, Asaa; Villy Mejlvang,
Serritslev; Svend Skak Jensen, Dronninglund-Dorf og Lise Lundgreen, provst.
Afbud: Mogens Juhl Jensen, Brønderslev; Pia Christensen, Øster Brønderslev og Karen-Marie Kristensen,
Melholt.
Gæster: Pia Uth og Tenna Svensson, Kommunikationsudvalget og Jeanette Nymark Geller, Kirken på landet.

Referat
1. Velkommen.
Hanne bød velkommen.

2. Besøg fra to af grupperne
a) Kirken på landet, Jeanette Geller.
Tak for at vi kan komme for at fortælle om gruppen, der nu er ca. 3 år.
Det er en relevant gruppe. Der er jo mange landsogne i vores provsti.
Kirken på landet er en udfordring alle steder pga. en affolkning, færre butikker, skoler, institutioner
mm.
Det betyder, at vi er nødt til, at være kirke på en anden måde. Hvis vi bare lukker om os selv, må vi
sidde alene i menighedsrådet. Hvis vi skal blomstre, må vi tænke anderledes. Hvordan er vi kirke for
dem, der ikke kommer i kirken? Det var spørgsmålet, da vi begyndte gruppen – og det er det
stadigvæk.
Det er vigtigt, at kirken ikke lukker om sig selv. Det handler om, at samarbejde med de andre
foreninger i byen. Vi kan ikke tale om kirken uden at tale om de foreninger mm., der er i byen.
Er byen ved at forfalde? – så er vi nødt til at hjælpe med at få byen til at blomstrer. Vi skal være med
til at sige ”her er det fedt at bo”! Vi skal inviterer vores foreninger, så vi får et større netværk. Det
skaber fællesskaber. Det integrerer os.
Vi aner ikke, hvad der foregår hos jer i de enkelte sogne. Derfor syntes vi, at det kunne være smart, at
vi lavede en idekatalog. Det var en konkret handling, vi kunne gøre.
Spørgsmål til jer: hvordan får vi de enkelte sogne til at fortælle om deres succes?
Vi har sendt ud til menighedsrådene for år tilbage, men der kom ingen svar retur. Ingen!
Alligevel er vi sikre på, at der er gode succeser alle steder.
Nu tænker vi anderledes: Vi vil gerne komme ud til de enkelte sogne for at spørge direkte på stedet.
Og derefter få dem alle lagt på provstiets hjemmeside under ’Kirken på landet’.
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Det viser sig, at der ER succeshistorier: fastelavn, kyndelmisse mm. med mange deltagere.
Det opleves at det altid er medlemmer af menighedsrådet, der skal gøre arbejdet. Hvem ellers? Det
kunne være foreningerne! Har vi spurgt dem? / Spørger vi dem?
Flere har oplevet, at når de spørger andre foreninger, så siger de ja. De vil gerne. Og spørg gerne de
foreninger og mennesker, der i forvejen har meget at lave...
Der er erfaring med at det er godt at inviterer til spisning. F.eks. fra Serritslev efter besøg fra
skolekirketjenesten, hvor der var rigtig mange, der kom for at høre bibelhistorier!
Vi vil gerne samle alle foreninger hos os. Og hvis så Kirken på landet kunne komme, - så kunne det
blive til en drøftelse lokalt.
Samarbejde med foreningerne i sognene.
Vi har en selvforståelse af, at vi samarbejde med alle. F.eks. i Asaa, hvor der er grupper, der vil
promoverer byen. Der blev lavet en film om Asaa. Hvor mange gange er kirken nævnt? Nul. Ikke
engang et billede af kirken. Vi tror, vi samarbejder med alle, men det er ikke nok. Der skal mere til.
Foredrag
Hvad siger I til at høre et foredrag med 10 gode råd til at styrke landsbyen og landsbykirken?
Vores forslag er præst Vita Andreassen på Fyn. Alle sogne vil blive inviteret.
Forslag: At det afholdes i løbet af foråret og et møde med spisning. Hvad skal der til for at
rådsmedlemmer kommer med? Og hvis det ligger ude på landet? Melholt?!
Det var der positive gengivelser til…
Andre forslag?
Er der andre forslag, I synes, vi skal arbejde videre med?
At der ikke er for mange søndage, hvor der ikke afvikles gudstjenester i sognene. Det er ok, at der er
søndage, hvor der ikke er gudstjeneste, men ikke hvis der er to i træk.
Diakoni er også at samarbejde. Besøgstjeneste. Børnearbejde.
Målet er reelt at vise at vi vil kirke og lokalsamfund.
Der blev givet udtryk for, at det er godt at have fokus på kirkens udfordringer på landet.

b) Kommunikationsudvalget, Tenna Svensson og Pia Uth.
Vi har en gruppe på 7 medlemmer.
Der sættes fokus på ”Hvordan får vi folk til at komme i kirken og få fortalt om, hvad der foregår.
Vi ønsker at få fortalt, hvad der sker, også så der er et kendskab hen over sognegrænsen.
Fokusområde i 2018 og 2019 er branding. Hvordan ser folk på kirken. Som bygning og som
mennesker, der kommer der. Vi vil gerne tegne det lokale billede af folkekirken.
Vi vil gerne at menighedsrådene drøfter hvordan kommunikationen er i sognet og hvordan den
ønskes. Er der noget, der skal ændres.
Der blev af holdt gruppesnak.
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Spørgsmål:
1) Hvilket indtryk tror I folk har af jeres kirke?
Og hvordan har de dannet sig dette indtryk?
Svar:
At der er en åbenhed. At der er fællesskab.
Der er en formodning om, at kirken er blevet mere åbent. Det er fordi vi laver meget med byens
borgere. Der er tilbud til alle aldre. De ved det, fordi det omtales/ annonceres i avisen, i kirkebladet,
på hjemmesiden og på Facebook.
Der er mange forestillinger om, hvad fællesskaber i kirken er, alt efter hvad man tror, der foregår i
kirken. Er forestillingerne det sammen som virkeligheden??
Mange er passiv positive, ”vi vil være med, men vi kommer der ikke.”
Der er forventning om, at der er positive indtryk, men vi må komme i tvivl. Har ’byens borgere’ reelt
et positiv indtryk?
2) Hvordan kommunikerer I nu og på hvilke platforme (hjemmeside, Facebook, avis osv.) og hvilke
grupper når I med jeres kommunikation nu?
Hvor meget tid bliver der brugt på det og skal der afsættes mere tid?
Svar:
Der er meget kommunikation på Facebook mm. Vigtigt at vi blander os i andre sammenhænge og
siger højt, at vi er folkekirken. Vi skal omtale kirken. Sætte fokus på kirkens fællesskab. Det er ikke
farligt at komme i kirken!
På Facebook kan opslag både være på kirkens egen side og på byens side f.eks. ”os i Agersted”.
Mange steder er det ansatte, der laver opslag på Facebook. Det opleves, at der kommer respons.
Også mulighed for fælles blad med øvrige i byen. Nogle menighedsråd har et kommunikationsudvalg.
Der bliver også udgivet plakater, der hænges op, også ved købmanden og andre steder uden for
kirken. I Asaa bruges der tekst på rullede infoskærme, som der er i byen.
Det er aldersmæssigt forskelligt, hvad der rammer bedst.
Spørgsmålet er om kommunikationen bliver prioriteret nok. Er der tid nok til den ansatte. Det er
menighedsrådets prioritet, hvor mange penge der skal bruges på det?
Det kan give god effekt at indsende pressemeddelelser sammen med annoncer; det giver en bredere
omtale.
3) Hvilke (t) mål har I for jeres kommunikation?
Hvad vil I bruge det til og hvordan når I derhen?
Hvad kan I bruge provstiets kommunikationsgruppe til?
Svar:
Vi ønsker åbenhed. Vi har noget at byde ind med.
Vi er i alle med i lokalsamfundet. Vi er der med et menighedsråd.
Kommunikationsgruppen kan være med til at give en faglighed, f.eks. kunne det være godt om der
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kunne findes resultater for, om det kan betale sig, at udgive kirkebladet (tid, penge, målgruppe) i
stedet for andre valg, f.eks. annoncer. Hvor mange og hvem læser kirkebladene? Er det bare få, der
læser dem? Kunne pengene bruges bedre?
Hvad koster det i aviserne? Er det bedre?
Der blev givet udtryk for, at det kan være farligt at droppe kirkebladet.
Der blev ligeledes givet udtryk for at kommunikation også er at snakke. At sige noget højt!
Det er vigtigt at menighedsrådet får en drøftelse af mål og metode for kommunikationen i sognet.
Med en god kommunikation bliver vi en del af byens liv. Hvis ikke folk får at vide, hvad der sker, - så
kommer der ingen.
Ugeavisen bliver læst. Det er vigtigt her at få fortalt den gode historie.
-Omtale af workshop den 23. maj kl. 16.30 – 20.30 om at lave korte videoer til brug i kirkens
kommunikation. Se http://broenderslevprovsti.dk/nyheder/video-i-kirken.aspx
Kommunikationsgruppen tilbyder menighedsrådene at komme til møder for i samarbejde at få
drøftet kirkens kommunikation.

3. Ny visionsgruppe
Forslag om at oprette en gruppe med fokus på spiritualitet og meditativ praksis.
Sognepræst Rune Thomassen, Dronninglund-Dorf har foreslået gruppen og vil gerne være med i
sådan en gruppe.
Ideen er god. Der sker i dag forskellige tiltag i sognene og et fællesskab om dette vil være godt.
Ja til gruppen.

4. Nyt fra provstiet v) Lise Lundgreen
Herunder status på ny diakonipræst.
Orientering om ny sognepræst i Hellevad-Ørum.
Der har været afholdt orienteringsmøde i forhold til sognepræst i Hjallerup / diakonipræst i provstiet.
Omtale af kommende vikar-præstestilling i Asaa-Melholt.
Omtale af studieorlov i efteråret til sognepræst Thomas Uth.
Statistik om medlemmer og befolkningstallet og en række handlinger kan ses på sogn.dk
Orientering om invitation fra Brønderslev Kommune til kirken om et møde i forhold til
’demensvenner’.
Orientering om møde imellem biskop, borgmester og provst der finder sted den 19. marts med en
gensidig orientering. Det blev nævnt, at et spørgsmål til borgmesteren kunne være ”hvorfor er kirken
og fællesskabet i kirken ikke omtalt i kommunens videoer om byerne”?
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Orientering om studietur til Norge for alle provstiets præster fra 28. – 31. maj. Fokus er diakoni og
inspiration på det fra nabolandet.
Orientering om om- og tilbygning af kirke og sognegård i Brønderslev og opførelse af Kirkehus ved
Hjallerup Kirke.

5. Nyt fra grupperne
Gudstjenesteudvikling.
Herunder omtale af Fyld kirken sidste søndag i september. Der er i år 10 års jubilæum for Fyld Kirken i
Danmark. Vurdering af om det skaber større synlighed og større tilslutning med de fælles annoncer,
der har været i ugeaviserne.

Diakoni.
Herunder omtale af muligheder med Folkekirkens Feriehjælp 2018. Det er muligt at Brønderslev
Provsti igen kan få andel i midler hertil, hvis vi kan sende familier på ferie sammen med værtspar.
Det er måske muligt, at vi kan byde ind på 2 x grupper af 7 familier.
Har menighedsrådene kendskab til familier, for hvem det kunne være relevant at deltage og
kendskab til frivillige, der kunne tage med, kan der ske en henvendelse til diakonikoordinator, Emma
Svensson, eklsvensson@gmail.com, tlf. 50 57 20 99.
Der blev givet udtryk for, at der vil være et kendskab til familier på skolerne.
Der blev givet ros til folderen, der omtaler aktuelle aktiviteter og som er omdelt til alle medlemmer af
menighedsrådene.

Unge.
Herunder omtale af weekend for unge i november og gennemførelse af gudstjenester for
konfirmander.
Det overvejes hvilke tilbud, der skal være for og med unge i 2018 på tværs af sognene.

Menighedsråd.
Herunder fokus på frivillighed og kultur omkring frivillige i kirken. Hvad tilbydes der og hvilke opgaver
kan løses af frivillige mm. Dette ønskes drøftet på et fælles møde.

6. Temaaften 2018
Der arbejdes med indhold og der kommer snart en dato ud for dagen.

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

Visionsprojektet
Repræsentantskabet
7. Eventuelt og næste møde
Der kommer besked ud om dato for det kommende møde, der afholdes i slutningen af august eller
primo september.
Forslag om at medlemmerne af repræsentantskabet fortæller på et menighedsrådsmøde, hvad der
har været af punkter på mødet her…
Aktuel oversigt over grupperne
Det er altid muligt, at træde ind i grupperne.
Se endvidere http://broenderslevprovsti.dk/visionsprojektet.aspx
Diakoni
Else Hansen (tovholder), Brønderslev
Bitten Pedersen, Hjallerup.
Hans Chresten Nielsen, Dronninglund.
Mogens Juhl Jensen, Brønderslev.
Hanne Svensmark, Dronninglund-Dorf.
Niels Chr. Aagaard, Ørum.
Emma Svensson (diakonikoordinator)
Gudstjenestefornyelse
Ann Sofi Lægsgaard Andersen (tovholder), Jerslev-Hellum-Mylund.
Britta Nielsen, Hellum.
Jens Nielsen, Brønderslev.
Kamma Søndergaard, Agersted.
Marie Kirketerp, Hjallerup.
Nethe Budolfsen, Serritslev.
Kommunikation
Tenna Svensson (tovholder) Jerslev.
Ella Simonsen, Hjallerup.
Kathrine Buus Christensen, Voer-Agersted.
Kirsten S. Jensen, Voer.
Tina Birkbak, Stenum.

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

Visionsprojektet
Repræsentantskabet
Rekruttering og fastholdelse af menighedsrådsmedlemmer
Else Marie Pedersen (tovholder), Ørum.
Anders Hummelmose, Brønderslev.
Kirsten Hylander, Asaa.
Poul Larsen, Ørum,
Hanne Larsen, Asaa.
Jens Chr. Jensen, Hjallerup.
Unge
Inge Bech Hansen (tovholder), Jerslev.
Frederik Hauge Madsen, Brønderslev.
Jens Nielsen, Brønderslev.
Tenna Svensson, Jerslev.
Katharina Rotbøll Raarup, Serritslev.
Kirken på landet
Jeanette Nymann Geller (tovholder), Asaa-Melholt.
Jørgen Nielsen, Dronninglund.
Hanne Larsen, Hellevad.
Kathrine Buus Christensen, Voer-Agersted.
Niels Chr. Aagaard, Ørum.
Lisbeth Brønager, Melholt.
Leif Kousholt, Melholt.
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