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Visionsprojektet
Repræsentantskabet
Repræsentantskabsmøde
Torsdag den 2. maj 2019
Hjallerup Kulturhus.
Til stede: Hanne Larsen, Hellevad; Bente Christensen, Voer; Britta Nielsen, Jerslev-Hellum-Mylund; Else Marie
Pedersen, Ørum; Kjeld Christensen, Hallund; Anna Storgaard, Hjallerup; Kirsten Hylander, Asaa; Svend Skak
Jensen, Dronninglund-Dorf, Mogens Juhl Jensen, Brønderslev; Bodil Ulbjerg Jørgensen, De 4 kirker; Jens
Staghøj Liisberg, Kamma Søndergaard, Agersted; Øster Brønderslev og Karen-Marie Kristensen, Melholt og Lise
Lundgreen, provst.
Afbud: Serritslev.

REFERAT
1. Velkommen
Hanne bød velkommen.

2. Temadag 2019
Lise orienterede om indholdet i temadagen. Det bliver bl.a. med deltagelse af provst Esben Thusgård.
Synet på Folkekirken har forandret sig over tid. Fra en Folkekirken 1.0, hvor der er fokus på
institutionen med gudstjeneste søndag formiddag og styring ud fra regulativer, til at der er kommet
mange flere aktiviteter og en bredere styring – og til en ny tid med spørgsmål om, hvordan
folkekirken kommer til at se ud fremover med de forventninger omverdenen stiller.
Vi har meget godt med i vores bagage, vi tager med videre frem.
Temadagen afvikles den 26. september i Øster Brønderslev og er for alle menighedsrådsmedlemmer,
ansatte og frivillige.

3. Orientering fra grupperne
Kommunikation
Fokus på at kommunikerer nyt på Facebook, hjemmeside og med pressemeddelelser til aviser.
Stor samling af udklip vedr. kirkerne i provstiet.
Nogle er gode til at få indsendt pressemeddelelser og det er en ide, at kombinerer pressemeddelelser
og annoncer.
Der må gerne rettes henvendelse til Pia Uth for at hjælp.
Der udbydes workshop et par gange årligt med fokus på at dygtiggøre vores kommunikation.

Gudstjenesteudvikling
Fokus på dialog om gudstjeneste. Hvad er en god gudstjeneste. Hvad kan gøre den aktuel.
Fortælling om forskellige lokale tiltag. Glæden ved at deltage i gudstjenesten.
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Der arbejdes på at udbyde en nytårsgudstjeneste med invitation til styrelsen i Brønderslev kommune
(politiker med flere). Det er et ønske om, at gudstjenesten skal ses som værdibærer for samfundet.

Diakoni
Fokus på tilbud til lavindkomstfamilier med en sommerferie. I år en uge på Vigsø Feriecenter. Vi har
fået tildelt en kvote på seks familier. De er fundet.
Der arrangeres en tur til Fårup Sommerland for lavindkomstfamilier den 2. juli, hvor der er plads til 50
personer inkl. frivillige. Det er en fællesskabstur med fælles spisning og det gode fællesskab.
Der er tre sorggrupper, Brønderslev, Hjallerup og Dronninglund.
Der arrangeres gudstjeneste og fællesskab i forbindelse med verdensdag for selvmordsefterladte.
Nyt fokus på tilbud til demensramte personer og deres familier.

Unge
Fokus på at etablerer kirkelig ungdomslederuddannelse (KUL) for alle unge i provstiet. Der er kommet
to nye unge med.
Der var ønske om en studietur til Göteborg. Den er udsat, men ønskes gennemført på et andet
tidspunkt.

Menighedsråd
Der er aftalt mødefrit udvalg indtil det igen bliver aktuelt med fælles tiltag i forhold til valg.

Kirken på landet
Der har været afholdt workshop og efterfulgt opsamlingsdag og emner, der arbejdes videre med.
* Er der muligt, at gøre de mange administrative opgaver mere overskuelige? Der er meget
papirarbejde i de lokale kirker. Lønindberetning, kontaktperson, bygninger og meget mere.
* Er det muligt at etablerer fælles tiltag i forhold til unge og familier? Det kunne være i et fællesskab
imellem flere menighedsråd.
* Er det muligt at styrke fællesskabsfølelsen i kirkerne. Gentænke vores kirkerum og brug af den på
en anderledes måde, f.eks. at der ikke er bænke i hele kirkerummet.

Spiritualitet og meditativ praksis
Der er ikke etableret en gruppe, men visionerne er intakte.
Herefter var der drøftelse af den sammenhæng, der skal være imellem aktiviteterne i grupperne og
kirkelivet i sognene.
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4. Nyt fra provstiet
Orientering om afholdt møde imellem provsti v) Lise Lundgreen + Pia Uth og med den nyansatte
turistkoordinator i kommunen. Brønderslev Kommune har et ønske om at synliggøre kommunen for
turister. Her har kirken meget at byde ind med.
Orientering om afholdt fællesarrangement med Voergaard Slot i påsken. Det var slottet, der havde
ønsket samarbejdet og der er ønske om at gentage dette i påsken et par gange mere.

5. Regnskab 2018
Diakoni
Kommunikation
Gudstjenestefornyelse
Kirken på landet
Unge
Drift
Menighedsråd
Fælles
I alt

Regnskab
327.160
176.149
8.757
1.332
852

63.882
578.131

Budget
320.000
175.000
30.000
15.000
50.000
2.000
8.000
50.000
650.000

Godkendt.
På næste møde lægges budget for 2020.

6. Eventuelt og næste møde
Hanne, Britta, Lise og Erik udmelder et kommende mødetidspunkt.
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