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Torsdag den 2. marts.
Hjallerup Kulturhus.
Til stede: Torben Sanden, Tenna Svensson, Britta Nielsen, Kamma Søndergaard, Else Hansen, Pia
Uth og Erik Villy Rasmussen.

Referat
1. Visionsdag for menighedsrådsmedlemmer, ansatte og frivillige
Fælles præsentation af grupperne og mulighederne i visionsprojektet.
26. september kl. 17.00 – 20.30 i Kulturhuset hvor også præst og fremtidsforsker Birgitte Kragh
Engholm medvirker. Hun har netop udgivet en meget spændende bog ”Den fremtidsgodkendte
folkekirke”, der lægger op til drøftelse lokalt og på provstiniveau i forhold til langtidsholdbare
trends – og hvordan vi ønsker at være folkekirke ind i disse.
Tanken er at fylde kulturhuset igen med 140 engagerede personer og at vi på en kreativ måde
får præsenteret visionsprojektet, så det vil være relevant at engagerer sig i en af grupperne.
Bogen bestilles hjem til tovholdere og til de menighedsråd, der ønsker at arbejde med
indholdet.
Pia og Erik sammensætter forslag til dagen, der rundsendes til tovholderne. På det kommende
møde fordeles opgaver for selve dagen.
De enkelte grupper skal planlægge en præsentation af gruppen, der skal lægges frem på
visionsdagen. Rammerne for den præsentation udarbejder Pia og Erik et bud på, evt. kunne det
være med udgangspunkt i et spørgsmål, der relaterer til de trends, der bliver omtalt i Birgitte
Engholms oplæg.
Der skal udarbejdes en god invitation, der henvender sig til menighedsrådsmedlemmer, ansatte
og frivillige ved kirkerne.

2. Nyt fra grupperne
Diakonigruppen
Der arrangeres en tur til Fårup Sommerland den 30. april for de familier, der deltager i
familiefællespisning plus brugere af Huset i Asaa. Der bliver igen en tur i juli, der tilbydes familier
med lav indkomst på tværs af provstiet.
Sorggrupper er 3 steder og der arbejdes for at etablerer en gruppe målrettet unge.
Der arrangeres familieferie igennem Folkekirkens Feriehjælp, hvor vi deltager sammen med
Brønderslev menighedsråd. Der skal 6 familier afsted og to frivillige.
Der arbejdes på at arrangerer en temadag om Demens og et foredrag med fokus på sorg.
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Der var god tilslutning til Juleaften arrangementet også fra forskellige steder i provstiet.
Kommunikationsgruppen
Provstiets hjemmeside får en opdatering. Ejerskabet af hjemmesiden er overgået til
provstiudvalget, men ideer mm. af siden ligger i udvalget. Der er planlagt en workshop om
billedbehandling og flere workshops er på vej.
Kirken på landet
Der afholdes en temadag i Folkekirkens Hus, hvor i hvert fald tre personer fra provstiet deltager.
Et par medlemmer af gruppen er flyttet og der søges efter nye.
Unge gruppen
Der var god tilslutning til weekenden i november. Det overvejes om reformationen skal indeholdes
til arrangementet i år.
Driftsgruppen
Der er ikke en gruppe længere, men enkeltstående opgaver herunder opdatering af dataloggere
gennemføres. På det kommende budgetsamråd vil der blive fremlagt et forslag om at samarbejde
om fælles kalkning af kirkerne.
Der arbejdes på at præsenterer et oplæg til brandinstruktion, som menighedsrådene kan drøfte.
Menighedsråd
Der har været en god synliggørelse forud for valget.
Der er 107 valgte medlemmer af menighedsrådene, heraf 40 nye.
Der arbejdes med frivillighed og der er ønske om, at have et oplæg og drøftelse af dette på et
fælles møde, f.eks. et repræsentantskabsmøde.
Gudstjenestefornyelse
Der er fokus på Menigheder mødes, som er den 21. maj og med Fyld provstiets kirker. Fejring af
reformationen drøftes herunder f.eks. at der kunne opsættes aktuelle teser på kirkedørene.
Der skal på det kommende møde findes en tovholder, idet Inge Thomsen har fået andet embede.

3. Næste møde
Tirsdag den 29. august kl. 10.00 – 12.00.

4. Eventuelt
-
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