Brønderslev Provsti
Knudsgade 125, 9700 Brønderslev.
Tlf. 98 80 00 78, mail broenderslev.provsti@km.dk
www.broenderslevprovsti.dk
Visionsgruppe for rekruttering og fastholdelse af menighedsrådsmedlemmer

Møde torsdag den 2. november 2017
Jens Chr. Jensen, Hellumvej 3, Hjallerup.
Afbud fra Kirsten Hylander, Hanne Larsen og Anders Hummelmose.

REFERAT:
1) Siden sidst
Der har været afholdt temadag med stor fremmøde. Det har ikke betydet flere personer til vores
visionsgruppe. Måske nogle menighedsråd skal spørges direkte for at få en god geografisk
spredning i gruppen.
2) Frivillige, hvor bredt skal vi spænde.
Gennemgang af de sogne, vi har kendskab til i forhold til frivillige. Der er en stor spredning i antal
og opgaver fra sogn til sogn.
Svar fra sogne vedlægges.
På Formandsmødet den 9. november vil det komme på dagsordenen. Det bliver til en fælles
overvejelse om det er noget, som menighedsrådene ønsker, der skal arbejdes videre med på tværs
af sognene.
Spørgsmålene kunne være:
Er der brug for ideer til hvordan være frivillig?
Hvad gøres der for at skabe en god frivillig-kultur?
Hvad tilbydes der til de frivillige?...
Else Marie sætter gang i den drøftelse på Formandsmødet.
3) Unge frivillige.
Der blev omtalt KUL, (Kirkens UngdomsLederuddannelse), der er beregnet for unge efter
konfirmationstiden. Det afprøves i Abildgaard sogn, Frederikshavn og andre steder med god
succes, herunder også i f.eks. Tyskland. Det stiler imod at give personlige, sociale, spirituelle,
pædagogiske og organisatoriske kompetencer til unge, der bruger det som frivillige i kirken.
Se evt. http://www.abildgaardkirke.dk/fast-menu/aktiviteter/boern-og-unge/kul/

4) Eventuelt/næste møde
Næste møde afholdes 15. marts kl. 19.30 hos Else Marie.

Tovholder Else Marie Pedersen, tlf. 98 28 11 79 og 25 11 07 08, mail tot.pedersen@mail.tele.dk
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
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