Status fra tjenesteteams for året 2021
Børnekirketeam

I Børnekirken er der i 2021 sket nogle strukturændringer.
Juniorkirken:
Der er ikke sket ændringer i juniorkirken. De holder til i Himmelrummet.
En gruppe af juniorer, der kommer mere eller mindre regelmæssigt.
1 gang i måneden er der juniormusik.
Børnekirken:
Småbørnskirken og børnekirken er blevet slået sammen.
Småbørnsforældrene er deltagere ind i afviklingen af børnekirken, hvilket har skabt
et større fællesskab omkring børnene. Det betyder at vi er flere voksne om opgaven,
og som giver plads til nye ledere fordi vi kan tjene på forskelligvis ind i børnekirken.
Det frigiver børnekirkelederne overskud til at møde de nye børn og forældre, og inddrage dem i kirkens fællesskab.
Vi holder først en samling for alle efterfulgt at aktiviteter – der er både tid til leg,
men også kreative aktiviteter, der understøtter søndagens tekst.
Strukturomlægningen har frigivet ressourcer til at være 2 ledere på langt de flere søndage – en til bibelfortællerdelen og en til aktivitetsdelen. Opgaven er derfor
blevet mere konkret og ikke en opgave, som man står alene med. Det er en opgave,
der løftes af flere og derved skaber et tjenestefællesskab.
Det drømmer vi om:
Vi har en drøm om at børnefællesskabet bliver stærkere. At børnene og deres forældrene møder hinanden på tværs af de mindre fællesskaber, der er ind i kirken, så
alle føler sig inkluderet ind i kirkens fællesskab.
Derfor er vi også glade for, at menighedsrådet har sagt ja til at de ældste af børnene under generalforsamlingen sammen kan tage af sted i legelandet.
Vi drømmer om at lave familiedage, hvor der bliver mere tid til børnefællesskabet
og fællesskabet på tværs af småbørnsfamilierne. Det kan være en dag på Søndermarkens legeplads eller et foredrag for forældrene

Praktisk Team

2021 blev året hvor praktisk team efterhånden kom tilbage i de sædvanlige rammer fri for restriktioner. Det er en stabil gruppe der trofast tager sig af de praktiske
opgaver. Der kan sagtens være flere på holdet for at deles om arbejdet, så hermed
en opfordring til at melde sig på et team, hvor man både kan bidrage på et vigtigt
område, og hvor der samtidig er rig mulighed for at få en god snak med personer
man ikke så ofte taler med. I starten af 2022 er der kommet nye friske kræfter på
teamlederrollen, hvor den er blevet overdraget til Thomas Sæderup.

Teknisk team

2021 blev året hvor vi er vendt tilbage til normale forhold efter Corona. I første halvår
af 2021 har vores team været meget præget af Corona. Indtil den 27. juni streamede
vi alle gudstjenester. Det er dejligt at være vendt tilbage til normale forhold, hvor der
er en menighed med hver søndag.
Vi er en gruppe på 8 personer, og vi er to teknikere på til hver gudstjeneste. Vi gør
vores bedste for at få lyd og tekster til at understøtte gudstjenesten, så det bliver en
god oplevelse for alle kirkegængere. Det sker jo, at noget går galt, og der mangles
et vers i en sang eller lignende. Håber I kan bære over med os, når det sker. Man må
meget gerne komme med kommentarer til teknikerne under gudstjenesten, hvis I for
eksempel oplever, at der er dårlig lyd eller noget andet, som ikke fungerer.
Der er en god stemning i teamet, vi er gode til at hjælpe hinanden, hvis man er blevet forhindret til en gudstjeneste, hvor man har en tjans. Der er forskellige opgaver
i teknisk team. Der er justering af lyden til band og tale, der er styring af tekster til
skærmen, og så er der streaming af prædiken.
Vi kan godt bruge et par stykker ekstra i vores team. Der kræves ikke den store teknikeruddannelse for at være med, vi vil gerne lære jer op i det, der skal til for at udføre
teknikeropgaven. Det er ikke et krav, at man kan bestride alle funktioner i teamet.
Så kom gerne og meld jer til en opgave.

Bagning af nadverbrød

En lille hyggelig opgave som tager ca. 1 times tid forud for hver gudstjeneste enten
om morgenen eller aftenen dagen før.
Vi følger en hjemmelavet opskrift, som er glutenfri.
Hvis du ønsker at tage del i opgaven kan du henvende dig til Brian Madsen.
Du vil få udleveret den hjemmelavede melblanding, som bruges samt opskrift.
Du tilsætter vand, flydende margarine, æg, honning og salt.

Bøn og læseteam

Vi er for tiden knyttet 11 personer til teamet. Herudover er der Karin Andreasen, som
alene er koordinator.
Af de 11 er der 1 på barsel og 2 holder pause, så reelt er der for tiden 8 til opgaverne.
Det betyder, at man har en opgave ca. en gang om måneden.
Flere i teamet har været med i mange år, ja nogle helt fra opstarten af Broen.
Der gives udtryk for, at man trives med opgaven, og at det er en overkommelig tjeneste. Det er også en god måde at forberede sig til gudstjenesten på, at skulle læse
teksterne og forberede en bøn.

Velkomstteam

Velkomstteamet startede op i november 2021. Siden da har der været mellem 1-2
fra teamet til hver gudstjenstene som har haft et særligt øje på hvem der er i kirke
og været opsøgende overfor nye eller andre som har brug for at blive mødt. Det er
glædeligt at der de fleste søndage er mennesker som er der for første gang, og her

er det bare godt at vi i kirken har et arbejde som i en særlig grad sørger for at mennesker bliver mødt med et smil og en invitation til snak.
Lægger du også tit mærke til at der er nye, og har du et hjerte for at mennesker skal
mødes af et omsorgsfuldt og favnende fællesskab, så tag fat Aleksander eller send
en mail til aleksander@frimenighedenbroen.dk for at høre mere om teamets arbejde.

Lovsangsteam

I lovsangsteamet glæder vi os over at Broens gudstjenester er fyldt med sange hvor
vi kan synge til og om Gud.
At lede musikken og sangene til gudstjenester er både spændende og udfordrende.
Derfor har lovsangslederne såvel som musikerne brug for at blive opmuntret når de
har været på. Det betyder meget for teamets energi og motivation.
I 2021 har vi bl.a. arbejdet på at Broens og Revels lovsangsmiljø kan bruge og inspirere hinanden mere. Det er bl.a. sket gennem “lovsangssessions” som er et koncept
hvor lovsangsledere og musikere kan mødes og prøve sig af på måder som ikke på
samme måde kan lade sig gøre til normale gudstjenester. Os som har været med
har haft gode oplevelser med det og vi håber på mange flere sessions i fremtiden.
Lovsangsteamet har i det forgange år haft 4 teams som på skift har stået for det til
gudstjenesterne, og det vil der fortsat være fremadrettet. Vi vil dog gerne opmuntre
til at du overvejer om du kan spille en rolle i lovsangsteamet? Vi vil rigtig gerne have
ét team mere som kan tage del i at lede gudstjenester, så har du lyst til at lede i
lovsang og lede andre så tag fat i mig, Aleksander.
Har I inputs og idéer til hvordan lovsangen og lovsangskulturen kan udvikles så er I
meget velkommen til at tage fat i mig, eller sende en mail til aleksander@frimenighedenbroen.dk.
Vi vil meget gerne hvis I vil bede for det arbejde vi laver i lovsangsteam og for de
mennesker som giver af deres tid og energi så vi til gudstjenester kan møde Gud
gennem musikalsk og åndeligt ledt lovsang.

Team alterpynt

"Team Alterpynt" har 5 aktive medlemmer og har fungeret uændret gennem 2021.
Det er en overkommelig og synlig tjeneste, der bærer lønnen i sig selv.
Der er mange forskellige bud på pynt og sådan skal det være.

