
Menighedsrådets beretning for året 2022 (afgivet marts 2023) 

2022 blev et godt år for Frimenigheden Broen! Coronatiden er blevet lagt endegyldigt bag os. 
Gudstjenestefejringerne er velbesøgte og livgivende på mange måder. Revel sprænger alle de 
forventninger og målsætninger vi havde opstillet. Vi har medlemsfremgang og økonomien er i 
balance. Kirken betjenes af meget dygtige præster, ansatte og frivillige. Hårdt arbejde tillagt Guds 
velsignelse, er en formel, der skaber et godt sted at være. Men det gælder også om – til stadighed – 
at have de rigtige ”produkter på hylderne” (hvis det må være tilladt at bruge et profant udtryk). Hele 
tiden at være relevant for det moderne menneske i alle aldersfaser – uden at miste vores 
eksistensberettigelse, som med vedtægternes ord, er: 

 ”Menighedens	formål	er	gennem	bibeltro	forkyndelse	og	forvaltning	af	dåb	og	nadver	at	medvirke	til	at	
kalde	mennesker	til	tro	på	Jesus	Kristus	og	et	liv	i	efterfølgelse	af	ham.	Dette	sker	ved	at	a=holde	
gudstjenester	kendetegnet	af	bibelglæde,	mangfoldighed	og	livsnær	forkyndelse.” 

Medlemmer og økonomi 

Nytårsa:en 2022 var vi 199 medlemmer. 129 voksne og 70 børn og unge. Det er en fremgang i 
forhold Dl året før på 12 personer. Det er en glædelig udvikling – og en udvikling vi ser fortsæHe 
ind i 2023. Der dukker ved hver gudstjeneste nye ansigter op. Også vore velkomstsamlinger har 
være velbesøgte. Vi arbejder målreHet med at få ”konverteret” interessen over i medlemskab. Det 
vi o:e er ”oppe imod” er en Dlbageholdenhed ved at slippe folkekirken. Vi gør en del ud af at 
forklare potenDelt nye medlemmer om de ydelser vi som frimenighed kan Dlbyde i alle livets faser 
– et Dlbud, der gerne skulle mere end matche det, som folkekirken Dlbyder. 

Når vi insisterer på vækst – også i medlemstallet så er det fordi vi gerne vil investere i kirken. Vi kan 
se, at de investeringer – bl.a. i Michaels ansæHelse – har været Dl stor velsignelse for kirken. Og 
her tænker vi ikke bare på Revel. Vi vil gerne fortsæHe med at investere – og det kræver 
ressourcer. Som nævnt er året 2022 regnskabsmæssigt i balance. Og 2023 ser også ud Dl at kunne 
balancere. Det Dl trods for, at vi i 2023 kun får få midler fra Borgfonden Dl at dække Michaels løn. 
Når det kan lade sig gøre er det fordi vi har flere medlemmer samt, at I tog godt imod Karls 
opfordring sidst år Dl at ”spyHe” mere i kassen. Tak for det! 

Ideerne Dl fremDdige investeringer er på bordet. Øgede ansæHelsesprocenter, diakoni, børnekirke 
og menighedskoordinator er nogle af områderne for mulig vækst. 

Gudstjenesterne og præsterne 

Broen har et drømmehold af præster. Det er en kilde Dl stor glæde og tak, at vi er så velsignede 
med dygDge hyrder/forkyndere. Tekstnær forkyndelse, vedkommende prædikener, frisæHende og 
inspirerende er nogle af de ord, som menigheden sæHer på vore præsters forkyndelse. Når jeg 
taler med menigheden om gudstjenesterne og prædikenerne, kommer der ikke bare lys i øjnene – 
men også meget anerkendende ord som: Genialt, livgivende, trosstyrkende, relevant osv… Det er i 



sandhed en stor glæde at komme Dl både formiddags- og a:engudstjenesterne. Jeg håber, at I 
husker at give feedbacken også direkte Dl præsterne. 
Vi vil gerne investere også i vores præster. Peter afsluHede i 2022 sin uddannelse på Arrow og vi 
fornemmer, at der har været et solidt udbyHe for Peter i det forløb. En del af a:alen med Michael i 
forbindelse med hans ansæHelse var, at han skulle på pastoralseminariet på et passende Ddspunkt. 
Forløbet på seminariet blev fuldført i 2. halvår 2022. Selv om det er et helDdsstudie fandt Michael 
også plads Dl fortsat at lede – og acolde gudstjenester – i Revel. Tak for det Michael. Vil vi også 
fremover investere i videreuddannelse for præsterne. 

Desværre har Brian Madsen været ramt af sygdom de sidste måneder. Vi glæder os over, at Brians 
helbred nu er i bedring. Husk ham – og alle vore præster og deres familier i forbønnen. 

Det er en glæde også at skulle tale om REVEL. De unge mennesker strømmer fortsat Dl kirke 
søndag a:en. Michael har samlet et godt lederskab omkring REVEL. REVEL har nu gudstjenester 2 
ud af 3 søndage – og som sagt med flot Dlslutning. 

Sidste år diskuterede vi gudstjenesteDdspunktet søndag formiddag. MR besluHede på basis af de 
input vi havde fået at ændre Dl kl. 10. Det er generelt blevet taget godt imod. Nogle få har det lidt 
stramt med beslutningen. Det er især dem med teen age unge, der gerne vil have ½ Dme mere 
søndag formiddag. Vi har på basis af de henvendelser gendrø:et beslutningen og besluHet at 
fastholde Ddspunktet. 

I e:eråret havde vi en fællesgudstjeneste mellem ”formiddagsholdet og a:enholdet”. Det var på 
alle måder en dejlig gudstjeneste. Megen skepsis blev gjort Dl skamme – og vi vil løbende gentage 
fællesgudstjenesterne. 

Der er også gennemført flere andre gudstjenesteDltag – bl.a. meditaDve a:engudstjenester. 

Og så har vi fået en ny Dlsynsmand. Valget er faldet på Henrik Højlund, der Dl daglig er præst i 
Bykirken i Århus. Vi glæder os Dl samarbejdet med ham. 

Det er oplø:ende at tænke på, at der på en almindelig søndag samles minimum 200 og o:e mere 
end 300 Dl gudstjeneste her i huset søndag formiddag og a:en. Det er en stor rigdom og 
velsignelse! 

Tjenesteteams 

Hvor er det dejligt, at så mange vil være med Dl at gennemføre en gudstjeneste. Der er 15-18 
personer i sving ved en almindelig gudstjeneste. For en nærmere beskrivelse af status i de enkelte 
teams henvises Dl de beretninger der ligger på hjemmesiden. 

Der er hele Dden brug for nye hænder i de forskellige teams. Vi får ikke så meget respons på 
generelle opfordringer Dl at gå ind i de forskellige teams. En bedre måde er, at de enkelte 
teamledere ”prikker” kommende teammedlemmer. Så tag godt imod prikkene – og husk samDdig 



på, at det er helt ok at sige nej. Nogle af os har fra Dd Dl anden brug for kortere eller længere 
pauser. 

Generelt er det sådan, at mange foreninger og fællesskaber kæmper med frivillighed i disse år. 
Broen vil ikke deltage i det ”jammerkor”. Vi er meget glade for alle dem der tjener med. Og for at 
fremelske nye iniDaDver samt styrke dem vi har, vil vi i 2023 Dlbyde et kursusforløb med sigte på at 
give kursusdeltagerne nogle generelle personlige og ledelsesmæssige kompetencer. Vi tror på, at 
det kan give inspiraDon, visioner og ideer Dl tjenester og iniDaDver. 

Fællesskaber 

Broens store fællesskab er gudstjenesterne. Men der er også andre fællesskaber. Dels er der de 
andre fællesskaber mange kommer i. Det kan være lokale IM fællesskaber eller andre. Broen har 
også et antal Dlbud: 

- Kvindefællesskabet som nu kører stabilt på 2. år.  
- Mandefællesskab – med et første møde januar 2023 – med forventning om et mere 

permanent forløb 
- Cellegrupper, som koordineres af Preben Højgaard 
- Bedefællesskab Drsdag e:ermiddag på Olgasvej 
- Spisefællesskab over 4 a:ener – tak for iniDaDvet Dorthe! 
- Super onsdag – et fællesskab for alle en gang om måneden med spisning 

DerDl kommer et antal ad hoc iniDaDver med gol:ur, skovtur, tur på legeplads …. Alt sammen 
arrangeret ”på dagen” af jer. 

Flere af ovennævnte iniDaDver arrangeres i samarbejde med IM Vejle – med hvem vi i øvrigt har et 
fortrinligt samarbejde omkring huset (også omkring Skærtorsdagsfejringen). 

Vi synes det er vigDgt at Dlbyde relevante fællesskaber. Nogle vil mene, at vi har gang i meget – 
men de fleste af ovenstående er igangsat af jer – græsrødderne – og vi velkommer og støHe 
iniDaDverne. Når vi mødes og ”deler liv” får vi kærlighed og omsorg for hinanden – og er med Dl at 
opbygge KrisD legeme på jord. 

Et væsentligt iniDaDv er også Bibelcamping på Hjallerup. En skøn uge. Herligt fællesskab med god 
forkyndelse, super lovsang og givende seminarer. Vi har det godt på Hjallerup. Kom med! 

Menighedsdage i september 

Sidste år prøvede vi noget nyt – Menighedsdage i september. Det blev Dl 2 dejlige dage. Klart står 
stadig en udfordrende forkyndelse af Jesper Oehlenschläger, de mange gode snakke og lavsangs- 
og vidnemødet lørdag a:en. IniDaDver udsprang af dagene – bl.a. bedemødet Drsdag a:en. Vi 
gentager dagene den 2-3 september i år. 

Frem:den 



Jeg håber I kan fornemme, at vi i MR er glade for kirkens udvikling og ser med forventning og 
opDmisme på fremDden. MR har også planer for fremDden. Dem har vi ikke behandlet her. men 
kommer Dlbage Dl dem under punkt 8 på vores dagsorden 

Tak 

Til slut vil jeg gerne sige tak Dl alle jer medlemmer for opbakningen og forbøn i det forgangne år. 
Tak for alDd konstrukDve indspil Dl, hvordan vores kirke skal udvikles. Tak Dl de ansaHe og frivillige 
for den tjeneste i hver især påtager jer – og tak Dl menighedsrådet for Dllidsfuldt samarbejde. I 
menighedsrådet er vi som sagt fortrøstningsfulde med hensyn Dl fremDden. Det skyldes jeres 
medleven, de dygDge præster og ansaHe samt ikke mindst at vi mærker Guds velsignelse i rigt mål. 
En særlig tak Dl Marianne og Thomas som udtræder af MR. Tak for jeres indsats – for jeres posiDve 
og konstrukDve indspil – tak for at I tog tjansen i en Dd som ikke alDd var så let. TAK 


