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Året 2020 blev meget anderledes, end vi havde for-
ventet. Allerede i det tidlige forår blev de traditionelle 
gudstjenester sat på stop – og vi måtte gå nye (uaf-
prøvede) veje. Der kom i løbet af året løbende nye 
regler fra myndighederne, som vi skulle forholde os 
til, – og lave relevante gudstjenester indenfor snævre 
rammer. Det har ikke gjort præsternes, tjeneste-
teams’enes og menighedsrådets arbejde nemt. Mange 
gange har vi skullet vælge mellem ikke optimale alter-
nativer – eller aflyse noget vi i den grad havde set frem 
til. Det har slidt på os! Tak til menigheden for, at I har 
vist forståelse og opbakning – også selv om I ikke altid 
har været enige i vores valg.

Gudstjenesterne

Broens søn- og helligdagsgudstjenester er hovedhjør-
nestenen i vores arbejde. Og det er vores vurdering, 
at vi leverer på den parameter. Vore gudstjenester 
(det være sig fysiske eller virtuelle) er veltilrettelag-
te og velbesøgte. Der er lovsang, bøn, forvaltning af 
nådemidlerne samt forkyndelse. Og alle led forvaltes 
med indlevelse og respekt. Forkyndelsen er præget af 
evangelisk klarhed, pastoral omsorg, dybde, relevans, 
udrustning, kald og sendelse.

Når vi har haft mulighed for fysiske gudstjenester 
har det været med en del krav der skulle overholdes 
– herunder ikke mindst afstandskrav. Det har begræn-
set antallet af kirkegængere til 100-120 pr gang. Vi 
gik hurtigt væk fra tilmelding da vi vurderede, at det 
ville sætte en for høj barriere for frimodigheden til 
kirkegangen. Når der så kom mange, har det givet 
kirketjenerne/værterne ekstra opgaver med at sikre, 
at der ikke blev sunget med på lovsangen, hvis ikke 
der var min 2 meter til de omkringsiddende. Tak for at 
I har taget godt imod de tilrettevisninger I har fået fra 
kirketjenerne – selv om det måske har taget noget af 
oplevelsen af at gå i kirke.

Det er lykkedes os at tilbyde gudstjenester/andagter 
på stort set alle søndage – takket være iderigdom, op-

findsomhed og ikke mindst hårdt arbejde fra præster-
ne og teknisk team. Tak for det!

Der kommer mange børn til Broens gudstjenester. Og 
det er afgørende for os, at børnene får en god ople-
velse af at være med i kirken. Derfor satser vi meget 
på, at der skal være tilbud til småbørnene, børnene og 
juniorerne hver gang. Og det kræver en del ressourcer. 
Dorit Asmussen har som leder af børnekirken ”kæm-
pet” en god kamp for at der kunne være børnekirke 
ved alle gudstjenesterne. Tak for det! Dorit stoppede 
ved årsskiftet og har givet stafetten videre til Inge og 
Henrik Forum Blicher. Tak for at I vil videreføre dette 
vigtige arbejde.

En stor glæde har det været at se, at der i nedluk-
ningstiderne er fremspiret digitale kirketilbud til bør-
nene og juniorerne. Tak til jer der gør en ekstra indsats 
her. 

REVEL

Frimenigheden Broen har et gudstjenesteformat, 
der primært henvender sig til unge – men hvor alle er 
velkomne. Denne gudstjeneste afholdes hver 14. dag 
søndag kl 19. Revel har også måttet indrette sig efter 
skiftende regelværk i årets løb. Når der har været 
mulighed for fysiske gudstjenester, har der været 
mellem 60 og 120. Online gudstjenesterne er meget 
velbesøgte. For Revel (og de unge mennesker) har det 
været en udfordring med de snævre rammer for det 
sociale samvær, idet denne del også fylder en del af 
det at være ”kirke”. Det har været som at køre ”med 
håndbremsen trukket”. Også Revel glæder sig til en 
Coronafri hverdag.

I foråret havde vi Michael Bak Nygaard i præsteprak-
tik i nogle måneder. Michael gjorde i den periode (og 
også i efteråret, hvor han gjorde sin teologistudier 
færdig) en meget stor indsats for Revel. Kirken kom i 
god fremgang, takket været det gode samarbejde der 
blev etableret mellem Revels ledelse og Michael. 



Kirkens præster har lige siden starten af Revel for 3 år 
siden taget en stor ”tørn” i Revel. Både som forkynde-
re og liturger når der var forkyndere ”udefra”. Derfor 
står vi nu med et yderst relevant gudstjenestetilbud til 
unge fra Vejle og omegn. Og med ansættelsen af Mi-
chael fra 1. februar 2021 som præst i Broen – med sær-
lig henblik på at være præst også i Revel – er det vores 
håb, at Revel kan fortsætte udviklingen til velsignelse 
for alle. En af de ting, menighedsrådet vil arbejde frem 
imod, er en tættere ”kobling” mellem Broen og Revel.

Præsterne

Som nævnt ovenfor besluttede menighedsrådet i no-
vember at ansætte Michael Bak Nygaard som præst i 
frimenigheden Broen pr. 1. februar 2021. Der er tale om 
en halvtidsstilling, idet Michael allerede har en 50% 
stilling som lærer på Børkop Højskole. Vi har søgt – og 
fået – tilskud til Michaels ansættelse fra Borgfonden, 
som betaler halvdelen af Michaels løn de næste 3 år 
(mest i starten og mindst det sidste år).

Menighedsrådet glæder sig meget over denne ansæt-
telse. Michael er en meget dygtig teolog og forkynder. 
Han har rige gaver og ”klikker” med de unge. Michael 
er ansat i Broen og menigheden vil møde ham som 
præst i Broen. Revel vil være stedet, hvor han vil lægge 
det meste af sin tid – og der er allerede nu visioner for, 
hvordan Revel kan udvikle sig. Husk nu også Michael 
og Helene i menighedens forbøn.

Michael blev indsat som præst ved en højtidelig 
ceremoni den 7. februar. Desværre måtte menig-
heden ”nøjes” med den virtuelle oplevelse – men vi 
tror, at i bag skærmene kunne fornemme glæden og 
det bevægende for alle i ceremonien. Per Damgaard 
Pedersen ledte indsættelsen på værdig og højtidelig 
vis. Per – som har været vores tilsynsmand siden Broens 
start – stopper nu i forbindelse med, at han har fået 
embede i København. Vi er i dialog med ELN om en ny 
tilsynsmand.

Så nu har vi et præsteteam på 5! Hvilken velsignelse 
for vores kirke. Vi får forkyndt klassisk kristendom på 
forskellige måder til stor inspiration for menigheden.  
Husk, at vores  præster (Peter og Michael) står til rå-
dighed for menigheden med bl.a. sjælesorg og husbe-
søg. Kontakt dem med stor frimodighed og bed dem 
indenfor i jeres hjem.

Medlemmerne

Selv om 2020 blev et år fyldt med restriktioner og ben-
spænd, blev vi flere medlemmer. Nogle familier og en-
keltpersoner flyttede fra området og vi mistede på den 
måde en del medlemmer i 2020. Men det blev opvejet 
af, at flere meldte sig ind. Så nu er vi 194 medlemmer. 

128 voksne og 66 under 18 år. Samtidig ved vi, at en del 
”banker på” for medlemskab. Vi har pga. restriktio-
nerne ikke kunnet afholde velkomstsamlinger for nye 
i menigheden – men ved, at en del gerne vil med på 
sådanne samlinger. Derfor har vi en god fornemmelse 
af, at vi fortsat kan vokse i medlemstal. 

Der kommer en del til Broens gudstjenester som ikke 
er medlemmer. Og de er hjertelig velkomne. En del 
af dem tager også aktivt del i tjenesteteams – skønt! 
Når vi alligevel taler om medlemmer, er det fordi, at 
medlemmerne er rygraden i vores menighed. Det er 
dem der også økonomisk bærer med, så vi kan udbyg-
ge arbejdet og nå længere ud. Derfor holder vi meget 
af medlemmer. :)

Tjenesteteams

Det er en stor glæde og opmuntring at læse de skrif-
telige beretninger fra de forskellige teams. Uden dem 
– ingen gudstjeneste. Til en almindelig gudstjeneste 
(med fysisk fremmøde) er der 15-20 personer i sving 
fra søndag morgen indtil ved 13-tiden. Husk at sige 
dem tak! Ved en live online transmission er der ca. 10 
der sørger for, at gudstjenesterne streames i en rigtig 
flot kvalitet! Især teknisk team med Torben Jensen i 
spidsen har taget en stor ekstra tjans i 2020 og fået 
teknikken til ”at spille”.

Og så lige igen et ord om børnekirken. Vi har 66 børn 
i vores kirke. Rigtig mange af dem er døbt i Broen. Vi 
skylder alle børn der kommer, at de får en oplevelse af, 
at være villet, at være set og at være elsket. Og den 
oplevelse tror vi, at de får. Men det kræver hænder, 
varme hjerter og kærlige øjne. Derfor skal der lyde et 
stærk kald til at melde sig som børnekirke frivillig. En 
velsignet tjeneste.

Sidste år omtalte vi, at vi gerne så et nyt team etable-
ret – gæstfrihedsteam. Arbejdet er ikke færdigt – og er 
bl.a. blevet bremset af de fysiske nedlukninger. Dorte 
Bladt og en lille gruppe arbejder med det, og menig-
hedsrådet vil skulle drøfte det i foråret.

Fremtiden

Vi føler, at vi som kirke er kommet ”helskindet” 
igennem Coronatiden (selv om den ikke er helt ovre 
endnu) – og vi glæder os over, at det forventeligt snart 
er slut med nedlukningerne. Vi savner at mødes som 
en levende lovsyngende og tilbedende menighed.

Vi vil arbejde på fortsat at udvikle Broens gudstjene-
ster. Der er også et ønske om  øget samarbejde mel-
lem Broen og Revel vedrørende gudstjenesteudvikling 
samt udvikling af lovsangsteams.



Vores visioner om at starte klyngefællesskaber for 
kvinder (og andre klyngefællesskaber) samt udvikle 
familietilbud sammen med Vejle IM er intakte.

Vores ønske om at tage godt imod nye i Broen er lige-
ledes intakt – og vi ønsker at søsætte et gæstfriheds-
team, når fundamentet herfor er lagt.

Og så glæder vi os til at holde en stor menighedsfest!

TAK

Til sidst skal der lyde en tak til præster, ansatte, tje-
nesteteams og menighed for fællesskab og tjeneste 
i årets løb. Et mærkeligt år der har kaldt på nytænk-
ning og refleksion. Men også et år, hvor det at være en 
menighed også har medvirket til at sprede håb midt i 
håbløsheden.

Tak for samarbejdet i menighedsrådet og tak for ind-
satsen til Ditte og Kenneth for den indsats I har ydet 
her.



Nye kandidater  
til Menighedsrådet

L E I F  K RU S E

Vi har som familie været glade og taknemmelige for 
at komme i Broen/Revel gennem de ca.1 1/2 år, som vi 
nu har boet i Børkop. I en frimenighed er der en række 
unikke muligheder, som jeg synes bliver udnyttet fint 
til at tilbyde noget godt til mennesker i alle aldre. Vi 
oplever, at der er en sund balance i menigheden, så 
jeg kunne ønske, at vi blive endnu bedre til at række 
ud til mennesker, der har brug for hjælp. Til daglig er 
jeg skoleleder på Daugård skole og har tidligere været 
i ansat i efterskoleverdenen gennem mange år. Jeg 
har passeret de 50 år for nogle år siden og har sam-
men med Bente tre skønne teenagere Emilie på 15 år, 
Frederik på 18 år og Signe på 19 år. Jeg har tidligere 
været engageret i bl.a. Fjellerup Valgmenighed og 
Bramming Frimenighed. I fritiden er jeg glad for sport 
og sætter pris på en god løbe- og cykeltur.

T H O M A S  G R AV E R S E N
Jeg hedder Thomas, er 38 år og er gift med Maja. Vi 
har sammen tre børn på henholdsvis 9, 6 og 3 år, så 
der er fuldt tryk på hverdagen. Jeg er lærer på Lu-
kas-Skolen og har været ansat der i snart 11 år. Jeg 
elsker arbejdet med børn og unge og er også med i 
børnekirken i Broen. Derudover fylder sport, jagt og 
udeliv godt op i den fritid, der er tilbage. :)

Jeg har valgt at stille op til menighedsrådet, fordi jeg 
ønsker at involvere mig endnu mere i den kirke, som vi 
er så glade for. Desuden synes jeg, at Broen befinder 
sig et spændende sted, hvor der gøres mange tanker 
om i hvilken retning kirken skal bevæge sig. Den pro-
ces vil jeg gerne bidrage til. 



INDTÆGTER

Gaver

Diverse

Indtægter ialt

UDGIFTER

Personale

Aktiviteter

PR og Markedsføring

Lokaleomkostnig

Adminstration

Udgifter i alt

Årets resultat

2020

785.518

82.438

867.956

584.799

156.220

5.588

50.600

40.360

837.567

30.389

2019

700.092

94.619

794.711

530.474

163.939

1.000

104.200

29.718

829.331

-34.620

Resultatopgørelse  
F O R  T I D E N  1 . JA N UA R  –  31 . D E C E M B E R

Balance  
P R . 31 . D E C E M B E R

AKTIVER 2019 2020
Tilgodehavender
Andre tilgodehavender 8.796 55.311
Tilgodehavender ialt 8.796 55.311

Likvide beholdninger
kassebeholdning 6.716 0
Bankindestående 394.977 381.705
Likvide beholdninger i alt 401.693 381.705

AKTIVER I ALT 410.489 437.016

PASSIVER
EGENKAPITAL
Egenkapital primo 340.805 306.185
Korrektion egenkapital primo 0 53.000

Årests resultat -34.620 30.389

Egenkapital i alt 306.184 389.574

GÆLDSFORPLIGTELSER
Skyldige omkostninger 104.304 47.442
Gældsforpligtelser i alt 104.304 47.442

Passiver i alt 463.489 437.016



Videresendte gaver
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Praktisk team

For praktisk team har det seneste år stået som en pe-
riode med fokus på at tilpasse sig skiftende opgaver. 
En del opgaver har været udeladt og nye er kommet 
til, men alle i praktisk team har taget imod udfor-
dringerne med stort gå på mod. I perioden med ned-
lukning har der dog ikke været opgaver for praktisk 
team, så vi ser frem til, at der er brug for os igen. 

Børnekirke-team

I børneteamet har vi, ligesom alle andre, måtte tæn-
ke lidt kreativt og anderledes i 2020. Efter den første 
nedlukning brugte vi lidt tid på at sørge for at alle 
var trygge ved den opgave, som nu indeholdt nog-
le andre retningslinjer end normalt. Inge og Henrik 
havde børnesporene samlet et par gange, og derefter 
var vi tilbage til den normale facon, hvor vi forsøger 
at tilbyde tre forskellige spor. Det har ikke altid været 
nemt, men børnekirkelederne har været positive og 
omstillingsparate. Vi har sagt farvel til et par ledere 
i 2020, men samtidig også sagt velkommen til et par 
nye. Vi står dog akut og mangler ledere til småbørns-
kirken, så måske du kunne have lyst til at hjælpe med 
her? Det er super hyggeligt, og til alle tre spor er der 
en køreplan, som man nemt kan gå til. I 2020 er mu-
sik-juniorkirke blevet skudt i luften, og ca. én gang 
i måneden er den traditionelle juniorkirke skiftet ud 
med musik og sang med juniorerne.

Efter at have været leder for børneteamet i 3 år, har 
jeg valgt at give stafetten videre, så Inge og Henrik vil 
i fællesskab overtage posten, og jeg glæder mig til at 
kunne bruge lidt mere tid i lovsangsteamet igen.

Lovsangs-team

 I lovsangsteamet glæder vi os over at Broens guds-
tjenester er fyldt med sange, hvor vi kan synge til og 
om Gud. Det sidste år har som alt andet også været 
en udfordring for os, da vi i store dele af året har 

”manglet” en menighed at synge med og spejle os i. 
Det har ikke været nemt lede i sangene uden at kun-
ne mærke og se menigheden, men vi oplever alligevel 
at vi har løftet opgaven og teamet har stået sammen 
og er lykkedes med tjenesten i lange perioder med 
livestream.  

At lede musikken og sangene til gudstjenester er 
både spændende og udfordrende. Derfor har lov-
sangslederne såvel som musikerne brug for at blive 
opmuntret, når de har været på. Det betyder meget 
for teamets energi og motivation. 

Aktuelt er vi 4 lovsangsledere fra Broen og 5 fra Revel 
som deltager i et lovsangskursus 4 gange her i marts. 
Her arbejder vi med forskellige facetter af lovsangs-
ledelse som fx. kropsudtryk, nærvær, mellems-
angsledelse, sangvalg, lovsangskultur mv. Det, at vi 
sammen arbejder med vores tjeneste, vores egen le-
delsetype, finder fælles fodslag og får taget en masse 
vigtige snakke, er med til at samle os som gruppe 
og er også rigtig givende for vores tjeneste i menig-
heden. I år er det også et fokusområde, at Revels og 
Broens musikmiljø skal arbejde tættere sammen, og 
det oplever jeg/vi som en stor velsignelse for alle. 

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 kan altid 
bruge nye kræfter så hiv gerne fat i mig hvis du eller 
nogen du kender skal prikkes på skulderen. 

Har I inputs og idéer til hvordan lovsangen og lov-
sangskulturen kan udvikles, så er I meget velkommen 
til at tage fat i Aleksander, 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. 

Tjenesteteam- 
rapport
F O R  Å R E T  2 02 0



Bøn- og tekstlæsning team

Der er for tiden 10, der skiftes til at læse tekster og 
bede selvformulerede bønner i forbindelse med guds-
tjenesten. Vores tjans med nadveruddeling har været 
hvilende under de virtuelle gudstjenester. Der har 
været et par stykker på barsel, men vi har klaret det, 
bl.a med en vikar og enkelte har taget ekstra tjanser. 

Indtrykket er, at man trives med opgaven, som er 
overkommelig, og ikke kræver den store forberedelse. 

Hvis nogen gerne vil prøve kræfter med denne tjans, 
så kontakt endelig enten Peter Jerup-Thise eller Karin 
Andreasen. Vi kan sagtens bruge flere i teamet. Evt. 
som vikar. 

Team Alterpynt

Her er vi fem deltagere, der skiftes til at medbringe 
en dekoration til alteret.

Dette har fungeret uændret gennem corona nedluk-
ningen og specielt på online udsendelserne, er det 
ekstra vigtigt med nogle smukke farver til alt det 
hvide.

Det er en dejlig lille tjans, der kan stå alene eller nemt 
kombineres med deltagelse i andre tjenesteteams, alt 
efter hvad kræfterne rækker til!

Team Nadverbrød

Bagning af nadverbrød er hvilende grundet pandemi-
en. Men vi glæder os til igen snart at kunne betjene 
menigheden med friskbagt nadverbrød. 

Lyttende kirke og corona

I det år, der er gået siden sidste generalforsamling, 
har der ikke været meget aktivitet i lyttende kirke. 
Det er så vidt muligt tilbudt en gang månedligt, når 
der har været gudstjenester (men småbørnskirken 
har også haft høj prioritet for mig). 

Lyttende kirke bliver brugt, ikke hver gang, men det 
bliver brugt.


