
— Teknikteam

I teknisk team gør vi vores bedste for, at I som kirke-
gængere i Broen får en god oplevelse af lyden både 
under lovsangen, oplæsninger og prædiken. Ligeledes 
gør vi, hvad vi kan, for at tekster på skærmen kom-
mer så det passer med de sange vi synger etc. Nogle 
gange går det galt, og så kæmper vi for at få det til 
at lykkes. Vi er aldrig i tvivl, og det er resten af me-
nigheden heller ikke.

Vi kan ikke være alle steder i kirken hele tiden, så 
hvis du oplever, at der er dårlig lyd et sted under 
gudstjenesten, så vil vi rigtig gerne, at du kommer og 
fortæller os det, gerne under gudstjenesten. Så har vi 
mulighed for at gøre noget ved det. Det kan også ske, 
at der er en stavefejl på skærmen. Det er ikke altid vi 
som teknikere opdager disse stavefejl, så også her er I 
mere en velkomne til at komme forbi teknikeren efter 
gudstjenesten og fortælle det. Så vil vi få det rettet, 
så det ser bedre ud næste gang vi bruger denne tekst.

Vi er 9 mand i gruppen og er 2 på til hver gudstjene-
ste. Det betyder, at vi er på ca. én gang om måneden. 
Det er meget passende, da vi både ønsker at kunne 
komme i kirke, hvor vi kan koncentrere os om guds-
tjenesten, samtidig med at der ikke må gå for lang 
tid imellem, vi har en teknikeropgave.

Hvis I har kommentarer eller forslag til teknisk team, 
er I meget velkomne til at skrive til mig på mail:  
torben.jensen4@gmail.com

— Bøn og læsning

For tiden er der tilknyttet 11 personer til dette team. 
10 personer skiftes til at oplæse søndagens tekster 
samt i forlængelse heraf bede en selvformuleret bøn 
for gudstjenesten og søndagens tema. Nogle gange 
bedes der også ind- og udgangsbøn. 

Der er altid 2 pers. på ved en gudstjeneste, idet læ-
serne også hjælper til ved nadveruddelingen (brødet).

1 person er teamleder og koordinator. Teamet funge-
rer rigtig godt, idet der som regel laves en plan for ca. 
3 måneder, hvor opgaverne er fordelt. Antalsmæssigt 
er vi nok i teamet pt.

— Lovsangsteam

I lovsangsteamet glæder vi os over at Broens gudstje-
nester er fyldt med sange hvor vi kan synge til og om 
Gud. At lede musikken og sangene til gudstjenester er 
ikke nogen lille opgave, og vi oplever at opmuntring i 
tjenesten fra hinanden og alle andre er vigtigt for at 
vi trives med tjenesten og den energi der skal lægges 
i det arbejde. 

Vi oplever også at menigheden nyder at synge med 
og trives med det alsidige udtryk der er i sangval-
get såvel som måden at lede på og det musikalske 
udtryk.

 I samarbejde med præsteteamet har vi i den seneste 
tid arbejdet på at lave små ændringer i gudstjene-
stens form, så sangene ligger mere samlet og derved 
bedre kan bruges i sammenhæng med hinanden. Det 
stiller også større krav til at der aktivt ledes i lovsan-
gen, og det ser vi som en spændende og sund udfor-
dring. 

I lovsangsteamet har vi i dette forår 5 teams som på 
skift står for det til gudstjenesterne. Efter sommer er 
der ét team mindre, så vi kunne rigtig godt ønske os 
1-2 ledere mere som både vil lede til gudstjenesterne 
og lede et team. De to opgaver kan dog sagtens deles 
ud på to forskellige personer. 

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. 

Status fra  
tjenesteteams
I F M . G E N E R A L F O R S A M L I N G  2 02 0



— Praktisk team

På det praktiske team kører tingene hovedsageligt 
som det plejer. Det er en forholdsvis stabil gruppe på 
ca. 40 personer, som på skift tager sig af kirketjener- 
og værts-opgaverne. Det er glædeligt, at der også 
dukker nye ansigter op på teamet af og til. 

Hvis man er ny i kirken, er teamet et rigtigt godt sted 
at starte med at skabe relationer, og da vi virkelig 
godt kan bruge flere hænder er alle velkomne. Gene-
relt kan det nuværende team knap nok dække antal-
let af gudstjenester, men heldigvis består teamet af 
nogle folk som er villige til at tage en ekstra tjans når 
det kniber. Der skal derfor lyde en opfordring til at 
man melder sig på teamet – også selvom det eventu-
elt kun er for en enkelt gudstjeneste hvert halve år, 
så det dermed er muligt at kombinere det med andre 
tjenester i kirken. Alt vil være en hjælp. 

Hvis man har lyst til at høre mere om muligheder-
ne, er man velkommen til at tage fat i Jakob Krogh 
Bodilsen eller skrive til teamlederpraktisk@frimenig-
hedenbroen.dk

— Børneteam

Det vigtigste for os er i børneteamet er, at børnene 
får en oplevelse af, at her er der rart at være, her 
der plads til dem, og at de er værdifulde i Guds øjne. 
Vi ønsker, at de lærer Gud at kende gennem fort-
ællinger, sange, musik, drama, leg og nærværende 
voksne. Vi er endelig rykket ind i de nye flotte lokaler, 
og vi nyder, at der nu er god plads til børnene, og at 
det hele er samlet under ét tag.

Stort set hver søndag er børnene delt op i de tre trin 
inddelt efter alder: Småbørnskirke, Børnekirke og 
Juniorkirke. Som noget nyt har vi ca. én gang i måne-
den Musik-juniorkirke, hvor børnene synger og spiller 
sammen på instrumenter. 

Det er skønt, at vi kan tilbyde de tre trin stort set hver 
søndag, men det kræver også mange voksne. Det er 
altid en udfordring at få alle søndagene fyldt ud, når 
vi lægger en plan et halvår ad gangen. Vi kommer 
desværre til at sige farvel til to ledere til sommer, så 
det kunne være skønt, hvis vi kunne få et par stykker 
mere med i vores team.

Vi har tidligere haft et ønske om, at have en hjæl-
pe-voksen hver søndag, som kan gå med på det trin, 
hvor der er mest brug for det, alt efter hvor mange 
børn der dukker op. Dette har ikke rigtig kunnet lade 
sig gøre at få skemalagt, men hvis vi fx havde 5-7 

stykker, som vi må spørge på dagen, hvis behovet er 
der, så ville det være rart. Så kom frimodigt og tag 
en snak, hvis du har mod og lyst til at komme med i 
teamet eller være hjælpe-voksen.

Ellers oplever jeg en stor og dejlig børnegruppe og 
nogle ledere som brænder for at fortælle om Jesus og 
forsøger at hjælpe med, at børnene forbinder det at 
gå i kirke med noget dejligt – kirken er i høj grad også 
er for dem!

For at høre mere kan du fat i Dorit Asmussen eller 
skrive til doritasmussen@gmail.com

— Lyttende kirke 

Lyttende kirke er et meget lille team, som lige nu 
består af Hanne. :) Det går ud på, at jeg cirka en 
gang om måneden tilbyder at lytte i Guds nærvær 
ved hjælp af en afprøvet metode. Metoden indebæ-
rer, at jeg lytter cirka 10 minutter, evt. med spejling 
af enkelte ord og udtryk, derefter resumerer op og 
spørger til, om det er rigtigt forstået. Så stiller jeg et 
fokusspørgsmål, altså hvad du selv synes var vigtigst, 
derefter et spørgsmål, som har med handling at gøre 
og derefter et spørgsmål til, hvordan du føler dig 
tilpas nu. Det foregår i et stille tempo (en halv times 
tid i det hele) og i stor respekt, altsammen med fokus 
på, at du oplever dig lyttet til, at du får tænkt over, 
om der er et skridt du kan gå og en omsorg for, hvor-
dan du har det. Der er ikke tilbud om hjælp og heller 
ikke gode råd eller spørgsmål senere hen til, hvordan 
det nu gik, men du kan selvfølgelig selv  vende tilba-
ge. Det er en afprøvet metode, og på kursus og ved 
opfølgning modtager jeg træning i at holde fast ved 
metoden, som er afprøvet i England og andre lande 
siden midt i firserne. 

Hvordan går det? Der har været god brug for lytning, 
men heller ikke kø, men det er ønskeligt, at vi tjener 
hinanden med at lytte og rumme. Der kan måske 
være brug for, at flere tilbyder det, de brænder for, 
f.eks. sjælesorg, medvandring, forbøn - og måske vil 
flere uddanne sig som lyttere.

Mit eget udbytte af kurset har helt sikkert været, at 
jeg heles og bliver bedre til at standse op og handle 
på det, jeg lytter mig til i mig selv, og måske er det 
også en øvelse i at høre Guds stemme.

Jeg drømmer om engang at kunne tilbyde lytning til 
områdets beboere. Velkommen til lytning og også til 
at spørge til konceptet.


