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Ledergruppens indberetning 

I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at 
smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man 
tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således 
skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene. 
(Matt.5, 16) 

Til dem, der er fanget i mørket, skal du sige: ”Kom ud i friheden”. Jeg vil lede dem, som en hyrde leder sine får. 
På vejen hjem vil de finde græs langs vejene og på de øde skråninger. De skal hverken sulte eller tørste eller 
plages af den bagende sol og den brændende ørkenvind, for Herren har omsorg for dem og fører dem til friske 
kilder. Jeg udjævner højene og fylder dalene op, så der blive en farbar vej for mit folk”. (Esajas’ Bog 49, 9-11) 

Da vi sad ved sidste årsmøde, som var den spæde start på alle de efterfølgende Zoom møder, kunne vi ikke se 
så langt ind i 2020. Vi håbede, at den her Covid-19 hurtigt var overstået, men året viste noget andet. 

Corona pandemien har i 2020 lagt låg på Solrød Frikirkes menighedsliv, men også hele det danske samfund og 
vores hverdag hver især. Verden har forandret sig omkring os, og ligeledes har vores menighed, og den måde 
vi plejer at være kirke på. Mange arrangementer er blevet planlagt, for efterfølgende at blive aflyst. Det har 
bl.a. ikke været muligt med temaaften, musikcafé og Messy Church. Nye former for gudstjenester både i 
Solrød Frikirke, men også i andre Metodistkirker, smågrupper, gåture og Jacob’s Ladder kor-øvere er prøvet af 
– nye former, som vi aldrig troede, vi skulle prøve. Et lille spirende håb ved stadig at kunne ses, om end det var 
på det nye 2020 måde, Zoom. Dog er det svært at være netværkskirke og ”omfavnende menighed”, når der 
skal holdes afstand. Det har også betydet, at vi har været færre ved arrangementer og gudstjenester, da flere 
er ”isolerede” ud fra forsigtighedsprincippet. Hårdt var det ikke mindst, at vi ikke kunne afholde vores 
julegudstjeneste pga. smittetrykket. Hver gang Corona ændrer omstændighederne i vores liv, må vi som kirke 
følge trop, og følge retningslinjer og passe på hinanden. Men vi står tilbage med et savn om at kunne samles 
fysisk som menighed både planlagt og spontant. Dog har der været plads til uddeling af opmuntringsposer til 
vores børnefamilier, ældre og særligt sårbare. På FB har der været bønner og portræt af nogle af vores 
menighedsmedlemmer, og ikke mindst har Solrød Frikirkes nye hjemmeside fået sin debut. Og senest har vi 
været rundt med fastemateriale. Solrød Frikirke er her endnu. 

Drømme og visioner for Solrød Frikirke 

Nu skriver vi 2021 og skal tale om Solrød Frikirkes visioner igen. Sidste år afventede vi lidt situationen omkring 
Corona, og i år er vi ikke kommet meget videre, da året har været præget af nedlukninger. Så det er en svær 
tid at have fundament i og en svær tid at være visionære i, men vi håber og drømmer fortsat. Måske vi bare 
skal drømme lidt kortsigtet, indtil verden forhåbentligt er mere på fode. 

Som der står i Esajas kap.49. v.9: ”Kom ud i friheden. Jeg vil lede dem, som en hyrde leder sine får”. Når vi som 
kirke får lov at åbne, og vi kommer ud i friheden, så skal vi åbne øjnene og se, hvor Gud leder os hen.  

Vi talte ved vort årsmøde i 2019 om, at vi som menighed gerne ville være som et nybyggerkvarter, hvor man er 
nysgerrige på dem, som er i nærheden, men som man endnu ikke kender. Hvor man kan tale sammen over 
hækken og få nye relationer. Vi er stadig i dette nybyggerkvarter, hvor vi skal danne relationer, og nu pga. 
nedlukning, også genopdage hinanden. Vi skal samles og ”blive opdaterede” på hinanden og ”vænne” os til 
kirkeliv igen in real life. Men sikke også en gave, at vi kan genopdage mennesker. Fællesskabet og det bånd af 
kærlighed, som er blandt Guds folk, ser vi som essentielt at have i fokus i ”genstarten” efter Corona, hvilket 
skal understøttes af den måde, som vi samles på. 
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Mai-Brits ansættelse som præst ophørte pr. 31/12-20, så pt. er Solrød Frikirke uden ansættelse. Mai-Brit er 
dog fortsat en del af menigheden. Igennem hele efteråret har ledergruppen og personalegruppen afsondret 
mulighederne for, hvorledes vi skal prioritere, og hvad der er muligt fremadrettet. For nuværende frem til 
sommer er der en langtidsplan med frivillige kræfter, som sørger for afholdelse af vores gudstjenester m.m. Vi 
vurderer dog, at vi er nødsaget til at have noget mere permanent på plads fra august, da vores skøn er, at de 
frivillige kræfter drænes for meget uden ansat(te), som kan gå foran, selvfølgelig supporteret med frivillige, 
som fortsat skal være det bærende element. Det er et område, vi arbejder intenst på at få løst, da vi vægter 
det højt, at få vores præstelige personalesituation på plads for at opnå stabilitet. 

Vi ønsker som menighed fortsat at følge vejen, vi allerede vandrer på: Åndelig nysgerrighed, fordybelse og 
udvikling – en levende kristen tro. 

Ø Mangfoldigt og kærligt fællesskab 
Ø Socialt engagement – lokalt og globalt 
Ø Kirke med musik, kreativitet og glæde 

Solrød Frikirke har 3 omdrejningspunkter. Vores relation til den Treenige Gud – vores indbyrdes relation – vores 
relation til omverdenen. 

Ud fra ovenstående drømmer vi stadig om egen bolig / lokaler, som af og til har drænet os lidt for kræfter, da 
det ikke er lykkedes for os. De økonomiske muligheder gør det svært. Vi har fået en henvendelse omkring en 
genbrugsbutik. Vi synes, det kunne være meget spændende, da det kunne være med til at give os en fysisk 
daglig platform, hvor et socialt arbejde i mange former kunne udspringe fra. Vi vil være kirke med hoved, 
hænder og hjerte, og her ser vi en mulighed for at være netop det. Dette arbejde ser vi meget gerne 
påbegyndt i samarbejde med Betania/MSA (Metodistkirkens Sociale Arbejde). Foruden salg/genbrug kunne 
det være forskellige former for rådgivning, da der er lokaler bagved butikken også. Der kunne også være 
mulighed for café, spil, hygge. Pga. forsamlingsforbuddet har vi ikke set lokalerne, ej heller talt konkret om 
betingelserne etc. Denne mulighed vil dog ikke kunne erstatte vores lejede lokaler til større arrangementer, 
såsom gudstjenestefejring. Uanset udfaldet omkring genbrugsbutik, vil et sådant sted være noget, som 
ledergruppen ønsker at arbejde videre med. 

I og omkring Solrød Frikirke er der en del teenagere, som vi ser et behov for at arbejde med. Derfor ønsker vi 
målrettet at arbejde på en projektansættelse/timelønsansættelse af en medarbejder, som kan lede og 
koordinere et sådant arbejde. 

Vi vil fortsat lade håb og drømme spire, være åben for Guds vejledning, være hans disciple, hvor han planter 
frø. Vi har og arbejder fortsat videre med nådegaver i vores smågrupper og menighed. Vi håber, at det kan 
være med til at velsigne os med gaver til gavn for fællesskabet, men også at det må være med til at sætte 
mennesker fri således, at vi arbejder på de områder, hvor vi er ekstra velsignede. Ligeledes ser vi det vigtigt, at 
vi får revideret vores arbejde. Hvilke ting bærer frugt, og hvad skal beskæres, således at nye skud kan bryde 
frem. Skal vores gudstjenesteform være en anden? Skal vi lave Alpha? Hvorledes bruger vi sang og musik 
bedst? Hvilke områder skal styrkes? Skal nyt land udforskes? Ved at få opgaver/ønsker rigtig fordelt, kan vi 
sammen tage hul på vores visioner.  

Meget kan forekomme usikkert, men lad os opmuntres af, at vi gerne vil udbrede Gud kærlighed med store 
som små penselstrøg, og at hvert lille frø, som bliver plantet, kan vokse sig stort. 

Ledergruppen 
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Forslagskomité – 2021 

Tjenesteområder med tovholdere på valg 
Valgperioden følger kalenderåret + yderligere to måneder i et nyt år 

 

Ledergruppe (v): Anette Steinvig (2020-2021), Carsten Thomsen (2019-2020), Hanne Ratleff Hansen 
(2020-2021), Clara Steinvig i april/november samt juni/december (2020-2021), Mai-Brit Tvilling (del af 
ledergruppen som præst. Vælges ikke). 

Ledergruppen ønsker at supplere endnu en ung person i jan, aug og sept/feb. 

På valg: Carsten Thomsen (2021-2022) og en ung til at supplere Clara  

Forslagskomitéen foreslår: Carsten Thomsen - ungeposten står fortsat åben  

 

Suppleant til ledergruppen (v) for 1 år (2021-2022): Der har ikke været en suppleant sidste år, da 
ingen blev valgt på årsmødet. 

Forslagskomitéen foreslår: Malene Bonde Andersen  

 

Personalegruppen (v): Virginia Hønnicke (2017-2020), Vibeke Normann Larsen (2018-2021), Michael 
Christensen (2019-2022) 

På valg: Virginia Hønnicke (2021-2024) 

Forslagskomitéen foreslår: Virginia ønsker at stoppe, men er villig til at tage 1 år mere ift. 
situationen omkring præsteembede i Solrød Frikirke. Forslagskomitéen foreslår, at et nyt medlem 
vælges næste år, så vedkommende ved, hvad han/hun vælges ind i.  

 

Kasserer (v): Jonatan Steinvig (2020-2021) 

På valg: Ingen på valg – Jonatan ønsker, at der allerede nu tænkes andre kandidater ind, selvom 
Jonatan først er på valg næste år. Evt. en opsplitning af arb.opgaverne. Ydermere er der 
indkommet forslag om at oprette en finanskomité. 

 

Revision (v): Uffe Mortensen (2020-2022), Steffen Tvilling (2018-2020) 

På valg: Steffen Tvilling (2021-2022)  

Forslagskomitéen foreslår: Steffen Tvilling 
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Repræsentant til Metodistkirkens landsmøde (v): Jonatan Steinvig (2018-2020) 

På valg: Jonatan Steinvig (2021-2022) 

Forslagskomitéen foreslår: Jonatan Steinvig  

 

Suppleant til landsmødet (v): Jon Frydensbjerg (2020-2021) 

Da Jon er udtrådt som medlem af Solrød Frikirke, skal der findes en ny suppleant. 

Forslagskomitéen foreslår: Annika Ratleff Hansen 

 

Repræsentant til MSA: Søren Hansen (2020-2021)  

På valg: Ingen på valg 

 

Lægprædikanter: Carsten Thomsen, Daniel Steinvig, Hanne Ratleff Hansen, Katja Bøhling-Petersen 

Indstilling til fornyelse af lægprædikantautorisationen gives af kirkens præst.  
(Pastor Mai-Brit Tvilling indstiller alle fire til fornyelse af tjenesten som lægprædikanter. 
 
Hanne Ratleff Hansen, Katja Bøhling-Petersen, Daniel Steinvig og Carsten Thomsen har sagt ja til at 
blive fornyet som lægprædikanter. 
 
 
Nye lægprædikanter på vej: Anna-Carin Spongenberg og Jonatan Steinvig.  
 
 
Tjenesteområder med tovholdere til godkendelse 
Valgperioden følger kalenderåret + yderligere to måneder i det nye år. 
 
 
PR og hjemmeside (g): Virginia Hønnicke, Vibeke Normann Larsen, Steffen Tvilling, Annika Ratleff 
Hansen, Mathilde Havskov Jensen 
 
Forslagskomité foreslår f/2021: Virginia Hønnicke (tovholder), Annika Ratleff Hansen  
Forslagskomitéen har ikke hørt noget omkring resten af teamet. 
 
Hvis nogle er interesseret i at yde tjeneste i PR-teamet, så tag en snak med Virginia. 
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Gudstjenester (g): Hanne Ratleff Hansen, Mai-Brit Tvilling, Virginia Hønnicke og Jimmy Petersen 
 
Forslagskomité foreslår f/2021: Da flere fra gruppen ikke ønsker at fortsætte, og præsten er en 
naturlig del af gruppen, foreslår forslagskomitéen, at gruppen nedsættes efter behov, når 
præsteansættelser er faldet på plads. 
 
 
Sang og musik (g): Katja Bøhling-Petersen lovsangsleder 

Teamet består af: Jon Frydensbjerg, Vibeke Normann Larsen, Jimmy Petersen, Clara Steinvig, Annika 
Ratleff Hansen, Mia Madsen, Peter Steinvig og Manja Bøhling-Petersen som afløser 

2021: Katja Bøhling-Petersen som lovsangsleder 

Teamet består foreløbig af: Annika Ratleff Hansen, Vibeke Normann Larsen, Clara Steinvig 

 

Mission Lokal-Global: Mission lokal-global består af mennesker, som har forskellige hjertesager og 
selv danner et team omkring denne tjeneste.  

Solrød Frikirke har hjertesager inden for følgende områder: 

Lokalt – MSA 2020: 

• Hjælp i Caféen: Steffen Tvilling 
• Hjælp ved MSA’s jule- & nytårsfest: Jacob’s Ladder 
• MSA’s julehjælp i Solrød og omegn: Gitte Liljeberg 

2021: 

• Hjælp i Caféen: Steffen Tvilling 
• Hjælp ved MSA’s jule- & nytårsfest:  
• MSA’s julehjælp i Solrød og omegn:  

 

Immmigrationsarbejde – fokusgruppe: 

Anette Steinvig, Carsten Thomsen, Mai-Brit Tvilling (MB ønsker ikke at fortsætte) 

Forslagskomitéen foreslår f/2021: Anette Steinvig og Carsten Thomsen 

 

Globalt 

2020: 

• DFH (Dansk Flygtningehjælps landsindsamling) – Hanne Ratleff Hansen og Søren Hansen 
• Honduras – Jonatan Steinvig, Maria Thaarup 
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2021: 

• DFH (Dansk Flygtningehjælps landsindsamling) Hanne ønsker at finde afløser som 
koordinator alternativt hjælpepartner, som kan tænke PR og nye idéer.  Søren vil gerne 
fortsætte med at hjælpe. 

• Honduras  

Pga. Corona pandamien er der stor usikkerhed omkring arbejdet i Honduras, og hvornår rejser 
derud kan genoptages. 

Jonatan udtaler: 

”Som det er nu, så er det Mai-Brit og jeg i fællesskab, der er tovholdere på vores relation til 
Honduras. Mai-Brit har god kontakt til VIVA i Danmark og flere af vores venner i Honduras, og jeg 
har, som det er nu, teten på vores næste teamtur. Vi har i fællesskab lagt en strategi for det 
videre arbejde for at holde vores relation til vores venner i Honduras ved lige og holde dampen 
oppe omkring vores teamture. Vi vil arbejde på nogle videohilsner og ellers en weekendtur, som 
skal sigte frem i mod en teamtur i 2022. Derudover er Maria stadig indover, men i et mere 
begrænset omfang i og med, at hun ikke længere er tilknyttet SF.” 

 

Smågruppeledere (g): Anette Steinvig, Mai-Brit Tvilling, Klaus Hønnicke, Carsten Thomsen, Sara 
Alsted 

2021: Anette Steinvig, Carsten Thomsen, Sara Alsted og Mai-Brit Tvilling og  

 

Opstilling (g): Steffen Tvilling 

2021: Steffen Tvilling 

 

Udsmykning (g): Lone Andreasen (tovholder), Hanne Ratleff Hansen, Jane Vincens Thomsen, Malene 
Bonde Andersen, Gitte Liljeberg 

2021: Lone Andreasen (tovholder), Malene Bonde Andersen, Gitte Liljeberg,  Jane afventer Covid. 

 

Brunch (g): Inger og Alland Holm, Flemming Thorsager, Michele Steinvig, Søren Hansen 

Sidste år var der forslag om, at hver smågruppe en til to gange om året, kunne stå for en brunch. 
Det blev besluttet, at smågruppelederne skulle tage det med til deres respektive smågrupper som 
forslag. Pga. Corona og nedlukninger har det ikke været aktuelt. Forslagskomitéen foreslår, at det  
bringes op i smågrupperne, når de mødes igen. 

2021: Søren Hansen, Michele Steinvig, Flemming Thorsager, Mai Rasmussen 
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Bøn og forbøn (g): Klaus og Virginia Hønnicke 

2021:  Klaus og Virginia Hønnicke 

 

Lyd (g): Jon Frydensbjerg med teamplayers en gang imellem 

2021: Simon Ratleff Hansen  

 

Velkomstteam (g): Anette Steinvig (tovholder) – Anette finder sit team 

2021: Tina Margrethe Nielsen som tovholder – team findes i samarbejde med Anette. 

 

Festteam (g): Ved sidste årsmøde blev Lone Andreasen godkendt til at være tovholder på et 
festteam, som skulle stå for at organisere diverse arrangementer i Solrød Frikirke, så det ikke ligger 
hos ledergruppen. Pga. Corona har der ikke været afholdt arrangementer som normalt. Vi håber, at 
2021 bliver året, hvor der kan komme gang i det igen, og teamet kan komme op at stå. 

2021: Lone Andreasen fortsætter som tovholder og finder team, når vi må mødes. Hvis der er en 
anden, som ønsker at overtage, er man meget velkommen. 

 

Forslagskomité: Klaus Hønnicke, Annika Ratleff Hansen, Clara Steinvig (ledergruppe), Mai-Brit Tvilling 
(præst) 

Da Mai-Brits ansættelse er ophørt pr.31/12-20, er Hanne Ratleff Hansen trådt ind i forslagskomitéen. 

2021: 
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Indberetning for MBUK for 2020 

Børnekirken 

Ligesom alt andet i vores samfund blev også børnekirken præget af Covid19 i 2020. Almindeligvis har vi 
børnekirke hver anden søndag formiddag sideløbende med gudstjenesten i Solrød Frikirke, hvor vi læner os op 
ad gudstjenestens tema. Men i 2020 har en del fysiske gudstjenester ikke kunne afholdes pga. restriktioner. 
Dette har betydet, at vi så heller ikke har haft børnekirke disse søndage. Søndagene, hvor vi har haft 
børnekirke, har antallet af børn været faldende i forhold til året før. Der er spredning i alderen hos børnene, 
hvor de ældste nærmer sig konfirmationsalderen og de yngste er i alderen omkring skolestart, hvilket er en 
udfordring ift. programmet. Dog oplever vi, at de ældste tager hånd om de yngre samtidigt med at de selv 
hygger indbyrdes. Ift. dagens tema lægges der fortsat vægt på den kreative og legende del. Når vejret har 
været godt, har vi prioriteret at være udendørs. Vi har været 3 medarbejdere i børnekirken, som på skift har 
ansvar for programmet. Vi har i 2020 savnet de store anledninger omkring fastelavn, sommerlejr og jul, som 
almindeligvis er højdepunkter for børnekirken. 

 

Messy Church 

Kun 2 ud af 5 planlagte Messy Church blev afholdt. Messy Church er et sted, hvor der er plads til at være vild, 
råbe højt, have store armbevægelser, højt tempo og masser af energi. Alt dette harmonerer dårligt med 
Corona virus, og vi havde ikke lyst til at gå på kompromis med konceptet, så hellere aflyse. 

Vi startede i januar fint ud med Messy Church, hvor temaet var ”tidskapsel”, hvor der var god deltagelse af 
både børn og deres forældre. Børnene blev bl.a. målt, og der blev kreeret personlige ting, som blev gemt i en 
tidskapsel. Vi har stadig til gode at åbne tidskapslen. I november tog vi med Messy Church på udflugt til 
Hedeland. Det blev en skøn tur for både børn og voksne, dog kom de voksne til at fryse sidst på turen. Der var 
forskellige kreative og fysiske aktiviteter rundt i området, hvor vi fulgtes i mindre grupper. Vi sluttede i et 
shelter med sang, reflektion, lækker frokost og kage – tilberedt og indtaget efter Corona regler. 

For at bevare en kontinuerlig kontakt til Messy Church folket er der blevet omdelt opmuntringsposer til påske 
og advent til børnefamilierne. Jon Frydensbjerg er stoppet som leder af Messy Church. 

 

Den unge smågruppe 

I ungegruppe smågruppen som Sara Alsted er blevet leder af, har gruppen fundet hinanden efter et års tid 
med Sara på posten. Gruppen har nydt godt af, at Sara er kommet ind i gruppen, og der bliver forsat heftigt 
delt og reflekteret over livet som ung troende. I sommers færdiggjorde gruppen temaet omkring nådegaver, 
og forsatte med bogen ”Overrask verden”, som forsat bliver læst og diskuteret. Til trods for corona har 
gruppen holdt fast i at mødes, det lykkes at mødes fysisk i forsommeren og efteråret. Her til vinter har vi 
rykket smågruppen digitalt på Zoom hver anden onsdag. Derudover har vi formået, til trods for de besværlige 
omstændigheder, at få to nye (mandlige) medlemmer i gruppen, hvilket har været en stor berigelse for 
gruppen. Gruppen består nu i alt af 12. Det har været et anderledes år for gruppen, men hvis vi selv skal sige 
det, så fungerer ungegruppen i bedste forstand, hvor der er hjerterum, plads til livets mangfoldige sider og til 
samtaler om tro og det at være ung kristen. 
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Jacob’s Ladder 

Bedst som vi havde forberedt Roadtrip, havde arrangementer i kalenderen, fået trykt PR osv. blev vi 
væltet omkuld af en kæmpe bølge ved navn Covid-19. Vi har forsøgt efter bedste evne at undgå at 
drukne, trådt vande og prøvet at surfe på bølgen. Denne fortælling er ikke den eneste af sin slags, den 
er en af mange, rigtig mange. Alle har vi oplevet, at planlagte ting måtte opgives, nyt blev planlagt for 
så igen at måtte aflyses. Vi har ikke villet lukke ned men fastholdt, at Jacob’s Ladder er et kor, som er 
relevant for både medlemmerne samt folk omkring os, hvorfor vi ville fortsætte med at have korøver. 
Der har været øjeblikket, hvor vi har kunnet synge til gospelgudstjenester, men for det meste har vi 
sunget sammen “bare” i koret. Vi har fastholdt at mødes hver onsdag til kor. Enten med en opdeling af 
koret, nogle på zoom og andre fysisk tilstede, men nok de fleste gange har vi alle mødtes på zoom. På 
trods af de svære odds har der været korøver, og vi har lært nye sange, set hinanden i øjnene, - vi har 
haft latter, sjov og alvor. Vi har bedt, og vi har hørt opmuntrende ord. Tak til alle for at holde fast, 
humøret oppe og tak til Jacob Asmussen for undervisning af sang, hvor han ikke har mulighed for at 
høre os. Det virker som, at Jacob’s Ladder vil være intakt, når der åbnes op. Dog ved vi godt, at flere 
måske ikke længere har onsdag øveaften i JL med i kalenderen længere, men så vil nye komme til. Vi 
glæder os over, at vi er Jacob’s Ladder før, nu og også i fremtiden. 

På vegne af MBUK 

 

Børnekirken – Anette Steinvig 

Messy Church – Anette Steinvig  

Unge Smågruppen – Clare Steinvig  

Jacobs Ladder – Mai-Brit Tvilling  

Hanne Ratleff Hansen og Carsten Thomsen  

 

Valg og tjenesteområder - MBUK 2021 
Valgperioden følger kalenderåret + yderligere to måneder i et nyt år.  

 
Bestyrelsen  
På valg: Carsten Thomsen (MB, Hanne og Anette er med også og blev genvalgt sidste år) 
Forslagskomitéen foreslår: Carsten Thomsen 
Idet Mai-Brit Tvillings ansættelse som præst er ophørt pr.31/12-20, udtræder hun af bestyrelsen og 
Clara Steinvig træder ind i perioden 2021.  
 
 
Repræsentant til Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbunds delegeretmøde 2021-2023 
2020: Clara Steinvig 
 
2021: Forslagskomitéen foreslår Clara Steinvig 
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Tjenesteområder  
Følgende personer godkendes som teamledere:  
 
Unge  
Saras smågruppe 
2020: Sara Alsted  

2021: Sara Alsted 

Børn  
Børnekirke: 2020: Anette Steinvig  
2020: Teamet består af: Clara Steinvig, Amalie Ratleff Hansen, Kathrine Tvilling Andersen.  
2021: Anette Steinvig (tovholder), Clara Steinvig, Liva Christensen, Virginia Hønnicke 
 
Messy Church:   
2020: Jon Frydensbjerg  
Team: Anette Steinvig, Carsten Thomsen, Ahmad og Mervad Khorto, Aysha Look, Ahmad Ali, Amalie, 
Annika og Simon Ratleff Hansen, Trine Elhøj Halse, Flemming Thorsager og Hozan Wali  
2021: Annette, Carsten, Ahmad Khorto har samarbejdet som tovholdere – der ønskes en fast tovholder. 
Derfor afventer vi med at sætte holdet til præsteansættelser er på plads. 
  
Jacob’s Ladder – lederteam.  
2020: Elisabet Fredslund, Jane Vincens Thomsen, Tina Maaslet, Malene Bonde Andersen, Mai-Brit Tvilling, 
Jacob Asmussen, Lone Andreasen  

2021: Elisabet Fredslund, Jane Vincens Thomsen, Tina Maaslet, Malene Bonde Andersen, Mai-Brit Tvilling, 
Jacob Asmussen, Lone Andreasen  

 

 


