1

Herren siger: Glem bare fortiden og lad være med kun at
tænke på, hvad der skete dengang.
For nu vil jeg gøre noget helt nyt. Det spirer frem
allerede. Ser I det ikke?

Solrød frikirke
Årsmøde og MBUK’s generalforsamling
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Ledergruppens indberetning
Vær ikke bange, min tjener. Mist ikke modet, min udvalgte. For jeg vil udgyde strømme af vand over
den tørstige jord. Jeg vil udgyde min Ånd over dine efterkommere og velsigne dem, så de trives som
det frodigste græs, som piletræer ved flodens bred. (Esajas 44, 2-4)
Herren siger: Glem bare fortiden og lad være med kun at tænke på, hvad der skete dengang. For nu
vil jeg gøre noget helt nyt. Det spirer frem allerede. Ser I det ikke? Nu baner jeg en vej gennem
ørkenen og lader vandstrømme bryde frem i ødemarken. Jeg lader vand vælde frem i vildmarken og
kilder springe frem i ørkenen, så mit udvalgte folk kan få slukket deres tørst. Det folk, som jeg skabte
til min ære, skal fortælle om min herlighed. (Esajas 43, 18-21)
Da Jesus kom til Nazaret, hvor han var vokset op, gik han den følgende sabbat hen til synagogen,
som han plejede. Under mødet blev han bedt om at læse op fra Skrifterne, så han rejste sig, og man
rakte ham profeten Esajas bogrulle. Han rullede den ud og læste op fra det sted, hvor der står:
”Herrens Ånd er over mig, fordi han har udvalgt mig. Han har sendt mig for at bringe godt nyt til de
afmægtige, forkynde frihed for de fangne, give nyt syn til de blinde, og rejse dem op, som er blevet
trampet ned. Det bliver en tid, hvor Herren tager imod alle, som kommer til ham. Derpå rullede Jesus
bogrullen sammen igen, gav den tilbage til synagogetjeneren og satte sig ned for at kommentere
det, han havde læst. Alle i synagogen stirrede spændt på ham. ”I dag er de skriftord, I lige har hørt,
gået i opfyldelse”, begynde han. (Lukas 4,16-21)
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Noget nyt kan begynde.
2020 er året, hvor en dør lukkes, og en ny åbnes. Solrød Frikirkes vision 2020 har nået sin deadline,
og vi har de sidste 5 år benyttet årsmøderne til sammen at se og analysere om vi, som
kirkefællesskab, lever op til, hvad vi har besluttet, vi vil være, samt har haft fokus på de områder, vi
finder er vigtige. Hvad der har været godt, kommer aldrig dårligt tilbage og, hvad der har været
udfordrende skal give stof til eftertanke, så beslutninger i fremtiden tages med omtanke. Inden vi
vender os i retningen mod den nye dør, vil vi gerne give plads til denne øvelse, ved at stille disse
spørgsmål til refleksion.
➢ På hvilke(t) område(r) har Solrød frikirke dannet rammen om din og Guds relation?
➢ Hvordan er Solrød Frikirke en hjælp – katalysator for din trosrejse?
➢ Hvad synes du har været eller måske stadig er en udfordring for Solrød Frikirke og dig?
”… nu vil jeg gøre noget helt nyt. Det spirer frem allerede. Ser I det ikke?”.., er et dejligt løfte fra Gud
til fremtiden. Samtidigt indeholder løftet også en sund arbejdsfordeling. Det er ikke os, der skal
mane noget frem. Det er Gud, som allerede er virksom – det er Gud, som er kreativ, og os som skal
spærre øjnene op og se i den retning, hvor Han allerede er på færde. Initiativet er Hans, og svaret
på Hans kald er vores ansvar. Ved årsmødet 2019 havde vi en samtale om, hvorvidt vores
kirkefællesskab er som en restaurant eller et sammenskudsgilde – et sølvbryllupskvarter eller et
nybyggerområde. Det var nogle billedelige forestillinger, der gjorde det forholdsvis let for os at
konkludere, at Solrød Frikirke, vores kirkefællesskab, er et sammenskudsgilde, hvor Helligånden
giver mange forskellige gaver til glæde, gavn, opmuntring og opbyggelse, der styrker og opbygger
kirkefællesskabet, men også er til glæde og gavn for samfundet og relationerne omkring
kirkefællesskabet. Vi fastholdt, at vi vil være som et nybyggerområde, hvor hækkene endnu ikke har
nået en højde, der adskiller, men har en højde, hvor der hersker villighed til i fællesskab at skabe
gode rammer for Guds nåde, barmhjertighed og kærlighed. Præcis som når en ørken oplever
strømme af vand over den tørstige jord, og forvandles til det frodigste græs, som piletræer ved
flodens bred.
Til spørgsmålene: Er vi villige til at lade Guds veje være vores veje, og sammen lytte til Ham samt
lade Ham forme vores hjerte? Er vi stadig nysgerrige og ivrige efter at opleve, hvad Gud har i vente
til os?, svarede vi JA. Det er vi. Hvad kan være bedre end at være rammerne / katalysator for, at
Jesus Kristus bringer godt nyt til de afmægtige, forkynder frihed for de fangne, giver nyt syn til de
blinde, og rejser dem op, som er blevet trampet ned? Der er ikke noget banebrydende ej heller nyt i
det, for det er, hvad ethvert kirkefællesskab er kaldet til. Det vi altid må have for øje er, hvordan vi
så er bedst til det? Hvordan strukturer vi os, bruger vores menneskelige samt økonomiske
ressourcer for at fremme det bedst? Og her kommer vision 2025 ind. En vision vi tilsammen skal
tage hul på i år. For ca. et år siden begyndte ledergruppen at tale om nogle tanker og visioner for
fremtiden. Det er en vision om HUSET, og vi har ”prøvet” tanken / idéen af med flere, både i og
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udenfor menigheden. Huset har sin grundtanke i at invitere flere til ”sammenskudsgilde – til
nybyggerstedet”, ved at være et sted, både fysisk, mentalt og åndeligt, hvorfra velsignelse gives til
vores område. Når vi har prøvet at beskrive det, og tillader os at tænke stort – drømme om HUSET,
så er det et sted, vi åbner for lokalsamfundet. Det er et sted, andre kan benytte – det er en gave til
andre samt også os selv. Solrød frikirke ønsker at være en velsignelse – et Guds output i vores
lokalområde. Vi tror, at HUSET kan være det sted, hvor mennesker må føle sig hjemme og opleve et
Gudsnærvær midt i alt det menneskelige, praktiske og kulturelle samvær. Ønsket for årsmødet 2020
er, at vi påbegynder en bredere samtale om bl.a. Huset, en samtale om hvordan fremtiden for Solrød
Frikirke ser ud. Ønsket for årsmødet 2020 og tiden derefter er, at vi sammen må spejde efter at se,
hvor Gud allerede lader det spire frem og være tilstede der, hvor Han allerede gør nyt.
Må Gud velsigne vores proces samt give inspiration og Hans tanker til os.
Ledergruppen.
Solrød Frikirke - åndelig nysgerrighed, fordybelse og udvikling – en levende kristen tro.
• Mangfoldigt & kærligt fællesskab
• Socialt engagement – lokalt & globalt
• Kirke med musik, kreativitet & glæde
Solrød Frikirke har tre omdrejningspunkter. Vores relation med Gud – vores indbyrdes relation –
vores relation med vores omverden.

MBUK’s indberetning
Børnekirken.
Børnekirken er et tilbud til børn op til konfirmationsalderen. Vi har børnekirke hver anden søndag
formiddag sideløbende med gudstjenesten i Solrød Frikirke. Børnene deltager i starten af
gudstjenesten og går herefter til børnekirken, som har samme tema som gudstjenesten for de
voksne. I børnekirken er der stor rummelighed og åbenhed. Et barn eller en voksen læser op af en
børnebibel og der knyttes kommentarer til den læste historie. Børnene associerer til egne oplevelser
og snakken går livligt. Der tales om livets store spørgsmål, og der bliver sat ord på de følelser og
problemer børnene tumler med i deres hverdag. I den forbindelse bliver der også sendt tak og
bønner om hjælp til Gud. Et væsentligt indslag i børnekirken er den kreative og legende del. Der
bliver fabrikeret mange spændende ting og leget mange lege, som knytter sig til dagens tema.
Børnene i børnekirken er aktivt deltagende og initiativrige. De snakker sammen, hygger sig i
hinandens selskab, og der knyttes venskaber. Børnene i Børnekirken har lyst til at være sammen og
finder glæde i at være sammen.
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Vi er pt. 3 medhjælpere i børnekirken. Antallet af børn varierer meget, men som oftest er vi ca. 6
børn med 1 voksen medarbejder.
Tre store anledninger i 2019, hvor mange børn fra børnekirken deltog, var fastelavnsgudstjenesten,
børnelejren i Holstebro og luciafesten.
Anette Steinvig
Messy Church
Siden sidste årsmøde er der sket nye ting i Messy Church. Maria Thaarup som var opstarter,
inspirator og daglig leder af Messy Church er flyttet til Århus, hvor hun er blevet indsat som præst
for Århus Metodistkirke. Maria var god og stærk leder, man har lyst til at følge, men vi glæder os
over, at hun nu har fået mulighed for at følge sit kald, men hun er savnet i Messy Church!
Ledelsen i Solrød Frikirke spurgte Jon Frydensbjerg om at overtage den daglige ledelse af Messy
Church, og efter bøn og eftertanke sagde jeg, Jon Frydensbjerg, ja til udfordringen!
Vi mødes stadig hver anden måned i ulige uger på Solrød gl. Skole, Solrød Strand. Der kommer i
gennemsnit ca. 50 til Messy Church, forældre og børn. Vi har værksteder over et tema, der følger
årets gang med de forskellige højtider/årstider. Forskellige personer kommer og knytter ord eller
holder en sjove tale, der passer til dagens tema.
Børnene har vores opmærksomhed, dog vil vi også have fokus på forældrene, hvilket Carsten
Thomsen og Flemming Thorsager er gode til. Vi tror på gode relationer, og et godt udgangspunkt
for at bygge det er kaffe, kage, hyggesnak samt selvfølgelig at invitere ind til mere end Messy
Church.
Ledergruppen er en dejlig broget flok af unge, lidt ældre, forskellige etniske baggrunde, jyder,
sjællænder og syrere Messy Church samler omkring 10-12 ledere hver gang, men vi kan sagtens
bruge flere i alle aldre, og man er også velkommen, selvom man ikke kan være der hver gang der
afholdes Messy Church. Send blot en mail til Jon Frydensbjerg eller bare kig forbi.
Der er altid larm og højt humør hos Messy Church, og det er pga. gode og engageret ledere, som
smitter med deres humør og glæde. Jeg vil gerne have lov til at takke alle lederne i Messy Church
for jeres fantastiske arbejde og for at tage godt imod mig som den nye leder. Jeg glæder mig hver
gang til Messy Church, for der bliver man glad.
Tak for den tid der er gået indtil nu, og jeg glæder mig til mange timer i det fantastiske selskab kaldet
Messy Church.
Jon Frydensbjerg
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Unge
2019 var et særligt år for kirkens ungdom. Årets helt store begivenhed var opsætningen af Det Store
Krybbespil. Unge fra både Solrød og København deltog i den store produktion, hvor alt fra
manuskript til scenografi og skuespil var udført af de unge. Vi var et hold på omkring 25, som løftede
i flok og skabte - hvis vi selv skal sige det - et brag af en forestilling, som fandt sted d. 28. november
og 1. december 2019, og som i alt tiltrak et publikum i omegnen af 260 personer. Oplevelsen med
at opføre et teaterstykke - med alt hvad det indebærer - har været en sjov, men også udfordrende
proces, som vi ikke er kommet sovende til. I en teateropsætning er der brug for alle typer mennesker
og det har været skønt at opleve, hvordan alle har bidraget til at skabe noget særligt. Hvad fremtiden
lover for skuespillerdrømmene er uvist, men at nogle igen skulle have lyst til at trække i et dyreeller vismandskostume er ikke utænkeligt.
De unges tilknytning til København er god og en del af de unges kirkeliv foregår i byen. De fleste af
de unge er medlem af en de ungesmågrupper, der befinder sig i København. I dag er der således 3
smågrupper målrettet unge. Her kommer unge mennesker og deler liv, tro og fællesskab. Det samler
i i alt i omegnen af 40 unge et par gange månedligt og flere udtrykker et ønske om at være en del af
smågruppefællesskabet.
Derudover har MU afholdt lejre for hele landet - i løbet af det sidste år: Nytårslejr, TUF og Påskelejr.
Her har flere af de unge fra Solrød engageret sig i, at skabe nogle gode og sjove rammer for
teenagere og unge.
I marts er de unge fra Solrød inviteret til generalforsamling i København, hvor det fælles
ungdomsarbejde samles og vil drøfte, hvad programmet for det næste år skal byde på.
Vi takker Gud for et godt år!
Daniel Steinvig

Jacob’s Ladder
Hos Jacob’s Ladder taler vi tit om DNA – Korets DNA, som vi ikke vil give køb på. Vi oplever, at koret
at et berigende fællesskab, hvor der er nærvær og omsorg, latter og lethed, samt gospelsangens
berigende budskab og alt dette vil vi bringe med os i de sammenhænge, vi færdes. Vi erfarer også,
at der er opmuntring og villighed til at give en hånd med på områder, der kræver noget ekstra. Stor
tak til korets medlemmer for hjælpe til, når der er brug for det.
Vi oplever, at koret udvikles positivt musikalsk og teknisk. Vi er kommet et godt stykke vej videre,
og vi er taknemmelige for, at vores korleder/pianist Jacob, til stadighed vil udfordre os på dette
område. Udvikling på alle parametre er vigtigt for os. Vores mål i 2019 var at styrke de enkelte
stemmegrupper, og det er en stor glæde, at stemmegrupperne er blevet mere sikre og tager ansvar.
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Vi værdsætter vores øveaftener men også de arrangementer der ikke er øvelser. 2019 bragte flere
dejlige arrangementer som besøg på plejehjemmet Christians Have, Nytårsfesten hos MSA,
gospelweekend med Vamdrup gospelkor, Gospel og Gullasch, Down Memory Lane,
gospelgudstjenesterne, julekoncert med Kefas, hvor vi også støtter Luciastafetten, samt fælles
gospelgudstjenester med andre gospelkor. Det styrker vores fællesskab, og vi oplever det er til
glæde for andre også. Vi er taknemmelige for enhver opbakning, vi får. Det er et arbejde vi også i
2020 har fokus på.
Økonomisk var 2019 en udfordring, dog er det lykkedes at vende et underskud til et lille overskud,
og vores udestående er betalt. Det er en glæde og tilfredshed, at vi er økonomisk selvkørende. Der
skal lyde en kæmpe tak til alle, som med deres idérighed , iver og donationer, har løftet denne
opgave. Det være sig både korfolket og vores trofaste støtter. Vi vil fortsætte den gode trend også i
2020.
Endnu engang skal der lyde en stor tak til alle i Jacob’s Ladder og alle jer, som støtter og løfter koret
op. Vi kan ikke undvære, og I er højt værdsat.
På vegne af Jacob’s Ladders lederteam - Mai-Brit Tvilling

Økonomi (særskilt bilag)
Statistik

(særskilt bilag)

Valg og godkendelser – Solrød Frikirke
Tjenesteområder med tovholdere på valg.
Valgperioden følger kalenderåret + yderligere to måneder i et nyt år.
Ledergruppe (v): Anette Steinvig (2018 – 19) Carsten Thomsen (2019-20), Hanne Ratleff Hansen
(2018 – 19), Clara Steinvig (2018-2019) Mai-Brit Tvilling (del af ledergruppen som præst. Vælges
ikke)
Suppleant til ledergruppen: Alland Holm (2018 – 19)
På valg til ledergruppen: Anette Steinvig, Hanne Ratleff Hansen og Clara Steinvig
Forslagskomitéen foreslår: Hanne Ratleff Hansen, Anette Steinvig og Clara Steinvig i april/
november samt juni/december.
Ledergruppen ønsker at supplere endnu en ung person i jan., aug., sept./feb.
Suppleant til ledergruppen
På valg: Alland Holm – Alland ønsker ikke genvalg.
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Forslagskomitéen foreslår: Forslagskomitéen har ingen forslag til suppleant.
Personalegruppe (v): Virginia Hønnicke (2017 – 2020) Vibeke Normann Larsen (2018 – 2021)
Michael Christensen (2019 – 2022)
På valg: Ingen på valg.
Kasserer (v): Jonatan Steinvig (2018 – 2019
På valg: Jonatan Steinvig på valg – Jonatan Steinvig modtager genvalg.
Forslagskomitéen foreslår: Jonatan Steinvig
Revision (v): Uffe Mortensen (2017– 2019) Steffen Tvilling (2018 – 2020)
På valg: Uffe Mortensen er på valg
Forslagskomitéen foreslår: Uffe Mortensen
Repræsentant til Metodistkirkens landsmøde (v): Jonatan Steinvig (2018 – 2020)
På valg: Ingen på valg.
Suppleant til landsmødet (v): Jon Frydensbjerg (2017 – 2019)
På valg: Jon Frydensbjerg er på valg. Jon Frydensbjerg modtager genvalg.
Forslagskomitéen foreslår: Jon Frydensbjerg
Repræsentant til MSA: Jon Frydensbjerg (2018-2019)
På valg: Jon Frydensbjerg – Jon Frydensbjerg ønsker ikke genvalg.
Forslagskomitéen foreslår: Søren Hansen
Solrød Frikirkes repræsentant til MSA vælges på årsmødet – skal godkendes på Metodistkirkens
Landmøde.
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.
Nye lægprædikanter på vej: Jon Frydensbjerg, Anna-Carin Spongenberg og Jonatan Steinvig
(Isabella Hønnicke er også i gang med lægprædikantkurset, men da hun er flyttet til Århus overgår
medlemskab til Århus menighed)

Tjenesteområder med tovholdere til godkendelse
Valgperioden følger kalenderåret + yderligere to måneder i et nyt år.
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PR og hjemmeside (g): Maria Thaarup, Steffen Tvilling, Annika Ratleff Hansen, Isabella Hønnicke,
Virginia Hønnicke, Mathilde Havskov Jensen, Vibeke Normann Larsen.
2020: Virginia Hønnicke, Vibeke Normann Larsen, Steffen Tvilling, Annika Ratleff Hansen, Mathilde
Havskov Jensen. (Forslagskomitéen har ikke hørt om ændringer)
Gudstjenester (g): Hanne Ratleff Hansen, Mai-Brit Tvilling, Virginia Hønnicke, Maria Thaarup og
Jimmy Petersen.
2020: Hanne Ratleff Hansen, Mai-Brit Tvilling, Virginia Hønnicke, og Jimmy Petersen.

Sang og Musik (g): Katja Bøhling-Petersen som lovsangsleder.
Til info består teamet af: Jon Frydensbjerg, Vibeke Larsen, Jimmy Petersen, Clara Steinvig, Annika
Ratleff Hansen og Jonas Svendsen.
2020: Katja Bøhling-Petersen
Teamet består af: Jon Frydensbjerg, Vibeke Larsen, Jimmy Petersen, Clara Steinvig, Annika Ratleff
Hansen, Mia Madsen, Peter Steinvig og Manja Bøhling-Petersen som afløser.

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 2019:
✓ Hjælp i Cafeén: Steffen Tvilling
✓ Hjælp ved MSA’s jule- & nytårsfest: Jacob’s Ladder
✓ MSA’s julehjælp i Solrød og omegn: Gitte Liljeberg
MSA 2020:
✓ Hjælp i Cafeén: Steffen Tvilling
✓ Hjælp ved MSA’s jule- & nytårsfest: Jacob’s Ladder
✓ MSA’s julehjælp i Solrød og omegn: Gitte Liljeberg
Immigrationsarbejde:
Fokusgruppe: Anette Steinvig, Kristina Eriksen, Carsten Thomsen, Mai-Brit Tvilling
2020: Anette Steinvig, Carsten Thomsen, Mai-Brit Tvilling
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Globalt
✓ DFH (Dansk flygtningehjælps landsindsamling): Hanne Ratleff Hansen og Søren Hansen
2020: Hanne Ratleff Hansen og Søren Hansen
✓ Honduras: Jonatan Steinvig, Maria Thaarup
2020:
Teamturene til Honduras er én del af vores relation.
Om end det er en vældig stor del, så ønsker vi også, at relationen holdes ved lige i perioden mellem
teamturene. Det sker gennem vores kontakt med Viva, men også med Renacer og Viva i
Honduras. Mette Hjortshøj, som var del af Hondurasteamet 2019, er pt volontor på Renacer. Mette
vil i de kommende tre måneder holde os orienteret med billeder samt hilsner til og fra Renacer.
Smågruppeledere: Anette Steinvig, Mai-Brit Tvilling, Klaus Hønnicke.
2020: Anette Steinvig, Mai-Brit Tvilling, Klaus Hønnicke, Carsten Thomsen, Sara Alsted.
Opstilling: Steffen Tvilling
2020: Steffen Tvilling
Udsmykning: Lone Andreasen, Hanne Ratleff Hansen, Jane Vincens Thomsen, Malene Bonde
Andersen, Carsten Thomsen, Gitte Liljeberg.
2020: Lone Andreasen, Hanne Ratleff Hansen, Jane Vincens Thomsen, Malene Bonde Andersen,
Carsten Thomsen, Gitte Liljeberg.
Brunch: Alland og Inger Holm
Team: Flemming Thorsager, Michele Steinvig, Søren Hansen
2020: Alland og Inger Holm, Flemming Thorsager, Michele Steinvig, Søren Hansen.
Forslag fra forslagskomitéen er, at hver smågruppe en til to gange om året, kunne stå for en
brunch.
Bøn og forbøn: Klaus og Virginia Hønnicke
2020: Klaus og Virginia Hønnicke
Lyd: Jon Frydensbjerg og Hozan
2020: Jon Frydensbjerg med teamplayers en gang imellem.
Forslagskomité: Klaus Hønnicke, Steffen Tvilling, Annika Ratleff Hansen, Hanne Ratleff Hansen
(ledergruppe) og Mai-Brit Tvilling (præst)
2020:
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Der er et forslag fra ledergruppen/forslagskomitéen, at et festteam dannes.

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

Bestyrelsen
Bestyrelsen består af (v): Carsten Thomsen (2018 – 2020) Jonatan Steinvig (2018 – 2020) Mai-Brit
Tvilling (2017 – 2019) Hanne Ratleff Hansen (2017 – 2019) Anette Steinvig (2017 – 2019)
På valg: Mai-Brit Tvilling, Hanne Ratleff og Anette Steinvig – alle modtager genvalg
Forslagskomitéen foreslår: Mai-Brit Tvilling, Hanne Ratleff og Anette Steinvig
Repræsentant til Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbunds delegeretmøde
Daniel Steinvig er repræsentant i valgperioden 2018-2020
På valg: Ingen på valg
Eftersom Daniel Steinvig er del af MBUF’s styrelse, kan han ikke fortsat være repræsentant for os.
Generalforsamlingen valgte Clara Steinvig som delegat i 2019, og Isabella Hønnicke som delegat i
2020. Eftersom Isabella er overflyttet til Århus menighed, kan hun ikke repræsentere Solrød
Frikirke.
Forslagskomitéen foreslår: Clara Steinvig til at repræsentere Solrød på landsmødet 2020

Tjenesteområder
Følgende personer godkendes som teamledere:

Unge
Vaffelhjerterne (Maria er ansat til denne tjeneste)
2019: Maria Thaarup
Maria er flyttet til Århus menighed og er ikke længere tilknyttet Solrød Frikirke.
2020: Sara Alsted
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Børn
Børnekirke: Anette Steinvig
Teamet består af: Clara Steinvig, Amalie Ratleff Hansen, Kathrine Tvilling Andersen.
2020: Anette Steinvig
Team: Forslagskomitéen har ikke hørt om ændringer.
Messy Church: Maria Thaarup
Team: Annika R. Hansen, Amalie R. Hansen, Jon Frydensbjerg, Anette Steinvig og Trine Elhøj
Halse. Kohto og Look fam. Er med – Simon Ratleff Hansen.
2020: Jon Frydensbjerg
Team: Anette Steinvig, Carsten Thomsen, Ahmad og Mervad Khorto, Aysha Look, Ahmad Ali,
Amalie, Annika og Simon Ratlef, Trine Halse, Flemming Thorsager og Hozan Wali.
Jacob’s Ladder – lederteam.
2019: Elisabeth Fredslund, Linda Baier, Lone Andreasen, Malene Bonde Andersen, Jane Vincens
Thomsen, Tina Maaslet, Mai-Brit Tvilling og Jacob Asmussen
2020: Elisabet Fredslund, Jane Vincens, Tina Maaslet, Mai-Brit Tvilling, Jacob Asmussen, Lone
Andreasen

