
MBUK’s fællesindberetning for 2021  

Indberetning fra børnekirken i Solrød Frikirke 

Børnekirken er et tilbud for børn som følges med voksne til gudstjeneste. Børnekirken 

beskæftiger sig med samme tema, som de voksne har i gudstjenesten, blot på en legende og 

kreativ måde. 

Det har været et svært år for børnekirken dels pga. Covid19 og dels pga. færre børn. 

Ligesom 2020 blev børnekirken også i 2021 præget af Covid19. Børnekirken afholdes 

sideløbende med Solrød Frikirkes gudstjenester, men når disse har været aflyst eller afholdt 

på zoom, har der ikke været børnekirke, hvilket de første måneder i året var præget af. 

Allerede sidste år mærkede vi et dalende børneantal i børnekirken og dette er kun blevet 

mere markant. Børn i børnekirken kommer sammen med forældre, som skal til gudstjeneste, 

så når der kommer færre voksne til gudstjeneste, kommer der færre børn. Dette en den ene 

del af forklaringen på det dalende antal børn i børnekirken. Den anden forklaring er, at en 

nogle trofaste børn i børnekirken er blevet for gamle til at komme i børnekirke og nye er ikke 

kommet til. Flere søndage har der ingen børn været og nogle søndage har der kun været 1 

eller 2 børn. 

I 2021 har der kun været ganske få anledninger, hvor børnekirken har samlet en større 

gruppe børn. Dog skal Julefesten i Solrød Frikirke nævnes, hvor gudstjenesten var for både 

børn og voksne på børnenes præmisser. Her var der fuldt hus. 

Anette Steinvig  

Indberetning fra Messy Church  

Første halvår af 2021 måtte vi aflyse 2 gange Messy Church – 1. gange pga. Covid19, hvor der 

i stedet blev uddelt fastelavnsposer til børnefamilie som kompensation, og 2. gang pga. regn 

og storm, hvor vi havde planlagt en skovtur. 

I andet halvår af 2021 blev der afholdt 3 gange Messy Church. Det var skønt at kunne samles 

igen i et dejligt fællesskab af familier og opbakningen var fint. Det kunne ikke mærkes, at 

Messy Church havde været nødsaget til at holde pause. 

I august havde vi Messy Church overnatning i telte på Dalsgård med fællesspisning og lejrbål. 

Forældrene blev dog sendt hjem efter aftensmaden. Vi var enige om, at det ikke var sidste 

gang vi lavede teltovernatning, selvom hanen begyndte at gale kl.4 om morgenen. I oktober 

havde vi tema omkring lys og mørke, hvor der bl.a. blev lavet græskarlygter og flot 

dekorerede glas med lys i. Sidst i november var temaet advent, hvor der blev lavet 



forskelligartede fine kreationer over temaet, men som altid også spillet indendørs fodbold og 

bob. 

Hver gang afsluttes med en refleksion over dagen tema + bøn og fællesspisning. 

Anette Steinvig  

Indberetning fra Teen Solrød 

Den 27/9 2021 skete der noget fantastisk i Solrød Frikirke. Der blev afholdt det første 

Teen Solrød aften-event for teens i alderen 13-17 år på Solrød bibliotek. Siden da har vi 

været samlet hver anden fredag til forskellige events så som: Filmaften, Snapchat-løb, 

maddyst og meget andet sjov. Gruppeantallet på Teen-aftenerne er dynamisk, nogle ansigter 

ser vi en enkelt gang, og andre kommer efterhånden mere fast. Nogle er modige og tager 

venner med, og deltagerantallet svinger ca. mellem 5-10. Corona har, som med så meget andet, 

også været en hindring, hvilket betød at vi måtte holde lang juleferie fra december til midt 

januar. Man kunne blive bekymret for om de unge havde glemt Teen Solrød i vores lange 

pause. Dette blev gjort til skamme, da vi vendte tilbage, hvor 8 teenagere dukkede op. 

Gensynsglæden var stor, lydniveauet højt, og til tider var det svært at forklare 

aktiviteterne, fordi de skønne teens havde travlt med at snakke og grine sammen. Teens’ne er 

med på, hvad deres gakkede leder Clara finder på, hvad end det er at lave en flot lagkage på 

15 minutter, danse til Just dance, mærke på ulækre ting i en hemmelig boks, eller slå sig løs 

til gæt og grimasser. Det bringer de unge tættere sammen, og med ét begynder venskaber at 

spire frem. Aftnerne er i de bedste hænder med frivillig hjælp fra skønne unge ledere i 

kirken, som vil give det videre, som de selv har sat pris på. En stor tak til jer. 

Teen Solrød projektet er sat i verden for at skabe et sjovt fællesskab for unge i Solrød og 

omregn, hvor det ikke handler om hvilke karaktere du får, hvilket tøj du går i, eller hvor fede 

Tik-Tok videoer du laver. Det handler om at de unge skal opleve dem selv gennem Guds øjne, 

og opdage at de er velkomne og værdsat netop som de er! 

Vi kan i Solrød Frikirke være stolte af at vi bidrager til et sådant fællesskab blandt teens i 

Solrød og omregn, og selvom projektet forsat er i sin spæde start, så ser det lovende ud. 

Skrevet af Clara Steinvig, ungmedarbejder i Solrød Frikirke 

Indberetning for Jacob’s Ladder  

Vi havde på ingen måde forestillet os, at 2021 ville blive en copy paste af 2020, men det blev 

det. Forskellen for 2021 var dog, at vi var forventningsfulde men også forsigtige i vores 

planlægning af året 2021. Året 2020 havde lært os at være omstillingsparate med en klar 

forståelse, at alt kunne ændres med kort varsel. Vi planlagde men vidste også, at de kunne 

kuldsejle, hvilket også skete i et vist omfang. 



Også i 2021 har vi fastholdt at mødes til korøvelse, dog i en lang periode på zoom. Det er ikke 

alle, som synes, det er en god idé, hvilket det jo egentlig heller ikke er. Dog har det vist sig, 

at vi på den måde til en vis grad har formået at være det kor, vi er med det DNA, vi har. På 

trods af de svære odds har der været korøver hver onsdag, 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, holde humøret oppe og tak til Jacob Asmussen for 

undervisning af sang, hvor han ikke har mulighed for at høre os. 

Vi startede 2021 med et regnskab, der var mildest talt meget problematisk, men takket være 

Solrød Frikirkes store gave, samt flotte donationer fra gode støttefolk og Serapion, er vi 

landet et godt sted og kan med frimodighed se 2022 i øjnene. Vi vil gerne sige en kæmpe tak. 

Fremtiden ser lysere ud nu, hvor vi forventer, at Coronaepidemien er i sin slutning. Vi er i fuld 

gang med planlægningen for 2022, og det bliver et år, hvor vi skal arbejde hårdt for at 

tiltrække nye medlemmer. Dog vil vi de første 3 måneder koncentrere os om at samle koret 

og skabe mening for at komme til kor hver onsdag. Midt marts har vi en tur til Århus, hvor vi 

har workshop med Betlehemkirkens gospelkor Voices of Praise. Vi har et ønske om at være 

mere synlig i vores lokalområde, facilitere nye tiltag så som koncerter / workshop med andre 

kor. Vi har fået et PR- kommunikationsteam, som også har glæde af samarbejdet med Hello 

Church. 

Vi går 2022 i møde med glæde og forventning. 

Guds fred 

f. JL- Lederteam. 

Mai-Brit Tvilling 

 

 

 


