REFERATET FRA MENIGHEDSRÅDETS
Den 26. februar 2013
1. Til stede: Keld Westergaard (KW), Per Larsen (PL), Helen Zilke (HZ), Anton
Alvison (AA), Erik Schou (ES) Line Nielsen (LN)
Pastor Jude (PJ), William Lee (WL)
Fraværende: Bay Nguyen (BN), Sehel Thomas (ST), Pastor Mikolaj (PM)
Gæst: Ole Schnell (OS)
2. Godkendelser:
a. Af referat: Godkendt
b. Af dagsorden: Godkendt
3. Opfølgning og tilbagemeldinger:
a. Indstillinger vedr. regnskab for sognet for 2012 (Ole): OS indledte med at
kommentere kirkeskatten i Nordjylland. Derefter nævnte han bispedømmets hensigter
for de næste 2 år med en skattestigning på 70%. Hvis ikke målet er nået, varsler
bispekontoret kraftige nedskæringer. OS nævnte alle dem, som ikke blot betaler
deres skat men også bidrager så flot med karritative indsamlinger. Han bemærkede
også at sognepræstens ihærdige indsats har været stærkt medvirkende til den
gunstige økonomiske situation.
OS forklarede de nye regler vedr. præsternes boligforhold, hvor præsterne per 1.
januar 2013 skal bo gratis, men værdien af huslejen medregnes som
personalegode og skal derfor beskattes.
b. Indstillinger vedr. budget for sognet for 2013 (Ole) OS gennemgik referatet
vedr. øk.udvalgsmødet (se bilaget) og det nye budget. Derefter var der muligheder
for kommentarer og spørgsmål, som OS besvarede. MR godkendte herefter
regnskab og budget.
c. Indstilling og prioritering af energirenovering m.m. for Aalborg,
Frederikshavn og Hjørring. OS fremlagde energi besparelses rapporter
udarbejdet af Bjerg Arkitektur. Efter en gennemlæsning og kommentar mm.
anbefalede ES at samtlige rapporter videresendes til Ansgarstiftelsen, der er ejere af
bygningerne og kan afklare juridiske og finansielle forudsætninger for det videre
arbejde med projekterne. MR var enigt.
d. Tilbagemelding om kirkedage i Aalborg 2013.

(se bilag fra bispekontoret): LN orienterede fra et udvalgsmøde holdt på Folkekirkens
bispekontor. Det kunne konstateres at arrangementet manglede ca. 150 frivillige.
Kirkedagenes børneudvalg er færdigt med deres program . LN gav eksempler på
aktiviteter fra dette udv. LN efterlyser frivillige fra katolsk kirke. PJ orienterede fra
gudstjenesteudvalget. Der mangler fortsat at komme flere detaljer på plads.

4. Nye punkter til dagsordenen:
a. Ideer til initiativer i anledning af troens år i de fire kirker:
Valfart: (jvf. tidligere beslutning) PM var ikke til stede for at orientere. MR besluttede
at hvis ikke alle de normale betingelser som er påkrævet vedr. denne valfart er
opfyldte, må den aflyses. PM skal orientere ES desangående senest d.16. Marts.
Vedrørende andre valfarter (Øm valfarten, valfart for udvalgte grupper til Øm o.l.):
ES opfordrede til at alle fra de diverse grupper deltager, som tegn på engagementet i
troens år. AA foreslog en fælles valfart for menighederne i Frederikshavn og Hjørring
til valfartskirken (Skt. Mariæ) i forbindelsen med 'Troens År' MR syntes om forslaget
og ideen diskuteres på næste møde. Såfremt der er opbakning til idéen gennemføres
valfarten en søndag til messe i Aalborg kl. 10.00, hvorfor messer i Hjørring og
Frederikshavn aflyses.
Korsets vandring: ES opfordrede LU sammen med sognepræsten til at
diskutere hvordan det skal markeres og melder tilbage til næste MR møde.
Bibellæsning: Ugens læsninger fra den liturgiske kalender er lagt ud på
Frh. Hjemmeside. ES kom med flere forslag.
Tema for diverse grupper i sognet? LU'erne kunne komme med forslag. ES
gav flere eksempler til eftertanke.
5. Nyt fra:
a. Præsterne: PJ oplæste en mail fra bispekontoret der roste sognets flotte
skatteresultat. Som tak for sit arbejde havde sognepræsten modtaget en gave fra
bispekontoret. PJ nævnte at Thomas Larsen besøger Aalborg fra den 14. til den
15. maj. Sognepræsten takkede OS for indsatsen
b. Formanden: ES blev
kommende pavevalg.
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c. Pastoralrådet: Intet
d. Caritas. Fasteindsamling
6. Nyt om indsatsen for børn og unge, ældre, ægtepar, katekese,
evangelisering, konvertitter, markering af kirkelige højtider o.l.

a. Aalborg: LN udpeget som repræsentant for DR4 dialog forum.
Fastelavnsfest arrangeret af kateketerne holdt med mange børn.
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b. Thisted: KV gav et kort referat fra et LU møde.
c. Frederikshavn: AA orienterede
kommende vedligeholdelsesarbejde.
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d. Hjørring: Fastelavnsfest afholdt. Et godt og velfungerende kirkekor etableret.
7. Punkter til kommende møder. Korsets vandring, bibellæsning, valfarten til Øm.

8. Næste menighedsrådsmøde: 10. April kl. 18:30 i Aalborg.
9. Eventuelt. Intet.
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