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Nordjylland sogns menighedsråd
Sendt til:
p. Jude Kulas (PJ), William Arnold Lee (WL), Anton Alvision Arulanantham (AA), Hien Bui (HB), Ngoc Cuong Phung
(NP), Deborah Damgaard-Hansen (DH), Sehel Tomas Bahoura (SB), Per Larsen (PL), Mikael Blicher Breidy (MB), Line
Bøgelund Nielsen (LN)
Ole Schnell (OS: regnskabsansvarlig) Lillian Kristensen (LK: pastoralråd)

Referat af menighedsrådsmøde i
Hjørring
Sendt den 19.10.15
Fraværende (med afbud):
Deborah Damgaard-Hansen (med afbud)
Per Larsen (med afbud)

Punkt Dagsorden
1
Godkendelse af referat

Onsdag den 7. oktober 2015 kl. 18.30
Referent: William Lee

Referat
Godkendt

2

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3

Udvidelse i Hjørring. Rundvisning og
information /NP

4

Barmhjertighedens år /PJ

5

Præstesituationen Nordjylland
opfølgning /LN

6

Kirkeskat /PJ

NP begyndte med at vise powerpoint tegningerne, forklare og
besvare spørgsmål. OS oplyste at der holdes et møde med
arkitekten vedr. byggematerialet mm. Den 8. oktober. Støtte til
projektet fra Tyskland skal søges via bispedømmet. Bagefter fik
MR en grundig rundvisning.
PJ indledte med Pavens intention desangående og forklarede
hvordan biskoppen opfordrer alle menigheder til at arrangere en
valfart til kirken i Odense. De praktiske detaljer vedr. valfarten
blev drøftet. Valfarten for Nordjyllands menighed bliver den 20.
februar. P. Dominique står for arrangementet. MR diskuterede
transportmuligheder. LN understregede, at sognets økonomi ikke
kan bære at give tilskud til 2 valfarter (denne og Øm). Flere
støttede dette synspunkt. LN foreslog at skulle der være
tilmeldingerne nok, kunne en bus bestilles forudsat at
brugerbetalingen bliver lig bestillingsprisen. HB vil undersøge
busmuligheden. Fælles bilkørsel var også en fremgangsmåde,
som MR kunne anbefale. Busmuligheden undersøges først. PJ
fortsatte med flere detaljer vedr. præsternes roller under
valfarten.
LN orienterede om den nye præst, Davide de Nigris, som
kommer til Aalborg d. 13. okt. til et orienterende møde med PJ og
flytter ind i Aalborg d. 19. okt. p. Dominique flytter til Hjørring
inden p. Davide ankommer.
Hun kommenterede også bil situationen som nu er faldet på
plads ved hjælp fra Son på bispekontoret.
Der har været tilmelding til undervisning, hvor der er oprettet
flere nye aftaler om kirkeskat. Det er en regel at dem der ikke
ønsker at betale kirkeskat kan yde et enkelt bidrag til kirken.
Denne regel er forældet og ønskes ændret. Reglen er oprettet
lokalt. Menighedsrådet støtter at der ikke længere kan ydes et
enkelt bidrag og dermed undgå kirkeskat. I lommebogen står der
skrevet at ’det er en alvorlig moralsk forpligtigelse at betale
kirkeskat’, og denne formulering stemmer ikke overens med
betaling af et enkelt bidrag. De bedste resultater og klareste
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7

Information om brev /LN (lukket punkt)

8

Konvertitter /WL

9

Nyt fra sognepræsten/ PJ

10

Nyt fra formanden/ LN

11

Nyt fra Aalborg
a) Den største Dag
Nyt fra Frederikshavn
a) Arbejdslørdag
b) Nyt fra LU
Nyt fra Hjørring
a) Nyt fra LU

12

13

14
15

Nyt fra Thisted
a) Nyt fra LU
Punkter til kommende
menighedsrådsmøder

kommunikation opnås når sognepræsten behandler sager om
kirkeskat. Menighedsrådet støtter at opgaven alene varetages af
sognepræsten.
Menighedsrådet blev orienteret
Punktet blev diskuteret. PJ forklarede fremgangsmåde i Aalborg
og viste programmet til konvertitundervisning. MR anbefalede at
den samme procedure skulle anvendes i Frederikshavn, Hjørring
og Thisted. WL og PJ snakker sammen på et senere tidspunkt.
PJ orienterede om Præsterådsmødet. PJ orienterede også om at
han skal By-pass opereres mandag den 26. oktober. Han er
sygemeldt frem til 19. december. Der iværksættes
opgavefordeling, så PJ ikke forstyrres under sin sygemelding.
Pga. PJ’s operation er julefrokosten udsat til et senere tidspunkt,
måske i sommerperioden. Caritasmøde i Aalborg d. 29.11. efter
messen, hvor Caritas fremlægger og lægger op til diskussion om
deres arbejde.
a) MB orienterede om undervisnings situation og Den
Største Dag.
a) AA orienterede om oprydningsdag sidste lør.
b) Undervisning godt i gang. Træfældning den kommende
lør. vedr. de store træer ved hovedvejen.
a) HB om Månefesten med meget store opbakning. Den
største Dag var også vellykket. Under visning godt i gang.
Kalenderlys fest skal holdes, hvor overskuddet går til
fordel for andre børn. Også julefestforberedelsen er gået
i gang.
Intet.
Ingen

16

Næste menighedsrådsmøde

17

Næste økonomiudvalgsmøde

Onsdag den 2. december i Aalborg. Det er muligt mødet aflyses
grundet PJ’s sygemelding. Datoen reserveres indtil videre, og
rådets medlemmer hører nærmere.
Der afholdes ikke økonomiudvalgsmøde inden næste MR møde

18

Eventuelt

OS orienterede om Mobile Pay og Swipp som betalings middel.

