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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)

Indkaldelse til menighedsrådsmøde

Onsdag den 26. august 2015 kl. 18.30

Sendt den 19.08.15
Fraværende (med afbud):
Sehel Bahoura (med afbud)

Referent: William Lee

Punkt Dagsorden
1
Godkendelse af referat

Referat
Godkendt
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Godkendelse af dagsorden

Godkendt med denne rettelse: Punkt 4a rettes fra ’Orientering’ til
’Orientering og bilkøb’ .
A: Ole orienterede: Likviditeten er ikke så godt i det 3. kvartal.
Det er et mønster vi kender fra tidligere år. I 2015 er likviditeten
dog værre end tidlige år, hvorfor visse projekter og arbejde måtte
udskydes
B: LN uddybede og henviste til budgetplanen (se bilag 1) MR
medlemmer kommenterede både OS’s og, LN’s kommentarer
samt budgetplanen. Der var tilslutning til at arbejde videre med
økonomiudvalgets indstillinger noteret i kolonnen status i bilaget
’budgetplan’
C: OS fortalte om mødet med arkitekten samt evt. finansierings
muligheder. Hjørring menighedens medlemmer supplerede med
diverse kommentarer. Næste skridt er at inddrage bispedømmet i
planerne.
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Opfølgning fra økonomiudvalget
a) Likviditet /OS
b) Budgetplan /LN (bilag)
c) Ombygning Hjørring /OS
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Præstesituationen Nordjylland
a) Orientering og bilkøb /LN
b) Fordeling af arbejdet /PJ
c) Velkomst og forberedelse /LN

A: LN orienterede om omstrukturering af præstesituation i
Nordjylland. P. Dominique vil fra oktober 2015 bo i Hjørring. P.
Jude, 2. præsten og den præstestuderende vil bo i Aalborg. LN
gennemgik de finansielle aspekter af en evt. bilkøb. LN fik mandat
til at reagere på bispedømmets nye tilbud vedr. finansiering.
B: PJ orienterede en kommende 2. præst samt en
præstestuderende og at messerne i Thisted fortsætter som hidtil.
C: LN forklarede at der er en mappe undervejs med information
og opgaver til 2. præsten.
PJ fortalte at den nye præst kommer til Aalborg d. 19. okt. samt
detaljer herom.
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Thisted menighed
a) Opfølgning

A: LN orienterede om de 2 høringer. Hun fortsatte med at
forklare at Thisted menighed forbliver i Nordjyllands sogn. Det
har ført til en dialog med bispedømmet om strukturen i
Nordjylland. Selve kirkebygningen vil bispedømmet finde en
løsning på i samarbejde med menigheden. LN ønskede MR’s
opbakning til at arbejde videre med denne sagen. MR gav deres
samtykke.
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Caritas repræsentant (Bilag)

LN orienterede om Hellen Zilke Nielsens fratrædelse. MR takker
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for Hellens arbejde og udpeger Ingrid cristoffanini som ny
repræsentant
PJ orienterede om flg.:
Retræte for præster sidst i september
Tamilsk valfart sidste weekend i august
Præsterådsmøde 17. september
Der er et opfølgende møde med præsten for den ortodokse
menighed den 10. september. Der følges op på den aftale der er
indgået i maj måned 2015.
Skolen har skrevet under på købsaftale og dermed købet af
hospice bygningerne. Frem til 2018 vil skolen leje bygningerne ud
til hospice og fra 2018 vil skolen selv gøre brug af hele arealet.
Der er præstevielse 3. oktober i Lyngby kirke
A: MB. Indskrivning til undervisning.
B: For kort en frist til tilmeldingen. DSD er den 26. september i
Horsens
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Nyt fra sognepræsten/ PJ
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Nyt fra formanden/ LN
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Nyt fra Aalborg
a) Indskrivning til undervisning
b) Den største dag
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Nyt fra Frederikshavn
a) Indskrivning til undervisning
b) Udflugt
c) Grillfest
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Nyt fra Hjørring
a) Indskrivning til undervisning
b) Nyt fra LU
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Nyt fra Thisted
a) Nyt fra LU

A: Fejring af Kjeld Vestergaards 80 års fødselsdag (holdes lokalt)
Vil forsøge at holde et loppemarked i nærmeste fremtid
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Punkter til kommende
menighedsrådsmøder
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Næste menighedsrådsmøde

A) Konvertitter (WL)
B) Thisted (LN)
C) Ny præst (LN)
Holdes i Hjørring onsdag 07.10.15.
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Næste økonomiudvalgsmøde

Holdes i Aalborg mandag 28.09.15 kl. 18.30
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Eventuelt

MR takkede for formandens orienterende mails i sommerferien.

A: Er i gang med indskrivning.
B: Tilbud om en udflugt til Kloostårnet. Er udsat pga. mange
andre aktiviteter
C: Planlægges
D. WL orienterer om at Frederikshavn kirke er undervejs med en
Facebook side for kirken.
A: Indskrivning starter d. 13. sept. En udflugt til Horsens for børn
fra 7 års alderen og opefter i forbindelse med DSD.
B: Fejring om Jomfru Marias optagelse samt en efterfølgende
fest. En invitation til ’Månefest’ (trad. Vietnamesisk fest) for børn
d. 19. sept.

