MENIGHEDSRÅDETS REFERAT
Mødested: Aalborg
Mødedato: 27. August 2013
Mødetid: 18:30 – 21:30
Sognepræst Jude Kulas (PJ) Pastor Mikolaj Kecik (PM) Erik Schou (ES) Line Nielsen (LN) William
Lee (WL) Bay Nguyen (BN) Antonalvision Arulananthan (AA) Keld Westergaard (KW)
Per Larsen (PL) Hellen Zielke (HZ) Sehel Thomas (ST)
Tillige sendt til:
Ole Schnell
Lillian Kristensen
Mark. A. Jewkes
Thi Bich Bui

DAGSORDEN
1. Fraværende: PM, BN, AA, HZ og ST
2. Godkendelser:
2.1. Af referat –Bemærkninger fra sidste MR referat Maj, pkt. 3) er blevet slettet
2.2. Af dagsorden - godkendt
3. Opfølgning og tilbagemeldinger:
3.1. Ønske om ændret praksis vedr. referat .Forslag om et beslutningsreferat til erstatning
for det mere fyldige: Principiel diskussion vedr. referatets udformning i fremtiden.
Forskellige holdninger blev lagt frem, men konsensus blev, at den nuværende form
fastholdes, dog med større hensyn til sager af følsom karakter.
3.2. Troens år: Alle underpunkter udsættes pga. PM´s fravær
3.2.1. Pilgrimsvandring langs hærvejen i september (omtalt i mødet den
28.05.2013) (p. Mikolaj) Udsættes
3.2.2. Forslag om valfart til Rom (p Mikolaj) udsættes
3.2.3. Forslag om tur til præsteseminariet i Vedbæk (p. Mikolaj) udsættes
4. Forslag om video optagelse/udsendelse af messen o.l. Copyright: fritagelse for
afgifter.
Disse hindringer undersøges inden næste MR-møde. ES kontakter domkirken vedr. deres
erfaringer. (formanden har kontaktet domprovsten om emnet) Punktet genoptages ved det
næste møde.
5. Økonomiudvalget holder møde i ugen før MR - mødet med bl.a. status efter det 1.
halvår. Bilag eftersendes: OS gennemgik Ø.udv. mødet, med uddybende forklaringer
vedr. pkt. 3 og 4. Vedr. energibesparende planer i forbindelse med kirkerne, kan de ikke
realiseres på nuværende tidspunkt pga. Tolkningsvanskeligheder med de nuværende
regler. Andre løsninger baseret på rapporterne skal undersøges om de kan realiseres. OS
afsluttede med en gennemgang af afsluttede projekter. Ved gennemgang af kirkeskattens

udvikling 2013 anbefalede PJ at der indføres én praksis vedr. opkrævning af kirkeskat i
alle 4 kirker i forbindelse med børnenes undervisning og lignende kontakter. MR tilsluttede
sig sognepræstens ønske.
6. PAUSE
7. Nyt fra:
7.1. Præsterne – Tamilske valfart. Obligatorisk møde med biskoppen i Vejle vedr. betaling
af kirkeskat d. 30. - august.
7.2. Formanden – intet særligt.
7.3. Pastoralrådet – Næste MR valg. er d. 16. april 2014.
Caritas – 8.190 kr. indsamlet under messen fra de 4 kirker søndag d. 25.8.13
9. Nyt om indsatsen for: børn og unge, ældre, ægtepar, katekese, evangelisering,
konvertitter, markering af kirkelige højtider o.l. i
9.1. Aalborg – Nye alterlys (olie). En kirkevandring d. 1. sept.
9.2. Thisted – Peter Damgaard indsat som Gudstjeneste leder og har holdt sin første
ordets gudstjeneste. 10. august voksendåb med efterfølgende fest samt en dåb sidste
lørdag d. 24. august. Det er blevet fortaget en del rengøring og oprydning i den sidste tid.
9.3. Frederikshavn – WL: Intet særligt. LU mødet holdes ultimo sept.
9.4. Hjørring – ES om bl.a. kirkekoret, som fortsat fungerer udmærket. En understregning
af betaling af kirkeskat er nødvendigt, hvis børnene skal modtage undervisning. En grotte,
efter forbilledet fra Lourdes skal bygges inden d. 15. august 2014. (Marias Optagelse i
Himlen)
10. Punkter til kommende møder – Budgetønsker behandles. Punkter 3.2 genoptages.
11. Næste menighedsrådsmøde – torsdag d. 24. oktober. Punkter til dagsorden 14 dage
forinden.
12. Eventuelt.
• Budgetønsker skal indsendes 14 dage inden næste MR-møde.
• Der er nu en Google kalender vedr. præsterne tjenester, møder mm., samt
udnyttelse af kirkens lokaler. Et password er nødvendigt. Henvendelse herom til LN
Godkendt den 2. september 2013-09-02
.

