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Nordjylland sogns menighedsråd
Sendt til:
p. Jude Kulas (PJ), p. Davide de Nigris (PD), 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)
p. Niels Engelbrecht (PN: Generalvikar) Ole Schnell (OS: regnskabsansvarlig) Lillian Kristensen (LK: pastoralråd) Kamil
Brogowicz (KB: præstestuderende)

Menighedsrådsmøde
Sendt den 28.02.16
Fraværende (med afbud):
Per Larsen (med afbud)
Mikael Blicher Breidy (med afbud)
Anton Alvison Arulanantham (med
afbud)
Ngoc Cuong Phung (med afbud)
Deborah Damgaard-Hansen (med afbud)
Punkt Dagsorden
1
Godkendelse af dagsorden
2

Sct. Thøgers Kirke i Thisted

3

De nye sognegrænser

4

Eventuelt

Torsdag den 25. februar 2016 kl. 19.30
Referent: William Lee

Referat
LN ønskede General vikaren velkommen. Dagsorden godkendt.
LN orienterede om mødet i Thisted. Bispedømmets planer om
lukningen af kirken i Thisted blev præsenteret på mødet i Thisted.
Der skal findes et egnet lokale til fremtidige fejring af messe.
Søndagsmessen skal fejres 2 søndage hver måned, så længe at
der er 3 præster i sognet. Ændres antallet af præster til 2 vil
præsterne revurdere hvornår de 2 månedlige messer placeres.
Der kan ikke garanteres messe om søndagen. Kirken sættes til
salg d. 1. juli, og må bruges indtil den sælges. Bispedømmet står
for salget.
Inden 1. maj undersøges muligheden for et messested i Thisted.
LN fremhævede de bekymringer menigheden har over deres
fremtid, når de ikke længere har et fast sted. Faldende
kirkeskatter og ungdoms arbejdet kunne påvirke menighedens
fremtid. PN påpegede at kirkelukning var ikke pga. faldende
messedeltagelse men var en integreret del af bispedømmets
strategi.
Notatet fra mødet med lokaludvalget i Thisted er vedlagt dette
referat.
LN ønskede at vide, hvornår de nye grænser træder i kraft. PN
oplyste at arbejdet med at definere dem er stadigvæk i gang. De
berørte sogne får nærmere information

HB spurgte om den fremtidige præstesituation. PN kunne ikke
besvare spørgsmålet på nuværende tidspunkt.

