Referat af menighedsrådsmøde 25. oktober 2011.
Punkt 1 – Fraværende
Per Larsen med afbud
William A. Lee
Anton Alvision
Punkt 2 – Godkendelser
a. Referat af 13. september godkendt
b. Dagsorden godkendt
c. Ingen nye punkter til dagsorden
Punkt 3 – opfølgninger og tilbagemeldinger
Afsnit Tilbagemeldinger fra økonomiudvalgets møde den 13. oktober
1. Kirkeskat
Hjørring: Mange har meldt sig til men ikke alle. Det er umuligt at opnå 100 %. Der er mange
blanketter ude og de fleste er kommet retur. Der afventes dog fortsat at flere kommer retur med
tilmelding.
Thisted: Der kommer mange penge i kollekten. Nye tilflyttere har meldt sig til
kirkeskatteordningen. Der vil blive meddelt i kirken i Thisted om kirkeskat, og Ole Schnell vil
efterfølgende undersøge hvor stor andelen af bidragsydere i Thisted er, så det giver et billede af
hvor der skal sættes ind.
Frederikshavn: Der mangler mange bidragsydere. Næsten alle tamilere bidrager. Præsterne
overvejer om Erik Schou skal meddele om kirkeskatteordningen i kirken. I så fald vil præsterne
kontakte formand Erik Schou.
Aalborg: Mange bidrager fortsat ikke. Næsten alle nye tilmeldinger kommer i forbindelse med
sakramenter. P. Mikolaj Kecik mener ikke vi bør læse breve op i fremtiden, som er svære at forstå
og ikke trænger igennem til menigheden. Erik Schou ønsker at pastoralrådet tager den centrale
kirkeskattekampagne op til næste møde og drøfter metoden. Der er enighed om i menighedsrådet at
økonomi ikke skal blive centralt i vores fællesskab, da erfaringerne hermed ikke er gode.
Generelt om kirkeskatteordning: Der bør være fokus både på de 4 kirker, men også fokus på de
etniske grupper. Ole Schnell understreger vigtigheden af en ambassadør i hver gruppe, fordi vi kan
se positive resultater af den kommunikationsmetode. Der er gode takter fra næsten alle udenlandske
grupper. Menighedsrådet opfordrer p. Mikolaj Kecik til at tage teten blandt polakker, og det drøftes
at den danske gruppe også skal håndteres og ikke glemmes i arbejdet. P. Mikolaj Kecik foreslår et
lokalt medlem af menigheden i hver kirke, som hjælper menigheden med praktikken (fx udmelding
af folkekirken og udfyldelse af papirer). Erik Schou understreger at vi skal være konkrete for at få
konkrete resultater. Det er derfor nødvendigt med navne. Disse navne meldes ind hvis vi kender
nogen som kan give den støtte som mangler i menigheden, og dermed agere ambassadører for
kirkeskatteordningen. Disse navne meldes tilbage til p. Jude Kulas om senest 3 uger (den 15.
november) I de grupper eller kirker hvor der evt. mangler navne er det præsternes ansvar at finde
nogen.
2. Indgået arv
Sognet har modtaget en arv på 500.000 kr. Deraf betales en afgift på 150.000 kr. til bispedømmet.
Således er sognets andel 350.000 kr. Arven er behæftet med et ønske om at arven anvendes i Sct.
Mariæ Kirke Aalborg. Økonomiudvalget har drøftet sagen og indstiller følgende prioritering til
menighedsrådet: At løsning af lydproblemer i Sct. Mariæ kirke får 1. prioritet, og at det resterende
beløb står til henlæggelser.
3. Løsning på lydproblemer
Lydproblemerne har tidligere været drøftet med menighedsrådet. Der er fortsat opbakning til at
disse problemer skal løses. Arven er en kærkommen mulighed til at finde den rigtige løsning, men

det er vigtigt også at inddrage menigheden gennem en indsamling. Indsamlingen til nye vinduer var
en succes, da der blev tænkt kreativt og ikke blot samlet penge. Til mødet kommer der flere idéer,
som kan gøre en indsamling levende: Salg af religiøse genstande, Kirkemusik CD og glaskors af de
gamle vinduer. Børn kan også inddrages i julepynt m.v. Overskud skal gå ubeskåret til løsning af
lydproblemer. Line Nielsen arbejder videre med projektet, sikrer kvalitet i valg af firma og får de
nødvendige garantier. Menighedsrådet støtter op om at det nuværende lydsystem kan indgå i en
forhandling. Inden en handel kan afsluttes skal lyden testes i en tom kirke og en fuld kirke.
4. Plads ved Kastetvej
Økonomiudvalgets indstilling om etablering af P plads returnerede til økonomiudvalget ved sidste
menighedsrådsmøde. Sagen er igen drøftet og indstillingen er følgende. Ole Schnell fremfører at
Kamillianer Gården får brug for et område i byggeperioden til opbevaring af containere m.v. Vi kan
tilbyde pladsen ved Kastetvej. Det vil være naturligt at Kamillianer Gården hjælper med en løsning
efter overstået byggeperiode. Ole Schnell tager punktet med til bestyrelsen for ejerforeningen.
Menighedsrådet understreger at der ikke kan blive tale om et salg. P. Mikolaj Kecik ønsker at
området får et kors eller en statue som bevidner at der er en kirke. Erik Schou nævner muligheden
for en skærm med nyheder/bøn og andre budskaber kan fungere som kirkens ansigt ud til Kastetvej.
Afsnit hjemmeside
Erik Schou takker Ole Schnell for det store og stabile arbejde der er lagt i hjemmesiden
www.katolsk-nord.dk indtil nu. Line Nielsen har fornyet den pågældende hjemmeside, således at
andre ting nu er mulige. Erik Schou ønsker større skrift i menuen. Line Nielsen arbejder på en
løsning. En repræsentant fra Hjørring har meldt sig til, at komme med nyheder til hjemmesiden. En
lignende repræsentant fra Thisted er ønskværdig. Line Nielsen tager kontakt. Erik Schou foreslår, at
hjemmesiden også bliver på andre sprog end dansk. Line Nielsen vil modtage de indlæg der
kommer. Dog er det en forudsætning at Line Nielsen ved hvad de pågældende indlæg omhandler.
Line Nielsen vil endvidere ikke være ansvarlig for at påminde de ansvarlige, eller på anden måde
holde liv i undersiderne på andre sprog.
Punkt 4 – Kommunionsuddeler
p. Jude Kulas indstiller at Grzegorz Jaroslaw Pacyk påbegynder tjeneste som kommunionsuddeler,
da der ofte til messen kl. 8.00 samt til engelsk og polsk messe er brug for en kommunionsuddeler.
Menighedsrådet støtter p. Jude Kulas indstilling.
Punkt 5 – Valfart
p. Mikolaj Kecik fremsætter et forslag om en valfart til Polen. Prisen bliver mellem 8.000 kr. og
9.500 kr. pr. person. Erik Schou efterlyser et konkret budget og datoer for en sådan valfart. P.
Mikolaj Kecik vil fremsende det nødvendige på dansk og engelsk til Erik Schou. P. Mikolaj Kecik
foreslår at en invitation skal sendes til hele Danmark for at sikre tilstrækkelig deltagelse.
Punkt 6 – Nyt fra
a. Præsterne:
Mandag den 24. oktober blev p. Lars Messerschmiths 50 års præstejubilæum fejret på præstemødet.
P. Mikolaj Kecik får i løbet af november en ny præstestuderende fra Italien. P. Mikolaj Kecik har
været på præsterådsmøde og kan berette at Caritas vil udvide deres samarbejde med sognene. Dertil
kommer at par har besøgt præsterådet og præsenteret en mulighed for at alle sogne kan få
vejledning og støtte i oprettelse af kor – fx børnekor, voksenkor eller lignende. Punkterne om kor og
Caritas vil blive drøftet på pastoralrådsmødet i november.
b. Formanden:
Erik Schou er stolt af fremgangen af kirkeskattebidragere. Det giver gode muligheder og grund til
optimisme. Det er stabil udvikling over flere år, og det kræver hårdt arbejde, da der jo også er et
naturligt frafald.
c. Pastoralrådet:
Der vil være mere nyt til næste møde, da det kommende pastoralrådsmøde er i november.

Punkt 7 – nyt fra byerne
a. Aalborg
Indsamlingen til Frelsens Hær er i gang. P. Mikolaj Kecik vil gøre en indsats for at finde de familier
i sognet som har brug for en lignende hjælp. Der er næsten sat det sidste punktum i projekt nye
vinduer i præstegården. Dog skal der forfattes et brev til Tyskland, som vil bidrage med 2/3 af
beløbet, som skal dække udgifterne.
Den kommende weekend er der firmandweekend for sognets firmander.
En gruppe har etableret en kvindeklub i Sct. Mariæ Kirke. Formålet er spirituel udvikling,
fordybelse i troen og socialt samvær. Til foråret vil gruppe evaluere på dens form og indhold.
Menighedsrådet takker for initiativet og håber at gruppen vil blive en frugtbar del af menighedens
åndelige liv.
Til sakristanerne er der etableret en tavle med info om den pågældende messe. Dette for at skabe
mere ro om messens forberedelse.
Hellen Zielke har som repræsentant for Caritas deltaget i indsamlingen til Afrikas Horn.
Indsamlingen som foregik telefonisk var en stor succes med 110.000 kr. samlet ind til Caritas.
Caritas vil gerne besøge menigheden, og holde et foredrag om deres arbejde.
b. Thisted
Der har været barnedåb, som var en stor og glædelig begivenhed med gæster fra flere steder i
verden.
Indsamlingen til Missio gav over 500 kr. i kollektkurven, med under 20 deltagere i messen. Det er
flot og p. Jude Kulas bud på den succes er at der både prædikes om emnet og at vigtigheden af
vores bidrag forklares inden kollekt kurven sendes rundt.
p. Mikolaj Kecik har vist en efterskole fra Holstebro rundt i kirken.
Der er 2 børn som går til undervisning til firmelse og 1 barn som går til undervisning til
kommunion.
c. Frederikshavn
p. Per Dolmers 10 års mindedag fandt sted søndag den 16. oktober. Både messen og taler til det
efterfølgende arrangement bar præg af mindet om p. Per Dolmer.
d. Hjørring
Butik MarthaMaria har givet møbler til det nye samtalerum som et resultat af det flotte salg
selvsamme butik kunne præstere i Hjørring i september. Det nye samtalerum står færdigt efter Bay
Nguyen og et par hjælpere har arbejdet hårdt. Også vedligeholdelse af kirken samt reparationer af
lejligheden har været på Bay Nguyens ordreseddel. Flot arbejde!
Punkt 8 – punkter til kommende møde
Valfart (p. Mikolaj Kecik)
Lydprojekt (Line Nielsen)
Skærm mod Kastetvej (Line Nielsen)
Pladsen ved Kastetvej – møde i ejerforeningen (Ole Schnell)
Kvindeklub invitation/støtte (Erik Schou)
Regnskab og budget (Ole Schnell)
Punkt 9 – næste møde
29. november – julefrokost
2. februar (torsdag) menighedsrådsmøde kl. 18.30
Punkt 10 – Eventuelt
-

Hvem gør hvad
Opgave
Kirkeskat Thisted
Kirkeskat Thisted
Kirkeskat
Frederikshavn
Central
kirkeskattekampagne
Ambassadører for
kirkeskat

Projekt lyd

Plads ved Kastetvej

Skærm ved Kastetvej

Hjemmeside

Kommunionsuddeler

Valfart

Skrivelse til Tyskland
Støtte til familier

Hjørring den 26.10.11
Godkendt

Beskrivelse
Hvor stor er andelen af
bidragsydere
Der meddeles om
kirkeskatteordning
Præsterne overvejer
om Erik Schou skal
meddele om ordningen
Metoden tages op på
pastoralrådsmødet
Der vælges nogle
ambassadører og
hjælpere. Disse navne
gives til p. Jude Kulas
Der arbejdes videre
med en løsning og
igangsættes en
indsamling
Punktet behandles i
bestyrelsen for
ejerforeningen
Muligheder og pris for
en lys skærm ved
Kastevej undersøges
Der tages kontakt til
Peter Damgaard for
evt. bidrag fra Thisted
Der sendes brev med
indstilling til
Bispekontoret
Forslag konkretiseres
med budget, datoer og
min. Deltager antal
Brev om nye vinduer i
præstegården forfattes
Der dannes et overblik
over hvor mange
familier der har brug
for hjælp i sognet

Ansvarlig
Ole Schnell

Deadline
-

Præster

De kommende messer

Præsterne melder
tilbage til Erik Schou

-

p. Jude Kulas
Jacek Lichota
Lillian Kristensen
Alle

Pastoralrådsmødet
november

Line Nielsen

-

Ole Schnell

-

Line Nielsen

Inden næste MR møde

Line Nielsen

-

Erik Schou og p. Jude
Kulas

-

p. Mikolaj Kecik

Sendes til Erik Schou
senest 10 dage før
næste MR møde
-

Ole Schnell og Erik
Schou
p. Mikolaj Kecik

Aalborg den 26.10.11
Godkendt

15. november

Tilbagemelding med
antal senest 1.
december til Line
Nielsen

