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Nordjylland sogns menighedsråd 
Sendt til: 
p. Jude Kulas (PJ), p. Simon Peter Ssemakula (PS) Anton Alvision Arulanantham (AA), Chi Mai Tien (MT), Ede Orbán 
(EO), Maryla Tuszewska (MT), Farida Marcus (FM), Mikael Blicher Breidy (MB), Line Bøgelund Nielsen (LN) 
 
Lillian Kristensen (LK: Pastoralråd) 

 Menighedsrådsmøde referat Mandag den 13. september 2021  
kl. 18.30  

 Sendt den 15. september 2021   

 Fraværende (med afbud) 
Farida (med afbud) 
 

Referent: Line Nielsen  

Punkt Dagsorden Referat 
1 Godkendelse af referat 

 
Godkendt 

2 Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 

3 Velkommen til andenpræst Simon Peter.  
Herunder meddelelse om præstesituation 

Velkomst til p. Simon Peter med præsentationsrunde.  
Præstesituation i øvrigt: p. Dominique hjælper fortsat til i 
menigheden i Esbjerg 

4 Valg til menighedsråd marts 2022 
De indledende forberedelser 

Der er stadig ikke noget nyt fra Bispedømmet vedr. valget 
til marts. Så snart der kommer retningslinjer for valget 
hører rådet nærmere. Allerede nu bør man overveje om 
man genopstiller og om der er nogen der kan opfordres til 
at stille op. 

5 Corona update 
Hvad gør vi fremadrettet? 

Alle restriktioner er udfaset. Nu gælder det at 
Sundhedsstyrelsens råd til at forhindre smitte skal 
overholdes. Vi giver fortsat mulighed for at benytte 
håndsprit i alle 4 kirker. Der indsamles igen kollekt. Vi 
afventer nærmere besked fra Bispedømmet om vievand, 
røgelse, fredshilsen mm.   

6 Kloak Aalborg 
Skade. Arbejde igangsat  

Der er risiko for rotter pga. en skade ved en stikledning. 
Håndværkere er bestilt til at udbedre skaden. Er det 
relevant med et 2-strengs-system for at adskille regn- og 
spildevand? Line undersøger nærmere. Punktet gav 
anledning til at tale om taget på kirken. Taget bliver snart 
100 år. Rådet vil påbegynde de indledende forberedelser til 
at søge Bispedømmet om midler til at skifte taget.  

7 El arbejde Sct. Thøgers kirke 
Projektbeskrivelse med ansøgning til 
bispedømmet – status 

De akutte problemer er løst så der er strøm i kirken. Vi 
afventer at håndværkeren melder tilbage med et tilbud på 
fremtidssikring af el i kirken. Når tilbuddet er rådet i 
hænde arbejder Ede og Line videre med at udarbejde 
projektbeskrivelse til Bispedømmet for at søge om midler.  

8. Tag Sankt Maria Martyrernes Dronning kirke  
Kritiske reparationer og projektbeskrivelse 
med ansøgning til bispedømmet - status 

En tagdækker har besigtiget taget og vil igen besøge kirken 
i indeværende uge. Line afventer beskrivelse af problemer 
med taget delt op i akutte problemer, problemer der skal 
løses på den korte og på den lange bane. Vi skal tage 
stilling til de akutte problemer i rådet. Line vil udarbejde 
projektbeskrivelse til Bispedømmet for at søge om midler 
til de problematikker, der har karakter af fremtidssikring. 
Søndag den 19/9 mødes Mai og Line før messen med 
Hjørrings vicevært for at se nærmere på taget (glas der 
falder ned). 
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9. Frederikshavn  
Fugearbejde - status 

Menigheden har afholdt arbejdslørdag, hvor soklen blev 
gravet fri. En murer i menigheden har ordnet fuger og 
sokkel. Der er indsamlet midler i menigheden til at afholde 
udgifter til materialer. Kirken skal sandblæses og mere 
arbejde skal udføres i forbindelse med kirkens murværk. 
Der er stor opbakning og mange frivillige involveret. Rådet 
bør overveje at jernkonstruktionen i gavlen skal renoveres. 
Der skal udarbejdes en projektbeskrivelse indenfor en 
årrække.  

10. Udendørs ’kirke’/Jomfru Maria grotte 
Aalborg 
Status og økonomisk buffer  

Projektet skrider fremad. Projektbeskrivelse og indsamling 
er godkendt ved Bispedømmet og der er stor opbakning til 
indsamling i menigheden. Menighedsrådet godkender en 
økonomisk buffer på 20.000 kroner til projektet.  

11. Websider og SoMe – Offentlig 
kommunikation 
Drøftelse og retningslinjer  

En god debat om hvad det er vi vil med websider og sociale 
medier. Hvad er relevant, og hvordan skal de ansvarlige for 
diverse websider og sociale medier agere (se bilag) 
Indholdet i bilaget blev vedtaget på mødet. Det blev 
besluttet at tilrette www og SoMe så de overholder 
vedtagelsen hurtigst muligt (deadline er næste MR møde). 

12. Nyt fra kirkerne  
A. Frederikshavn 
B. Hjørring 
C. Thisted 
D. Aalborg 

 

A. Der kommer mange flere i kirke efter restriktioner er 
ophørt. Opstart af kirkekaffe. DUK aktiviteter er godt i 
gang.  
 
B. Menigheden har samlet ind til varmepumper, men er 
ved at undersøge muligheden for fjernvarme. Det er dyrt 
og indsamlingen fortsætter. Det ser ud til at der er 8 børn 
til 1. kommunion og 5 til firmelse. Der mangler kateketer. 
 
C. Biskop Czeslaw Kozon har besøgt menigheden for at 
overrække en medalje til Keld Westergaard. Der er 2 til 
firmelse og 6-8 børn til 1. kommunion. Der mangler 
kateket. Bagdøren til kirken er i stykker. Ede giver besked 
hvis der opstår yderligere problemer med døren.  
 
D. Kateketerne er i gang med indskrivning til undervisning. 
Aalborg har fundet en model der virker og har det antal 
kateketer der er brug for. Det blev drøftet hvordan 
undervisningen kan løses i Hjørring og Frederikshavn. 
Sognepræsten, Mikael og Line fortsætter planlægningen 
når der er overblik over det præcise antal tilmeldte. 

13. Nyt fra formanden 
 

Maryla og Line deltager i online konference ’Når kirken 
svigter’ den 30. september kl. 16-20 

14. Nyt fra præsterne  
 

Der er studieuge i uge 38. p. Jude deltager ikke. p. Simon 
Peter deltager. p. Simon Peter takker hele menigheden for 
an god og varm modtagelse.  

15. Næste menighedsrådsmøde 
 

Møde den 8. november kl. 18.30 i Aalborg 
Julefrokost med ægtefæller den 6. december kl. 18.30 

16. Eventuelt 
 

Intet 

 


