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Nordjylland sogns menighedsråd 
Sendt til: 
p. Jude Kulas (PJ), p. Simon Peter Ssemakula (PS), Anton Alvision Arulanantham (AA), Helen Pau Khan Niang Sukte 
(NS), Chi Mai Tien (CT), Kenneth Okey Godwin-Okika (KO), Krzysztof Artur Zbroja (KZ), Maryla Tuszewska (MT), Farida 
Marcus (FM), Mikael Blicher Breidy (MB), Line Bøgelund Nielsen (LN) 
 
Ole Schnell (OS) - Valgstyrelsens formand, Lillian Kristensen (LK) – Pastoralråd, Sten Erik Løvgreen (SL) - Pastoralråd 

 Menighedsrådsmøde referat Mandag den 18. april 2022 kl. 16.00  
 Sendt den 19.04.2022 OBS 2. påskedag! 

 Fraværende (med afbud) 
Mai (med afbud) 
p. Simon Peter  

Referent: Mikael Blicher Breidy 

Punkt Dagsorden Referat 
1 Godkendelse af dagsorden 

 
Godkendt 

2 Valgstyrelsens beretning 
 

Ole Schnell og Sten Erik Løvgreen aflagde beretning 
(Afbud: Witold Szwebs. Tiltrådte mødet under punkt: 
eventuelt: Ligor Kiruparajan) 
Menighedsrådet takkede for den store arbejdsindsats i 
forbindelse med valget 2022 

3 Konstituering  
Valg af formand 

Som formand blev valgt: 
Line Bøgelund Nielsen 

4 Konstituering 
Valg af næstformand 

Som næstformand blev valgt: 
Mikael Blicher Breidy 

5 Konstituering 
Valg af sekretær 

Som sekretær blev valgt: 
Mikael Blicher Breidy 

6 Konstituering 
Udpegning til pastoralråd 

Til pastoralrådet udpeges de to opstillede kandidater: 
Lillian Kristensen og Sten Erik Løvgreen  

7 Orientering om menighedsrådsarbejde  
 

Menighedsrådets vedtægter blev uddelt. Line fremlagde 
fokuspunkter i menighedsrådets arbejde – at rådet er 
sognepræstens rådgivere og at menighedens bedste 
altid bør være overskriften for det arbejde, som rådet 
udfører.  
 
Fra næste menighedsrådsmøde igangsættes arbejde 
med 2 emner: 
Præsternes trivsel 
Vision 2040 – hvilke udfordringer får vi? 
 
Til næste møde begynder en proces med at sætte fokus 
på præsternes trivsel + praktiske udfordringer frem mod 
2040 (mursten/økonomi) + åndelige udfordringer frem 
mod 2040 (antal medlemmer/præster, 
sakramentsundervisning, aktiviteter mm) 
Menighedsrådets medlemmer opfordres allerede nu til 
at lave notater. 
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De medlemmer som ikke allerede er medlem af 
Facebookgruppen ’Menighedsrådet Nordjylland 2022-
2026’ opfordres til at blive medlem. Alt relevant og 
nødvendigt materiale sendes på mail. Facebookgruppen 
er et supplement, hvor påmindelser og diverse 
materiale lægges ind.  
 
Materiale til mødernes dagsorden sendes til formanden 
senest 8 dage før mødet. Dagsorden sendes til rådets 
medlemmer 7 dage før mødet. Referatet sendes til 
rådets medlemmer og pastoralrådets medlemmer 
senest 7 dage efter mødet. 
 
Næste møde vil begynde med at afprøve teknisk 
mødeudstyr. 
 
Suppleanter indkaldes ved et medlems fravær i mere 
end 3 måneder.  

8 Orientering om igangværende projekter 
 

Projekt vedr. etablering af fjernvarme i Hjørring. 
Menigheden bidrager til projektet. Projektbeskrivelse 
sendes til bispedømmet. Vi arbejder hen mod at 
etablere fjernvarme inden vinter. 
 
Reparation af murværk i Frederikshavn. Arbejdet 
afsluttes i juni/juli måned.  

9 Næste menighedsrådsmøde 
Dato 

Onsdag den 1. juni kl. 17.00 i menighedslokalet i Aalborg 
 

10 Eventuelt 
 

 
Der blev taget billeder af det nye menighedsråd 

 


