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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) 
Referatet sendes til: Lillian Kristensen (LK) – Pastoralråd, Sten Erik Løvgreen (SL) - Pastoralråd 

 Menighedsrådsmøde referat  Onsdag den 1. juni 2022 kl. 17.00  
 Sendt den 09.06.22 Min.  

 Fraværende (med afbud) 
  

 Referent: Mikael Blicher Breidy 

Punkt Dagsorden  Referat 
1 Godkendelse af dagsorden 

 
2 Godkendt med tilføjelse af punkt 7a ’Udnævnelse af 

kommunionsuddelere og ordets gudstjenesteledere’ 
 
Samt tilføjelse af punkt 7b ’Byggeudvalg’ 

2 Godkendelse af referat 
 

2 Godkendt 

3 Bestemmelser om procedurer   
Beslutning om undervisning og 
udlejning af lokaler (Bilag sendes 
umiddelbart før mødet) 
 

10 Der er behov for ensartede bestemmelser, hvorfor der er 
udarbejdet oplæg til praksis på følgende områder: lån af 
lokaler, betaling for undervisning samt de problemer der 
ofte opstår i forbindelse med manglende oprydning ved 
fejring af vielse. 
 
Oplæg til følgende bestemmelser blev godkendt: 
Lån af lokaler  
Betaling for undervisning af børn og unge  
Betaling af depositum ved vielse  

4 Vision 2040 
Indledning om præsternes trivsel, 
praktiske udfordringer, åndelige 
udfordringer 
 

5 Valget til menighedsråd og arbejdet med synoden er en 
god anledning til at kigge på alt det vi gør – og ikke gør. 
Hvilke problemer – glæder – udfordringer – håb – idéer ser 
vi ude i horisonten frem mod 2040/2050?  
 
Ved at lægge alt dette frem bliver der mere end rigeligt 
arbejde til de næste 4 år. Det giver os mulighed for at 
udarbejde en vedligeholdelsesplan for bygninger, 
planlægge projekter, sikre et godt ’arbejdsliv’ for vores 
præster og forholde os til udvikling af menighedens trosliv. 
 

5 Vision 2040 
Gruppearbejde 3x20 minutter:  
Gruppe 1: p. Jude, Farida, Maryla 
Gruppe 2: p. Simon Peter, Mikael, 
Niang, Mai 
Gruppe 3: Anton, Kenneth, 
Krzysztof, Line 
 

65 Gruppearbejde ved bordene:  
Alle grupper arbejder med alle emner. Der er 20 minutter 
til hvert emne/bord, før der skiftes til et nyt emne/bord. 
 
Ved gruppearbejde om præsternes trivsel sættes der X på 
de memosedler der ønskes optaget i et lukket referat 

6 Vision 2040 
Opsamling i grupper (sedler ved 
bordene grupperes. Sedler ved 
præsternes trivsel markeret med X 
optages som referat under et lukket 
punkt) 15 minutter: 
Gruppe 1: p. Jude, p. Simon Peter, 
Mikael (præsters trivsel) 

25 Gruppearbejde ved bordene:  
Memosedler som var ens blev kasseret.  
Memosedler blev grupperet og der blev suppleret med 
flere idéer.  
 
 
Som bilag til referatet fremsendes alle memosedlerne 
skrevet i et samlet dokument. 
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Gruppe 2: Anton, Kenneth, Farida, 
Maryla (åndeligt) 
Gruppe 3: Niang, Mai, Krzysztof, 
Line (praktisk) 
 
Fælles opsamling 

Efter gruppearbejdet blev arbejdsformen evalueret 
 
Mikael, Maryla og Line mødes inden næste MR møde for at 
forberede hvordan menighedsrådet kan arbejde videre 
med emnerne. 

7 Nyt fra præsterne 
 

10 Øm valfart den 12. juni. 
p. Simon Peter holder ferie 24/7 – 23/8 
Firmelse 2023: Søndag den 7. maj 

7a Udnævnelse af 
kommunionsuddelere og ordets 
gudstjenesteledere  

 Sognepræsten indstiller i samråd med menighedsrådet de 
forslåede kandidater til godkendelse hos Biskoppen. 
Udnævnelser er gældende indtil 31. juli 2025 

7b Byggeudvalg  Det blev vedtaget at nedsætte et byggeudvalg, der 
arbejder med projekter, renovering og vedligeholdelse. 
Byggeudvalget refererer til menighedsrådet og er alene 
beslutningsdygtigt i forbindelse med akutte opgaver. 
Menighedsrådet orienteres. 
 
I alle andre henseender bringes forslag fra byggeudvalget 
til beslutning i menighedsrådet, medmindre det optages i 
referatet at menighedsrådet giver byggeudvalget mandat 
til beslutning. 
 
Byggeudvalget består af p. Jude, Mikael Breidy og Line 
Nielsen samt René Kristensen. 
 
Andre medlemmer af menighedsrådet inviteres til 
byggemøde i det omfang det er relevant. 

8 Næste menighedsrådsmøde 
Dato 

2 Onsdag den 7. september kl. 17 
Byggeudvalget mødes 15. juni 

9 Eventuelt 
 

5 Intet 
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Praktiske udfordringer 
Nyt gulv i menighedslokale AAL Klinker i kirken revner FRE 

Der er brug for flere kateketer Grøn kirke – rengøring, forbrug mm 

Biler i fremtiden, el-biler? Bagdør til kirke defekt (?) THI 

Huller i vægge i lejligheden HJØ Taget skiftes på kirken AAL 

Vi skal udarbejde et program der fastholder børn og 
unge i kirken  
Før 1. kommunion 
Efter 1. kommunion 
Efter firmelse 
Der er brug for flere aktive værter/ansvarlige 

Der er behov for at vi har en synlig ’velkomst-gruppe’ 
som tager imod til messerne – særligt nye som kommer 
til og at vi har messeprogram på flere sprog som kan 
uddeles. Opfølgning efter messen, med invitation til 
flere messer 

Kirkekaffe er et vigtigt mødested for menigheden. Bør 
være hver søndag (mangler værter) 

Vi skal engagere os mere i at få børn til kirken. 
Børnekirke med voksne værter som har aktiviteter for 
børn op til 1. kommunion alder 

Stålkonstruktion/tag repareres FRE GDPR 

Arbejde på kald Udlejningsbolig vedligeholdes og renoveres FRE 

Menighedssal/præstebolig vedligeholdes og renoveres 
FRE 

Tiltrække nye lejere til udlejningsboliger når nuværende 
lejere flytter FRE + HJØ 

Vedligeholde grupper af frivillige  Tavle med billeder af dem som har opgaver i kirken + 
telefonnummer samt repræsentanter/kontaktpersoner 
for grupper i kirken  

Taget skiftes HJØ Nyt menighedskøkken AAL 

Kontanter – informer omkring besværligheden. Man 
kan betale 1 gang med sedler i stedet for flere gange 
med mønter 

Automatisk slukning af lys på toilet og måske andre 
steder 

Kirke og kapel males AAL Stigende energipriser 

Tagbrønde skiftes (rotter) AAL Nye menighedstoiletter AAL 

Vinduesparti skiftes (trekant mod øst) FRE Udlejningsbolig husleje reguleres pga energipriser FRE 

Bogføring og regnskab i fremtiden Fjernvarme HJØ 

Renovering af præsteboliger AAL Mediestrategi  

Tårnet på kirken efterses og renoveres THI Menighedslokalet bringes up to date THI 
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Åndelige udfordringer 
Få personer laver meget frivilligt arbejde Skabe fællesskab mellem etniske grupper 

Hvordan fastholdes firmander i kirken efter firmelse? Vi kender ikke fremtidens demografi i Nordjylland 

Skabe forståelse af kirkeskat som et åndeligt bidrag til 
kirkens bevarelse og videreførelse 

Måske vil vi opleve et fald i frivillighed  

Bibelgrupper – i en positiv stemning Hvem vil sidde i MR i fremtiden? Evt lave et 
ungdomsmenighedsråd for at kunne rekruttere 

Kirkekaffe med samvær og korte oplæg under 
kirkekaffen 

Behov for at flere engagerer sig i ministranttjenesten. 
Der må være flere som er interesseret! 

Retræter og andre aktiviteter som styrker tro og 
fællesskab 

Mødes på tværs af kirkens mindre grupper. Tale om 
beskrevet emne til at skabe fællesskab 

Én kirke én menighed  Bispedømmet bør udarbejde en messeform for børn og 
unge der er ens for alle sogne  

Nedsættelse af grupper som styrker fællesskab: 
Bibelgrupper, støttegrupper, mandegrupper, 
kvindegrupper 

Udvikle det åndelige fællesskab i kirken med tilbedelse 
og bøn før og efter messen 

Biografklub + diskussion (religiøse film) Hvordan opfordrer vi til at flest muligt modtager 
dåbens sakramente og andre sakramenter? 

Ungdomsband (mange unge spiller musik -> spille til 
messen 

Kig på Citykirken/Pinsekirken og få idéer. De rækker ind 
i fremtiden! 

Ny teknologi – fx ved billedgrupper/streaming mm så 
Thisted eller andre steder er med 

Det skal gøres tydeligt at forældrene har et stort ansvar 
for at børnene kommer i kirken og engagerer sig.  

Aktiviteter for unge ’Kampen’ mellem det moderne samfund og den 
traditionelle kirke 

Udfordringer med børn og unge – det er svært at 
inspirere dem fordi der er så mange andre ting. – Fokus 
på forældrene. – Weekender i DUK – tid til at opleve 
fællesskab omkring tro 

Spændende prædikener som inddrager vores 
hverdagsliv 

En fond til ansættelse af flere præster Rekruttering af nye præster – der skal skabes interesse 
blandt unge 

Kirkecafé og -butik trækker folk ind i kirken Præstemangel 
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Præsternes trivsel 
Tryghed. Alle kan komme om natten, så der skal være 
kamera. Kamera i kirken – for personlig sikkerhed og 
tyverisikring/hærværk 

Kontortider  
Bestemte tidspunkter (2 dage formiddag og 2 dage 
eftermiddag) 
Et akut telefonnummer 
Ferie betyder også ferie fra administrative opgaver 

Ikke til rådighed på ferie/fridage Præster skal kunne holde erstatningsfridag, hvis de har 
stået til rådighed på fridag 

Præsternes fridage Telefonisystem med åbningstider. Tast 1, 2, 3, 4 og med 
engelsk menu 

Det skal være muligt at holde helt fri på den ugentlige 
fridag 

Hvordan beskytter MR præsterne på sociale medier? 

Tryghed Modsatrettede meninger i menigheden. Flere parter 
ønsker at påvirke præsten 

Sikkerhed i præstegården (fysisk sikkerhed) Konfliktløsning 

Sikre præster mod anklager om krænkelser. Indrette 
procedurer så præster ikke sættes i situationer hvor de 
kan anklages. 

Menighedsrådet skal kunne markere sig som 
rådgivere/støtter for præsterne og i samlet enhed 
hjælpe med at løse konflikter 

Fokus på hvorfor konflikten opstår (baggrunden) og om 
der er noget som skal ændres og løses 

Måske nedsætte et uvildigt råd som kan mægle neutralt 
mellem parterne. Evt også supervision 

Der skal være tid til at præsterne kan deltage i netværk 
med hensyn til sparring og drøftelse af 
problemstillinger og hjælp 

Supervision er anbefalet til dem der arbejder med 
mennesker 

Supervision For at præsterne kan have fokus på det åndelige + 
sjælesorg så skal det sikres at menigheden hjælper med 
praktiske opgaver i kirken  

Tilbedelse, rosenkrans mm varetages af lægmand – der 
skal tænkes over hvornår der er behov for en præst 

For mange timer går med administration 

Praktiske opgaver  

 


