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Nordjylland sogns menighedsråd 
Sendt til: 
p. Jude Kulas (PJ), p. Davide de Nigris (PD), 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 7. september 2022 kl. 17.00  
 Sendt den 12.09.22 Min.  

 Fraværende (med afbud) 
p. Davide (med afbud) 
Mai (med afbud) 
Helen (med afbud) 
HUSK at sende afbud til Line  

 Referent: Mikael Blicher Breidy 

Punkt Dagsorden  Referat 
1 Godkendelse af dagsorden 

 
2 Godkendt 

2 Godkendelse af referat 
 

2 Godkendt 

3 Orientering om igangværende sager 
1. Frederikshavn murværk 

/Anton 
2. Hjørring fjernvarme /Mai 
3. Aalborg præstebolig /Line 

(herunder tilskud) 

 
5 
 
10 
5 

1. Facaden er vandskuret. Arbejdet er afsluttet. 
Regningen på 82.200 kroner er betalt. Tak til 
menigheden i Frederikshavn for det store arbejde 
som de frivillige har gjort. 

2. Indsamling til formålet er i gang. Der er indgået 
aftale om at igangsætte arbejdet. Tak til alle som 
bidrager til at der kan komme fjernvarme ind på 
grunden. Det er vigtigt i disse tider med stigende 
udgifter. 

3. Præstelejlighed er så vidt muligt istandsat inden p. 
Davide flyttede ind. Bispedømmet har givet et 
tilskud på knap 10.000 kroner.  

Vi mærker de stigende energipriser. 1/9-21 var der brugt 
55.000 kroner og 1/9-22 var der brugt 103.000 kroner på 
el. Byggeudvalget undersøger betingelserne for køb af el, 
samt hvor vi kan opnå besparelser.  Der igangsættes ikke 
nye initiativer i år. Vi må forberede os på at næste år bliver 
et ’drift-år’ hvor vi ikke igangsætter projekter.  

4 Opsamling på Vision 2040  
Opsummering af gruppearbejde – 
og hvordan kommer vi videre med 
visionen? 
(bilag) 

10 Til sidste møde blev der arbejdet i grupper med de 3 
emner: Åndelige udfordringer, praktiske udfordringer og 
præsternes trivsel. Der kom mange gode idéer og emner 
frem, der kan arbejdes videre med. Vision 2040 er et 
langstrakt projekt. Målet er ikke at beslutte og færdiggøre 
arbejdet i år! Målet er at arbejde med emnerne i de 4 år 
rådet er valgt for.  

5 Vision 2040 Praktiske udfordringer 
Indstilling: Byggeudvalget (p. Jude, 
Mikael, René og Line) udarbejder en 
20 års plan for vedligeholdelse af de 
4 kirker og andre praktiske forhold. 
Planen udarbejdes senest ultimo 
2023  

10 Vedtaget 

6 Vision 2040 Præsternes trivsel 
Indstilling: Vi arbejder videre med 
idéer primo 2023 

15 Vedtaget – p. Davide skal først ’falde til’ og arbejdet med 
præsternes trivsel skal være på præsternes præmisser.  
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Herunder beslutning om sikkerhed i 
præstegården (bilag) 

Formålet er at rådet tager initiativer, der understøtter de 
ønsker præsterne har, og skaber gode rammer for at være 
præst i Nordjyllands sogn. 
Tilbuddet på 26.595 kr. + moms vil højne sikkerheden i 
præstegården. Det blev vedtaget at acceptere tilbuddet i 
2022 i så fald at sognepræsten og formanden, i forbindelse 
med modtagelse af kirkeskat 3. kvartal, vurderer at det er 
økonomisk forsvarligt.  

7 Vision 2040 Åndelige udfordringer 
Vi arbejder med videre med 
emnerne fra gruppearbejdet 
 

50 Maryla fremlagde dels den nordjyske synode og dels den 
danske samlede synode.  
 
Derefter drøftelse om hvordan der kan arbejdes videre 
med synodens resultater og menighedsrådets 
gruppearbejde.  
 
Det blev vedtaget at punktet ’Åndelige udfordringer’ 
sættes på dagsorden igen i februar. Der afholdes møder i 
menigheden inden februar 2023 med temaet: ’Hvordan 
styrkes fællesskabet og troen?’ 
 
Disse møder forberedes på næste MR møde den 9. 
november 

8 Undervisning i sognene 
Oplæg ved Mikael Breidy 

20 Mikael Breidy orienterede om rammerne for undervisning 
og årets gang med procedure for tilmeldinger. 
 
Herunder informerede Mikael om hvordan 
trosundervisningen er tilrettet gennem flere år i 
samarbejde mellem koordinator, Mikael Breidy og 
sognepræst Jude Kulas.  
 
Modellen gælder i alle 4 kirker, hvor Mikael er koordinator 
for alle 4 kirker og p. Jude laver aftaler for tilmeldingen 
samt registrering af medlemmer med de lokale kateketer.  
 
Undervisningsåret evalueres årligt af p. Jude, Mikael og 
Line  
 
På sidste møde blev det besluttet at undervisning skal 
være gratis, såfremt medlemmet betaler kirkeskat. Det 
viste sig ikke at være muligt at håndtere administrativt, 
hvorfor undervisningen fortsat koster 300 kroner.  
 
Dog blev det indført, at såfremt medlemmet ikke ønsker at 
bidrage til kirkeskat er det muligt at betale et 
engangsbeløb til diverse omkostninger, der er forbundet til 
undervisningen. Beløbet er 3000 kroner 

9 Nyt fra præsterne 
 

10 p. Davide er flyttet til Aalborg pr. 1. september. 
Der er studieuge for præster fra 19/9 – 23/9. 
 

10 Næste møde 
 

5 Møde onsdag den 9. november kl. 17.00 
Julefrokost mandag den 28. november kl. 18.00 

11 Eventuelt 
 

5 Intet 

 


