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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 9. november 2022 kl. 17.00  
 Sendt den 12.11.22 Min.  

 Fraværende (med afbud) 
Mai (med afbud) 
Farida (med afbud)  

 Referent: Mikael Blicher Breidy 

Punkt Dagsorden  Referat 
1 Godkendelse af dagsorden 2 Godkendt 

2 Godkendelse af referat 3 Godkendt 

3 Indstillinger fra byggeudvalget 
1. Godkendelse af vedtægter 
2. Mandat til ansøgning om støtte fra 

fonde 
3. Godkendelse af princip om 

formidling af varesalg: 
Drøftelse af henvendelser fra 
menigheden om salg af (private) varer 
hvor overskud/hele salget går til kirkens 
øgede energiudgifter: Det er prisværdigt 
at menigheden tænker kreativt i forhold 
til at hjælpe kirken. Dog er vi bekymrede 
for, at kunst, litteratur, formål på 
gavekort mm ’blåstemples’ af kirken og 
det bliver uklart hvem formidleren er. 
Dertil kommer at vi har dårlig erfaring 
med at medlemmer af menigheden på 
den korte bane ’køber sig til’ at kunne 
forbruge, og pga. køb af varer ikke 
ændrer vaner. Der er behov for at alle 
står sammen om besparelser og om en 
stabil tilslutning til kirkeskat. 
(byggeudvalg punkt 4) 
(Bilag: Byggeudvalg referat 31.10.22) 

25 1. Vedtægterne som fremgår af referatet af 
byggeudvalgets møde 31.10.22 blev godkendt 
 
2. Menighedsrådet gav byggeudvalget mandat til at 
søge fonde i forbindelse med nuværende og 
fremtidige relevante projekter. Særligt relevant lige 
nu er gavlen i Frederikshavn, som Anton indhenter 
tilbud på, samt forbedringer i Thisted som 
menigheden indhenter tilbud på. Forbedringerne i 
Thisted skal dog drøftes med bispedømmet før der 
søges fonde. Menighedsrådet tilsluttede sig at 
såfremt der kræves egenbetaling til projekter støttet 
af fonde, så prioriteres disse projekter, da der kan 
udføres meget arbejde for en mindre del af egne 
midler.   
 
3. Menighedsrådet tilsluttede sig byggeudvalgets 
overvejelser og besluttede at der lægges vægt på at 
menigheden aktivt deltager i energibesparelser og at 
der fortsat arbejdes for en stabil indtægt via 
kirkeskat. Menighedsrådet takker for, at flere har 
være kreative i deres ønske om at støtte kirken på 
anden vis. 

4 Vision 2040  
Åndelige udfordringer – vi har besluttet 
at sætte dette punkt på dagsorden 
februar 2023 med henblik på, at der 
holdes menighedsmøder om emnet i de 4 
kirker. De overordnede linjer planlægges. 
Detailplanlægning i februar. 

40 Line genopfriskede tankerne bag vision 2040.  
De åndelige udfordringer arbejdes der videre med i 
menighedsrådet. De praktiske udfordringer er 
uddelegeret til byggeudvalget. Præsternes trivsel 
tages op i 2023. 
 
Møder i menigheden afholdes som følger: 
Frederikshavn 5. marts 2023 
Aalborg 12. marts 2023 
Hjørring 19. marts 2023 

5 Energiforbrug  25 El-aftale for Aalborg og Hjørring er ændret pr. 
01.10.22, og ændres for Frederikshavn 01.02.22 
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Drøftelse og evt. beslutning af mulige 
besparelser, energipriser/-aftaler og 
konsekvenser 
(Bilag: Justeringer i Aalborg) 

Drøftelse om besparelser. Det understreges at 
præsterne til enhver tid kan fravælge 
retningslinjerne, såfremt de vurderer det nødvendigt 
– fx i forbindelse med varme ved dåb, vielse mm.   
 
Det er at foretrække at der holdes en stabil varme 
frem for store udsving i temperaturen, af hensyn til 
bygningerne. Sten Erik vil under pastoralrådsmødet i 
november efterlyse generelle anbefalinger fra 
bispedømmet. 

6 Siden sidst 
1. Har vi styr på snerydning? 
2. Status på fjernvarme i Hjørring/Mai 
3. Dørtelefon (præsters sikkerhed) 

installeret i Aalborg 
4. Messetider - til orientering – kan til 

enhver tid ændres af præsterne 
(Bilag: Messetider generelle) 

20 1. Der er en aftale på plads i Aalborg, Anton 
undersøger aftale i Frederikshavn. Kenneth 
undersøger aftale i Hjørring. Krzysztof undersøger 
aftale i Thisted. Line følger op i uge 46. 
 
2. Status ved Kenneth. Placering af radiatorer blev 
drøftet. Menighedsrådet gav mandat til 
sognepræsten samt menighedsrådsformanden og 
Hjørrings to menighedsrådsmedlemmer til at afgøre 
placering. 
 
3. Dørtelefon er installeret som aftalt på sidste 
møde. Regnskabets resultat for 2022 afhænger 
fuldstændig af regningen på el og varme den første 
december. Der igangsættes ikke flere projekter pt. Vi 
afventer situationen henover vinteren. 
 
4. Vigtigt at præcisere at messetider ikke er en 
menighedsrådsbeslutning. Menighedsrådet støtter 
de generelle messetider og opfordrer præsterne til 
ændre dem ved behov. 

7 Nyt fra præsterne 
 

10 Vilkårene for at føre kirkebog ændres pr. 1. januar 
2023 
 
Orientering om betydningen af dele af den nye lov 
der kommer til at gælde trossamfund. 

8 Næste møde 
 

5 Onsdag den 8. februar kl. 17.00 

9 Julefrokost  
Mandag 28. november kl. 18.00 i 
menighedslokalet i Aalborg. 
Medlemmer af menighedsråd og 
pastoralråd, skoleledelsen samt 
ægtefæller er inviteret. 
Besked om deltagelse sendes til 
jude@katolsk.dk senest 18. november 

2 Husk at give besked til p. Jude om du/I deltager 

10 Eventuelt 
 

5 Line informerede om at Nordjyllands sogn tilknyttes 
bispedømmets fælles forsikringsaftale hos Top 
Danmark. Desværre er der lang opsigelse på 
nuværende forsikringer, men ved skiftet opnås der 
både bedre dækning og besparelser.  

 


