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 Referat  

Bestyrelsesmøde onsdag den 30.10.2019 kl. 19.00-22.00 
hos Oda, Odbjergvej 1, 9800  Hjørring 

 
 
Indledning ved Oda derefter bedemøde. 
Knud Erik er inviteret og deltager i mødet. 
Tilstede: Henrik, Torben, Oda, Huong, Lisbeth (ref.) 
 
Fraværende: Bent og Ruth. 
 
 

Dagsorden 
 
1. Godkendelse og underskrift af referat. 
 
2. Siden sidst 

 Gennemgang af aktiviteter siden sidst. 
 
3. Økonomi 

 Pt. har vi en kassebeholdning på 77.000 kr. 
 
4. Program 

 Kommende møder/program 
 
5. Div. 

 Fremtid kirke/præst, hvilke muligheder har vi og hvordan skal vi agere. 
 
6. Evt. 
 
7. Næste møde 
 
 
 
Ad 1. Referat godkendt og underskrevet. 
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Ad 2. Siden sidst 
 

Drøftelse og evaluering af følgende aktiviteter: 
26.9. Gudstjeneste i Sct. Catharinæ Kirke med forbøn og skriftemål v/ Knud Erik. 
Her sætter Knud Erik spørgsmål ved om det er en god idé med både skriftemål og nadver! 
Det ene går lige over i det andet og kan måske skabe årsag til lidt forvirring. 
Man kunne i stedet vælge kun at have skriftemål til aftengudstjenesterne! Der er jo nadver 
om søndagen. 
I samme forbindelse en snak om fornyelse af aftengudstjenesterne. -  
Evt. sang, musik. 
 Drama: Pigeklubben og Evaklubben - Kunne man lave noget sammen! 
 
5.10. Bibelundervisning i Hirtshals v/ ELM konsulent Frank Kristensen. 
6.10. Morgengudstj. med efterfølgende kaffe i missionshuset. Foredrag om Børnehjemmet 
Grace Home af inderen Anu Rajamani. Brænder for Kristus og for arbejdet blandt børn. 
10.10. Besøg af Snak tro medarbejder Kristian Fredsgaard Feldtmose. 
24.10. Mødeaften v/ Knud Erik. Emnet: Nadveren. 
 
Henrik oplyser at han, sammen med Anders fra Strandby har deltaget i møde vedr. Asger 
Refslund-Nørgaards arbejdsopgaver. Asger vil få arbejdsopgaver både i regionen og i IM på 
landsplan, men vi har både fra Strandby og Hjørring et meget stort ønske om at den langt 
største del af Asgers tid skal prioteres i det nordlige vensyssel . Han vil blive 
kontaktmissionær til de fleste IM-fællesskaber i Vendsyssel og med fokus på evangelisation 
i samarbejde med de lokale fællesskaber i området. 
 

Ad 3. Økonomi 
 

Fra Arne oplyses det at vi har en kassebeholdning på 77.000 kr. Malerarbejde vedr. trappe, 
forsikring og snerydning er betalt. 
 
 

Ad 4. Program 
 
Kommende møder: 14.11. Aftengudstjenesten i Sct. Catharinæ Kirke v/ Knud Erik. 
Torben assisterer ved nadver og sørger for hjælpere til ind - udgangsbøn/salmer og én der 
læser teksten. Også brug for én der kan stå for forbøn. 
 
22.11. Bær med aften. 25 % af overskud er udadrettet. Deles i to. Støtte til Sct. Catharinæ 
Kirkes julehjælp + hjælp til international kristelig sommerlejr i Hørby, hvor også en hel del 
fra Hjørring by deltager. 
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Torben oplyser fra jubilæumsudvalget at der allerede nu er rigtig godt styr på dagen. 
Programstart  bliver kl. 11. og det er lykkedes at få Hans Ole Bækgaard herop som taler. 
Dette blir kl. 16.00. 
 

Ad 5. Div.  
 

Fremtid kirke/ præst. 
Fremtiden i kirken drøftes med Knud Erik, udfra hvordan alting ser ud lige pt. Knud Erik gør 
det klart at det er uhyre vigtigt med gode synlige kræfter i menighedsrådet, -  også i 
perioden 2020 - 2024 og uddeler i denne forbindelse stor ros til de nuværende to 
medlemmer af menighedsrådet. 
 
Knud Erik minder om at vi allerede her først i det nye år bør tænke menighedsrådsvalg. 
Vigtigt med folk der vil stille op. -  Vigtigt med mange på listen, -  at så mange så muligt 
melder sig på banen. - Vigtigt at være obs. på PR. sociale medier, Facebook mv. så vi får 
motiveret folk til at stemme. 
 
Knud Erik nævner desuden at han i forbindelse med skemalægning af gudstjenester 
arbejder meget på at få gudstjenester, hvor han har prædikenen, netop for at tilgodese Im. 
Godt at vi bakker op om disse gudstjenester! 
 
En snak om hvilke senarier, der er mulige hvis ikke vi får den rigtige præst når knud erik 
engang stopper. 
Emnet vil være aktuelt at bruge tid på til kommende generalforsamlingen. 
 

Ad 6. Evt.  
Huong sørger for tilplantning af krukke ved indgang. 

 
Ad 7. Næste møde 

Den  27. november er der bestyrelsesmøde hos Ruth Mortensen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


