
 
 

Konstituerende møde den 27.5. 2020 

Sammensætningen af bestyrelsen er herefter følgende: 

Henrik O. Christensen, Hulbakvej 47 9480  Løkken              40270331                    bhoc@blomstergaarden.net   
Torben Holm, Tornsangervej 42  9800  Hjørring                  93863404                               holmemail@gmail.com                                    
Huong Tran, Sjællandsgade 3 A 2. tv.9800  Hjørring            60815115                             huongtran@godmail.dk     
Jette Nielsen, Trollhættanvej 3 9800  Hjørring                      22662636                                         jetir@ gmail.com                             
Anders Kattenhøj, Nørrebro 28 9800  Hjørring                     22275258                               amkatten@gmail.com 
Andreas Nedergaard, Halvorsmindevej 146  9800  Hjørring 22783237                  nedergaard20@hotmail.com                   
  

  
Formand:                             Henrik Christensen 
Næstformand:                    Torben Holm 
Sekretær:                             Anders Kattenhøj 
Kasserer:                              Arne Risager, Skovsyrevej 2, 9800  Hjørring  40 46 23 28 
                                              arnerisager@hotmail.com (Er ikke med i samfundsrådet) 
 

Forskellige arbejdsgrene 

Navn                            Kontaktperson                                    Kontaktperson i bestyrelsen 

Besøgstjenesten                    Bente Schmidt                                                    Houng Tran                                                 
Bøn & Birkes                          Bodil Wiwe                                                          Huong Tran  
Bibelkredse                            ?                                                                             Jette Nielsen                                                              
Kaffehold/Madhold              Ruth/Alis                                                              Jette Nielsen 
Pedel                                                                                                                      Andreas Nedergaard 
Udlejning af huset mv.                                                                                        Torben Holm 
Pigeklubben                           Jette  Nielsen                                                       Jette Nielsen 
Mandeklubben                      Pause                                                                    Henrik O Christensen 
Eva-klubben                           Bodil/Alis                                                              Houng Tran 
IMU                                         Rebekka Riisager                                                 Torben Holm 
Café                                         Lisbeth Nielsen                                                    Andreas Nedergaard 
 
Programudvalget:  Alis Larsen. Vivi Jeppesen, Vicki Gregersen, Jette Nielsen rep.best. 
 
Lejrudvalget:  Mette og Anders Kattenhøj 
 
Bær med  – udvalget: Ruth, Knud, Gunhild, Huong. 
 
Omsorgsgruppen: Jette Nielsen, Finn Aaen. 
 
Mødelederteam: Lars Hansen, Jette Nielsen, Bodil Wiwe, Grethe Møller Jensen, Finn Aaen. 
 
Pianist: Birgit Aaen. 
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Referat 
 

Konstituerende samfundsrådsmøde den 27.5.2020 kl. 19.00 
i Hjørring missionshus. 

 
 
Indledning ved Henrik, derefter bedemøde. 
Tilstede: Henrik, Torben, Houng, Jette, Anders, Andreas, (fg.ref. Lisbeth) 
 
 

 Dagsorden. 
 
1. Godkendelse og underskrift af protokol 
 
2. Konstituering 
 
3. Siden sidst 

 Økonomi 

 Pt. har vi en kassebeholdning på kr. 
 
4. Opfølgning på generalforsamling 
 
5. Program 
 
6. Menighedsrådsvalg 
 
7. Eventuelt 
 
 
 

Ad 1. Referat godkendt og underskrevet. 

 

Ad 2. Konstituering. Se bilag. 
  

 Et ønske fra bestyrelsen om at formand og næstformand figurerer med mobil og 
mailadresse på IM Hjørrings hjemmeside. Øvrige kun med navn. 
Besøgsvenner: Kunne det være en idé at benytte sig af de unge i besøgsvenne-regi! 
Bibelkredse: Godt med overblik over vore bibelkredse, bla. med henblik på at henvise nye 
til en bibelkreds. Tillige en mulighed at udnytte de resurser, der ligger i bibelkredsene. 
Bær med - udvalget: Evt. hjælp fra bibelkredse. 
Omsorgsgruppen: Afventer senere drøftelse i bestyrelsen. 
Udlejning af Huset: En del arbejde omkring udlejning ( Ortodokse kristne). Torben 
bibeholder kontakten til dem. 



 
 

Caféen: Evt. rekruttering af nye efter at Bent Kjær er rejst. 
Mødelederteam: Også her behov for nye til opgaven. Emner spørges. 
En snak om internet i huset. Torben undersøger muligheder. 
  

 
Ad 3. Siden sidst 

Forud for Anna Margrethe og Bents afrejse har Jette og Knud Erik haft vort missionærpar 
inviteret på middag, hvor de fik overrakt det indsamlede gavebeløb fra IM fællesskabet i 
Hjørring. 
 
Henrik oplyser at han har deltaget i det årlige møde i det der tidligere var den gamle kreds. 
Planlægning af aktiviteter ligger nu ude i samfundene og ikke på kredsplan, men man 
bibeholder det ene årlige fællesmøde. 
 - Teltmøder er nedlagt indtil videre. Evt. stand på Skagen Festival el. på Hjallerup Marked, 
sådan "Snak tro" agtigt. 
-  Taars holder nu deres møder i Sognegården. 
- Vækkelsesmøder er nu omdøbt til forårsmøder/efterårsmøder. 
- Næste fællesmøde bliver den 25.1. 2021. 
 

Økonomi 
Pt. har vi en kassebeholdning på 144.000 kr. 
En snak om investering i Jesus. -  At gøre en forskel, -  kreativitet og giversind. Børnehjem i 
Indien, - en tanke. 
 

 

Ad 4. Opfølgning på generalforsamling 
 

Henrik retter en stor tak til Jette, Anders og Andreas, der har sagt ja til opgaven og er trådt 
ind i bestyrelsesarbejdet. Umuligt at gøre et stykke arbejde uden en bestyrelse. 
Henrik oplyser at der ikke havde eksisteret en bestyrelse i dag, hvis ikke der var kommet 
kandidater til opgaven. Måske vigtigt at der kastes lys over det arbejde, der egentlig gøres i 
en bestyrelse. 

 
Bær med  aften: Noget af det gamle bevares gerne. Smadre porcelæn, pakkespil, så 
populært! - Måske skulle man nedlægge salgsboden! 
Nye input! 
Udadrettet 25 %. - Være konkrete, - hvad vi vil støtte, - være tidligere ude, - hvad er 
formålet med Bær med aftenen!  
Bær med aftenen, - punkt på dagsordenen senere. 
 
Jonas fik opgaven at oprette en facebookgruppe. Spørgsmålet er nu hvordan vi bedst 
udnytter den.  Lukket/ åben gruppe, hvad vil vi med den! -  Når begivenheder oprettes i 
åben gruppe - vigtigt at det ser rigtigt indbydende ud.  - Vigtigt at have folk til opgaven også 



 
 

med at styre kommentarer. Torben snakker med Jonas. Andreas og Torben vil arbejde 
videre med opgaven. 
 
Legetøj i missionshuset: Relevant at bibeholde vores legetøj. Sorteres og det dårligste 
smides ud. 
 

 

Ad 5. Program 
  
Første møde efter nedlukningen bliver den 11.6. ved Missionær Andreas Fibiger, Aalborg. 
Mødeleder mangler, der undersøges muligheder. 
De udsendte retningslinjer/corona drøftes. Planen er: 
 Vi mødes,- synger ikke. Engangskrus/ tallerkner benyttes, kaffe/kage portionanrettes på 
bord. 
Skiltning opsættes.  
I køkkenet benyttes engangservietter, engangsservice,- Arne spørges om at købe ind. 
Sprit og engangshandsker er klar. 
På toiletter, ingen håndklæder, kun servietter. 
Andreas måler op så vi overholder krav. Stole fjernes så det passer med antal. 
 
 Mødeleder skal være klædt på til retningslinjerne. 
Henrik kontakter Andreas Fibiger og beder om at han spiller lidt melodier - uden 
fællessang. 
Bestyrelsen møder ind tidligt og gør klar til aftenen. 
 
De ortodokse kristne vil blive informeret af Torben om at udsætte deres mødevirksomhed. 
 
Sommerafslutning den 18.6. Hver familie tager mad med til sig selv, ikke ta selv bord. 
Opvask tages med hjem eller engangsservice. 
Der kan komme ændringer til denne aften. 
 

 

Ad 6. Menighedsrådsvalg 
Dette punkt udsættes til næste gang. 

 

Ad 7. Eventuelt 
 Jette oplyser at Informationssmødet i Sognegården, der skulle være afholdt den 12. 5. er 
udskudt til den 18.8. kl. 18.30. 
Knud Erik har brug for assistance til ind/udgangsbøn + nadver torsdag den 28.5. 
 
Næste møde den 12. august hos Henrik. 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
 


