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Bestyrelse møde 

Onsdag d. 9/9 2020 kl. 19.00 - senest 21.45 

hos Jette Nielsen Trollhättanvej 3 9800 Hjørring 
 

 

Indledning ved Jette, derefter bedemøde. 

 

Dagsorden. 

1. Godkendelse og underskrift af protokol 

 Referat fra sidst godkendt og underskrevet.  

2. Siden sidst: 

 Der arbejdes videre med Facebook. Pt. Har vi to Facebook sider som fremover vil 

blive slået sammen. 

 Udendørsarealerne er blevet rengjorte. 

 Der er kommet internet i missionshuset til streaming af møder og taler mm. 

 Mødet den 17. september. Der er alligevel fællesbespisning. Der indkøbes pizzaer 

som slices og uddeles af nogen fra madholdet. Tilmelding ved Jette Nielsen. 

 Indre Missions hus giver en gave i forbindelse med jubilæet. Vi ønsker os 3 bibler, 

som er en af valgmulighederne.  

 Der er et par vinduer, som er punkteret i ungdomslokalet, de skiftes.  

3. Menighedsrådsvalg 15/9 status 

 Alle opfordres til at møde op i sognegården fra mødets start kl. 19.00.  

4. Økonomi 

  Pt. har vi en kassebeholdning på kr, 134.000.  

 Opvaskemaskine og dykpumpe i kælderen er lavet siden sidst.  

5. Program  

 Tema for 2022: Guds plan med mig. 

 Kvartalssang vælges af programudvalget.  

 Spørgsmål fra programudvalget: Samfundslejr afholdes skiftevis i uge 10 og uge 11. 

Torsdagsmødet før lejren sløjfes og der opfordres i stedet til at bakke op om lejren.  

Gudstjeneste afholdes torsdag efter lejren i Sct. Catharinæ Kirke. Der afholdes 

fællesaften den 18. april. Hvis det er muligt vil bestyrelsen gerne fastholde 

musikaften i sensommeren, da det er en rigtig god start efter sommerferien.  
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6. Afskedsfest Anna Margrethe og Bent 

 Pt. Er der tilmeldt 70-80 til festen. Der må være 103 personer.  

7. Jubilæumsfest den 7. november. 

 Grundet Covid-19 er festen i missionshuset aflyst. I stedet arbejdes der med at lave 

et udadrettet arengement foran Metropolen, hvor vi vil forsøge at markere, at 

Missionshuset i Hjørring fylder 125 år. Begivenheden fejres med gratis saft, kaffe 

og kagemand. Muligheden for at få besøg af ”snak tro bussen” undersøges, samtidig 

med at diverse tilladelser indhentes. Herudover vil der blive lavet et 

jubilæumsskrift.  

8. Eventuelt 

 Dronninglund strengekor er inviteret til efterårsmøde. Grundet covid-19 forsøges 

besøget udskudt til 2021. 

 Tilskud på op til kr. 2.500,- til et bibelskoleophold for unge med tilknytning til 

Hjørring Missionshus. Tilskud gives ud fra en mindre ansøgning, hvor bestyrelsen 

tager stilling. Tilskud gives til Højskoler med Luthers grundlag. F.eks. IMB, LMH 

eller Discipelskolen Ordet Israel. 

 Der er en fejl i programmet. Der står torsdag den 18/12, det er en fredag.    

9. Næste bestyrelsesmøde 

 Onsdag den 21. oktober kl. 19.00 ved Houng. Afsluttes senest kl. 21.45. 

Deltagere på mødet: Henrik Christensen, Torben holm, Houng Tran, Jette Nielsen, 

Andreas Nedergaard, Asger Refslund-Nørgaard og Anders Kattenhøj 

 


