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Referat 

Bestyrelsesmøde onsdag den 22.1.2020 kl. 19.00 - 22.00 
hos Torben, Tornsangervej 42, 9800  Hjørring 

 
 
 
Indledning ved Torben, derefter bedemøde. 
Tilstede: Henrik, Torben, Oda, Ruth, Huong, Bent, Asger, Lisbeth(ref.) 
 
 
 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse og underskrift af protokol 
 
2. Siden sidst 

 Gennemgang af aktiviteter siden sidst. 
 

3. Økonomi 

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

 Kommende møder/program 

 Bibellørdag (mødeleder) 

 Generalforsamling ( hvilke emner skal vi have på?) 

 Valg , generalforsamling, kandidater? 

 Open by night 
 
5. Evt.  

 Ungdomsarbejde/teenarbejde 
 
6. Næste møde 
 
 
Ad 1. Referat godkendt og underskrevet. 
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Ad 2. Siden sidst 
 
Gennemgang og evaluering af følgende møder: 
28.11.Mødeaften v/ Per Weber. 
12.12. Julefest med andagt/julespil  v/ Bente Nedergaard. Godt fremmøde ca. 70. 
Reklame for aftenen via banner på gavlen og tillige invitationer lagt i Sognegården med 
henblik på uddeling ved arrangement for børnefamilier - time out gudstjenesten. 
Alliancebedeuge - torsdag den 9.1. med fællesspisning. Ca. 50 til spisning. Godt fællesskab 
med de andre kirkesamfund. Der blev givet udtryk for at det var godt at komme i " vores 
hus". 
16.1. Jørgen Bloch, Randers. Emne: En ny begyndelse fra Josvas bog. Fint med brug af den 
nye mikrofon til eftermødet. 
 
Tagrende udskiftet/forkert hældning. Arne har sørget for kontakten til tømrer. 
 
Sange og salmer/melodier på USB er bestilt til brug ved manglende pianist eller som hjælp 
til at lære nye sange at kende. 

 
 

Ad 3.  Økonomi 
 
Kassebeholdningen er på 150.000 kr. 
En snak om hvordan vi forvalter pengene. 
 
 

Ad 4. Program 
 
Kommende møder/program 
Fra Alis/programudvalget er der sendt oversigt over fremtidige tilrettelagte mødeplaner. 
Spørgsmålet er" hvad gør vi med familieaftenerne, når vi ikke har så mange børn"!  
 Navnet familieaften vil blive bibeholdt indtil videre. Målgruppen stadigt familien og talere 
kan evt. have frie emner sådan en aften. 
Måske på sigt udvikling af andre mødetemaer. 
"Faste punkter til IM Hjørrings program" tages op i løbet af 2020. 
Oda deltager fra bestyrelsen i næste programudvalgsmøde og informerer om vores 
drøftelse. 
 
Kaffe i missionshuset efter morgengudstjeneste ved Knud Erik bliver første gang i år den 
26.1. 
Torben sætter banner op i forvejen og i bestyrelsen sørger man for arrangementet. 
 
Mandag den 27. 1. er der indkaldt til møde i Hirtshals missionshus vedr. planlægning af 
fællesarrangementer i gl. Im Hjørring kreds. - Spørgsmål er om der også i fremtiden  er 
brug for disse møder. Fra Hjørring deltager Henrik. 
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Bibellørdag den 7.3. Bent har lovet at være mødeleder og står tillige for tilmelding. 
Ruth Mortensen koordinerer opgaverne omkring formiddagskaffe, frokost og 
eftermiddagskaffe og skaffer hjælpere til dagen. 
 
Generalforsamling, hvilke emner skal vi have på? 
En snak om Bær med aftenen - der skal være kræfter til det. Hvad gør vi fremadrettet! 
Aftner med forbøn er ikke stoppet, blot gledet ud af programmet. 
Medansvar contra medindflydelse. 
Drøftelse af emner til beretningen i øvrigt. 
Vi mangler kaffehold til denne aften. Torben og Ingelise har lovet at stå for traktementet.  
Det resterende må klares ved fælles hjælp. 
 
Valg generalforsamlingen, kandidater? 
Der mangler tre kandidater til bestyrelsen. 
Vigtigt at nogen melder sig til kandidatposterne. Næste mødeaften bliver der appelleret til  
at man lader sig opstille. 
 
Open by night den 3.april. 
Overskriften for vores arrangement denne dag/aften er en forløber for vores 125 års 
missionshusjubilæum. " Snak tro" teamet skal gøre folk bekendt med at missionshuset 
ligger i Hjørring by og at det er for alle og sådan har det været i 125 år. 
Dagen vil foregå i to spor: 
"Snak tro" folkene står for selv dagen i byen, vi bakker op omkring dette så godt det er 
muligt og husker dem med forplejning mv. 
I Missionshuset er det" os selv" som står for aftenen og der vil være åbent hus mellem kl. 
17 - 19 med fællesspisning. Torben har lovet at levere maden. 
En snak om annoncering, - hvordan får vi  bedst formidlet ud! 
Asger er inde over dette arbejde sammen med " Snak tro" teamet. 
Arrangementstilladelse/kommune/handelsstand.  Godt, hvis der kan gives tilladelse til  
attraktiv placering i byen. Springvandspladsen er ideel, øverste del af Jernbanegade heller 
ikke dårlig, tredie prioritering er Br. Seidelinsgade. 
 
 

Ad 5. Evt.  
 
Ungdoms/teenarbejde. 
Henrik er blevet kontaktet af Daniels Ziggy Skafte Russell, som er volontør i Indre Mission, 
region Nord. 
Han spørger ind til om der er teenagere/unge som vi kender til, der ikke er engagerede  
i teenklub , som der kunne være baggrund for at starte noget op for. 
Det kunne være en traditionel teenklub eller hvis ikke der er nok teenagere så en 
kombineret junior/teenklub også kaldet BREAK- klub. 
Daniel vil også gerne komme med ideer, udvikle, planlægge, hjælpe stå for eller bede for 
det arbejde. 
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Dette er noget vi meget gerne, snarest vil arbejde videre med. Spørgsmålet er hvordan vi 
bedst griber det an! 
Nævne det til generalforsamlingen. Kendskab til børn/børnebørn, hvor dette kunne være 
relevant. Henrik kontakter Daniel hurtigst muligt for at høre nærmere om muligheder og 
hvordan vi kommer i gang. 
 
Torben oplyser at missionshuset via Emma Stenbjerg vil blive udlejet til en konfirmation 
her i foråret. 
 

 

Ad 6. Næste møde 
 
 Konstituerende bestyrelsesmøde hos Huong den 19.2. 

 
 
 
 


