
1 
 

Referat 

Generalforsamling  i IM Hjørring 

Torsdag den 6. februar 2020 kl. 19.30 

 

 
Dagsorden: 
 
1. Valg af ordstyrer 
2. Beretning ved formanden 
3. Beretning fra de forskellige arbejdsgrene     
     Herunder drøftelse af arbejdet 
4. Aflæggelse af regnskab ved Arne Risager 
5. Valg til samfundsråd 
6. Valg af revisorer 
7. Indsendte forslag 
8. Generel  drøftelse af arbejdet 
9. Eventuelt 
 
 
Velkomst ved Henrik 
 
SOS 527 
 
Indledning ved Henrik 
Inspireret af sangen, -  Gud, jeg vil skjule mig i dig v. 2 og 3. 
 -  Vi skal ikke være noget særligt, vi skal være som vi er.  
-   Hvor jeg gir op har du en vej. Vi skal turde stole på Jesus. - Jesu død på korset for vor skyld.      
-   Synden forsvinder, når vi kommer til Ham og vi får tilgivelse for vor synd. 
 
SOS 523 

 
Ad 1. Ordstyrer.  

Bestyrelsen havde spurgt Bent Kjær, dette blev godkendt. Bent konstaterede at 
generalforsamlingen var lovligt varslet. 
 

 
Ad 2. Beretning ved Henrik 

Refereret i stikord. 
Spændende og udbytterigt år. Stor bredde i valg af forkyndere med fokus på at lede til 
Jesus og leve i Ham. En kæmpetak til programudvalget for deres arbejde. 



2 
 

Knud Eriks aftensgudstjenester i Sct. Catharinæ fremhæves. 
 Videoaftener hos Torben og Ingelise og Hanne og Arne: Rigtig fine aftener med gode 
snakke. 
 
Familieaftenerne nu med programsat taler på. 
 
Skal familieaftener ændres! 
 
Bær med aftenen: En stor tak rettes til alle i udvalget. Kæmpe arbejde. Flot overskud. 
25 % af overskuddet udadrettet. En hilsen og tak fra Thomas Reinholdt Rasmussen for 
støtten til det sociale arbejde ved kirken. Vigtigt at huske dem ude i byen, der har det 
svært. 
Skal der nytænkes mht. Bær med aftenen, idéer efterlyses. 
 
Påskearrangementet med Klaus Højgaard Laursen på Vendsyssel Teater. - Stor oplevelse. 
 
Et bønnesvar at Asger R. Nørgaard er blevet ansat som evangelist og missionær i Region 
Nord. Der rettes en tak til Asger, som har slået sig ned i vores område, med håb om at han 
vil føle sig hjemme og trives iblandt os. 
 
Samfundslejren er fremover for alle i den gamle Hjørring kreds. 
 
Aftener med forbøn er stadigt gældende, er blot faldet ud af programmet. 
 
Open by night arrangement den 3. april. - Snak tro team medvirker ude i byen. 
Der appelleres til god opbakning om dagen i byen og tillige om aftenen i missionshuset. 
Optakt til 125 års jubilæet senere på året. 
 
Mulighed for opstart af teenarbejde. Daniel  Russel, volontør i Region Nord vil gerne være 
behjælpelig med opstart af arbejde for teenagere/unge der ikke  i forvejen er engagerede i 
teenklub. Kender vi nogen, - børn, børnebørn! 
 
 En stor tak rettes til Bodil og Erik for det store arbejde de udfører i menighedsrådet. 
 
Knud Erik deltog i et bestyrelsesmøde, hvor der var en drøftelse af fremtiden i kirken, 
hvilke muligheder har vi og hvordan skal vi agere. 
 
Manglende folk til bestyrelsesarbejdet! 
Henrik oplyser at vi står i en rigtig træls situation idet ingen nye kandidater har meldt sig. 
Dvs. vi mangler tre til at træde ind i bestyrelsen.                                     
Vi har faktisk ingen bestyrelse efter i aften. 
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Henrik opfordrer til at man på generalforsamlingen kommer med et bud på, hvad der kan 
gøres for at komme videre med arbejdet. -  Hvordan undgår vi en lignende situation. 
 
Formanden påpeger at det er en stor gave at sidde i bestyrelsen. Der er et rigtigt godt 
fællesskab og samarbejde omkring opgaverne. 
 
Henrik retter en tak for giversind til Guds riges arbejde. 
En stor tak til Arne. Et godt stykke arbejde, der bliver udført, - det kører bare ! 
Endvidere rettes en tak til Karsten og Erik, som er revisorer. En tak til Bent for deltagelse i 
bestyrelsesmøder og for inspiration. 
Asger har også vist velvilje til at deltage i bestyrelsesmøderne. 
En stor tak til alle for trofasthed og forbøn. 
Henrik nævner at der er tradition for her på generalforsamlingen at mindes, hvis vi i årets 
løb har mistet nogen fra fællesskabet. Dette er ikke tilfældet i år. 
 
Kommentarer til beretningen: 
Vivi: Er det besluttet at familieaftener ændrer navn? 
 En snak omkring dette og navnet Fællesaftener med spisning kunne være en mulighed, når 
målgruppen har ændret sig da der ikke er så mange er småbørnsfamilier. 
Idé fra Torben: - Fællesskabsaftener - åbent missionshus - kom og lær nye at kende. Giv 25 
kr. og kom ind og spis! 
Christian: Medansvar/medindflydelse - notat fra sidste ref. hvad betyder det! 
Henrik: At vi feks. viser ansvar overfor bestyrelsesarbejdet. Vi kan ikke komme videre uden 
kandidater. 
Bent: Forklarer hvad "Snak tro" dækker. 
 

 
Ad 3. Beretninger fra arbejdsgrenene 

a. IMU v/ Christoffer:  Onsdag aften er der mødeaften og det er Hjørring/Hirtshals i 
fællesskab. 8 unge i alderen 15 - 21 år. Jesus talk, diskussioner mv. Besøger hinanden for 
dermed at lære hinanden endnu bedre at kende. Arne Bæk, mentor for de unge, er ofte 
med. Cecilie Sønderby Christensen, ungdomskonsulent er også en af dem, der kommer og 
medvirker indimellem.  
Christoffer foreslår til at man ændrer dato for Samfundslejren, så den ikke falder sammen 
med IMU-lejren. 
Et ønske fra salen at Imu gerne kom og deltog i vore Fællesmøder. 
 
b. Eva-klubben v/ Bodil Wiwe:  Opstart af Eva-klubben i foråret 2013. Et Jesus - centreret 
fællesskab. Mødes 2. onsdag i måneden. Der står 10 på listen, ofte er man 5 -7  deltagere. 
Værtinden bestemmer temaer som drøftes. Jul - og  sommerafslutning sammen med 
mænd. En gang om året fælles med Pigeklubben. En ny er kommet med i gruppen. 
 
c. Caféen v/ Bent: Der er sat banner op, skilt og flag. Mellem 12 og 20 stykker kan det blive 
til. Af og til er der nye der kigger ind. Det er så godt at der er nogen, der tager imod 
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tilbuddet, som vi ellers ikke har den store kontakt med. En stor tak også til dem,der 
kommer trofast. 
Kaffe, rundstykker, andagt og sang ligger fast.  Sangforslag og drøftelser kan af og til sluge 
hele formiddagen. Ellers er det strik og snak der går lystigt og ikke mindst bobspil,- og det 
går ikke stille for sig! 
 
d. Pigeklubben v/Jette. En kreds på 12 kvinder i den modne alder, der mødes en gang om 
måneden. Til 25 års jubilæet sidste år fik mændene lov at være med. Der bliver drøftet alt 
mellem himmel og jord. Aftenens emne bestemmer værtinden.  Punkt der ligger fast er at 
vi ber sammen. Trygt og godt fællesskab. Skulle en og anden have lyst til at være er man 
velkommen. 

 
e. IM-genbrug v/ Per Jørgensen. En forretning i Tornby, der snart er 15 år. En trofast skare 
sætter Genbrug i system. - 22 hjælpere. Mandagshold vasker af, ommøblerer og gør klar. 
Åbent torsdag-fredag og lørdag. Genbrugsbutikken, -  den bedste missionsmark. P-pladsen 
ofte fyldt. Der er plads til kaffe og til at tale med hinanden. Vigtigt at tage hånd om 
mennesker. Flere medarbejdere kender ikke så meget til kirken, men har fået tillid til den 
del også. Der bliver arrangeret sommerudflugt og nytårsfest for medarbejdere. Overskud i 
2019 var på 186.000 kr. Knap så meget som året før. Idet man også her mærker at de 
bedste ting bliver solgt på nettet. 
 
f. Bøn og Birkes v/ Lisbeth Kristoffersen. Mødes lørdag mellem  kl. 9 -10. Opstod efter en 
samfundslejr med Steen Palmquist for ca. 5 år siden. 10 - 12 deltagere når der er flest ellers  
3  - 5 pr. gang. Noterer bedeemner, ikke alt. Vigtigt at huske på at sige tak. Et godt og trygt 
bedefællesskab. 
 
 

Ad 4. Regnskab gennemgået af Arne Risager.  

Kommentarer til regnskabet:  
Lars: Forhører om sammenhængen i lejeindtægter. -  Sammensat af portnerhusleje, 
Ortodokse kristne og øvrig udlejning gennem året, - oplyser Arne. 
Knud Erik: Spørger til taget, vil der være brug for vedligehold. 
Arne: Taget er totalt vedligeholdt. 
Der rettes en stor tak til Arne for kassererarbejdet. 
 
 

Ad 5. Valg til bestyrelsen 
En snak om hvad vi gør. Tre kandidater mangler. Bestyrelsesarbejdet sættes på pause indtil 
vi får fuldtallig bestyrelse. Henrik appellerer til fællesskabet. 
Vivi: En tanke, - kan tre fortsætte bestyrelsesarbejdet? 
Henrik: Det kommer ikke til at ske. Vi skal kunne samle en bestyrelse. Det er for ringe af os. 
Vivi: Kan man lave om på vedtægterne? 
Henrik: For lidt indspil og for lidt dynamik hvis der kun sider tre i bestyrelsen. 
Vivi: Vi skal ikke alle det samme, alt er i spil. 
Henrik: Derfor har vi brug for at være flere i bestyrelsen. Bliver slidt op ellers. 
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Birthe: Skal vi have en bestyrelse? 
Henrik:  Der skal udstikkes en retning for arbejdet, huset her, - aktiviteter der er sat i søen. 
Der skal være en bestyrelse og det kræver ikke specielle kompetencer . 
Birthe: Holde møde hver anden måned og drøfte arbejdet. 
Christian: Drive bestyrelse med 3 personer er meget svært. Ikke nødvendigvis en bestyrelse 
når vi går herfra i dag. Vigtigt at der er folk der er kaldet til det. Foreslår at vi i 14 dage eller 
3-4 uger må bede om at de rigtige må blive sendt til bestyrelsen. 
Henrik: Vi skal have fundet en løsning på denne udfordring. 
Christian: God ting, at spørge hinanden "om det er dig". Give hinanden et lille skub. 
Torben: Vigtigt at der er forståelse for arbejdet. Vi har brug for at generalforsamlingen 
bakker os op. Vi har brug for nogen, der har et kald til at melde sig til bestyrelsesarbejdet. 
Dem der er tilbage, træder tilbage indtil bestyrelsen er fuldtallig.  
Knud Erik: Det kan være en konsekvens at vi ingen bestyrelse har. Tror der er brug for at vi 
går hjem og tænker over tingene. Granske, hvad vi skal. Hold fast i det ,der er besluttet og 
arbejd videre indtil marts. 
Bent: Vi skal hjem og bede, så Gud kan vise os hvad vi skal. 
Torben: Man kan frygte at vi står i samme situation om en måned. 
Lars: Det kommer bag på nogen at situationen er sådan. 
Vivi: Bakker også op om at vi venter med at vælge bestyrelse. 
Jette: God ide at gå hjem og bede om hvad vi skal. Vigtigt at der bliver meldt ud til alle om 
hvordan og hvor alvorlig situationen er. 
Henrik: Vi suspenderer eftermøde en aften i marts og får tre valgt til bestyrelsen + 
suppleant. Tre i bestyrelsen indtil efter ekstraordinær generalforsamling. Vi sætter os 
sammen og formulerer et skriv om hvornår i marts vi holder den ekstra generalforsamling. 
Resultatet vil ellers være at bestyrelsen nedlægger arbejdet, hvis ikke vi kan få kandidater. 
Vi kan ikke håndtere arbejdet uden flere folk. 
Gunnar: Har prøvet at sidde i bestyrelsesarbejde siden jeg var 14 år. -  Mange vil gerne 
hjælpe til, men vil ikke i bestyrelse og have ansvar, det er en skam. Der ligger en stor 
velsignelse i det arbejde.Opfordrer til at tænke efter og tage det sidste skridt ind i arbejdet. 
Lars: Kunne generalforsamlingen give bestyrelsen lov til at være selvsupplerende. 
Torben: En vanvittig svær beslutning, så ligger bolden hos bestyrelsen. 
Henrik: Vigtigt at vi ikke tror vi skal sidde på livstid. Det er ok med 1, 2 eller 3 perioder. 
Bent: Nu går vi i bøn. Der kommer en dato ud og så skal vi vide på forhånd hvem der vil 
stille op. Bestyrelsen er selvforsynende indtil en dato i marts. 
 

 
Ad 6. Valg af revisorer 

Karsten Kristoffersen og Erik Christiansen genvalgt. 
 
 

Ad 7. Indsendte forslag - Ingen. 

 
Kaffepause 
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Ad 8. Generel drøftelse af arbejdet 
Jonas:  Fik opgaven at lave en Facebook - gruppe. Spørgsmålet er hvordan vi vil bruge den! 
Privat - kun medlemmer kan se hvem der er med i gruppen og hvad de slår op. - Interne 
beskeder mv. 
Offentlig - alle kan se hvem der er med i gruppen og hvad de slår op. 
Jette:  Sct. Catharinæ kirke har en åben gruppe. Alle kan se hvad der sker. 
Torben: Nævner Instagram, som er måden mange i dag deler aktiviteter eller ser nyheder 
på. 
Lars: En åben facebookside, -  kan tingene stikke helt af! 
Henrik: Jeg ville ikke have noget imod den. Vores program kunne lægges ind eller vores 
fællesaftener. 
Christian: Mht. at forbøn er faldet ud af programmet. Spørgsmålet er om bøn er for 
"arrangeret". Vigtigt med bøn, kunne man lade det indgå i stedet for et eftermøde. 
Henrik: Grunden til at vi havde det i programmet var for at øge fokus på bøn. Men vigtigt at 
det bliver en naturlig del af aftenen. 
Christian minder om gudstjenesteudvalg, som i tidsrummet 2016 -2019 har drøftet  en 
række spørgsmål, som skulle være udgangspunkt i en debat om gudstjenesten i 
folkekirken. Rapport ligger på folkekirken.dk. Også pixi-udgaver- kort fortalt, findes der. 
Alle er velkomne til at indsende kommentarer og forslag  frem til 10.sept. 2020. 
Christian opfordrer til at vi giver vores mening tilkende. 
Informationsmøde mandag den 16. marts i Frejlev missionshus v/Peter Nord Hansen. 
Bodil Wiwe: Sct. Catharinæ påtænker et sognemøde om emnet på et tidspunkt i foråret. 
Christian: Open by night, et godt udadrettet arrangement.  Men det er vigtigt at "Snak tro 
"teamet, fortæller om Jesus! 
Henrik:  - Det vigtigste er at fortælle om Jesus! 
Jette:  Et open by night arrangement. Invitere Blå kors, maden gratis og der holdes en 
andagt. 
 - Kunne man benytte bannere til mødeaftener også. 
 
Christian: En opgave i forbindelse med 125 års jubilæet. Alfred har stået for notat til 100 
års jub. Christian kan have brug for hjælp til at supplere de sidste 25 år, hvis vi vil tænke 
over det. 
Bodil Wiwe:  Oplyser at 125 års jubilæet /program ligger på facebook. - Efterlyser billeder, 
især gamle billeder. - Skriv gerne, hvad der er på billederne.  
Christian laver jubilæumsskriv. 
Knud Erik: 125 års jubilæet. -  Vigtigt, at vise at vi er her og hvem vi er. 
Bodil: Tjekker om jubilæumsdatoen er den 6. eller den 7. nov. 
Henrik: Jubilæumsbilleder, ville også være af interesse for Simon Jacobsen. Send blot 
billeder til Henrik, som så videreformidler. 
 
 Christian:  Bær med aftenen. -  Måske vi skal skrue ned for blusset. Lodder sælges inden 
aftenen. Spisning, tale, i stedet for alt det, der bliver stillet an,- kunne man give en ekstra 
gave. 
Vivi:  Sammenskudsgilde, andagt, vidnesbyrd, alt i spil, så kun fantasien sætter grænser. 
Birgit: De unge synes Bær med aftenen er en hyggelig aften. 



7 
 

Jette: Godt at nytænke Bær med. Vi kunne nedlægge salgsboden, men stadigt have lotteri 
og lodsedler. 
Knud Erik: Lave noget alternativt til Bær med. Betale en masse penge for at være med til en 
aften med fx. Gospelroots. 
Grethe: Bær med. Godt med nytænkning, men måske spørge, hvad Bær med udvalget selv 
synes. 
Ruth Mortensen appellerer til at et par stykker mere bakker op om arbejdet så det kan 
fortsætte i år. 
Henrik : Omkring Bær med arbejdet.  En snak om at sadle om. Er der resurser til arbejdet 
må det gerne fortsætte. 
Knud Erik: Menighedsrådsvalg. - Im - liste. - Trofaste til at stemme. -  Løser man sognebånd, 
skal det være til en præst. - Måske en ny præst på et tidspunkt i næste periode. 
 
Bodil Wiwe: Tænker på vores legetøj, også det inde i tolkerummet. Kunne vi beholde det 
bedste og give resten til velgørenhed. 
Henrik: Omkring legetøj, bestyrelsen tager en snak om det. 

 
Ad 9. Eventuelt. 

Ruth Mortensen retter en tak for fællesskab i bestyrelsesarbejdet.  Mange ting er vendt og 
drøftet til fælles bedste. Bøn for de syge i blandt os et vigtigt element  på 
bestyrelsesmødet. En stor tak fra Ruth. 
 
Formanden runder aftenen af med en tak til alle, der er mødt op og positivt har medvirket 
ved aftenen. 
 
 
 
                                                                                                                               Ref. Ln. 13.2.2020                                                                        
  
 
 
 

 


