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Referat 

Generalforsamling i IM Hjørring 

Torsdag den 7. februar 2019 kl. 19.30 

 

Dagsorden: 

1.  Valg af ordstyrer 

2. Beretning ved formanden 

3. Beretning fra de forskellige arbejdsgrene 

( korte indlæg på max 3 min.) 

4. Aflæggelse af regnskab ved Arne Risager 

5. Valg til samfundsbestyrelsen 

6. Valg af revisorer 

7. Indsendte forslag 

8. Generel drøftelse af arbejdet 

9. Eventuelt 

 

Velkomst ved Henrik 

Sang SOS 320 

Indledning ved Henrik: 

Inspiration til indledning hentet fra IM hjemmeside. - Vil mennesker ikke komme til kirken må vi 

komme til mennesker. - Vi skal pege på Jesus. - Hvad betyder det i min hverdag. -  Vi er " kirke" for 

Jesus. 

SOS 328 
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Ad 1.  Ordstyrer. Christian Jeppesen valgt 

Generalforsamlingen lovligt varslet. Alle har taleret og bidragydere har stemmeret. 

 

 

Ad 2. Formandens beretning v. Henrik 

Tilbageblik over et spændende år. Her refereret i stikord.  

 Fokus på at lede til  - og fastholde troen på Jesus. At øge fokus på at lede til Jesus . At åbne 

os udadtil. 

Arbejdet med spørgeskemaerne har præget bestyrelsesmøderne igennem året.  En hel 

lørdag og mange møder, hvor det har været fast punkt på dagsorden.  -  Stor inspiration til 

det videre arbejde. -  Nye tiltag. - Synlighed overfor byen. - Hvordan ? Det vigtigste er 

bønnen. - Bede og arbejde. 

 Initiativer: Bannere - gav respons til julefesten. -  

Opstart af cafe. -  Forberedelse af udadrettet arrangement den 13. 4. Udvalg arbejder. - 

Fælles samfundslejr Hjørring / Hirtshals. - Aften i private hjem programsat (spørgeskema). 

Øget fokus på forbøn (spørgeskema). -  Ønsker om mere "kød" på familieaftnerne 

(spørgeskema). 

Tak for forbøn omkring nye tiltag. 

Tør vi/ vil vi/ skal vi åbne vores fællesskab og bevæge os udenfor vore trygge rammer! 

Vi gir ud af vores overskud. - Julehjælp til Menighedsplejens arbejde. Fra "Bær med" 

overskud er Krisecenter og Blå Cafe´ tænkt på. - De er vore medmennesker. 

Formanden rækker en tak til alle i fællesskabet. - Alle der holder huset kørende. - Nogen, 

der år efter år står for de samme opgaver. Ting, der næsten "sker af sig selv". - Bordpynt, 

blomster mv.  Appellerer til at nye måske påtager sig en opgave, hvis andre har behov for 

pause. 

At vi løfter i flok. 

At det er ok at sige ja tak til en opgave for en given periode. 

At prøve kræfter med opgaven for at se om man kan finde sig til rette med det. 

En stor tak skal lyde til Arne for kassererarbejdet. 

En stor tak til bestyrelsen for samarbejdet, altid en god og åben snak om tingene. 

Ligeledes rettes en stor tak til Kristine for hendes arbejde og engagement i  

bestyrelsesarbejdet. 

 

Holger Larsen og Fanny Pedersen bliver mindet. SOS 319. 
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Kommentarer og spørgsmål til formandsberetningen: 

 

Birgit Aaen: Dejligt at mærke at bestyrelsen virker som en enhed. 

Vivi: Flytte fokus til udadrettet arbejde. - Kun flytte fokus, hvis vi stadigt søger ind i Ordet 

og at det hører sammen med at drive mission. 

Henrik: Indtil nu, - at fastholde har haft størst fokus. Det udadrettede arbejde er vigtigt at 

opprioritere. - At arbejde på det i fællesskab med Gud. 

Vivi: Løfte i flok, hvad vil det sige! 

Henrik :Hjælper hinanden med opgaverne. Vigtigt at være frimodige til at sige ja tak til en 

ny opgave. 

Vivi: Ikke alt der kan måles, vejes og vurderes.  - Vigtigt at man kan sætte sig ned og høre 

ordet. 

Henrik: Vi er alle en del af fællesskabet. 

Finn Aaen: Opløftende beretning. - At ting bliver påskønnet, -  ikke en selvfølge "ude" i 

verden. 

 

 

Ad 3. Beretninger fra arbejdsgrenene 

a. IMU v/ Christoffer: 10 - 13 deltagere. Skifter mellem Hjørring og Hirtshals. Kollektiv 2 

gange om året. Godt samarbejde med Arne Bæk. Fokus på bibelfordybelse. - Personligt 

trosliv, - smågrupper. Arbejder med større fokus på bøn. 

Har både privat og offentlig facebook  gruppe. Økonomien kører fint. 

 

Opfordring fra salen til at de unge deltager i samfundsmøderne, hvor det kan være oplagt. 

 

b. Evaklubben v/ Bodil Wiwe:  Jesus - centreret fællesskab for IM kvinder og deres 

veninder/naboer. Samles i privat hjem. Meget forskellige aftener. Bøn, omsorg for 

hinanden, gode samtaler. Meget åben klub. Et årligt fællesmøde med Pigeklubben. 

Henvendelse til Alis eller Bodil, hvis man ønsker at være med. 

 

c. Caféen v/ Bent: Der har været 4 møder. - Også besøg af nogen, der ikke kendte huset i 

forvejen. Oplevet at være oppe på 20. Formiddagens forløb er kaffe, rundstykker, andagt, 

bobspil, strikketøj. Formålet er at række ud til mennesker og samtidigt være med til at 

pege på Jesus. - Vi er kommet godt i gang! 
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d. Pigeklubben v/ Vivi: 25 års jubilæum i år. Det skal fejres. Samles en gang om måneden 

med bøn, andagt og kaffe. Aftenens forløb lidt forskelligt. Kan evt. være drøftelse af stykke 

fra en bog eller bibelen. Bedestund med bedeemner og bedemøde. Sammen om det 

største og bedste. 

 

e. Mandeklubben v/ Henrik: Den er på pause, men den er savnet. Vil gerne have den 

sparket i gang igen. - Opstart igen med besøg hos Henrik, som byder på mad. 

 

f. Genbrug v/ Gunnar: 5. april 2019 har butikken eksisteret i 14 år.  22 hjælpere. Hver 

mandag en flok på 7 der tager fat på de ting, der er kommet ind. 3- 4 mænd står for 

møbler. Mandag pyntes butikken op så den er klar til åbning. Åbningstider: To - fre. 13 - 17 

og lø. fra 10 - 13. Bibliotekar, der tager sig af bøgerne. Sorterer og sætter på plads. 

Genbrug Tornby har et godt ry på sig. Kunder kommer fra både ind - og udland. 

Sommerudflugt og nytårsfest for alle hjælpere. I 2018 et overskud på 194.000 kr. som 

sendes til Fredericia. Det, der også betyder noget er samtaler med kunder. Den sociale 

kontakt lægges der vægt på. 

 

 

Ad 4. Aflæggelse af regnskab 

Arne Risager gennemgik regnskabet, som blev godkendt. 

Kommentar til øget forbrug. Nye målere opsat, så forbruget fremover kan splittes op 

mellem sal/ første sal. 

 

Ad 5. Valg til samfundsbestyrelsen 

Henrik, Torben og Kristine afgår efter tur. Henrik og Torben modtager genvalg. Ny kandidat 

til bestyrelsen bliver Houng. Bestyrelsen må vælge suppleant, hvis det bliver aktuelt. 

 

Ad 6.  Valg af revisorer 

Carsten Christoffersen og Erik Christiansen blev genvalgt. 

 

Ad 7. Indsendte forslag 

Der er ingen forslag. 
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 SOS 518 

Ad 8. Generel drøftelse af arbejdet 

Indlæg, tanker og ideer for IM Hjørring. 

 

Birgit Aaen: Spørger til de ortodokse kristne i huset.  

 Torben oplyser at de ortodokse fra Eritrea stadigt lejer huset onsdag aften.  Der kommer 

mellem 20 - 30  med børn. Der er sang og der er bøn, som kan vare i 45 min. Vi må gerne 

komme og være med. Kristne , men med en anderledes måde at holde gudstjeneste på. 

Engang imellem låner de missionshuset lø. el. sø, hvor de inviterer nogle fra andre 

sognefællesskaber med. 

Knud Erik oplyser at de tillige låner Sct. Hans og Sct. Olai kirker og holder gudstjenester der. 

Holder den ortodokse tradition i hævd. 

 

Birthe:  IM i Hjørring på facebook?  Henrik nævner at ideen ikke er lagt død, men vigtigt at 

det er én person, der helt og holdent styrer siden og at den kun indeholder info. 

 

Vivi: Eftermøde - Efter en tale er det godt at holde fast i, at der på eftermødet foreslås en 

sang eller er en snak om talen. - Evt. mulighed for spørgsmål/svar. Taler har resurser til at 

svare på spørgsmål. - Godt hvis vore meninger bliver udfordret. En styrke og opmuntring i 

troen. 

Udfyldte skemaer kan ikke stå alene. 

 Idé. - Ikke nødvendigvis mødeleder, der holder indledning. En boganmeldelse indimellem. 

Et prik på skulderen kan være en opmuntring. Også plads til at sige nej. 

Forbøn sidste torsdag i måneden. - Kunne det ikke integreres i hver mødeaften. Lægge 

sedler i kassen og flette bønneemner ind i bønnen. 

Bodil Wiwe erindrer om at man også hver lørdag kan komme til Bøn og Birkes og her 

deltage i bøn/ forbøn. 

Torben oplyser at måden med forbøn indlagt i programmet er ny for os endnu. Knud Erik 

og Bent er spurgt om de vil deltage . Trygt at snakke med nogen, der " har prøvet det før". 

Til sidst, har vi nok, som en selvfølge forbøn, som en naturlig del af mødet, hver gang. 

 

Rebekka: Idé til udadrettet arrangement - Rune Herholdt koncert. Pris 22.000 kr. Sagtens 

tage passende entré. 

 

Christian J: Kommentar til forbøn. - Det kan lyde som om forbøn er noget specielt.  Forbøn 

en naturlig del af det kristne fællesskab. 
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Derefter en snak omkring vigtigheden af at vi er klar til at tage imod mennesker, der 

kommer ind i vores hus. Også hvis de der kommer er lidt forskellige fra os selv.  Vi må 

møde dem som et medmenneske og med et åbent sind. 

 

Knud Erik retter en stor tak til Erik Christiansen og Bodil Wiwe for arbejdet i 

menighedsrådet. - En tak for julehjælp i menighedsplejen. Tak til Kristoffer/IMU for 

fremlæggelse. Og ligeledes tak til støtte omkring flygtningearbejdet. 

 

 

 

Ad 9. Eventuelt 

Arne Risager opfordrer til at man benytter mobilepay til kaffe og gaver, så er det 

fradragsberettiget med gaver. 

 

Andreas oplyser at der bliver gennemgang af teknik på et tidspunkt for mødeledere og alle 

andre der kunne være interesserede. 

 

Bent retter en tak til bestyrelsen for måden der bliver arbejdet på. 

 

Opfordring fra Henrik til at deltage i Lederkonferencen. 

 

Formanden runder aftenen af med en tak til Christian for opgaven som dirigent. En tak til 

Houng, som  bestyrelsen glæder sig til at arbejde sammen med og en tak til alle der er 

mødt op og på forskellig vis har medvirket ved aftenen. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     Ref.ln.13.2.2019 
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