
 

 

 

 

 

 

 

Referat menighedsrådsmøde torsdag d. 7. Juni 2018 

Afbud: Jan og Mette Thaarup, Knud Kreilgaard 

Tilstede: Mark Lewis, Erik Brogaard, Bente Aalbæk, Louise Aaen, Inger Svendsen, Gitte 
Thaarup, Helle & Per Christiansen, Peer Thaarup, Margit Hansen, Birthe Christensen, 
Dorte Bhutho. 

Til pkt. 2: Anne Kirstine Clausen og Carsten Morsbøl 

 
1. Indledning v/Mark L. 

Indledte med salme nr. 470 - Når kærligheden får magt i verden. 
Indledning med tanker om 2. kor. 4:16-18  
 

2. Tema: Fornyelse i Gudstjenesten/ organister inviteret til dialog 
Anne Kirstine:  

 Synge et vers af den salme, der spilles under uddelingen af nadveren, efter sidste 
hold. 

 Der mangler forsangere til lovsangene.  
 De ældre/gangbesværede kunne være med i den sidste runde af uddelingen.  
 Kirkevagten sørger for at de har glas. Hvis de får nadver i en omgang for sig selv, 

skal de også have et udsendelsesord. 
 Opfordring til at synge nogle af vores gode gamle salmer - og især om sommeren,  

begynde med en morgensalme. 
 Forslag om stillegudstjenester i sommerperioden om aftenen - evt. onsdag aften, 

hvor man kan inddrage de unge mennesker, som er hjemme på ferie.  
Carsten:  
Carsten kom med en lang række idéer og visioner for den fremtidige Gudstjeneste. Vi 
mener, at det vil være en god idé at tage det op på en inspirationsdag, hvor hele 
menigheden kan være med.  
Carsten mener, at der skal være 3 grundstene i enhver Gudstjeneste. Den skal være 
Bibelsk, Profetisk, verdsligt/ social/lav tærskel/anknytningspunkt til nye. Gudstjenesten kan 
have alle mulige faconer, bare de andre ting er i hus. 
Vil gerne se gudstjenesten som en forsmag på himmelen. 
Ikke kun envejskommunikation.  
Vil gerne se gudstjenesten som et teaterstykke, som du er en del af - Teatergudstjeneste. 



Samtalegudstjeneste kunne også være spændende. 
Måltidsgudstjeneste, hvor man spiser sammen samtidig. 
Fastegudstjeneste. 
Modulér trosbekendelsen ind efter første salme den søndag vi har nadver. 
Evt. flere mellemspil. 
 
  

3. Nyt fra finanskomiteen/ v. Komiteens deltagere 
Da hverken Jan Thaarup eller Knud Kreilgaard kunne være til stede, fortalte Gitte lidt 
derfra. Det er på landsmødet besluttet, at præsternes løn skal stige med 30.000 over 3 år 
inkl. pension og feriepenge. Har man egen bolig lægges der 20 % oven på lønnen, i 
forhold til dem der har embedsbolig. Det er 5 % mere end nu. Altså 60.000 for vores 
vedkommende. 
 
Henrik Carlsen har informeret Finanskomiteen om Frederikshavnerordningen. Det bliver 
lagt meget om. Der bliver puljer, som man kan søge. Medlemstilskud, men beløbet er ikke 
fastlagt. Der er tilsyneladende en del ting, der endnu ikke er fastlagt. Man skal også til at 
lægge mere vægt på aktivitetstimer, da tilskuddet for en stor del vil være afhængig af det. 
Vi skal have kigget på registreringen af Myretuen mm. 
Henrik Carlsen har tilbudt at komme og sætte os ind i reglerne, når de er lagt fast. 
  

4. Forslag til egenbetaling for konfirmander/ v. Louise 
Vedtaget: Ved intro til det nye konfirmandhold, får de en seddel med oversigt over 
udgifterne i forbindelse med  konfirmandundervisningen - 1000 - 2000 kr. alt efter, hvor 
stort holdet er. Nederst på sedlen vil der stå, at kirken forventer, at man betaler beløbet ind 
på kirkens konto (kontonummer). På den måde kan de trække beløbet fra i skat. 
 

5. Tema fra Pastoratskonference:  
En dag til arbejde med vores 3 visionsspørgsmål.  

 Vejen fra dåb til fuldt medlemsskab 
 Aktivering af de frivillige 
 Den grønne græsplæne. 

Vi har haft en aften i menighedsrådet, hvor vi har talt om disse emner. 
 
Forslag: Inspirationsdag hvor vi arbejder med de 5 fokusområder landsledelsen lægger op 
til.  

 Fornyelse/revitalisering af kirken 
 Udvikling af nye ledere 
 Fattigdom 
 Global sundhed 
 Åndelighed 

Ansvar for inspirationsdag: Gitte Thaarup, Margit Hansen, Helle Christiansen, Dorte 
Bhutho, Jan Thaarup? (Mark spørger). Louise kommer med datoforslag. Tanker om 
gudstjenestefornyelse kan tages in under et af punkterne. 
 

6. Nyt fra Landsmødet/v. Deltagere 



Kirken har fået 4. nye præster (Lokalpræster: Maria Thaarup og Maria Aaskov; Klaus og 
Virginia Hønnicke). Landsmødet ligger i st. bededagsferien næste år, foregår på 
Lægården og arrangeres af MBUF og landsledelsen 
 
Næste år skal der være ekstraordinær generalkonference, hvor man skal tage stilling til 
kirkens holdning til ”den menneskelige sexualitet”. Der blev på landsmødet fremlagt 3 
muligheder at tage stilling til. I 2020 er der så igen generalkonference, og der ser vi hvad 
der sker med kirken. 
 
Vi skal tage stilling til, om vi skal aflyse vores egen gudstjeneste på landsmødesøndagen? 
I år var der 21 til gudstjeneste. Menighedsrådet mener, at det sender et godt signal, hvis vi 
aflyser vores egen og bakker op omkring gudstjenesten på landsmødet (Når det afholdes i 
rimelig afstand fra Strandby).  
 
Delegeretmødet: Man ønsker at lægge arbejdet med kontingentopkrævning tilbage i 
lokalforeningerne for at minimere arbejdet for landsledelsen, for at kunne undvære den 
ansatte, da vi ikke får tilskud fra Tipsmidlerne mere.  
Louise Aaen er stadig formand. De andre i Mbuf-styrelsen er: Jonas Hjørne, Emil 
Marqversen, Anne Thompson, Line Bertelsen, Daniel Steinvig, Andreas Morsbøl, Emilie 
Holm og Christian Madsen. 
 
Lægården: Godt resultat. Jeanne (etårsarbejder) fortalte om arbejdet på Lægården, 
Duncan fortalte også om hans arbejde de 24 timer han er der (hver onsdag). 
 
Hilsen med hjem fra biskoppen med stor tak for festgudstjenesten, og hele arrangementet 
omkring underskrivelsen af samarbejdsaftalen I Strandby og det store fremmøde af 
Metodister også i København. Vi har vist metodistkirken fra sin allerbedste side.  
Dejligt at der også var stort fremmøde af metodister til festgudstjenesten i København. 
Organisten bemærkede at det var dejligt at der var så mange metodister, og at det kunne 
mærkes på salmesangen. 
 
 

7. Langtidsplanlægning/v. Præsterne 
Louise gennemgik program for juli - august, langtidsplanlægning og datoer for 
menighedsrådsmøder. 
 

8. Nyt fra spejderne/v. Peer 
Man har afholdt første bestyrelsesmøde i den nye struktur. Det gik fint. Underudvalgene 
skal bringes i spil og fungere. De skal finde deres ben i den nye struktur. Rasmus Aaen og 
Christina Jensen er gruppeledere. Bestyrelse: Helle Christiansen, Per Thaarup  + Claus 
Pedersen (formand). Marianne Andresen og Lone Thomsen er forældrerepræsentanter. 
Inger Svendsen er fortsat kasserer. Louise præsterepræsentant. 
Det egentlige arbejde skal laves i underudvalgene, som folk har meldt sig til. 
 

9. Siden sidst: 
a) Foldedør nedlægges?/kirkeværgerne 

Vi mener ikke at nogen vil savne den, så den fjernes af kirkeværgerne. 



 
b) Fortsat yoga i pyramidesalen/v. Gitte 

tirsdag formiddag + eftermiddag, torsdag eftermiddag og fredag formiddag. 
 

c) Fælleskirkelig Gudstjeneste d. 4/3 
Stor ros, Det var en stor oplevelse. Ros fra biskoppen, Hanne Engbjerg…. 
 

d) Generalforsamling i MK d. 12/3 
Kører fint. Ingen ændringer i ledelsen.  
 

e) MBUF leder-insp.-weekend/v. Louise 
LIV - i marts. Samme næste år. Gillwell spejderleder Stine Homann og ....... 
Man kan ikke lede andre med mindre man kan lede sig selv. 
 

f) Palmesøndag 
m. konfirmation 
 

g) Pinselejr og Gudstjeneste  
På farmen - fantastisk lejr med afslutningsgudstjeneste. Ros fra MS landsledelse.. Dejligt 
at menigheden deltog i gudstjenesten. 
 
Tema-aften om perfektionisme m. Anne Bjerre og Rikke 
 
Nordjysk kirkedag m. Charlotte Rørt 21 april 
 
Aarbejdsdag: kirkeværgerne + 5 andre. Hvis der ikke kommer flere fremover, må vi hæve 
budgettet. Idé om Jobbank hvor man kan melde sig til forskellige opgaver. Vigtigt at 
synliggøre opgaverne. 
 

10. Evt. 
Demenskoordinator på strandgården vil gerne lave noget sammen med os. Måske i MK 
som et åbent møde. 
 
Mark Lewis  takkede Per Christiansen og kirkeværgerne for hans og Ninas nye køkken 
 
Fint at orgelpiperne er blevet hængt op på væggen. 
 
Afslutning v/Louise - bøn 
 
 
Kaffehold: 23. august - Jan og Mette Thaarup 
 

 

 

 



Juli 2018 

3‐6 juli MB lejr 

Søndag 1. juli kl. 10.00 Gudstjeneste med nadver 

9.‐13. juli MS lejr 

Søndag 8. juli kl. 10.00 Gudstjeneste 

Søndag 15. juli kl. 10.00 Gudstjeneste 

Søndag 22. juli kl. 10.00 Gudstjeneste 

Søndag 29. juli kl. 10.00 Gudstjeneste 

30. juli‐3. august MU lejr 

 

August 2018 

4.‐11. august Sommerhøjskole på Solborgen 

Søndag 5. august kl. 10.00 Gudstjeneste med nadver  

Lørdag 11. august kl. 10.00 spejder opstart 

Søndag 12. august kl. 11 Gudstjeneste 

Søndag 19. august kl. 10.00 Gudstjeneste 

Onsdag 22. august kl. 10‐12 Myretue opstart 

Onsdag 22. august kl. 18.30 Børnekor opstart 

Onsdag 22. august kl. 19.15 Dans opstart 

25‐26 august Stafet for livet, spejderne deltager med et hold  

Søndag 26. august kl. 10.00 Gudstjeneste med kickoff – 90 års fødselsdag Tema: Jesus & JP 

Mandag 27. august kl. 14.00 MK udflugt til Kirsten og Frank Robenhagens sommerhus i Sulbæk.  

Onsdag 29. august kl. 19.30 Ichthus 

 

Kommende menighedsrådsmøder 

23. august, 4. oktober, 15. november, 17. januar, 7. marts, evt.  pastoratskonference 7. april 

Forslag til inspirationsdag: 28. oktober efter kirkekaffe med temaerne: Global sundhed – tjeneste med de 

fattige – lederudvikling – nye trosfælleskaber og revitalisering af gamle menigheder 

 
 
 
 
 



Programoversigt for vintersæsonen 2018‐19 
 

Vision – være kirke for alle – skabe muligheder for møde med den levende Gud.  
Døre ind i fællesskabet – vækst i tro og discipelskab – menighedsudvikling og mission 

 
 

Børn & Unge SPEJDER – DANS – BØRNEKOR – PIGEKOR – MYRETUE – BØRNEKIRKE – 

UNGDOMSMØDER – UNGDOMSLEJRE  
 

Undervisning KLUB 3 – KONFIRMANDER –LÆGPRÆDIKANTKURSUS – METO‐HVA‐FOR‐NOGET?  
 

Gudstjeneste SØNDAG – FAMILIEGUDSTJENESTE – CHILL – JUNIOR/SENIORGUDSTJENESTE – 

HØJTIDER – TEMA (Jesus &Jyllandsposten) ‐ FÆLLESKIRKELIG  
 

Koncert  RED HOT FOUR + 1 – SIGURD  
 

Kor & Bands ICHTHUS ‐ WESLEY CHAPEL SINGERS – BØRNEBAND  
 

Små/særlige grupper CAFE QVINDFOLK ‐ MAN(D) MØDES –MANDAGSLÆSEGRUPPE – 

BIBELGRUPPE OM MIG OG MIN NÆSTE ‐ MISSIONSGRUPPE – MK – DE GRÅ SYNGER – YOGA – 
BIBELFORMIDDAG  

 

Fællesskabsaftner MUSIK OG HELBREDELSE – SHADIS Historie   
 

Retræte EN DAGS – PILGRIMSTUR 

 

FOKUS 25‐45 ÅRIGE – FRIVILLIGE IND I TJENESTE – VEJEN TIL BEKENDENDE MEDLEMSKAB – DEN 

GRØNNE GRÆSPLÆNE ‐ GUDSTJENESTEFORNYELSE 
 

 


