
Referat af menighedsmødet den 25. januar 2023 
Hjørring Baptistkirke kl. 19:00 

 

Anders Hyldgård indledte med citater fra "Det er kristendom" af C.W. Lewis - citater som   

puffer lidt til os som kristne.  

 

1. Godkendelse af referat fra menighedsmødet den 13. november 2022   

(bilag 1). 
Ændringer til punkt 11 vedr. orientering om separatkloakering på vores grund. 

"2 brønde" - ændres til - "der etableres 2 sæt skelbrønde".   

 
Referatet blev godkendt.  

  

2. Medlemsstatistik.  
Edith Ove døde den 22. januar 2023. 

Antal medlemmer 148. 

 

3. Opsigelse af Torben Andersens ansættelse på 1/3-del tid fra 31. juli 2023.  
Menigheden skal stemme om opsigelse af Torben Andersen. Efter en konstruktiv 

dialog med Torben, indstiller et enigt menighedsråd, at vi afslutter ansættelsen af 

Torben Andersen pr. 31. juli 2023.  

 

Der har været en god snak i menighedsrådet og Torben har selv været med i 

beslutningen. Torben ønsker at stoppe pr. 31. juli 2023. 

 

a) Afstemning om opsigelse af Torben Andersen.      
Stemmetæller: Carl Peter Bylund og Roman Kjær. 

Antal stemmeberettigede: 29 

Forslaget blev vedtaget med 27 stemmer for og 2 stemmer imod opsigelse af Torben  

Andersen. 

  

4. Fremlæggelse og afstemning om budget for 2023. 
Årets resultat budgetteret til -130.400 kr. 

Budgettet blev vedtaget. 

 

5. Øvrige valg iht. punkt 7.2 i forretningsordenen. 
Ved sidste menighedsmøde blev der ikke valgt personer til nedenstående poster.    

 

Bidragssekretær (2023-2024): 

Menighedsrådet har ikke haft mulighed for at indstille en person til denne post, men 

arbejder videre med sagen.  

Forpligtelseserklæringssekretær (2023-2024): 

Menighedsrådet har ikke haft mulighed for at indstille en person til denne post, men 

arbejder videre med sagen.  

Menighedsmødets sekretær (2023-2024): 

Anja Steengaard blev valgt. 

 

6. Menighedsrådet orienterer. 
• Menighedsrådets konstituering: Elizabeth Andersen - formand, Mads Andersen - 

næstformand, Bente Worm - sekretær.  

  Bilag 1 



• Ungdomshuset i Hirtshals: Centerkirken i Hirtshals og den nærliggende 

børnehave er blevet spurgt, om de har interesse i at købe Ungdomshuset. Begge 

har takket nej. To ejendomsmæglere har afgivet en vurdering.  

Indtægter består af månedlig huslejeindtægt for lejlighed, leje af kælderrum og 

bankoklubbens leje af lokaler. Det er muligt, at der kommer indtægt fra endnu 

en lejer og derfor ligger salget stille i øjeblikket indtil der er kommet afklaring.  

Anders Hyldgård har besøgt bankoklubben og det er et rart fællesskab, hvor 

mange kender/har relationen til Ungdomshuset og vores kirke fra tidligere.  

• Medlemsskabsundervisning: Anders Hyldgård har undervisningsmateriale til nye 

medlemmer omkring vores (baptisters) værdier, praksis og retning. Han går med 

tanker om at lave 1-2 undervisningsaftener for hele menigheden, så vi som 

menighed kender indholdet af undervisningen.  

 

7. Nyt fra missionsgrenene.  
• MCFN: Har i juli holdt sommerlejr i Rubjerglejren. De har i lang tid gået med 

ønsket om et sommerarrangement og arven fra Lisbeth Munk har endelig gjort 

det muligt. Det var en rigtig god lejr og de har booket Drengeborgen i Strandby til  

sommer.   

• Alpha: Forventer at starte nyt hold den 1. februar 2023. Indtil videre er der 3 

tilmeldte. Der er uddelt 500-600 foldere til postkasser rundt omkring i byen, 

reklameret via Facebook  og der er sendt pressemeddelelse ud til lokalaviser.  

• MAC: MAC-weekend den 10.-12. februar 2023 i kirken. 

• Aktivitetsudvalg: Det var en god julekoncert med Happy Noice med ca. 225 

deltagere. Der arbejdes på en "Tur ud i det blå" evt. sammen med Sysselgildet. 

Øvrige arrangementer er besøg af Hjørring Gymnasiums Big Band den 3. maj og 

besøg af Fangekoret den 17. juni. 

• Organister til gudstjenester: Der blev opfordret til at vi kigger på de økonomiske 

ordninger, som organisterne har.  

 

8. Kalender.  
  6/2-23 Menighedsrådsmøde 

  2/3-23 Menighedsrådsmøde    

 18/3-23 Ledelsestemadag Vaarst Baptistkirke 

19/3-23 Menighedens årsmøde 

13/4-23 Menighedsrådsmøde 

  3/5-23 Koncert med Hjørring Gymnasiums Big Band 

10/5-23 Menighedsrådsmøde 

24/5-23 Menighedsmøde     

  8/6-23 Menighedsrådsmøde 

17/6-23 Koncert med Fangekoret 

17/7-23 LK1 

13/9-23 Menighedsmøde 

19/11-23 Menighedsmøde 

 

     9. Eventuelt.    
• Tour de Pedal: Hjørring Firmasport arrangerer Tour de Pedal og Roman Kjær 

spørger om vi har lyst til at være vært een gang i løbet af foråret. Der plejer at 

være 30-50 deltagere og start og slut vil være ved kirken. Efter cykelturen byder 

vi på kaffe og kan invitere indenfor i kirken.   


