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Menighedsrådsmøde i Johanneshuset tirsdag den 10. januar 2017 kl. 19.00 

 

Dagsorden:         
 

1. Godkendelse af dagsorden  

 

2. Skrivelser og efterretninger 

 

3. 

 

 

 

 

Nyt fra menighedsrådets udvalg: 

 a) Kirkeværgen  

b) Præstegårdsudvalget  

c) Aktivitetsudvalget  

d) Filmklubben 

e) Kirkegårdsbestyrelsen 

f) Kirkemedarbejder  

 

4. Budget 2017 

 

5. Datoer for hjælp ved gudstjenesten på Sofiegården 

19. januar (Birgit) – 16. februar – 16. marts – 20. april -18. maj – 15. juni – 20. juli –  

17. august – 21. september – 19. oktober – 16. november - ? december 

 

6.     Valg af medlemmer til musikudvalg, der i samarbejde med organisten planlægger 

koncertmæssige tiltag 

 

7. Brug af Mobil Pay ved indsamlinger 

 

8.  Jul i fællesskab 

 

9.  Godkendelse af forretningsorden for Sct. Johannes Sogn 

 

10. Godkendelse af referat 

 

11. Eventuelt 

 

 

Lukket møde: 
 

12. Personalesager 

 

 

Referat: 

 
 Dagens sang: Birgit Flindt – 248 – Vær velkommen, Herrens år 

 

Ad.   1. Dagsorden godkendt med følgende ændringer: 

Tilføjelse af pkt. 4a Godkendelse af revisionsprotokollat – pkt. 5 udvides med vagter for 

specielle gudstjenester og pkt. 10 Nedtagning af juletræer – godkendelse af referat bliver 

flyttet til pkt. 12. 

 

Ad.   2. Indbydelse til Informationsaften for nye Menighedsrådsmedlemmer i Vejle Provsti.  

Skrivelse fra Landsforeningen af Menighedsråd og Præsteforeningen. 
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Ad.   3.  a) Kirkeværgen: 

   Forslag om ændring af bedene på sydsiden af kirken. 

Vandindtrængning i kælderen i sikringsrummet. Forsøges afhjulpet ved 

rensning af sandfang. 

 

  b) Præstegårdsudvalget: 

   Intet. 

 

  c) Aktivitetsudvalget: 

   Aktivitetskalenderen er udkommet og kan findes i kirken og 

Johanneshuset. 

 

  d) Filmklubben 

   Filmklubben viser filmen ”Den danske pige” den 26. jauar. 

 

  e) Kirkegårdsbestyrelsen: 
   Da man ikke kunne finde en formand for 4 år, blev Emil Tang fra  

Vor Frelsers Kirke valgt for ét år.  

 
  f) Kirkemedarbejder: 
   Lone Petersen arbejder på at skaffe frivillige til de forskellige aktiviteter. 

Der arbejdes også på at lave en fælles aktivitetshjemmeside for alle 

institutioner og i Vestbyen. 

 

Ad.   4. Birgit Flindt fremlagde Budget 2017. 

 

Ad. 4a. Revisionsprotokollatet blev godkendt. 

 

Ad.   5. Gudstjenesterne bliver betjent af følgende: 19. januar (Birgit) – 16. februar (Eva) –  

16. marts (Pol Erik) – 20. april (Jette) -18. maj (Ib) – 15. juni (Anne) –  

20. juli (Jette) – 17. august (Birgit) – 21. september (Nina) – 19. oktober (Birgit) –  

16. november (Eva) - ? december (Tove). 

 

Fastelavnsgudstjeneste den 26. februar. Henning Ransby har givet en 

forhåndsgodkendelse af at stå for tøndeslagningen såfremt intet andet skulle komme i 

vejen. Ib sørger for at åbne Johanneshuset lige efter gudstjenesten. 

 

Skærtorsdag den 13. april vil Birgit sørge for borddækning. Eva leverer tærter, Leif, Lisbeth 

og Jette laver salater og Birgit sørger for kød og dessert. 

 

Bededag den 12. maj sørger Birgit for varme hveder til morgenkaffen kl. 9.30 

 

Ad.   6. Punktet blev drøftet. Tages op senere. 

 

Ad.   7. En eventuel samlet Mobil Pay løsning for alle by-kirkerne undersøges nærmere af 

kirkegårdskontoret. 

 

Ad.   8. Birgit Flindt deltager ved mødet om Jul i fællesskab i Nørremarkskirken den 2. marts kl. 

17.00.  

 

Ad.   9. Tilrettet forretningsorden for Sct. Johannes Sogn udarbejdet.  

Medsendt som vedhæftet fil. 
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Ad. 10. Menighedsrådet besluttede at juletræerne på plænen og i kirken ikke skal nedtages før 

efter Helligtrekonger. (Undtagelsesvis fjernes træet i kirken hvis det taber alle nålene)  

 

Ad. 11. Mandags cafeen mangle afsætningsmulighed for strikketøjet som indtil nu har været sendt 

til Fattige mødre i Rumænien.  

Andre muligheder undersøges – evt. hjemlige aftagere. 

 

Ad. 12.  Referatet oplæst og godkendt. 

 

 

Mødet slut kl.: 20.45 

 

I mødet deltog: Birgit Flindt, Tove Mikkelsen, Anne Serup, Eva Jensen, Poul Erik Jensen, Jette Boesen, 

Nina Damsgaard og Ib Allan Holck.  

Medarbejdernes repræsentant: Michael Astner. 

Kirkemedarbejder: Lone Norup Petersen. 

Fraværende med afbud: Leif Arffmann og Lisbeth Frøkjær Smed og Lone Klok.  

(Leif Arffmann deltog dog ca. den sidste halve time). 

 

Ref.: Ib Allan Holck 

 

Næste møde den 14. februar kl. 19.00  

 

Framelding til menighedsrådets møder sker til Michael Astner senest søndagen før mødet tlf. 21 68 92 95. 

 

 

 

 

 

 

 


