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Menighedsrådsmøde i Johanneshuset tirsdag den 9.  januar 2018 kl. 15.00 

 

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. Godkendelse af plan for tilgængelighed til kirken 

 

5. Datoer for gudstjenester på Sofiegården 

 

6.     Køreplan for præsteansættelse 

 

7. Evt. menighedsudflugt 

 

8. Hjælp til fællesgudstjeneste 2. pinsedag 

 

9. Eventuelt 

 

10. Godkendelse af referat 

 

Lukket møde: 
 

11. Personalesager 

 

 

Referat: 

 
 

 Dagens sang:  Lone Klok  - 141 – Der er så meget, der kan trykke 
 

Ad.   1. Dagsorden godkendt med tilføjelse af pkt. 8 a:  

Godkendelse af delvis udfasning/indskrænkelse af Østre Kirkegård 

 

Ad.   2. Skrivelse vedr. henvendelse om FLØS. Skrivelse vedr. honorar for formænd og 

kirkeværger. 

Indbydelse til Stiftsdag 17. marts i Haderslev. 

 

Ad.   3.  a) Kirkeværgen: 

   Hejs til adventskransen er etableret i kirken og fungerer efter hensigten.  

Puslebord etableres i Johanneshuset så vi kan tilgodese de unge mødre med 

børn, som Ungdomspræsteriet inviterer til spisning en gang imellem. 
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  b) Præstegårdsudvalget: 

   Intet. 

 

  c) Aktivitetsudvalget: 

   Sogneeftermiddag i Johanneshuset den 10. januar kl. 14.00. 

 

  d) Filmklubben 

   Filmklubben har udsendt program. 

 

  e) Kirkegårdsbestyrelsen: 
   Intet. 

 
  f) Kirkemedarbejder: 
   Forbereder rundvisning i kirken den 18. april kl. 14.00 – ca.16.00. 

 

Ad.   4. Skitser for ændring af terræn og handicapvenlige adgangsforhold til kirken fremlagt. 

Planen blev godkendt.  

 

Efter mødet blev planen forelagt formand for Vejle kommunes Handicapråd  

Peter Skov Jørgensen.  

 

Flagstangen ønskes flyttet til en mere synlig position nær kirken og birketræet ønskes 

bevaret. 

 

Ad.   5. Datoer for gudstjenester på Sofiegården og hjælpere blev som følger: 

 

25. januar, Eva Jensen - 22. februar, Poul Erik Jensen - 29. marts, Anne Serup -  

26. april, Nina Damsgaard - 31. maj, Ib Holck - 28. juni og  26. juli, Birgit Flindt - 

30. august, Nina Damsgaard - 27. september, Jette Boesen -  

25. oktober, Nina Damsgaard - 29. november, Poul Erik Jensen -  

21. december, Eva Jensen. 

 

Ad.   6.  Annonceres i Præsteforeningens Blad den 24. april. 

Ansøgninger gennemgås i Johanneshuset den 15. - 16.maj. 

 

Den 17. maj afholdes der møde i Johanneshuset kl. 15.30 iflg. mail fra Leif Arffmann pr. 

24. november 2017 og genudsendt af formanden den 26. november.  

 
”Vedr. det orienterende møde med biskoppen den 17. maj er det aftalt med biskoppen, at der holdes møde kl. 15.30 med 

menighedsrådet og provstiudvalget. 

Da der er tale om to ledige stillinger i Sct. Johannes Pastorat (sognepræst Lone Klok går på pension den 1. juni 2018), skal 

der holdes to orienterende møder med menighedsrådet. Derfor er det aftalt med biskoppen, at der holdes et orienterende 

møde med menighedsrådet og provstiudvalget kl. 15.30 og dernæst et orienterende møde med menighedsrådet alene, uden 

provstiudvalgets tilstedeværelse om den anden ledige stilling, når det første møde er afsluttet.” 

 

Den 19. juni evt. indstillingsmøde.  

Prøveprædikener afvikles mellem den 1. og den 4. juni.  

Indsættelse den 2. september. 

 

Ad.   7. Menighedsudflugten aflyses i år på grund af den øgede arbejdsbyrde i forbindelse med 

præsteansættelser. 

 

Ad.   8. Anne Serup deltager i planlægningen af gudstjenesten og drengekor og organist deltager. 

 

https://dk.linkedin.com/title/formand?trk=pprofile_title
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Ad.  8a. Menighedsrådet godkendte en delvis udfasning/indskrænkelse af Østre Kirkegård. 

  

Ad.   9. Reception i forbindelse med Leif Arffmanns fratrædelse den 27. maj i DGI Huset vil der 

blive bestilt transport fra og til kirken. 

 

Udgifter til Garn i Mandagscaféen afholdes fremover af menighedsrådet. 

Tilladelse til Magnus Schlesinger at filme i og omkring kirken gives med det forbehold 

menighedsrådet forelægges og godkender det færdige resultat. 

 

100 stk.  af salmebogen ’100 salmer’ er anskaffet.   

  

Ad. 10. Referatet godkendt efter oplæsning. 

 

Ad. 11. Intet. 

 

 

Mødet slut kl.: 16.40 

 

I mødet deltog: Anne Serup, Birgit Flindt, Eva Jensen, Poul Erik Jensen, Nina Damsgaard, Lisbeth Frøkjær, 

Jette Boesen og Ib Allan Holck.  

Medarbejdernes repræsentant: Michael Astner. 

Kirkemedarbejder: Lone Norup Petersen  

Fraværende med afbud: Leif Arffmann og Tove Mikkelsen. 

 

Ref.: Ib Allan Holck 

 

Næste møde den 13. februar kl. 15.00  

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


