
SCT. JOHANNES SOGNS MENIGHEDSRÅD 
Haraldsgade 10 

7100 VEJLE       

Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde i Johanneshuset, Haraldsgade 10 
 
Tirsdag den 8. december 2020 kl. 17.00.  Der serveres sandwich og kaffe/te.  
   
Dagens sang: Henning (hvis vi må synge …) 

 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden  

 

2. Forslag om nedsættelse af dagsordensudvalg bestående af menighedsrådets formand, 

næstformand og en præst. Valg af præsten (Beslutning). 

 

3. Forslag om at menighedsrådsmøde begynder med punktet ”Siden sidst”, hvor hvert enkelt 

medlem fortæller, hvad der ligger vedkommende på sinde lige nu. Hensigten er, at vi alle 

bliver aktive fra mødets start (Drøftelse/Beslutning). 

 

4. Mødekalender for menighedsrådets møder i 2021 udarbejdes samt dato for rundvisning i 

pastoratets bygninger ved Dorte Volck Paulsen. Til orientering afholder provstiet forskellige 

møder for menighedsrådene i foråret (Beslutning). 

 

5. Til nedenstående udvalg og arbejde vælges medlemmer fra menighedsrådet. Under valget 

orienteres om indholdet i arbejdet (Beslutning): 

• Byggeudvalg  

(Næste møde: Ingen dato fastlagt, men bliver formodentlig medio januar.) 

• Aktivitetsudvalg  

• Præstegårdsudvalg  

• Jul i Fællesskab  

• Grøn kirke  

• Kontakt til diakoni  

• Kasserer til Sognets Arbejde  

• Webmaster 

 

6. Det tidligere menighedsråd har haft nedenstående punkter i begyndelsen af sine møder. 

Skal vi have samme praksis? 

• Skrivelser og efterretninger.  

• Nyt fra menighedsrådets udvalg:  

a) Kirkeværgen  

b) Præstegårdsudvalget  

c) Aktivitetsudvalget  



d) Kirkegårdsbestyrelsen  

 

7. Behandling af problematikken vedr. opførelse af Mathias Geigers komposition i foråret 

Pga. Covid-19 restriktioner er det ikke muligt at opføre den store version af kompositionen 

i Sct. Johannes i foråret 2021 som planlagt. Mathias Geiger har fundet to kirker i 

henholdsvis Kolding og Fredericia, hvor kompositionen kan opføres med fuld besætning. 

Problematikken vedr. projekts afvikling fremlægges af Dorte Volck Paulsen. Vi skal tage 

stilling til om, hvorvidt kompositionen kan opføres i Kolding/Fredericia eller om vi vil 

udsætte opførelsen, således at vi får den fulde version i Sct. Johannes kirken (Beslutning). 

 

8. Visionsarbejde. Et eksempel på hvordan Aarhus Nordre Provsti har grebet opgaven an. 

(Drøftelse). Bilag 1. 

 

9. Orientering om tilbagevendende punkter på menighedsrådets møder: Kvartalsrapport og 

udarbejdelse af årsbudget. Herunder orientering om Budget 2021 (Bilag2), som er 

udarbejdet af det tidligere menighedsråd (Orientering og drøftelse). 

 

9a I forbindelse med at sikre indgang og udgang i forhold til corona-afstandskrav mv.  ved 

julegudstjenesterne, skal vi have en afklaring af, hvorvidt det er muligt, at der er nogen fra 

menighedsrådet, der vil hjælpe ved gudstjenesterne juleaften (LFS orienterer). 

 

9b I forbindelse med gudstjenesterne på Sofiegården plejer medlemmerne fra menighedsrådet 
at deltage som kirketjenere på skift. Pt. er de aflyst, men de kommer forhåbentlig i gang igen i det 
nye år. De ligger altid den sidste torsdag i måneden kl.  14, 30 (mødetidspunkt 14,15 - ca. 15,45) (LFS 
orienterer). 

 
9c LFS mangler to frivillige til at tage med på Folkekirkens Feriehjælp (uge 26 el. uge 27). Mon nogen 

fra menighedsrådet har tid og lyst - eller kender nogen, der kunne tænke sig at deltage? Det er et tilbud 

under Samvirkende Menighedsplejer, hvor vi sender 6 familier afsted til et feriecenter i en uge - alt 

betalt! (LFS). 

 

10. Eventuelt  
 

11. Referatet godkendes og underskrives. 
 

 
Vejle, den 1. december 2020 

 
Venlig hilsen 
Henning Lauridsen, formand 

 
 
 



 

Referat af menighedsrådsmøde i Sct. Johannes Sogn tirsdag 8.12.2020 

 

Deltagere: Inge Kristiansen, Karin Møller Vakker, Jimmi Jacobsen, Karina Frank, Lisbeth Frøkjær 

Smed, Kevin Hasselstrøm Larsen, Paulina Lindholm, Jonna Madsen, Sarah Dedieu, Dorte Volck 

Paulsen, Ib Holck, Henning Lauridsen, Anne Serup 

 

1.  Dagsorden godkendt. 

2.  Dagsordensudvalg: Lisbeth Frøkjær Smed sammen med formand og næstformand  

             Alle kan indsende punkter til dagsorden 10 dage før mødet 

3.  Siden sidst fast punkt. 2 minutter pr. person. Forsøgsvis. 

4.  Mødekalender: 12.1, 8.2, 9.3, 13.4, 11.5, 7.6, 10.8, 14.9, 12.10, 9.11, 7.12  

 menighedsrådsmødet kl.17 

             Rundvisninger i præstebolig og kirke og spisning sammen med medarbejderne i    

             Johanneshuset tirsdag 26.1 mødetid kl. 16.15 i Johanneshuset 

5.  Byggeudvalg: Kevin Hasselstrøm og Henning Lauridsen 

             Aktivitetsudvalg: Karina, Jonna, Kevin, Jimmi, Paulina, Sarah, Birthe Ullerslev, Anne 

             Præstegårdsudvalg: Karina, Jonna 

            Jul i Fællesskab: Inge og Anne 

            Grøn kirke: Sarah, Henning, Kevin, Jonna 

            Kontakt til diakoni: Inge 

            Kasserer for Sct. Johannes Sogns Arbejde: Ib 

            Webmaster: Ib 

6. Faste punkter? Beslutning: Alle udvalg skal med. 

7. Beslutning: Version for orgel og kor og solist i 3 kirker i alt kr. 20.000. 

8. Visionsarbejde: Gruppe nedsættes: Kevin, Henning, Paulina, Sarah og Inge laver oplæg. 

Henning indkalder. 

9. Drøftelse af budgettet på næste møde 

      9 a kl.10 Henning og Kevin, evt. Bobby kl.12 Kevin kl. 14 Inge og Paulina kl.16 Inge.  

            Møde afholdes vedrørende juleaften. Sarah indkalder 

     9 b Turnus aftales på næste møde 

     9 c Jonna vil gerne være frivillig til Folkekirkens feriehjælp 

Evt. Inge hjælper som sanger ved meditativ aftenkirke 

Bagkant på møder?  

 

Referat: Anne Serup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notat vedrørende Menighedsrådsmøde tirsdag 8.12.2020 

 

Deltagere: Alle medlemmer af menighedsrådet bortset fra medarbejderrepræsentant Michael. 

Astner 

 

Punkter til næste møde eller et kommende møde 

Sognets arbejde 

Gennemgang af budget 

Besøgsven tjeneste - Inge laver oplæg 

Vågetjeneste 

Gennemgang af DAP - Ib udsender introduktion 

Retningslinjer for korarbejdet  

Visionsarbejde 

Udformning af referat 

 

 

Ib efterspørger billeder af medlemmerne 

 

Vi forsøger at holde møder af højst 2 ½ times varighed 

 

 

 


