
 Sct. Johannes Sogns Menighedsråd  
Indkaldelse til menighedsrådsmøde tirsdag den 7. december 2021 kl. 17 i 
Johanneshuset. Der serveres en let anretning, kaffe og te på mødet.  
Afbud til Henning senest søndag 5. dec. kl. 12.  
 
Dagsorden:  
1. Godkendelse af dagsorden  

2. Til nedenstående udvalg og arbejde vælges medlemmer fra menighedsrådet. Under valget orienteres 
om indholdet i arbejdet (Beslutning):  

• Byggeudvalg – ikke noget valg  

• Aktivitetsudvalg  

• Præstegårdsudvalg  

• Jul i Fællesskab  

• Grøn kirke  

• Kontakt til diakoni  

• Kasserer til Sognets Arbejde  

• Webmaster  
 
3. Orienteringspunkter  

• Tilbygning  

• Præsteboligens garage  

• Nyt fra kontaktpersonen  

• Kirkegårdsbestyrelsen  

• Aktivitetsudvalget  

• Annoncering i Ugeavisen  
 
4. Indsamlingsliste for dette kirkeår drøftes og godkendes  
 
5. De frivillige – hvem holder tovet for hvem? Herunder: Hvem er vi i Johanneshuset. Hvad laver den 
enkelte? Hvordan lapper opgaverne over hinanden? Hvordan gør vi de frivillige synlige? Hvordan 
tilgodeser vi de frivillige?  

6. Kirkefrokost – hvad vil vi med fællesskabet  

7. Hellig tre konger gudstjeneste og Skærtorsdag  

8. Årshjul –planlægning af ekstraordinære møder i MR, f.eks. budgetmøder …  

9. Program for visionsdagen (Drøftelse)  

10. Eventuelt  

11. Referatet godkendes og underskrives.  
 



 
• • Når vi skal lave bygningssyn skal vi holde os dette for øje iflg. Provstiudvalget: Synsprotokollen 
skal indeholde det man ser og det, som det koster at lave. Fotoregistrering. Synsprotokollen er ikke en 
ønskeliste.  

• • At søge fonde – person i stiftet Lene?  

• • Punkt som ikke behøver være nu, men:  

• • Opdatering af sogneudflugt.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 7. december 2021  

kl. 17 i Johanneshuset.  

Deltagere: Inge Kristiansen, Henning Lauridsen, Ib Allan Holck, Jimmi Jacobsen, Kevin Hasselstrøm 

Larsen, Jonna Madsen, Paulina Lindholm, Maria Mienert, Marianne Aas Thomsen, Karina Frank, Anne 

Serup, Dorte Volck Paulsen 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden blev godkendt med tilføjelser 

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

orienteres om indholdet i arbejdet (Beslutning): 

• Byggeudvalg – ikke noget valg - byggeriet er afsluttet 

• Aktivitetsudvalg Anne, Karina Jimmi, Jonna, Kevin, Lisbeth 

• Præstegårdsudvalg: Karina, Jonna 

• Jul i Fællesskab: Anne (tovholder) 

• Grøn kirke: Kevin, Henning Camilla, Jonna, Marianne overvejer 

• Kontakt til diakoni: Inge, udvalg: Inge, Jonna, Kevin 

• Udvalget inviterer Signe Toft til at komme og holde oplæg  

• Kasserer til Sognets Arbejde: Ib, Henning (der skal være 2 underskriftsberettigede) 

• Webmaster: Ib 

• Park og udendørsområder: Grøn kirke tager sig af området 

• Indendørs indretning: Marianne, Camilla og Henning, Kevin vil gerne deltage ad hoc 

      Det skal overvejes om der skal nedsættes et personaleudvalg 

3. Orienteringspunkter 

• Tilbygningen er færdig 

• I præsteboligens garage er gulvet lavet og arbejdet fortsætter 



• Nyt fra kontaktpersonen: der har været møde om hvordan Corona pas skal håndteres 

Personalet har udfyldt apv'er og Jimmi som kontaktperson forestår det videre arbejde  

• Kirkegårdsbestyrelsen: der skal være møde vedrørende Østre kirkegård 

• Annoncering i Ugeavisen 

 Henning har varet til møde med Ugeavisen og har påpeget problemet med den manglende 

 levering af Ugeavisen i store dele af Vestbyen.  

 Layoutet af annoncen er heller ikke tilfredsstillende 

 FK-distribution bør redegøre for hvor ugeavisen uddeles, Henning kontakter dem 

4. Indsamlingsliste for dette kirkeår drøftes og godkendes  

Samme indsamlingsliste i 2022. Listen kan evt. revurderes i forhold til hvor mange penge der 

indsamles til de enkelte organisationer 

4 b Indkøb af møbler til sognehuset og den videre proces  

Vi går ind for tilbuddet fra M Office, Henning skriver til Provstiudvalget 

5. De frivillige – hvem holder tovet for hvem? Herunder: Hvem er vi i Johanneshuset. Hvad laver den 

enkelte? Hvordan lapper opgaverne over hinanden? Hvordan gør vi de frivillige synlige? Hvordan 

tilgodeser vi de frivillige? 

Hvordan siger vi tak til de frivillige? 

De frivillige inviteres til middag med menighedsrådet og med til mandagscafeens udflugt 

Desuden inviteres de frivillige med til visionsdagen 

6. Kirkefrokost – hvad vil vi med fællesskabet 

Måske skal vi prøve at få frivillige til at hjælpe med at bistå med madlavning til familiegudstjenester 

De fælles spisninger er vigtige aktiviteter, som giver fællesskab 

6. a Mødekalender for 2022 

Tirsdage: 11. januar, 8. februar, 8. marts, 12. april, 10. maj (Menighedsmøde kl. 19),14. juni 

Møderne begynder kl. 17. Møderne i sidste halvdel af 2022 aftales på kommende møde. 



7. Hellig tre konger gudstjeneste og Skærtorsdag 

Skærtorsdag planlægges senere 

7a Sofiegården 6. Januar Jonna 

8. Årshjul – planlægning af ekstraordinære møder i MR, f.eks. budgetmøder ... 

9. Program for visionsdagen (Drøftelse) 

Paulina og Camilla holder møde onsdag d. 8 og laver program 

10. Bemanding i juledagene i forbindelse med kontrol af Corona pas ved juledagenes kirkelige 

handlinger. 

Juleaften: Kevin hjælper Michael med at tjekke Corona pas, Karina hjælper til 

Kirketjener skal have tid til at rydde op og spritte af mellem de 2 gudstjenester  

10 a De ni læsninger  

Læsningerne er fordelt 

Oplæserne møder kl. 15.00 

11. Eventuelt 

Eventuelt Korprojekt i april 

12. Referatet godkendes  

Referatet blev godkendt 

/AS 

 

 

 

 

 


