
Sct. Johannes Sogns Menighedsråd 

Der indkaldes hermed til menighedsrådsmøde tirsdag den 13. april 2021 kl. 18. 

Mødet foregår online via Zoom.  

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Nyt fra  

o Kirkeværgen om bygningssyn. Bilag /Ib 

o Præstegårdsudvalget – orientering om forløbet med garagen /Henning 

o Aktivitetsudvalget /Anne 

o Bestyrelsen for Vejle Kirker og Kirkegårde /Henning 

o Byggeudvalget for tilbygning af provstifløj /Henning 

2a Oplæg mv. af Matthias Geiger vedr. arbejdet som korleder, korforslag, koncerter samt   

forslag om ophængning af forhæng i korbuen under koncerter med korene.  

3. Nyt fra udvalget for besøgstjeneste. Bilag /Inge 

4. Gudstjeneste Bededag 30. april, bemanding /Lisbeth 

5. Friluftsgudstjeneste 2. Pinsedag, mandag d. 24. maj, i Skyttehushaven 

6. Familiegudstjenester (15. apr. - i løbet af året og lidt økonomi i den forbindelse. /Camilla 

7. Orientering om økonomi /Inge 

8. Tilgængelighed på hjemmesiden døve og blinde. Erfaringsopsamling fra webinar og krav til 

vores hjemmeside (WAS) 

9. Nyt fra repræsentantskabsmødet Ungdomspræsteriet /Lisbeth, Karina 

10. Evt. 

11. Siden sidst. Bordet rundt – mulighed for at fortælle, hvad man er optaget af for tiden.  

12. Referat kommenteres og godkendes efter oplæsning. 

/Henning Lauridsen  

 

 

 

 



Referat af menighedsrådsmøde i Sct. Johannes Sogn  

 

Deltagere: Henning Lauridsen, Ib Holck, Inge Kristiansen, Jimmi Jacobsen,  

Jonna Madsen, Karina Frank, Kevin Hasselstrøm Larsen, Michael Astner, 

Lisbeth Frøkjær Smed, Matthias Geiger, Paulina Lindholm, Anne Serup.  

Afbud fra Dorte Volck Paulsen 

1. Dagsorden blev godkendt 

2. Kirkeværgen: 

Der indhentes tilbud på nyt tårntag. Synsudsatte arbejder søges lavet. 

Præstegårdsudvalget:  

Der indhentes tilbud på ny garage. 

Aktivitetsudvalget:  

Sogneeftermiddage og -aftner for efteråret er planlagt. 

Bestyrelsen for Vejle Kirker og kirkegårde:  

På sidste bestyrelsesmøde blev behandlet en klage vedrørende urnegrav. 

Bestyrelsen gav dispensation, således at der kan placeres tre urner på dette 

gravsted.  

Østre Kirkegård har jubilæum, Henning deltager i udvalg vedrørende fejring. 

Byggeudvalg:  

Udgiften til byggeriet af den nye provstifløj er højere end budgetteret, forhåbentlig 

findes en løsning på byggemøde 14.04.21, så byggeriet kan påbegyndes. 

2a. Matthias holdt et oplæg om akustikken i kirken, ved koncerter er det et problem 

at lyden går bagud fra korbuen.  

Matthias har et forslag til et lydforhæng til en rimelig pris.  

Der er forskellige holdninger i menighedsrådet, nogle lægger vægt på at det 

oprindelige synsindtryk af kirken bevares, mens andre lægger vægt på den 

musikalske oplevelse for korister, publikum og dirigent under koncerter.  

Punktet fortsætter på næste møde og her tages en beslutning. 

3. Gruppen vedrørende besøgstjeneste har lavet udkast til 2 foldere, disse blev 

godkendt. Inge orienterede om projektets tidsplan.  



Busturene starter, når restriktionerne tillader det. Henning og Kevin meldte sig til 

også at være værter på turene sammen med Inge, Jonna og Anne. 

4. Den 26. april tager vi stilling til, om det er muligt at servere varme hveder og kaffe 

efter gudstjenesten Bededag.  

Jonna og Henning er værtspar. 

5. Til friluftsgudstjenesten 2. Pinsedag i Skyttehushaven kl. 14 prædiker Dorte og 

drengekoret medvirker. 

6. Camilla beder om, at der bliver afsat penge på budgettet til familiegudstjenester. 

Beslutning: det sker fra budget 2022. 

7. Vi modtager kvartalsrapport efter 25. april. Økonomien diskuteres på næste 

møde. 

8. Der skal laves en tilgængelighedserklæring vedrørende hjemmesiden.  

Vi forventer en vejledning fra Provstiet/Stiftet.  

Punktet fortsætter på næste møde, hvor vi nedsætter et udvalg til støtte for Ib, som 

gerne vil fortætte med arbejdet med at bestyre hjemmesiden. 

9. Der foregår et imponerende arbejde i Ungdomspræsteriet, deres regnskab er 

godkendt og er nu adskilt fra Johanneskirken.  

Anders Michael og Marianne deltager gerne i et fysisk møde og fortæller om deres 

arbejde. 

10. Flagregulativet tages op på næste møde og revideres.  

Vores feriehjælp har modtaget 5.000 kr. i støtte. 

Nye affaldsspande er på vej. 

11. Camilla har reserveret kirkehoppeborg til kirkens fødselsdag, det praktiske 

vedrørende hoppeborgen aftales på næste møde. 

Udvalget vedrørende kirkens fødselsdag opfordres til at holde møde inden næste 

menighedsrådsmøde.                                                                         

 

14.04.21 Anne Serup 


