Sct. Johannes Sogns menighedsråd
Menighedsrådsmøde i Johanneshuset tirsdag den 8. maj 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
g) Vedr. besættelse af præstestillinger i Sct. Johannes Sogn
4. Evaluering af arrangementer
5. Flagdage og flagpraksis
6. Blomster på alteret
7. Eventuelt
8. Godkendelse af referat

Lukket møde:
9. Personalesager

Referat:
Dagens sang: Ib Allan Holck – 262 Den blå anemone
Ad. 1. Dagsorden godkendt.
Ad. 2. Tre x inspiration om diakoni fra Haderslev stift til menighedsrådene.
Birgit Flindt og Nina Damsgaard har den 17.4. afholdt møde med provstiudvalget om
menighedsrådenes frie midler der ikke registreres ens i de forskellige sogne.
Ad. 3.

a) Kirkeværgen:
Birgit Flindt har bestilt en ny katafalk til ca. kr. 50.000,(Der var en bemærkning om, at store investeringer bør konfirmeres i
menighedsrådet inden indkøb.)
Menighedsrådet godkendte tilbuddet fra Tønnes & Ulstrup A/S, vedr. lofter i
kælderen, for at lydisolere konfirmandrummet.
Tilbudspris kr. 52.312,50 incl. Moms.
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b) Præstegårdsudvalget:
Syn på kirken, Johanneshuset og præsteboligen den 24. maj. Med start
kl. 13.00 i kirken.
c) Aktivitetsudvalget:
Halvårs-kalenderen for efteråret er næsten færdig planlagt.
Datoer for menighedsrådsmøder sættes også ind i programmet.
Aktivitetsudvalgets medlemmer skal aflevere materiale til kalenderen senest
den 1. juni til Ida G. Pedersen.
d) Filmklubben
Filmklubbens sidste forestilling i denne sæson er den 31. maj.
Ib Allan Holck sender fremover indbydelser til filmklubbens medlemmer.
Nina Damsgaard sender mailadresser m.v. til undertegnede.
e) Kirkegårdsbestyrelsen:
Intet.
f) Kirkemedarbejder:
Der har været 9 ansøgere til Folkekirkens Feriehjælp.
Birthe Ullerslev og Birthe Enggaard Jensen er medhjælpere på turen til
Jesperhus Feriepark.
g) Vedr. besættelse af præstestillinger i Sct. Johannes Sogn:
Der har været 4 potentielle ansøgere til præstestillingerne og 5 potentielle
ansøgere til provstestillingen, som har besøgt sognet.
Sidste frist for indsendelse af ansøgninger er mandag den 14. maj.
På følgende dage og tider fremlægges indkomne ansøgninger til gennemsyn:
tirsdag den 15.5. er der mulighed for gennemsyn kl. 14.00 - 17.00
onsdag den 16.5. er der mulighed for gennemsyn kl. 9.00 – 14.00
torsdag den 17.5. er der mulighed for gennemsyn kl. 9.00 – 14.00
torsdag den 17.5. møde med biskop Marianne Christiansen kl. 15.00
Ad. 4. Alsang med Birthe Rønn Hornbech var en stor succes med 120 deltagere.
Bederdags arrangementet med morgenkaffe og varme hveder den 27. april inden
gudstjenesen blev desværre en fuser. Måske på grund af manglende annoncering på
hjemmeside, Facebook og plakater i nærområdet.
Aktivitetsudvalget vil fremover arrangere ALSANG.
Ad. 5. Flagdage drøftet og vedtagelse om regler for flagning ved Sct. Johannes Sogn udsættes til
næste møde, hvor kirketjenerens liste over flagdage og tider fremlægges.
Ad. 6. To forskellige blomsterarrangementer var fremsendt fra blomsterhandlerne.
Igen af dem faldt i menighedsrådets smag.
Udvalget arbejder videre med en holdbar løsning.
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Ad. 7. Menighedsrådet bevilgede kr. 3.000,- friluftsgudstjenesten i Skyttehushaven,
mandag den 21. maj kl. 11.00. der forsøges at etablere fælleskørsel til haven.
Wilhelm Olausen som deltog i menighedsrådsmødet, havde nogle forslag til behandling i
menighedsrådet.
Forslag om etablering af et letmetal gelænder midt på trappen op til alteret, som kan
fjernes og sættes op efter behov.
Der stor brug for det, til vore dårligt gående kirkegængere.
Forslag om kaffe efter gudstjenesten hver søndag, så man får en mulighed for at hilse på
de andre kirkegængere.
Anmodning til præsterne om, at nævne ordningen med stående salmesang efter
prædiken, hver eneste gang.
Ad. 8. Referatet blev godkendt.
Ad. 9. Intet.
Mødet slut kl.: 16.25
I mødet deltog: Birthe Ullerslev, Anne Serup, Jette Boesen, Tove Mikkelsen, Nina Damsgaard,
Lisbeth Frøkjær Smed, Leif Arffmann og Ib Allan Holck.
Medarbejdernes repræsentant: Ferie.
Kirkemedarbejder: Delvis deltagelse.
Fraværende med afbud: Birgit Flindt, Eva Jensen, Poul Erik Jensen.
Ref.: Ib Allan Holck
Næste møde den 12. juni kl. 15.00
Framelding til menighedsrådets møder sker til Michael Astner senest søndagen før mødet tlf. 21 68 92 95.
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