Sct. Johannes Sogns menighedsråd
Menighedsrådsmøde i Johanneshuset tirsdag den 12. juni 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. Evaluering af arrangementer
5. Flagdage
6. Kirkekaffe hver søndag
7. Gelænder midt for trappen i kirken
8. Forslag til temaer til efterårets menighedsrådsmøder
9. Forlag til gudstjenesteliste
10. Sognets Arbejde
11. Eventuelt
12. Referat godkendes

Lukket møde:
13. Personalesager

Referat:
Dagens sang: Birthe Ullerslev 453 – Du kom med alt det der var dig
Ad. 1. Dagsorden godkendt.
Ad. 2. Intet.
Ad. 3.

a) Kirkeværgen:
Udskrift fra provstesynet blev gennemgået og kommenteret.
Bekæmpelse af borebilleangreb i klokkestabel er igangsat.
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b) Præstegårdsudvalget:
Udvendige reparationer iflg. provstesynet på præsteboligen er igangsat.
c) Aktivitetsudvalget:
Aktivitetsprogrammet er færdig tilrettelagt.
Så mangler vi blot at Ida G. Pedersen udfærdiger det skriftlige materiale til tryk.
d) Filmklubben:
På grund af svigtende tilslutning til filmaftnerne, holder Filmklubben sommer
og efterårsferie. Herefter vurderes der om der er grundlag for at fortsætte.
e) Kirkegårdsbestyrelsen:
Intet.
f) Kirkemedarbejder:
Folkekirkens Feriehjælp sender i år 3 familier, med i alt 4 voksne og 7 børn
afsted fra Sct. Johannes Sogn. Turen går i år til Jespershus Feriepark.
Birthe Enggaard Jensen og Birthe Ullerslev er med som ferie-bedstemødre.
Ad. 4. Mandagscaféens fælles sogneudflugt var en succes, 33 personer deltog.
Ad. 5. Officielle flagdage m.fl. blev drøftet.
Ib Allan Holck udfærdiger en kalender til brug i Sct. Johannes Sogn med de relevante tider
og dage hvor der skal flages.
Ad. 6. Forslag om kirkekaffe hver søndag blev drøftet.
Menighedsrådet blev enige om at fortsætte med ordningen som den er nu.
Forslaget kan tages op igen, når vi har fået ansat den nye provst og præst.
Ad. 7. Forslag om gelænder midt på trappen i kirken op til alteret blev forkastet.
Der var bred enighed om, at behovet ikke var så påtrængende og det i øvrigt ville være
svært at etablere en fornuftig, brugbar løsning.
Ad. 8. Sættes på som punkt ved et senere møde når vi har fået ansat den nye provst og præst.
Ad. 9. Forslag fra Lisbeth Frøkjær Smed om ændringer i gudstjenester i december måned, blev
godkendt således at:
Højmessen den 23. december flyttes fra kl. 10.30 til en Lillejuleaftens-gudstjeneste kl. 16.
Menighedsrådet godkendte også at aflyse gudstjenesten søndag den 30. december.
Ad. 10. Menighedsrådet er indstillet på at understøtte Sct. Johannes Sogns Arbejde, så vi fortsat
kan uddele julekurve og julestjerner.
Ad. 11. Forslag om ophør med trykning af indstik til salmebogen om søndagen.
Miljø og tidsbesparende.
Ad. 12. Referat godkendt.
Ad. 13. Intet
Mødet slut kl.: 16.30
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I mødet deltog: Birgit Flindt, Birthe Ullerup, Anne Serup, Tove Mikkelsen, Nina Damsgaard
og Ib Allan Holck.
Medarbejdernes repræsentant: Michael Astner.
Kirkemedarbejder: Ikke tilstede.
Fraværende med afbud: Lisbeth Frøkjær Smed, Jette Boesen og Poul Erik Jensen.
Ref.: Ib Allan Holck
Næste møde den 14. august kl. 15.00
Framelding til menighedsrådets møder sker til Michael Astner senest søndagen før mødet tlf. 21 68 92 95.
personer deltog
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