
Sct. Johannes Sogns Menighedsråd 

Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. august 2021 kl. 17 i Johanneshuset. 
Ikke tilstede: Henning L., Dorthe V. og Lisbeth F. 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. Anne S. leder mødet og Inge K. skriver referat 

2. Rundsending af referater fra tidligere møder /Anne 

Referater fra tidligere møder blev underskrevet. 

3. Orieteringspunkter 
a. Orientering om tårntag 

Der er ny rådgiver på projektet- Poul Lodahl- orientering sendt til Stiftet. Henning udsender 
opdatering, når der er nyt i sagen. 

b. Orientering om beskæring af træerne omkring Johanneshuset og græsplænen  
Et træ i parken er udvalgt til prøvetræ og stynes til efteråret af personale fra Vejle kirkegårde. 
Udtrykket kommer til at indgå i en helhedsplan for parkens udseende. 

c. Byggeudvalget for tilbygning af provstifløj. 
Projektet er i fuld gang og pengene er kommet hjem. 

d. Kontaktpersonen med orientering vedr. medarbejdere /Jimmi 
Hjælpepræst i forbindelse med konfirmandundervisning for det næste år er fundet. 
Ny kirkesanger fundet og der er en mere på vej. 
Arbejdstilsynet har været forbi og set på de fysiske forhold. Der er givet en grøn smiley (gælder 3 år hvis 
ikke der støder problematikker til) 
Der udarbejdes APV i efteråret med kontaktperson og medarbejdere. 

e. Sognets arbejde og Børsen-Hansen legatet /Ib 
Midlerne er blevet frigjort og legatgruppen har haft møde om anvendelsen. (skal være anvendt i løbet af 
3 år. Punktet tages op på næste MR-møde - Ib udsender legatbestyrelsens forslag inden næste MR-møde 

 
 

3. GrønKirke 
a. Orientering og forslag vedr. projekt De Hellige Haver. 

Oplæg v. Kevin vedr. ” DE hellige haver” 
Forslag om at lave 7 bede som vil blive omkranset af sommerfuglevenlige buske. Derudover skal 
der etableres et antal bænke til publikum. Et overslag på ca. kr. 24.000, -  
Der påtænkes at søge Liv og vækstpulje. 
Der kom et forslag om at gå i samarbejde med produktionsskolen som kan både noget med 
planter og anlæg. Og indgår i arbejdet med plan for parken.  Punktet drøftes videre på næste  
MR-møde. 

b. Ansøgning til Liv og Vækst puljen om penge til energisparepærer til kirken. 
Udskiftningen af pærerne i lamperne i kirken kan med økonomisk fordel i elregning udskiftes. 
Der søges om Liv og vækst pulje- (se ansøgning der var vedhæftet dagsorden) 

c. Forslag: Indkøb sf Fair Trade kaffe – Derfor:  Prisen for kaffe ved arrangementer sættes op til 30 
kr. 
MR blev enige om at det er mere vigtigt at købe Økologisk kaffe/the og ikke lade prisen stige ved 
arrangementer. 

d. Grøn Kirke inviterer til orientering om Sommerfuglebevægelsen.  
Der bliver inviteret til møde 26 oktober kl. 19 i Johanneshuset. 
 
 

4. Kirkens fødselsdag – drøftelse og beslutninger jf. program. 

Programmet for dagen godkendt 



Der indkaldes i arbejdsgruppen hvor budgetoverslag udarbejdes. Det kunne forsøges om midler fra 

Børresen/Hansen fonden kunne anvendes. 

Det er givet tilladelse af politiet til at opsende 50 balloner. 

Omtale i ugeavisen/evt. VAF er aftalt med Journalist Lars Saugbjerg 

Camilla indkalder gruppen snarest. 

5. Kvartalsrapport og budget, herunder andre formål til oprettelse /Inge og Henning Bilag 

Kvartalsrapporten for anden kvartal balancerer fint. 

Der er indkommet en del ønsker. Der er nu og her ønsker og langsigtede ønsker. 

Det er vigtigt vi har mere tid end på et alm. MR møde - så vi blev enige om at lave et ekstraordinært 

møde. Henning og Inge Indkalder. 

6. Høstgudstjeneste /Camilla 

Der er Høstgudstjeneste 26/9 kl. 10.30 – herefter Kirkefrokost- sang og fællesskab. 

Fredag d. 24/9 er der børnehavegudstjeneste 

7. Drøftelse og beslutning om eventuelle vedtægtsændringer for leje/lån af Johanneshuset  

Forslag om ændring i punkt 9. – Fastansatte tilknyttet Johanneshuset. 

Tages med på næste MR-møde. 

8. Evaluering af opholdet ved Fåborg Feriecenter /Jonna 

Positiv og interessant uge, ferielejlighederne gode, dejlig natur, deltagerne glade for at opleve 

noget andet end hjembyen. 

Det ville være godt hvis der til næste gang kunne findes en mandlig medhjælper. 

Pengene givet godt ud. Lisbeth aflægger regnskab (et stort arbejde) 

9. Orientering om forlængelse af Sarahs barsel /Henning 

Sarah har barsel indtil 24/7-22. Camilla Lauridsen fortsætter som vikarpræst. Har frigørelsesattest! 

10. Invitation og fælles tilmelding til Landemodet /Henning 

Tilmelding og Henning sender dem videre. Snakke sammen om kørsel og om vi vil spise sammen 

inden Festgudstjenesten i Haderslev Domkirke. 

11. Fordeling af datoerne på Sofiegården: 7.10 og 4.11 /Anne 

Jonna tager begge datoer. 

11a Matthias anmoder om hjælp til servering ved generalprøven til ”Kærlighed til jorden” 17. sep. 

/Henning 

Karina og Inge hjælper. Det vil være kl. 18 og med deltagelse af 55.  

12. Info og omdeling af provstiets folder om kirker /Henning 

Omdeles på næste MR-møde 

13. Evt. 

Kevin efterlyser personer der kan læse digte af Simon Grotrian i kirken 9/9-21 

Kevin orienterede om et spændende kursusophold på Løgum Kloster. 

14. Godkendelse af referat 

Referatet bliver rundsendt og underskrevet på næste MR 

 

 

REF. Inge Kristiansen 

 

 


