
Sct. Johannes Sogns Menighedsråd 

I indkaldes hermed til menighedsrådsmøde tirsdag den 14. september 2021 kl. 17  
i Johanneshuset. Der serveres en let anretning, kaffe og te på mødet. 
 
Afbud til Henning senest søndag 12. sep. kl. 12. Der er modtaget afbud fra Karina Frank. 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
2. Rundsending af referater til underskrivelse fra tidligere møder /Anne 
3. Orienteringspunkter 

a. Orientering om tårntag/ Henning 
b. Byggeudvalget for tilbygning af provstifløj /Henning 
c. Grøn Kirke /Kevin 
d. Kontaktpersonen med orientering vedr. medarbejdere /Jimmi 
e. Bodil Jølver bliver konfirmand-medhjælperpræst /Lisbeth 

 

4. Sidste nyt om Grøn Kirke /Kevin og Camilla 
 

5. De sidste sten lægges til kirkens 80-års fødselsdag /Udvalget 
 

6. Sognets arbejde og Børsen-Hansen legatet /Ib (Bilag) 
Midlerne er blevet frigjort og legatgruppen har haft møde om anvendelsen. Ib fremlægger 
legatbestyrelsens forslag vedr. anvendelse af de frigjorte midler, som skal være brugt inden tre år.  
 

7. Folkekirkens Feriehjælp - beslutning om sognet fortsat vil være med (og betale de ca. 7.000,- kr. 
det koster). I så fald: Hvem vil påtage sig at være tovholder for Feriehjælpen frem over? (LFS vil 
guide og være på sidelinjen) /Lisbeth 
 

8. Fortsat drøftelse af budget /Inge og Henning (Bilag) 
Herunder orientering fra budgetmøde med provstiudvalget 
 

9. Drøftelse og beslutning om eventuelle vedtægtsændringer for leje/lån af Johanneshuset (Bilag) 
Forslag om ændring i punkt 9. – Fastansatte tilknyttet Johanneshuset. (Bilag fra sidst) 

10. Aktivitetsudvalg /Anne 

• Hvem er vikar for Lisbeth i Aktivitetsudvalget? 

• Hvem arrangerer sogneudflugt? 

• Kan legatmidlerne bruges til aktiviteter? 
 

11. Fastlægge dato mm. for visionsdag for menighedsrådet og menighedsmøde i foråret. /Dorte 
 



12. Lægmandslæsning ved De Ni Læsninger /Dorte 
 

13. Tekster i forbindelse med kirken indsamling /Dorte (Bilag) 
 

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

15. Evt. 
 

16. Godkendelse af referat 
/HL 
  



Referat af menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. september 2021 kl. 17-20.30 
 

Deltagere: Inge Kristiansen, Henning Lauridsen, Ib Holck, Jimmi Jacobsen, Jonna Madsen, Karin Vakker, 

Lisbeth Frøkjær Smed, Paulina Lindholm, Camilla Lauridsen, Marianne Aas Thomsen, Dorte Volck 

Paulsen, Anne Serup,   
Afbud: Karina Frank, Kevin Hasselstrøm Larsen (deltager på Zoom) 

 
1. Godkendelse af dagsorden - Dagsorden godkendt 
 

3. a. Orientering om tårntag  
    Vi afventer svar fra Stiftet vedrørende restaurering af tårntag. 

  b. Byggeudvalget: Byggeriprocessen forløber planmæssigt. Rejsegilde er afholdt. 

  e. Bodil Jølver har givet tilsagn om at være konfirmand-medhjælperpræst. 

4. Sct. Johannes Kirke er blevet Grøn Kirke. Det er vigtigt løbende at følge op på de  
  grønne tiltag. Vi fortsætter med at arbejde med at udfylde de resterende punkter på  
  tjeklisten. 

  Paraplyorganisation til samarbejde i provstiet er undervejs. 

  På Grøn Kirkes hjemmeside: https://www.gronkirke.dk/category/nyheder/ er der 
  en beskrivelse af Sct. Johannes Kirke som grøn kirke. 

  Kommunikation vedrørende grøn kirke tages på som punkt på næste møde. 

  Grøn Kirke udvalget foreslår, at vi indleder samarbejde med Spinderihallerne, og at 
  Matthias inddrages heri. Menighedsrådet er positivt over for dette samarbejde.  
  Foreløbig idé er at inddrage børn i et projekt der involverer en kunstner, som kan  
  inspirere til at lave skulpturer. 

  Camilla skriver opslag til de sociale medier.   
  Kevin opfordrer til at tilmelde sig nyhedsbrev om Grøn Kirke. 

5. Kirkens fødselsdag. 

  Programmet er fastlagt.  

  Fortællere til rundvisning i kirken: Henning, Dorte, Kevin, Lone, Camilla 

  Emner til fortælling: Kirkebyggeriet (Dorte), Inventar (Henning), Fredsklokke og 
  Haldor Hald (Kevin), krypt  

https://www.gronkirke.dk/category/nyheder/


  Bodil Johannesen og Birte Enggaard kontaktes af Inge for evt. deltagelse. 

  Camilla spørger Matthias, om han vil fortælle om kor-rum og orgel. 

  Flag tages ned kl. 18.45 af Jonna med hjælp. 

  Paulina spørger sin mand, om han kan hjælpe med kageudskæring mm.   
  Kevin og Bobby vil gerne hjælpe. 

  Formanden byder velkommen KL 15.00 

6. Sognets Arbejde og Børsen Hansens legat 

  Legatet er ophørt, så hvad må pengene bruges til?  
  Alterkalk ikke acceptabelt ifølge Civilstyrelsen.  

  Pengene er overført til kassen Sct. Johannes Sogns Arbejde.  

7. Folkekirkens feriehjælp   

  Vedtaget at Sognets Arbejde betaler ca. Kr. 7.000, - til Folkekirkens Feriehjælp 

  Tovholder til Folkekirkens Feriehjælp? Kirkens Korshær som samarbejdspartner?  
  Lisbeth undersøger og laver en oversigt over arbejdsopgaverne. 

8. Formand og kasserer inviterer til budgetmøde d. 5. oktober kl.19-21 
  Menighedsrådet kan disponere over ca. Kr. 300.000, - i 2022. 
  Indhentede tilbud indleveres fredagen inden budgetmødet. 

  Provstiet vil hjælpe med betaling af borde og stole til Johanneshuset.   

  Bord/stoleudvalg: Marianne, Michael Astner, Lone, Henning, Camilla 

  LED pærer til kirken er bevilget af Liv og Vækst. 
 
9. Vedtægtsændringer for leje af Johanneshuset 

  Leje er pt. og indtil videre fastsat til kr. 600. Huset skal afleveres rengjort. 

  Vedtægterne bør revideres og gøres forståelige. Paulina laver et forslag. 
 
10. Aktivitetsudvalg 

   Maria Krogsøe Mienert indtræder som vikar for Lisbeth. 

   Dorte, Inge og Ib arrangerer sogneudflugt lørdag den 11. juni 2022 

   Inge indkalder til møde. 



 

11. Visionsdag for menighedsråd og medarbejdere afholdes lørdag 15.1 2022 kl. 9 - 14.  
   Camilla og Paulina styrer. 

   Menighedsrådsmøderne afholdes fortsat 2. tirsdag i måneden. 
    

12. Følgende har meldt sig til oplæsning ved De Ni Læsninger: Kevin, Henning, Jimmi, 
   Inge, Anne, Jonna. 

13. Tekster i forbindelse med kirken. Punktet udskydes til næste møde. 

14. Folder ’Vejle Provstis kirker’ omdelt. 

15. Evt. 

• Rod på kirkens tårntrappe?  

• Fotografering ved høstgudstjeneste Renee?  
Fotografering ved kirkens fødselsdag: Dorte og Ib 

• Efter Corona er det atter muligt for medarbejderne at holde fælles morgenkaffe kl. 9.30 

• Netværksmøde for kontaktpersoner starter. 

• Indvielse af provstitilbygningen arrangeres af provstiet. 

• Lone efterlyser bookingsystem af lokaler. 

• Drøftelse af kirkesiden i Ugeavisen tages med på næste møde. 

• Besøgstjenesten er godt i gang, den fjerde får snart besøg. 

• Corona-slut bustur nr. 4 er fuldt booket. 

• Mandagscafeen skal på tur til Grønhøj Garn. 

• På næste møde diskuteres om der skal købes eller bages kage til arrangementerne. 

210914 Anne Serup 


