
Sct. Johannes Sogns Menighedsråd 

I indkaldes hermed til menighedsrådsmøde tirsdag den 12. oktober 2021 kl. 17 i 
Johanneshuset. Der serveres en let anretning, kaffe og te på mødet. 
 
Afbud til Henning senest søndag 10. okt. kl. 12.  

 
1. Velkommen til vikarpræst Maria Krogsøe Mienert 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

 

3. Orienteringspunkter 

a. Tårntag 

b. Tilbygning 

c. Præsteboligens garage 

d. Nyt fra kontaktpersonen 

e. Kirkegårdsbestyrelsen 

 
4. Folkekirkens feriehjælp /Bilag 

Opsamling fra sidst: Vi har vedtaget at Sognets Arbejde betaler ca. 7000 til Feriehjælpen. Der 
er ca. 6.500 kr. i overskud fra i år, overført til Ib/Sognets Arbejde-konto. Det er penge doneret 
af tre Y-men klubber - 
Lisbeth har forespurgt Kirkens Korshær, om de har en medarbejder, der kan være tovholder på 
projektet. Dette har Kirkens Korshær desværre ikke mulighed for.  
Vi skal drøfte hvorledes vi kan besætte Tovholderfunktionen – en person fra menighedsrådet, 
præst, kirkens frivillige eller en helt tredje mulighed.  
 

5. Annoncering i Ugeavisen (fællesannonce med de 4 bysogne) 

Drøftelse af formål med annoncen. Hvad skal i annoncen?  

 

6. Orientering og drøftelse af revisionsrapport /4 Bilag 

 

7. Opsamling på årets budgetarbejde /Bilag følger 

 

8. Indretning af Johanneshuset 

Orientering fra udvalg om indretning af gangareal samt tanker i forbindelse med indkøb af nye 

stole og borde. Overvejelser over hvordan vi tænker den gamle bygning sammen med den nye 

sammen med provstiet? 

 

9. Visionsdag for menighedsråd og medarbejdere afholdes lørdag 15.1 2022 kl. 9 - 14.  

Brainstorm om hvilke emner vi ser behandlet på dagen. 



10. Evalueringspunkter 

a. Koncert Kærlighed til Jorden 

b. Kirkens fødselsdag 

 

11. Kirketjener til december gudstjenesten på Sofiegården 

 

12. Familiegudstjeneste 4. nov. 

 

13. Evt. 

 

14. Godkendelse af referat 

/HL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Referat af menighedsrådsmøde tirsdag d. 12. oktober 2021  

kl. 17.00 - 20.30   

Deltagere: Inge Kristiansen, Henning Lauridsen, Ib Holck, Jonna Madsen, Paulina 
Lindholm, Camilla Lauridsen via zoom, Marianne Aas Thomsen, Dorte Volck Paulsen, 
Karina Frank, Kevin Hasselstrøm Larsen, Anne Serup, Maria Mienert. 

Afbud: Jimmi Jacobsen 
 
Referat: Anne Serup    

   

1.  Velkommen til vikarpræst Maria Krogsøe Mienert   

2.  Godkendelse af dagsorden - dagsorden godkendt 

3.  Orienteringspunkter  

A. Tårntag - Stiftet har ikke givet godkendelse endnu, 
den er på vej. 

         B. Tilbygning - projektet forløber som planlagt. 

         C. Præsteboligens garage - projektet starter snart. 

         D. Nyt fra kontaktpersonen - stillingsbeskrivelser er under 
        udarbejdelse. Apv er på vej til at blive uddelt til medarbejderne. 

         E. Kirkegårdsbestyrelsen - aktuelt emne er kirkegårdssyn. 

   4.   Folkekirkens feriehjælp – tovholder? Det har ikke været muligt at  
      finde en tovholder. Konsekvensen er at der ikke bliver feriehjælp i 
      samarbejde med Folkekirkens Feriehjælp i 2022.  
      Vi holder brainstorm på Visionsdagen.  
      En udflugt for kvinder og børn er en mulighed i stedet for.  
      De 7000 kr. som var afsat til feriehjælp i 2022 skal ikke betales 
      da vi ikke gør brug af Folkekirkens Feriehjælp.  
      Ib aftaler nærmere med Lisbeth. 

5.  Annoncering i Ugeavisen. Aftalen kører i 2 år.  
 Henning er kontaktperson i forhold til Ugeavisen.  
 Kommunikationsudvalg/Medieudvalg nedsættes, skal undersøge og  
 komme med forslag til, hvordan vi kommer ud til flest muligt: Henning, Dorte  
og Ida holder møde om annoncen.  
Udvalget må trække på Marianne og Kevin. Dorte og Henning indkalder til 



møde.  

Ved arrangementer bør der være en kommunikationsansvarlig. 

   6.  Orientering og drøftelse af revisionsrapport. Revisionen har været 
     uden større kommentarer. Forklaringer til bemærkningerne til  
     revisionsprotokollen ønskes uddybet. Henning og Inge kontakter Inge Hauge.   

   7.  Opsamling på årets budgetarbejde. Vi vil gerne have at Matthias fortæller 
     om sit arbejde på et menighedsrådsmøde/visionsmødet.  
     Kevin, Jonna og Henning planlægger at afholde møde med kirkegårdsgartner 
     Kristian vedrørende træerne på plænen ved kirken som er blevet lidt store. 
     Provstiudvalget skal give tilladelse, hvis vi ønsker at nogle træer bliver fældet.   

   8.  Indretning af Johanneshuset - Der har været et inspirerende møde med 
     maleren. Bøjler og bøjlestænger i gangen samt gardiner i mødelokale fjernes.  
     Nye garderobestativer på hjul anskaffes.  
     Der er nedsat et udvalg vedrørende indretning fælles med provstiudvalg: Dorte, 
     John Skodsborg. Henning og Marianne.   

   9.  Visionsdag planlægges af Paulina og Camilla. 

  10.  Evalueringspunkter: 

        A. Koncert: Kærlighed til Jorden - Spændende værk, udfordrende på en god 
        måde, flot og fremsynet at musiksætte Thorkild Bjørnvigs miljødigte på en  
        nutidig måde. 

        B. Kirkens fødselsdag - velorganiseret god oplevelse, fejl at der ikke  
        var kirketjener til stede. ballonerne var fantastiske. 

11.  Kirketjener Sofiegården Renee Bisgaard d. 2. december (med Jonna 
 som backup) og d. 20. december Anne 

   12. Familiegudstjeneste d. 4. november – med bl.a. lanternevandring  
      gennem byen, hvor Matthias spiller på fløjte.  
      Marianne og Camilla laver orienterings video.  

   13. Eventuelt. Påtale fra Kevin: ’Vi skal huske på at vi er Grøn Kirke’. 

      Menighedsudflugt den 11. juni 2022 er ved at være planlagt 

   14. Godkendelse af referat – referatet blev godkendt.  

 

/AS 

 

 


