
Sct. Johannes Sogns Menighedsråd 
 
Indkaldelse til menighedsrådsmøde tirsdag den 29. mar. 2022 kl. 17 i Johanneshuset.  

Der serveres en let anretning, kaffe og te på mødet.  

Afbud til Henning senest søndag 27. marts kl. 12. 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af regnskab 2021 (Bilag følger) 

3. Orienteringspunkter 

a. Provstesyn af sognets bygninger /Henning 

b. Tårntaget /Henning 

c. Vejle Kirker og Kirkegårde /Henning 

d. Morgenstund i kirken /Jimmi 

4. Planlægning af menighedsmøde 10. maj – og ny dato for MR-møde inden dette … 

5. Videre arbejde med visionsarbejdet 

(vi har det tidligere udsendte opsamlingsbilag fra visionsdagen in mente) 

Vi skal kort og godt lave en plan over, hvordan vores visioner skal udføres i praksis. Hvad er vigtigt? 

Hvad kan vente til senere? En gennemførelse af visioner i de 2 ½ år vi har tilbage i det nuværende 

menighedsråd. 

• Den praktiske gennemførelse af De Hellige Haver 

• Matthias Geiger fremlægger ide om at der optages piger i koret og visioner for koret. Udvidelse af 

orgel drøftes ligeledes hér. 

• Indretningsudvalget har haft møde. Bilag 

• Overvejelser over Kirke Kulturmedarbejder/Sognemedarbejder. Bilag 

• Nedsættelse af kommunikationsudvalg 

• Prioriteringsrækkefølge af nedenstående aktiviteter og tiltag prioriteres i forhold til hvilken 

rækkefølge de skal gennemføres i: 

▪ Få flere i kirken/sognehuset – brugere 

▪ Flere unge i kirken 25+ 

▪ Årligt arrangement dedikeret til unge / grøn aktivisme / SU-middage 

▪ Årligt sommerarrangement på plænen med musik og pølsevogn 

▪ Månedligt arrangement om aftenen 

▪ Aften arrangementer med film/bøger 
▪ Visioner om bygninger 

▪ 

6. Forslag (fra præsterne) om at kirkesanger giver de aktuelle meddelelser lige efter udgangsbøn. 

7. Forårsmøde med provstiudvalg 

8. Tilbageblik på stiftsdagen 

9. Evt. 

10. Referat godkendes 
/HL 



 

Referat af menighedsrådsmøde tirsdag d. 29.3.22 kl. 17 - 20.15 

 

Afbud: Camilla Lauridsen, Karina Frank 

1. Dagsorden blev godkendt 

2. Regnskab 2021 

Menighedsrådet godkender regnskabet. 

Sankt Johannes Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 39122081, Regnskab 2021, Afleveret d. 28-03-

2022 12:00 

Dorte efterlyser nærmere beskrivelse af overskridelser af budgettet, samt beskrivelse af 

besparelserne på lønudgifter. 

3. A Provstesyn: Præsteboligen trænger til en grundig omgang, det er nødvendigt at søge om 

penge/lægge penge til side til forbedringer. 

Kirken bør blive kalket om nogle år, mindre forbedringer skal laves i kirke og Johanneshuset. 

Henning og Michael indhenter tilbud på de forskellige tiltag. 

B Tårntag arbejdet går planmæssigt.  

C. Ny leder er ansat og skal godkendes i en forhandling mellem Kirkeministeriet og den faglige 

organisation. 

D. Lone passer Morgenstund i Kirken indtil videre. 

4. Menighedsmøde 10.5 kl. 19.  

Menighedsrådsmøde afholdes kl. 16. Spisning med frivillige kl. 18.  

Menighedsmødet kan evt. næste år være i forbindelse med en Kirkefrokost. 

Dagsordensudvalget forbereder dagsorden til menighedsmødet. 

5. Plan for hvordan visionerne skal udføres i praksis 

• 2 aftenarrangementer er planlagt til efteråret. 

• Anlæg af de hellige haver er i gang. 

• Mindestenen skal renses. 



• Plantekasserne skal beplantes. Kristian Skovbjerg er inddraget i arbejdet 

• Det indrammede Altertæppes placering i Johanneshuset er til diskussion. 

• Rullegardiner mangler noget at tage fat i, når de skal rulles ned 

• Matthias orienterede om korarbejdet. 

o Det er svært at skaffe nye medlemmer til drengekoret. 

o Blandet kor kan være en løsning, menighedsrådet siger ok. 

o Matthias besøger skoler og rekrutterer i maj måned. 

o Sct. Johannes Kirkes Juniorkor er navnet på den nye kor. 

o Det undersøges om der kan inddrages ekstra kirkesanger i påsken. 

o Kirkesangerens opgaver diskuteres. 

o Nogle af de voksne medlemmer af koret kan evt. bruge mikrofon. 

o Diskussion af orglet udsætter til d. 14.6. 

• Kommunikationsudvalg blev nedsat og består af: Marianne, Kevin, Ib og Henning. 

Udvalget finder selv på navn.  

• Vi vil gerne ansætte en kirke- og kulturmedarbejder, hvordan får vi penge det. 

• Krea-aften fortsætter sidste torsdag på måneden. 

6. Kirkesangeren skal for fremtiden give oplysning om vigtige meddelelser efter udgangsbøn. 

7. I mødet med provstiudvalget deltager Henning og Inge og evt. Kevin. 

8. Stiftsdagen var spændende og vel tilrettelagt. 

9. Evt. 

• Der er møde 16. Maj i Fredericia om Folkekirkens Grønne Omstilling. Camilla og Kevin 

deltager. 

• Folkekirkens feriehjælp skal tages op på et senere tidspunkt. Endagsture kunne være en 

mulighed som erstatning. 

10. Referat blev godkendt. 

 



 

Deltagere: Inge Kristiansen, Ib Holck, Jonna Madsen, Kevin H. Larsen, Jimmi Jacobsen, 

Lisbeth Frøkjær Smed, Paulina Lindholm, Henning Lauridsen, Marianne Aas Thorsen, Anne 

Serup, Dorte Volck Paulsen via ’Google Meet’ 

Referat Anne Serup 

  

 

 

 

 


