
 

 

Sct. Johannes Sogns Menighedsråd  
Referat af menighedsrådsmøde  
tirsdag 7. februar 2023 kl. 16 i Johanneshuset.  
Afbud: Lisbeth 

1. Godkendelse af dagsorden Punkt 6a og 6b tilføjes 

2. Orienteringspunkter 

• Orientering om tårntag 

• Orientering fra kontaktperson 

• ”Nyt køkkenudvalg” 

• Indretningsudvalg 

• Grøn Kirke om affaldsordning 

• Visionsdagen: 27. april kl. 16-19 

• Kirkespind 

 

 
Orientering om tvist med entreprenøren  
Ifm. Vejle Kirke og Kirkegårde ekspropriation har man 
fået 200.000 mere i erstatning. 
Bestyrelsen ønsker, udover nyt maskinhus, nye 
mandskabsfaciliteter. 
 
Kontaktpersonen: MU samtaler vil blive holdt snart 
 
Nyt køkken udvalg: To køkkenfirmaer er blevet 
kontaktet for at komme med bud på indretning. Når 
tilbuddene er modtaget, samles udvalget igen. 
Indretningsudvalget roses for den nye løsning med 
konfirmandbillederne. 
 
Grøn Kirke: Affaldsordningen gennemgås 
 
Visionsgruppen: Gennemgang af punkterne fra 
Visionsdagen. 
 
Kirkespind: Første møde er afholdt og der er taget 
kontakt til Midtby Skolen. Det er foreslået at 
arrangementet ligger i skoletiden. Tema: regnbuen 
Kan med tiden køre som minikonfirmand forløb. 
 

3. Siden sidst. Kirkefrokost – 26 spisende gæster. 
Fremadrettet arrangeres den, med flere frivillige. 
 
Inge arbejder med sognerejsen til efteråret 
 
Vellykket sogneeftermiddag med Bent Rasmussen. 
Mange fremmødte. 
 
God opbakning til gudstjenester 

4. Orientering om udvidet tilbud om lørdagsdåb og 
annoncering herom /Dorte 

Vi har 8 gange fastlagte dage hvor der er lørdags-dåb. 
Datoerne vil blive offentliggjort på kirkens 
hjemmeside. 

5. Jul i fællesskab. Vi står for arrangementet i 2024. 
Orientering om projektet samt valg af deltagere 
herfra.  
 

De fire by-sogne står for arrangementet på skift. Vi 
skal stille med en frivillig og en medarbejder.  
Camilla melder sig til som medarbejder.  
Karina tager med som frivillig. 



 

 

6. Drøftelse af hvilke ønsker vi har i forhold til store 
investeringer i 2024 (PSI)? /bilag 
 
 
 
6a: Alsang  
 
 
 
 
6b: Annoncering 
 

Pkt. 6 
Ønsker: 
Opgradering af Johanneshusets toiletfaciliteter og en 
elevator – evt. trappelift 
Depotrum i stueplan 
 
 
Forberedelse til budgetønsker til næste år: 
Opgradering af tårnrum: Toiletfaciliteterne, flytning af 
dørene længere ind i kirken, opgradering af de små 
rum i våbenhuset. 
Bedre tilgængelighed op til alteret 
Nye stole til kirken 
Kalkning af kirken indvendigt op til 100 års dagen 
Nyt tag til embedsboligen 
 
6a Alsang: 
Anne har nogle forslag som vi kan spørge og 
aktivitetsudvalget forsøger at finde en. 
 
6b Annoncering: 
Der drøftes om hvor annonceringen giver bedst 
mening. Skal vi blive ved med at annoncere i avisen? 
Punktet tages op på Visionsdagen. 
 

7. Ajourføring af aktivitetsliste /Inge 

 

Listen ajourføres uden tilføjelser  

8. Udlejning og brug af Johanneshuset for eksterne 
brugere. Ændring af regelsæt. Orientering og 
beslutning /bilag 
 

Regelsæt og husorden opdateres og godkendes på 
næste MR-møde. 

9. Feriehjælp – Menighedsplejen. Kan vi finde en 
tovholder? 
 

Vi kan ikke finde en tovholder. 

10. Sammen med Matthias Geiger drøfter vi 
situationen omkring juniorkoret. Matthias viser 
desuden hvad orglet er forberedt til. 

Situationen med juniorkoret blev drøftet. 
 
MR fik en rigtig flot gennemgang af hvad orglet kan i 
dag og hvad det kan udbygges til. 

11. Evt. Der foreslås at hynderne ligger fast på stolene i kirken. 

12. Godkendelse af referat Referatet er godkendt 

Næste møde torsdag 9. mar. kl. 16.   


