
Sct. Johannes Sogns Menighedsråd 
Referat af menighedsrådsmøde onsdag 11. januar 2023 kl. 17 i Johanneshuset. 
 

Deltagere: Henning, Lisbeth, Dorte, Camilla, Anne, Inge, Ib, Jonna, Sarah og Paulina 

Afbud: Karina 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Fremadrettet tilføjer vi ”Siden sidst”. Det tilføjes i dag som punkt 4a 
 

2. Orientering fra udvalg mv. 
 

• Orientering om tårntag 
 

• Orientering fra kontaktperson 
 

Camilla er valgt som medarbejderrepræsentant 
 

Morgenstund starter op d. 21. april. 
 

• Kirkefrokoster – se punkt 4a 
 

3. Orientering om Økonomi /Anne, Henning 
 

Besluttet at søge om brug af frie midler for at dække et underskud. 
 

4. Siden sidst: 
 

Helligtrekonger gudstjeneste med godt fremmøde. 
 

Sogneeftermiddag 
 

Lones reception var et rigtig fint arrangement og med dejlig mad 
 

De Ni læsninger d. 18. dec. var rigtig vellykket 
 

Afslutninger ifm. julen for både plejehjem, skoler og børnehaver. 
 

Dejligt at se at folk var tilbage i kirken til julegudstjenesterne efter Corona perioden. 
 

Kreaaften, både gengangere og nye 
 

Hyggeklubben, både gengangere og nye



 
 

4a. Ajourføring af aktivitetsliste /Inge 
 

22. januar Kirkefrokost, Bobby laver mad og Henning er vært. 
 

18. januar Sogneeftermiddag med ”lille Bent” Anne er vært 
 

15. februar kl. 14 - 16 – Sogneeftermiddag v. cand.theol. Agnes Petersen 
”Kunsten at fange stråler” Lisbeth er vært. 

 

19. februar kl. 11:30 -13:30 - Fastelavn med tøndeslagning og kaffebord. Paulina er vært 
 

28. februar kl. 19 – 21 Musikalsk temaaften – Carl Nielsen v/ Mathias Geiger 
 

7. marts kl. 8.10 – 9:40 arrangement sammen med konfirmanderne.  
 Volontør Lærke Holst Rechnagel der fortæller om børnehjem i Tanzania. 

 

14. marts kl. 19:30 – 21:30 – Sogneaften med forfatter og stud.theol. Kevin H.V. Larsen  
 “De sidste timer”. 

 

5. Orientering om Drop In dåb i Sct. Johannes Kirke 
 

Der bliver drop-in dåb i Sct. Johannes kirke fredag 10. nov. Kl. 16 – 18  
Dorte fortæller at i løbet af de fire år det har været muligt at komme til drop-in dåb  
er der 42 der er blevet døbt i Vejle provsti. 

 

Frivillige den dag, som også kan være dåbsvidner: Anne og Jonna 
 

6. Ekstra MR-møde med konkretisering af visioner. 
 

Dato: torsdag d. 27. april kl. 16 – 19. 
Camilla og Paulina laver et oplæg fra sidste visionsdag til næste MR-møde og forbereder 
Visionsdagen. 

 

7. Liv og Vækst ansøgning. Ansøgningsfristen er 1. februar 
Der søges om 30.000 kr. til tilskud til en sognerejse 
Der søges om 20 stk. af den nye højskolesangbog samt en vogn til brug i den nye Hyggeklub 

 

8. Skal vi have fælles MR/medarbejder jule/nytårsfrokost? Evt. sommerfrokost? 
        
       Vi arrangerer fælles sommerfest, hygge med gløgg og æbleskiver op til jul og visionsdag i 
        januar. 
 

9. Drøftelse af hvordan vi udsmykker kirken til højtider. 
 
       Der arbejdes videre med forskellige forslag til udsmykningen og Inge kommer med  
       idéforslag. 
 

 
 
 
 



10. Evt. 
 

      Medarbejderrepræsentanten husker menighedsrådet på fokus på APV 
 

     Der var fem julekurvene der ikke blev afhentet. 
 

     Vi skal have sat en dato for syn af kirke og sognehus 
 

      Godkendelse af referat 
 
 

Næste møde tirsdag 7. februar 2023 kl. 16. 


