
Sct. Johannes Sogns Menighedsråd  
Indkaldelse til menighedsrådsmøde tirsdag den 13. dec. 2022 kl. 17 i 
Johanneshuset.  
 Der serveres en let anretning, kaffe og te på mødet. Afbud til Henning senest 

søndag 11. dec. kl. 12.           Næste møde onsdag 11. januar 2023 kl. 17.   

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Orientering fra udvalg mv. 

3. Orientering om Økonomi samt beslutning evt, indkøb /Anne, Henning 

4. Vedligehold af liste over aktiviteter og arrangementer /Anne 

5. Sofiegården hjælp til gudstjenester i april og juni samt orientering om aktiviteten 

/Lisbeth 

6. Forespørgsel fra Bydelsmødre om at benytte lokaler i Johanneshuset til 

evalueringsmøder. Link vedr. bydelsmødre. https://bydelsmor.dk/ Jeg har mødt 

dem ved forskellige lejligheder, som jeg orienterer om. /Henning 

7. Fremtidige kirkefrokoster, drøftelse og planlægning /Inge 

8. Vores visioner set i lyset af, hvor langt vi er kommet siden visionsdagen og hvordan 

og med hvad vi kommer videre. /alle 

9. Indsamlingsliste for det kommende år godkendes. /Bilag 

10. Sognerejse oplæg /Inge 

11. Evt. 

12. Godkendelse af referat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bydelsmor.dk/


Sct. Johannes Sogns Menighedsråd  

  
Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 13. dec. 2022 kl. 17.  
 Næste møde onsdag 11. januar 2023 kl. 17.   

Deltagere: Sarah, Dorte, Lisbeth, Jonna, Ib, Karina, Marianne, Inge, Anne og Henning (ref.). Afbud: Paulina 

13. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt med tilføjelse af pkt. 10 b 

14. Orientering fra udvalg mv. 

• Orientering fra kontaktperson 

o om ansættelse af ny kordegn 

o om indkøb af rengøringsvogn og om rengøring i huset 

o om medarbejdermøde 

• Orientering om tårntag og afslutning af arbejdet 

• Orientering fra VKG-bestyrelsen 

• Orientering fra diakoniudvalg vedr. julehjælp 

• Orientering om Hyggeklub 

15. Orientering om Økonomi samt beslutning evt, indkøb /Anne, Henning 

Orientering og drøftelse af  

• Evt. overskud fra dette år bruges til kalkning af kirken 

• deadlines i forhold til årsafslutning 

• økonomien generelt 

• korarbejdet. Matthias Geiger indkaldes til næste MR-møde for at udvikle tanker om 

korarbejdet sammen med MR. 

16. Vedligehold af liste over aktiviteter og arrangementer /Anne 

Fremlæggelse af ideen med aktivitetsplan. Opdatering af listen for de næste 2. mdr. 

17. Sofiegården hjælp til gudstjenester i april og juni samt orientering om aktiviteten: 

Inge og Anne tager de to dage som medhjælpere.  

18. Forespørgelse fra Bydelsmødre om at benytte lokaler i Johanneshuset til 

evalueringsmøder. 

Vi siger ja til at bydelsmødrene kan låne lokaler til ca. 6 møder årligt. 

19. Fremtidige kirkefrokoster, drøftelse og planlægning /Inge 

Vi spørger Bobby, hvilke dage han kan lave mad til kirkefrokosterne. Der hvor han ikke kan 

søger vi frokosterne dækket på en anden måde. 

20. Vores visioner set i lyset af, hvor langt vi er kommet siden visionsdagen og hvordan og 

med, hvad vi kommer videre. 

Drøftelse af visioner. Beslutning om at vi lægger et ekstra MR-møde ind i foråret, hvor vi 

kun drøfter visioner sammen med medarbejderne.  

21. Indsamlingsliste for det kommende år godkendes. /Bilag 

Indsamlingslisten godkendt med rettelsen Julehjælp i stedet for Johannes Sogns Arbejde.  

 



22. Sognerejse oplæg /Inge 

Orientering om ideen bag sognerejsen. Måske er 3 overnatninger for meget første gang. 

Der er mulighed for at søge provstiets Liv og Vækst-pulje om penge til rejsen. MR bakker 

op om ideen rejsen, og at Sct. Jonnes Sogn lægger navn til rejsen. 

10b Lys i kirken /Lisbeth 

     Er det muligt, at der kan være lys i kirken her op til jul? Det kan ikke lade sig gøre,     fordi 

Kirkeministeriet har udstedt en instruks om ikke at bruge unødigt energi. 

23. Evt. 

Huske at vi sætter kander med vand på bordet til MR-møder i stedet for flaskevand. 

 

24. referat godkendt 

 


