
Sct. Johannes Sogns Menighedsråd  

Indkaldelse til menighedsrådsmøde  
tirsdag den 9. 2022 kl. 17 i Johanneshuset.  
 Der serveres en let anretning, kaffe og te på mødet.  

Afbud til Henning senest søndag 7. aug. kl. 12. 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Nyt medlem af MR 
Jimmi er trådt ud af menighedsrådet i forbindelse med, at han er flyttet til 
Sjælland. I princippet er Karin Vækker 1. stedfortræder til at træde ind i MR, 
men hun har frasagt denne mulighed.  
Derfor går stafetten videre til Paulina Lindholm.  

3. Ny kontaktperson 
MR skal vælge ny kontaktperson efter at Jimmi ikke er medlem af MR 
længere. Orientering om arbejdet. Dernæst valg af ny kontaktperson. Vi skal 
samtidigt have fundet andre, der kan træde ind i de udvalg, som Jimmi har 
deltaget i. 

4. Nyt fra udvalgene 

5. Efter drøftelse på sidste MR-møde fremlægges logo igen med de ændringer 
som vi blev enige om. Drøftelse og beslutning /Bilag omdeles på mødet 

6. Kirkespind-arrangementet. Nærmere beslutning om praktisk afvikling af 
arrangementet i kirke og sognehus samt servering af lidt mad og drikke. 

7. Høringssvar vedr. Kirkeministeriets forslag til ændringer af den lokale 
økonomistyring /Bilag omdeles på mødet 

8. 2. kvartals regnskab fremlægges og drøftes /Bilag, Inge 

9. Forsøg med at lave andre alterbuketter end de købte. Vigtig besparelse. 
Drøftelse og beslutning. /Inge 

10. Oplæg om anden sognestruktur i forbindelse med udbygning af Rosborg-
bydelen mv. /Bilag, Dorte 

11. Evaluering af sommerens lægmandoplæsning ved søndagsgudstjenester 

12. Aktivitetsidéer til lokal markering og fejring af 100-års jubilæet /Bilag 

13. Landemode 2. sep. /Bilag 

14. Evt. 

15. Godkendelse af referat 
/HL 

 



Referat af menighedsrådsmøde i Sct. Johannes Sogn tirsdag d. 9.8.22 
 
Deltagere: Ib Holck, Jonna Madsen, Kevin H. Larsen, Marianne Aas Thorsen, Paulina 
Lindholm, Dorte Volck Paulsen, Henning Lauridsen, Inge Kristiansen, Sarah Dedieu, 
Karina Frank og Anne Serup 
 
1. Tilføjelse til dagsorden: 
3a Fordeling af Camilla Lauridsens udvalgsposter. 
 
2. Paulina Lindholm indtræder i menighedsrådet i stedet for Jimmi, som er fraflyttet sognet. 
 
3. Inge Kristiansen blev valgt som ny kontaktperson og Anne Serup blev valgt som ny 
kasserer. Paulina indtræder i Aktivitetsudvalget i stedet for Jimmi. 
 
3a Sarah indtræder i Grøn kirkeudvalget og udvalget vedrørende Besøgstjeneste. 
Indretningsudvalget består nu af Henning, Marianne og Karina. 
 
4. Arbejdet med tårntaget er afsluttet. 
Den nuværende lynafleder kan ikke godkendes, den skal erstattes af kabler. Henning 
sender en ansøgning til Provstiet vedrørende finansiering. 
 
Ny leder af Vejle Kirker og Kirkegårde er ansat pr 1.10. 
 
Besøgstjenesten mangler besøgsvenner. 
 
5. Marianne viste nye forslag til logo, diskussionen fortsætter på næste møde. 
 
6. Bespisningsudvalg i forbindelse med Kirkespind: Henning, Sarah, Kevin, Jonna, 
Bobby hyres til at lave mad. 
Hjælpere på dagen: Inge, Paulina, Karina og Anne. 
 
7. I Kirkeministeriets forslag til ændringer af den lokale økonomistyring er der gode forslag, 
som giver muligheder for at samarbejde på tværs. 
Stiftsrådene får mulighed for at hæve bidraget fra sognene fra 1 til 2 %. Det er relevant 
nogle steder, men ikke i Vejle. Henning laver udkast til høringssvar. 
 
8. Kvartalsrapporten blev godkendt. 
 
9. Inge er tovholder i forhold til andre alterbuketter. 
Vi planter et staudebed og opsiger den nuværende aftale med blomsterforretningen pr 1.9. 
 
10. Paulina og Anne deltager i mødet vedrørende anden sognestruktur i forbindelse med 
nye bebyggelser i Vejle. 
 
11. Lægmandsoplæsning har fungeret godt i sommerperioden, vi fortsætter med det om 
sommeren og i nødsituationer resten af året. 
 
12. Til Stiftsjubilæet 1. Søndag i Advent er der indtil videre følgende planer,  



punktet fortsættes på næste møde: 
Kantate eller dele heraf spilles. 
Adventssalmen spilles. 
Børn får mulighed for at lave tegninger af kirker, som efterfølgende hænges op i kirken. 
 
Der er trætænding om eftermiddagen med servering af gløgg og æbleskiver. 
 
13. Deltagere i Landemode: Marianne, Anders Michael, Jonna, Anne, Inge, Sarah, Ib, 
Henning og Lisbeth. 
 
14. Henning holder ferie i den kommende uge. Anne vikarierer. 
Bordene i mødelokalet har hjul og bør flyttes stilfærdigt. 
Kevin foreslår, at vi skal have en venskabskirke. 
Paulina tilbyder at være kirketjenervikar. 
Inge foreslår en sognerejse. 
 
15. Referatet blev godkendt. 

 


