Sct. Johannes Sogns Menighedsråd
Indkaldelse til menighedsrådsmøde tirsdag den 10. maj. 2022 kl. 16 – 17.50 i
Johanneshuset. Derefter spisning med frivillige samt afholdelse af menighedsmøde.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orienteringspunkter
• Orientering om tårntaget /Henning
• Orientering fra mødet med Provstiudvalget /Kevin, Henning
• Grøn kirke
• Beplantning af udearealer
3. Byggesyn – en gennemgang /Ib, Henning
4. Godkendelse af kvartalsrapport, bilag/ Henning
5. Forslag om, at kordegnefunktion med oplæsning af indgangs- og udgangsbøn samt
meddelelser foretages af lægmænd i uge 26-31. Redegørelse for problematik samt
drøftelse og beslutning. /Jimmi, Henning
6. Drøftelse og beslutning omkring kirkens åbningstid generelt og på de dage, hvor
kirketjeneren har rullende fridag. /Jimmi
7. Kirkespind og forberedelse af arrangementet den 6. september, bilag. /Camilla, Henning
Herunder drøftelse af problematik omkring afholdelse af kirkens 81års fødselsdag sidst i
september – to arrangementer tæt på hinanden med MR som vært.
8. Opmærksomhedspunkter i forbindelse med kommende gudstjenester.
9. Orientering om tiltag i forbindelse med at naboer bruger vores P-plads, bilag. /Henning
10. Problematik med at finde personale til babysamlesange fremadrettet/Camilla, Henning
11. Nyt fra det nyligt nedsatte Kommunikationsudvalg /Marianne, Kevin, Ib og Henning
12. Evt.
13. Godkendelse af referat
/HL

Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 10. maj 2022 kl. 16 – 17.50 i Johanneshuset.
Deltagere: Ib Holck, Jonna Madsen, Kevin H. Larsen, Jimmi Jacobsen, Dorte Volck
Paulsen, Henning Lauridsen, Paulina Lindholm, Karina Frank, Camilla Lauridsen,
Marianne Aas Thorsen, Anne Serup, Inge Kristiansen
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af punkterne 6a og b
2. Orienteringspunkter
• Orientering om tårntaget /Henning
Arbejdet er tæt på at være færdigt, der bliver afleveringsforretning i maj.
• Orientering fra mødet med Provstiudvalget /Kevin, Henning
Fint møde, god opbakning fra provstiudvalget, de kommende beboere i
Rosborg området skal fordeles blandt de nærliggende sogne. Biskoppen
indkalder til møde herom.
• Grøn kirke
De hellige haver er anlagt og skal nu beplantes, der afholdes plantedag St.
Bededag fredag efter gudstjenesten. Havelaug søges oprettet, åbningsfest til
fejring af haven afholdes senere.
• Beplantning af udearealer
Behandlet under foregående punkt.
3. Byggesyn – en gennemgang /Ib, Henning
Ønsker til renovering blev prioriteret og Henning sender dem til
provstiudvalget.
I provstesynet blev der peget på hvilke bygningsmæssige ting, som skal
ordnes.
4. Godkendelse af kvartalsrapport, bilag/ Henning
• Kvartalsrapporten blev godkendt.
5. Forslag om, at kordegnefunktion med oplæsning af indgangs- og udgangsbøn samt
meddelelser foretages af lægmænd i uge 26-31. Redegørelse for problematik samt
drøftelse og beslutning. /Jimmi, Henning
•

I sommerperioden uge 26-31 står medlemmer af menighedsrådet og eventuelt
medlemmer af koret for oplæsning af indgangs- og udgangsbøn og meddelelser,
Jimmi udsender en liste som man kan skrive sig på. Efter denne periode evalueres
det om der fortsat skal være kirkesanger/kordegn til gudstjenester.
Lægmandslæsning offentliggøres på Facebook og hjemmeside.

6. Drøftelse og beslutning omkring kirkens åbningstid generelt og på de dage, hvor
kirketjeneren har rullende fridag. /Jimmi
•

Kirkens åbningstid er 10-15 tirsdag - fredag, hvis kirken er låst i dette tidsrum, kan
man henvende sig i Johanneshuset. Mandag er lukkedag.

6a. Udflugt
•
•

Inge er tovholder på udflugten.
Der kommer annonce i Ugeavisen, på Facebook og på hjemmesiden.

6 b Kirkefrokost 22.5
Jimmi bestiller mad ved Koldingvejs Slagter.
7. Kirkespind og forberedelse af arrangementet den 6. september, bilag. /Camilla, Henning
Herunder drøftelse af problematik omkring afholdelse af kirkens 81års fødselsdag sidst i
september – to arrangementer tæt på hinanden med MR som vært.
• Kirkens fødselsdag bliver ikke afholdt i år.
• Sarah er kontaktpræst til Kirkespind.
8. Opmærksomhedspunkter i forbindelse med kommende gudstjenester.
•

På Sofiegården bliver der fra august sangformiddag i stedet for gudstjeneste,
julegudstjenesten i december bibeholdes.

9. Orientering om tiltag i forbindelse med at naboer bruger vores P-plads, bilag. /Henning
•

Michael sætter sedler i bilerne som parkerer uretmæssigt.

10. Problematik med at finde personale til babysamlesange fremadrettet/Camilla, Henning
•

Matthias spiller til babysalmesang. Henning spørger i erfagruppen for formænd om
nogen har forslag til personer, som kan stå for babysalmesang.

11. Nyt fra det nyligt nedsatte Kommunikationsudvalg /Marianne, Kevin, Ib og Henning
• Der bliver afholdt kommunikationskursus i Kanva onsdag 18.5 kl 9.30-11.30 for dem
der kan deltage.
• Vi skal sørge for at oplysningerne til annoncen i Ugeavisen er aktuelle.
12. Evt.
• Åbent hus i stiftet 1. eller 2. juni tilmelding skal ske som menighedsråd.
7. Børresen Hansen midler kan eventuelt tildeles til trængende her i sognet i
forbindelse med Ukrainekrisen.
7. juli kl. 15 bliver der afholdt afsked for Camilla, tilmelding til Dorte.
13. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
/AS

