Sct. Johannes Sogns Menighedsråd
Indkaldelse til menighedsrådsmøde tirsdag den 14. juni 2022 kl. 17 i Johanneshuset.
Der serveres en let anretning, kaffe og te på mødet.
Afbud til Henning senest søndag 12.juni kl. 12.

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orienteringspunkter
 Tårntaget
 Vejle Kirker og Kirkegårde
 Johanneshaven
 Kontaktperson – plan for lægmands oplæsning i sommerens
gudstjenester, kordegnefunktion i sommerperioden
3. Kommunikationsudvalget orienterer fra arbejdet
4. Sidste nyt fra Kirkespind /Camilla
5. Evaluering af særlige arrangementer herunder friluftsgudstjeneste.
Sogneudflugt evt. m.fl.
6. Orientering om babysalmesang. Ordningen forsætter med Camilla S. Lauridsen
i den kommende periode. /Henning
7. Orientering om kommende ekstra ordinært møde i bestyrelsen for Sct.
Johannes sogns arbejde/ forslag om nedlæggelse, idet legatets midler er
overført il menighedsrådets regi.
8. Evt.
9. Godkendelse af referat
/HL

Referat af Menighedsrådsmødet i Sct. Johannes Kirke - den 14. 06 2022
Tilstede: Paulina, Henning, Dorte, Jimmi, Karina, Jonna, Kevin, Ib, Marianne, Lisbeth,
Inge og Camilla (referent)
1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen er godkendt.
2. Orientering: -Tårntaget – efter den 15. juni er der møde om tårntaget (Henning) Vejle kirkegårde – Vejle Kirkegårde er i arbejdstøjet for at finde ud af at få et
alternativ til nuværende energikilde.
-Johanneshaven /og ”de hellige haver”- Begge dele er nu anlagt.
Samarbejdet med Vejle Anlæg har været godt. Der er dog mangler i etableringen af
græsplænen. Henning tager denne opgave på sig.
Menighedsrådet påpeger at der skiltes tydeligere i Johanneshaven og i De hellige
haver med, hvad der er hvad.
Der bør måske være en plan, eks. ferier, om vanding af haven/haverne.
Henning arbejder videre med disse ønsker.
-Kontaktperson: Fordeling af sommerperiodens gudstjenester med
lægmandslæsninger fra den 24. juni til og med den 7. august 2022.
Jimmi oplyser MR, hvem der er frivillig kordegn på hvilke gudstjenester og giver
denne liste til Ida og MR i mail efter mødet.
MR vil gerne at sommerperioden bliver en prøveperiode og at der evalueres på
ordningen efter sommeren på et MR-møde.
Jimmi tager sig af en opstilling af annonce for hvervning af ny kirketjenerafløser.
3. Kommunikationsudvalget orienterer: Der arbejdes på nye mediestrategier i
udvalget. Herunder brug af presseklip, bedre fotos, YouTube videoer, nye
elektroniske infotavler, info på engelsk.
Udvalget har lavet et lille kursus for interesserede i MR og personalegruppen i brugen
af Canva- en værktøjsplatform til at lave plakater, foldere m.m. for kirken. Der
arbejdes på at lave et udkast til en fast arbejdsgang for arrangementer i forhold til
styring og kommunikation af arrangementerne. Der arbejdes i udvalget på at lave en
kort og præcis tale om hvem Sct. Johannes kirke er, også kaldet en ”elevatortale”.
Der er lavet en 1. udgave af logo – en opdateret skarpere udgave af Sct. Johannes
kirkes logo kreeret af Marianne. Logoet er præsenteret for MR på mødet.
Der arbejdes videre på det rød/grønne/sorte logo.

4. Sidste nyt fra Kirke X Spind: Camilla skal sende info om projektet til Lene
Kjeldgaard i Stiftet, så det udbredes hvad vi er i gang med. Camilla har vist
projektbeskrivelsen lavet af Lucy Read og Pia Werborg.
5. Evaluering af flere forskellige arrangementer i kirken: - 2. Pinsedagsgudstjeneste i
Skyttehuset – Den blev heldigvis til noget! (kraftige regnbyger) Et fint arrangement.
Der er lavet et arbejdsark på gudstjenesten til brug for næste års udvalgsarbejde.
-Sogneudflugten til Odense var en god og fin oplevelse. Vi glæder os til næste tur!
Vi skal huske at tovholder skal have en mobiltelefon før og under udflugten, som
tovholder kan træffes på, også uden for kirkekontorets kontortid.
Næste års sogneudflugts udvalg er: Lisbeth, Henning og Ib. Jonna vil gerne være
medhjælper på dagen.
-Sommerkoncerten – flot. Mikrofon til Matthias er et must. Koncerten skal
planlægges og koordineres i god tid mellem de medvirkende. Det skal italesættes, at
der først skal klappes efter sidste nummer. Flere fællessange kunne man ønske sig.
Man kunne overveje, nu da vi kalder det en sommerkoncert, om man ikke skal holde
det som et rent musikalsk arrangement og at præsten derfor ikke behøver at skulle
være med.
6. Orientering om babysalmesang. Camilla laver babysalmesang og sender datoer til
Ib og Ida. Babysalmesang fra uge 35 – onsdage fra kl. 10-12.
7. ”Sognets arbejde” forventes i fremtiden at komme til at blive en direkte del af
Johannes kirkens diakonale arbejde, der hører ind under menighedsrådets
organisationsstruktur.
8. Evt. - Tour de France – og gudstjenester: Vi holder fast i gudstjenesten kl.10.30.
- Hørings forslag til økonomiudvalgenes arbejde i folkekirken – fremlægges af
Henning og Inge på næste MR-møde efter møde med Inge Hauge.
- Placeringen af aflåst skab i Sct. Johannes kirke til instrumenter – der aftales et møde
internt i MR for at se nærmere på sagen. (Dorte, Ib og Jimmi).
- Kirkefrokoster: Jimmi arbejder på sagen. Den 14. august er den næste kirkefrokost.
Mad bestilles udefra. Henning bestiller og henter mad, Jonna hjælper på dagen.
Karina vil hjælpe til på dagen, hvis det er muligt.
-Besøgstjenesten mødes for at drøfte videre organisering i tjenesten den 28. juni.
-Tour de France ekstra - søndag den 19. juni kl. 17.00 arrangeres der velkomstkomité
til kirkernes Tour de France løb, når de cykler forbi Sct. Johannes kirke.

