Sct. Johannes Sogns Menighedsråd
Indkaldelse til menighedsrådsmøde tirsdag den 8. nov. 2022 kl. 17 i Johanneshuset.
Der serveres en let anretning, kaffe og te på mødet. Afbud til Henning senest
søndag 6. nov. kl. 12.
Næste møde 13. december 2022
Inden det ordinære møde begynder, hilser vi på Morten Nielsen, ny leder på Vejle Kirkegårde.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Konstituering
Flg. poster skal besættes:
• Formand, Næstformand, Kontaktperson, Kasserer, Sekretær,
Kirkeværge, Underskriftberettigede, Valgbestyrelse, Kirkegårdsbestyrelse
Desuden skal vi finde medlemmer til flg. udvalg:
•

Dagsordens-/Forretningsudvalg, Aktivitetsudvalg, Præstegårdsudvalg, Jul i
Fællesskab, Grøn kirke, Diakoniudvalg, Besøgstjeneste, Webmaster,
Kommunikationsudvalg, Indretningsudvalg, Køkkenudvalg, Vedligehold af liste over
aktiviteter og arrangementer.

3. Orientering fra udvalg mv.
• Kirkegårdsbestyrelsen
• I forbindelses med tårntaget
• …
4. Godkendelse af regnskab for 3. Kvartal. 2022 /Bilag
5. Godkendelse af Budget 2023 /Bilag eftersendes
6. Montering af nyt køkken. Drøftelse af opstartstidspunkt og hvem der skal involveres, MR,
medarbejdere og øvrige brugere.
7. Indkommet forslag: Beslutning om hvorvidt MR ønsker at placere den syvarmede lysestage
på alteret.
8. Jul i Fællesskab. Orientering samt beslutning om økonomisk støtte til arrangementet. /Bilag
9. Orientering om julehjælp – (tidligere under Johannes Sogns arbejde Mødet sammen med
frivillige afholdes onsdag den 7. dec. kl. 15.00. De frivillige er indbudt. Hvem deltager
ellers?
10. Evaluering af forskellige arrangementer
• Aftenkirke
• Familiegudstjeneste
• …
11. Opmærksomhedspunkter i forbindelse med arrangementer i december? Er der noget
menighedsrådet skal vide eller gøre? F.eks. gudstjeneste og de ni læsninger?
12. Planlægning af praktisk medhjælp/tovholder til
• Søndag 8. januar - fælles kaffebord efter gudstjenesten kl. 14
13. Er der flere tilmeldinger til provstivisitats lørdag den 19. november 2022 kl. 9.00 – 14.00 i
Gauerslund? Sidste tilmeldingsfrist 9. november.
14. Evt.
15. Godkendelse af referat
/ HL

Sct. Johannes Sogns Menighedsråd
Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 8. nov. 2022 kl. 17 i Johanneshuset.
Deltagere: Henning, Anne, Sarah, Karina, Jonna, Lisbeth, Ib og Paulina Afbud: Dorte, Marianne og Inge
Inden det ordinære møde begyndte, hilste vi på Morten Nielsen, ny leder på Vejle Kirkegårde.
1. Godkendelse af dagsorden – Dagsorden blev godkendt pkt. 12a og 12b blev tilføjet.
2. Konstituering
Flg. poster blev besat:
• Formand: Henning fortsætter
• Næstformand: Anne fortsætter
• Kontaktperson: Inge fortsætter
• Kasserer: Anne fortsætter
• Sekretær: Paulina
• Kirkeværge: Ib fortsætter
• Underskriftberettigede: I sognets arbejde bi-regnskab: Ib og Henning forsætter
Kirkekasse: Formand og Kasser fortsætter
• Valgbestyrelse: Sarah, Jonna og Anne fortsætter
• Kirkegårdsbestyrelse: Henning og Jonna fortsætter
Desuden blev nedenstående udvalg gennemgået:
• Dagsordens-/Forretningsudvalg: Henning, Lisbeth og Anne fortsætter
• Aktivitetsudvalg: Anne, Karina, Lisbeth, Kevin, Jonna og Paulina fortsætter
• Præstegårdsudvalg: Henning, Karina og Jonna fortsætter
• Jul i Fællesskab: Anne er kontaktperson. Punktet tages op på et senere tidspunkt, der
overvejes om opgaven skal ligge hos den nye kordegn.
• Grøn kirke: Henning, Jonna, Inge, Sarah og Kevin fortsætter
• Diakoniudvalg: Besøgstjenesten lægges under med Diakoniudvalget. Sarah, Inge, Jonna
og Ib fortsætter
• Webmaster: Ib fortsætter
• Kommunikationsudvalg: Henning, Ib, Kevin og Marianne fortsætter
• Indretningsudvalg: Karina, Henning og Marianne fortsætter
• Nyt køkkenudvalg: Inge, Paulina, Henning, Michael & Marianne spørges. Udvalget
inviterer til brugermøde.
• Vedligehold af liste over aktiviteter og arrangementer: Tages som punkt på næste
MR-møde.
3. Orientering fra udvalg mv.
• Kirkegårdsbestyrelsen: Der skal bygges et mandskabs- og maskinhus.
• I forbindelses med tårntaget: Der orienteres om situationen om aflevering af tårntaget.
• Grøn Udvalg: God havedag d. 15. september hvor der blev sat en masse stauder og
løgplanter.
4. Godkendelse af regnskab for 3. Kvartal. 2022: Budgettet godkendes
5. Godkendelse af Budget 2023: Budget gennemgås og godkendes:
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•

6. Montering af nyt køkken. Drøftelse af opstartstidspunkt og hvem der skal involveres,
MR, medarbejdere og øvrige brugere. Køkkenudvalget skal arbejde videre med
opgaven. Der foreslås at køkkenet skiftes i juni. Camilla kobles på arbejdet ifm. sin
opgave på akademifaget Forandringsledelse.

7. Indkommet forslag: Beslutning om hvorvidt MR ønsker at placere den syvarmede lysestage på
alteret. Det vedtages at den syvarmede lysestage sættes tilbage på alteret.
8. Jul i Fællesskab. Orientering samt beslutning om økonomisk støtte til arrangementet. Der bidrages
med fem tusind kroner fra Sognets arbejde.
9. Orientering om julehjælp – (tidligere under Johannes Sogns arbejde) Mødet, sammen med frivillige,
afholdes torsdag d. 8. dec. kl. 15.00 (i stedet for d. 7. dec.) Diakoniudvalget deltager sammen med de
frivillige. Jonna koordinerer med Michael ift. Julekurvene der skal købes til mandags- og
onsdagsklubben der samles i Johanneshuset.
10. Evaluering af forskellige arrangementer
• Aftenkirke Der tales positivt om arrangementet og Sarah er også glad for at afholde
det.
• Lisbeth har over tyve konfirmander og studiekredsen om Søren Kirkegaard går godt.
• Der var drop-in dåb i Mølholm kirke i fredags. Der dukkede seks familier op og ti der
blev døbt. Johanneskirken vil også gerne afholde drop-in dåb næste år.
• Familiegudstjeneste Der dukker ikke ret så mange op.
Der overvejes hvilke tiltag der kan laves for at samle flere familier.
11. Opmærksomhedspunkter i forbindelse med arrangementer i december:
søndag d. 18. december kl. 16: De ni læsninger - Sarah kunne godt tænke sig lægmandslæsninger.
Henning, Jonna, Anne, Inge og Karina (Lisbeth) vil gerne være med til at læse.
12 a. Planlægning af praktisk medhjælp/tovholder til
• Søndag 8. januar - fælles kaffebord efter gudstjenesten kl. 14 Karina, Anne og Paulina
arrangerer kaffebord.
12 b. Sofiegården: Lisbeth har brug for hjælp til gudstjenesterne torsdag d. 22. december kl. 10 –
Jonna vil gerne hjælpe torsdag d. 2. februar kl. 10 – Jonna vil gerne hjælpe tirsdag d. 4. april kl. 10 –
afklares senere torsdag d. 1. juni kl. 10 – afklares senere
13. Tilmeldinger til provstivisitats lørdag den 19. november 2022 kl. 9.00 – 14.00 i Gauerslund
Lisbeth, Inge, Jonna, Karina, Sarah, Henning og Anne
14. Evt. Intet
15. Godkendelse af referat

