
Sct. Johannes Sogns Menighedsråd 

Indkaldelse til menighedsrådsmøde tirsdag den 8. mar. 2022 kl. 17 i Johanneshuset. 

Der serveres en let anretning, kaffe og te på mødet.  

Afbud til Henning senest søndag 6. mar. kl. 12. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Orienteringspunkter 

• Tårntag og præsteboligens garage 

• Kirkegårdsbestyrelsen 

• Nyt fra kontaktpersonen 

•  

3. Orientering om regnskab 2022 /Inge, Henning 

4. Kirkespind – orientering og drøftelse i forbindelse med samarbejdet med Spinderihallerne 

om projekt med kunster, musik og børn i Vestbyen. /Camilla, Henning 

5. Opsamling fra visionsdagen (Bilag) /Paulina, Camilla 

Paulina og Camilla har lavet en opsamling fra dagen, som er vedhæftet dagsorden som 

bilag. Vi skal på dette møde beslutte, hvorledes vi kommer videre med vores visioner og 

have nærmere præciseret hvordan vi skal arbejde med visionerne på vores MR-møde den 

29. marts. 

6. Oversigt over de store investeringer som vi har i gang og drøftelse af nye. (Bilag) 

7. Kan/vil medlemmer af rådet hver især hænge et par plakater op på relevante steder, når vi 

har et arrangement? (det har været praksis i tidligere år, men ifølge Ida ikke efter det "nye" 

råd er tiltrådt). 

8. Drøftelse og beslutning om økonomisk støtte Konfirmationsfilm /Lisbeth 

 

9. Evt. 

10. Godkendelse af referat 

/HL 



 Referat af menighedsrådsmøde tirsdag d. 8.3.22 kl. 17 - 20.30. 

Afbud: Dorte Volck Paulsen, Ib Holck, Lisbeth Frøkjær Smed, Karina Frank, Paulina Lindholm  
 
1. Dagsorden blev godkendt 

2. Drøftelse af Ukraine 

 Vi vil gerne åbne kirken. Morgenstund om fredagen søges bevaret og vi arbejder på at åbne en 

 aftenstund en gang om ugen. 

 Håbsudvalg/Ukraineudvalg: Jimmi, Kevin og Inge. 

 3. Orienteringspunkter 

 Arbejdet med at reparere tårntaget er i gang og forventes færdiggjort inden påske 

 Præsteboligens garage er genopbygget. 

 4. Regnskab. 

 Inge orienterede om regnskabet, det skal færdigbehandles på næste MR møde den 29. marts. 

 5. Kirkespind. 

 Camilla orienterede. FN’s verdensmål nr. 10 – ”Mindre ulighed” er valgt som overordnet 

 arbejdsemne. 

 Der skal organiseres spisning i Johanneshuset. Menighedsrådet er vært. 

 6. Visionsdagen 

 Camilla refererede fra dagen. På næste møde arbejder vi videre med at konkretisere målene. 

 Punktet planlægges af dagsordenudvalget, Camilla og Paulina. 

 7. Henning orienterede om ønskerne til store investeringer. Ønskerne skal prioriteres. 

 8. Plakatophængning 

 Det blev vedtaget at vi hænger plakater op på biblioteket og i Spinderihallerne samt annoncerer for 

 vores arrangementer på hjemmesiden og sociale medier. 

 9. Evaluering af arrangementer 

 Tøndeslagning til fastelavn kan foregå udendørs så man kan overvære arrangementet inde fra 

 klaverrummet. Tønderne bør blive dekoreret. 

 Jens Rosendal: fint arrangement med mange deltagere, vi manglede korsangere. 

 Cameroun: fint arrangement, men få deltagere 

 10. Sofiegården 

 Juli: Inge, August: Anne 



  
11. Spisning skærtorsdag: 

 Vi bestiller mad hos Bobby. Inge er vært, Henning og Anne hjælper 

 Gudstjeneste langfredag: 

 Oplæsere: Henning, Inge, Jonna, Anne. Dorte fordeler teksterne. 

 12. Evt. 

Jonna påtaler, at de nye plantekasser i gårdhaven ikke er ret kønne. Hvad gør vi? 

13. Referat godkendt 

Deltagere: Jonna Madsen, Kevin Hasselstrøm Larsen, Jimmi Jacobsen, Camilla Lauridsen,  
Anne Serup, Henning Lauridsen, Inge Kristiansen, Marianne Aas Thorsen. 

 

 


