Sct. Johannes Sogns Menighedsråd
Indkaldelse til menighedsrådsmøde tirsdag den 11. okt. 2022 kl. 17 i Johanneshuset.
Der serveres en let anretning, kaffe og te på mødet. Afbud til Henning senest
søndag 9. okt. kl. 12.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Nyt fra udvalg mv.
• Vejle Kirkegårde
• Indretningsudvalg
• Kontaktperson
3. Nyt fra Grøn Kirke, bla. konference 7. okt.
4. Sognets Arbejde
Drøftelse af og beslutning om, hvordan vi skal annoncere med juleuddeling, samt
fastsættelse af en dato for et møde – forslag 7. dec. Drøftelse af hvad disse midler skal
bruges til. Hvad falder ind under vores forståelse af diakoni?
5. Regnskab 2021 /Bilag udsendes senere
6. Budgetarbejde 2023 fortsættes / Bilag udsendes senere
7. Planlægning af praktisk medhjælp/tovholder til
3. søndag i advent 11. dec. efter gudstjenesten kl. 11,30. Evt. risengrød til konfirmanderne,
der har sunget Lucia, pårørende, kor m.fl. Drøftelse og beslutning
8. Evt.
9. Godkendelse af referat
Næste møde 8. nov.

Referat af menighedsrådsmøde tirsdag d. 11.10.22
1. Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af punkt 3.1
2. Nyt fra udvalg
Vejle Kirkegårde
Morten Nielsen er ansat som ny leder, han deltager i næste menighedsrådsmøde, hvor vi tager
udgangspunkt i vores samarbejdsaftale.
Indretningsudvalg
Mandagscaféens arbejder er stillet frem i forgangen.
Konfirmandbillederne hænges op på den hvide væg i garderoben.
Det overvejes at oprette et depotrum.
Udvalget arbejder med en skilteplan.
Kontaktperson
Kontaktpersonen har haft samtaler med medarbejderne, for at få overblik over deres
arbejdsområder.
3. Grøn kirke
Sarah og Henning deltog i grøn kirke konference d. 7.10. Konferencen havde fokus på unge, ifølge
arrangørerne er det de unge, som er mest interesserede i det grønne.
Der blev delt erfaringer med at spare penge ved at sortere affald, som følge deraf er mængden af
restaffald blev mindre.
Der blev arbejdet med ansvar for skaberværket via sang på konferencen.
Der blev generelt opfordret til at bruge de eksisterende ressourcer.
Grøn kirkeudvalget har ønske om en kompost og en regnvandsopsamler.
Efter anbefaling fra udvalget vil vi arbejde på at reducere brugen af plastflasker.
Menighedsrådet besluttede at afskaffe mikrofiber karklude.
Grønkirke holder arbejdsdag lørdag d. 15.10, 500 kr. er bevilget til løg m.m. Inge skaffer stauder.
Sarah spøger Vejle Kirkegårde om de har stauder og jord i overskud.

3.1
Kevin holder studieorlov fra d. 16.10 - 1.3.2023, menighedsrådet er i den periode på 7 medlemmer.
Afløsere for Kevin: kirkegårdsbestyrelsen: Jonna, grøn kirke: Inge
4. Sognets arbejde
Midlerne skal bruges til diakoni som julehjælp og sogneudflugt.
Annoncering vedrørende julehjælp skal ske i fællesannonce i Ugeavisen,
på hjemmesiden og Facebook samt på plakater.
Udvalget vedrørende Sognets arbejde består af Henning, Ib og Karina. Henning indkalder frivillige
til møde om julehjælp og blomsteruddeling d. 7. december.
Karina skriver til Rotary om eventuel støtte til julehjælp.
5. Regnskab
Henning gennemgik bemærkninger til revisionsprotokol.
Protokollatet blev godkendt og regnskabet blev godkendt.
6. Budget
Fortsat diskussion om budget. Henning og Anne udarbejder forslag til næste møde.
7. Der serveres ikke risengrød d. 11.12.
8. Evt.
Elever i IB skolen i Kolding (International Baccalaureate (IB)) skal udføre frivilligt arbejde
som en del af deres uddannelse. Karina skriver til skolen.
Sarah er ny tovholder for besøgstjenesten.
Jenny Kinch er ansat som ny medhjælperpræst for k-klassen til konfirmationsforberedelse
9. Referatet blev godkendt.
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