
Sct. Johannes Sogns Menighedsråd 

Der indkaldes hermed til menighedsrådsmøde mandag den 9. marts 2021 kl. 17. 

Mødet foregår online via Zoom:  

Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden 

2. Covid19 situationen lige nu: Aktiviteter i Johanneshuset aflyses, og vi fortsætter med korte 

gudstjenester indtil midt i marts … Er der mere? 

3. Nyt fra udvalgene 

a. Kirkeværgen  
b. Præstegårdsudvalget  
c. Aktivitetsudvalget  
d. Bestyrelsen for Vejle Kirker og Kirkegårde 
e. Besøgstjeneste 
f. Byggeudvalget 

4. Forslag om at oprette konto til Feriehjælp med dertil hørende hævekort (Lisbeth) 

5.  Beslutning om hvordan evt. fællesspisning Skærtorsdag skal afvikles. Skal det være 

sammenskud som tidligere eller skal vi spørge nogen om at lave det? (Lisbeth) 

5a Drøftelse og beslutning om, hvorvidt der skal være fællesspisning ved familiegudstjenesten 

den 15. apr. (Lisbeth) 

6. Grøn Kirke (Henning m.fl.) Bilag 1 

• Udvalget har gennemgået tjeklisten og krydset de punkter af som vi med god 
samvittighed opfylder på mod at blive grøn kirke  

• Forsøgsordning i en mdr. med opsamling af sorterbart affald, for at se hvor meget 
affald vi har af de forskellige typer 

• Overvejelse om at anskaffe kompostbeholder til komposterbart affald 

7. Drøftelse af vores vision om at være vestbyens kirke. Bilag 2. 

8. Budget og regnskab (Inge/Henning). Bilag 3 – udsendes senere 

Oversigtsgennemgang af budget 2021 og redegørelse for regnskabsaflæggelse 2020.  

9. Behandling af honorarer til kirkeværge, kontaktperson, kasserer og formand (Henning) 

Bilag 4 

 

 



10. Referat fra formandsmøde med Provstiudvalget (Henning) 

• Ekstraordinær afvikling af gæld: Efter provstiudvalgets indstilling har vi foreslået at der 

skulle betales et ekstraordinært afdrag på lån med 36.000 kr. Provstiet kan ikke uden 

videre bestemme, men vi kan henstille til at der foretages ekstra afdrag på lån med de 

frie midler. 

• Frie midler 

• Tilsyn med bygninger 

• Bemærk: Menighedsrådsmødet tirsdag 13. april er med deltagelse af provstiudvalget kl. 

17.00-17.45.  

 

11. Drøftelse af hvorvidt sogneudflugt onsdag 19. maj gennemføres. Skal fremtidige 

sogneudflugter ligge på en hverdag eller i weekenden? 

12. Kirken fylder 80 år til september. Nyt fra udvalget?  

13. Evt. 

14. Siden sidst. Bordet rundt, hvor den enkelte fortæller, hvad man er optaget af for tiden.  

15. Oplæsning af referat 

/Henning Lauridsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Referat af menighedsrådsmøde i Sct. Johannes sogn  

tirsdag d. 9.3.21 på Zoom 

Deltagere: 

Dorte Volck Paulsen, Henning Lauridsen, Ib Holck,  

Inge Kristiansen, Jimmi Jacobsen, Jonna Madsen, Karina Frank, Karin 

Møller Vækker, Lisbeth Frøkjær Smed, Michael Astner, Paulina Lindholm, 

Camilla Synnøve Lauridsen, Anne Serup 

1. Dagsorden godkendt. 

2. Vedrørende Covid 19:  

Ifølge biskoppen skal vi planlægge påsken, så vi følger retningslinjerne 

under de nuværende restriktioner.  

3.  

a) Kirkeværgen:  

Tidspunkt for syn af kirken skal fastsættes, Ib, Henning og Dorte 

fastsætter og udmelder dato, menighedsrådsmedlemmerne og præsterne 

er velkomne til at deltage i synet, men deltagelse er ikke obligatorisk.  

b) Præstegårdsudvalget:  

Præsteboligen skal ikke synes i år. Garagen er på vej ned ad skrænten, 

eksperterne anbefaler at der bygges ny.  

Mogens Svenning (Stiftets præstegårdskonsulent) tager kontakt til Vejle 

Kommune.   

Menighedsrådet søger om lån i Stiftet. 

Menighedsrådet godkender at der bygges ny garage. 

C) Aktivitetsudvalget:  

Efterårets aktiviteter er i færd med at blive planlagt. 



d) Bestyrelsen for Vejle Kirker og Kirkegårde:  

Klager skal behandles i bestyrelsen, Dorte følger op på henvendelser hun 

har fået, som ikke er blevet behandlet. 

e) Besøgstjeneste:  

Vores ansøgning til Vejle Kommune på 20.000 er blevet imødekommet. 

5.000 til foldere og 15.000 til busture. Ida laver udkast til folder på 

baggrund af oplæg.  

Camilla indgår i besøgstjenestegruppen. 

f) Byggeudvalget:  

Tilbud er kommet ind, det billigste tilbud er 20 % dyrere end rådgiverne 

anslår. Dette behandles af provstiudvalget d. 10.3. 

4. Feriehjælp har behov for betalingskort på særlig konto til feriehjælpen 

gerne med tilknyttet Mobilepay.  

Lisbeth og Henning arbejder på løsning. 

Menighedsrådet godkender, at der oprettes særskilt konto til 

feriehjælpen med tilhørende betalingskort. 

5. Det er usandsynligt, at der kan blive fællesspisning Skærtorsdag. 

Vedrørende familiegudstjeneste d. 15. april med fællesspisning, Lisbeth 

bestiller køkkendamerne og spørger om de kan komme i stedet for d 1. 

april. Take away er en mulighed, hvis restriktionerne kræver det. 

6. Grøn kirke: 

Affaldssortering og Energibesparelse er fokuspunkter. 

Udvalget anbefaler evt. kompostbeholder til grønt affald,  

Henning vil gerne være ansvarlig. Kirkens elpærer diskuteres, vi kan under 

særlige omstændigheder søge om penge fra Vejle Kommune. Provstiets 

Liv og Vækst pulje er også en mulighed. 



Camilla fortalte om Sluk lyset gudstjeneste og kom med i Grøn 

kirkeudvalget. 

7. Vision om at være Vestbyens kirke 

Visionsgruppen samler op og behandler temaer f.eks.:  

Hvordan skaber vi bånd mellem mennesker, så de gerne vil følges til 

gudstjenester og aktiviteter. 

8. Budget og regnskab 

75.000 i overskud. 

 Menighedsrådet har godkendt regnskabet på mødet: 

Sankt Johannes Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 39122081, Regnskab 2020, 

Afleveret d. 09-03-2021 11:21 

Alle i menighedsrådet skal godkende regnskabet via mail som Henning 

udsender. 

9. Honorarer godkendt af menighedsrådet 

Kasserer: 15% af kr. 76.779 

Formand: kr. 57.583 

Kontaktperson 50% af kr. 57.583 

Kirkeværge: kr. 2.584 

10. Referat af formandsmøde med Provstiudvalget 

Provstiudvalget foreslår at Sct. Johannes sogn ekstraordinært afvikler 

gæld til Stiftet på kr. 36.000.  

Menighedsrådet godkender at betale de 36.000. 

Brug af frie midler skal godkendes af Provstiudvalget. 



Bygninger bør vedligeholdes i henhold til syn. Eventuelle mangler påpeget 

ved syn, der endnu ikke er udbedret sættes på budgettet. 

11. Sogneudflugt skal gennemføres, hvis det er muligt. 

Menighedsrådet besluttede, at sogneudflugter fra 2022 skal afholdes om 

lørdagen. 

Deltagelse i sogneudflugter er for sognets beboere og sognebåndsløsere, 

andre kan deltage, hvis der er plads. 

12. Kirkens fødselsdag  

Intet nyt fra udvalget. Udvalget venter til de kan mødes fysisk. Camilla 

deltager, hvis tiden tillader. 

Matthias forslag til korværk behandles på næste møde. 

12. Evt. 

Intet. 

                                                                   10.3.21 Anne Serup  

       

       

       

       

       
      

 

 

 


