
Sct. Johannes Sogns Menighedsråd 

Indkaldelse til menighedsrådsmøde tirsdag den 11. januar 2022 kl. 17 i Johanneshuset. 
Der serveres en let anretning, kaffe og te på mødet. 
Afbud til Henning senest søndag 9. jan. kl. 12. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Orienteringspunkter 

• Tårntag 

• Præsteboligens garage 

• Kontakt til politi og kommune vedr. naboers brug af vores P-plads 

• Orientering om deltagelse i provstiets udvalg for religionsmøde 

• Nyt fra kontaktpersonen 

• Aktivitetsudvalget 

3. Kirkespin – orientering og drøftelse i forbindelse med samarbejdet med Spinderihallerne om 

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

4. Drøftelse og beslutning vedr. træerne i parken.  

Udvalget foreslår at træerne opstammes, således at der kommer mere lys og plads under de 
ellers store lindekroner. Dertil har udvalget et forslag til, hvorledes vi kan åbne parken mere 
op ved at fjerne og forme på bøgepurret (hækken). /Udvalget 
 

5. MR mødekalender efterår og evt. revurdering af forårets mødekalender. /Henning 

6. Vedtægter for Johanneshuset godkendes (Bilag) /Henning 

7. Tilmelding til stiftsdag 19. marts. /Henning 

8. Beslutning vedr. afholdelse af Mathias Geigers koncert med Filharmonisk Kor Aalborg 
/Henning 
Filharmonisk Kor Aalborg er et kor på ca. 50 sangere. Udover at være tilknyttet Aalborg 
symfoniorkester, holder koret også en del a cappella koncerter. Programmet er: J. Brahms: 
warum ist das Licht gegeben den Mühseligen? (Op. 74), B. Britten: Hymn to St. Cecilia samt 
påskesange og danske sange. Koncerten er planlagt til lørdag den 2. april kl. 19, men datoen er 
endnu usikker, fordi koropstart er udsat pga. Corona. 
 

9. Forskelligt vedr. Sofiegården /Lisbeth 



10. Provstesyn, 3. marts 9-12 (Bilag) /Dorte og Henning 

11. Har vi emner til en ansøgning i Liv og Vækst puljen til marts /Henning 

12. Evt. 

13. Godkendelse af referat 

/HL 

 

 

Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 11. januar 2022 kl. 17 i Johanneshuset.  

Afbud: Karina Frank, Dorte Volck Paulsen, Lisbeth Frøkjær Smed 

  

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt med yderligere 3 punkter: 7a, 7b og 8a 

2. Orienteringspunkter 

• Tårntag 

Arbejdet påbegyndes som planlagt i uge 5.  

Det forventede tidsforløb er 2 måneder. 

• Præsteboligens garage  

Det udførende firma er sygdomsramt, derfor ligger arbejdet pt stille. 

• Kontakt til politi og kommune vedr. naboers brug af vores P-plads i Haraldsgade. 

Klage er indsendt til Vejle kommune, som sender den videre til politiet i Horsens. Der 

kommer besked om, hvordan vi skal forholde os. 

• Orientering om deltagelse i provstiets udvalg for religionsmøde 

Mødet blev aflyst pga. sygdom. 

I sognet tilhører mange en anden religion, derfor er vi inviteret til arbejdet, som Henning 

deltager i. 

 



• Nyt fra kontaktpersonen 

Jimmi orienterede. 

• Aktivitetsudvalget 

Oplæsning til Jens Rosendahl arrangement: Inge, Anne, Marianne, Lisbeth 

3. Kirkespin – orientering og drøftelse i forbindelse med samarbejdet med 

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

Menighedsrådet går ind for at kirkearrangementet skal være søndag d. 4.9 om 

eftermiddagen. Camilla hører om Matthias' mening. Henning efterspørger program for 

arrangementet. 

4. Drøftelse og beslutning vedr. træerne i parken 

Udvalget foreslår at træerne opstammes, således at der kommer mere lys og plads under 

de ellers store lindekroner. Dertil har udvalget et forslag til, hvorledes vi kan åbne 

parken mere op ved at fjerne og forme på bøgepurret (hækken). /Udvalget 

Menighedsrådet bakker op om udvalgets forslag om opstamning af træer, reducering af 

pur, etablering af gang fra mindesten til parken og fjernelse af hæk foran 

rododendronen. Det tages op på et senere tidspunkt om rododendronen skal bevares. 

Udvalget fortsætter arbejdet.  

  

5. MR mødekalender efterår og evt. revurdering af forårets mødekalender. /Henning 

Efterårets mødedatoer 9.8, 13.9, 11.10, 8.11, 13.12 er drøftet og tages op igen på senere 

møde. 

MR planlagte møde tirsdag 12.4 flyttes til torsdag 7.4 

6. Vedtægter for Johanneshuset godkendes (Bilag) /Henning 

Vedtægterne er vedtaget med ændringer. 

7. Tilmelding til stiftsdag 19. marts. /Henning 

Foreløbig er Henning og Anne er interesserede, deadline er til næste møde.  

 



7a Stiftsjubilæum 

Online møde torsdag med fri deltagelse vedrørende jubilæet i 2022. 

7b Visionsdag 

Tilmelding til Camilla. 

Vi opfordrer til, at alle bliver testet inden visionsdagen. 

8. Beslutning vedr. afholdelse af Mathias Geigers koncert med Filharmonisk Kor 

Aalborg /Henning 

Filharmonisk Kor Aalborg er et kor på ca. 50 sangere.  

Udover at være tilknyttet Aalborg symfoniorkester, holder koret også en del a cappella 

koncerter. Programmet er: J. Brahms: Warum ist das Licht gegeben den Mühseligen? 

(Op. 74), B. Britten: Hymn to St. Cecilia samt påskesange og danske sange.  

Koncerten er planlagt til lørdag den 2. april kl. 19, men datoen er endnu usikker, fordi 

koropstart er udsat pga. Corona.  

Menighedsrådet traf principbeslutning om at vi støtter koncerten. 

8a Drengekor 

Drengekoret mangler medlemmer, menighedsrådet går i tænkeboks om hvordan vi kan 

hjælpe Matthias. 

 

9. Forskelligt vedr. Sofiegården /Lisbeth 

Deltagere fra menighedsrådet: Jonna: 3.2, 3.3 og 7.4. Anne: 5.5 og 2.6  

10. Provstesyn, 3. marts 9-12 (Bilag) /Dorte og Henning 

En fra menighedsrådet kan deltage udover Henning. 

11. Har vi emner til en ansøgning i Liv og Vækst puljen til marts /Henning 

Vi vil søge om tilskud til følgende: De hellige haver.  

Ny udgave af folkehøjskolesangbogen.  

Belysning af kirken.  

Dialogcafé. 

 



12. Evt. 

Der afholdes VM i Orienteringsløb i Vejle d. 30.6 2022  

Dette indbefatter også Vestbyen. 

Marianne laver liste over menighedsrådets arbejdsgrupper til at hænge i Johanneshuset.  

13. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt 

/AS 

 

Deltagere: Henning Lauridsen, Inge Kristiansen, Jonna Madsen, Ib Allan Holck,  

Jimmi Jacobsen, Kevin Hasselstrøm, Paulina Lindholm, Camilla Lauridsen,  

Marianne Aas Thorsen via Zoom, Anne Serup 

  

 

 


