Sct. Johannes Sogns Menighedsråd
Indkaldelse til menighedsrådsmøde tirsdag den 8. feb. 2022 kl. 17-18 i
Johanneshuset. Afbud til Henning senest søndag 6. feb. kl. 12.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Af hensyn til godkendelse af referatet, som skal aflægges inde 1. april, foreslås
det, at mødet den 7. april flyttes til enten mandag den 28. eller tirsdag den 29.
marts. Vores marts møde ligger for tidligt til, at regnskabet kan nå at blive
færdig til at fremsende referat til godkendelse. Hvis vi ikke flytter mødet, må
vi indkalde til et ekstraordinært møde. Uddybende orientering på mødet
/Henning, Inge
3. Orienteringspunkter
• Tårntag og præsteboligens garage
• Nyt fra kontaktpersonen
• Diakoniens dag i Nørremarkskirken
4. Kirkespin – orientering og drøftelse i forbindelse med samarbejdet med
Spinderihallerne om projekt med kunster, musik og børn i Vestbyen. /Camilla,
Henning
5. Ansøgning i Liv og Vækst puljen til marts /Henning
6. Fastelavnsgudstjeneste
Lisbeth spørger om, der er et par stykker, der vil hjælpe med det praktiske
efter gudstjenesten søndag 27. feb. Det er aftalt med Michael Astner, at han
sørger for, at der er fastelavnsboller, kaffe, te og kakao - Opgaverne er altså at
være med i kælderen, når der bliver slået til tønden + stille an og rydde op til
sidst, både oppe og nede.
7. Tilmelding til stiftsdag 19. marts.

8. Evt.
9. Godkendelse af referat

Referat af møde i Sct. Johannes Sogns Menighedsråd
tirsdag den 8. feb. 2022 kl. 17-18 i Johanneshuset.
Afbud: Dorte Volck Paulsen, Lisbeth Frøkjær Smed, Paulina Lindholm, Jonna
Madsen
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt
2. Af hensyn til godkendelse af referatet, som skal aflægges inden 1. april, foreslås
det, at mødet den 7. april flyttes til enten mandag den 28. eller tirsdag den 29. marts.
Vores marts møde ligger for tidligt til, at regnskabet kan nå at blive færdig til at
fremsende referat til godkendelse. Hvis vi ikke flytter mødet, må vi indkalde til et
ekstraordinært møde. Uddybende orientering på mødet /Henning, Inge
Mødet d. 7. april blev flyttet til tirsdag d. 29.3 kl. 17.
3. Orienteringspunkter
• Tårntag og præsteboligens garage
Der er rejst stillads ved tårnet og der sættes skilte op om adgangsveje.
Arbejdet med præsteboligens garage ligger stille pga. Corona blandt håndværkerne.
• Nyt fra kontaktpersonen
Marianne Aas Thorsen er genvalgt som medarbejderrepræsentant.
• Diakoniens dag i Nørremarkskirken
Henning og Inge deltog i Diakoniens dag i Nørremarkskirken
Vi fortsætter vores diakoniarbejde med inspiration herfra.
4. Kirkespind – orientering og drøftelse i forbindelse med samarbejdet med
Spinderihallerne om projekt med kunster, musik og børn i Vestbyen. /Camilla
På mødet med Spinderihallerne vedrørende Kirkespind blev det aftalt, at der tirsdag
d. 6.9. kl. 17 foregår procession til Johanneskirken, hvor værkerne bæres til og
udstilles i Johanneskirken og Matthias korværk fremføres.
Efterfølgende skal værkerne vises i en udstilling i Johanneshuset med væredygtighed

som tema. Denne udstilling skal planlægges nærmere.
5. Ansøgning i Liv og Vækst puljen til marts /Henning
Det blev vedtaget at ansøge Liv og Vækst puljen om støtte til Lys på kirken og
De hellige haver. Henning laver ansøgning.

6. Fastelavnsgudstjeneste
Lisbeth spørger om, der er et par stykker, der vil hjælpe med det praktiske efter
gudstjenesten søndag 27. feb. Det er aftalt med Michael Astner, at han sørger for, at
der er fastelavnsboller, kaffe, te og kakao - Opgaverne er altså at være med i
kælderen, når der bliver slået til tønden + stille an og rydde op til sidst, både oppe og
nede.
Følgende har meldt sig til at hjælpe: Karina, Ib, Kevin, Inge.

7. Tilmelding til stiftsdag 19. marts.

Følgende tilmelder sig stiftsdagen: Jimmi, Kevin, Henning, Anne

8. Evt.
9. Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt

Deltagere: Camilla Lauridsen, Inge Kristiansen, Kevin Hasselstrøm Larsen, Jimmi
Jacobsen, Ib Holck, Henning Lauridsen, Karina Frank og Anne Serup

