Sct. Johannes Sogns Menighedsråd
Indkaldelse til menighedsrådsmøde tirsdag den 13. sep. 2022 kl. 17 i
Johanneshuset.
Der serveres en let anretning, kaffe og te på mødet. Afbud til Henning senest
søndag 11. sep. kl. 12.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Nyt fra udvalg mv.
• grøn kirke herunder Grøn kirke konference 7. okt. Kolding
• bestyrelsen for VKG
• …
3. Beslutning om nyt logo. /Marianne, bilag
4. Orientering fra budgetsamrådsmødet med provstiudvalget (Bilag omdeles på mødet).
Herunder placering af ekstra budgetmøder i MR-regi ligesom sidste år. Budget skal
afleveres den 15. nov. med sidste behandling i MR 8. nov. på et ordinært møde. Generelle
overvejelser over økonomi /Henning, Anne
5. Deltagelse i ”Jul i fællesskab” /Lisbeth m.fl.
6. Orientering om ”Kend din nabo”, Helhedsplanen, social vicevært og godkendelse af opstart
af ”Hyggeklub”. /Lisbeth, Henning
7. Deadline til Aktivitetskalender 1. okt. Har MR emner til kalender? Herunder mødekalender
for MR.
8. Opfølgning på mødet vedr. Rosborg. /Dorte, bilag
9. Stiftsjubilæet 1. søndag i Advent. indtil videre er der følgende planer
• Kantate eller dele heraf spilles,
• Adventssalmen spilles,
• Børn får mulighed for at lave tegninger af kirker, som efterfølgende hænges op i
kirken,
• Uroen i kirken (den der er hængt op i forbindelse med jubilæet …),
• Jubilæumsbogen ”Kirke på grænsen – 100 år med Haderslev Stift”- blev præsenteret på
Landemodet.

Videre drøftelse og behandling og beslutninger … /alle
10. Evaluering af /alle
• KirkeSpind
• Landemode
• …
11. Forslag om at kirken flager den 5. sep. på for ”Danmarks Udsendte”. /bilag, alle
12. Forslag om at flytte begyndelsestidspunktet på MR-møder til kl. 16?
13. Evt.
14. Godkendelse af referat
/HL

Referat af menighedsrådsmøde i Sct. Johannes Sogn tirsdag d. 13.9.
Deltagere: Henning Lauridsen, Ib Holck, Paulina Lindholm, Jonna Madsen,
Kevin H. Larsen, Karina Frank, Marianne Aas Thorsen, Lisbeth Frøkjær Smed,
Dorte Volck Paulsen, Anne Serup
Afbud: Inge Kristiansen, Sarah Dedieu

1. Dagsorden blev godkendt.
2. Nyt fra udvalg
Grøn kirke: Alle menighedsrådsmedlemmer inviteres til at deltage i Grøn kirkekonference i Fredericia fredag d. 7.10. Giv senest fredag d. 16.9 besked til Sarah, som
foretager samlet tilmelding.
Grøn kirke udvalget indkalder til arbejdsdag lørdag d. 15. oktober, hvor der bl.a. skal
sættes løg og plantes stauder, økonomien diskuteres på næste møde.
Tilmeldte: Jonna, Inge, Henning, Kevin, Paulina og Karina
Morten Nielsen er ansat som ny leder af Vejle Kirker og Kirkegårde, han vil gerne
deltage i et menighedsrådsmøde for at præsentere sig selv.
Kirkeministeriet har udsendt instruks om at der ikke må opvarmes til mere end 19
grader i sognehusenes lokaler, personalet har accepteret dette.
Personalet ønsker at der opsættes en automatisk dørlukker på en kælderdør. Henning
undersøger om der findes en i huset, ellers skal den indkøbes.
3. Der blev valgt nyt logo.
4. På budgetsamrådet godkendte Provstiudvalget 4 engangsbeløb til reparation af
kvaderstensmur og trappe ved apsis, nyt køkken, maling af vinduer og udskiftning af
en del af taget på præsteboligen.
Der skal nedsættes et køkkenudvalg.
Menighedsrådet holder budgetmøde onsdag d. 28.9 kl. 17-19. Der serveres lidt mad.
5. Karina og Anne deltager i forbedrende møder i Jul i Fællesskab,
Der indkaldes til julehjælpsmøde, hvor de frivillige indbydes til at deltage.
6. Der etableres Hyggeklub med den sociale vicevært fra Helhedsplanen som
tovholder hver anden mandag kl. 10-12, starttidspunkt er uge 44.

Projektet Kend din nabo afventer.
7. Forberedelsen af forårets aktiviteter er i gang. Vi holder fortsat Helligtrekonger,
Fastelavn, fællesspisning Skærtorsdag (Bobby spørges om han vil lave mad) og
Alsang. Der bliver sogneudflugt til Ribe lørdag d. 3.6.2023
Mødekalender for menighedsrådsmøder første halvår 2023:
Januar: onsdag d. 11. kl. 17
Februar: tirsdag d. 7. kl. 16
Marts: torsdag d. 9. kl.16
April: onsdag d. 19. kl. 17
Maj: tirsdag d. 16. kl. 16
Juni: torsdag d. 15. kl 16
8. Dorte orienterede om den forventede befolkningstilvækst i Vejle og de eventuelle
konsekvenser for sognegrænserne for Skibet, Sct. Nicolai og Sct. Johannes sogne.
Der foreligger et forslag, som de pågældende menighedsråd skal udtale sig om.
9. Vi afholder festgudstjeneste for at fejre stiftsjubilæet 1. søndag i Advent.
Følgende er planlagt:
• Kantate bliver uropført
• Adventssalme spilles og synges
• Der ophænges børnetegninger af kirkerne som uro.
• Jubilæumsbogen indkøbes
Der er ønske om anskaffelse af 2 krukker til at stå ved kirkens indgang, de skal
beplantes med buksbom.
Der serveres kirkekaffe med brunkager fra Lagkagehuset.
10. Evaluering af Kirkespind
God proces i samarbejde med Spinderihallerne. Engagerede deltagere fra Ødsted
skole. Flot procession fra Spinderihallerne til kirken, men desværre med få børn.
Meget fin indsats fra organist Matthias og kirkekoret, og festlig samling i kirken med
vekselsang og fortælling af Sarah.
Evaluering af Landemode

Dejligt at opleve at være en del af et stort fællesskab, flot tale af biskop Marianne
Christiansen, god ide at provstierne præsenterede sig ved sangvalg. God lagkage i
rigelige mængder.
11. Det er en fejl, at der ikke blev flaget d. 5. september for Danmarks udsendte.
Den 5. september er en del af kirkens flagkalender.
12. Når det kan lade sig gøre, begynder menighedsrådsmøderne kl. 16.
13 Mandagsklubben ønsker at montrerne med håndarbejde får en mere synlig plads.
Det er er ønske at konfirmandbillederne bliver hængt op igen
Henning undersøger hvordan kirkekoncerten d. 11.10 er booket.
14. Referatet blev godkendt.
/AS

