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Det travle menneske. Det rolige rum

Menighedsmøde søndag, den 22. september 2019 kl. 11
Lyng, den 22. sep. 2019
1. Årets gang i lyng sogn.

Dagsorden

Blad nr.

Formanden, Finn Pedersen, fortalte, at Henning Bøgh har fratrådt sin
post som formand og kontaktperson. Finn Pedersen har overtaget
formandsposten, mens Karsten Sorth er blevet ny kontaktperson.
Kirsten Vad Knudsen opsagde sin stilling som sognemedhjælper
efter et langt og godt samarbejde. D. 3. september startede
Mie Marie Lykke Nielsen som kirke- og kulturmedarbejder.

2. Grøn Kirke

Aase Paaskesen Schmidt fortalte om, hvad det vil sige at være en
grøn kirke og hvilke initiativer der er igangsat for at gøre Lyng
Kirke endnu mere grøn.
Det drejer sig bl.a. om affaldssortering og om at undgå emballage
ved f.eks. at bage småkager selv. Der er udskiftet til LED-pærer i
kirkerummet og på Torvet. Lyng Kirke er én ud af 6 grønne kirker i
Haderslev stift.

3. Menighedspleje

Anne-Marie Blak Steensig fortalte om Strikkefællesskabet og donationer af strikkefællesskabets produktioner til Kirkens Korshærs
varmestue og til Mødrehjælpen. Peter Østergaard Christensen
fortalte om Spisning for mænd.

4. Budget

Carsten Jørgensen gennemgik budgettet. Økonomien ser sund ud.

5. Menighedsrådsvalg
2020

Carsten Jørgensen fortalte om det kommende menighedsrådsvalg
der gennemføres på en ny måde over hele landet.
Tirsdag d. 12. maj afholdes orienteringsmøde sammen med et
menighedsmøde. Tirsdag d. 15. sep. er der valgforsamling. Her
vælges det nye menighedsråd på et offentligt møde ved skriftlig
afstemning. Søndag d. 29. nov. tiltræder det nyvalgte menighedsråd.
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6. Dåbstræ

Susanne Charlotte Knudstorp fortalte om dåbstræet og bad om
hjælp til fundraising.

7. Jubilæum

Finn Pedersen gennemgik jubilæumsprogrammet. Salg af blomster og donationer til kirken går til indkøb af dåbstræ.
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