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Det travle menneske ∫ det rolige rum.

Menighedsrådsmøde tirsdag, den 10.03.2020 kl. 17.00

Lyng, den 10.03.2020

Dagsorden

Blad nr. 03/2020

Ingen fraværende

1.

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2.

Sidste mødereferat – opfølgning.

Regnskabet kommer på dagsorden til næste
møde.

3.

Drøftelse Coronavirus

Der er sat håndsprit op på toiletterne og delt ud
til personale. Der vil forsøges anskaffes standere
med håndsprit til våbenhuset og torvet samt ved
kaffeborde.

•

Bilag 03-2020-03.1 Retningslinjer
Sundhedsstyrelsen Corona

Altergang suspenderes foreløbig til udgangen af
marts pga. smitterisiko. Personalet afgør evt.
fortsættelse indtil næste MR-møde.
Der hænges informationsmateriale op med forhåndsregler flere steder, bl.a. ved indgangsdørene.
4.

Drøftelse menighedsrådsvalg 2020
•

Bilag 03-2020-04.1 Køreplan for menighedsrådsvalg 2020

Opmærksomhed omkring orienteringsmøder:
der er information i kirkebladet, opslagstavlen på
butikstorvet og ved flaskeindlevering ved Superbrugsen, på hjemmeside og på Facebook.
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Provstiet annoncerer i Fredericia Dagblad og Elbobladet
Der laves små indslag til Facebook om menighedsrådsarbejde ved nuværende menighedsrådsmedlemmer.
5.

Orienteringsmøde 12.05.2020
•

Mulige emner til orienteringsmødet er blevet
drøftet.

Bilag 03-2020-05.1 Fast dagsorden oriPunkt 3: menighedsrådsarbejdet v. formanden
enteringsmøde
Punkt 4: vision, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd v. Susanne
Punkt 5: redegørelse for det seneste år regnskab
og det kommende års budget v. Carsten
Punkt 6 + 7: orientering om menighedsrådsvalg v.
Per
Punkt 8: Foreløbigt overblik over kandidater v.
Aase

6.

Sogneindsamling Folkekirkens Nødhjælp

Der blev lavet en digital indsamling for sognet.
Der blev indsamlet ca. 2200 kr. Næste år involveres konfirmanderne som indsamlere.

7.

Redegørelse for dåbstræet, status og et forslag om ændring.

Der er tilslutning til at undersøge et dåbstræ i
smedejern. Susanne arbejder videre med sagen.

8.

Orientering om drop-in bryllup

Drop-in bryllup i Lyng Kirke fredag den 25. september kl. 15-18.

9.

Udvalg
a.

Økonomiudvalg

Regnskab forelægges til næste møde den 14.
april
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b.

Kirkeudvalg

Der er indhentet tilbud på film til vinduerne bag
orglet, 25.000 kr. inkl. moms. Arbejdet igangsættes snarest.

c.

Aktivitetsudvalg

Birgitte har planlagt koncerter for det næste
halve år. Der er planlagt børnekorskoncert i
2021.
Temaer for sommer og efterår: 75 år for befrielsen og 100 året for genforeningen:
•

•

Sven Lundberg holder foredrag den 10.
juni kl. 19.00 om besættelse og modstand i Fredericia.
Thue Kjærhus, forstander for Rønshoved
Højskole, holder foredrag om genforeningen. Dato afventes.

Jazz i Trekanten, ”Krydsfelt i kirken”, fredag d. 28
august kl. 20.
Næste års højskoledag, lørdag d. 30. januar 2021:
Aase Schmidt om formiddag, musik om eftermiddagen.
Det er vedtaget, at der tages 25 kr. for brød og
kaffe ved arrangementer.
d.

Udsmykningsudvalg

Udstillere for 2020 ligger fast.

e.

Kirkeværge

Der opsat prøve på lyddæmpende gardiner på
torvet.
Thomas har startet en optælling/oprydning af ældre inventar og effekter.

f.

Kontaktperson

Ingen bemærkninger.
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g.

Kirkernes Hus

Ingen møder afholdt.

h.

Samvirkende Menighedsplejer ved Lyng Kirke

Ingen møder afholdt.

10. Kalender
•

Den kommende periodes aktiviteter i Lyng
Kirke.

11. Meddelelser og efterretninger:
•

Lørdag den 18. april kl. 16.00 koncert: Dvoraks
Messe med Cantemus-koret. Der tages 50 kr. entré. (Bemærk der er en forkert dato i kirkebladet).
Der rekvireres ikke konsulentbistand i forbindelse med konsulentrunden i 2020.
Bodil Sode, Paul Erbs og Aase Schmidt takkede
for blomsterhilsner.

12. Eventuelt

Mødet
slut kl.

19.09

Underskrevet af menighedsrådet:

