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Det travle menneske ∫ det rolige rum.

Menighedsrådsmøde tirsdag, den 11. september 2018 kl. 17.00

Lyng, den11. september 2018

Dagsorden

Blad nr. 06/2018

1.

Godkendelse af dagsorden

Afbud: Inger Lind, Gerda Møller, Thomas Tofthøj
Rasmussen.

2.

Sidste mødereferat – opfølgning

Orientering om svar fra Fredericia Kommune på høring om lokalplan vedr. DLG-byggeri.

3.

Evaluering af ”Sommerordningen”, hvor
der kun har været en fælles tjeneste i de
2 sogne – Lyng Sogn og Erritsø Sogn pr.
søndag. Ordningen har kørt i 6 uger hen
over sommeren.

Præsterne og menighedsrådet er meget glade for
ordningen og der har været betydelig deltagelse fra
nabosognet til gudstjenesterne i Lyng Kirke. Det har
givet styrket kendskab til hinanden på tværs af sognene.










Ordningen har nu fungeret i sommerperioden i 2016 – 2017 – 2018.
Hvordan oplever I, at ordningen fungere.
Er der nogen reaktion for sognets beboere på, at de ikke hver søndag kan
komme til Højmesse i Lyng Kirke i
sommerperioden?
Når vi godt nok ud med informationen om ordningen eller er der nogen,
der har set eller oplevet, at kirkegængere er mødt op ved en ”lukket” kirke
søndag formiddag?
Antallet af kirkegængere?
Rent praktisk fungere det så med kir-

På en god og praktisk måde bliver der afviklet ferie
for organister og samtidig opnås besparelse på timelønnet personale ved kirkerne i ferietiden.
Menighedsrådet vil anbefale at ordningen får lov at
fortsætte.
Henning Bøgh og Jørn Lauridsen fra Erritsø menighedsråd skriver et fælles brev til biskop Marianne
Christiansen om at få lov til at fortsætte ordningen.

Lyng Kirke



4.

5.

6.

ketaxaen, at den hver anden søndag
skal køre til Erritsø Kirke?
Bilag 06-2018 - 03 – 01 Tilladelse til
ordningen fra Biskoppen dateret
2016-02-12.

Beslutningsforslag. Forslag om ændret
struktur for ”Familiegudstjenester” for
det kommende år.


Genoptagelse af punktet fra det sidste møde i menighedsrådet og efter
at sagen har været drøftet i Aktivitetsudvalget.



Indstilling fra Aktivitetsudvalget gives
på mødet.

Beslutningssag. Anskaffelse af hjertestarter til montering ved Lyng Kirke (udvendig).


Lyng Kirke har pt. 1 katafalk i kapellet.

7.



8.

Udvalg

Menighedsrådet beslutter at søge Tryg-Fonden om
bevilling af hjertestarter.

Menighedsrådet beslutter at anskaffe en ekstra katafalk. Kirkeudvalget går videre med sagen efter indstilling fra bedemand Lene Mønster og kirketjener Peter
Østergaard Christensen.

Bilag 06-2018 - 06 – 01 Henvendelse
fra Bedemændene

Beslutningssag. Godkendelse af Lyng
Kirkes Persondatapolitik.


Punktet udsættes til næste møde.

Bilag 06-2018 - 05 – 01 Henvendelse
fra Grundejerforeningen Langesøvej

Beslutningssag. Anskaffelse af ekstra
katafalk til Lyng Kirke efter ønske fra
bedemændene.
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Bilag 06-2018 - 07 – 01 Lyng Kirkes
Persondatapolitik
Bilag 06-2018 - 07 – 02 Lyng Sogns
vedr. beskyttelse, indsamling og brug
af personoplysninger

Menighedsrådet godkender oplæggene til persondatapolitik. Bilagene lægges på kirkens hjemmeside.

Lyng Kirke
a. Økonomiudvalg







Orientering om kvartalsrapport for 2 kvartal 2018.
Bilag 06-2018 - 08a- 01
Kvartalsrapport 2 kv 2018.
Orientering om budgetsamråd med provstiet.
Provstiets endelige udmelding om driftsramme og anlægsbevilling for 2019
Orientering om ændrede aftaleforhold med Danske
Bank.

b. Kirkeudvalg
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Carsten Jørgensen orienterede om kvartalsrapporten
for 2. kvartal 2018.
Orientering fra budgetsamråd.
Orientering om aftaler med Danske Bank

Per Søgaard orienterede om arbejdet med de høje
vinduer i kirken, som skal have en form for varmebeskyttelse af hensyn til orglet.
Det er muligt at få fremvisning af muligheder for glas
hos Tarpgaard.

9.

c. Aktivitetsudvalg

Intet at bemærke.

d. Udsmykningsudvalg

Orientering.

e. Kirkeværge

Intet at bemærke.

f. Kontaktperson

Orientering.

g. Kirkernes Hus

Intet at bemærke.

h. Fælleskrematorium

Finn Pedersen orienterede om ændring af styreform
for Fælleskrematoriet, som nu ledes af bestyrelse.
Menighedsrådene får orientering om arbejdet ved
valgene – eller hvis der sker noget særligt på Fælleskrematoriet. Fremover tages dette punkt ikke på
dagsorden her i menighedsrådet – medmindre noget
særligt sker.

i. Samvirkende Menighedsplejer
ved Lyng Kirke

Orientering om aktiviteter henover sommeren og i
efteråret.

Kalender


Den kommende periodes aktiviteter i

Højskolesang torsdag den 27. september

Lyng Kirke
Lyng Kirke.
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Sognemøde onsdag den 3. oktober om 1. verdenskrig
Høstgudstjeneste den kommende søndag den 16.
september. Bak op om det, det bliver festligt!

10.

Meddelelser og efterretninger:

Udlevering af hæfter om Overvejelser om forholdet
mellem autorisation og frihed i Folkekirkens liturgi.
Drøftes på næste møde med oplæg af præsterne.

11.

Eventuelt

Intet.

Mødet
slut kl.
18.54

Underskrevet af menighedsrådet:

