Lyng Kirke

Højmosevej 3, 7000 Fredericia | 30 63 17 77
www.lyngkirke.dk | lyngkirke@lyngkirke.dk

Det travle menneske ∫ det rolige rum.

Menighedsrådsmøde tirsdag, den 13. november 2018 kl. 17.00

Lyng, den 13. november 2018

1.

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden

Blad nr. 08/2018

Afbud fra Per Søgaard, Karsten Sorth suppleant.
Punkt 10 a: bilag udgår
Punkt 10 h: udgår

2.

Sidste mødereferat – opfølgning

Der er kommet svar fra Tryg Fonden vedr. hjertestarter og der er desværre kommet afslag på ansøgningen.

Lyng Kirke
3.

Valg af
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Formand: Henning Bøgh
Formand
Næstformand
Kirkeværge
Kasserer
Kontaktperson
Bygningssagkyndig
1 person, der bemyndiges til sammen
med formanden at underskrive dokumenter vedrørende køb, salg og andre
dispositioner over fast ejendom og optagelse af lån.

Næstformand: Finn Pedersen
Kirkeværge: Thomas Tofthøj Rasmussen
Kasserer: Carsten Kjær Jørgensen
Kontaktperson: Henning Bøgh
Bygningssagkyndig: Poul Petersen
Tegningsberettiget: Næstformanden

Ovenstående er i henhold til Bekendtgørelse af
lov om Menighedsråd. LBK nr. 771 af
24/06/2013.

4.

Beslutningssag. Fastsættelse af mødetider Mødedatoer besluttet som foreslået.
for det kommende år.




5.

Møderne afholdes 2. tirsdag i hver måned kl. 17.00 med mindre andet aftales. Dog afholdes der normalt ikke møde i månederne juli og august.
Mødedatoer i kirkeåret 2018 / 2019:












Tirsdag den 11. december 2018
Tirsdag den 8. januar 2019
Tirsdag den 12. februar 2019
Tirsdag den 12. marts 2019
Tirsdag den 9. april 2019
Tirsdag den 14. maj 2019
Tirsdag den 11. juni 2019
Tirsdag den 10. september 2019
Tirsdag den 8 oktober 2019
Tirsdag den 12. november 2019



Tirsdag den 10. december 2019

Beslutning af kollekter kirkeåret 2018 /
2019.



Bilag 08-2018 - 05 – 01 Anmodning
om Kirkeindsamling
Bilag 08-2018 - 05 – 02 Forslag til kollekter i kirkeåret 2018 / 2019.

Menighedsrådet beslutter ikke at imødekomme
anmodning om Kirkeindsamling.
Menighedsrådet vedtager det udsendte forslag til
kollekter.
Oversigten over kollekter hænges op på opslagstavlen på torvet.
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6.

7.

Orienteringspunkt. Status på det igangværende års konfirmandundervisning ved
præsterne.



Antal
Procentvis antal af årgangen



Fordeling på holdene

Evaluering / opsamling på Menighedsmødet 2018.


8.

Beslutningssag. Anskaffelse af et
”Dåbstræ” til Lyng Kirke. Arbejdsgruppen
ønsker mandat til at arbejde videre med
sagen.






9.

Arbejdsgruppen vil på mødet orientere
om sagen og det arbejde der er gjort til
dato.
Der er modtaget et overslag fra Designskolen i Kolding på kr. 70.000 for
udførelse af et dåbstræ.
Der orienteres fra arbejdsgruppen omkring arbejdet med at søge fonde til finansiering af sagen.

Beslutningssag. Beslutning om Lyng Kirke
skal få lave små radiospots som, der reklamerer for arrangementer i Lyng Kirke.


10.

Bilag 08-2018 - 07 – 01 Referat fra
Menighedsmøde
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Orientering om konfirmandundervisningen. Der skal
konfirmeres 63 unge mennesker i Lyng Kirke i foråret 2019.

Drøftelse af menighedsmødet.
Menighedsrådet drøftede endnu engang spørgsmålet om en skovkirkegård og fastholdt tidligere beslutning om ikke at arbejde videre med det på nuværende tidspunkt.
Menighedsrådet er positivt indstillet overfor projektet ”Dåbstræ til Lyng Kirke” og går videre med at
undersøge muligheder for finansiering.
Susanne Knudstorp melder tilbage til Designskolen,
at menighedsrådet ikke kan vedtage projektet endeligt før finansieringen er på plads.
Finn Pedersen går i gang med at søge delfinansiering via Provstiets innovationspulje.

Lyng Kirke skal ikke lave radiospots – det er for dyrt
og ikke relevant.

Kirke- og Kulturmedarbejder Kirsten
Vad Knudsen orienterer herom – og
om tilbud, der er modtaget på udarbejdelse af sådanne radiospots.

Udvalg
a. Økonomiudvalg

Intet
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b. Kirkeudvalg

Torvet støjisoleres mandag/tirsdag den 26. og 27.
november.

c. Aktivitetsudvalg

Intet.

d. Udsmykningsudvalg

Orientering om kommende udstillinger.

e. Kirkeværge

Intet

f. Kontaktperson

Orientering om kommende personalemøde
Orientering om annoncering efter kirketjenerafløser
til at indgå i turnus med den faste kirketjener og de
øvrige kirketjenerafløsere.
Orientering om lønforhandling

11.

g. Kirkernes Hus

Intet.

h. Fælleskrematorium

Punktet udgår.

i. Samvirkende Menighedsplejer
ved Lyng Kirke

Intet.

Kalender


12.

Meddelelser og efterretninger:


13.

Mødet
slut kl.

Den kommende periodes aktiviteter i
Lyng Kirke.

Hjælp til kirketjeneren med at flytte
stole væk efter den sidste tjeneste den
24. december.

Eventuelt

Anne-Marie Blak Steensig fylder rundt og menighedsrådet fejrer dette ved reception efter gudstjenesten søndag den 6. januar.
Tilbagemelding til kirketjeneren med evt. tilsagn om
hjælp

Ingen kirkekaffe 4. søndag i advent den 23. december.

Lyng Kirke
18.49

Underskrevet af menighedsrådet:
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