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Det travle menneske ∫ det rolige rum.

Menighedsrådsmøde tirsdag, den 12. februar 2019 kl. 17.00

Lyng, den 12. februar 2019

Dagsorden

Blad nr. 01/2019

1.

Godkendelse af dagsorden

Afbud fra Susanne C. Knudstorp.

2.

Sidste mødereferat – opfølgning

Tak fra Elisabeth Ravn for buket i anledning af
fødselsdag. Tak også fra Anine Jensen for fødselsdagsbuket og fra Thomas Rasmussen for
buket i anledning af kirkelig velsignelse.

3.

Evaluering af Højskoleweekenden den 26.
januar 2019.

Programmet for højskoledagen var virkelig godt!
Meget skuffende at kun ca. 30 havde fundet vej
til Lyng Kirke denne formiddag.





Opnåede vi det vi gerne vil med dagen.
Er formen fortsat den rigtige – eller er tiden inde til at vi ser på formen?
Er det fortsat den måde, vi ønsker at samle
vores tilbud til sognet?

Det er muligt det konkurrerer for meget med
Provstiets kirkehøjskole og andre tilbud.
Der skal ikke laves højskoledag ”bare fordi vi har
gjort det før”.
Aktivitetsudvalget evaluerer dagen på sit kommende møde og tager stilling til hvad status skal
være fremadrettet.

4.

Händels Messias - opført i Lyng Kirke den 24.
november 2018.


Flot arrangement.

Kæmpe succes – en virkelig flot opførelse.
220 solgte billetter her i Lyng.

Lyng Kirke

5.



Har vi input, vi kan give til afviklingen af arrangementet til brug ved næste store koncert?




Regnskab for koncerten.

7.

Tilbagemeldinger på ansøgninger?
Status på økonomien?

Sogneindsamling 2019.



Orientering ved indsamlingslederen.

Status på Lyng Kirke som ”Grøn Kirke”.




Opfylder vi fortsat målene for at være
”Grøn Kirke”?
Kan vi bruge det at Lyng Kirke er en ”Grøn
Kirke” mere målrettet, så også sognets
borgere får en forståelse for, at de bor i et
sogn med en ”Grøn Kirke”?
Hvilke tiltag vil vi fremme i 2019?



Bilag 01-2019 - 07 -01 Tjekliste Grøn Kirke



Der bør være forsalg til så stort et arrangement.

Næste koncert: Mozarts Requiem op til påsken 2020.

Dåbstræ. Status på indsamling af midler til
projektet.



6.
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Der er modtaget 33.000 kr. fra Provstiets Innovationspulje.
Der er er søgt ved forskellige bankfonde og andre fonde og der er ikke kommet positive tilbagemeldinger på ansøgninger endnu. Der arbejdes videre.
Der er sogneindsamling søndag den 10. marts
efter gudstjenesten.

Hvordan kan vi engagere flere mennesker i sognet i at vi er Grøn Kirke? Det er afgørende at få
budskabet ud i sognet.
Første skridt på vejen bliver at skrive om menighedsrådets delvision: ”Vi er en del af Guds skaberværk, og vi ønsker at tage ansvar for det”
Præsterne, kirketjeneren, kirke- kulturmedarbejderen og Aase Schmidt skriver et indlæg til
kirkebladet om denne del af visionen.
Punktet tages op igen på mødet i maj.

8.

Udvalg
a.

Økonomiudvalg


Udvalgenes og personalets oplæg til anlægsaktiviteter i budget
2020 skal fremsendes til Øko-

Carsten Jørgensen orienterede.
Vedr. punktet om manglende funktionsadskillel-

Lyng Kirke
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nomiudvalget senest 2019-0501.
Manglende funktionsadskillelse.
Bilag 01-2019 - 08a – 01 Manglende funktionsadskillelse.

se:
Vedr. fuldmagt ved to i forening:Menighedsrådet lægger sig i slipstrømmen af Kirkernes Hus og tager stilling til punktet
på et senere tidspunkt.
Vedr. kasserers kiggeadgang til sognets bankkonti: det har kassereren i forvejen
Vedr. håndtering af kontanter: menighedsrådet
mener ikke der er behov for yderligere foranstaltninger vedr. dette
Vedr. hævekort til medarbejdere: nuværende
ordning fortsætter
Vedr. kontrol af lønninger og honorarudbetalinger: såvel kontaktperson som kasserer og organist kontrollerer timesedler og lønindberetninger.

b.

Kirkeudvalg

Provstesyn onsdag den 13. marts både i præstegård og kirke.

c.

Aktivitetsudvalg

Intet

d.

Udsmykningsudvalg

Udstillingsrækken for 2019 er på plads

e.

Kirkeværge

Orientering vedr. møde med Fredericia Kommune om affaldssortering
Orientering om reparation af døre så de kan stå
åbne ved kirkelige handlinger
Orientering om pærer i kirkerummet. Drøftelse
af lysmængde i kirken.

f.

Kontaktperson

Intet

Lyng Kirke

9.

g.

Kirkernes Hus

Intet

h.

Samvirkende Menighedsplejer ved
Lyng Kirke

Intet

Kalender


10.

Den kommende periodes aktiviteter i Lyng
Kirke.
o Sogneindsamling

Meddelelser og efterretninger:


11.
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Eventuelt

Mødet
slut kl.
18.33

Underskrevet af menighedsrådet:

Vi mangler indsamlere! Man kan melde sig til
indsamlingsleder Kirsten Vad Knudsen på mail
eller tlf.

Tirsdag den 12. maj 2020 afholdes der orienteringsmøde vedr. valg til menighedsråd i efteråret 2020.
Intet

