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Det travle menneske ∫ det rolige rum.

Menighedsrådsmøde tirsdag, den 9. april 2019 kl. 17.00

Lyng, den 9. april 2019

Dagsorden

Blad nr. 03/2019

1.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2.

Sidste mødereferat – opfølgning

Intet

3.

Drøftelse af henvendelse vedrørende gudstjenester og aktiviteter rettet mod børn og børnefamilier.

Menighedsrådet svarer på henvendelsen og lægger op til fortsat godt samarbejde om arbejdet
med børnefamilier i sognet.






4.

Har vi tilbud, der er målrettet mod børn og
børnefamilier?
Hvis ja, ”markedsfører” vi så tilbuddene
godt nok?
Hvis nej, hvilken indsats skal vi gøre for at
udvikle gode tilbud?
Bilag 03-2019 - 03 – 01 Børne og børnefamilier.

Beslutningssag. Efter at Kirke- og Kulturmedarbejderen ved Lyng Kirke har opsagt sin stilling med virkning fra udgangen af juli, hvad
ønsker menighedsrådet så med den vakante
stilling til august 2019?

Der har været vigende tilslutning til børne/familiegudstjenester. Derfor arbejdes der med nye tiltag.

Menighedsrådet prioriterer arbejdet med børn
og unge samt den koordinerende funktion med
PR, annoncering m.v. Stillingen opslås snarest
med 30 timer pr. uge

Lyng Kirke



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

Bilag 03-2019 - 04 – 01 Kirke og Kulturmedarbejder

5.

Beslutningssag. Nedsættelse af et ansættelsesudvalg på 3 medlemmer der bemyndiges til
at ansætte en ny Kirke- og Kulturmedarbejder
til Lyng Kirke.

En af præsterne, formanden og kassereren indgår i et ansættelsesudvalg og har mandat til at
ansætte den kommende kirke- og kulturmedarbejder.

6.

Orienteringssag. Status på donationer til anskaffelse af et dåbstræ til Lyng Kirke.

Ikke meget nyt. Der er kommet lidt ind via MobilePay. Afslag fra nogle fonde, svar fra andre afventer.
Det er ikke sandsynligt at træet er færdigt til 1.
søndag i advent.
Fra nu skal det nævnes ved alle ikke-gudstjenestelige arrangementer at vi samler ind til dåbstræet. Der laves flyer om projektet og der laves
endvidere flyer om jubilæumsarrangementerne.

7.

Udvalg
a.

Økonomiudvalg


b.

Fredericia Provstiudvalgs driftsrammebevilling til budget 2020.

Kirkeudvalg


Driftsrammen er meldt foreløbigt ud. Der skal
indleveres ønsker til budget 2020 senest 1. maj

Orientering om provstesyn.

Orientering fra
provstesyn på præsteboligen og Lyng Kirke

c.

Aktivitetsudvalg

Intet

d.

Udsmykningsudvalg

Intet

Lyng Kirke

e.

Kirkeværge
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Vedr. LED-pærer til kirkerummet. Der er forsøg i
gang, og det er svært at finde pærer, der kan lysdæmpes. Der skal arbejdes videre med det.
Besøg af konsulent fra AV-center. Der indhentes
tilbud på højtalere mv.
Orientering om affaldssortering.

8.

f.

Kontaktperson

Der har været afholdt personalemøde. Peter
Østergaard Christensen er valgt som ny medarbejderrepræsentant.

g.

Kirkernes Hus

Der afholdes jubilæumsreception i anledning af
Kirkernes Hus’ 10 års jubilæum torsdag den 6.
juni kl. 14.30. Tilmelding til Kirsten Vad Knudsen
senest den 3. juni.

h.

Samvirkende Menighedsplejer ved Lyng Kirke

Intet nyt

Kalender


9.

Den kommende periodes aktiviteter i Lyng
Kirke.
o

Meddelelser og efterretninger:


Der er brug for frivillige til Jesus på Volden torsdag den 6. og fredag den 7. juni.

Orientering om budgetmøde i Taulov tirsdag den
28. maj.
Møde for alle menighedsråd om Fremtidens Folkekirke i Hannerup Sognegård tirsdag den 10.
september. Der er programsat menighedsrådsmøde denne dag, og det besluttes at menighedsrådet denne dag deltager i mødet i Hannerup.

10. Eventuelt

Intet

Lyng Kirke

Mødet
slut kl.
19.02

Underskrevet af menighedsrådet:
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