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Det travle menneske ∫ det rolige rum.

Menighedsrådsmøde tirsdag, den 11. december 2018 kl. 17.00

Lyng, den 11. december 2018

Dagsorden

Blad nr. 09/2018

1.

Godkendelse af dagsorden

Afbud fra Inger Lind. Dagsorden godkendt

2.

Sidste mødereferat – opfølgning

Der er kommet positivt svar fra biskop Marianne
Christiansen vedr. ansøgning om at fortsætte
ordning med gudstjeneste i enten Erritsø eller
Lyng Kirke i ferieperioden.

3.

Beslutningssag. Anskaffelse af ekstra katafalk
og bevilling af beløb til anskaffelsen.

Menighedsrådet beslutter at indkøbe katafalk
som foreslået. Per Søgaard bestiller katafalken.








4.

Udvalg

Menighedsrådet besluttede på sit møde i
september 2018 at der skal indkøbes en
ekstra katafalk. Kirkeudvalget og kirketjeneren blev bemyndiget til at arbejde videre
med sagen og afsøge markedet.
Kirkeudvalget indstiller nu, at der indkøbes
en katafalk fra firmaet DanSand – model
8151538.
Anskaffelsespris kr. 54.000 plus moms i alt
kr. 67.500
Produktoplysninger m.v. kan ses her:
http://www.dansand.com/product/elektris
k-katafalk-med-haevesaenke-funktion2268/

Lyng Kirke

5.

a.

Økonomiudvalg

Intet

b.

Kirkeudvalg

Intet

c.

Aktivitetsudvalg

Intet

d.

Udsmykningsudvalg

Intet

e.

Kirkeværge

Orientering om arbejde med lydanlæg i konfirmandstuen.

f.

Kontaktperson

Orientering om ansættelsesproces vedr. kirketjenerafløser.

g.

Kirkernes Hus

Intet

h.

Samvirkende Menighedsplejer ved
Lyng Kirke

Intet

Kalender


6.
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Den kommende periodes aktiviteter i Lyng
Kirke.

Meddelelser og efterretninger:


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

Der sker meget, men ikke noget der er behov til
hjælp med.






7.

Eventuelt




Orienteringsskrivelse om Himmelske
Dage på Heden
Fredericia Provsti tilrettelægger møde
vedr. rapporten ”Hvem bestemmer i
den Danske Folkekirke”. Dette opfordres
menighedsrådet til at deltage i.
Invitation til Distriktsforeningens generalforsamling og nytårsmøde tirsdag den
5. februar.
Tak fra Gauerslund Gospelkor for at
kunne holde koncert i Lyng Kirke
Der er bevilget 33.000 kr. fra Provstiudvalget til projekt Dåbstræ. Finn Pedersen orienterede om arbejdet med at søge fondsmidler til projektet. Susanne
Knudstorp undersøger hvor lang pro-
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duktionstid der er på projektet. Målet er
at dåbstræet er færdigt 1. søndag i advent 2019.

Mødet
slut kl.
17.46

Underskrevet af menighedsrådet:

