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Dagsorden

Blad nr. 02/2019

1.

Godkendelse af dagsorden

Afbud: Anne-Marie Blak Steensig

2.

Sidste mødereferat – opfølgning

Kort drøftelse af nyeste statistikker for medlemstallet i Folkekirken –på landsplan og i Lyng Sogn.

3.

Landsforeningen af menighedsråd – Årsmøde
2019.

Fra Lyng Sogn deltager Gerda Møller og Aase
Schmidt.







4.

Deltagere?
Program for Årsmødet se: Bilag 02-2019 03 – 01 Program Årsmødet 2019
Se nærmere på:
https://www.menighedsraad.dk/foreningen
/medlemsmoeder/%C3%A5rsmoede/%C3%
A5rsmoedet-2019/
Fra Distriktsforeningen er valgt delegeret og
stedfortrædere til Landsforeningens årsmøde. Valgt blev Hanne Merete Sørensen, Ebba
Jakobsen og Anette Zarling. Som stedfortræder valgtes Søren Thorsen.

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

Der er desværre ikke noget positivt nyt om donationer til dåbstræet.
Der er gjort opmærksom på projektet i kirkebla-
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det, der hænger opslag på torvet og der bliver
lavet en side på hjemmesiden vedr. projektet.
Ide at markedsføre aktiviteterne omkring 25-års
jubilæet med fokus på dåbstræ. Ønske gaver til
dåbstræ. Også ide at tage entré til koncerter osv.
og lade pengene gå til dåbstræet. Omkring konfirmationerne kunne der også være fokus på
dåbstræet.
Ide at lave bazar/loppemarked
Der skal tages kontakt til Dagbladet så de kan
skrive en artikel vedr. dåbstræet, som er et unikt
tiltag i Fredericia Provsti.
Alle gode ideer til fundraising til dåbstræet er
velkomne og sendes til Finn Pedersen
5.

Orienteringssag. Orientering om sogneindsamlingen 2019.

Der blev samlet 10.100 kr. ind, 16 indsamlere var
ude på 9 ruter. Indsamlerne blev modtaget positivt ude på ruterne og alle havde en god dag.

6.

Orientering om arbejdsgruppens arbejde med
Lyng Kirkes 25 års jubilæum 29. november til
1. december 2019.

Programmet blev godkendt med positive tilkendegivelser.



7.

Bilag 02-2019 - 06 – 01 Program for 25 års
jubilæum

Beslutningssag. Godkendelse af regnskab
2018
 Bilag 02-2019 - 07 - 01 Lyng, regnskab

Menighedsrådet godkender regnskabet, som er
afleveret den 11.3.2019 kl. 19.16.

2018 - Regnskab 2018.

8.

Udvalg
a.

Økonomiudvalg

Husk: indlevering af budgetønsker til 2020 senest
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1. maj.
b.

Kirkeudvalg

Provstesyn onsdag den 13. marts.

c.

Aktivitetsudvalg

Orientering fra møde i udvalget med evaluering
af højskoledagen. Ikke stort fremmøde, det er
ikke tilfredsstillende. I 2020 afholdes ikke højskoledag, der er satset stort i forbindelse med jubilæet.
Snoghøjkoret kommer på besøg onsdag den 11.
december og giver julekoncert. Det er sidste
gang de kommer
Onsdag den 24. september kl. 14.00 får vi besøg
af Deniz Zirenzi, som holder foredrag om Islamisk
Stat.
Søndag den 26. januar kl. 14.30 kommer Anne
Helene Jensen og holder foredrag om en gåtur
med barnevogn fra Skagen til Kruså
Orientering om sogneudflugten, som i år går til
Tirpitz-museet og Esbjerg. Turen finder sted onsdag den 8. maj og der er tilmelding fra onsdag
den 24. april på kirkens telefon.

d.

Udsmykningsudvalg

Der er fernisering søndag den 17. marts efter
gudstjenesten på udstilling af Marion Strandgaard.
2019 er planlagt færdig.

e.

Kirkeværge

Der er bestilt LED-pærer til kirken og det afprøves om de kan spille sammen med lysdæmpning i
kirken.

f.

Kontaktperson

Personalemøde onsdag den 3. april
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g.

Kirkernes Hus

Intet

h.

Samvirkende Menighedsplejer ved Lyng Kirke

Stor succes med arrangementet Spisning for
mænd!

Kalender


Den kommende periodes aktiviteter i Lyng
Kirke.
o

10. Meddelelser og efterretninger:


11. Eventuelt

Mødet
slut kl.
18.47

Underskrevet af menighedsrådet:

Opfordring til at komme til forestilling med
Tommerup Efterskole mandag den 8. april kl.
19.00

Der er modtaget bog, som kan lånes på kirkekontoret – Fremtidens Folkekirke – for og af folket,
udgivet af Høsterkøb menighedsråd
Intet

