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 14. maj 2019 kl. 17.00

Lyng, den 14. maj 2019

1.

Dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Blad nr. 04/2019

Afbud fra Henning Bøgh og Thomas Tofthøj Rasmussen.
Dagsorden godkendt, punkt 3 udsættes til efter
sommerferien.

2.

Sidste mødereferat – opfølgning

Stillingsopslaget vedr. kirke- og kulturmedarbejder blev drøftet.

3.

Status på Lyng Kirke som ”Grøn Kirke”.

Punktet udsættes til efter sommerferien.





Oplæg ved arbejdsgruppen jf. referat fra
menighedsrådsmødet i februar 2019.
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 04-2019 - 03 - 01 Tjekliste Grøn Kirke




Aase Schmidt indkalder til møde.
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4.
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Beslutningssag. Ansøgning om støtte til tværkulturel kristen sommerlejr 15. – 19. juli 2019




Menighedsrådet beslutter ikke at imødekomme
ansøgningen.

Bilag 04-2019 - 04 – 01 Følgebrev
Bilag 04-2019 - 04 – 02 Ansøgning
Bilag 04-2019 - 04 – 03 Program

5.

Beslutningssag: Hvem kan bistå med praktiske
gøremål i forbindelse med fælles gudstjeneste
i Kastellet 2. pinsedag – 10. juni 2019?

Carsten Jørgensen og Inger Lind hjælper til.

6.

Beslutning om deltagelse i pinsemarkedet
2019 på Erritsø Butikstorv – lørdag den 8. juni
2019.

Menighedsrådet beslutter ikke at deltage i pinsemarkedet i år.

7.

Beslutningssag: Fastlæggelse af dato for det
årlige menighedsmøde.

Menighedsrådet beslutter at punktet udsættes til
næste møde.

8.



Fastlæggelse af dato



Hvad skal temaet for menighedsmødet være?



Nedsættelse af udvalg til planlægningen.

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

Der er ikke flere fondsansøgninger ude. Status er
at der ikke er kommet fondsmidler ind.
Det udvalg, der har arbejdet med projektet mødes for at arbejde videre. Finn Pedersen indkalder til møde i udvalget før næste menighedsrådsmøde.

9.

Udvalg
a.

Økonomiudvalg



Gennemgang af 1.
kvartalsrapport 2019.
Bilag 04-2019 - 9a –
01 Kvartalsrapport 1.
kvartal 2019.

Carsten Jørgensen gennemgik kvartalsrapporten.
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Kirkeudvalg







Indstilling om optimering af lyd i kirken, på
Torvet og i konfirmandlokalet. Bilag 042019 - 9b – 01.
Bilag 04-2019 - 9b -01
Tilbud fra AV-Centret
Orientering om øvrige
igangværende sager og
ønsker til anlægsbudget 2020 og efterfølgende år.
Orientering om tiltag i
forbindelse med sikring
af orglet mod direkte
sollys.

Der er opbakning til bilaget vedr. lyd for perioden
2019-2021.
Planen for 2019 effektueres snarest.
Økonomiudvalget arbejder videre med finansieringen.
Kirkeudvalget ønsker at iværksætte teknisk undersøgelse af sikring af orglet mod direkte sollys.
Provstiudvalget søges om midler til undersøgelsen.
Drøftelse af pærer i lamperne i kirkerummet. Der
har været eksperimenteret med LED-pærer og
der findes ikke en pære, der kan fungere sammen med det nuværende lysdæmpningssystem.
Der er iværksat undersøgelse sammen med installatør med at finde ud af nyt lysdæmpningssystem med henblik på anlægsbudgettet i 2020.
Til orientering: Henning Bøgh og Per Søgaard
mødes med Fredericia Kommune for at drøfte
indkigget til kirken.

c.

Aktivitetsudvalg

Evaluering af sogneudflugten. Meget flot tur,
men desværre ikke fyldt op.
Der skal sættes en deadline for tilmelding af hensyn til bestilling af mad osv.
Koncert søndag den 3. november kl. 16.00 med
Storebæltskoret.

d.

Udsmykningsudvalg

Udsættelse af fernisering, som skulle have været
afholdt søndag den 12. maj.

e.

Kirkeværge

Intet
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f.

Kontaktperson

Anna Sørensen stopper som kirkesanger. Dette
markeres efter gudstjenesten Store Bededag.

g.

Kirkernes Hus

Husk tilmelding til reception torsdag den 6. juni l.
14.30 – senest den 3. juni til Kirsten Vad Knudsen

h.

Samvirkende Menighedsplejer ved Lyng Kirke

Intet

10. Kalender


Intet

Den kommende periodes aktiviteter i Lyng
Kirke.

11. Meddelelser og efterretninger:

Intet



12. Eventuelt

Mødet
slut kl.
19.13

Underskrevet af menighedsrådet:

Ønske om at pigekoret kan synge ved bryllupper
og dåb i sommerperioden. Punktet ønskes på
dagsorden til næste møde. Organisten anmodes
om at være med til denne drøftelse.

