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Det travle menneske ∫ det rolige rum.

Menighedsrådsmøde tirsdag, den 13. marts 2018 kl. 17.00

Lyng, den 13. marts 2018

Dagsorden

Blad nr. 02/2018

1.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2.

Sidste mødereferat – opfølgning

Orientering om provstiets kirkehøjskole.
Orientering om udbudsmateriale fra Kirkernes Hus
vedr. kalkning af provstiets kirker.
Orientering vedr. brevveksling med Erritsø menighedsråd om regulering af sognegrænser. Svaret fra
Erritsø menighedsråd tages til efterretning.
Siden sidst har der været afholdt fastelavnsarrangement. Det var ikke så godt besøgt som det plejer.
Trinity afholder et tilsvarende arrangement på nøjagtig samme tidspunkt. Menighedsrådet tilslutter
sig at nedlægge fastelavnsarrangementet og i stedet holde højmesse fastelavnssøndag. Aktivitetsudvalget og personalet tænker i alternativt familiearrangement.

3.

Evaluering af Højskoleweekend den 27.
januar 2018.
 Opnåede vi det, vi ville? Kom der de



besøgende, vi kan forvente?
Er modellen fortsat levedygtig – eller
skal vi til at se på et fornyet koncept?
Hvad gør vi i 2019?

Velbesøgt, rigtig god stemning. Mange tog hele
dagen med. Bred enighed om at fortsætte konceptet.
Næste års formiddag er booket. Musikdelen mang-
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ler. Udvalget arbejder videre.
4.

Sogneindsamling søndag den 11. marts
2018.




5.

Orientering ved indsamlingslederen.
Kan vi som menighedsråd støtte mere
op om sogneindsamlingen?

Beslutningssag. Godkendelse af regnskab
2017
 Bilag 02-2018 - 05 - 01 Lyng, regnskab

19 ud af 21 ruter besat. Indsamlingsresultatet,
17.500, er tilfredsstillende. Alle havde positive oplevelser ude på ruterne. Alt i alt en god dag. Godt at
konfirmanderne deltager.
Regnskabet er afleveret den 11. marts 2018 kl.
17.39. Menighedsrådet godkender regnskabet.

2017 - Regnskab 2017.

6.

Orientering om arbejdet med et
”Dåbstræ” til Lyng Kirke – orientering ved
udvalget.
 Bilag 02-2018 - 06 – 01 Dåbstræ Lyng
Kirke

7.

Anmodning fra Litauisk forening for Jylland og Fyn om at låne lokalerne (Kirketorvet) til arrangement i efteråret 2018
(datoen er ikke fastlagt endnu).

Susanne Knudstorp fremlagde projektbeskrivelse.
Udvalget arbejder videre med dette. Der skal evt.
søges penge til projektet i fonde osv. Susanne
Knudstorp indkalder udvalget til møde.
Menighedsrådet beslutter ikke at udlåne lokalerne
til Litauisk Forening.

Den Litauiske forening har tidligere været
med i et arrangement i Lyng Kirke - maleriudstilling og sang/folkedans.
 Bilag 02-2018 - 07 – 01 Litauisk teaterforestilling

8.

Stiftsdagen 2018 den 17. marts 2018 kl.
9.30 – 16.30 på Haderslev Katedralskole.



9.

Henning Bøgh, Per Søgaard, Gerda Møller og Peter
Østergaard deltager.

Hvem deltager
Fælles kørsel fra Lyng Kirke kl. 08.30

Udvalg
a. Økonomiudvalg


b. Kirkeudvalg


Orientering.

Anlægsønsker til budget 2019
skal sendes til økonomiudvalget senest 2018-05-01

Bilag 02-2018 - 09b- 01
2018-02-20 Referat fra Kirke-

Kirke og præstegårdssyn tirsdag den 24. april.
Bryllupstæpper drøftes igen på menighedsrådsmø-
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det den 10. april.
I forbindelse med orgelrenovering blev det pointeret fra orgelbyggeren, at det er vigtigt at gøre noget
ved lyspåvirkning af orglet. Kirkeudvalget har indhentet foreløbigt tilbud på afdækning af de øverste
vinduer i kirken. Menighedsrådet beslutter at arbejde videre med sagen.

c. Aktivitetsudvalg

Orientering om afholdt møde og kommende aktiviteter.

d. Udsmykningsudvalg

Orientering om forårets udstillinger.

e. Kirkeværge

Klokkerne er igen blevet repareret.
Befugtningsanlægget er blevet efterset.

f. Kontaktperson

Personalemøde afholdes onsdag den 14. marts.
Kort orientering om evt. lockout.
Orientering om persondatabeskyttelsesloven

g. Kirkernes Hus

Intet

h. Fælleskrematorium

Intet

i. Samvirkende Menighedsplejer
ved Lyng Kirke

Kirkevandring i juni
Fællesspisning for enlige mænd er under udvikling

10.

Kalender


11.

Den kommende periodes aktiviteter i
Lyng Kirke.

Meddelelser og efterretninger:

Pusterum onsdag den 11. april og højskolesyngsammen torsdag den 19. april. Hjælpere søges.

Fredericia Gospelworkshop låner kirken torsdage i
efteråret 2018, afsluttende med koncert torsdag
den 8. november.

Lyng Kirke
12.

Eventuelt

Mødet
slut kl.

Underskrevet af menighedsrådet:
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Finn Pedersen takker for opmærksomhed ved fødselsdag

