☐Indkaldelse ☒Referat
Menighedsrådsmøde i Skævinge-Lille Lyngby pastorat
Den 10/6-20 kl. 18.15 i præstegårdens mødesal.
Menighedsrådet mødes kl. 16.
Indkaldelsen udsendes ved formand Annelise Pedersen
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Vi fortsætter med folkekirkens liturgi på augustmødet jf. hæftet om gudstjeneste side
18.
Ferie 15-18/7+26/7-1/8+9-15/8
Stiftsstævne om missionsprojekt 2020
Intet
Ferie 15-18/7+26/7-1/8+9-15/8
Regnskabsfører Susan Petersen er sygemeldt
Tak fra kirkesanger for opmærksomhed ved fødselsdag
Der er blevet reguleret i rågebestanden både i Skævinge og Lille Lyngby
Intet
Holder sommerferie 15/6-12/7-20
Der henvises til DAP for information.

Dagsorden
Punkter

Referat
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Godkendelse af dagsorden
Drøftelse af belægning på tomme gravsteder

Ekstra punkt tilføjet pkt. 26A. Dagsorden godkendt
Besluttet at fastholde beslutningen fra februarmødet.
Provstiudvalget har godkendt, at kirkegårdsbestyrelsen får
udarbejdet elektroniske kirkegårdskort
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Valg til menighedsrådet 2020 – opfølgning på
orienteringsmødet
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Økonomi
Vedtagelse af foreløbigt budget for 2021

5

Indkøb af nye Højskolesangbøger ved
udgivelsen til efteråret
Hvordan fungerer vore åbne kirker –
bedehjørnet

Godt møde. Man kan kun i særlige tilfælde stemme ved
fuldmagt. Man kan derimod godt stille op til valg ved
fuldmagt. Nye interesserede var mødt op.
Godkendelse af Skævinge-Lille Lyngby Sognes
Menighedsråd, CVR-nr. 59494619, Budget 2021, , Bidrag
budget afleveret d. 08-06-2020 12:29
Vi fastholder beslutningen fra februarmødet
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Nye stole til mødesalen i præstegården
Drøftelse af betaling af entre ved koncerter
Skiltehenvisning til kirkerne
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Sogneudflugt 2020
Planlægning af praktisk hjælp ved velkomst af
nye konfirmander
Ny dato for personalemøde
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Drøftelse af omkostninger ved erhvervelse og
gravning af gravsteder
Opfølgning af menighedsmøde

Fortsættes side 200A

Nye retningslinier for antal af kirkegængere: Skævinge 72,
Lille Lyngby 80. Vi genoptager kirkekaffen, når det kan
arrangeres. Der er ingen tilbagemeldinger om den daglige
gang i kirken
Udsættes til august-mødet
Udsættes til august-mødet
Der opsættes skilt til Skævinge kirke i Skævinge i 2021 ved
kommunen. Ønsker vi skiltning til Lille Lyngby kirke ved
Amtsvejen, skal vi selv købe dem. Pris ca. kr. 8.000 +
moms pr. skilt. Der sendes en ansøgning til Vejdirektoratet
om skiltning ved kirkeværgen.
Gennemføres ikke i år.
Konfirmandvelkomst d. 30/8. Medhjælp noteret
23/9 kl. 17-21. Mødested i præstegården. Laila udsender
dagsorden. Michael bestiller mad.
Udsættes til august-mødet
Ved mødet fremkom et ønske om at anskaffe videoudstyr til
brug for optagelse af præstens prædikener m.m. til
hjemmesiden.
Forslag om at gudstjenesten palmesøndag igen bliver en
aftengudstjeneste.
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Opfølgning af provstesyn
Gudstjenesten d. 28/6
Personaleadministration – herunder
ferieadministration
Udlån af mødesalen
Opfølgning af møderne i marts, april og maj
samt det ekstraordinære møde. Herunder
underskrivelse af referater
Børneattester
Kandidat til bispevalget. En kandidat til
Bispevalget har udtrykt ønske om at blive
orienteret til et af vores møder, for at fortælle
om sig selv (og samle stillere), men også fordi
han har lyst til at høre, hvad der rører sig hos
os. Hvad vi har af tanker og planer i og for vore
sogne.
Præster der prædiker i vore kirker skal anvende
den autoriserede udgave af Bibelen således, at
der er sammenhæng mellem den læste
bibeltekst og salmebogens tekstdel
Tilbud modtaget på rensning af tagrender på
kirkerne
Grøn omstilling/klimatiltag
Kan man og i så fald hvordan kan man blive
fritaget for at modtage Kirkenyt
Ekstra punkter
Brandøvelse
Næste møder

28

Godkendelse af referat og beslutninger
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Side 200A

Evaluering af provstesyn.
Der holdes ikke gudstjeneste denne dag.
Der førtes en drøftelse.
Udsættes til august-mødet
Referater fra møder, som er afholdt som mailmøder
underskrevet.
Udsættes til august-mødet
Udsættes til august-mødet

Hvis der anvendes anden Bibel ved gudstjenesterne end
den autoriserede Bibel, skal teksten være tilgængelig for
kirkegængerne i kopi ved gudstjenesten.
Tilbud accepteret. Kirkeværgen tager kontakt for udførsel
i 2020.
Udsættes til august-mødet
Drøftelse fandt sted. Vi overvejer sagen og eventuelle
løsninger frem til næste møde.
Præsten tager kontakt til personalet herom.
Møder afholdes kl. 17.30-21-30: 26/8 (Annelise); 16/9
(Per P); 7/10 (Laila); 25/11 (Hanne); 9/12
Referat oplæst og godkendt og underskrevet

