☐Indkaldelse ☒Referat
Side 202-202A
Menighedsrådsmøde i Skævinge-Lille Lyngby pastorat
Den 26/8-20 kl. 18.15 i præstegårdens mødesal.
Menighedsrådet mødes kl. 16.30 i Lille Lyngby Kirke til opmåling
Indkaldelsen udsendes ved formand Annelise Pedersen
Meddelelser v/
A
B
C
D
E

Formand
Kirke- og
præstegårdsværge
Kasserer
Kontaktpersoner
Udvalg m.fl.

F
G

Personalet
Præsten

H

Provstiet m.fl.

Information om diverse arrangementer annonceret på DAP’en.
Intet
Budgetsamråd d. 3/9.
Intet
Der er udsendt referat fra seneste møde i kirkegårdsbestyrelsen.
Der er generalforsamling i Skoletjenesten d. 27/8
Intet
Fri 13/9.
Konfirmationerne er blevet særdeles godt afviklet, og vi har fået stor ros for vores
håndtering af mulighederne. Der har været stor glæde over, at det var muligt at
have mange gæster med i kirken. Konfirmanderne deltog som hold i hele
konfirmationen. I hele processen med planlægning har der været en meget positiv
og engagerende dialog med forældreflokken, og forældrenes opgaver på dagen fik
det hele til at gå gnidningsløst og højtideligt. Selvfølgelig savnede vi de traditionelle
gudstjenstlige elementer; men vi er i en coronatid. Alternativet havde været rigtig
mange konfirmationsgudstjenester.
Der henvises til DAP for information.

Dagsorden
Punkter

Referat

1

Godkendelse af dagsorden

2

Drøftelse af belægning på tomme gravsteder.
Status fra Kirkegårdsbestyrelsen.
Valg til menighedsrådet 2020. Nyt fra
valgbestyrelsen
Økonomi
Kvartalsrapport for 2. kvt./2020 til godkendelse
Indkøb af nye Højskolesangbøger ved
udgivelsen til efteråret

Der tilføjes en drøftelse/evaluering af opstart af korene i
pkt. 6. Dagsorden derefter godkendt.
Punktet udsættes til senere.

3
4
5

Fortsættes side 202A

Proceduren for d. 15/9 gennemgået.
Godkendt.
Afventer udgivelsen.

Fortsat fra side 202
Side 202A
6

Hvordan fungerer åbningen af kirkerne?
Efterretning fra provstens samtale med præsten
Herunder drøftelse af afvikling af følgende:
Gudstjenester
Koncert d. 3/9
Høstfrokost d. 6/9
Spaghettigudstjeneste d. 9/9
Valget d. 15/9
Eventuelle fremtidige arrangementer udover
næste menighedsrådsmøde
Salmebøger/trykte salmeblade –
Drøftelse/evaluering af opstart af korene

7

Nye stole til mødesalen i præstegården

8
9
10
11

Drøftelse af betaling af entre ved koncerter
Skiltehenvisning til kirkerne. Status
Fordeling af opgaver ved høstfrokosten
Børnekorenes og voksenkorets medvirken ved
gudstjenester

12
13

19
20
21

Minikonfirmander
Drøftelse af omkostninger ved erhvervelse og
gravning af gravsteder
Udlån af mødesalen. Se bilag 260820-14
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.
Grøn omstilling/klimatiltag
Kan man og i så fald hvordan kan man blive
fritaget for at modtage Kirkenyt?
Ekstra punkter
Brandøvelse. Status
Næste møder

22

Godkendelse af referat og beslutninger

14
15
16

17
18

Vedr. gudstjenesterne, så fortsættes som vi er i gang med,
og må undlade at synge, når vi er for mange. Biskoppen er
søgt om tilladelse hertil. Menighedsrådsformanden uenig i
dette og ønsker en tredje gudstjeneste og med tilmelding
til alle gudstjenester og dermed mulighed for at synge med
på salmerne.
Vedr. koncerten d. 3/9: Der må kun være 80 tilhørere.
Vedr. høstfrokosten 6/9: Aflyses.
Vedr. spaghettigudstjenesten d. 9/9: Aflyses. Yderligere
spaghettigudstjenester i efteråret afventer
coronasituationen og mulighederne heri.
Vedr. valget d. 15/9: kommer der for mange til antallet af
tilladte i mødesalen flyttes mødet til kirken.
Sognecafeen søges opstartet d. 7/9.
Præstegårdsaftner søges opstartet senere i efteråret.
Vi bruger salmebøgerne om søndagen og trykker
sangblade til de kirkelige handlinger.
Drøftelse af opstart af korene. Der skal frivillig hjælp til
spirekoret, for at vi kan overholde afstandskravene.
Mulighederne for dette undersøges. Præsten taler med
organisten herom.
Beslutningerne fra mødet d. 6/8 vedr. børnekor,
konfirmandundervisning og rengøring er efterfølgende
blevet ændret således, at konfirmandundervisningen
foregår i mødesalen og korvirksomheden foregår i
Skævinge Kirke. Rengøringen følger biskoppens
anvisning.
Besluttet at købe 100 stk. stole i sort og blank stål fra
Zederkof. Bestilles ved formanden.
Punktet udsættes
Ansøgning sendt til Vejdirektoratet.
Aflyses.
Godkendt, at korene medvirker ved gudstjenester, blot skal
det stadig være gudstjeneste og ikke koncert. Korene må
gerne lejlighedsvis erstatte dele af gudstjenesten.
Menighedsrådsformanden er imod den sidste del af
beslutningen.
Under planlægning og opstartes så snart det er muligt.
Afventer tilbagemelding fra formandsmødet i november
om hvorledes provstiudvalget stiller sig til sagen.
Punktet udsættes
Opgaven varetages af sognepræsten.
Nogle af rådets medlemmer deltager i møde i Hillerød d.
31/8, hvor alle bispekandidaterne præsenteres.

Punktet udsættes
Vi har ikke mulighed for at fritage enkelte adresser fra
omdelingen.
Ingen ekstra punkter
Afholdes snarest
Møder afholdes kl. 17.30-21-30: 26/8 (Annelise); 16/9
(Per P); 7/10 (Laila); 25/11 (Hanne); 9/12
Oplæst, godkendt og underskrevet

