☐Indkaldelse ☒Referat
Side 204-204A
Menighedsrådsmøde i Skævinge-Lille Lyngby pastorat
Den 7/10-20 kl. 18.15 i præstegårdens mødesal.
Menighedsrådet mødes kl. 16 til opmåling af affaldsplads samt ombytning af
stole i mødesalen.
Indkaldelsen udsendes ved formand Annelise Pedersen
Meddelelser v/
A

Formand

B
C
D
E
F
G

Kirke- og
præstegårdsværge
Kasserer
Kontaktpersoner
Udvalg m.fl.
Personalet
Præsten

H

Provstiet m.fl.

Referat fra Bylauget i Lille Lyngby
Indbydelse til repræsentantskabsmøde i provstiet d. 3/11.
Intet
Intet
Intet
Intet
Intet
Fri 13-15/11.
Deadline til Kirkenyt 10/10-20.
Der henvises til DAP for information.

Dagsorden
Punkter

Referat

1
2

Godkendelse af dagsorden
Drøftelse af belægning på tomme gravsteder.
Status fra Kirkegårdsbestyrelsen.

3

Valg til menighedsrådet 2020. Nyt fra
valgbestyrelsen

4

Økonomi
Budget 2021 vedtages.
Status for nye porte og hynder til Skævinge
Kirke

5

Hvordan fungerer åbningen af kirkerne? Status.
Vi skal drøfte/orientering om afvikling af
følgende arrangementer:
Allehelgen 1/11
Spaghettigudstjenesten 24/11
Julestuen 28/11
Julegudstjenesterne 24/12
Luciagudstjenesten d. 6/12
De ni læsninger 4.s.i adv. 20/12

Dagsorden godkendt. Tilføjelse til pkt. 5.
Elektroniske kirkegårdskort er under udarbejdelse. Det
forventes at være leveret inden årets udgang således, at
menighedsrådet i foråret 2021 kan påbegynde drøftelse af
omlægning af kirkegårdene.
Ved den ekstraordinære valgforsamling lykkedes det at
samle kandidater til et helt menighedsråd. Såfremt der
ikke kommer en ekstra liste, udgør dette det kommende
menighedsråd.
Vedtaget Skævinge-Lille Lyngby Sognes Menighedsråd,
CVR-nr. 59494619, Budget 2021, , Endelig budget
afleveret d. 01-10-2020 12:15.
Tilbud modtaget på porte, disse er blevet dyrere end
forventet, og derfor vendes sagen lige med provstiet.
Et tilbud modtaget på hynder til Skævinge kirke, og et
yderligere tilbud ventes snarest.
Allehelgen: Vedr. LL: Grethe laver kaffen og hun spørges
om kringle. Vedr. SK: Annelise og Per bager kringle og
laver kaffe. Orientering om liturgien ved gudstjenesten.
Spaghettigudstjenesten d. 24/11: Der evalueres senere på
spaghettigudstjenesten d. 8/10 om, hvorvidt og hvordan
denne skal afvikles.
Julestuen: Afholdes i den lille sal på tre lørdage samt med
en pavillon i gårdspladsen til salg af juledekorationer.
Luciagudstjenesten 6/12: Vi arbejder på at gennemføre
som normalt. Såfremt restriktionerne ikke lempes, må vi
tage en ny beslutning senere.
De ni læsninger, 20/12: Vi arbejder på at gennemføre som
normalt. Såfremt restriktionerne ikke lempes, må vi tage
en ny beslutning senere.
Juleaften 24/12: Vi spørger kommunen om vi kan låne/leje
idrætshallerne. Dette råd skal aflevere plan til provstiet
for juleaften senest d. 24/11. Der er ønske om flere
gudstjenester, således af vi afvikler 6 gudstjenester, dog
ikke i fuld længde.

Fortsættes side 204A

Fortsat fra side 204

6

Skiltehenvisning til kirkerne. Status

7
8

Minikonfirmander
Udlån af mødesalen.

9

Godkendelse af kollektliste for næste kirkeår.

10

Grøn omstilling/klimatiltag

11
12
13

Ekstra punkter
Næste møder
Godkendelse af referat og beslutninger

Side 204A

Intet nyt. Sagen behøver ikke længere at blive behandlet i
menighedsrådet.
Forventet opstart efter nytår
Udsættes til behandling i det nye menighedsråd.
Forskrifterne bør endvidere revideres så de er
tidssvarende. Herunder bør menighedsrådet tage stilling
til, om lokalerne kan udlejes til reception i forbindelse
med kirkelige handlinger.
Formål godkendt. Fordeles så det passer med
gudstjenestedagene.
Præsten kontakter anlægsgartner for omlægning af
containerplads i præstegården, således, at der bliver mere
plads til flere containere i henhold til øget
affaldssortering. Formanden tager kontakt til kommunen
for at høre om planerne for præstegårdens
affaldssortering.
Ingen
Møder afholdes kl. 17.30-21-30: 25/11 (Hanne); 9/12
Referatet oplæst og godkendt og underskrevet.

