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Beslutning
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Lyngbak

1 Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2.Budgetønsker for 2016

Rammen er udmeldt. 1,1% stigning i fht lønudgifter, 1,5 %
drift. Mariehøj har 4.325.607 kr, udspecificeret 3.040.684 kr
til løn og 1.284.923 kr til drift. Niels Erik fremlægger budget
ved næste møde. Vi overvejer hver især, om der er
muligheder i forhold til anvendelse af de økonomiske midler.

3. Opfølgning på messehagler fra Der drøftes om vi skal søge fondsmidler. Præsterne har
”Selskabet for Kirkelig Kunst” fra drøftet om det vil være en ide. Messehaglerne kunne bruges
Anne Mette Larsen
ved særlige lejligheder og om sommeren, ses som et
supplement til de øvrige. Messehaglerne er flot udformet,
som kunstværker.
Malene og Marianne vil gerne kontakte Anne Mette Larsen
og går videre med dette.
4. Børn i kirken

Henvendelse fra kirkegængere, som har følt sig generet af
mange børn i kirken. Det drøftes, at det er rigtig dejligt med
mange børn. Mulighed for at gå ud i dåbsværelset – bliver
også nu sagt til dåbsfamilierne. Det står på tegnebrætterne,
at det er en mulighed. Vi syntes ikke dåbsværelset skal laves
om til legerum. Prædiken kan høres i dåbsrummet.
Der er forskellige lydforhold rundt omkring i kirken, tæt på
dåbsværelset kan det være svært at høre.
Forslag om filt på døren, så den ikke smækker højlydt. Lars
kan sikkert løse dette. Kan de som er på arbejde være
behjælpelige. Fx at en af de som er på arbejde sidder ved
døren til dåbsværelset.
Forslag om at der er lidt mere legetøj i dåbsværelset. Ansvar:
Susanne, Malene, Charlotte.
Ved kirkefrokost d 19.4 vil Inger W informere: Vi vil afprøve
forskellige muligheder, når der er mange børn i kirken. Det er
for at minimere forstyrrelser under prædiken. Der er
forskellige lydforhold i kirken – vi opfordrer til, at man kan
afprøve at sidde forskellige steder.

5.
6. Nyt fra præsterne

Der er andre præster, som varetager dåb i weekenden, idet
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præsterne skal afvikle deres ferie. Der er en vandsskade ved
taget i præsteboligen. Det betragtes som almindeligt slid og
er ikke en forsikringsskade.
Ansøgning til Provstiudvalget er imødekommet med løsning
nr 2, som betyder i indeværende år at betale Susanne 100
timer for at aflaste præsterne. Det er inden for budgettet.
7. Nyt fra kontaktperson

Til eksterne brugere er udsendt et brev omkring brugen af
Mariehøj Kirkes orgel. For en periode kan eksterne brugere
ikke bruge kirkens orgel.
Der er ansættelsessamtaler på mandag d 20.4 både til
organistassistentstillingen og til korlederstillingen. Der var 6
ansøgere.

8. Nyt fra kirkeværgen

Kirkeklokkerne er nu justerede.

9. Nyt fra formanden

Indsamlingen af afskedsgave til Kjeld Holm.
Distriktsforeningen betaler.
Opfordring fra kirkeminister Marianne Jelved til
morgenringning d 5. maj kl 8-8.15 idet det er 70 år for
Danmarks befrielse. Bringes også på kirkesiden og
facebooksiden.
Åbning af KK44 bliver i Kedelhuset. Opfordring til at tage til
repræsentantskabsmøde i KSK d. 6. maj. Inge Kallestrup
deltager.

10. Nyt kirkegårdsbestyrelsen

Der er et stort program for, hvad der skal der skal ske d 4.
maj kl 16.30 Mindehøjtidelighed for faldne modstandsfolk.
Program rundsendes til MR. Præsterne opfordres til at
annoncere dette fra prædikestolen og på kirkesiden, hvis der
er plads.
Kirkegårdskulturens årsmøde: Inge deltager på Bornholm.

11Evt.

Søndag d 16. august Studietur for MR og personale samt
ledsager og hjemmeboende børn. Tur til Ribe, afgang kl
12.30 herfra med bus. Inger W. og Niels arrangerer.
D. 3. juni sogneudflugt som også går til Ribe
Høstgudstjeneste d. 13. september
Repræsentant til Kirkens Korshærs bestyrelse. Endnu ikke
afklaret.
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