
Referat fra mødet i menighedsrådet ved Nylars Rundkirke 
Tirsdag d. 13/8 2013 hos Lonny i Arnager 

 

Til stede : Ellen, Lonny, Henriette, Jens Georg, Birgitte og Kurt (kl. 21.00) 

Afbud : Svend. 

 

Birgitte blev igen valgt som referent. 

 

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 13/5 

Fra sidste møde :  

Der er kommet en ølandssten som skal vurderes om den passer til trappen, Ellen og Kurt gør det. 

Brandskab skal hentes på provstekontoret. Jens Georg er tovholder. 

Liste over sognebåndsløsere venter til Lisbeth kommer tilbage 

Revidering af hjemmesiden venter til Lisbeth kommer tilbage 

 

2. Informationer fra formand. 

Præstebolig. Vi ser tiden an mht. det fremtidige brug af præsteboligen. Haven vedligeholdes pt af 

Carsten Rolsted. 

Kalkning. Kirsten Trampedach kommer fredag d. 30/8  for at vejlede mht. den kommende 

indvendige kalkning. Ellen undersøger tidspunktet. Og giver besked 

Provstesyn. Ellen har indkøbt en lille lampe til prædikestolen som vi sætter op. 

Mht. mere lys i koret så spørger vi Kirsten T. til råds. 

Ok til kalkning, flagstang og en gradvis nedlæggelse af kapellet. 

Kirkeblad. Utilfredshed med sidste nr. af kirkebladet. Det er vigtigt at Ellen får mulighed for at 

gennemlæse det inden udgivelse. Ellen undersøger om vi kan udgive et særnummer med 

annoncering af kirkekoncert med Nanna Schou Nielsen + evaluering af kirkehøjskolen. 

Provsteudvalgsmøde d. 21/8 kl. 19.00 Jens Georg har siddet i dette udvalg i 22 år men stopper nu. 

Vi opfordrer Kaj (tidl. formand) til at stille op 

Ellen og Jens Georg deltager i mødet. 

 

3. informationer fra præst. 

Alt vel hos præsten. 

Kirkehøjskolen blev en succes. 12 – 16 deltagere pr gang. Kun positive tilbagemeldinger. Vi 

opfordrer Lisbeth til at fortsætte. 

 

4. Informationer fra kasserer. 

Regnskab ok 

 

5. Informationer fra udvalg. 

Aktivitetsudvalg : 

- Udflugten d. 12/6. Positive tilbagemeldinger. Til næste år sendes indbydelsen ud via kirkebladet. 

- Turen til rønne d. 11/7 gik godt. 

- Høstgudstjeneste d. 8/9. Birgitte : 2 kaffe + muffins, Lonny 2 kaffe, mælk + muffins, Ellen 2 

kaffe, 1 the + frugtkage. Lonni tovholder vedr. pynt i kirken 

- Koncert 8/9 kl. 19.00. Ellen køber asti + vindruer og småkager.. Ellen byder velkommen i kirken. 

- Nylarskoret vil gerne komme og synge d. 15/12 ved de 9 læsninger. Henriette/Ellen spørger 

Lisbeth om det er ok. 



- Arrangement i uge 44. Ellen spørger Axel fra højskolen om han vil komme og spille/fortælle om 

højskolesangbogen.  

 

Skovudvalg. 

Anders på Præstegård fjerner væltede træer mm. ved stien. 

 

Kirkegårdsudvalg. 

Se tidligere i ref. vedr. trappesten 

 

Redaktionsudvalg. 

Vi holder pause til Lisbeth kommer tilbage. 

 

Blomsterudvalg. 

Lonny skal have besked, hvis en anden skifter buketter i våbenhuset.. 

Ellen kontakter Svend ang. buketten ved alteret og rengøring i våbenhuset. 

 

6. Næste møde. 

Onsdag d. 6/11 kl. 19.00 hos Jens Georg  

 

7. Evt. 

Ingenting. 

 

 

 

     Med venlig hilsen Birgitte 

 


