Referat af menighedsrådsmøde i Nylars 12. februar 2014 kl. 19 hos Kurt på Rønnevej118
Til stede: Menighedsrådet samt graver Svend Grenaa og suppleant Ann Mari Ipsen
Afbud: Ingen
Punkter ifølge dagsordenen.
Formanden bød velkommen. (Blomster til Tove – Lilliendal. Hjemme fredag.)
1. Godkendelse af protokol fra sidste møde. – Protokol godkendt.
2. Meddelelser fra formanden:
a. Indsamlingslisten skal justeres, præsten sender den ud til rådets medlemmer.
b. Ellen har undersøgt nye oplysningstavler til kirkegården. Vi kan få en i a3 størrelse til 600 kr.
Menighedsrådet var enige om at vi indkøber en sådan. Ellen går videre med sagen.
c. Evaluering af årets julegudstjenester: Midnatsgudstjenesten fik mange positive tilbagemeldinger,
så den fortsætter vi med. I år bliver eftermiddagstjenesten kl. 15.30 eller 16.
d. Gudstjenestetider: 2. juledag og 2. påskedag holder Vestermarie og Nylars kirke fri på skift. 2.
pinsedag er der lukket begge steder. Ved konfirmation er der lukket i den kirke, hvor der ikke er en
handling. 2 mandage i løbet af vinteren holder vi mandagsgudstjeneste.
Skærtorsdag er gudstjenesten kl. 17 – præsten undersøger, om vi kan spise på Samlingshuset
efterfølgende.
e. Gudstjenestelisten: Når der er kirkekaffe skal det tilføjes i gudstjenestelisten.
f. Vedligeholdelse af præsteskoven: Punktet flyttes til skovudvalget
g. Energirapporten vedrørende præsteboligen: Rapporten blev gennemgået.
h. Stearinlys i korbuen i kirken: Lysene i korbuen sættes tilbage.
i. Ældreudflugt – dato og sted: 11. juni 2014. Stedet er ikke fastlagt endnu.
j. Fællesudflugt med borgerforeningen: 10. juli 2014 hos NCC granitbrud.
k. Kommende arrangementer, herunder aftaler: Vi skal have et arrangement cirka i april. Birgitte
arbejder videre med mulige foredragsholdere og emner. Koncerten med Jensen og Bugge blev
evalueret og alle var enige om, at det var en succes som gerne må gentages.
l. Kirkeblad: Kirkebladet må gerne udkomme næstsidste onsdag i måneden.
m. Flagstangen: Menighedsrådet mødes tirsdag d. 22. april kl. 19 ved kirken for at se, hvor den nye
flagstang skal sættes op. Herefter går vi en tur i præsteskoven.
n. Nylarskoret vil gerne deltage påskedag i Nylars kirke. Kirkekaffe efterfølgende.
3. Meddelelser fra præsten:
a. aftengudstjenester – 2 mandage i vinterhalvåret har vi gudstjeneste kl. 17. Vi forsøger med en
stillegudstjeneste i marts i år.
b. Hjemmesiden: Referater fra menighedsrådets offentlige møder skal fremover lægges på hjemmesiden.
c. Minikonfirmander: Holdet blev desværre aflyst grundet for få tilmeldinger.
d. Sogneindsamlingen 9. marts – Folkekirkens Nødhjælp. Der mangler stadig indsamlere, hvis alle ruter skal
dækkes.
4. Meddelelser fra kassereren: a. Regnskab 2013. Regnskabet blev gennemgået.
5. Meddelelser fra kirkeværge: Intet at meddele.

6. Meddelelser fra udvalg:
Aktivitet: Aktivitetsudvalget mødes d. 20. marts kl. 19.
Kirkegård: Intet
Redaktion: Intet
Skovudvalget: Jens Georg orienterede om konsekvenserne af stormen i efteråret. Enkelte træer er væltet,
men intet voldsomt. De bliver fjernet når vejret bliver bedre. Udvalget går en tur i skoven 28. februar for at
se, om der er sygdom i træerne.
7. Næste møde: Onsdag d. 14. maj kl. 19 hos Birgitte Ekstrøm, kirkevej 27.
8. Eventuelt: Maling af bænke. Ellen tager kontakt til maleren for at få et møde i kirken.

Mødet blev afsluttet kl. 22.

