
NYLARS KIRKES MENIGHEDSRÅD 

Menighedsrådsmøde torsdag den 4. februar kl. 18.30. Afholdtes på adressen Kirkevej 15, Nylars 

Rådet fremmødt, samt 2 suppleanter Ann-Mari og Elisabeth. 

Formanden bød velkommen. 

1. Godkendelse af protokol fra sidste møde.  

Godkendt og underskrevet 

2. Meddelelser fra formand 

a. Ældreudflugt 

Vi har endnu ikke været i Tejn kirke, så det ønsker vi i år. Kaffe eventuelt på Stammershalle. 

Dato onsdag den 8. juni. Ellen kontakter Tejn kirke, samt Stammershalle. 

b. Højtaleranlæg 

Ellen hører et par firmaer om forskellige trådløse løsninger, til et eventuelt lydanlæg til 

kirken. Der er bevilget 45.000 fra provstiet.  

c. Valg til efteråret 

Menighedsrådsvalg i november 2016. Mellem den 4-11. september skal reglerne for 

opstilling mv. bekendtgøres fra prædikestolen og i avisen. Orienterings- og opstillingsmøde 

afholdes onsdag den 7. september kl. 19 i Samlingshuset i Nylars.  

d. Kirkeindsamling - bilag sendt til sidste møde 

Indsamlingsliste godkendt. Høst: Folkekirkens Nødhjælp. 1. søndag i advent: Grundtvigsk 

Forum. Juleaften: KFUM/KFUKs sociale arbejde i Danmark. Nytårsdag: Bibelselskabet. 

Påskedag: Danske Sømandskirker.  

I november skal listen revideres, og en anden organisation skal støttes juleaften.  

Kunne MobilePay være et supplement? Jens Georg undersøger.  

e. Aflyse nogle gudstjenester 

Rådet mener ikke, at der på fast basis skal aflyses søndagstjenester. 

f. "Konfirmationsunderholdning" 

Nanna Schou og koret Baobab Sisters vil gerne synge til konfirmationen i år. Lisbeth aftaler 

nærmere med Nanna. I kirkebladet skal der stå, at der er koncert til konfirmationen og at 

alle er velkomne. 

g. Emner til menighedsmødet d 25-2 kl. 19 

Langskov kommer og fortæller, som annonceret i kirkebladet. Jens Georg orienterer om 

regnskab og budget. Højtaleranlæg og mindeplads for de ukendte – Ellen orienterer om 

dette. Menighedsrådsvalg november 2016. Kirken har været åben op til loftet henover 

sommeren, og det ønsker vi at fortsætte med denne sommer.  

Kaffe og lagkage. 

h. Henvendelse fra Grethe Viborg 

Arrangement i samarbejde med Aktive Kvinder til januar 2017. Lige pt har vi dog 

samarbejdspartnere nok. 

i. Datoer til provstiudvalgsmøder er sendt ud. 

j. Henvendelse fra sjællandsk organist om at spille i bornholmske kirker til sommer. Tove har 

takket ja, men organisten har allerede fået nok positive tilbagemeldinger. 

 

3. Meddelelser fra præst 



a. BibelenLive – Nylars sogn ønsker også at deltage, så arrangementet kan blive et 

samarbejde i pastoratet. Lisbeth arbejder videre med kontakten til Klaus Laursen. 

b. Ny PC til kirkekontoret leveres i marts måned. 

c. Folkekirkens Nødhjælps indsamling 13/3-2016. Interesserede kan melde sig til 

sognepræsten. 

d. Himmelske Dage, 5-8. maj i København. Information vil være at finde på kirkens 

hjemmeside 

e. Debatmagasinet for 2016 fra Københavns Stift er uddelt til rådets medlemmer. 

 

4. Meddelelser fra kasserer 

a. Behandling af revisionsprotokollat af 26.11.2015 og revisors bemærkning 

Revisionsprotokollatet blev behandlet og vedrørende bemærkningen fra revisoren henviser vi 

til Lov om Menighedsråd paragraf 42a, stk. 2. Citat: ”I de tilfælde, hvor samarbejdet vedrører 

enkeltstående aktiviteter, og hvor den eventuelle fælles udgift afregnes umiddelbart og 

afholdes forholdsmæssigt af de deltagende menighedsråds kirkekasser, kan menighedsrådene 

dog undlade at udarbejde en vedtægt.” Protokollatet blev derefter underskrevet af 

menighedsrådet. 

b. Regnskab 2015 

Regnskabet for 2015 blev gennemgået og godkendt af menighedsrådet. 

Nylarsker sogns menighedsråd, CVR-nr. 40610013, Regnskab 2015, Afleveret d. 05-02-2016 

12:13 

5. Meddelelser fra kirkeværge – Intet at bemærke 

6. Meddelelser fra udvalg 

Skovudvalg – Det sidste træ fra skoven er fliset.  

Aktivitetsudvalg – Evaluering af arrangementer: Lonny nævnte, at flere havde udtrykt ønske om at 

Nanna stod nede på gulvet til midnatstjenesten og sang. En ekstra læsning, salme eller orgelspil 

ønskes indtil 2-3 minutter i midnat. Lisbeth taler med Tove om det.  

Elisabeth spurgte om lyset kunne dæmpes under prædikenen til eftermiddagstjenesten juleaften. 

Ideen afprøves til julen 2016.  

Personaleudflugt forventes afholdt 27/8. Jens Georg og Lonny er ansvarlige.   

Skærtorsdagsspisning: Der kræves 20 tilmeldte. Menighedsrådet giver en kop kaffe efter maden. 

Påskedag kommer NylarsKoret og der er kirkekaffe efterfølgende. Birgitte, Kurt og Elisabeth tager 

kaffe med. Lonny og Kurt bager kage.  

Kirkegårdsudvalg – De japanske kirsebærtræer er fældet. Menighedsrådet går en tur på 

kirkegården og i præsteskoven den 11. maj i forbindelse med næste menighedsrådsmøde. 

Redaktionsudvalg – Næste blad dækker april og maj og der er deadline første uge i marts. Datoen 

for ældreudflugten skal fremgå af bladet. 

7. Næste møde – 11. maj kl. 16.30 ved kirken, smørrebrød på Gildesgaard og menighedsrådsmøde 

bagefter (mødet begynder klokken 19). 

8. Eventuelt 

Gulvvask i våbenhus og kirkerum. 

Birgitte ønsker en snak om gensidige forventninger til hinanden.  

Ellen nævner mulighed for koncert ved Louise Boll i Nylars kirke den 6, 7, 8 eller 9. juli. Vi hører 

nærmere.   

 



Mødet afsluttedes kl. 21.00 


