
Referat menighedsrådsmøde  ved Nylars Kirke

Torsdag d. 1/5 2018

Til stede : Lonny, Tove, Elisabeth, Ellen, Jens Georg, Kurt, Cæcilie og Birgitte

Afbud : Svend og Ann Mari

1. Valg af referent
Birgitte skriver referat

2 Godkendelse af referat fra 22/2 2018. Godkendt.
3 Meddelelser fra formanden.

- -  ændring af fælles logo. Vi beholder det uændret
- - vedtægter for Sognegården i Vestermarie. Vi ønsker, at der bliver tilføjet at der er 

repræsentanter for begge menighedsråd i sognegårdudvalget. Birgitte valgt fra Nylars 
Menighedsråd.

- - Rapelling. Der er ikke søgt penge i år, så arrangementet udsættes til næste år. De 
nuværende konfirmander inviteres til at deltage næste år. Cæcilie arbejder videre med 
afvikling af næste arrangement.

- - status på præsteboligrenovering. Vinduespudsning, malerarbejde og murer mangler det 
sidste udvendige. Ellen har aftaler med alle håndværkere.

- Cæcilie påpeger problemer med huller i et skab i gangen, der skal laves. Cæcilie 
kontakter tømmeren. Cæcilie ønsker et hegn der markerer grænsen mellem have og mark
mod vest. Hun kommer med et overslag vedr. hegn til kasserer og formand. 

- - Ny folder om kirken. Vi kommer til at mangle foldere til næste år. Alle nærlæser 
folderen og kommer med rettelser/ændringer og gode ideer til næste gang.

-

4. Meddelelser fra præsten.

- Præstefamilien er meget glad for at bo i præsteboligen.

- et godt 2 mdr. forløb med konfirmanderne.

- Plejehjemsgudtjenester (Den gule og røde afd. På Snorrebakken) sammen med Tove 
og Ulla. Menighedsrådet vil gerne yde praktisk hjælp ved disse arrangementer.

- Kirkebogskursus til juli. Så overtager Cæcilie kirkebogen igen.

- ansvar for kirkebladet, det nye er på trapperne.

- flere dåb og vielser på vej.

- ide om en foredragsrække til efterår/vinter.

- ønske om fremover at lave en opfølgning på de kirkelige handlinger. 



- ny hjemmeside. Cæcilie vil gerne komme med et forslag til ny hjemmeside.

- forslag om sangaftner til efteråret.

- Evt. et nyt samarbejde med Grundtvigs forum

- positiv indstilling til flere koncerter i kirken.

- arrangement i præsteboligen med en sognepræst Kristoffer Garne d 3/7 kl. 19.30.

- legestue i Sognegården, nogle lørdage i nærmeste fremtid.

- menighedsrådet giver tilladelse til at  Cæcilie må  bruge :  Tillæg til alterbogen og 
Holger Lissner`s bog om Kollekter og bønner, ved de kirkelige handlinger.

- Ønske om indkøb af Kirkesangbogen, en nyere sangbog med både sange og salmer. 
Menighedsrådet er positive.

5.  Meddelelser fra kirkeværge.

- intet

.

6. Meddelelser fra kasseren :

- det fremlagte regnskab er godkendt.

- budget 2019. Den kirkelige ligning er : 756.300 kr.

Budgetønsker : it  til graverkontoret. 15.000 kr.

 præstens nye initiativer. 10.000 kr.

 fornyelser på kirkegården. 30.000 kr.
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7. Meddelelser fra udvalg :

- skovudvalget :Elisabet sørger for at få fjernet et væltet træ på stien. 

Rundtur i præsteskoven onsdag d. 30/5 kl. 20.00. Vi tager kaffe med.

- aktivitetsudvalget. : 



Koncertkørsel torsdag d. 10/5. Hentes kl. 8.45 ved Rønne vandrehjem. Vi        henter i
privatbiler. Bus tilbage til Rønne efter koncerten kl. 16.00

- Udflugt d. 13/6 . Christianshøjkroen kl. 14.00, Østerlars rundkirke kl. 16.00. Anrette 
mad kl. 17.30 i samlingshuset. Elisabeth modtager tilmeldinger. Ellen skriver i 
kirkebladet.

- fællesudflugt med borgerforeningen d. 7/7 kl. 14.00. Vi skal have kaffe med.

- kirkegårdsudvalget :

- møde vedr. nedklipning af hækkene + renovering af kirkegården med graver fra Aa-
kirke. Menighedsrådet godkender at vi modtager hjælp til arbejdets udførelse.

- redaktionsudvalget : Cæcilie indsamler materialer og er ansvarlig for kirkebladet.

8. Næste møde :  21/8 2018 hos Elisabeth kl. 18.00. Vi starter med fællesspisning

9. Evt. 

- udflugt fredag d. 24/8 kl. 16.00. Ellen og Cæcilie planlægger

Mødet slut kl.21.50

Referent Birgitte Ekstrøm


