
Referat menighedsrådsmøde  ved Nylars Kirke

Torsdag d. 8/11 2018, mødet afholdt hos Lonny

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

Afbud :ingen.

1. Valg af referent
Birgitte skriver referat

2 Godkendelse af referat fra 21/8 2018. Godkendt.
3 Meddelelser fra formanden.

Valg : 
Formand : Ellen Andersen er genvalgt (4 for og en blank)
Næstformand :  Birgitte Ekstrøm er genvalgt (4 for og en blank)
Kirkeværge :  Birgitte Ekstrøm er genvalgt
Kasserer : Jens Georg Hansen er genvalgt
Sekretær : Cæcilie Jessen
Kontaktperson : Jens Georg Hansen
Bygningssagkyndig :  Kurt L. Nielsen
underskriftberettigede : Formand og kasserer.
Personalesituationen :
Vi har ansat en vikar i stillingen som graver med primær arbejdstid som kirketjener indtil 
videre. 
Vi arbejder videre med stillingsopslag.
Nytårsfest :
En fælles fest med Vestermarie menighedsråd. Vi vil gerne deltage. Lonny vælges til 
festudvalget. 
Haveplan ved præstebolig :
Der er udarbejdet en plan over haven og havearbejdet. Ellen kontakter en havemand, der kan
udføre de forskellige opgaver. Nogle opgaver skal varetages af graveren.
Turistbrochurer : Vi genoptrykker den eksisterende brochure.
Samarbejde med Vestermarie : Vi oplever at vi allerede har fået en del samarbejde op at 
stå. Vi vælger at formand, næstformand og kasserer mødes med ditto fra Vestermarie.
Arv : Vi har modtaget en arv på 50.000 kr. til Nylars kirke. Vi vil gerne bruge arven på at få
lys på kirken om aftenen/vinterhalvåret. Vi indhenter 2 tilbud.

4. Meddelelser fra præsten. 

- Cæcilie indhenter forskellige ideer til et/flere aftenarrangement i vinterhalvåret.

- Cæcilie ønsker at udlicitere Kirkebladet . Der indhentes forskellige tilbud.

- Børnegudstjeneste 17/2 i Vestermarie (eftermiddag), 



- Forslag om også at arrangere en børnegudstjeneste i Nylars i løbet af efteråret

- Ønske om få lakeret gulvet i soveværelset (1. salen). Cæcilie må gerne kontakte en 
maler mht. råd og vejledning.

- Vi mangler at betale honorar for at få lavet vores nye hjemmeside. Kasseren 
udbetaler 1500 kr.

- Stor ros til Cæcilie for gudstjenesten Allehelgens søndag.

5.  Meddelelser fra kirkeværge.

- intet nyt

6. Meddelelser fra kasseren : Regnskab 3. kvartal. Gennemgået og godkendt.  

7. Meddelelser fra udvalg :

- skovudvalget : der er blevet lavet flis i præsteskoven, 

- aktivitetsudvalget. : 

1. søndag i advent søndag d. 2/12. fælles arrangement med borgerforeningen.

2. søndag i advent søndag d. 9/12 har vi de 9 læsninger og Nylars koret.  Vi står for 
kirkekaffe + hjemmebag

Nytårsdag - gudstjeneste kl. 16, champagne og kransekager.

17/1 . Bente/Simon kan komme og synge/spille bornholmske sange. Ellen står for 
arrangementet i Nylars Samlingshus

5/2. Vestermarie menighedsråd arrangerer sangaften i sognegården.

Cæcilie planlægger et arrangement/koncert senere.

- kirkegårdsudvalget : Stor tak til Kurt og Carsten for deres arbejde med forskellige gravsteder.

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

Vi er kommet på face book med en fællesside med Vestermarie.

8. Næste møde , Husk en oversigt over indsamlinger i 2019

Torsdag d. 14/2 2019 kl. 19.00 hos Ellen, Bøgevej 9 Nylars

9. Evt. 

Mødet slut kl.21.30 Referent Birgitte Ekstrøm


