
Referat menighedsrådsmøde  ved Nylars Kirke

Tirsdag d. 21/8 2018, mødet afholdt hos Elisabeth

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

Afbud : Kurt

1. Valg af referent
Birgitte skriver referat

2 Godkendelse af referat fra 1/5 2018. Godkendt.
3 Meddelelser fra formanden.

, - personalesituation. Svend er efter aftale med menighedsrådet fratrådt sin stilling pr 
18/7 2018. Carsten Rolsted er pt vikarierende i graverstillingen. Aa Kirkes graverteam 
vil gerne hjælpe til ved akut behov. 

, Vi undersøger med andre menighedsråd om vi fremover kan etablere et bredere 
samarbejde.og have fælles gravere.

, - varm præstekjole. Cæcilie har ikke problemer med at det er varmt med præstekjolen.
, - vand i våbenhuset. Det har regnet ind og ødelagt nogle salmebøger., Vi vurderer at det 

er pga. tørken at taget har været utæt og  gør ikke mere ved sagen. Bøgerne er flyttet.
, - vi har modtaget en regnskabsbog fra ca. 1890 fra et oldebarn til paster Eriksen, der har 

været præst ved Nylars Kirke. Vi lægger bogen i arkivet i præsteboligen.
, - dåbsfad og kande skal have en ”hovedrengøring”. Formanden undersøger, hvor vi kan 

få det gjort.

4. Meddelelser fra præsten.

      -   Sommeren i Nylars Kirke / muligheder i 2019.

Cæcilie kommer med mange spændende ideer til nye tiltag, se vedlagte bilag 1. Cæcilie arbejder 
videre med forslag om friluftgudstjenester + aftensangsarrangement + brochurer.

Vi beslutter at have åbent i kirken til kl. 20 i skolernes sommerferie til næste år.

- Medarbejdermøde. Cæcilie indkalder til et medarbejdermøde, der planlægges 4 møder på 
et år.

- Facebook Oplysninger om Nylars Kirke vedr. arrangementer. Cæcilie opretter.
- De kommende konfirmander. Menighedsrådet bevilger penge til et arrangement vedr. 

konfirmandaktion.
- Koncerter i Kirken. Cæcilie arbejder videre med nye muligheder for koncerter til næste år.
- Folkekirkens liturgi – mellem frihed og fasthed. En rapport vedr. ritualer mm i de 

kirkelige handlinger, skal liturgien ændres. Rapporten skal bruges som oplæg til debat.
Vi arbejder videre med at lave et fælles arrangement med Vestermarie i løbet af efteråret. 
Cæcilie fastsætter en dato.

5.  Meddelelser fra kirkeværge.



- intet nyt

.

6. Meddelelser fra kasseren : Regnskab 2. kvartal. Gennemgået og godkendt.

 

7. Meddelelser fra udvalg :

- skovudvalget : Intet

- aktivitetsudvalget. : 

Høstgudstjeneste søndag d. 26/8.Bente vikarierer for Ulla.

Møde vedr. liturgi i løbet af efteråret.

Sangarrangement med Vestermarie onsdag d. 3/10 kl. 19-21 i sognegården.

Allehelgen søndag d. 4/11 med kirkekaffe.

Legestue i Vestermarie + Nylars : opstart lørdag d. 15/9 kl. 9.30 – 11.30 i 
Sognegården. Det er 1 gang pr. mdr. i løbet af vinteren.

- kirkegårdsudvalget : Intet nyt

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

8. Næste møde , vi skal se på vores folder.

Torsdag d. 8/11 2018 kl. 19.00 hos Lonny, Slugten 10, Arnager

9. Evt. 

- toilettet er stadig i uorden, Ellen kontakter vvs.

- Lonny aftaler dåbsklude med Carsten 

Mødet slut kl.21.30

Referent Birgitte Ekstrøm



Bilag 1

Sognepræst Laura Cæcilie Jessen

Sommer og turister i kirkerne 2019

”Turn tourists into visitors and visitors into pilgrims”

- slogan fra Westminster Abbey

Tanker over muligheder for gudstjenestelig aktivitet i Nylars

1. Aktiviteterne er rettet mod turister, der alligevel er i kirken – men alle er velkomne

2. Sprog: Engelsk og dansk – hvad med tysk? Det ville kræve nogle andre 
sprogkyndige.

3. En håndfuld arrangementer hen over sommeren er måske passende (af hensyn til 
arbejdsbyrde).

4. Udpræget inddragelse af frivillige?

5. Det primære sted er kirkerummene, fordi det er der, turisterne ”alligevel” er – men 
noget kan også henlægges til fx havnen i Arnager eller et naturskønt sted 
(udendørsgudstjeneste)

Forslag til aktiviteter:

1. Morgensang/eftermiddagssang/aftensang

2. Korte andagter med fokus på bøn – evt. taizé-andagt

3. Aftengudstjeneste

4. Friluftsgudstjenester

4. Forskelligt skriftligt materiale i kirken, der lægger op til andagt – en bønnekurv, små
sedler med skriftsteder

5. En skriftlig turisthilsen på fremmedsprog om, hvor man kan henvende sig, hvis man har brug for 
fx at tale med en præst el.lign.


