
Referat af menighedsrådsmøde ved Nylars Kirke

Torsdag d. 9/5 2019

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

Afbud: Ingen

• Valg af referent

Birgitte skriver referat

• Godkendelse af referat fra 14/2 2019 – Underskrevet og godkendt.

• Meddelelser fra formanden.

• bevaringsværdige gravsten /gravsten der skal lægges ned : Ved nedlagte gravsteder 
lægger vi de bevaringsværdige gravstene ned, der står usikkert. Vi planlægger at samle 
de bevaringsværdige sten et sted nord/øst for kirken. Jørn og Kurt udfører arbejdet.

• brochurer : Vores brochure er oversat til polsk. Den kommer til at ligge ved siden af de 
andre i våbenhuset.

• konsulentrunde : udsat til efteråret.

• Lys på kirken + bord : Mange positive tilkendegivelser. Vi har mulighed for at etablere 4
lamper, måske skal der også lys på klokketårnet. Vi afprøver flere muligheder de næste 
par uger. Bordet skal mærkes Nylars kirke + et lille skilt med "Ipsens Bænk". Ellen 
ordner det.

• Opretning af sandsten ved indgang til kirken : På sigt skal sandstenene udskiftes. Vi 
lapper med lidt stenmel for at udbedre huller mm. Kurt kontakter Nexø sandstensbrud og
får en pris for udskiftning.

• Kalkning : Kurt står for kalkningen i år. Han får hjælp af Carsten. 

• Evaluering af arr. :

koncert : 45 gæster, en stille og rolig aften, vi skal huske at afslutte et 
arrangement med en fællessang 

påsken : Arrangementet med Løvfrøen og dagplejen var godt. 

skærtorsdag - 31 spisende gæster. En godt arrangement. Husk 
højskolesangbøger.

langfredag - god tilslutning, meget højtideligt



Påskedag med Nylars koret – Bedre annoncering af arrangementet 
fremover

• "Min sidste vilje" : Jørn har dem liggende på sit graverkontor. Den skal ikke ligge i 
våbenhuset.

4. Meddelelser fra præsten.

- Alterbibel : Cecilie ønsker en ny alterbibel, godkendt. Vi tænker over, hvem der skal have 
den gamle bibel.

- Dåbsbibel : Udskudt til næste møde

- Tilbud på tryk af kirkeblad : Cecilie har indhentet nyt tilbud på både opsætning og 
trykning. Godkendt, men det skal også forelægges Vestermarie menighedsråd før endelig 
godkendelse.

- Friluftsgudstjeneste : Arnager ved Havnen, mod vest ved parkeringspladsen. Onsdag d. 
10/7 kl 19.30. Cecilie har brug for et kors der kan bruges udendørs. Ellen kontakter 
"Havnesmedien". 

- "Åbne døre" - En verdensorganisation vedr. de forfulgte kristne. Cecilie arbejder videre 
med Vestermarie ang. et arrangement i Sognegården 2020.

- Indsamlingsliste : Ved kirkebøssen skal der et skilt op, hvor der står at  indsamlingerne går 
til forskønnelse og vedligeholdelse af Nylars Kirke. Cecilie udarbejder den endelige tekst.

5.  Meddelelser fra kirkeværge.

- Referat fra Sognegårdsudvalget. Birgitte orientere fra mødet. vedtægter og 
lejekontrakt lægges på hjemmesiden.

- forespørgsmål vedr. koncert i kirken. Anders Munch tilbyder en koncert med Kim 
Larsens sange som en anderledes koncert i en kirke. Birgitte undersøger pris mm.

-  kirkebøger føres ajour inden for de næste par uger.

6. Meddelelser fra kasseren:

- Regnskab vedr. 1, kvartal er fremlagt og godkendt

- budget 2020 : Fremlagt og godkendt..

Der ansøges om en ekstra bevilling på  driftsrammen på 25.000 kr. og et anlægsønske på 100.000 
(Velux tagvinduer i præstebolig)

Årsbudget 2020 for Nylars Sogns Menighedsråd i Bornholms Regionskommune.    
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7. Meddelelser fra graver:

- Børnehjørnet i kirken : Grå tæppefliser er godkendt

-  grus til kirkegården : Vi godkender at Jørn indkøber grus.

8. Meddelelser fra udvalg :

- skovudvalget : intet

- aktivitetsudvalget : 

- Udflugt for 65+  : Onsdag d. 12. juni. Ellen bestiller Samlingshuset mm. Ellen 
skriver til kirkebladet vedr. tilmelding og står også for tilmelding. Elisabeth, Lonny og Ellen 
deltager hele dagen. Vi andre kommer til samlingshuset til aftensmaden.

-  fællesudflugt med borgerforeningen lørdag d. 6. juli kl. 14.00. Vi skal sørge for 
kaffe/kage. Ellen og  Lonny. 

- sangaften i kirken med nye salmer. Udsat til næste møde.

- kirkegårdsudvalget : intet

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

9. Næste møde : tirsdag d. 6/8 2019 kl. 19.00 hos Jens Georg, Rønnevej 105, Nylars.

10. Evt. 

- salmer/sange ved de kirkelige handlinger : Diskussion om hvilke sange der kan 
synges ved de kirkelige handlinger. Vi tager det op som punkt til næste møde.

- Birgitte ny mail : b.eks@icloud.com

Mødet slut kl. 21.35

Referent Birgitte Ekstrøm


