Referat af Menighedsrådsmøde den 4. september 2019 (hos Jens
Georg)
Til stede : Ann Mari, Jørn, Lonny, Elisabeth, Jens Georg, Ellen, Cæcilie, Tove, Birgitte
Fraværende : Kurt
Dagsorden.
1. Valg af referent : Birgitte
2. Godkendelse af sidste referat d. 9/5 2019. Er godkendt.
3. Kasserens punkt :
Regnskab 2. kvartal 2019 er gennemgået og taget til efterretning og godkendt.
4. Meddelelser fra præst :
- Påskespil : Cæcilie vil gerne lave en dramatisk/musisk opførelse af
Grundtvigs påskesalme, Påskeliljen, lørdag d. 28/3 2020 i samarbejde med
grundvigs Forum. Det skal foregå i Nylars kirke. Menighedsrådet er positive –
Cæcilie arbejder videre med ideen.
- Foreningen Åbne døre, vil gerne give et foredrag om deres arbejde d. 10/2
2020 i Sognegården kl. 14.00. Det koster 2500 kr. Skal ske i samarbejde
med vestermarie. Er godkendt
- Den kommende konfirmandsæson. Det starter på søndag d. 8/9 efter
gudstjenesten.
- Babysalmesang/forældrearrangementer : Kan vi starte noget op uden at det
går ud over de andre menigheders tiltag. Vi er åbne for ideer og Cæcilie er
positiv for nye tiltag. Aa Kirke fortsætter med deres baby salmesang.
- Plejehjem i Nylars : Cæcilie vil fremover besøge plejehjemmet en gang om
måneden til samtale for de der ønsker det.
- Månedens salme : fremover vil der ved alm gudstjeneste øves nye salmer.
- Der kan søges midler i forbindelse med 75 års dagen for krigens ophør. På
Bornholm kan der søges midler til 2021.
5. Meddelelser fra kirkeværge
Ingen meddelelser
6. Meddelelser fra formand
- Evaluering af arrangementer.
65+ udflugten , godt fremmøde, mange positive tilbagemeldinger.
Fællessommertur med borgerforeningen. God opbakning – spændende
rundvisning med guide på forsvarsmuseet.
Udendørs gudstjeneste i Arnager. Fantastisk arrangement.Vi gentager
arrangementet til næste år.
- Besøg fra skoletjenesten. Oddrun vil gerne komme ud og fortælle om sit
arbejde. Måske kan vi invitere til et vinterarrangement for sognet om nogle
år, når hun er godt i gang med sine aktiviteter.
- Stien i præsteskoven. Vi skal have beskåret bevoksningen. Vi klarer det
fredag d. 13/9 kl. 9.30. Vi mødes ved graverhuset.
- Status vedr. lys på kirken. Jørn aftaler med elektrikker om installering af lys
på kirken i løbet af november. Prøvelamper sættes op igen for at blive enige
om den endelige placering.

-

Kommende valg 2019 og 2020. Ellen/formand fraflytter sognet senest
februar 2020. Hun ønsker derfor ikke at sidde som formand det sidste år
inden nyt valg.
12/5 2020 fælles orientering vedr. valg
15/9 2020 valgforsamling
17/11 2020 Valg (hvis der er brug for det)
- Sange vedr. kirkelige handlinger – opfølgning fra sidste møde. Vi fortsætter
den åbne dialog mellem præst/menighed/menighedsråd vedr. musikbrug i
kirken.
- Udflugt for mgr med partner + personale. Ellen og Birgitte arbejder videre
med et forslag til d. 17/11.
- Ny kirkesanger : Behandles som lukket punkt.
- Konsulentrunden d. 8/10. Ansøgning vedr. nye vinduer i kirken.
7. Graverens punkt.
- Forslag om nye alterlys. Jørn anbefaler olielys til alteret, der ikke soder de
hvidkalkede vægge. Vi indkøber 2 for at prøve det.
- Ref. Fra provstiudvalget vedr. ens priser på de bornholmske kirkegårde. Der
arbejdes med et forslag, så der bliver ens pris for alle tjenester vedr.
kirkegårde på Bornholm.
- Erfa. Møde med gravere. Jørn deltager i disse møder. Vi er en giftfri
kirkegård, det bør vi skrive i det kommende kirkeblad.
8. Meddelelser fra udvalg
9. –
Skovudvalg
- Aktivitetsudvalg.
Høstgudstjeneste. Vi afholder menighedsmøde + afsked for Ulla i
våbenhuset efter gudstjenesten. Kirkekaffe. Vi pynter kirke fredag d. 20 kl.
14.00. menighedsrådet hjælper Lonny.
Sangaften d. 10/10 kl 19.00 i Nylars kirke. Skjulte sange i salmebogen. Der
serveres kaffe og en kage,
Børnegudstjeneste d. 27/10 kl. 15.00 – 15.30 i Nylars Kirke. Frugtfad og
saftevand.
Samtalesalon om gudstjeneste, dåb og nadver d. 2/10 kl. 19.00 i
sognegården. Vestermarie sørger for forplejning.
1. søndag i advent d. 1/12 kl. 14.00 . Vi går til Samlingshuset efterfølgende,
Arrangement sammen med borgerforeningen.
- Kirkegårdsudvalg. Intet nyt
- Redaktionsudvalg. Ros til det ”nye” kirkeblad.
Lukket punkt .
Næste møde : Fremover afholder vi menighedsrådsmøder kl. 16.00. Tirsdag d. 12/11
hos Cæcilie i præsteboligen.
Evt. Anita Barlien vil gerne afløse mht organist arbejdet. Kontaktpersonen skriver
hende op som afløser.
Mødet afsluttet kl. 18.25.

Referent Birgitte Ekstrøm.

