
Møde menighedsrådet Nylars.
Tirsdag d. 19/11 2019 kl 16.00 hos Cæcilie i Nylars præstebolig

Til stede : Cæcilie, Jørn, Tove, Ellen, Lonny, Kurt, Jens Georg, 
Birgitte, og Elisabeth (supl.), 
Afbud fra : Ann Mari

1. Valg af referent : Birgitte

2. Godkendelse af sidste referat : ref. fra 04.09.2019. Godkendt.

3. Valg.
- Valg af stemmetæller : Cæcilie og Elisabeth
- Valg af formand : Birgitte er valgt.
- valg af næstformand : Ellen er valgt
- valg af kirkeværge : Birgitte er valgt
- valg af kasserer : Jens Georg er valgt

4. Meddelelser fra kasserer.
Økonomi pr 30/9 2019.11.12
Fremlagt og godkendt.

5. Meddelelser fra præsten.
- Mulighed for Nylars arkiv i sognegården

Det er godkendt, Cæcilie tager det op med Vestermarie 
menighedsråd vedr. indretning i Sognegården. Cæcilie sørger for 
flytningen af diverse materialer.

- Ny indgangs/udgangsbøn?
I  Vestermarie er der vedtaget en ny indgangsbøn. Vi tilslutter os 
forslaget. Vi gør det i en forsøgsperiode. Så det tages op igen efter 
påske. Vi starter d. 1. søndag i advent.

- Opfølgning på liturgiaften.
Vi arbejder videre med nogle af de forslag der er fremkommet. Tid 
til fordybelse under kirkebønnen. Alternative oplæsninger ved 
andre gudstjenester end højmessen.

- Fotografering ved arrangementer etc.
Man må gerne tage billeder af de kirkelige arrangementer. Vi 
opfordrer hinanden til at huske at tage billeder. Vi ønsker billeder 
af de ansatte til hjemmesiden. Cæcilie er ansvarlig



- Ønske om skur ved præstebolig.
Kurt laver et økonomisk overslag, så kommer det på som punkt til 
næste møde

6. Meddelelser fra kirkeværge. 
Fornyelser bliver gennermgået i løbet af december

7. Meddelelser fra formanden.
- Evaluering af arrangementer.

- høstgudstjenesten. Ok. Vi sagde pænt farvel til Ulla.
- menighedsmødet. Det var en god måde at holde 

menighedsmøde efter en almindelig gudstjeneste.
- sangaften. 15 fremmødte, En god aften der skal 

gentages, måske regelmæssigt, så vil der komme flere deltagere.
- børnegudstjeneste. En god oplevelse men ikke så mange

fremmødte. Vi planlægger flere børnegudstjenester og håber der 
kommer flere næste gang.

- Aflysning af konsulentrunden, Hvad gør vi vedr. forbedringer (+ 
nødudgang) af vinduer i kirken. Vi afventer en ny konsulentrunde 
til foråret. 

- Status vedr. lys på kirken. Vi mangler stadig en tilbagemelding 
fra elektriker vedr. vores prøvelys/placering af de forskellige 
projektører. Det skal laves inden 1. søndag i advent. Jørn er 
ansvarlig

- Kommende valg 2020. Alle må gerne tænke på mulige nye 
medlemmer til et menighedsråd

- Ny kirkesanger. Zanna Pauck ansat pr. 1/11 2019.

- Ny bibel. Vi har modtaget en freklame for en ny bibel. 
Biskoppen opfordrer at vi fortæller om det til foråret, når der 
udkommer.

8. Meddelelser fra graveren.
- Software til kirke-administrationen.
Godkendt at Jørn indkøber kirkegårdsmodul til opstart 1/1 2020. 
Cpr modul og e-boks modul indkøbes senere.
- udviklingsplan for kirkegården.



Punktet er udskudt til næste møde. De i forvejen aftaler vedr. 
fjernelse af hække effektueres i løbet af vinteren

9. Meddelelser fra udvalg
-  skovudvalget. Jens Georg har en aftale med en fra sognet, der 
fjerner de sygdomsramte/væltede træer i Præsteskoven + de 
udtørrede træer ved præsteboligen.

- aktivitetsudvalget. 
- 17/11. Afskedsarrangement for Ulla/socialt sammenkomst for 
menighedsrådet og ansatte + ledsagere kl. 13.00. 19 voksne + 1 
barn er tilmeldt. Det bliver en hyggelig søndag på Gildesgård.

- 1. søndag i advent. Fællesarrangement med Nylars 
borgerforening. Kirke kl. 14.00 med efterfølgende gløgg og 
æbleskiver i samlingshuset.

- 2. søndag i advent/de ni læsninger. Nylars koret deltager. 
Kirkekaffe og småkager.
Kurt og Lonny bager. Ellen står for kaffe mm.

- krybbespil med børnehaven d. 6/12 kl. 10.00. Ellen bager 
småkager

- Nytårsdag. Gudstjeneste kl. 16.00 med bobler/kransekage i 
våbenhuset. Ellen bager kransekager og sørger for bobler.

- kirkegårdsudvalget. Intet

- redaktionsudvalget. Det nye blad er sendt i trykken, det virker 
godt med Mette Absalon.

10. Næste møde.
Torsdag d. 30/1 2020 kl. 16.00 hos Birgitte Ekstrøm, Kirkevej 27

11. Evt.
Fredag d. 31/1 2020 kl. 18.30 er der fælles komsammen med 
Vestermaries menighedsråd. Lonny sidder i festudvalget.
Cæcilie ønsker en tørretumbler.
Blomsterkunsten er vores nye leverandør vedr. blomster mm.



12. Lukket punkt.

Mødet slut kl. 17.45

Ref. Birgitte Ekstrøm


