Menighedsrådsmøde den 19. november 2020 kl. 19.00 hos Jens Georg Hansen,
Søndregård
Deltagere : Ellen Andersen, Jens Georg Hansen, Elisabeth Brandt, Lonny Grønbech, Birgitte Ekstrøm,
Cæcilie Jessen, Tove Rønne, Ann Mari Ipsen, Jørn Pedersen
Afbud fra: Kurt Nielsen
Dagsorden :
1. Valg af referent
2. Godkendelse af ref. fra d. 5/8 2020
3. Kasserer
a. Regnskab 01.01 – 30.09
4. Formand
a. Siden sidst og modtaget post
b. Opsamling fra sidste MR møde
c. Kirkebilen – skal vi ændre på noget
d. Restriktioner mht. covid -19
e. Farvel og goddag til menighedsrådet
5. Præsten
a. Julegudstjenester 2020
b. Nytårsgudstjenester 2020
c. Fællesarrangement med Vestermarie d. 22. januar 2021
d. Abonnement på salmer.dk (1400 kr, omåret – sammen med Vestermarie, som har godkendt
det)
e. Konfirmationsgudstjenester Kr. Himmelfart
f. Orientering om konfirmationsundervisning
g. Indsamlinger 2021
6. Kontaktperson
a. Ref fra medarbejdermøde
7. Kirkeværge
a. Info vedr. Gravsted
b. Evaluering af lys på kirken. Hvad gør vi fremover ?
8. Graver
a. Vedtægter for kirkegården til underskrift (endelig udgave uddeles på mødet med
ændringer fra sidst)
b. Udkast til ringedirektiv
c. Trækuglen/vindskeder, godkendelse af udgifter vedr nedtagelse og udskiftning.
d. Fugning af kirkegulvet (våbenhuset er færdigt)
e. Konsulentrunden d. 7/10 (Vinduer, alterbordet, maling af træværket)
f. Status på kirkegården + udviklingsplanen
9. Ny hjælpegraver pr. 1/12 2020
10. Ref. fra valget
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11. Udvalg
a. Aktivitetsudvalget (evaluering af høstgudstj. + koncerten, planlægning af 1. søndag i advent,
de 9 læsninger, jul og nytår )
b. Skovudvalget
c. Kirkegårdudvalget
d. Redaktionsudvalget
12. Det grønne område foran Præsteboligen. Vild have eller ?
13. Næste møde (er aftalt ved det konstituerende møde tidligere)
14. Evt.
a. Tak til festudvalget for en flot udflugt d. 24/10

2/6

Referat
1. Valg af referent.
Jørn valgt.
2. Godkendelse af referat fra d. 5/8 2020
Referatet sendt til alle, godkendt og underskrevet
3. Kasserer
Jens Georg fremlagde regnskab for perioden 01.01. - 30.09. Resultatet er positivt, trods mindre
indtægter (ligningsbeløb) i forhold til sidste år. Udgifterne har også været mindre i perioden, men
likviditeten har et efterslæb fra tidligere år. Kassebeholdningen er således negativ. Betalinger udskydes
såvidt muligt til januar 2021.
Regnskabet for perioden godkendt.
4. Formand
a)
Birgitte orienterede om de to arbejdsaftner vi har haft i sommer for at hjælpe Jørn på kirkegården. Der
var god tilslutning til disse aftner og der er stemning for at vi også laver dem næste sommer.
Arbejdet med udskiftning af vinduer i præsteboligen er gjort færdigt.
Birgitte redegjorde for Menighedsrådsvalget (separat referat udsendes fra konstitueringsmødet) og for
de arrangementer der har været, herunder Høstgudstjenesten og udflugten for personalet.
Siden sidst har der været diverse modtaget post/meddelelser:
Brev om møde forud for valg til bestyrelsen for Skoletjenesten. Ulrik, Signe eller Birgitte vil deltage i
mødet.
Nyt fra Danske Sømandskirker.
Provstiets skrivelse om møde om socialt udsatte. Birgitte detager sammen med rådsmedlemmer fra
Vestermarie.
Provstiet oplyser at det årlige Landemode er aflyst.
Der er modtaget materiale fra Bibelselskabet og kirkefondet. Forslaget om indmeldelse af Nylars kirke
som Vejkirke blev ikke vedtaget. Istedet vil Menighedsrådet henvende sig til kommunen med
forespørgsel om at få opsat et skilt ved Rønnevej, med tydelig henvisning til Nylars kirke.
b)
Birgitte orienterede om den forløbet og resultatet af konsulentrunden: Alterbordpladen kan slibes af og
olieres, bænkerækkerne kan males, når der er indhentet tilbud og efter godkendelse. Forsatsvinduer
samt nødudgang blev ikke anbefalet.
Havelåge ved præsteboligen trænger stadig til maling.
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Projektet med sten-kunst, som foreslået på sidste møde kunne sættes på på kirkegården, blev udsat til
næste møde. Elisabeth undersøger videre.
c)
Problemet med kirkebilen (der ikke automatisk kommer og henter kirkegængere efter gudstjeneste) er
ikke større end at det kan løses fra gang til gang af en af os der er i kirken.
d)
Nye og strengere restriktioner gør at alle nu også skal bære mundbind i kirken, undtagen når man sidder
ned. Nadver ritualet er ændret således at nadver uddeles, hvor menigheden sidder i kirken.
e)
Det nye Menighedsråd er nu på plads og har konstitueret sig. Det betyder at Ellen forlader
menighedsrådet efter 12 år, hvoraf 8 år som formand. Menighedsrådet takkede Ellen for det store
arbejde, som Ellen har bidraget til kirken med, herunder især arbejdet med ansættelser af flere præster
og af graver.
5. Præsten
a og b)
Cæcilie orienterede om de kommende gudstjenester i advent, julen og ved nytår. Bente afløser Zanna
året ud.
c)
Lonny finder ud af om det traditionelle fællesarrangement med Vestermarie, der er planlagt til den 22.
januar, kan afholdes.
d)
Cæcilies anmodning om abonnement på salmer.dk blev godkendt. Abonnementet på 1400 kr. deles med
Vestermarie.
e og f)
Cæcilie orienterede den igangværende konfirmationsundervisning med 15 konfirmander og om de
kommende konfirmationer med 7 konfirmander, Kristi Himmelfartsdag. Det aftaltes at der vil blive
afholdt 2 gudstjenester den dag.
g)
Vedrørende indsamlinger i 2021, vil der i lighed med 2020 blive lavet 5 indsamlinger:
1. søndag i advent (Grundtvigs forum)
Nytårsdag (Bibelselskabet)
Ved Høstgudstjenesten Folkekirkens Nødhjælp)
Juleaften og i juledagene (Børnesagens fællesråd)
Påskedagene DSUK
Udover at lægge penge i kirkebøsserne disse dage, kan der anvendes mobile-pay direkte til nævnte
organisationer.
Cæcilies anmodning om køb af den nye Højskolesangborg, blev godkendt. Omkostningerne bliver delt
med Vestermarie.
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6. Kontaktperson
a)
Jens Georg orienterede kort fra seneste medarbejdermøde og om APV, MUS-samtaler og vikarbestilling
sammen med Vestermarie.
7. Kirkeværge
a)
Birgitte orienterede om en sag, hvori der har været uenighed med en gravstedsejer om pasningen af et
gravsted. Der er fundet et godt kompromis og sagen er derved løst til alles tilfredshed.

b)
Birgitte spurgte menighedsrådet om meninger om lyset på kirken. Der er udbredt tilfredshed med lyset
på kirken. Det udestår dog, hvorvidt der også skal være lys på kirken i sommerhalvåret. Dette vil blive
besluttet til foråret.
Birgitte informerede om at kirkegårdsprotokollerne nu er fuldt opdaterede og at de er gennemgået mht
til fornyelser for 2021.
8. Graver
a)
Vedtægterne blev i endelig form udskrevet og underskrevet af formanden og videresendes til Provstiet.
b)
Udestår til begyndelsen af næste år
c)
Reparationen af trækuglen og vindskeder er udsat til næste år. Den nye løsning bliver en løsning hvor
trækuglen og vindskeder er adskilt i 2 dele.
d)
Fugning af kirkegulvet er igang. Foreløbigt er gulvet i våbenhuset færdigt, mens gulvet i kirken
forventes færdigt inden jul.
e)
Der henvises til punkt 4 ovenfor dog med den tilføjelse at alterbordspladen vil blive slebet ned i
begyndelsen af næste år. Jørn vil foretage det fornødne.
f)
Den næste fase i udviklingsfasen er udarbejdelsen af Lapidarium. Dette arbejde forventes snarest
gennemført, såfremt vejret tillader det. Udviklingsplanen bliver primært gennemført i vinterhalvåret,
når der ikke er så mange andre daglige arbejder.
9. Ny gravermedhjælper (lukket punkt)
10. Referat fra valget
Der henvises til punkt 4 ovenfor og til referat af konstitueringsmødet.
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11. Udvalg
Aktivitetsudvalget: Der var positive tilbagemeldinger fra Høstgudstjenesten og koncert. Lonny og
Elisabeth vil sørge for pakning af to-go poser med småkager til 1. søndag i advent. Der vil blive
arrangeret champagne og kransekager til efter gudstjenesten Nytårsdag.
Skovudvalget: Ingen bemærkninger
Kirkegårdsudvalget: Ingen bemærkninger
Redaktionsudvalget: Cæcilie vil orientere om næste deadline. Deruover ingen bemærkninger.
12. Der grønne område foran præsteboligen
Cæcilie vil udarbejde en skitse over hvad hun ønsker for denne del af præsteboligens have. Skitsen vil
blandt andet indeholde sommerblomster.
13. Evt
Menighedsrådet takkede festudvalget for en særdeles flot og velgennemført udflugt den 24. oktober
2020.
14. Næste møde
11. februar 2021 kl 19.00 hos Elisabeth

Referatet godkendt af:
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