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Referat af møde den 23. februar 2021 kl. 19.00 

Nylarsker sogns menighedsråd 
 

Sted Hos Jens Georg Hansen på Søndregård 

Deltagere Elisabeth Brandt, Ulrik Brandt, Birgitte Ekstrøm, Lonny Grønbech, Jens Georg 
Hansen, Ann Mari Ipsen, Cæcilie Jessen, Signe Nielsen, Kurt Nielsen, Jørn Pedersen 
og Tove Rønne 

Afbud Ingen 

 

 

Mødepunkt Indhold Referat 
1. Valg af referent Jørn skriver referat Nyt referat format tages i brug 
2. Godkendelse af 

dagsorden for dette 
møde og referat fra 
mødet den 
19. november 2020 
 

Dagsorden for dette møde samt 
referat af sidste møde er udsendt 
forud for mødet 

Referat fra mødet den 19. 
november 2020 godkendt. 
 
Dagsorden for dette møde 
godkendt.     

3. Kasserer Regnskab 2020 Regnskab for 2020 bedre end 
budgettet 
Likviditet dog stadig negativ 
pga. efterslæb fra 2018 og 
2019. 
 
Markant færre turistindtægter 
i 2020 
 
Flere indtægter fra 
vedligehold 
 
Lys på kirken har kostet ca. 
100 kr. mere om måneden 
 
Regnskabet godkendt (indsæt) 

4. Formand Mange aflysninger pga. Corona 
 
Mødet vedr. skoletjenesten blev 
aflyst.  
Ny dato kommer senere 
 
Jule- og nytårsgudstjenester blev 
aflyst 
 
En lille andagt udenfor kirken den 
1.1.21 
 
Modtaget post fra Bibelselskabet 
 
Kirkebladet er udkommet 

 
 
 
 
 
 
 
Taget til efterretning. 
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Provstiet har godkendt vores nye 
kirkegårdsvedtægt 

 
 
 
 
 
Formand anbefaler at lytte til 
podcast om Sjælesorg 
(folkekirken.dk) 
 
Vedtægter for Kirkeværge og 
for Kontaktperson samt for 
Kasserer udsendes af JG til 
MR og gennemgås/godkendes 
på næste møde 
 

5. Præsten Konfirmationsdatoer 
13. maj og 12. juni 
 
Påsken 
Skærtorsdag 1.4. kl. 17.00 med 
spisning/take-away. 
 
Påskedag kommer Nylars koret. 
 
 
 
2. påskedag fællesgudstjeneste i 
Vestermarie 
 
 
Legestue i Vestermarie fra den 10. 
april og børnegudstjeneste fra den 19. 
maj 
 
Friluftsgudstjeneste 7. juli i Arnager 
 
 
 
Sangarrangement med den nye 
Højskolesangbog den 3. juni kl. 19.00 
i Sognegården 
 
Pinse 
 
 
 
 
Nadver hvordan?  

Forslag til aktivering af 
konfirmander i 
undervisningen efterlyses 
 
Musik indslag til Langfredag 
efterlyses 
 
Påskeæg og kirkekaffe til 
menigheden Påskedag. 
Elisabeth ansvarlig 
 
Kilder til historier i 
forbindelse med 75 året for 
russernes afgang efterlyses 
 
 
 
 
 
Lonny kontakter 
Borgerforeningen og Cæcilie 
kontakter Folk & Fæ 
 
CJ køber nye 
højskolesangbøger. Antal 
undersøges. 
 
Morgenkaffe 8.30 før 
gudstjenesten kl. 9.00 
(Birgitte) 
 
 
Forsøges gennemført i påsken 

6. Lys på kirken Forslag: 
Juni – juli: 21-23 
August – september: 20-23 
Oktober- marts: 17-22 
April – maj: 20-23 

 
 
Oktober – maj: 17-23.30 med 
glidende starttidspunkt alt 
efter solnedgang 
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Daglig klokkeringnings 
tidspunkter undersøges 
 

7. Planlægning af det 
kommende kirkesyn 13. 
april 2021 

Forslag: 
Vi mødes den 7. april kl. 16.00 ved 
graverkontoret og gennemgår kirke, 
kirkegård og præstebolig mht. syn 
Deltagere er for alle i MR, men der 
tages forbehold for evt. Corona 
restriktioner 

Godkendt 
 
Protokoller og inventarliste 
gennemgås også på mødet 

8. Honorar Forslag: 
Vi følger de udsendte retningslinjer 
vedr. 
Formand: kr. 14.021 
Kirkeværge: kr. 3.850 
Kontaktperson/kasserer: kr. 30.000 
Vi vil gøre provstiet opmærksom på 
at vi ikke har råd til de udmeldte 
honorarer 

 
 
 
 
Godkendt 

9. Graver Info om fornyelser/nedlæggelser af 
gravsteder 
 
 
Jørns deltagelse i 
kirkegårdskonference 23.3. 
 
 
Provstiets forslag til møde om 
kirkegårdstakster 
 
 
 
 
 
 
Reparation af trækugle/vindskeder 

17 breve udsendt, 11 grave 
forlænges. 3 gravstedsejere 
kan ikke findes. JG vil hjælpe 
 
Godkendt. Jørn vil samle 5 
andre kirkes gravere til denne 
konference i Sognegården 
  
Kirkegårdsomkostningerne vil 
fremover være mindst de 
samme som i dag, mens 
indtægterne forventes at falde. 
Yderligere diskussion forslås 
forud for mødet i provstiet. JP 
og BE kontakter Svend Aage 
  
Igangsættes ikke før 
likviditetssituationen 
forbedres 

10. Alterbord Plan for afslibning i foråret 2021 Jørn vil gøre dette inden 
påske 

11. Kirkegården Forslag: 
Vi mødes i slutningen af marts og 
gennemgår tiltag for 2021 
 
Planlægning af arbejdsdage på 
kirkegården + ideer til græsplæne ved 
præstebolig 

 
25. marts kl. 14.00 godkendt. 
 
Planen og faser for 
udviklingen af kirkegården er 
lavet og godkendt tidligere. 
Nu er spørgsmålet, hvordan 
arbejdet skal finansieres 

12. Hjælpegraver Ansættelse 500 timer årligt. BE kontakter 
menighedsrådsforeningen om 
annoncering. Start 1. april 
2021 
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13. Planlægning af 
kommende gudstjenester 

 
Påsken 

 
Se punkt 5. 

14. Menighedsmøde Hvornår? 2. maj efter gudstjenesten. BE 
arrangerer 

15. Kommende aktiviteter Ældreudflugt 
 
Sommerudflugt med 
borgerforeningen 

8. september. LG ansvarlig 
 
3. juli. BE ansvarlig 

16. Næste møde i 
menighedsrådet 

Forslag: 
18. maj 2021 

Godkendt 
Hos Elisabeth kl. 17.00 

17. Evt. - - 
   
Mødet sluttede kl. 21.30   

 

 

 

 

Referat godkendt: 


