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Referat af møde den 2. august 2021 kl. 18.00 
Nylarsker sogns menighedsråd 
 

Sted Hos Ulrik Brandt, Kirkevej 10, Nylars 

Deltagere Elisabeth Brandt (EB), Ulrik Brandt (UB), Birgitte Ekstrøm (BE), Lonny Grønbech 
(LG), Jens Georg Hansen (JGH), Ann Mari Ipsen (AMI), Cæcilie Jessen (CJ), Signe 
Nielsen (SN), Tove Rønne (TR) og Jørn Pedersen (JP)  

Afbud Ingen 
 
 

Mødepunkt Indhold Referat 
1. Valg af referent  Jørn skriver referat  
2. Godkendelse af referat af 
mødet den 18. maj 2021 

 Godkendt og underskrevet 

3. Kasserer 
 

Regnskab 01.01 - 30.06  2021 Bedre end sidste år i samme 
periode, men der er udgifter 
der er udsat. Se iøvrigt punkt 
5 på dagsordenen. Regnskabet 
godkendt.  

4. Formand a. Siden sidst og modtaget post 
 
b. Arbejdsdage på kirkegården i 
sensommeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Evaluering af turist-sæson 2021, 
hvad skal vi satse på i 2022, guidede 
ture/åbent stokværk andre ideer ?  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taget til efterretning 
 
2 arbejdsdage er allerede 
gennemført og der blev ryddet 
ukrudt og malet hegn foran 
indgang til våbenhus. 
Yderligere malingsarbejde er 
nødvendigt og det aftaltes at 
mødes igen den 25, august kl. 
9.00 og den 22. september kl. 
15.00.  
 
Mange turister ved kirken i år, 
dog meget få busrejse- 
besøgende. Vi har haft åbent 
stokværk, som i tidligere år.  
Næste år skal vi promovere de 
guidede ture bedre. Plan for, 
hvordan dette skal gøres, skal 
laves. 
Det aftaltes at vi skal fortælle 
flere historier om udvalgte 
gravsteder. Små skilte med 
tekst skal sættes op. Graver 
kommer med forslag til 
relevante gravsteder. 
Tilladelse fra gravstedsejere 
skal indhentes. 
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d. Kunst på kirkegården - status ? 
  
 
 
 
 
e. Udflugt/sammenkomst for ansatte 
og MR medlemmer. 
 

Anvendelse af kunstfonde til 
finansiering, undersøges af CJ 
og EB tager kontakt til 
stenklubben. Kvalitet fremfor 
kvantitet vigtig 
 
UB og LG arrangerer. 
Afholdes 27. november. 

5. Begrundet ansøgning til 
provstiet vedr.  behov for 
yderligere økonomiske midler 
senest d. 17/8 

 

Møde afholdt i Provstiudvalget med 
deltagelse af BE om behov for 
yderligere midler nu og fremover 

BE og JGH udarbejder forslag 
til ansøgning 

6. Oprettelse af ny 
organiststilling på Bornholm. 
 

Provstiet har fremsendt forslag til 
oprettelse af en eksra organiststilling 
for at imødekomme manglen på 
organister på Bornholm  

De er et behov for flere 
organister til afløsning, men 
der er en bekymring for at den 
lokale forankring mistes. Den 
er særdeles vigtig. Svaret til 
Provstiet skal derfor afspejle 
bekymringen for at en 
centraliseret ansættelse, vil 
betyde en løsere tilknytning til 
de enkelte sogne.  
BE og JP laver forslag til 
besvarelse. 

7. Valg til provsti-udvalget, 
informationsmøde d. 2/9 kl 
19.00 

Der skal udpeges repræsentanter til 
deltagelse i begge disse møder 
(provstiudvalg og skoletjeneste) 

CJ, JGH og AMI deltager 

8. Valg til folkekirkens 
Skoletjeneste, 
informationsmøde d. 2/9 kl 
19.00 

Der skal udpeges repræsentanter til 
deltagelse i begge disse møder 
(provstiudvalg og skoletjeneste) 

CJ, JGH og AMI deltager 

9. Præsten 
 
 

a. Friluftsgudstjeneste d. 5/8 
 
 
b. Foredrag med Jørn Sjøholm d. 
21/9 i sognegården 
 
 
c. Høstgudstjenste d. 12/9 
 
 
d. Kalender for resten af kirkeåret. 

Gennemføres som planlagt i 
Arnager 
 
LG leverer kagen. Der 
indsamles til DSUK ved denne 
lejlighed 
 
Gennemføres udenfor som 
sidste år 
 
Sangaften den 5. oktober 
 
Børnegudstjeneste i 
Vestermarie 
 
”Rebecca” koncert i Nylars 
den 31. august 
  
1. søndag i advent sammen 
med Borgerforeningen 
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2. søndag i advent med Nylars 
koret 

10.Kontaktperson Næste personalemøde Personalemøde afholdes i 
september. CJ kommer med 
forslag til dato  

11. Kirkeværgen  Intet at bemærke 
12 Graver a. Status på kirkegården 

 
 
 
 
 
 
 
b. Status på udviklingsplanen vedr. 
Kirkegården 

Vi er godt med på kirkegården 
mht til almindelig drift.  
Dødt træ ved indgangen til 
kirkegården skal fældes. JP 
tager kontakt til Anders. 
Der skal anskaffes en ny 
luftaffugter.  JP anskaffer. 
 
Næste fase indeholder flere 
sløjfninger af gravsteder og 
plan over det store runde 
blomsterbed. 
Der skal anskaffes og opstilles 
cykelparkering 

13. Udvalg a. Aktivitetsudvalg.  
 kirkekaffe søndag d. 

15/8, 10.30 
 

 ældreudflugt onsdag 
d. 8/9 
 

 høstgudstjenesten 
søndag d. 12/9 
 

 kirkekaffe 10. oktober 
 
 
b. Skovudvalg 
 
 
 
 
c. Kirkegårdsudvalg 
 
d. Redaktionsudvalg 
 

 
 
SN og BE  
 
 
LG (Rø) 
 
 
LG, AMI, BE og SN 
 
 
EB og BE 
 
UB og LG vil besøge skoven og 
vurdere om der skal ryddes 
mere 
 
 
Intet at bemærke 
 
Næste deadline er den 3. 
september. Bidrag sendes til 
CJ 
 
 
 

14. Evt. Udvalgene må indbyrdes komme 
med forslag, som fremlæges på MR 
møderne 

Besluttet  

15. Næste møde Forslag onsdag den 18. november Kl. 18.30 hos BE 
Lettere traktement 

Mødet sluttede kl. 22.00   
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Referat godkendt: 


