Referat af møde mandag den 15. november 2021 kl. 18.30
Nylarsker sogns menighedsråd
Sted

Hos Birgitte Ekstrøm, Kirkevej 27, Nylars

Deltagere

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

Afbud

Ingen

Mødepunkt
1. Valg af referent
2. Godkendelse af referat
fra mødet den 2. august
2021
3. Kasserer

Indhold

Referat
Jørn skriver referat
Godkendt og underskrevet.

Regnskab 01.01. - 30.09. 2021

Driftsresultat for perioden er
lidt bedre end samme periode
sidste år. Resultat for hele året
forventes at være på linie med
sidste år.
Provstiudvalget har godkendt
likviditetsstøtte både med et
engangsbeløb og med årlige
beløb til driften samt støtte til
reparation af hegnsmur ved
præstebolig.
Regnskabsgodkendelse for
2020 er udstedt.
Regnskabet for perioden blev
godkendt.

4. Formand

a. Se vedlagte bilag vedr. siden sidst
fra formanden

Birgitte gennemgik den
tidligere udsendte, lange liste
over aktiviteter siden sidste
møde.
Det tilføjedes, at døren til
våbenhuset er blevet malet og
der er sat en lille
aluminiumsplade på
indersiden som beskyttelse
mod snavs og slid.

b. Info vedr. barselsvikar +
nedsættelse af ansættelsesudvalg

Annoncering vil ske den 23.
november med
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ansøgningsfrist den 13.
december. Formanden
indkalder til møde kort
derefter.

5. Præst

c. Årshjul, se vedlagte bilag

Detaljeret årshjul med
aktiviteter godkendt.

d. Kunst på kirkegården. Elisabeth og
Birgitte har været på besøg hos vores
lokale stenhuggerforening

God kontakt med lokal
stenhuggerforening etableret
og 2-3 stenskulpturer kan
lånes/lejes. Birgitte, Elisabeth
og Jørn arbejder videre med
projektet, som skal være med
til at gøre oplevelsen af
kirkegården endnu mere
meditativ og oplevelsesværdig.
Gudstjenester i advent og
juletiden:

a. Planlægning /kalender i den næste
periode . Se vedlagte bilag/årshjul

1. søndag i advent: Den 28.
november kl. 14.00 med
efterfølgende arrangement i
Samlingshuset.
2. søndag i advent: Den 5.
december kl. 10.30. De ni
læsninger med deltagelse af
Nylars koret og efterfølgende
kirkekaffe.
3. søndag i advent: Den 12.
december kl. 9.00.
4. søndag i advent: Den 19.
december kl. 10.30.
Den 24. december kl. 16.00 og
kl. 23.30.
Den 25. december kl. 10.30.
Den 26. december
fællesgudstjeneste i
Vestermarie kirke
Den 1. januar kl 16.00.
Den 2. januar, (Hellig tre
konger) kl. 9.00.
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b. Forslag om ændringer ved
gudstjenesten. Cæcilie foreslår, at
kirkesangeren står for at give
meddelelser ved gudstjenesten.
c. Kirkebogsføring under
barselsperioden.
6. Kontaktperson
7. Kirkeværge

a. Status vedr. Præsteboligen

Forslaget godkendt.
Afhængig af vikar
kandidatlisten og beslutning
afventer derfor
Ingen kommentarer
Mangelliste skal gennemgås
sammen med Kurt Nielsen.
Jørn arrangerer møde.
Projekt skal forberedes nu
vedrørende en kommende
renovering af den tidligere
konfirmandstue i
præsteboligen.

b. Hegnsmuren. Hvordan gør vi ?
8. Graver

a. MobilePay på kirkebøssen ?

Inkluderes som punkt til
ovennævnte møde med Kurt
Nielsen
Forslaget godkendt. Jens
Georg undersøger de
praktiske og formelle forhold.

b. Opsummering vedr. gravsteds
fornyelser

14 fornyelsesbreve er lavet i
udkast. Listen med udløbne
gravsteder sendes til
Kirkeværgen og Kasserer, som
undersøger adresser på
gravstedsejere. Brevene skal
kunne sendes ud af graveren i
uge 46

c. Juletræ ved flagstangen og
juletræstænding 1. søndag i advent

Forslaget forbinder
gudstjenesten i kirken med
arrangementet i
Samlingshuset. Forslaget
godkendtes og præsten
kommer med forslag til en
sang, der kan synges ved
juletræstændingen.

d. Ansøgning om fornyet tilbud vedr.
IT til graverkontoret (Brandsoft)

Fornyet tilbud fra Brandsoft
afventes. Tilbud fra 2019
indeholder en investering på
14.540 kr og en årlig
driftsudgift på 7.800 kr.
Projektet forventes igangsat i
januar 2022
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9. Kirkegården

a. plan for ændringer i vinterhalvåret.
Hvor langt er vi kommet med
udviklingsplanen?
Skitseplan vises på kort over
kirkegården.

1. fase (lapidarium) er næsten
færdig.
2. fase vil indeholde:
a) Et større rundt blomsterbed
i området i syd (fra F31 til og
med F36)
b) Et udvidet område med
chausse sten og stenvaser ved
bænken i det sydøstlige hjørne
c) Skilte med historier ved
udvalgte gravsteder

10. Konstituering for 2022

11. Forslag vedr. fordeling af
ansvarlig person til
diverse aktiviteter

a. Valg af stemmetæller

Planen godkendtes og Jørn
vender tilbage med detaljer
om gennemførelsen når
jorden ikke er så fugtig som
nu.
Cæcilie Jessen valgtes

b. valg af formand

Birgitte Ekstrøm genvalgtes
med enstemmighed

c. valg af næstformand

Ulrik Brandt genvalgtes med
enstemmighed

d. valg af kirkeværge

Elisabeth Brandt Hansen
genvalgtes med
enstemmighed

e. Valg af kasserer

Jens Georg Hansen genvalgtes
med enstemmighed

Birgitte foreslår at arbejdsopgaverne
vedr. afviklingen af de kommende
aktiviteter fordeles mellem
medlemmerne i menighedsrådet, så
der ikke skal bruges tid på det ved
møderne:
"Udflugt" for personale og ansatte
den 27/11: Lonny
1. søndag i advent: Birgitte
2. søndag i advent med de 9
læsninger og Nylarskoret: Elisabeth

Forslaget blev enstemmigt
vedtaget.

Nytårsdag kl. 16.00: Ann Mari
Kirkekaffe i januar (forslag d. 16/1):
Signe
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Kirkekaffe i februar (forslag d. 13/2):
Ulrik
12. Møder i 2022

13. Info fra de øvrige udvalg

Birgitte foreslår følgende
mødedatoer:
MR onsdag d. 12/2

Ændret til 22. februar kl.
18.30 hos Lonny

Møde vedr. syn i april

Ikke datosat endnu

MR tirsdag d. 24/5

Kl. 18.30 hos Elisabeth

MR torsdag d. 25/8

Ændret til den 23. august kl.
18.30 hos Ann Mari

Møde vedr. budget
september/oktober

Ikke datosat endnu

MR onsdag d. 16/11

Ændret til 8. november kl.
18.30 hos Signe
Ingen bemærkninger

Skoven
Redaktionen

14. Evt.

Cæcilies dato for barsel er rykket til
18/1 2021

Redaktionen anmoder om
bidrag fra
menighedsråd/ansatte
Sidste gudstjeneste inden
Cæcilies graviditetsorlov vil
være søndag den 16. januar
Cæcilie udsender telefon- og
adresseliste for
menighedrådet

15. Næste møde

Den 22. februar kl. 18.30 hos
Lonny

Mødet sluttede kl. 21.00
Referat godkendt:

Birgitte Ekstrøm

Ulrik Brandt

Elisabeth Brandt

Lonny Grønbech
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Jens Georg Hansen

Ann Mari Ipsen

Cæcilie Jessen

Signe Nielsen

Tove Rønne

Jørn Pedersen
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