Referat af menighedsrådsmøde ved Nylars Kirke
Torsdag d. 14/2 2019
Til stede : Jørn, Lonny, Tove, Elisabeth, Ellen, Jens Georg, Kurt, Cæcilie, Ann Mari og Birgitte
Afbud: Ingen
1. Valg af referent
Birgitte skriver referat
2 Godkendelse af referat fra 8/11 2018 – Underskrevet og godkendt.
3 Meddelelser fra formanden.
Velkommen til vores nye graver Jørn Pedersen, som er ansat pr 1/2 2019 som både graver
og kirketjener.
- ”legeplads” i kirken. Som forsøgsordning indkøber vi et tæppe + nogle puder til at
ligge på gulvet på gangen mod nord/øst. Vi prøver at snakke med de børnefamilier, der
kommer i kirken. Jørn er ansvarlig for indkøb. Forsøgsordning løber kirkeåret ud.
- henvendelse vedr. pasning af skoven. En lokal Nylars-beboer har fået lov til at rense
lidt op i åen i præsteskoven. Hunde i snor og ingen brænde fjernes fra skoven.
- Aakirkeby portalen. Vi vil gerne være med. Jørn er ansvarlig. Det bliver et fast punkt
på dagsorden. Vi spørger Vestermarie menighedsråd, om de også vil være med, inden vi
opretter noget i portalen. Cæcilie tager det med til Vestermarie.
- fællestur med borgerforeningen. Lørdag d. 6/7 kl. 14.00 på Forsvarsmuseet i Rønne. Vi
står for kaffe og kage, borgerforeningen betaler for indgang + rundtur.
- udflugt 65+. Onsdag d. 12 juni. Kaffe på Skovly kl. 14.00, Metodist-kirken i Rønne kl.
16.00 og mad på samlingshuset kl. 18.00.
- gratis begravelser/det kirkelige. Indtil videre kommer der ikke nogen gratis
begravelser(gravpåkastelse)på Bornholm. Den kirkelige handling er altid gratis.
- Nytårs-møde-udvalg. Fælles med Vestermarie, Lonny er valgt.
- anvendelse af arv/lys på kirken + bord-bænkesæt. Vi har modtaget en arv + donationer
som vi vil bruge på at etablere lys på kirken og indkøb af et bord/bænk sæt til et sætte
ved cykelstien. Lys etableres til efteråret, bord-bænke sæt er indkøbt og stilles op til
foråret. Ellen kontakter el-installatør.
- Årshjul fælles med Vestermarie. Udsendt og taget til efterretning.
4. Meddelelser fra præsten.
- Folkekirkens Nødhjælp indsamling 10/3 + fællesgudstjeneste i Vestermarie kl. 9.00.
Kirkekaffe inden vi går ud og samler ind.
- koncert med Mikael R. Andreasen (Band: Koster). De spiller Grotian-salmer onsdag
d. 10/4 kl. 19.30 i Nylars Kirke. (besøger også konfirmanderne)

- Påskegudstjenester. Skærtorsdag kl. 17.00 med efterfølgende spisning. Tilmelding til
Ellen senest onsdag d. 10/4. Menighedsrådet giver kaffe.
Påskelørdag kl. 19.30 i Vestermarie Kirke
Påskedag kl. 10.30, hvor Nylars koret deltager.
Fællesgudstjeneste i Nylars 2. påskedag.
- musikalsk indslag ved konfirmationen. Cæcilie undersøger hvad der er muligt.
- udendørs sommergudstjeneste. Onsdag d. 17/7 kl. 19.00. Cæcilie, Ellen og Elisabeth
undersøger mulige steder.
- små inspirationskort til besøgende i kirken. De findes både på dansk og andre sprog.
Godkendt, vigtigt at det også er på fremmedsprog. Cæcilie står for indkøb.
- Sognearrangementer. Løbende status på Folkekirkens arbejde med liturgi. Cæcilie
ønsker 2 nye møder i efteråret.
5. Meddelelser fra kirkeværge.
- fornyelser er udsendt.
6. Meddelelser fra kasseren:
- regnskab 2018 gennemgået og godkendt.
Cæcilie undersøger hvordan andre kirker organiserer/anvender indsamlinger i
kirkebøssen.
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7. Meddelelser fra graver:
Jørn er startet med at rydde op og gøre rent på graverkontoret + få et overblik over gravsteder med
vedligeholdelse mm. Han takker for en god modtagelse af personale og menighedsråd.
- IT til kontoret. Godkendt – bærbar computer + printer.
- ny telefon til graverkontor. Godkendt.
- udviklingsplan for kirkegården + opretning af stenrammer. Jørn kommer med et
udkast, og så mødes vi og starter processen.
- gravstedbrev til ejere vedr. sikring af gravsten. Jørn har udarbejdet et forslag til brev.
Brevet er godkendt med rettelser. Jørn arbejder videre med sagen, det drejer sig om
ca. 30 gravsteder.

- reoler til værksted. Ok
- tilbud på ny løvsuger. Jørn har fået et godt tilbud på en brugt løvsuger. Ok.
- løst puds på væggen i kirken. Der er løst pus på væggen i koret. Vi skal huske det til
næste kirkesyn. Vi aftaler kirkesyn tirsdag d. 9/4 kl. 16.30 ved kirken.

8. Meddelelser fra udvalg :
- skovudvalget : intet nyt.
- aktivitetsudvalget :
- koncert 10/4 – Ellen sørger for frugt + øl/vand til efter koncerten.
- skærtorsdag torsdag d. 18/4 – Ellen står for tilmelding.
- påskesøndag d. 21/4 – kirkekaffe. Nylars koret deltager.
- Udflugt for 65+ onsdag d. 12. juni. Ellen bestiller Samlingshuset mm. Ellen skriver
til kirkebladet vedr. tilmelding og står også for tilmelding.
- fællesudflugt med borgerforeningen lørdag d. 6. juli
- kirkegårdsudvalget : Kirkesyn d. 9/4 kl. 16.30
- redaktionsudvalget : Cæcilie indsamler materialer og er ansvarlig for kirkebladet.

9. Næste møde : 9. maj kl. 19.00 hos Ann Mari , Kirkevej 15, Nylars.
10. Evt.
- Ellen fortæller, at Bente takker for chokoladen til hendes fødselsdag.
- Ellen er i Kbh. og deltager i biskoppens 60 års fødselsdag.
- Cæcilie deler en lille folder ud vedr. børnegudstjenesten.
- Ros til Cæcilie for midnatsgudstjenesten.

Mødet slut kl. 21.47.
Referent Birgitte Ekstrøm

