
Møde menighedsrådet Nylars  

Onsdag d. 12/8 2015 hor Elisabeth 

Til stede : Jens Georg, Kurt, Lonni, Ellen, Ann Mari, Svend, Elisabeth,  Ingrid og Birgitte 

1. valg af referent 

Birgitte valgt 

2. Godkendelse af referat 

Bemærkning : Ved indsamling juleaften er der ikke kirkekaffe. 

Godkendt. 

3. meddelelser fra formanden 

- Suste Bonnen ønsker at etablere et kulturhus evt. i præsteboligen i Nylars. Menighedsrådet er 

positivt indstillet, men ønsker at få en mere detaljeret beskrivelse af projektet og tankerne 

bagved, da det bør forenes med menighedsrådets arbejde. Ellen orienterer Suste Bonnen ang. 

et møde. 

- Højtaleranlæg. Ellen har indhentet et tilbud fra flere, men mangler af få de sidste tilbud. 

Der er økonomi til at etablere et anlæg, så vi behøver ikke ansøge proststiet om ekstra bevilling 

hvis det er under 30.000 kr.. Vi afventer. 

- Kirkeblad.  Vi fastholder aftalen med Bornholms Tidende da de stadig er det billigste. 

Kirkebladet kan også læses på nettet. 

- Evaluering af arrangementer siden sidst. 

- Ældreudflugten gik godt 

- Klokkeringning er ændret, aftenringning kl. 21 har været en succes 

- Åbning til loftet er positivt modtaget, vi afventer en tilbagemelding vedr. fugt i kirken  der kan 

påvirke orgelet. 

- Ullas jubilæum gik også rigtigt godt. 

4. meddelelser fra præst 

- Ingrid har været på landsforeningsårsmøde i Nyborg 

5. meddelelser fra kasserer 

- regnskab forelagt til godkendelse 

6. meddelelser fra kirkeværge 

- 2 sikringsskabe er indkøbt og de står på graverkontoret og hos kirkeværgen (Birgitte Ekstrøm) 

7. meddelelser fra skovudvalget 

- kommunen har i samarbejde med Jens Georg besigtiget Præsteåen vedr. oversvømmelser. Man 

påtænker at genetablere et afløb nord for Præstegård. Man vil evt. også kunne opdæmme vand 

i præsteskoven i en kortere periode. 

8. meddelelser fra aktivitetsudvalget 

- høstgudstjeneste : 20/9 kl. 10.30. Kirkekaffe (Birgitte, Ellen)  + kage (bondepige med 

slør/Elisabeth) . Lonni pynter kirken. Ellen sætter annonce i avisen, da det ikke er kommet med 

i kirkebladet. 

- Foredrag torsdag d. 24/9kl. 19.00 med Ole Gerhard. Er omtalt i kirkebladet. 

- ungdomsgudtjeneste/rapelling : 10/10 og 11/10 kl. 14.00. samarbejde med Aaker/Birgit Friis og 

Rønne/Ulla Skov.  Sandwich og sodavand. Ellen aftaler det praktiske Inge i Nyvestcenteret. 



- Menighedmøde : Vi prøver at arrangere et menighedsmøde til et fællesarrangement med en 

bedemand, der fortæller om sit arbejde. Vi venter til februar da vi har mange arrangementer i 

efteråret 

- Ingrid sidste gudstjeneste : 8/11 kl. 10.30 i Nylars. Kirkekaffe mm. Aktivitetsudvalget 

planlægger det praktiske. 

- Landemode mandag d. 5/10 kl. 19 i Rønne Kirke. Tilmelding sendes ud via mail. 

- Prost Gottfred s sidste gudstjeneste søndag d. 25/10., Ellen køber gave og Ingrid overrækker 

9. kirkegårdsudvalget. 

- Kirkesyn : Vi har sat en bænk ned i hjørnet ved ”de ukendtes grav”. Den bliver brugt af mange. 

Vi mangler at få fjernet hækken vedr.  etablering af kistegræs-gravpladsen. 

10. redaktionsudvalget. 

- Der skal skrives på forsiden af kirkebladet at det også kan læses på nettet. 

- Næste blad udkommer i slut september. 

11. næste møde 

- torsdag d. 19/11 kl. 19.00 hos Birgitte på Smedegård 

12. Evt. 

-  Vi afventer besked fra Vestermarie menighedsråd ang. det lovpligtige syn af præstebolig 

- Vi har et billede stående i våbenhuset af det sidste hold konfirmander. 

- Sprogskolen i Vestermarie  ønsker et besøg i kirken. Ingrid står for det. 

 

Mødet slut kl. 20.50 

 

Referent Birgitte Ekstrøm 

 


