Referat fra Nylars Menighedsråds-møde onsdag d. 19/11 2014
Tilstede : Jens-Georg Hansen, Ellen Andersen, Ingrid Jørgensen, Lonni Grønbech, Kurt Nielsen og
Birgitte Ekstrøm.
Gæster : Svend Grenå, Karsten og Birgit Rolsted og Tove Rønne
1. Valg af referent :
Birgitte blev valgt
2. Godkendelse af forrige referat.
Godkendt
3. Meddelelser fra formanden.
a) Arvesølvet.
Ellen kontakter museet mht. overtagelse og opbevaring af vores gamle dåbsfad + kande
b) Rapelling evaluering.
Birgit Fries, konfirmanderne og Ulla (Rønne Præst) roser arrangementet, og ønsker at vi
gentager aktiviteten igen til næste år.
Menighedsrådet er stadig positiv indstillet over for arrangementet
Vi har kun fået positive tilbagemeldinger fra sognets beboere.
c) Julehjælp.
Vi sætter en opfordring til at ansøge julehjælp i det næste kirkeblad.
d) Valg af poster i menighedsrådet.
Formand : Ellen Andersen
Næstformand : Birgitte Ekstrøm
Kasserer : Jens Georg Hansen
Kirkeværge : Birgitte Ekstrøm
Kontaktperson : Jens Georg Hansen
e) Dags-sedler for Svend
Da der ikke foreligger et krav om at skrive dags-sedler, aftaler vi at fortsætte uden
dags-sedler.
f) Lonni´s timer
Lonni´s ansættelse er under et års varighed og stillingen skal derfor ikke opslås.
Hendes ansættelse følger dermed de gældende regler for området.
Ekstra meddelelser fra formanden
g) Vi har modtaget en forespørgsel vedr. gamle gravstene. Kirkegårds-udvalget tager stilling
til om stenene er bevaringsværdige eller skal fjernes. Vi afventer en tilbagemelding.
h) Lynaflederen er chekket, vi afventer en rapport
i)Vandpumpen er udslidt. Kirkegårds-udvalget kontakter Hellisen til foråret mht. installation
af en elektrisk pumpe i den gamle vandpumpe.
j) menighedsrådet har givet en buket blomster til Inge i Samlingshuset i anledning af
hendes 60 års fødselsdag
k) Datastuen 60+ ansøger om lokaler i vores præstebolig. Vi afventer godkendelse fra
kommunen.
l) Forespørgsel om at det fremover er kirketjeneren der hjælper præsten med messehagel.
Ellen kontakter Ulla og fremligger sagen for hende. Menighedsrådet er positiv
indstillet.
4. Meddelelser fra præsten.
Ingrid er blevet godt modtaget og kommet godt i gang med embedet.
Der er mange arrangementer her op mod jul

Planlægning af midnats-gudtjenesten : Ellen kontakter Arne, Thomas og Nanna mht. sang. Tove
skal derefter være med i den endelige planlægning
Ingrid skal have bevilget en mobiltelefon til sit embede, Hun kontakter Lisbeth Bolin og formanden
fra Vestermarie menighedsråd ang. overtagelse/nyindkøb.
5. Meddelelser fra kasseren :
Jens Georg gennemgik regnskabet som blev taget til efterretning
Rapport vedr. teleslyngen er blevet fremsendt. Vi ser tiden an vedr. justeringer.
6. Meddelelser fra kirkeværgen :
Ingen.
7. Meddelelser fra skov-udvalget :
Stien må gerne blive ryddet så alle kan benytte den igen. Jens Georg kontakter Anders på
Præstegård.
Meddelelser fra aktivitets-udvalget :
Søndag d. 14/12 : 9 læsninger. Kirkekaffe (Birgitte 2 kaffe, Ellen 2 kaffe + 1 the + småkager
(Alex bager), Lonni 2 kaffe +mælk, Kurt æblemost). Lonni pynter op. Ingrid kontakter
Steffen Hylding / Nylarskoret ang. planlægning af læsning og sang
Nytårsdag 1/1 2015 : Gudstjeneste kl. 14 med efterfølgende champagne og kransekage.
Ellen (og Alex)står for indkøb.
Torsdag d. 26/2 2015 : Sangaften for menigheden i Nylars Samlingshus kl. 19 -21. Vi har
booket Lars Christiansen fra Allinge til at synge og fortælle bornholmske sange. Birgitte
aftaler forplejning med Inge i Samlingshuset, Ellen sørger for annoncering
Skærtorsdag d. 2/4 2015 : Gudstjeneste kl. 17 med efterfølgende spisning i Samlingshuset.
Ellen husker, at det kommer i Kirkebladet
Meddelelser fra kirkegårds-udvalget :
Arbejdet med at aftale et mindested for de kendtes grav udsættes til foråret
Meddelelser fra redaktions-udvalget :
Til næste kirkeblad :
 noget fra Ingrids indsættelse
 opfordring til at benytte netbank vedr. indbetalinger til kasseren da vi opkræves
gebyrer ved girokort.
 Ansøgning til julehjælp
 diverse arrangementer
8. Næste møde
torsdag d. 12/2 2015 kl. 19.00 hos Kurt på Gildesgård i Nylars
9. Evt.
- Lonni har købt en julestjerne med lys juletræet i kirken
- Svend ønsker at få fyldt fugerne op mellem stenene ved flagstangen og på trappen. Vi ser mere på
det til foråret.

Referent Birgitte Ekstrøm

