
Referat af menighedsrådsmøde, Nylars kirke, på Bøgevej 9 kl. 19.00 

Fremmødte: Formand, næstformand, kasserer, sognepræst, menigt medlem Lonnie Grønbech 

Fraværende uden afbud: Kurt Nielsen 

Desuden mødte 3 tilhørere 

Formanden indledte mødet 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

a. Referatet godkendt og underskrevet 

2. Meddelelser fra formanden 

a. Præsteboligen: Provstiudvalget opfordrer til at boligen sælges. Da præsten skal på barsel, 

tilbydes boligen som lejebolig for pågældende vikarpræst i denne periode.  

b. De ukendtes grav: Flere har opfordret til et mindested for de ukendtes evt. ved 

urnegravstederne. Kirkegårdsudvalget udarbejder et forslag til placering og udformning.   

c. Kirkebladets størrelse: Enten a4 størrelse, eller 8 sider i nuværende størrelse (til 760 kr. 

ekstra pr. udgivelse). Menighedsrådet ønsker et forsøg med a4 størrelse til nuværende pris. 

d. Evaluering af udflugter: Ældreudflugt – gik godt i år. Lavere antal deltagere, primært 

grundet sammenfald med andre arrangementer. Fællesudflugt med borgerforeningen: God 

udflugt til stenbruddet i Rønne. Begejstrede deltagere, god fortæller.  

e. Menighedsmødet i september: Ellen har bestilt forsamlingshuset. Tove vælger sange, 

Lisbeth siger lidt om de forskellige sange. Jens Georg fortæller om budgettet. Kaffe, rødvin, 

ost og kiks. Ellen sørger for en annonce til Tidende. Vi tager op om tiderne for morgen- og 

aftenringningen skal ændres til mødet. Menighedsrådet fortæller om udflugter mv. og 

Lisbeth fortæller om de kirkelige aktiviteter.  

f. Rappelling/ungdomsgudstjeneste: Fælles mellem Lisbeth Bolin og Ulla Skou. Tor Madsen 

fra NatureEvent/Bornholm er instruktør. Arrangementet er primært for sidste års og 

nuværende års konfirmander fra Nylars og Vestermarie. Lisbeth hører med Ulla om 

Åkirkebys konfirmander eventuelt skal inviteres (også Birgit!). Annonce til Tidende – Ellen 

skriver. Vi serverer sandwich og sodavand efter gudstjenesten (Ellen og Lonni er 

ansvarlige).  

g.  31. oktober: Eventuel folkemusisk koncert i Nylars kirke – stadig på planlægningsstadiet.  

3. Meddelelser fra præst: 

a. Lisbeth orienterede om problemerne med konfirmandundervisningen.  

4. Meddelelser fra kasserer: 

a. Kvartalsregnskab 2. kvartal: Kassereren gennemgik regnskabet.  

5. Meddelelser fra kirkeværge: 

a. Kirkeværgen orienterede om arbejdet med at ajourføre gravsteder mv. i samarbejde med 

graveren.  

6. Meddelelser fra udvalg: 

a. Skovudvalg: Præstegårds maskinstation begynder på skovrydning af enkelte træer om 

nogle uger. 

b. Aktivitetsudvalg: Høstgudstjeneste: Lonni har ansvaret for pyntningen. Lonni og Jens Georg 

står for kaffe og småkager. (Se ellers punkt e,f,g under formandens punkt). 

c. Kirkegårdsudvalg: Intet at bemærke. 



d. Redaktionsudvalg: Barselsvikaren overtager som udgangspunkt ansvaret for bladet, med 

hjælp fra Jeanne Cordua og Ellen.  

7. Næste møde: Onsdag d. 12. november kl. 19 hos Jens Georg, Rønnevej 105. 

8. Eventuelt: Der er ytret ønske om, at kirkens loft periodevis er åbent for gæster. Det kræver dog 

opsyn. Menighedsrådet arbejder videre med ideen, så den eventuelt kan udføres næste år. Ideen 

tages op til menighedsmødet. 

En ny vase er sat op i våbenhuset. 

Mødet afsluttedes kl. 21.08 


