Menighedsrådsmøde torsdag d. 4. august kl. 18:00
Fraværende med afbud Lonny
Referent: Lars Ulrich
1. Godkendelse af forrige referat
Referatet var blevet godkendt og underskrevet ved, at Ellen kørte rundt.
2. Meddelelser fra fmd.
a.

Højtalerne har været oppe til prøve, men det virkede ikke. Nu prøver Knud Jensen og Søn
med en anden løsning, når de har holdt ferie

b.

Møder fra provstiet
Vi er blevet inviteret til kursus om MR-valg i Østermarie Sognegård d. 17. august kl. 19,
Sognet har to repræsentanter. Jens George, Ellen og Sognepræsten er i valgbestyrelse.
Jens George og Lars Ulrich tager til kurset. Jens George melder til kurset.

c. Dyr på kirkegården/skovkirkegården
MR har fået svar fra Kirkeministeriet på spørgsmål om begravelse af dyr sammen med
mennesker på kirkegården. Svaret er, at folkekirkens kirkegårde alene er beregnet til
begravelse af mennesker i henhold til lov om begravelser og ligbrændning. Kirkeministeriet
har derfor ikke tilladelse til at give tilladelse til begravelse af andet end mennesker i indviet
jord. MR valgte ikke at gå videre i sagen.
d. Valgmøde
Valgmødet afholdes d. 7. september kl. 19:00 i Samlingshuset. Provstiet har fået besked til
den fælles annonce, som provstiet udsender.
Alle nuværende medlemmer af MR genopstiller.
På valgmødet, vil MR fortælle MRs arbejde. Ellen bestiller Kringle. Sidst var der ca. 25
deltagere.
e. hække/sten om gravsteder
Hækkene mellem gravstederne er svære at vedligeholde og tager meget tid i forhold til, at
mange grave er nedlagte. I Aaker der fjerner de hækkene, MR overvejer om nedlæggelse af
hækkene efterhånden, som gravene nedlægges, kan være en idé.
Vi kan evt. opdele kirkegården i nogle sektioner, hvor vi vælger at nedlægge hækkene.
Fx kan der plantes taks i nogle områder. Taks fås 50-60 cm højde og de er langsomt
voksende, men også omkostningstunge i anskaffelse. Vi kan stoppe for nysalg i nogle
afdelinger for at samle gravene mere. MR ejer sektionshækkene, mens de små hække rundt
om de enkelte gravsteder kan være ejet af gravstedsejeren.
Kirkegårdsudvalget tager en tur og kommer med et forslag til næste MR-møde.
f. gravertimer/ medhjælpertimer
Lukket punkt
G. evaluering af arrangementer
Ældre udflugten i år var med Birgit Friis. I forhold til forplejning var der ønske om større
variation i maden. Ellen taler med Samlingshuset forud for næste arrangement.
Fyraftenskoncert med koncertrække med Tirilil i de fire rundkirker. Der var mange deltagere

i Nyker, ikke så mange i Olsker, Østerlars var fuld, ligesom der var mange i Nylars.
Arrangementet var gratis for MR. Koncerten var bevis på, at der kan holdes koncert i
rundkirker. Ellen har takket Tirilil pænt.
Udflugten med borgerforeningen mfl. til stormfaldsskoven havde 29 deltagere og det var
interessant og god stemning. Efter rundvisningen var der kaffe/kage i Arboretet.
3. Meddelelser fra præst
Tak for de mange venlige, festlige og gode modtagelser både fra MR, medarbejdere m.fl.
Kaj har vist rundt og tilbudt en ekstra rundvisning, da vi ikke kom hele vejen rundt i Nylars..
MR-udflugten d. 27. august ligger uheldigvis samtidig med menighedsudflugt i Vestermarie,
da sognepræsten har modtaget invitationen fra Nylars først og Nylars havde fundet datoen
først, deltager han her.
Kontoret og samarbejdet med Lisbeth fungere fint.
Nylars har fire dåb i denne uge, og samarbejdet med Aaker om kirkebogen fungere fint.
4. Meddelelser fra kasserer
Halvårsregnskab udleveret. Ekstra udgifter til kloak på præstegården og trykkeri af
turistfoldere.
I stedet for regninger med gennemslag, så har Jens George udviklet en skabelon til
regninger, som kan printes, så nyindkøb spares. Fastnet spares bort, da alle bruger
mobiltelefonen.
Jens George har været til reception for den afgående provstisekretær med en gave.
Tove, Jens George, Kaj og Marleen var til Jens Arendts afsked i Roskilde med et kort og
gave, repræsentationen betale selv billetten. Nylars blev nævnt i afskedstalen.
5. Meddelelser fra kirkeværge
Nummertavlen, som gik i stykker under kalkningen sendes til reparation af Kurt.
Birgitte har holdt møde med Svend, alt er opdateret.
6. Meddelelser fra kirkeværge
a. Skovudvalg
b. Aktivitetsudvalget – kommende aktiviteter
7. september valgmøde
18. september Høstgudstjeneste m. kirkekaffe
Kage: Elisabeth, Kaffe: Kurt og Ellen
31. oktober landemode i Rønne
1. november 19:00 i Samlingshuset v. Lars Ulrich om døden
Reservation: Ellen
1. s. i advent kl. 14:00 Juletræ og gudstjeneste
2. s. i advent 40års jubilæum Nylars koret
c. Kirkegårdsudvalget
Se pkt. ovenfor
d. Redaktionsudvalget
Ellen har billede og notits fra Jens Arendt afsked til kirkebladet.
7. Næste møde

Budgetsamråd i slut august/start september. 18. september er datoen for næste MRmøde i forlængelse af kirkekaffen.
Konstituering af MR og ordinært MR-møde tirsdag d. 22. november kl. 19:00 hos
Jens George
8. Evt.
Udflugten d. 27. august kunne desværre ikke rykkes pga. handlinger i kirke.
Vi har fået salmebog retur, som er blevet ombundet, den er flot, så hvis vi på et
tidspunkt overvejer. Elisabeth viste et nyt postkort med Nylars og MR talte om,
hvorvidt vi skulle købe nogle til våbenhuset, MR blev enige om ikke at gøre dette.
Mødet sluttede kl. 21:10 herefter kaffe og kage.

