Referat fra mødet i menighedsrådet ved Nylars kirke
Torsdag d. 28/2 2013 hos Birgitte på Kirkevej 27.
Til stede : Ellen, Jens Georg, Henriette, Lonni, Kurt og Birgitte
Afbud : Svend og Elisabeth
Mangler : Ann Mari, Tove, Ulla (har ikke modtaget dagsorden)og Carsten
Birgitte er valgt som referent.
Kirkens personale bør have en dagsorden tilsendt. De har ikke mødepligt men er meget velkomne til
at deltage i menighedsrådsmøderne.
Dato for møder i menighedsrådet skal offentliggøres i kirkebladet.
1. Godkendelse af protokol fra forrige møde.
Vi mangler et referat til at underskrive fra sidste møde d. 22/11. Det bringes i orden ved næste
møde.
Kommentarer til ref. : Der er nedsat et blomsterudvalget, som består af Lonni, Ann Mari og
Elisabeth.
Lørdag d. 19/1 har der været afholdt et orienteringsmøde for det nye menighedsråd + personale,
hvor vi også fik en beretning om Nylars Kirke af Ruth Van Gilse.
Fredag d. 1/2 har der været afholdt et fællesmøde med menighedsråd og personale både fra
Vestermarie Kirke og Nylars Kirke.
Begge arrangemener har været gode og med et fint fremmøde.
2. Informationer fra formanden.
Tirsdag d. 5/3 kl. 19.00 er der møde vedr. kalkning af kirker. Ellen, Kurt, Carsten og Birgitte
deltager.
Onsdag d. 13/3 er der generalforsamling i distriksforeningen. Ingen deltager.
Onsdag d. 10/4 kl. 19.00 – 22.00 er der kursus for nye medlemmer i menighedsråd. Birgitte
deltager. Ellen tilmelder.
Torsdag d. 11/4 kl. 18.30 er der kursus for kontaktpersoner. Jens Georg deltager og tilmelder sig
selv.
Fredag d. 24/5 er der provstesyn.
- Vestermarie kirke kl. 12.00. Kurt og Ellen deltager
- Præstebolig i Vestermarie kl. 13.30. Kurt og Ellen deltager
- Nylars Kirke kl. 14.40. Kurt, Ellen og Birgitte deltager Resten af menighedsrådet
er velkomne til at være med.
Folkekirken har etableret et katastofeberedskab til ydelse af sjælesorg. Det er præsten ved Svaneke
kirke, Johannes Gregers Jensen der er tilknyttet.
Info vedr. en historiefortæller fra Fyn. Han koster 30.000 kr. så vi er ikke interesseret.
En tidligere ansøgning vedr. handicap-rampe og gangsti er forældet og det ansøgte beløb er
returneret. Det ønskes på som punkt ved næste møde.
3. Informationer fra præsten.
Søndag d. 29/3 (Langfredag) kl. 10.30 er der liturgisk gudstjeneste. Kirkekaffe.
- Birgitte sørger for kaffe
- Kurt sørger for kage

Søndag d. 21/4 kl. 10.30 er det konfirmanderne fra både Nylars og Vestermarie, der står for
gudstjenesten. Det skal annonceres i Kirkebladet.
- Henriette + konfirmander står for kolde drikke og kage.
- Birgitte sørger for kaffe.
Søndag d. 19/5 (Pinsedag) kl. 10.30 er der kirkekaffe med sandwich i Præsteboligens have efter
gudstjenesten. Vi aftaler hvem der gør hvad ved næste møde.
Lisbeth forventer at forlænge sin barsel og først vende tilbage engang til oktober. Vi hører nærmere.
4. Informationer fra kasserer.
Jens Georg gennemgår regnskabet.
Det ser fint ud, der er et overskud på ca. 65.000.
Likvide midler på ca. 300.000 kr.
5. Informationer fra kirkeværgen.
Birgitte og Svend mødes ca. hver 14,dag og får skrevet og rettet til i kirkebøgerne.
Der skal indkøbes et brand- og tyverisikret skab til de materialer vedr. kirkegården, som står på
Svends kontor. Kurt undersøger muligheder og hvad det koster. Det tages op på næste møde.
Svend fortæller at pumpen i den sydlige del af kirkegården ikke virker. Det tages op på den
kommende kirkegårdsbesigtigelse til foråret.
Sneslyngen virker perfekt, det var en god investering. Den duer ikke på gangene med ralsten.
6. Informationer fra udvalg.
Aktivitetsudvalg :
Vi aftaler at fortsætte med 4 årlige arrangementer.
- torsdag d. 7/3 kl. 19.00 i Nylars Samlingshus. Henriette fortæller om sin rejse i
Afrika. Ellen står for dette arrangement.
- Søndag d. 19/5 kl. 10.30. Gudstjeneste med efterfølgende kirkekaffe og sandwich i
præsteboligens have.
- Søndag d. 8/9. Koncert i Nylars Kirke med Nanna Schou.
- Endnu ikke planlagt arrangement i løbet af efteråret 2013.
Plan over kirkekaffe : Vi bestræber os på at have kirkekaffe 6 gange om året. Der er forslag om at
servere suppe ved en efterårsgudtjeneste.
- ved de 9 læsninger i december
- nytårsdag
- påskedag med Nylarskoret, i år bliver det langfredag og uden koret.
- ved konfirmandernes gudstjeneste
- Pinsedag
- ?
Udflugter :
-

Torsdag d. 2/5 kl. 19.00. Forårstur for menighedsrådet og personalet. Vi ser på
kirkegård, klokketårn og præsteskoven.
Onsdag d. 12/6. Udflugt for de ældre i sognet.

-

-

Torsdag d. 27/6 kl. 19.00. Nylars Borgerforening cykler til Vestermarie Kirke,
menighedsrådet og andre er velkommen til at deltage.
Torsdag d. 11/7. Fællesudflugt for Menighedsrådet + Borgerforeningen i Nylars
og Lobbæk. Turen går til Rønne / byvandring / kaffe. Menighedsrådet sørger for
kaffen og borgerforeningen sørger for kagen.
Lørdag d. 31/8. Udflugt for det nye og det gamle menighedsråd + personale, alle
med ledsager. Vi aftaler ved næste møde hvor turen skal gå hen. Der er forslag om
Christiansø, Hammerknuden, Henriettes sommerhus, Salomons Kapel.

Skovudvalget : Vi går i skoven torsdag d. 2/5
Kirkegårdsudvalget : Vi aftaler en dag hvor sneen er smeltet. Derudover er der d. 2/5
Redaktionsudvalget : Ellen orienterer om næste deadline. Ellen læser korrektur på bladet. Vi skal
bestræbe os på, at der altid er noget fra Nylars sogn i kirkebladet.
Blomsterudvalget : Svend aftaler med Lonni ang. plantning af blomster til at plukke af.
Birgitte undersøger om Svend husker at vande buketten/dekorationen ved alteret.
7. Planer/ønsker for kapellet og præsteboligen.
- Svend ønsker at kapellet bliver nedlagt , han har brug for pladsen til sine maskiner/redskaber. Der
skal ansøges om tilladelse i provstiet. Vi forelægger ønsket ved provstesynet d. 24/5
- Præsteboligen er ikke mere den officielle præstebolig og skal derfor sælges på et tidspunkt.
Ellen foreslår at den kan sættes i stand og være vikarbolig for Bornholms vikarierende præster. Der
gives grønt lys fra menighedsrådet til at Ellen undersøge ideen nærmere og snakker med provsten
Jens Georg forslår at den bør købes af ”sognet” og blive indrettet til et fælles kulturhus for Nylars.
- Skoven skal ikke sælges, den skal udstykkes. Ellen kontakter en landinspektør og starter processen
med at få skoven udstykket.
8. Næste møde.
Alle vores er møder er offentlige. Da vi ikke forventer at der kommer gæster fortsætter vi med at
holde møderne privat.
Næste møde : Mandag d. 13/5 2013 kl. 19.00 hos Ellen på Bøgevej 9.
Aktivitetsudvalget holder møde vedr. ”De gamles udflugt” torsdag d. 4/4 kl. 16 hos Henriette.
9. Evt.
- Ulla har problemer med at stå på sin plads i kirken. Ellen snakker med Ulla og forslår at der
indkøbes et tæppe, som er pænt og lunt at stå på.
- www.itskrivebord.dk anbefales til alle.
- Fællesmødet med Vestermarie var et godt arrangement. Vi vil gerne fortsætte et lignende
arrangement en gang om året fremover.
Mødet slut kl. 22.10.

Med venlig hilsen referent / Birgitte Ekstrøm

