
Referat menighedsrådsmøde tirsdag den 11. januar 2022 kl. 19.00 

 

 

Protokol nr. 1 kirkeåret 2021/22 

1. Velkomst og fremmødte. 

 

 

Kirsten, Jacob, Jens Jørn, Margit J., Anne, Gitte og 

Margit A. 

2. Godkendelse af dagsorden. 

 

Ok 

3. Gennemgang af protokol fra sidste 

møde. 

 

Ok 

4. Meddelelser og post fra formand. 

 

Der er tegnet abonnement på Menighedsrådenes blad for 

Henrik, Gitte og Toke i 2022 

 

Der er sendt en ansøgning på ny minilæsser til 

provstiudvalget. Ansøgningen behandles på 

provstiudvalgsmøde den 11/1, ansøgningen er godkendt. 

 

Vi har modtaget et spørgeskema om lokalt økumenisk 

samarbejde. 

 

Orientering om kirkesiderne i Herning Folkeblad 

videresendes pr. mail. 

 

Fødselsdagsreceptionen for biskop Henrik Stubkjær i 

forbindelse med hans 60-års fødselsdag udskydes fra 

lørdag den 8. januar til lørdag den 25. juni. Indbydelse 

kommer senere. 

 

Der har været møde i fællespastoratet 23/11 2021. 

Referat fra mødet er vedhæftet. 

 

Der er formandsmøde i provstiet 22/3. 

 

Økonomisamtaler 25/4 kl 9-9.30. 

 

5. Meddelelser fra sognepræsten. 

 

Fyraftenssang har der ikke været så stor tilslutning til. 

Derfor foreslår Anne og Henrik morgensang hver 3. 

tirsdag om måneden i Simmelkær Kirke. Det starter 19. 

april kl. 9.30 og annonceres i kirkebladet. 

 

6. Nyt fra udvalg.  

Fællesråd, herunder evaluering 

af julestuen:  

 

 

 

 

Kirkegårdsudvalg:  

       

 

 

 

Fællesspisning den 27. januar aflyst. 

Julestue. Der er bedre plads i Simmelkærhus, det 

fungerede godt der. Vi vil gerne være i Simmelkærhus. 

Forudsætning for julestue er der er en tombola og der 

skal være nogle til at samle præmier til det. 

Juletræstænding kan droppes. 

 

Provstiudvalget har bevilliget penge til træbeskæring i 

2023. Se betingelser i bilag. Kirkegårdsudvalget 

indsender ønsket billeddokumentation og detaljeret 

beskrivelse. 

 



Kirkeblad og hjemmeside: 

       

 

 

      Øvrige:                               

 

Billeder til hjemmesiden prøver vi at få taget til 

visionsmødet 8/2 kl. 17.30. Ansvar for at få 

arrangementer med i kirkebladet og på hjemmesiden 

ligger hos Kirkebladsudvalget her fra Margit A. 

 

7. Invitationer 

”Generalforsamling og 

Inspirationsaften” for 

Distriktsforeningen. Mandag den 

7. marts kl. 17.30 på DanHostel, 

Holingknuden 2, 7400 Herning. 

Tilmelding senest de. 25. februar 

Se bilag med invitation 

 

Repræsentantskabsmøde i FKG 

tirsdag den 8. marts. kl. 19.00 i 

Hedagerkirken 

Tilmelding senest 2. marts 

 

Vi deltager til begge møder og fordeler os på de to 

møder. 

8. Fastsættelse af datoer for 

Høstgudstjeneste og 

Kratgudstjeneste 2022 

 

Kratgudstjeneste søndag den 4/9 kl. 11. 

 

Høstgudstjeneste foreslået 18/9 kl 9 eller 9.30 med 

efterfølgende brunch. 

  

9. Afslutning på kirkerenovering.  

 

 

Regnskabet er afleveret til provstiudvalget. Det bliver 

behandlet på møde den 11/1-22. 

Kirkedøren er nu høvlet til, så den atter kan åbnes. 

Vi mangler at få udført klimamålinger i kirken og 

justeret varmen. Vi bestiller Kamp Kirkevarme til at 

udføre målingerne og justere indstillinger (Jens Jørn). 

 

10. Kirkesølv: Vores dåbskande er 

igen utæt. I budgettet for 2021 

afsatte vi penge til indkøb af nyt 

dåbssæt. 

 

Jens Jørn undersøger hvad vi kan finde af dåbskander og 

priser. Vi tager det op på næste menighedsrådsmøde. 

11. Indkøb af nye Højskolesangbøger 

 

Vi har budgetsat 9000 kr. til indkøb af 

Højskolesangbøger. Vi indkøber ca. 25 + 1 nodebog. 

Margit bestiller. 

 

12. Forslag til ting, vi skal have drøftet 

på visionsmødet den 8. februar. 

Hvem bestiller mad? 

 

Drøfte arrangementer /aktiviteter, årshjul og 

målgrupper. Hvad vil vi gerne i Simmelkær? 

 

Kirsten bestiller Tapas i Brugsen. 

13. Kommende arrangementer: 

Vi skal drøfte, hvilke 

arrangementer, der kan 

gennemføres Coronansvarligt. 

 

Tirsdag den 18. januar kl. 19.00 

Filmaften med filmen ”Håb” 

 

 

Kirkekaffe 30/1 kl. 9. 

 

 

 

 

Vi udskyder Filmaften til torsdag den 17/3 kl. 19 i 

Kirkehuset. Kirsten udsender SMS. 

Opgaver: Filmen (Kirsten) og Indkøb af chips, sødt til 

kaffen og drikkevarer (Margit). 

 

Margit og evt. Jens Jørn. 25 rundstykker. 



 

Spilleaften tirsdag den 1. feb. kl. 

18.30 

 

Sangaften i Simmelkærhus onsdag 

den 23. februar kl. 19.00 

 

 

Der planlægges også spilleaften 1/3 og 5/4. Margit J og 

Jens Jørn er ansvarlig for spilleaftnerne. 

 

Kirsten er ansvarlig for sangaften. 

 

14. Eventuelt 

 

 

Godkendelse og underskrift. 

  

 

 

 

 

 


