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Dagsorden 

1. På baggrund af udviklingen i Corona- 

smitten og at Herning og Ikast Kommuner 

nu er en del af de 68 kommuner, hvor der 

er indført skærpede restriktioner fra 10. 

december, indkaldes menighedsrådet 

ekstra ordinært.  

Da Coronasmitten er stærkt stigende 

ønskes en drøftelse af om situationen giver 

anledning til revurdering af 

julegudstjenestens placering. 

Baggrund:  

Det er tidligere vedtaget, at der skal afholdes 

julegudstjeneste i Ilskov Hallen d. 24. december kl. 

14.30 

Menighedsrådet modtog d. 11. december besked 

om at alle aktiviteter i landets haller blev lukket 

ned indtil 3. januar 2021 og at julegudstjenesten 

ikke kunne afvikles i Ilskov Hallen.  

I løbet af d. 12. december tilgik der 

Menighedsrådet en ny besked, som fastslog at det 

alligevel ville være muligt at afvikle en 

gudstjeneste, hvis det kunne ske inden for 

fastlagte regler om afstand m.v. 

Situationen omkring Coronasmitten er ændret 

væsentligt i forhold til, da menighedsrådet 

besluttede at afvikle gudstjenesten i Ilskov hallen 

og dertil kommer at smitten er stadig stigende. 

 

 

Beslutning 

Der er enighed om at aflyse Gudstjenesten i hallen 

og i stedet afvikle den kl. 14.30 i Ilskov Kirke. 

Grundet den særlige Corona situation bliver 

gudstjenesten afviklet uden fællessang, men med 

salmesang af kirkesangeren. 

Der arbejdes på at sende gudstjenesten live stream 

eller som videooptagelse - nærmere info på Ilskov 

Corner 

Der skal reserveres plads til julegudstjenesten til 

Jørgen Stilling på mail ilskovkirke@mail.dk eller på 

40372732 inden 23. december kl.12 

Der annonceres i Sunds Gjellerup Avis, Ikast Avis, 

Karup avis, Munklinde net, Ilskov Corner, Herning 

Folkeblad, samt facebookgruppen Grove, 

Simmelkjær, Ilskov sogne samt Sogn.dk 

Hvis der kommer nye restriktioner, der får 

indflydelse på afholdelse af julegudstjenesten, 

træder plan B i kraft. 

Plan B: 

Gudstjenesten afvikles uden deltagelse af 

menigheden, så der kan live streames på Ilskov 

Corner. 
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