
Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 10. januar 2017 kl 19.00 i 

Kirkehuset. 

1. Velkomst og fremmødte. 

 

 

Bjarne, Kirsten, Mona-Lisa, Gitte, Jon, Anne og 

Margit 

2. Godkendelse af dagsorden. 

 

Godkendt 

3. Gennemgang af protokol fra sidste møde. 

 

Gennemgået 

4. Meddelelser og post fra formand. 

Bjarne og Kirsten deltager i ”Kursus 

for nye menighedsrådsmedlemmer” 

den 19/1 

Status vedr. legeplads: 

Simmelkær Gymnastikforening er 

blevet bevilliget 10.000 som tilskud til 

legeplads fra Fonden af 1844. 

Pengene kommer når der kan 

fremvise en faktura/ordrebekræftelse. 

Ansøgning om Byggetilladelse ligger 

nu hos fredningsnævnet, fordi 

legepladsen ligger inden for Provst 

Exner fredningen. 

Ansøgningsfrist til Herning kommune 

til tilskud til legeplads er 1. februar og 

Berit er i gang med at udfylde 

ansøgning. 

 

Kirsten tilmelder 

 

 

 

Aftale om benyttelse af græsarealet ved 

Kirkehuset til legeplads er underskrevet af Jon 

fra Menighedsrådet og Berit fra 

Gymnastikforeningen 26/10 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Meddelelser fra sognepræsten. 

 

Luther foredrag 2/3 i Sunds med Henning 

Thomsen 

6. Godkendelse af endeligt budget for 2017. 

(se bilag) 

Det endelige budget er godkendt. ”Simmelkær 

Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11427014. 

Budget 2017. Endelig budget afleveret den 23-

11-2016 13:21.” 

 

7. Nyt fra udvalg.  

Fællesråd: Se bilag med regnskab fra 

julestue 

      

      Kirkegårdsudvalg 

 

 

Kirkeblad 

 

Øvrige                               

 

 

Overskud på godt 10.000 kr. Menighedsrådet er 

positiv for julestue i 2017. 

 

Der sættes tænd og sluk sensor op til lyset 

udenfor Kirkehuset, Gitte sørger for det. 

 

Næste kirkebladsmøde 11-01-2017. 

 

Kasserer Bjarne fortæller at Lone Finnerup 

fremover gerne vil betale regningerne. Bjarne 

attesterer regninger og afleverer til Lone. Det 

bakker alle op om. 

Regnskabsinstruks og bilag er udfyldt og 

underskrevet. 

Bjarne og Lone har fuldmagt til menighedsrådets 

bankkonto. 

 



8. Fælles menighedsrådsmøde med Ilskov 

og Grove tirsdag d. 7/2 kl. 19 i 

Kirkehuset 

Forslag til punkter til dagsorden: 

Formændene for de tre menighedsråd 

har allerede aftalt flg. Punkter: 

 Placering af tidspunkt for koret i 

Ilskov. Hvis Birgit og Anne 

mener, det er en god ide, så 

inviterer de Kirsten Lund med til 

punktet, eller aflyser punktet. 

 Studietur 

 Fællesgudstjenester og 

gudstjenester ved højhelligdage 

Jeg foreslår at vi også sætter et punkt 

på der hedder: 

 Færdig indretning af Annes kontor 

(budget for indkøb af bl.a. lamper 

og udsmykning) 

  

Aftale om de praktiske ting i 

forbindelse med mødet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flere punkter: 

Uddeling af dåbsgaver eller dåbsjubilæum. 

 

Dagsorden Kirsten og Anne 

 

Laves kaffe til 25 personer –  

Kirsten bager boller + marmelade med 

3 stænger winerbrød (Mona-Lise indkøber) 

+ Købe ost, smør, servietter og lys. Mm 

Referat Margit 

Vi mødes kl. 18.30. 

9. Kirkesyn med provsten torsdag den 23. 

februar 

 

Præsyn med Finn Balle, det deltager Jon og Gitte 

i. Husk at tale om murvæk indvendig i tårnet. 

 

10. Arrangementer: 

Søndag 15. januar kl 9.00. 
gudstjeneste med kirkekaffe. 

Torsdag 19. januar kl. 18.00. 
Fællesspisning i Simmelkærhus. 

Lørdag 25. februar kl 14.00. 
Fastelavnsgudstjeneste og 

tøndeslagning i Simmelkærhus. 

Tirsdag den 28. februar kl. 19.30. 

Koncert i kirken med Gospel koret: 

”Good time” 

 

 

Jon og Mona-Lis mødes 8.30. 

30 rundstykker, skæreost, pålæg, smør.. 

Margit byder velkommen 

Johannes byder velkommen til foredragsholder 

 

Margit aftale opgaver med Borgerforeningen  

Anne skal have et alter til gudstjenesten 

Anne har aftalen med koret 

Fælles kaffe for alle efter koncerten Kirsten 

bestiller kage. 

11. Søndag den 12. marts. Indsamling til 

Folkekirkens nødhjælp. 

Infomøde om indsamlingen torsdag 

den 2. februar kl. 19.00 

Hvordan griber vi årets indsamling 

an? 

Er der nogen, der vil hjælpe med at 

samle ind? 

Sidste år samlede vi ind i forbindelse 

med en spagettigudstjeneste. 

Vi kan samle ind ved den alm. 

gudstjeneste den 12. marts? 

Indsamlingen kan evt. annonceres i 

kirkebladet, så folk ved, de skal have 

pengene med i kirke? 

 

 

Der samles ind til gudstjenesten den 5/3 kl. 10.30 



12. FKG repræsentantskabsmøde tirsdag d. 

21. februar kl. 19.00 (Jon + Margit er 

valgt som repræsentanter) 

 

Jon og Margit er tilmeldt 

 

13. Generalforsamling og inspirationsdag i 

Distriktsforeningen lørdag den 4. februar 

kl. 9.00 - 15.30 i Hedagerkirken. (se 

bilag) 

 

Overveje hvem der har lyst at deltage 

14. Fastsættelse af datoer for høstgudstjeneste 

og Kratgudstjeneste 2017 

 

Kratgudstjeneste 3/9 kl. 11 (Margit reserverer 

shelterne) 

Høstgudstjeneste 24/9  kl. 10.30 

Markedsgudstjeneste 30/7 kl. 10.30 hos John og 

Mona-Lisa 

15. Fastsættelse af nye mødedatoer. Husk 

kalender. 

Forslag: 

Tirsdag den 14. marts kl. 19.00 

Tirsdag den 2. maj kl. 19.00 

Tirsdag den 27. juni kl. 19.00 

Tirsdag den 22. august kl. 19.00 

Tirsdag den 10. oktober kl. 19.00 

Tirsdag den 14. november kl. 19.00 

Tirsdag den 12. december kl. 18.00 

Tirsdag den 9. januar kl. 19.00 

 

Da Betty havde været præst her i et 

års tid, havde vi et visionsmøde 

sammen med Kirsten Lund fra 

provstiet. 

Er der behov for, at vi i det 

kommende år laver et nyt 

visionsmøde? 

 

 

 

 

Flyttes til tirsdag den 21/3 kl. 19 

 

Flyttes til tirsdag den 6/3 kl. 19 

 

 

Starter kl. 17 med visioner for arbejdet i sognet. 

 

 

 

Visionsmøde i efteråret 14. november starter kl. 

17. 

16. ”Den Digitale Arbejdsplads”.  

Hvis der er tid vil vi prøve at se lidt 

på, hvad man kan der. 

Tag evt. NEM ID nøglekort med. 

 

Vi når det ikke i dag 

17. Eventuelt 

 

 

Godkendelse og underskrift. 

 

 

 

 

 

 


