Referat af fælles menighedsrådsmøde i Simested torsdag 14. marts 2019.
1. Nyt fra de tre råd
Testrup arbejder på nye urnegravsteder. Folder om Testrup kirke er kommet i
revideret udgave.
Østerbølle er i gang med at undersøge pris og størrelse på nyt orgel til kirken.
På kirkegården er alle hækkene udskiftet.
Simested skal i gang med udskiftning af kirkediger.
2. Nyt fra de ansatte
Testrup: vinterpausen har været brugt på kurser.
Østerbølle: Gran er taget af og forårstilplantning er planlagt. Konfirmanderne
har været med til at sætte løg i plænen.
Simested: Der skal udlægges et større areal til urnegravsteder.
3. Udsat fra forrige møde: Lines hverdag med konfirmander, minikonfirmander,
det løse og det, vi ikke ved noget om. Hvordan er kommunikationen mellem
MR og sognepræst.
Line orienterede fra ”En præsts hverdag”
4. Dagsordner og referater på hjemmesiden.
Line klarer at lægge begge dokumenter på kirkernes hjemmeside.
5. De tre kirkers egne ”specielle” gudstjenester, fx Juledag i Testrup og
Nytårsdag i Østerbølle. Simested vil gerne have Helligtrekongers søndag og
Palmesøndag.
Det er noteret og godkendt.
6. Friluftsgudstjeneste (Østerbølle)
Vi afventer besked fra Østerbølle.
7. Udflugt
Medarbejderne har klaret de seneste to år rigtig flot. Tak til dem 
Formændene er valgt til at klare den til efteråret. Udflugt bliver den 15.
September.
8. Pilgrimsvandring fra Testrup 17. August
Turen er planlagt til at gå frem til Østrup og tilbage til Testrup.
9. Ideer til julekoncert i Testrup
Ideer sendes til Testrup i løbet af marts måned – senest den 28. marts.
10.Himmelske dage
Line tjekker mail ud – og giver besked tilbage til formændene.
Henrik laver et udkast til næste møde i Simested MR 23. april.
11.Stormøde mandag 9. september i Østhallen med Lars Christiansen
Vi håber på stort fremmøde – det handler ikke nødvendigvis om håndbold.
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12.Drøftelse af efterårsmødet
Foreløbig emne er ”Samarbejde mellem menighed og præst”.
13.Næste møde 23. maj i Østerbølle – alternativt
14.Evt.
Den 23. april er der et kursus i brug af DAB´en.
Henrik orienterede om ny forpagtningsaftale.

