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LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
 

                      Tirsdag d. 24. oktober 2017 kl. 19.00 i KIRKEHUSET                    Blad 12 

Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
00  Formalia Afbud: Peter Breinholt, Ole Bro, Kim Eriksen 

01  Godkendelse af protokol 
      Godkendelse af dagsorden 

Protokol for september blev godkendt og underskrevet. 
Dagsorden blev godkendt. Bilag er printet og udleveret på mødet. 

02  Visiondrøftelse  
          Diakoni   
          + evt. Mission  

Drøftelse af visionsgruppens punkter. 
Pkt. 3. Diakoni blev drøftet.  
Øvrige punkter drøftes på senere møder i november og december. 
Opfølgning samlet på møde i januar 

03  Indgået post  Kirkeministeriet 
• Analyse af stifterne i Danmark. 

Orientering om analysen, som er udsendt til menighedsråd.  
Viborg Stift 

• Overgang til nyt lønsystem. 
Der skiftes til nyt lønsystem pr. 1. januar 2017. 
Fremover køres lønnen på KMD. 

• Reformationsjubilæet 31. oktober i Viborg. Tilmelding kan 
stadig nås på hjemmesiden.  

Klokkeringning i både Heldum og Lemvig kirker d. 31. okt. kl. 
16.00 i 15 min. i anledning af reformationen.  
Invitation til Distriktsforeningens efterårsmøde d. 15.11.17 kl. 
19.00. Oplæg ved Karen Stubkjær. 
Invitationen udsendes til Menighedsråd og ansatte. 
Tilmelding senest fredag 10. november kl. 12.00 til Kirkekontoret.  
Tak for støtte fra 5. og 6. klasse på Christinelystskolen. 

04 Siden sidst 
 

Konfirmandlejr - en skøn lejr. 20 frivillige hjalp i løbet af 
weekenden.  
Konfirmandbesøg i hjemmene. Gode og givtige besøg.   

05 Gennemgang og  
     godkendelse af kvartals-  
     rapport for 3. kvartal 2017.  
     (Bilag vedhæftet) 

Kvartalsrapporten blev kort gennemgået. 
I resultatet indgår modtaget MOMS-refusion på ca. 250.000 kr., 
som efterfølgende er blevet indbetalt som ekstraordinært afdrag 
på lån. 
Kvartalsrapport pr. 30.09.2017 blev godkendt. Sendes til provstiet. 

06. Indsamlinger i kirkeåret  
2018, - herunder YM-projekt 
Orientering, drøftelse og beslutning om 
indsamlinger i vore kirker. 
(Bilag vedhæftet) 

Der blev orienteret om vores nuværende beslutninger omkring 
indsamlinger. 
I 2018 udgår Areopagos. 
Nyt forslag Mission Øst. Undersøges nærmere. 
Forslag om plakat m.v. i Lemvig Kirke om vores YM-projekt.  

07. Beslutning om nytårskur  
      2018.       
 

Det blev besluttet at afholde nytårskur d. 07. januar 2018 for 
menighedsråd og ansatte med ledsager. 
Det undersøges om det kan laves i Svirrebom. Ellers alternativt 
sted. Udvalg bestående af 1 fra kirkegården, 1 ansat 
v/kirke/kirkehus, Lilly Balleby, Kaj Gøtzsche. 

08 NYT FRA UDVALGENE  
  

    Kirke- og Bygningsudvalg 
     Lemvig kirke, Kirkehuset og  
     præsteboligerne. 

Der har været Brandsyn i Lemvig Kirke. Dette gav ikke anledning 
til bemærkninger. 
Kalkning af Lemvig Kirke udvendigt går i gang nu, bagefter 
kapellet.  Heldum kirke er kalket.   
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    Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
     Heldum Kirke og kirkegård og Lemvig   
     kirkegård 

Ikke haft møde. Orientering om reparationer i præsteboliger. 
Arkitekt følger op på håndværkere efter 1 års gennemgang.   
Gran er modtaget på kirkegården. 
Hjul til el klaver i Heldum koster 2.500 kr. + montering.  
Der følges op på fugtgener i Heldum Kirke.  

    Aktivitetsudvalg Ikke været møde. 

    Diakoniudvalg Referat udsendt. Besøgsvenneaften fastlagt til d. 14. marts 2018. 

    Gudstjenesteudvalg Ikke været møde. Provstiets Reformationsgudstjeneste afholdes i 
Rom Kirke.  
Til egen Reformationsgudstjeneste på søndag i Lemvig Kirke 
bruges Tesedøren til Teser. Harald Schrøder, Kristen Vahr 
Sørensen og konfirmander hjælper.  
Bagefter brunch for alle i kirkehuset.  

    Informationsudvalg Ikke haft møde 

    Sognemedhjælperudvalg Ikke haft møde 

    Organistudvalg Ikke haft møde 

    Kirkenetværk for børn/ unge Referat udsendes 

    Kontaktperson/Formand          Kristen Vahr Sørensen og Emilie Agergaard indgår i 
sangerteamet fremadrettet.   
Det blev besluttet at give julegave som tidligere til vore 
fastansatte. 4 vinterfyres på kirkegården 1. dec.  

09  Eventuelt     
    

Det blev besluttet, at der ikke indkøbes Minihåndbog med 
plankalender.  
31. december efter gudstjenesterne  - forslag om champagne og 
kransekage i stedet for kirkekaffe blev vedtaget.  

LUKKET møde  

00 Formalia Afbud: Peter Breinholt, Ole Bro og Kim Eriksen 
Jørgen Nygaard deltog ikke i dette møde. 

01 Personaleforhold Gældende principper blev godkendt. 
Indgåede aftaler og forslag blev godkendt. 

02 Eventuelt  

Afslutning v. Ninna Bonde 
 


