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LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
 

                      Tirsdag d. 28. november 2017 kl. 19.00 i KIRKEHUSET                    Blad 13 

Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
00  Formalia Afbud fra Ole Bro; Hilda Rønn; Birgitte Krøyer 

 

01  Godkendelse af protokol 
      Godkendelse af dagsorden 

Protokol for oktober blev godkendt og underskrevet. 
Dagsorden blev godkendt 
Pkt. 13 ændres til Forum for unge og kirke i Lemvig Provsti. 
Bilag er printet og udleveret på mødet. 

02  Visionsdrøftelse  
           Mission   
       Bilag tidligere udsendt 

Drøftelse af visionsgruppens punkter. 
Pkt. 4. Mission blev drøftet. 
Opfølgning samlet senere. 

03  Indgået post  Kirkeministeriet 
• Høring over lov om ændring af lov om valg til 

menighedsråd. Orientering om høringssvar fra 
landsforeningen af Menighedsråd. Fremover 
orienteringsmøde m.v. 2. tirsdag i maj måned.  
Næste gang i 2020. Mere info ved Harald Schrøder.  
 

Ansøgning om tilskud til rejse (Bilag vedhæftet) 
Har relation til vores igangværende Ydre missionsprojekt i 
Myanmar. Derfor blev bevilget kr. 1500 kr. Dette under 
forudsætning af, at ansøger er rede til i forskellige sammenhæng 
at informere om rejsen efter hjemkomst.  
 
Brev modtaget fra Erhvervsstyrelsen: Menighedsrådet skal 
indsættes som reelle ejere af Lemvig Kirke. 

04 Siden sidst 
 

Flere har deltaget i Reformationsgudstjeneste i Viborg Domkirke. 
God og festlig oplevelse. 
Lemvig Amatørorkester har holdt 75 års jubilæumskoncert i 
Lemvig Kirke i samarbejde med Lemvig Kirke. 

05. Indsamlinger i kirkeåret  
2018 Endelig beslutning om indsamlinger 
i vore kirker. 

Mission Øst tilføjes indsamlingslisten i november. 2018. Den 
samlede Indsamlingsliste blev hermed godkendt. 
 

06. Behandling og beslutning 
vedr. ansøgninger fra Børne- og 
Ungdomsorganisationerne.    
(Bilag vedlagt) 

Ansøgning modtaget fra 5 lokale organisationer: 
Kr. 5000 kr. blev bevilliget til hver.  

07 Behandling og beslutning 
vedr. ansøgning fra Lemvig 
Velgørenhedsselskab.  
(Bilag vedlagt) 

Til Lemvig Velgørenhedsselskab bevilliges 5.000 kr. 
Pengene tages fra ”menighedsplejekontoen”. 
 

08 Ansøgning fra Kristen Vahr 
Sørensen om fortsat at 
repræsentere Lemvig sogn i 
Lemvig-Heldum Menighedsråd i 
den resterende tid af 
valgperioden. 

Ansøgningen blev godkendt. 
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09 Mødedatoer 2018 (forslag) 
Dato for menighedsmøde 2018 
    Forslag: Søndag d. 15. april kl. 11.45 

Forslag til mødedatoer i 2018 vedtaget. 
 
Dato for menighedsmøde: 15. april 2018 kl. 11.45 godkendt. 

10 Drøftelse og beslutning om 
udlevering af hjemmestrikkede 
dåbsklude. 

Dåbsserviet til udlevering efter dåb i Lemvig og Heldum sogne 
blev fremvist. Godkendt. Omtales i KirkeNyt. 

11 NYT FRA UDVALGENE  
  

    Kirke- og Bygningsudvalg 
     Lemvig kirke, Kirkehuset og  
     præsteboligerne. 

Ikke haft møde. 
Stadig lugtproblemer i Svirrebom og Ydunslund, der arbejdes på 
løsning. 
 Køleskab i kælder skal skiftes. 
1 års gennemgang afsluttes snarest. 
Ansøgning modtaget fra ældresagen om lån af lokale til specifikt 
formål. Ansøgningen blev afslået.  
Lemvig Kirke er kalket og Heldum kirkes Våbenhus kalkes. 
Vinduer i Lemvig kirke er repareret. 
Rengøring i tårn er aftalt. Udføres senere. 

    Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
     Heldum Kirke og kirkegård og Lemvig   
     kirkegård 

Ikke haft møde. 
Vedr. gebyr for datodækning.  
Fremadrettet ændres teksten, så det tydeligt fremgår, hvad dette 
dækker. 

    Aktivitetsudvalg Ikke haft møde. 

    Diakoniudvalg Ikke haft møde. 
Besøgsvennerne er inviteret onsdag d. 13 dec. til at hente julegave. 

    Gudstjenesteudvalg Møde med Karen Stubkjær om ”den gode gudstjeneste” i 
Distriksforeningen. Bilag udleveret.  

    Informationsudvalg Har holdt møde. Dyrskue igen i 2018.  
Sommerandagter har været en succes. Mere info til turister. 
Ny menupunkt på hjemmesiden: Sådan gør vi med kirkelige 
handlinger. Fortsætter med facebook.  

    Sognemedhjælperudvalg Ikke haft møde 

    Organistudvalg Ikke haft møde 

    Kirkenetværk for børn/ unge Referat udsendt 

    Kontaktperson/Formand          Gitte Trankjær sygemeldt siden 6 nov. Det kan blive nødvendigt at  
forlænge grandækningsperioden på kirkegården. 
Kirkegården holder normalt åbent mellem jul og nytår. 

12 Valg for det kommende år af: 
  a. formand 
  b. næstformand 
  c. kirkeværge 
  d. kasserer 
  e. kontaktperson 
  f. bygningskyndig 
  g. underskriftsberettiget 

  a. formand: Kaj Gøtzsche 
  b. næstformand: Harald Schrøder 
  c. kirkeværge: Peter Breinholt 
  d. kasserer: Kristen Vahr Sørensen 
  e. kontaktperson: Kaj Gøtzsche 
  f. bygningskyndig: Tom Lysgaard-Madsen spørges 
                                          (har efterfølgende sagt ja) 
  g. underskriftsberettiget: Kaj Gøtzsche og Harald Schrøder 

13 Valg af repræsentant i udvalget 
      for Forum og kirke i Lemvig  
      provsti 

Udvalget i Forum for unge og kirke i Lemvig Provsti.  
Valgt blev Kristen Vahr Sørensen.   
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14  Eventuelt     
    

Invitation til nytårstaffel er udsendt. Menighedsrådsmedlemmer og 
fastansatte med ledsager inviteret. Godkendt. 
Torsdag d. 30. nov. møde i Gudum Sognehus kl. 19.00-21.00. 
Fælles buskørsel fra Kirkehuset kl. 18.30. 
12 minikonfirmander til minikonfirmandweekend næste weekend.  

Afslutning v. Lilly Balleby 
 


