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LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
 

                      Tirsdag d. 23. januar 2018 kl. 19.00 i KIRKEHUSET                    Blad 15 

Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
00  Formalia Afbud: Peter Breinholt 

01  Godkendelse af protokol 
      Godkendelse af dagsorden 

Protokol fra december mødet blev godkendt. 
Dagsorden blev godkendt. 
Bilag til dagsordenen printet og udleveret på mødet 

02 Visionsdrøftelse        
      Samlet evaluering af de 5 punkter. 
       (Bilag udsendt) 
      

Oplæg til visionens 5 punkter blev drøftet.  
Med enkelte rettelser blev oplæggene godkendt. 
Visionerne bliver nu sendt til provsti/stift og sat på vores 
hjemmeside. Ved lejlighed kan lignende emner evt. drøftes. 

03  Indgået post  Kirkeministeriet 
• Opdaterede vejledninger til årsafslutning og 

resultatdisponering er udsendt – til orientering. 
Viborg Stift 

• Stiftsårbog er modtaget. Blev udleveret til alle. 
Lemvig Provsti 

• Indbydelse til afskedsreception d. 31. januar kl. 15.00 i 
BusinessPark Struer for HR Konsulenten. Kirkegårdsleder 
og Kristen Vahr Sørensen forventes at deltage. 
Menighedsrådsforeningen 

• Dato for distriktsforeningens generalforsamling er ændret 
til d. 12. marts kl. 19.00 i Kirkehuset. 

Ny aftale om tilmelding til VISDA er udsendt (ophavsret til 
billeder m.v.). Vi har tilmeldt os.  

04 Siden sidst 
 

Jul i Fællesskab. Godt arrangement og en god og hyggelig 
oplevelse som frivillig. Stor taknemmelighed. 
Nytårstaffel. Tak til udvalget. Fin aften. hyggelig stemning. Dejlig 
mad og fin servering. 

05 Orientering om regnskab 2017. 
-  køreplan m.v. 

Vi forventer, at revisionen snarest fremkommer med vejledninger 
og skemaer til afstemninger m.v. (er modtaget 24.1.18) 
Indtil videre arbejder vi efter tidligere vedtagne principper. 
På februar mødet forventes grundig gennemgang af 
regnskabsmaterialet og biregnskaber. 
Til marts mødet forelægges det endelige regnskab med forslag til 
forklaring og disponering af frie midler. 
Orientering om møde med de nye revisorer fra PwC Revision.  

06 NYT FRA UDVALGENE  
  

    Kirke- og Bygningsudvalg 
     Lemvig kirke, Kirkehuset og  
     præsteboligerne. 

Ikke haft møde. Indbetalt ekstraordinært afdrag på bygninger. 
Nis Petersens Vej 26: Nye vinduer indsat, rep. tagrender m.v. 
Der arbejdes videre med tag- og terrasseløsning. 
Ydunslund 5: Stadig lugtgener. Der arbejdes på løsning. 
5 års gennemgang af Lemvig Kirke er under planlægning. 

    Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
     Heldum Kirke og kirkegård og Lemvig   
     kirkegård 

Ikke haft møde. Der laves flere urnegrave. 
Indkøbssamarbejde fra LWT - Anders Clausen besvarer. 
Provsti: Kursus i GIAS for kirkeværger og gravere afholdes d. 
20.2. i Kirkehuset. Anders Clausen og Mia Mikkelsen underviser. 

    Aktivitetsudvalg Ikke haft møde. Tovholder Skærtorsdag aftenspisning: Kaj 
Gøtzsche. Søndagssamvær søndag d. 18. marts. Smørrebrød m.v.:  
Kirsten Vindum. Hanne Breinholt, Jens Chr. Christensen , Harald 



Lemvig, d. 18.januar 2018/kg/JS 
Side 2 

Schrøder er hjælpere. 
Foredrag d. 24.3. kl. 14.00. Samarbejde med Folkeuniversitet. 
Vi er medarrangør. Entré 50 kr. Folkeuniversitet afholder til 
gengæld udgiften til foredragsholder. 
Øl/vand/kaffe/te og småkager til 10 kr opkræves 

    Diakoniudvalg Ikke haft møde. Modtaget kr. 6.000 i § 18 midler. 

    Gudstjenesteudvalg Har haft møde. Referat er udsendt. Orienterng om Evangelisk 
Alliance Bedeuge: Godt at møde nye mennesker og en god ide, 
men ikke mange tager andre steder hen.  
Overvejelse: At lade talerne tale på tværs af foreningerne.  
Den faste dåbssalme forbliver. 

    Informationsudvalg Ikke haft møde 

    Sognemedhjælperudvalg Ikke haft møde 

    Organistudvalg Ikke haft møde. Korskole - interview med 2 unge fra ungdomskoret 
vedr. korskolen til KirkeNyt. Adhoc udvalg nedsat for at skabe 
mere interesse for korskolen: Harald Schrøder, Nina H. Davidsen, 
en af præsterne, Kristen Vahr Sørensen, Kirsten Vindum samt 
Laura Hedegaard Jepsen og Maja Poulsen inviteres. 
Harald Schrøder indkalder.  
Forslag åben kor d. 4. maj til Kirkemarked/open by night. 
Juniorklubben har været på besøg i korskolen.  

    Kirkenetværk for børn/unge Ikke haft møde 

    Kontaktperson/Formand          Har været til formandsmøde i provstiet.  
Julegaver – i år 4 var forskellige muligheder.  

07 Ansøgninger om tilskud til  
      rejser til Cameroun. 
      (inkl. besøg hos venskabsmenighed     

Tilskud søgt af Sognepræst Birgitte Krøyer og MRmedlem 
Christoffer Mortensen. (som ikke deltog ved drøftelsen) 
Det blev besluttet at give et økonomisk tilskud til hver på 3000 kr. 
Begge rejser som Lemvig-Heldum Sognes repræsentanter til bl.a. 
vores venskabsmenighed i Garoua. Dette som genvisit og for at 
styrke båndene til dem og kirken i Cameroun. Efterfølgende vil de 
to bl.a. komme og give foredrag m.v. om turen i bl.a. Kirkens 
dagligstue/foredragsaften m.fl.   Kim Eriksen gjorde opmærksom 
på, om han måtte deltage i diskussionen. Dette blev godkendt. 
Medbragt gave til Venskabsmenigheden aftales senere. 

08 Eventuelt     
    

Kristen Vahr Sørensen deltager i Vestervig Kirkeskole 
orienteringsmøde for kirkesangere. 
D. 30.01 Konfirmandtræf, Viborg + Kristen Vahr Sørensen.  
D. 31. 01 teaterforestilling i FDF huset +Kristen Vahr Sørensen.. 
Forslag til dagsorden: Præstepunkt/kommende arrangementer.  
Dato til studietur besluttes på næste møde 

Afslutning v. Jens Chr. Christensen 
 


