
Lemvig, d.21. marts 2018/kg/JST 
Side 1 

LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
 

                      Tirsdag d. 20. marts 2018 ca. kl. 20.00 i KIRKEHUSET  
                                                       ……….Efter årsregnskabsmødet                                                     Blad 18 

Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
00  Formalia Afbud fra Hilda Bødker Rønn 

01  Godkendelse af protokol 
      Godkendelse af dagsorden 

Protokol fra februar mødet blev godkendt og underskrevet. 
Dagsorden blev godkendt. 

02  Indgået post  Kirkeministeriet 
• Vejledninger om overenskomstmæssige konflikter m.v. 

Der blev orienteret om de vejledninger, der er modtaget. 
Viborg Stift:  

• Høring om opførelse af orangeri. 
Formanden har godkendt placeringen.  
Menighedsrådet godkendte dette. 

Lemvig Provsti: 
• Økonomisamtale 31. maj 2018. 

Vi er indkaldt til samtale. Formand, Kasserer, 
Regnskabsfører, formand for kirkegårdsudvalget deltager. 
Tidspunktet ændres måske. 

Menighedsrådsforeningen    

• Lockout-varsel til medarbejdere. 

Vi er blevet bedt om at udsende orientering til de 
medarbejdere, der er involveret. Dette er gjort 17. marts 
2018. 

Vi har fået henvendelse omkring brug af kirketaxa. Der kan ringes 
på tlf. 97822424, 2 timer før gudstjenesterne til Lemvig Kirke og 
Heldum Kirke.  
Sættes på som punkt på næste menighedsrådsmøde, om dette også 
skal gælde til arrangementer i Kirkehuset arrangeret af 
menighedsrådet, -  samt omkring annoncering af ordningen. 

03  Siden sidst  
 

Indsamling Folkekirkens Nødhjælp. Resultatet blev ca. 17.000 kr.  
Ikke alle ruter blev besat. Tak til Lilly Balleby som 
indsamlingsleder. Søndagssamvær med Biskop Henning Toft Bro. 
Fuld tilmelding. God oplevelse også indholdsmæssigt.  
Distriktsforeningens generalforsamling mandag d. 12. marts i 
Kirkehuset. Referat modtaget.  

04 Indhold og praktiske ting til  
     menighedsmødet den 15. april 
     2018. 

Start kl. 11.45. Beretning/mødeleder: Kaj Gøtzsche  
Regnskab 2017, budget 2018 og 2019: Kristen Vahr Sørensen 
Siden sidst: Kirsten Vindum spørges. 
Nyt fra venskabsmenighed i Garoua: Birgitte Krøyer og evt. 
Christoffer Mortensen. 
Servering: Bruch for voksne - Kirsten Vindum/Kaj Gøtzsche 
tovholdere. Hjælpere fra menighedsrådet er Harald Schrøder, 
Birgitte Krøyer, Kristen Vahr Sørensen, Ninna Bonde. 

05 NYT FRA UDVALGENE  
  

Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
Heldum Kirke og kirkegård og Lemvig 
kirkegård 

Referat er udsendt. Møde igen næste gang onsdag den 02. maj kl. 
12.45 med besigtigelse i Heldum. APV vedr. gravsten udarbejdes.. 
Forsøg med grandækning, der laves indenfor sættes i gang. 
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Kirke- og Bygningsudvalg 
Lemvig kirke, Kirkehuset og 
præsteboligerne. 

Referat er udsendt. 
Syn på Nis Petersens Vej - rapport sendes til provstiet. 

Aktivitetsudvalg Ikke haft møde. Fortælleaften i Heldum er aflyst. 

Diakoniudvalg Ikke haft møde. 
Besøgsvenneaften afholdt. Oplæg ved Ebbe Larsen. Ledet af 
Margit Agergaard. 
Aflastnings- og vågetjeneste –  Temadag for Ålborg, Viborg 
Randers og Lemvig den 18. april kl. 10.00-16.00. Foredrag, 
rundvisning i Lemvig Kirke og orgelmusik og sang i kirken.   
Vågekoner dækker borde m.m.. Lenette laver maden.  
Interview laves af Harald Schrøder.  

Gudstjenesteudvalg Ikke haft møde. Næste møde 06. september. 

Informationsudvalg Ikke haft møde. Næste møde i 17. maj kl. 15.30. 

Sognemedhjælperudvalg Ikke haft møde. Næste møde d. 07. juni kl. 15.00. 

Organistudvalg Ikke haft møde. Næste møde d. 07. juni kl. 13.00. 
Takster til korpiger er ændret fra marts 2018. 

Kirkenetværk for børn/ unge Ikke haft møde. 

Dyrskue 2018 Møde afholdt. Få menighedsråd deltager. Tema: Livets milepæle. 
Søndag workshop med provstikor og orkester i Kirkehuset og 
bagefter koncert på pladsen. Hvis man har lyst, må man gerne 
deltage i vagtordning. Referat udsendes. Næste møde i maj. 
Dyrskue d. 02-03. juni. 

06 Kontaktperson/Formand Vagn Bendtsen er stoppet på kirkegården. Mette Sønderby ansat 
som vikar pr. 19. marts 2018 og indtil 30. november 2018.   

07 Nyt fra præsterne/ 
     kommende arrangementer 

Konfirmanddag på torsdag.  
Skole-kirke samarbejde på fredag med bl.a. Prisens Livregiment 
kl. 10.00 i Lemvig Kirke.  
Skærtorsdagsmiddag 17.30. Tilmelding senest på fredag.  
Mad laves af Lenette. Gudstjeneste bagefter. 
Prøveperioden med konfirmandundervisning udløber efter 
skoleåret 2018-2019.  
Konfirmandvandring er frivillig. Hvis nogen har lyst til at gå med, 
er de velkommen. 

08 Eventuelt Personalerepræsentanten orienterede om, at en medarbejder fra 
kirkegården i forbindelse med helhedsplanen i øst, har bedt 
personalerepræsentanten informere menighedsrådet om, at efter 
hans mening er der nogle gravsteder, som er afsat forskudt/forkert 
i forhold til tidligere udførte begravelser. Det drejer sig 
udelukkende om gravsteder hvor fredningstiden er udløbet. 

Afslutning v. Kim Eriksen 
 


