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LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
 

                      Tirsdag d. 11. december 2018 kl. 19.00 i KIRKEHUSET                    Blad 27 

Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
00  Formalia Afbud: Ingen 

01  Godkendelse af protokol 
     Godkendelse af dagsorden 

Protokol fra møde 26 den 20. november 2018 blev godkendt og 
underskrevet. 
Dagsordenen blev godkendt. 

02  Kirkens liv og vækst 
      Halvdelen af valgperioden er nu gået. 
       Hvilke opgaver/målsætninger/  
       pejlemærker har vi for de  
       kommende 2 år. 

Fokuspunkter: at være synlige, udnytte resurser, frivillige. 
 
Julekalenderen i Svirrebom er en nyskabelse, og har været omtalt i 
pressen. Flot initiativ og et stort arbejde. 
Julekantate blev en succes og en stor oplevelse. Flot opbakning og 
stor deltagelse.  
Kirken er medspiller i nærområdet.  
Nye arrangementer skaber kontakt til nye mennesker  
Livsfortælling har skabt nye relationer. 
Nyt sammensat Voksenkor giver nye bekendtskaber. Stor ros til 
korleder Nina H. Davidsen. 
Kirkens Dagligstue giver gode oplevelser og samvær. 
Skumringssang har god tilslutning. 
Nyt samarbejde er lavet med vægterne, hvor de synger til 
juleandagten d. 21. dec., og deltager i en vægtergudstjeneste d. 13. 
august 2019. 
Kirken er åben i forbindelse med Kulturnatten (uden tilmeldinger). 
Forslag om at synge advent ind, når juletræet tændes. 
Åben kirke også ved Open by Night. 
Åben kirke og adgang til tårnet ved kirkemarkedet. 
 
Udvalg:  
Kapelrenovering: Sættes på som et punkt på dagsordenen i januar.  
Nationalmuseet skal kontaktes.  
Altertavlen i Heldum skal renoveres, Nationalmuseet skal kontaktes.  
Pejlemærker indenfor 2 år: Menighedsrådsvalg og præsteansættelse.  
Hvilken retning vil vi: Skal Lemvig-Heldum være ét sogn? Sættes på 
som et punkt i foråret.      

03  Indgået post  Landsforeningen af Menighedsråd 
• Distriktsforeningen. Indkaldelse til generalforsamling mandag 

d. 28. januar 2019 i kirkehuset. Inge Kjær Andersen deltager. 
• Orientering om, at Landsforeningen af menighedsråd, 

Kirkeministeriet og revisorerne har opfordret til en ny metode 
til beregning af moms i 2018.  

04 Siden sidst 
 

Tom Lysgaard Madsen har sagt ja til at være bygningskyndig det 
kommende år. 
Minikonfirmandweekend forløb rigtig godt fordelt over 2 fredage og 
en hel weekend.  Positiv oplevelse for børnene.  
Ang. ny personalekonsulent i provstiet: Ny ansøgning er sendt. 

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

1 ansøgning er modtaget. Godkendt. Der bevilliges 5.000,- kr. 
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06  Drøftelse og beslutning om til 
hvilke(t) formål indtægterne i 
vore 2 lysglober skal bruges til. 

Indtægten er årligt ca. 5.500-7.000 kr. Det blev besluttet, at 
indtægterne for det næste år går til Venskabsmenigheden i Cameroun 
og gælder for både Heldum og Lemvig kirker, hvis muligt for 
beløbsloft.   

07 Deltagelse i Folkekirkens 
Nødhjælps indsamling 10. 
marts 2019. 

Det er besluttet, at vi deltager i landsindsamlingen. 
Indsatsleder er: Kirsten Vindum. Lilly Balleby sørger for 
kaffebrygning på dagen. Andre menighedsrådsmedlemmer er 
velkommen til at ”byde ind”.   

08  Samtykkeerklæringer til  
underskrift. (bilag vedlagt) 

Det samlede menighedsråd godkendte og underskrev bilaget for 
menighedsrådsmedlemmer. 
Efterfølgende laves bilag til vore ansatte til underskrift. 

09 NYT FRA UDVALGENE  
  

    Kirke- og Bygningsudvalg 
     Lemvig kirke, Kirkehuset og  
     præsteboligerne. 

Opgørelse over projektet udleveret og gennemgået. 
Lidt tilsyn med Ydunslund 5. 
Ekstra lys sættes op ved parkeringsplads ved Svirrebom. 
Gummifuge ved kirketårn efterses. 

   Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
     Heldum Kirke og kirkegård og  
    Lemvig kirkegård 

Ikke haft møde 
Kommunen er begyndt at sætte støttemur op ved Vesterbjerg. 
Hækplanter og bøg er bestilt. Græs sås, når vejret er til det. 
Tidligere indhentet tilbud på 88.500,- kr. til buskrydder og 
græsslåmaskine købes nu til nyindhentede tilbud. 

    Aktivitetsudvalg Planlagt møde til d. 7 feb. kl. 19.00 

    Diakoniudvalg Ansat ny koordinator Hanne Sig Weibel. Besøgsvenner henter 
julegave på torsdag. Der indkaldes til et møde i udvalget 

    Gudstjenesteudvalg Næste møde er d. 17. januar 2019 kl. 19.00.  

    Informationsudvalg Ikke haft møde 

    Sognemedhjælperudvalg Ikke haft møde 

    Organistudvalg Ikke haft møde 

    Kirkenetværk for børn/ unge Ikke haft møde 

10  Kontaktperson/Formand          Sangere og organister i Heldum omlægges pr. 1.1.19 fra at have ferie 
med løn til at få løn plus feriepenge. 
Fremadrettet gives samme takst for sang til dåb og til bisættelser. 
Dette blev godkendt. 

11  Nyt fra præsterne/ 
     kommende arrangementer 

Program for Studiekreds kommer inden jul. Glade for tilsagn fra 
menighedsrådet. 

12  Eventuelt     
    

Alle tiders julekoncert i Heldum kirke med Lemvig amatørorkester og 
sangere og organist fra Heldum kirke. 

LUKKET møde  

00 Formalia Afbud; ingen. 
Jørgen H Nygaard og Jette Stokholm deltog ikke under dette møde. 

01 Personaleforhold Der blev orienteret om forskelligt omkring vores ansatte. 
Det blev besluttet at opslå en deltidsstilling som kirkehuspedel. 
Ansættelsesudvalg blev valgt. 

02 Eventuelt Intet 

Afslutning v. Ninna Bonde  
 


