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LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
 

                      Torsdag d. 20. december 2018 kl. 19.45 i KIRKEHUSET                    Blad 28 

Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
00  Formalia Provst Ole Rasmussen deltog i mødet 

Afbud: Christoffer Mortensen; Hilda Bødker Rønn 

01  Godkendelse af protokol fra  
      mødet den 11. december 2018 
     Godkendelse af dagsorden 

Protokol fra møde den 11. december 2018 blev godkendt og 

underskrevet. 

Dagsordenen blev godkendt. 

02  Orientering om at sognepræst 
      Birgitte Krøyer er udnævnt  
      til provst pr. 15. januar 2019 

Der blev orienteret om Birgitte Krøyers udnævnelse til provst i 

Struer Provsti og nyt embede. Der ønskes tillykke fra Lemvig-

Heldums menighedsråd. Birgitte Krøyer indsættes den 13. januar. 

03. Planlægning af  
     afskedsgudstjenester 6. januar 
      a. Heldum 

       b. Lemvig kl. 10.30 

Der blev planlagt afskedsgudstjenester til den 6. januar.  

Birgitte Krøyer prædiker i begge kirker. Gudstjenesten i Lemvig er 

kl. 10.30, og der samles ind til Danmission. I Heldum flyttes 

Gudstjenesten til kl. 9.00 med efterfølgende kirkekaffe.  

Bagefter afskedsfrokost i kirkehuset kl. 11.45 
04  Helligtrekongersgudstjeneste 
       Forslag:       

       Udsættelse til 13. januar/aflyses ? 

Deltagelse af prædikant Flemming Christensen, Danmission aflyses 

i år. Provst Ole Rasmussen tager kontakt. 

Ivar Brændgaard tager gudstjenesterne i Lemvig og Heldum den 13. 

januar. 

Ny kunstudstilling åbner efter gudstjenesten den 13. januar. 

4 Meditationsgudstjenester aflyses i foråret. 

Kyndelmissegudstjenesten den 3.februar i Heldum Kirke ændres til 

alm. gudstjeneste kl. 9.00 med efterfølgende kirkekaffe. 

05  Afskedsreception/frokost 
      6. januar  
      forslag: Kirkehuset, Lemvig kl. 11.45 

Afskedsfrokost afholdes den 6. januar i Kirkehuset kl. 11.45. 

Varm mad med efterfølgende kaffebord laves af Lenette Nielsen 

samt hjælpere. Maden serveres.  

Hjælp til efterfølgende ommøblering i lokalet  

06  Nytårstaffel 6. januar kl. 18.00 
       

Der afholdes nytårstaffel i Kirkehuset den 6. januar kl. 18.00 som 

planlagt.  

07  Vikarpræst(er) i  
      vakanceperioden 

Ivar Brændgaard er vikarpræst i vakanceperioden. Opstart med 

gudstjenester den 13. januar i begge kirker. 

08  Forventning om dato for 
      embedsopslag 
 

Forslag til embedsopslag den 1. februar. I præsteforeningensblad 

den 15 feb. med udløb 4 marts.  

Prøveprædiker foretages i marts måned. Vakancepræsten er med til 

at holde konfirmation den 12. maj.  

Forventet ansættelsesdato: senest 1. juni.  

Præstebolig skal være klar 1. maj. Beslutning om hvilken bolig, der 

stilles til rådighed besluttes på januarmødet.  

Provstiets bygningskyndig er med på udflytningssyn. 

09  Snak om personprofil for ny  
      sognepræst 
 

I opslaget annonceres med, at der søges en kirkebogsførende 

sognepræst. Hvert menighedsrådsmedlem overvejer og forbereder 

forslag til en personprofil til d. 22. januar. 

De 2 øverste på listen af suppleanter deltager i processen.     

10  Udkast til embedsopslag 
 

Udkast/forberedelse laves af Harald Schrøder. 

Færdiggøres på januarmødet.  

11  Nyt møde i begyndelsen af  
      januar  (ekstra)   (Husk kalender) 

Der er ikke planlagt et ekstra møde. 

Ordinært møde den 22. januar fastholdes. 

Starttidspunkt besluttes senere. 
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12  Henvendelse om støtte til  
      bogudgivelse 
       (bilag vedhæftet) 

Det blev besluttet ikke at støtte projektet. 

Tildelte ligningsmidler er til kirkeligt arbejde.     

13  Eventuelt     
    

Fokus om mulighed for afskedsgave til Birgitte Krøyer sættes i 

KirkeNyt. Henvendelse på kirkekontoret. 

Kirkehuspedelopslag: Ansøgningsfrist udløber 2. januar. 

Kim Eriksen deltager i ansættelsesudvalget. 

Tak fra personalet for julegaver. 

 


