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LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
 

                      Tirsdag d. 22. januar 2019 kl. 19.00 i KIRKEHUSET                    Blad 29 

Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
00  Formalia Afbud: Ivar Brændgaard;  

Suppleanter indkaldt. Afbud: Gudmund Kjergaard. 
01  Godkendelse af protokol 
     Godkendelse af dagsorden 

Protokol fra møde 20. december 2018 blev godkendt og underskrevet. 
Dagsordenen blev godkendt. 

02  Status omkring konstituering  
      af sognepræst indtil 31. maj  
      2019. 

 Ivar Brændgaard er officielt konstitueret sognepræst indtil 31. maj 
2019. Tager sin del i gudstjenesteplanen og de kirkelige handlinger. 
Er også mødeleder til foredragsaftener og i kirkens dagligstue samt 
skriver artikler til KirkeNyt og ”på søndag” m.v. 
Kim Eriksen er kirkebogsførende sognepræst i samme periode. 
Evt. ”løse ender” aftales succ. 

03 Drøftelse om personprofil  
     for ny sognepræst 
        - hvilke ønsker har vi ? 

Ønsker vedlagt i bilag. 

04 Drøftelse/beslutning af  
     embedsopslag. 
     a)  hvilken bolig skal vi tilbyde. 
      b) indhold 
      c) kontakt 
      d) annoncering m.v. 
      e)     
  forskellige bilag er tidligere udsendt 

a) Bolig på Ydunslund 5 tilbydes 
b) Embedsopslag vedhæftet – (Evt. rettelser senest 25. januar til 

Harald Schrøder) 
c) Kontakt: se vedhæftede 
d) Annoncering: Præsteforeningens blad den 15. februar 2019 

(indleveringsfrist den 1. februar) samt Kristeligt dagblad 
e) Orienteringsmøde med biskop Henrik Stubkjær og provst Ole 

Rasmussen er fastsat til torsdag den 21. marts kl. 16.00 i 
Lemvig Kirkehus (= rettelse i forhold til tidligere fastsat) 

05 Indgået post  Kirkeministeriet 
• Vejledning m.m. til årsafslutning er modtaget 
• Kontoplan for regnskab 2019 er modtaget 

Lemvig Provsti 
• Møde med revisor 6. februar kl. 19.00-21.00 i Bøvling. 

Formand, kasserer og regnskabsfører deltager.  
Dagsorden er modtaget. 

• Deltagelse i Himmelske dage 2019. Gratis bustransport fra 
Rema 1000 Lemvig kl. 12.00 Kristi Himmelfartsdag den 30. 
maj med tilmelding. Åbningsgudstjeneste kl. 14.00. i Herning. 
kl. 18.30 kører busser retur fra Herning.  
Fokus sættes i KirkeNyt.  

Landsforeningen af Menighedsråd 
• Distriktsforeningen. Indkaldelse til generalforsamling mandag 

d. 28. januar 2019 kl. 19.30 i kirkehuset. Inge Kjær Andersen 
og Elisabeth Jensen deltager.  

• Orientering om overgang til ny ferieordning.  
Kirketrivsel.dk 

• Nyhedsbrev december: Bl.a. om ny hjemmeside – 
arbejdspladshenvisninger 

06 Siden sidst 
 

Jul i Fællesskab. Ca. 35 deltagere og 12 frivillige. God og festlig 
aften. Ny madleverandør skal findes til næste år pga. ferielukning. 
Afskedsgudstjeneste og afskedsfrokost for Birgitte Krøyer afholdt.  
Nytårstaffel var en fin aften med god mad og en hyggelig stemning. 
Ny udstilling i Svirrebom med væverier af Lene A. Knudsen, Ikast. 
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07 Kort orientering om  
     regnskab 
      køreplan m.v. 

Der mangler stadig lidt regninger vedr. 2018, - ligesom MOMS skal 
beregnes. 
Formand og regnskabsfører deltager på årsafslutningskurset næste 
onsdag samt til møde med revisor 6. februar.  
Regnskabet gennemgås grundigt på februarmødet. 

08  Kapelrenovering 
      nedsættelse af udvalg 

Udsættes p.t. 

09  Bygningssyn 2019 
 

Provstesyn fastsat til onsdag den 8. maj 2019 kl. 09.00 til 16.00. 
ønskes flyttet til tirsdag den 14. maj, hvis det er muligt 

10 NYT FRA UDVALGENE  
  

    Kirke- og Bygningsudvalg 
     Lemvig kirke, Kirkehuset og  
     præsteboligerne. 

Snart indkaldes til udvalgsmøde. 
Bolig på Nis Petersens vej er tilmeldt ny Fibernet ordning. 
Brandskade på el-skab er anerkendt som dækningsberettiget og 
erstatning udbetales. 
Udflytningssyn Nis Petersens vej er fastsat til onsdag den 30. januar. 

   Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
     Heldum Kirke og kirkegård og  
    Lemvig kirkegård 

Ikke haft møde 

    Aktivitetsudvalg Udvalgsmøde 7. feb. kl. 19.00. 
Harald Schrøder deltager i stedet for Birgitte Krøyer. 

    Diakoniudvalg Kaj Gøtzsche er midlertidig formand.  
Møde afholdt med ny besøgsvennekoordinator Hanne Sig Weibel. 
Afklaring af: Hvad er opgaverne som besøgsven?  
Referat udsendes snarest. 
Besøgsvenneaften er fastsat til den 14. marts kl. 18.00. 

    Gudstjenesteudvalg Referat er rundsendt.   
Evangelisk Alliances Bedeuge forsætter som nu. 
Juleaften i Heldum i 2019 bliver igen kl. 11.00 – i stedet for kl. 10.00 
(drøftes evt. igen senere) 
Samarbejde om vægtergudstjeneste tirsdag den 13. august 2019. 
Der blev orienteret om gudstjenestetidspunkter i Heldum for første 
halvår.. 

    Informationsudvalg Ikke haft møde 

    Sognemedhjælperudvalg Ikke haft møde 

    Organistudvalg Ikke haft møde 

    Kirkenetværk for børn/ unge Ikke haft møde 

11  Kontaktperson/Formand          Kirkehuspedel Ruth Kærvang er ansat fra 1. feb.2019 i en 18 timers 
stilling fordelt på 5 dage med fast fridag mandag. 
Samlede arbejdsopgaver for vore to kirkehuspedeller blev kort 
omtalt.  
To gartneriarbejdere i faststilling med 32 timer/ugentlig er opslået: 
Anders Clausen, Ole Bro, Kaj Gøtzsche og Jørgen Herup Nygaard er 
i ansættelsesudvalget og mandat til at ansætte. Ansøgningsfrist er den 
4. feb. Torsdag d. 6. feb. afholdes ansættelsessamtaler.  

12  Nyt fra præsterne/ 
     kommende arrangementer 

Ivar Brændgaard er startet som ny vikar-sognepræst og er kommet 
godt i gang. Meditationsgudstjenester er sat i bero i 1. halvår 2019.  
Menighedsrådet godkender, at der kan laves meditationsandagter 
med lægmænd, hvor sognemedhjælper Kirsten Vindum er ansvarlig.   
Søndagssamvær bliver den 24 februar kl. 11.45 i Kirkehuset. Annette 
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Fredbo og Ruth Kærvang står for indkøb, borddækning, oprydning. 
Smørrebrød indkøbes.  
Hjælpere til servering er bl.a. Hanne Breinholt, Lilly Balleby, Jens 
Christian Christensen, Hilda Bødker Rønn.  

13  Eventuelt     
    

Intet 

LUKKET møde  

00 Formalia Afbud; Ivar Brændgaard; Gudmund Kjergaard. 
Jørgen H Nygaard og Jette Stokholm deltog ikke under dette møde. 

01 Personaleforhold Orientering 

02 Eventuelt Intet 

Afslutning v. Kristen V. Sørensen 
 


