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LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
 

                      Tirsdag d. 26. februar 2019 kl. 19.00 i KIRKEHUSET                    Blad 30 

Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
00  Formalia Afbud: Christoffer Mortensen; Ivar Brændgaard. 

01  Godkendelse af protokol 
     Godkendelse af dagsorden 

Protokol fra møde 22. januar 2019 blev godkendt og underskrevet. 
Dagsordenen blev godkendt. Der er intet til Lukket møde. 

02 Indgået post  Viborg Stift 
• Stiftsmenighedsrådsstævne 7. september 2019 i Viborg.  

• Nyhedsbrev fra juridisk afdeling: Liste over eksperter, der 
kan kontaktes. Folder: ”Når et menneske dør”. Kan printes 
fra hjemmesiden.  
Vejledning om flytning af urner og klager over kirkegården. 
Oversigt over nyttige hjemmesider. 

Lemvig Provsti 
• Formandsmøde. Provsten kommer til menighedsrådsmøde 

ang. evt. strukturændringer.  
Menighedsrådsvalg - kandidater involveres allerede nu. 
Elektronisk kirkegårdskort.  
Tanker vedr. Sognemedhjælper på provstiplan. 
Undersøgelse om evt. fælles løsning med kalkning.  

• Revisormøde afholdt i Bøvling. Det undersøges, om 
beløbsstørrelsen for indhentning af tilbud kan forhøjes.  

• Der søges 2 konsulenter til nyoprettet sekretariat i Lemvig-
Holstebro-Struer provsti.  

• Turistbrochure 2019: Ny brochure skal gælde for flere år med 
beskrivelse af kirker, og hvad der foregår i sognene. 
Harald Schrøder laver tekst vedr. Lemvig og Heldum 
Gudstjeneste- og koncertplaner laves som indstik. Frist 1.04.  

Landsforeningen af Menighedsråd/Distriktsforeningen 
• Referat fra generalforsamling: 9 deltagere. Provst orienterede 

om evt. ny præstestruktur. Til delegeret møde deltager 5.  
Velgørenhedsselskab. Tak for støtten. 
            Der var 110 ansøgninger om julehjælp. 
Bog modtaget fra Høsterkøb: Et bud på fremtidens folkekirke.  

03 Siden sidst Lysfest afholdt sammen med integrationsforeningen. Stor oplevelse 
og glæde fra fremmødte og lækker mad fra de forskellige lande. Gode 
indslag med børnene. 
Ydre missions børnedag. Ca. 40-50 børn. 2 volontører holdt foredrag 
fra deres tur til Cameroun. 
Konfirmandtur til Viborg. Dejlig dag. Startede i Viborg Domkirke 
med gudstjeneste. Morsom og skræmmende teaterforestilling. 
Spisning på den kinesiske mur. En rigtig god dag.   
Studiekreds om Grundtvig. 40 Deltagere. 
Søndagssamvær: 96 tilmeldte. God oplevelse med fint foredrag. 
Plads lidt trang. Kun for tilmeldte. OK.  
Ansøgningsfrist vedr. den ledige præstestilling er 4. marts. 

04 Gennemgang og godkendelse  
     af kollektregnskab og  
     biregnskaber 2018      

Kollektregnskab og bi-regnskaber 2018 blev gennemgået og 
godkendt.  
Tak for indsamlinger i Lemvig og Heldum kirker sættes i KirkeNyt.  
Indsamlet beløb i alt er 52.748 kr. 



Lemvig, d. 26. februar 2019/kg/jst 
Side 2 

05 Beslutning om til hvilke(t)  
     formål indtægterne i vore 2     
     lysglober skal bruges til i 2019 

Indtægterne fra Lysgloberne i Lemvig og Heldum kirker samles ind 
til Mission Afrika til et evangeliseringsprojekt i Cameroun.   

06 Orientering og gennemgang af  
     regnskab 2018. 
      Foreløbig godkendelse 

Bilag vedr. Regnskab 2018 blev gennemgået. Foreløbig godkendt. 
Forslag om overførsler til 2019 blev fremlagt. 
Endeligt forslag til regnskabsmødet i marts. 

07 Dato for bygningssyn 2019   

      Provstesyn. Tirsdag 14. maj 2019  
      kl. 09.00 – 16.00  

Bygningssyn er fastsat til: Tirsdag den 14. maj 2019 kl. 09.00 – 16.00 
Start på Kirkegården. Frokost kl. 12.00 i kirkehuset 

08 Indhold og praktiske ting til  
     menighedsmødet den  
     7. april 2019. 

Servering: Brunch 
Sluttidspunkt er fastsat til senest kl. 14.00. 
Indhold udover de faste punkter: 
Kirsten Vindum laver status over året, der er gået. 
Små oplæg: fx lidt fra Cameroun; Menigheden spørges om 
ønsker/nye tiltag. Evt. sammenlægning af Lemvig/Heldum sogne?  
Reaktioner på gudstjenestetidspunkter. Ønsker om andre typer 
gudstjenester? Dåb lørdag/eller ved højmesse søndag?  
konkrete oplæg aftales på marts menighedsrådsmøde. 

09 Fastlæggelse af dato for  
     studietur 2019 
     a. Himmelske dage 
      b.     

Studietur bliver til Himmelske dage i Herning fredag den 31. maj. 
Bus fra Lemvig, Frokost samlet og aftensmad evt. i Holstebro. 
Arrangør: Kaj Gøtzsche; Kim Eriksen, Kristen Vahr Sørensen.  
Evt. samlet tur til Stiftsmenighedsstævne den 7. sept., hvor Birgitte 
Krøyer kreeres som provst. Tages op på et senere møde.   

10 Kirkestatistik 2018 Bilag gennemgået. 

11 NYT FRA UDVALGENE  
  

    Kirke- og Bygningsudvalg 
     Lemvig kirke, Kirkehuset og  
     præsteboligerne. 

Rapport og garanti fra orgelfirmaet. Der ydes 10 års garanti.  
Udflytningssyn Nis Petersens Vej. Varmeforsyning skal der gøres 
noget ved. Stole, borde på loftet fjernes. 
Aftalt møde til den 27 feb. kl. 13.00 

    Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
     Heldum Kirke og kirkegård og  
     Lemvig kirkegård 

Ej haft møde. Stiftets konsulentrunde kommer til Lemvig Kapel 
den  2. april 2019.. Ole Bro, Anders Clausen og Kaj Gøtzsche 
udarbejder forslag/materiale til besøget. 

    Aktivitetsudvalg Referat rundsendt.  

    Diakoniudvalg Ikke været møde. Indbydelse sendt ud til besøgsvennearrangement 
den 14. marts kl. 18.00 

    Gudstjenesteudvalg Ikke haft møde 

    Informationsudvalg Ikke haft møde 

    Sognemedhjælperudvalg Ikke haft møde 

    Organistudvalg Ikke haft møde 

    Kirkenetværk for børn/ unge Ikke haft møde 

    Dyrskue 2019 Mødedatoer:14. marts kl. 16; 2. maj kl. 16; 13. juni kl. 16. 
Deltagere: Harald Schrøder; Kristen Vahr Sørensen, Kim Eriksen; 
Kirsten Vindum. (Evt. Kaj Gøtzsche) 

12  Kontaktperson/Formand          Mette Worm Sønderby og Ernesta Bukciene er ansat som fastansatte 
gartneriarbejdere på kirkegården startende 18. marts.  
Vinterfyrede gartneriarbejdere starter ligeledes den 18. marts.  
Vinterfyring fra slutningen af november for de fire.   
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13  Nyt fra præsterne/ 
     kommende arrangementer 

Ivar Brændgaard er kommet godt i gang. 
Skal bl.a. stå for Skærtorsdagsarrangement. 

14  Eventuelt           
a. Besøg af provsten i foråret 
b.     

Provst deltager i menighedsrådsmødet i maj ang. Præstestruktur 
m.m. 
Ny liste sendes ud vedr. Kirkekaffe i 2. kvartal  

LUKKET møde  

00 Formalia Intet møde 

01   

02 Eventuelt  

Afslutning v. Lilly Balleby 
 


