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LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
  

                Tirsdag d. 24. september 2019 kl. 19.00  - i KIRKEHUSET, Lemvig                    Blad 37 

Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
00 Formalia Afbud: Christoffer Mortensen; Peter Breinholt; Lisbeth Filtenborg; 

Bodil Kristensen (stedfortræder)  

01 Godkendelse af protokol 
     Godkendelse af dagsorden 

Protokol fra møde 27. august 2019 blev godkendt og underskrevet. 

Dagsordenen blev godkendt. 

02  Ansøgning om 6 måneders  
      orlov som  
      menighedsrådsmedlem fra  
      Christoffer F. Mortensen 

Orlov til menighedsrådsmedlem Christoffer F. Mortensen blev 

godkendt fra ansøgningsdato den 15. september 2019 og 6 måneder 

frem. 

Bodil Kristensen indtræder som stedfortræder i orlovsperioden. 

03 Kirkens liv og vækst 
     Emne: 
     ”Om gudstjenesten”. Vi afprøver  
      samtalekort om gudstjenesten 

Pjece udarbejdet fra Viborg Stift om gudstjeneste og forkyndelse.  

Samtalekort afprøvet. 

Gudstjenesteudvalget foreslår en debataften i jan/feb. måned, hvor 

menigheden inddrages i drøftelse af gudstjenesten med 

udgangspunkt i pixihæfterne fra Viborg Stift med emnet: Hvad er en 

god gudstjeneste, og hvad skal der til? Godkendt. 

04 Indgået post  Viborg Stift 
• Indbydelse modtaget til grundstensnedlæggelse og 

rejsegilde, Gødstrup Hospitalskirke d. 4. oktober kl. 13.00. 

Tilmelding d. 26. september. 

• Informeret om ulovlig opkrævning af administrationsgebyr i 

forbindelse med erhvervsaffald. 

Brev sendes til Lemvig Kommune.. 
Lemvig Provsti 

• Samarbejdsaftaler for 2020 er underskrevet af alle. 

• Antal kølepladser til kister i Lemvig provsti opgjort. 12 stk. 

• Indbydelse til workshop og opstart af erfagrupper torsdag den 

10. oktober kl. 16.30 fra de to sekretariatsansatte Susanne og 
Helene. Tilmelding senest 1. oktober. 

Ansøgning fra Sct. Nicolaj Tjenesten Vestjylland om bidrag til 

arbejdet. Det blev besluttet, at støtte med 1000 kr. 
05 Siden sidst 
 
 

Deltagelse 7. september i Stiftsmenighedsrådstævne i Viborg 

Domkirke, hvor Birgitte Krøyer blev kreeret som provst.  

Fint arrangement og godt indhold i programmet.. 

Frivillighedsfest. God fest på trods af regnvejr. Flot tilslutning.  

Høstgudstjenester i Heldum og Lemvig Kirker afholdt samt 

høstfrokost og auktion. Fint frokostarrangement.  

Kirkens dagligstue har fået god opstart efter sommerferien.  

God opbakning til fordragsaftenen. 

Høstgudstjeneste i skoven  - mange glade børn og god stemning 

trods regnvejr. Rejsegilde på Ydunslund. Hyggelig eftermiddag. 

06. Fordeling af høstoffer 2019 
      (bilag vedlagt) 
 
       Indsamlet i alt kr. 10.592,- 

 

Fordeling vedtage således: 

Danmission: 1.000 kr. 

Mission Afrika: 1.000 kr. 

Kirkens Korshær: 1.000 kr. 

Borgerskolen: 1.000 kr. 

Aktivitetshuset: 3.500 kr.  

Børn & Unge i Sorg (lokalt): 1.000 kr. 
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Folkekirkens Nødhjælp: 2.092 kr. 

Fokus sættes i næste KirkeNyt. 

07. Gennemgang og  
      godkendelse af  
      revisionsprotokollat 2018 og  
      revisors påtegning 
      (bilag vedlagt) 

Punktet om manglende funktionsadskillelse blev drøftet, og som 

konklusion blev det besluttet, at menighedsrådet er opmærksomme 

på dette forhold. 

Revisionsprotokollat 2018 blev gennemgået og godkendt.  

Revisors påtegning godkendt.  

08  Beslutning om nytårskur 2020. 
      Forslag: 5. januar 2020 
       Nedsættelse af udvalg 

Det blev besluttet at afholde nytårskur d. 5. januar 2020. 

Starter med Hellig tre Kongers gudstjeneste i Heldum kirke kl. 

16.00.  

Udvalg: 1 fra kirkegården; 1 fra Lemvig kirke/kirkehus, Kaj 

Gøtzsche, 1 præst. 

09 NYT FRA UDVALGENE  
  

    Kirke- og Bygningsudvalg 
     Lemvig kirke, Kirkehuset og  
     præsteboligerne. 

Informeret om projekter på Ydunslund: Omkostninger for Carport, 

Fliser, Stakit og kælder er samlet set ca. kr. 300.000. 

Dertil kommer udgifter for el-arbejde og maler.  

Hynder i Lemvig Kirke: Brev modtaget fra Arkitekt Fuusgaard. 

Leverandør skriver, at sagen er afsluttet.  

Menighedsrådet tager dette til efterretning. 

Aftalt møde med leverandør vedr. løsningsforslag for optimering af 

projektor i Lemvig Kirke fredag d. 4 okt.  

    Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
     Heldum Kirke og kirkegård og  
     Lemvig kirkegård 

Ikke været møde. 

Skovkirkegård ser ud jf. vedtægterne. 

Klokkestabel: Maling følges op. 

    Aktivitetsudvalg Program er lagt. 

    Diakoniudvalg Referat er udsendt. CD tjenesten har pt. kun 1 modtager. 

Jul i Fællesskab. Kirsten Vindum starter det op og er tovholder. 

    Gudstjenesteudvalg Referat blev udleveret. 

Beslutninger om indførelse af evt. nye ting træffes af 

menighedsrådet. 

    Informationsudvalg Næste møde 7. november. 

    Sognemedhjælperudvalg Ikke været møde 

    Organistudvalg Referat udsendt. Ungdomskoret har fået god opstart. 

Samlet indhold for sommerprogrammet drøftes senere.  

Børnekoret er på stand by. Afventer udviklingen af provstiets nye 

børnekor. 

24 er tilmeldt voksenkoret. 

    Kirkenetværk for børn/ unge Referat er udsendt. 

10  Kontaktperson/Formand         Arbejdsplaner udarbejdet for 4. kvartal for de ansatte. 

Stor velvilje fra personalets side. 

Der er ikke modtaget lønkrav før 15. september 2019. 

Menighedsrådet drøfter lønniveau på kommende møde i oktober.  

Kirsten Vindum er delvis sygemeldt i 14 dage – 3 uger.  

9 ansatte deltager i kurset:”Samtale i sorgens rum” d. 26. 

september i Harboøre.  

Kaj Gøtzsche deltager i kursus i Folkekirkens lønsystem (Fløs)  

11  Nyt fra præsterne/ 
     kommende arrangementer 

Nye konfirmandhold er startet. Glæder sig til konfirmandlejr næste 

weekend.  

Antal konfirmander:15 hos Lisbeth Filtenborg; 17 hos Kim Eriksen.  
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Stiftsarrangement 9. november 2019: Kirkevandring begynder i 

Lemvig Valgmenighedskirke, herefter til Lemvig Kristne Center, til 

Lemvig Kirkehus, hvor der serveres frokost herefter i Lemvig kirke 

og afslutter i Lemvig Bykirke med eftermiddagskaffe. 

Program følger. 

12 Eventuelt    
           

Forslag om at konfirmander ved start får udleveret folderen om 

forløbet i gudstjenesterne i Lemvig kirke. 

Afslutning v. Ole Bro 
 


