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LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
  

                Tirsdag d. 21. januar 2020 kl. 19.00 - i KIRKEHUSET, Lemvig                    Blad 41 

 

Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
00 Formalia Afbud fra Hilda Bødker Rønn 

01 Godkendelse af protokol 
     Godkendelse af dagsorden 

Protokol fra møde 17. december 2019 blev godkendt og underskrevet. 

Dagsorden blev godkendt med følgende tilføjelser: Pkt. 9 udsættes 

måske til næste møde, - og der tilføjes et punkt på lukket møde. 

02 Kirkens liv og vækst: 
          Folkekirkens liturgi 
       Mellem frihed og fasthed 
        noget om autorisation m.v.      

Gennemgang og oplæg fra Kim Eriksen ud fra udleveret materiale. 

Herefter blev emnet drøftet. 

03 Indgået post/nyheder  Kirkeministeriet 

• Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2019 

udsendt. Få ændringer bl.a. ang. skyldig feriepenge, 

grundskyldsopgørelse. 

• Kontoplaner 2020 til folkekirkens lokale kasser modtaget.  

Viborg Stift 

• Erklæring om ejendomsberigtigelse omkring skel ved Lemvig 

Kirkegård godkendt.  

• Frister i forbindelse med menighedsrådsvalg 2020 modtaget. 

Antallet af medlemmer, der skal vælges for den kommende 

funktionsperiode skal indtastes i valgportalen inden 1. maj. 

Orienteringsmøde afholdes den 12. maj og valgforsamling den 

15. september. Der er tidligere indgået en samarbejdsaftale 

mellem Lemvig og Heldum sogne med fordelingen 2 fra 

Heldum Sogn og 10 fra Lemvig sogn. Forventes uforandret. 

Lemvig Provsti 

Dato for Kirkeværgemøde er ændret.  

Generalforsamling i distriktsforeningen afholdes mandag d. 24. 

feb. kl. 18.30, - herefter er alle velkomne kl. 19.30, inden filmen 

”Unge Astrid” ses kl. 20.00. 

Filmen er også optakt til studiekredsen om Astrid Lindgren.  

04 Siden sidst 
 

Jul i Fællesskab: Ca. 55 deltagere inkl. frivillige. Forløb fint. 

Mange forskellige deltog heriblandt fra andre lande. 

05 Renovering af Lemvig  
     kirkegårdskapel 
       a. Håndværkeraftaler 
        b. Tidsplan 
        c. Flytning af blomster/kranse 
 

Renovering af Lemvig Kirkegårdskapel godkendt af kongelig 

bygningsinstruktør og Viborg Stift.  

2 tilbud på lyd til kapellet modtaget og gennemgået. 

Tilbud på 78.715,00 kr. blev valgt og godkendt. 

Håndværkermøde afholdes den 28 jan. kl. 14.00.  

Tidsplan og aktivitetsliste udleveret og gennemgået.  

Kapellet forventes lukkes fra mandag d. 10. febbruar til d. 22. marts, 

såfremt håndværkerne godkender tidsplanen.  

Fokus herom sættes i KirkeNyt. Ang. kirkelige handlinger i perioden 

henvises til Heldum og Lemvig kirker. 

Flytning af blomster/kranse i perioden blev drøftet. Menighedsrådet 

vedtog, at dette er et mellemværende mellem pårørende og bedemand.  
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06 Digitale kirkegårdskort 
     - orientering og godkendelse af  
     beslutning 

 

Provstiet betaler for nye kirkegårdskort til dem, der ikke har digitale 

kirkegårdskort i forvejen, samt for opdatering af eksisterende.  

Geopartner har entreprisen.  

Kirkegården ønsker, at dronefotos tages i 30 m højde i stedet for det 

aftalte. Pris 5.000 kr. + moms. Godkendt.  

Mindelunden for engelske og tyske soldater ønskes opmålt og 

digitaliseret. Tilbud modtaget på 4.250 kr. + moms. 

Aftales nærmere. Godkendt.  

07  Bygningssyn 2020 
         Forslag: 16. maj 

Lørdag den 16. maj kl. 09.00 afholdes det årlige syn.  

08 NYT FRA UDVALGENE  

  

    Kirke- og Bygningsudvalg 
     Lemvig kirke, Kirkehuset og  
     præsteboligerne. 

Intet 

    Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
     Heldum Kirke og kirkegård og  
     Lemvig kirkegård 

Næste møde afholdes onsdag d. 29. januar. 

Her drøftes bl.a. regler for område øst og skovområdet. 

    Aktivitetsudvalg Intet 

    Diakoniudvalg Afholdt møde. Referat fremsendes 

    Gudstjenesteudvalg Referat er rundsendt.  

Evangelisk Alliances Bedeuge: Deltagere 25-30 personer.  

Afsluttet med gudstjeneste i Lemvig kirke med skriftemål.  

Indstilling til at dette samarbejde fortsætter. Dette blev godkendt. 

Tidspunktet for juleaftensgudstjenesterne fremadrettet i Heldum kirke 

kl. 11.00 og 15.30 blev vedtaget. 

Familiegudstjenesten juleaften kl. 11.00 i Lemvig kirke bibeholdes. 

De ni læsninger og juleandagter: Fin tilslutning. Videreføres uændret.   

Til offentlig aften om drøftelse af liturgi er nedsat et udvalg. 

Sommeraktiviteter: Aftalt at udvalg nedsættes på kommende møde. 

Tonelejet i salmesangen afgøres af organist. 

Forslag om at indføre et dåbslys i forbindelse med dåb ved guds-

tjenesten og ved lørdagsdåb blev godkendt i en prøveperioden på 1 år. 

Tændes i forbindelse med dåbshandlingen af præsten eller en i 

dåbsfølget, og er tændt resten af gudstjenesten.  

Gælder både i Lemvig og Heldum kirker. 

Fokus sættes i KirkeNyt.   

    Informationsudvalg Ikke haft møde. Forhandling med lokalavisen om ny kontrakt.  

    Sognemedhjælperudvalg Referat rundsendt 

    Organistudvalg Ikke haft møde 

    Kirkenetværk for børn/unge Ikke haft møde 

09  Kirkestatistik 2019 Udsat til senere møde 

10  Kontaktperson/Formand         Intet 

11  Nyt fra præsterne/ 
     kommende arrangementer 
     (herunder DR-optagelse af  
       gudstjenester) 

DR optagelse er aflyst p.g.a. omlægning af tv-kanaler.  

Musikskolens kor deltager i Maria Bebudelsesdag, og Provstikoret 

medvirker med musikalsk indslag i en kommende gudstjeneste. 

Fokus om aflysningen sættes i KirkeNyt. 
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12 Eventuelt    
        

Ansøgning modtaget til indkøb af ny bus er modtaget. Sættes på som 

punkt på februarmødet. 

Aftalt at regler om valgbarhed til provstiudvalg/Stiftsråd kommer på 

som punkt til distriktsforeningens generalforsamling. 

Tak for opmærksomhed fra Jørgen Herup Nygaard og Gitte Trankjær 

Tak for julegaver fra personalet. 

Lukket møde  

01 Formalia  Afbud fra Hilda Bødker Rønn. 

Medarbejderrepræsentant deltog ikke under dette punkt 

02 Orientering Orientering givet 

03 Eventuelt Intet 

Afslutning v. Harald Schrøder 
 


