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LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
  

                Tirsdag d. 25. februar 2020 kl. 19.00 - i KIRKEHUSET, Lemvig                    Blad 42 

 

Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
00 Formalia Afbud fra Bodil Kristensen; Harald Schrøder 

01 Godkendelse af protokol 
     Godkendelse af dagsorden 

Protokol fra møde 21. januar 2020 blev godkendt og underskrevet. 
Dagsordenen blev godkendt. Tilføjelse til dagsordenen: Valgudvalg. 
Under evt. tilføjes lukket punkt. 

02 Indgået post/nyheder  Kirkeministeriet 

• Regnskabsdata for 2018 offentliggjort for alle menighedsråd, 
provstier og Fællesfonden. 

Viborg Stift 

• Invitation til Alsang i Viborg Domkirke den 4. april kl. 14.00 i 
anledningen af 75-års dagen for befrielsen. Fri adgang. 

• Inspirationsmateriale modtaget til evt. markering af 75-års 
dagen for befrielsen d. 4. maj i de enkelte sogne. 

• Domprovst Thomas Frank er konstitueret som biskop indtil 
udgangen af april 2020. 

• Orientering om ny ferieaftale. Kun 8/12 dele af den særlige 
feriegodtgørelsen udbetales til maj, da resterende 4 mdr. særlig 
feriegodtgørelse indefryses. 

• Afregning af ferie og særlige feriedage ved vinterhjemsendelse 
undersøges. 

Lemvig Provsti 

• Beløbsgrænse for indhentning af tilbud er nu kr. 50.000,-.  
Mission Afrika 

• Modtaget brev med tak for bidraget til menigheden i Garoua i 
2019. Kirken er nu næsten færdigbygget og indviet med plads 
til 3.000 personer. Ny kirkepræsident er Debsia Alvius. 
Ny grupperejse er under planlægning til oktober 2020. 

Diverse: 

• Invitation modtaget til Formandsmøde i Silkeborg. 
• Peter Breinholt besvarer skrivelse fra Forsikringsenheden 
• Geodatastyrelsen har opdateret kort ang. skel ved kirkegården. 

Skellet er nu offentliggjort. 
• Ansøgning modtaget om tilskud til indkøb af ny bus. 

Ansøgningen blev behandlet og ikke imødekommet. 
03 Siden sidst 
 
 

Orientering om Distriktsforeningens generalforsamling.  
Kyndelmissejazz i Heldum Kirke. God oplevelse.  
2 Skole-Kirke samarbejder afholdt bl.a. med salmesangsprojekt i 
Lemvig Kirke. Fine arrangementer.   

04 Gennemgang og  
     godkendelse  
     af kollektregnskab og  
     biregnskaber 2019           

Kollektregnskab og bi-regnskaber 2019 blev gennemgået og godkendt. 
Tak for indsamlinger i Lemvig og Heldum Kirker sættes i KirkeNyt. 
Indsamlet beløb i alt er 41.569,50 kr. 

05 Orientering og gennemgang  
     af regnskab 2019. 
      Foreløbig godkendelse      

Bilag vedr. regnskab 2019 blev gennemgået. Foreløbig godkendt. 
Forslag om overførsler til 2020 blev fremlagt. 
Endelig forslag behandles til regnskabsmødet i marts. 
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06 Nedsættelse af udvalg for  
     arrangementer i  
     sommerferien 

Udvalg til arrangering af sommeraktiviteter i ugerne 28-31 med 
samme sommeraktivitet i alle 4 uger består af: Kim Eriksen, Lisbeth 
Filtenborg, Harald Schrøder, Nina H. Davidsen, Kirsten Vindum, Kaj 
Gøtzsche.    
Datoer, overskrifter, klokkeslæt og varighed fastsættes i denne uge. 
Forslag: Sommersang; andagter, rundvisninger i kirke og evt. på 
kirkegården; kirkecafé, sommerorgelspil. 
Åbent længere i kirken. Fast program kl. 11/kl. 16.   

07 Fastsættelse af priser for  
     deltagelse i arrangementer 
     fra sæson 2020/2021 

Det blev besluttet, at prisen for deltagelse i Foredragsaftener skal stige 
til 40 kr. gældende fra 1. september. Prisen for deltagelse i Kirkens 
Dagligstue stiger til 20. kr. fra ny sæson. 
Det blev besluttet at ansatte og menighedsrådsmedlemmer deltager 
gratis i arrangementer og koncerter i Lemvig og Heldum kirker samt 
Lemvig kirkehus.  

08 NYT FRA UDVALGENE  
  

    Kirke- og Bygningsudvalg 
     Lemvig kirke, Kirkehuset og  
     præsteboligerne. 

Der indkaldes til møde snarest. 
I Lemvig Kirke repareres fuger ved dør 

    Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
     Heldum Kirke og kirkegård og  
     Lemvig kirkegård 

Referat er rundsendt. 
Problemer med fugt og vand i Heldum Kirke. Pletkalkes. 
Temperaturen hæves i en forsøgsperiode på 1 mdr.  . 

    Kapel-renovering Renoveringen går planmæssigt. 2 stk. 9 m. radiator indkøbes.  
Merpris ca. 40.000,- kr. + moms. Vægtilretning 5000,- kr. + moms.   
Det blev besluttet at indkøbe messing fatninger til lamper i 5,5 cm. 

    Aktivitetsudvalg Ikke haft møde 

    Diakoniudvalg Møde i vågetjenesten. Bevilliget kursus i Viborg.  
Indsamlere til Folkekirkens Nødhjælp søges.  

    Gudstjenesteudvalg Program for liturgiaften d. 31. marts udleveret.  

    Informationsudvalg Ikke haft møde 

    Sognemedhjælperudvalg Ikke haft møde 

    Organistudvalg Ikke haft møde 

    Kirkenetværk for børn/unge Ikke haft møde 

    Dyrskueudvalg Møde den 12. marts. Udvalget består af: Harald Schrøder, Kristen 
Vahr Sørensen, Lisbeth Filtenborg, Kirsten Vindum 

    Valgudvalg 12. maj er der orienteringsmøde og menighedsmøde for Lemvig og 
Heldum sogne.  
Det tidligere aftalte mødetidspunktet kl. 19.00 fastholdes. 

09  Kirkestatistik 2019 Udsættes til næste menighedsrådsmøde 

10  Kontaktperson/Formand        Møde afholdes vedr. opstart af 4 gartneriarbejdere. 

11  Nyt fra præsterne/ 
     kommende arrangementer 

1.maj afholdes mulighedernes marked i samarbejde med frivilligheds-
centeret med arrangementer udenfor/indenfor Lemvig Kirke. 
Kirken deltager ved indvielse af statue d. 4. juni kl. 16.  
Sogneudflugten samme dag planlægges at slutte senest kl. 16.   
Søndagssamvær den 22. marts:  
Servering: Hilda Bødker Rønn, Jens Chr. Christensen, Ninna Bonde, 
Lisbeth Filtenborg, Lilly Balleby. Pris: 75,- kr. for frokost og koncert.  
Koncert alene koster 50 kr. Annonceres i KirkeNyt. 
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Påskeoptakt i Heldum kirke den 7. april kl. 19.00: Stine Michel opfører 
”Rødhalsen”. Entré 50 kr. Gratis for børn. 
Liturgi ved Degnegudstjeneste er i ritualbogen. 

12 Eventuelt    
        

Intet 
 

Lukket møde 

Formalia Afbud: Bodil Kristensen, Harald Schrøder 
Medarbejderrepræsentant og kordegn deltog ikke i dette møde 

Orientering Orientering givet og godkendt. 

Eventuelt Intet 

Afslutning v. Ninna Bonde 
 


