
      Dagsorden for ekstra valgforsamling: 

1.   Velkomst ved valgbestyrelsen. 
2.   Valg af dirigent. 
3.   Formanden for menighedsrådet beskriver kort  

  menighedsrådets opgaver, kompetencer og 
  hidtidige arbejde. 

4.   Opstilling af kandidater til menighedsrådet. 
     a. Lemvig sogn 
     b. Heldum sogn 

5.   Kandidaternes egen præsentation. 
6.   Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne. 
7.   Gennemgang af afstemningsreglerne ved  

  valgbestyrelsen. 
8.   Skriftlig og hemmelig afstemning. 
9.   Optælling af stemmer og annoncering af  

  afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen. 
10.Valg af stedfortrædere efter samme procedure. 

       a. Lemvig sogn 
       b. Heldum sogn 

11.Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af den 
  ekstra valgforsamling samt om muligheden for  
  afstemningsvalg og fristen for at indlevere en  
  kandidatliste. 

12.  Eventuelt.   

                                 

  Ekstra valgforsamling er offentligt – alle er velkomne  
        Der mangler 6 personer fra Lemvig sogn og 1 person  

                         fra Heldum sogn at blive valgt  

           til det  fælles Lemvig-Heldum Menighedsråd. 

                 Dertil kommer valg af stedfortrædere. 

  
                Ekstra Valgforsamling  
                 6. oktober 2020 kl. 19.00 i Kirkehuset

 

                   Lemvig og Heldum sogne         



Skal du være med? 
Har du lyst og energi til at gøre en positiv indsats for dit lokale sogn, er 

chancen der nu. Som medlem af Lemvig-Heldum Menighedsråd kan du 

arbejde med stort set alt det du har lyst og evner til. Vi løser store og små 

opgaver sammen i en hyggelig og god omgang med hinanden. 

Omkring vore to sogne er der ansat to præster og 20 øvrige ansatte, som 

sammen med en masse frivillige løser de forskellige opgaver i fællesskab. 

Er du over 18 år og medlem af folkekirken, og bor du i enten Lemvig eller 

Heldum sogne, - eller har du løst sognebånd til én af vore præster er vejen 

banet for et væld af muligheder og mange af opgaverne minder om det, du 

laver eller lavede i dit arbejdsliv.  

 

Nogle af opgaverne som medlem af menighedsrådet kan du se her: 

Formand 
Lede, planlægge, fordele, initiere, repræsentere m.m. 

Næstformand 

Ved formandens evt. fravær overtager næstformanden formandens rolle. 

Kasserer 
Legitimere konteringer, budget og regnskab.  

Kordegnen fungerer som regnskabsfører og sekretær for menighedsrådet. 

Personaleansvarlig 

Kontaktpersonen er den daglige arbejdsgiver overfor ansatte p.v.a. 

menighedsrådet. Leder ansættelsesprocesser, holder MU-samtaler, sikre 

godt arbejdsmiljø m.m. 

Kirkeværge 
Har opsynet med vore kirkebygninger – i samarbejde med udvalgene. 

Lemvig-Heldum menighedsråd har 

nedsat forskellige udvalg: 

Kirke- og bygningsudvalg 
Sikrer vedligehold af Lemvig Kirke, kirkehuset og vore to præsteboliger. 

Kirke- og kirkegårdsudvalg 
Sikrer vedligehold og udvikling af Heldum Kirke og vore to kirkegårde. 

Aktivitetsudvalg 
Arbejder med vore forskellige mødeaktiviteter såsom Kirkens Dagligstue, 

foredragsaftener m.m. 

Gudstjenesteudvalg 
Arbejder med justeringer og udvikling af vore gudstjenester 

Diakoniudvalg 
Arbejder med diakonale opgaver som f.eks. besøgstjeneste, aflastnings- og 

vågetjeneste, jul i Fællesskab m.m. 

Informationsudvalg 
Koordinerer og udarbejder vore forskellige informationer og har ansvaret 

for vores KirkeNYT-side i Lokalavisen, hjemmeside og face-bookside 

 

Derudover er nedsat forskellige udvalg til 

støtte for nogle af vore ansattes arbejde,  

-  -  og til forskellige ad hoc opgaver 

nedsættes udvalg efter behov. 


