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LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
  

           Tirsdag d. 15. december 2020 kl. ca. 19.45 Kirkehuset, Torvet 10, Lemvig              Blad 2 
                                                                                             Efter juleandagten i kirken 

Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
00 Formalia Afbud: Ingen 

01 Godkendelse af protokol fra 
     mødet den 26. november 2020. 
     Godkendelse af dagsorden.    

Protokol for 26. november blev godkendt og underskrevet. 

Dagsordenen blev godkendt. 

02 På det konstituerende møde blev  
     valgt medlemmer til de forskellige  
     udvalg.  
Efter mødet er der modtaget forslag til mindre 
ændringer. Disse drøftes og besluttes. 

Johannes Kynde Hvas er medlem af Kirke- og 

Kirkegårdsudvalget. 

 

03 Indgået post/Nyheder 
 

Kirkeministeriet 
• Opdateringer/retningslinjer omkring Covid-19 modtaget. 

Aftales lokalt med præster, ansatte og menighedsråd.  

Nye restriktioner. 

”Jul i Fællesskab” gennemføres, mens alt andet er aflyst. 

Gudstjenester o.l. fastholdes. 
• Rapport om opgørelse af feriemidler modtaget. Beløb på 

ca. 350.000 kr. Når regningen kommer, videresendes 

denne til Lemvig provsti. 

Viborg Stift:  
• Årsmagasin er udsendt. På bagsiden ses reklame for 

Viborg Stifts julekalender, hvor Lemvig Kirke er med 1. 

gang d. 29. november. 

Lemvig Provsti 
• Orientering fra Provstikoret. I januar 2021 forventes 

opstart af yderligere et børnekor på Christinelystskolen. 

Der undervises i forvejen på 3 andre skoler i provstiet. 
 

Tak fra aktivitetshuset for modtaget kollekt. 

Julebrev fra biskop Henrik Stubkjær modtaget. 

04 Siden sidst Arrangement for besøgsvenner afholdt onsdag d. 2. dec. 

Julehilsen udleveret til besøgsvenner samt penge til køb af gave 

til besøgsværter. Beløbet er modtaget fra §18 puljen.  

2 gode koncerter afholdt i Lemvig og Heldum kirker, hvor 

tilmeldingssystemet blev afprøvet. Dette fungerede fint. 

Ungdomskoret har haft ”syng julen ind” koncert. Dette var en 

fantastisk aften. 

De ni læsninger blev afholdt uden Lemvig Kammerkor og uden 

salmesang. Kristoffer Garne læste selv alle læsningerne. 

De følgende andagter afholdes også uden medvirkende kor.  

05 Mødedatoer for  
     menighedsrådsmøder 2021. 
      (bilag vedlagt) 

Udleverede mødedatoer godkendt. Annonceres i KirkeNyt og på 

hjemmesiden. 

06 Deltagelse i Folkekirkens  
     Nødhjælpsindsamling 14.03.21 

Deltager i Folkekirkens Nødhjælpsindsamling d. 14.03.21.  

Kirsten Vindum er indsatsleder.  
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07 Beslutning om deltagelse i  
     Vejkirker 2021 

Det blev besluttet, at Heldum Kirke ikke deltager i Vejkirke 

2021.  

Lemvig og Heldum Kirke er med i brochuren ”Kirkerne i Lemvig 

provsti”, som vi er med i et samarbejde omkring. 

08 Nytårstaffel 10. januar 2021  
     Forslag om udsættelse til senere     

Det blev besluttet, at nytårstaffel udsættes til senere. Der er afsat 

penge på budgettet til dette. 

Kursus for menighedsrådsmedlemmer i Klimatoriet er aflyst d. 9 

januar, men datoen fastholdes d. 10. april indtil videre. 

09 NYT FRA UDVALGENE  

  

     Kirke- og Bygningsudvalg 
      Lemvig kirke, Kirkehuset og  
      præsteboligerne.. 

Ikke haft møde. 

Lamper er monteret i Kirkehuset. Selvrisiko på 15.000 kr. brugt. 

På Ydunslund 5 er pumpe i kælderen med alarm lavet.  

Maler kommer primo januar på Ydunslund 5 og Nis Petersens 

Vej 26.  

Robotplæneklipper og stakit bestilt til Nis Petersens Vej 26.  

Udlejer i Svirrebom har opsagt sin lejlighed til ultimo april. 
Udvalgsmøde afholdes i januar. 

     Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
      Heldum Kirke og kirkegård og  
      Lemvig kirkegård 

Ikke haft møde. 

Forestående opgaver: Ansættelse af ny gartner på kirkegården. 

Helhedsplan gennemgås. Valg af udvalgsformand. Næste møde 

afholdes torsdag d. 7. januar. kl. 14.30 på Kirkegården.   

     Gudstjenesteudvalg Der indkaldes til møde i februar. Oplæg om gudstjeneste laves til 

menighedsrådsmødet d. 11. marts.  

     Aktivitetsudvalg Der indkaldes til møde senere.  

Planlagt møde d. 28. januar er aflyst p.g.a menighedsrådsmøde. 

     Diakoniudvalg D.  23. dec. pyntes lokale D til ”Jul i Fællesskab”.  

Næste møde afholdes torsdag d. 21. januar kl. 19.30. Lisbeth 

Filtenborg kontakter Hanne Sig Weibel. 

     Kommunikationsudvalg Ikke haft møde. Næste møde aftales på næste 

menighedsrådsmøde. Kommunikationsudvalget drøfter åben 

kirker/sommeraktiviteter samt kommunikation ang. hjemmeside, 

Facebook, KirkeNyt m.v. Oplæg udarbejdes til 

menighedsrådsmødet den 23. marts. 

     Sognemedhjælperudvalg Ikke haft møde.  Der indkaldes til møde senere. 

     Organistudvalg Næste møde afholdes d. 11. marts kl. 08.30. 

     Kirkenetværk for børn og unge Møde afholdt i Nørlem i december. Udmærket møde med fokus 

på samarbejde på tværs med andre foreninger i vores by. Dette i 

samarbejde med Nørlem menighedsråd. 

Næste møde afholdes i september. 

     Forum for Unge og Kirke Møde afholdt. Mange nye ideer blev drøftet. Livsvandring for 

konfirmander er en god oplevelse. Næste møde afholdes i januar. 

Referat udsendes. 

10. Gennemgang og vedtagelse af  
      vedtægt for kasserer og  
      regnskabsfører. 
       (bilag eftersendes). 

Vedtægt gældende fra 15. dec. 2020 for kasserer og 

regnskabsfører godkendt.  

11  Gennemgang og vedtagelse af  
       regnskabsinstruks 
       (bilag eftersendes) 

Regnskabsinstruks gennemgået og godkendt. 

Opdateret version dateret 16.12.2020 udsendes. 
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12  Kontaktperson/Formand     27. nov. blev 3 gartneriarbejdere vinterfyret. 

 

13  Nyt fra præsterne/ 
      kommende arrangementer 

Afventer corona-situationen. 

  

14 Eventuelt            Elektronisk tilmelding til juleaftensgudstjenesterne er åben. 

   Afslutning ved Kristen Vahr Sørensen 
 
 
 
 
 
 


