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LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
  

           Torsdag d. 11. marts 2021 kl. 19.00                                                                  Blad 4 

 

Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
00 Formalia Afbud Ivan Graversen; Minna Krag 

 

01 Godkendelse af protokol fra 
     mødet den 28. januar 2021. 
 
     Godkendelse af dagsorden.    

Protokol af 28. januar 2021 blev underskrevet og godkendt. 

Aftenens møde omhandler udelukkende emner, som er 

myndighedsopgaver. Gældende sundhedsregler overholdes. 

Punkt 2. udsættes. 

Dagsordenen blev godkendt. 

02 Kirkens liv og vækst 
     Tanker om, hvordan gudstjenesten skal se  
      ud i fremtiden ?      
      (bilag vedhæftet)       

Punktet er udsat. 

03 Indgået post/Nyheder 
 

Kirkeministeriet 
• Orientering om lønregulering 1. februar 2021.  

Jf. overenskomst 2018 er alle ansattes løn pr. februar 

2021 reduceret, da omregningsfaktoren er faldet  
• Budgetvejledning for 2022 modtaget.  

Viborg Stift:  
• Web-tilgængelighed på folkekirkens hjemmesider. 

Vejledning kommer senere. 

• Orientering om ind- og udlånsrente og bindende 
stiftsbidrag 2022. 
Niveau fastholdes for ind- og udlånsrente.. 
Stiftsbidraget lyder på 0,7% til fælles aktiviteter i stiftet. 

Landsforeningen for Menighedsråd 
• Samvirke i menighedsrådet.  

Opfordring til alle i menighedsråd om at være med til at 

skabe en fælles enhed. 

Lemvig Provsti 
• Disponering af Frie midler. Opfordring fra provstiet til at 

medtænke de ting, der allerede er søgt om, men ikke er 

bevilliget samt udsatte ting. 

Revisor 
• Orientering om opfølgning på revisionsprotokollen for 

2019. Taget til efterretning. 
Ekstra 500 kr. er sendt til Stiftet til portræt i anledning af 

biskoppens 60 års fødselsdag, da det var pr. sogn, der blev 

efterspurgt. 

04 Siden sidst 
 
 

De fleste aktiviteter i kirkehuset er aflyst, men alle gudstjenester 

er gennemført. Nadver er nu inkluderet i gudstjenesterne hver 

søndag både i Heldum og Lemvig kirker. Fin ordning.  

Der var ikke stor tilslutning om eftermiddagen til ekstra 

nadvergudstjenester. Konfirmationer afholdes d. 13. juni og 

d. 22. august samt konfirmation i Heldum d. 21. august. 

Den 9. maj forventes ingen konfirmationer. 
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05 Godkendelse af principper for  
     regulering af MOMS for 2020  
        (Opdateret bilag vedhæftet)    

Tre typer moms gennemgået. På kirkegården kan man få moms 

godtgørelse på indkøb til fælles omkostninger, men ikke til 

indkøb til videresalg. 

I Lemvig kirke og Kirkehus afregnes 25% moms ved koncerter 

og indtægtsgivende aktiviteter. Til gengæld refunderes moms ved 

bl.a. energiomkostninger og fællesomkostninger. 

I 2020 har der været faldende antal koncerter, og afholdt færre 

foredragsaftener og Kirkens dagligstue m.m. 

Den samlede momsregulering for 2020 udgør kr.20.737,61 som 

ekstra indtægt i driftsregnskabet 2020. 

Momsreguleringen 2020 blev godkendt.  

Periodisering, som er sket uforandret, blev gennemgået og 

godkendt. 

06  Gennemgang og godkendelse  
     af kollektregnskab og  
     biregnskaber 2020     
      (regnskab 2020 vedhæftet) 

I Lemvig og Heldum kirker er der til kollekt 2020 indsamlet i alt 

31.770 kr. 

Orientering om vores venskabsmenighed i Cameroun, Afrika. 

Der er mulighed for MobilePay.  

Opfordring til QR kode ved indsamlingsbøsserne. 

Der er indsamling i kirkerne på søndage ved højmesser, - ikke 

på søgnehelligdage.  

Kollektregnskab 2020 blev godkendt. 

Biregnskabet for menighedsplejen gennemgået. Kontoen er tømt. 

Vi er medlem af Samvirkende Menighedsplejer.  

Biregnskabet for menighedsplejen blev godkendt. 

Biregnskab for Arv-Heldum gennemgået. Biregnskabet blev 

godkendt. 

Biregnskab for besøgstjenesten gennemgået. 

Vi har modtaget donation på 6.000 kr. via §18 midlerne.  

Regnskab sendes til kommunen inden 1. april. 

07  Orientering og gennemgang  
     af regnskab 2020. 
      Foreløbig godkendelse      

Forklaringer til regnskabet gennemgået. 

Regnskabet er på flere områder påvirket af Covid-19 og ikke 

afholdte og udsatte ting. Budget – formål gennemgået. 

Udkast til disponering af frie midler på kr. 810.351,- godkendt. 

Regnskab 2020 blev foreløbig godkendt. 

08 Nedsættelse af udvalg for  
     arrangementer i sommerferien 

Sammen med Handelsstandsforeningen og Turistforeningen. 

Forventes afholdt i ugerne 26-31 2021. 

Ud over medlemmer fra kommunikationsudvalget deltager Tina 

Stage; Kirsten Lønberg og Kirsten Løkke.  

09 NYT FRA UDVALGENE  

  

     Kirke- og Bygningsudvalg 
      Lemvig kirke, Kirkehuset og  
      præsteboligerne. 

Referat fra afholdt møde er rundsendt. 

Kristen Vahr Sørensen er valgt som formand. 

Ny opvaskemaskine er bestilt til Nis Petersens Vej 26. 

Hegnprojekt opstartes om en uge. 

Netværksløsningen i Kirkehuset undersøges. Tilbud indhentes på 

fibernet samt pris på drift pr. år – evt. fælles tilbud for flere 

bygninger.  

     Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
      Heldum Kirke og kirkegård og  
      Lemvig kirkegård 

Referat fra afholdt møde er rundsendt. 

Kirsten Lønberg er valgt til formand. 

     Gudstjenesteudvalg Ikke holdt møde 

Udvalget forbereder kommentarer ang. gudstjeneste-liturgi-

debatten til d. 26. marts til biskopperne 
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     Aktivitetsudvalg Ikke holdt møde 

     Diakoniudvalg Ikke holdt møde 

     Kommunikationsudvalg Ikke holdt møde 

     Sognemedhjælperudvalg Ikke holdt møde 

     Organistudvalg Møde afholdt 11. marts. 

Referat udsendes. Kristoffer Garne valgt til formand 

     Kirkenetværk for børn og unge Ikke holdt møde 

     Forum for Unge og Kirke Ikke holdt møde 

10 Kontaktperson/Formand     
 

Nadia Filtenborg Ley er ansat 1. marts 2021 som gartner på 

kirkegården. 

De tre vinterfyrede gartneriarbejdere starter igen 15. marts. 

Sommerferieplan er lagt og meldes ud i løbet af et par dage. 

Der er stadig Corona-regler, som der skal følges, og vi skal tage 

hensyn til hinanden. 

Kaffesnak i kirken er et nyt tiltag, primært tiltænkt for personer, 

der savner at snakke med nogen. 

11 Nyt fra præsterne/ 
      kommende arrangementer 

Nuværende forkortet gudstjenesteform med nadver, og hvor kun 

koret synger, fungerer fint. 

Poser med bøger og andet kreativt afleveres til institutionerne. 

Speciel ungdomsgudstjeneste afholdes for FDF til påske. 

Konfirmander må nu komme i skole udenfor én dag i ugen, – 

præsterne håber, der snart kan blive holdt noget for 

konfirmanderne. Speciel konfirmandgudstjeneste forventes lavet. 

Særlig lempelse af forsamlingsforbuddet for 25 personer udenfor 

på egne arealer giver mulighed for, at menighedsrådet må 

arrangere noget på kirkegården fx Pilgrimsvandrings-

gudstjeneste; kirkegårdsvandring, historisk fortælling ved 

kirkegårdslederen. 

Det blev godkendt, at præsterne må arbejde videre med dette. 

12 Eventuelt        
    

Takkekort fra Søren, Birgitte og Jens Peter vedr. Jette Skrivers 

bisættelse. 

Lukket møde 

00 Formalia Mødet udsat. 

01   

02 Eventuelt  

  Afslutning ved Lisbeth Filtenborg - udsat 
 
 
 
 
 
 


