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LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
  

           Tirsdag 27. april 2021 kl. 19.00 i kirkehuset, Torvet 10, Lemvig                        Møde 7 
 

Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
00 Formalia Afbud: Ivan Graversen og Jette Stokholm            

 
01 Godkendelse af protokol fra 
     mødet den 23. marts 2021. 
 
     Godkendelse af dagsorden.    

Godkendt og underskrevet 
 
 
Godkendt    -   kaffepause ca. 20.30 

02 Indgået post/Nyheder 
 

Kirkeministeriet 
• Forsikringsbidrag 2022    

Bidraget er nogenlunde som i 2021   
Viborg Stift 

• Webtilgængelighedsloven.  
Informationer er modtaget fra Viborg Stift.  
Vores hjemmesideudbyder arbejder med en løsning. 

• Konfirmand-event i november 2021     
Vi forventer at deltage. 

• Konsulentrunder 2021 (uge 23, 38 og 39) 
Vi beslutter senere om vi ønsker besøg i Heldum                          

Forsikringsenheden 
• Nyhedsbrev – omtaler bl.a. inventarliste        

Lemvig Provsti 
• Foreløbig driftsrammebevilling for 2022 er modtaget 

 
Takkebrev fra Lemvig Velgørenhedsselskab 

03 Siden sidst 
a. Opdateringer af retningslinjer i.f.m. 

Covid-19 
b. Lokale aftaler 

 

 
 

a) Retningslinjer er blevet opdateret af Kirkeministeriet 21. 
april 2021. 
Kirkeministeriets FAQ mangler at blive opdateret. 
Arealkrav er reduceret. 
Tidskrav er fjernet og fællessang er tilladt. 
Mulighed for kirkekaffe efter gudstjenester. 

b) Lokalt er retningslinjerne gennemgået 21. april. 
Kirkens Dagligstue starter 6. maj. 

Vi arbejder på hurtigst muligt at komme tilbage til en 
nogenlunde normal hverdag. 

04  Fastsættelse af ny dato for  
      menighedsmøde 2021 
       Forslag: søndag den 6. juni kl. 11.45 
       Dagsorden til mødet besluttes 
 
        

Mødet var oprindeligt aftalt til 9. maj. 
Udsættes til søndag den 6. juni 2021 kl. 11.45 i Kirkehuset. 
Vi starter med brunch. Afsluttes ca. 13.45 
Dagsorden:  
Beretning om menighedsrådsarbejdet 
Regnskab 2020   -  budget 2021 og 2022 
Året der gik… 
Planlagte aktiviteter 
Evt. andre emner fastlægges senere. 

05  Det årlige medarbejdermøde  
      fastlagt til den 19. maj 2021 kl. 12.30       

Dagsorden udsendes. 
Foreløbig fire fra menighedsrådet har tilmeldt sig. 
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06 Datoer til kalenderen  
     11. maj kl. 18.30 
      Distriktsforeningens generalforsamling. 
 
      29. maj bygningssyn  - program følger 
 
 
      31. maj kl. 16.00-21.00 
      Menighedsrådskursus i Lemvig 
 
      17. august  - orienteringsmøde omkring 
                           valg til provstiudvalg 
 
      10. september kl. 15.00-21.00 
      Stiftsmenighedsrådsstævne i Viborg 
 
      Kursusdatoer fra sekretariatet      

 
Generalforsamlingen forventes gennemført. 
Endelig dagsorden og mødested udmeldes senere. 
 
Ingen bygningssyn på Nis Petersens Vej 26 i 2021. 
Vi starter kl. 08.00.  Endelig tidsplan laves senere. 
Vi starter i Lemvig kirke, - og derefter kirkehuset. 
 
Invitation forventes snarest. 
 
 
Invitation følger 
 
 
Invitation kommer i maj         
 
Kurser og erfa-møder blev omtalt. 

07 NYT FRA UDVALGENE  
  

     Kirke- og Bygningsudvalg 
      Lemvig kirke, Kirkehuset og  
      præsteboligerne. 

Lejer i Svirrebom 4 1.th er flyttet ud som aftalt. 
Udvalgsmøde afholdes onsdag om lejligheden. 
Skabe i kælderen på Ydunslund 5 er opsat. 
Indkørsel forventes lavet inden sommerferien. 

     Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
      Heldum Kirke og kirkegård og  
      Lemvig kirkegård 

Minna Kragh ønsker at udtræde af udvalget. Dette blev godkendt 
Buskrydder og hækkeklipper indkøbes. 
Elev fra efterskole har været i praktik. 
Person i arbejdsprøvning i 13 uger. 

     Gudstjenesteudvalg Møde aftalt til 5. maj kl. 13.00 

     Aktivitetsudvalg Foredragsprogram for 2021/2022 er næsten klar. 
Program for kirkens dagligstue for maj og juni er lavet. 

     Diakoniudvalg  

     Kommunikationsudvalg Møde planlagt til juni 
 

     Sommeraktivitetsudvalg Der blev orienteret om programmet for de seks uger. 
Meget af programmet er baseret på frivillige hjælpere. 
Der bliver brug for en del kirkeværter til enkelte aktiviteter. 

     Sognemedhjælperudvalg Møde planlagt til 7. maj kl. 13.00 
 

     Organistudvalg  

     Kirkenetværk for børn og unge  

     Forum for Unge og Kirke Møde forventes i juni 

08 Kontaktperson/Formand     Sommerferieplaner for alle ansatte er aftalt. 
Sangerstilling i Heldum er ledig fra 1. juli. Stillingen opslåes i 
maj 

09 Nyt fra præsterne/ 
      kommende arrangementer 

Konfirmationer holdes i Lemvig kirke den 13. juni og den 22. 
august, - begge dage kl. 09.00 og kl.11.00 
Konfirmation i Heldum den 21. august. 
Med-vandringer er planlagt de kommende to måneder. 
Med-vandringer/Pilgrimsvandringer overvejes til 2. halvår. 
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10  Drøftelse af vore målsætninger  
      for valgperioden 
      (bilag vedhæftet) 

Det udsendte bilag blev drøftet. 
Bemærkninger blev noteret. 
pkt. 6 – kirkelige aktiviteter drøftes på menighedsrådsmødet i 
maj. 

11 Eventuelt         Nordea ønsker opdatering af oplysninger. 
 

   Afslutning ved Kaj Gøtzsche  
 
  
 
 
 
 
 


