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LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
  

           Tirsdag 25. maj 2021 kl. 19.00 i kirkehuset, Torvet 10, Lemvig                        Møde 8 
 

Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
00 Formalia Afbud fra Kirsten Lønberg 

01 Godkendelse af protokol fra 
     mødet den 27. april 2021. 
     Godkendelse af dagsorden.    

Protokol af 27. april 2021 godkendt.  
 
Dagsordenen blev godkendt. 

02 Indgået post/Nyheder 
 

Kirkeministeriet  
• Høring modtaget vedr. sognegrænseændring mellem 

Lemvig sogn og Lomborg-Rom sogn. Kort over området 
udleveret. Ny sognegrænse blev godkendt. 

Lemvig Provsti 
• Nyt lønblad gældende fra 1. april 2021 med en stigning 

på 0,8% gældende for samtlige ansatte.  
Afventer info. vedr. pensionsordning og seniorordning. 

03 Siden sidst 
a. Opstart efter Covid-19 regler 
b. Kirkemarked 
c. Distriktsforeningens generalforsamling 
d. Medarbejdermøde 

 

 

a. Opstart efter Covid-19 regler. Gudstjenester afholdes nu 
i fuld længde med nadver, kirkekaffe er genindført. 
Kirkens dagligstue er startet op, ungdomskoret mødes til 
korprøver. Alt køres efter gældende corona-regler. 

b. Kirkemarked afholdt med pæn tilslutning og opbakning 
fra lokale aktører. 

c. Distriktsforeningens generalforsamling afholdt med få 
deltagere. Informeret om kontingentopkrævning. Kun 
delegerede kan deltage i Landsmødet 1. weekend i 
august. 

d. Medarbejdermøde afholdt. Referat er rundsendt.  
Anders Clausen blev ved skriftlig afstemning valgt til ny 
medarbejderrepræsentant gældende fra 1. juni 2021 for 1 
år. Alle ansatte har stemmeret, - også deltidsansatte, hvis 
man møder op. 

04  Kvartalsrapport 1. kvartal 2021 
      Gennemgang og godkendelse 
      (Bilag vedhæftet)     

Kvartalsrapport 1. kvartal 2021 blev gennemgået og godkendt.  
 
Kvartalsrapporten sendes til provstiet. 

05  Budget 2022 
          -  forberedelse 

Budget 2022 opdateres med de nye tal for renter, afdrag, 
forsikringer, renteindtægter, mv. Dette blev godkendt.  
I udvalgene laves en liste over ønsker til budget 2022. 
Prioritering af ønskerne på menighedsrådsmødet den 15. juni. 

06  Økonomisamtale 26. maj 2021 
 

Til økonomisamtalen d. 26.05.2021 kl. 16.00 i Lemvig provsti 
deltager: Kaj Gøtzsche, Kristen Vahr Sørensen, Jette Stokholm, 
Kirsten Løkke.  
Tilsendte spørgsmål blev drøftet. 

07  Genautorisation af brugere til 
      Folkekirkens IT-systemer 

Mia Mikkelsen, Anders Clausen, Jette Stokholm har adgang til 
de systemer, de skal bruge i det daglige. Menighedsrådet har 
adgang til sognepostkasser m.m.automatisk. 
Genautorisationen godkendes uforandret. 

08  Frivillighedsfest 20. august 2021 
      a. hvem inviteres 
       b. planlægning      

Udvalg nedsat:  Ivan Graversen, Kaj Gøtzsche, Kirsten Vindum, 
Kristen Vahr Sørensen, Kristoffer Garne, Tina Stage. 
Kristoffer Garne indkalder til møde. 
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Der inviteres frivillige, der står for brunch for unge, kirkekaffe, 
juniorklubben, jul i fællesskab, kunstudvalg, besøgsvenner, 
vågekoner, bagedamer, dåbsklude, konfirmandlejr, 
besøgsvenner m.v. Herudover inviteres alle fastansatte, alle 
menighedsrådsmedlemmer og suppleanter, de 8 afgåede 
menighedsrådsmedlemmer, - alle med påhæng.  
Evt. fælles lederaften drøftes i Kirkenetværk for børn og unge på 
et senere tidspunkt. 

09 Studietur 2021 
a. hvornår og hvordan? 
b. planlægning    

Studietur fastsat til søndag d. 12. september for alle 
medarbejderne og menighedsrådsmedlemmer med påhæng efter 
gudstjenesten i Lemvig Kirke med kulturelt besøg/rundtur på en 
kirkegård/kirke, fælles frokost og aftensmad. 
Forhåndstilmelding sendes rundt.  

10 UDVALGENE  
  

    Kirke- og Bygningsudvalg 
      Lemvig kirke, Kirkehuset og  
      præsteboligerne.    
Indstilling: Gennemgang og beslutning om  
opdatering af lejlighed og lejekontrakt, 
Svirrebom 4.1 th. 

Referat er rundsendt. Lejlighed i Svirrebom gennemgået.  
Tilbud fra håndværkere modtaget.  
Alm. opdatering af lejligheden og istandsættelse af opgang 
sættes i gang, så lejligheden kan stå klar til udlejning den 1. 
september 2021.  
Den 2. juni afholdes næste udvalgsmøde i kirke- og 
bygningsudvalget, hvor bl.a. udlejning drøftes. 

    Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
      Heldum Kirke og kirkegård og  
      Lemvig kirkegård                Indstillinger: 
      a. Procedure ved ubetalte fakturaer 
      b. Procedure omkring bevaringsværdige  
          gravsten 

Referat er rundsendt. 
a. Efter gentagne rykkere kan aftaler opsiges. Når det 

forfaldne beløb er betalt, kan ny aftale indgås. 
Denne procedure blev godkendt. 

b. Når sløjfningsbrev med underskrift fra alle arvinger er 
modtaget, sendes et billede af gravstenen til Lemvig 
museum, som her har en konsulentfunktion. I samarbejde 
med Lemvig Museum vurderer kirkegården og minimum 
1 deltager fra menighedsrådet/formand for kirkegårds-
udvalget om gravstenen er bevaringsværdig, hvorefter 
provsten er ind over, inden endelig beslutning tages. 
Proceduren drøftes på et kommende udvalgsmøde, 
hvorefter punktet igen drøftes i menighedsrådet. 
Næste møde planlagt til 8. juni. 

    Gudstjenesteudvalg 
      Indstillinger: 

a. Ind- og udgangsbøn 
b. Antal læsninger 
c. Brug af messehageler 

a. Nye omformulerede udgaver afprøves i en prøveperiode 
ved gudstjenesterne på søn- og søgnehelligdage samt 
andre gudstjenester. Alternative ind- og udgangsbønner 
kan fortsat bruges ved specielle gudstjenester fx 
børnegudstjenester.  

b. Der reduceres til 2 tekstlæsninger i en prøveperiode i 
Lemvig Kirke. Læsning af prædikentekst for alteret. 
Gudstjenesteforløb i Heldum kirke samt gudstjenester 
med dåb i Lemvig kirke er uforandret.  

c. Messehageler tages på før altergang. På særlige 
højhelligdage ved påske, pinse, jul kan messehagel også 
tages på før gudstjenesten.  
Ovenstående indstillinger godkendes og afprøves i en 
prøveperiode på 1 år gældende fra 20. juni 2021. 
Offentliggøres i KirkeNyt forinden.  

    Aktivitetsudvalg Næste møde planlagt til 15. juni. 
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    Diakoniudvalg Ikke været møde. 

    Kommunikationsudvalg Næste møde planlagt til 16. juni. 
 

    Sommeraktivitetsudvalg 
- herunder frivillige kirkeværter. 

Ikke været møde  
Opfordring til at skrive sig på listen til at være frivillig kirkevært 
ved sommeraktiviteterne.  

    Sognemedhjælperudvalg      Referat er rundsendt. 

     Organistudvalg Ikke været møde. 

    Kirkenetværk for børn og unge Ikke været møde. 

    Forum for Unge og Kirke Næste møde forventes i juni. 

11 Kontaktperson/Formand     Bygningssyn afholdes lørdag den 29. maj efter udsendt plan. 
 

12 Nyt fra præsterne/ 
      kommende arrangementer 

Forslag. I stedet for dåbspjece til faddere inden dåb, får 
fadderne et dåbsbrev som en gave med hjem, inden de går fra 
dåben. Dette blev godkendt. 
Ressourceforbrugsfordeling for præsterne tages op som et punkt 
på et kommende menighedsrådsmøde.  

13  Drøftelse af vore målsætninger  
      for valgperioden. 
      fortsættelse fra seneste møde       

 
Udsat til et kommende møde 

14 Eventuelt        Sidste tilmelding til kursus for menighedsrådsmedlemmer på 
Klimatoriet er d. 26. maj. 
Ønske om drøftelse af lørdagskonfirmation som et punkt på et 
kommende menighedsrådsmøde. 
Tak til Jørgen Herup Nygaard som mangeårig 
medarbejderrepræsentant.  

Lukket møde 

00 Formalia Afbud fra Kirsten Lønberg. Jette Stokholm og Jørgen Herup 
Nygaard deltog ikke i dette møde. 

01 Personalesag Nyansat gartner fastansættes pr. 1. juni 2021. 
Orientering am aftale om delvis sygemelding. 

02 Eventuelt Intet 

   Afslutning   
 
  
 
 
 
 
 


