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LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
  

           Tirsdag 24. august 2021 kl. 19.00 i kirkehuset, Torvet 10, Lemvig                        Møde 10 
 

Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
00 Formalia Deltagere: Menighedsrådet    

Afbud: Jette Stokholm 

01 Godkendelse af protokol fra 
     mødet den 15. juni 2021. 
     Godkendelse af dagsorden.    

Godkendelse/underskrivelse af protokol blev udsat til kommende 

møde. 

Dagsordenen blev godkendt 

02 Kirkens liv og vækst   
     max 30 min. 
     Hvordan får vi bedst gang i vore  
      aktiviteter efter nedlukningen. 
      Hvad rører sig – hvad er væsentlig  
      Hvad savnes –  kommunikation. 
      Kirke midt i virkeligheden. 
      Dagligdag – hverdag. 

Blandt forskellige indlæg blev bl.a. nævnt: 

Kirken er ikke en maskine, der bare kan skifte gear mekanisk. 

Hvad giver mening.  

Gode sommeraktiviteter. 

Kulturel og social tørketid 

Længsel efter… 

Ud af corona-boblen. 

God kommunikation og fællesskab er vigtig. 

03 Indgået post/Nyheder 
 

Viborg Stift 
• GDPR-nyt: Adfærskodeks for menighedsråds behandling af 

personoplysninger som led i sognepleje. 
Tages op på et senere tidspunkt 

Lemvig Provsti 
• Alice Ervolder ansat som provstikonsulent pr. 1. august 

2021. 

04 Siden sidst 
           

Orienterings- og opstillingsmøde til provstiudvalg og stiftsråd. 

Frivillighedsfest afholdt med omkring 85 deltagere. 

05  Kvartalsrapport pr. 30.juni 21 
       (Bilag vedhæftet) 
 

Kvartalsrapport og budget, formål blev gennemgået 

Der er ikke periodiseret. Flere ting er ikke lavet eller ikke betalt. 

Der blev orienteret om nogle uforudsete udgifter som der er blevet 

orienteret om til provstiet. 

Kvartalsrapport blev godkendt, - og fremsendes til provstiet. 

06  Budget 2022     udmelding 
      

Rammeudmelding fra provstiet som i dag er modtaget blev 

udleveret. Behandles på budgetsamråd den 7. september hvor 

formand og kasserer og evt. regnskabsfører deltager. 

Endelig beslutning på provstiudvalgsmøde den 14. september 

Bevillinger til provstikassen blev gennemgået. 

Der blev stillet spørgsmål til skole-kirkesamarbejdet i Viborg Stift. 

Dette viderebringes ved passende lejlighed. 

Vore ønsker til bevilling til budget 2022 blev gennemgået. 

Det blev vedtaget at vi vil forsøge at argumentere for at få ændret 
et par afslag til vore ønsker. 

Indvendig renovering af Heldum kirke drøftes i forbindelse med 

forventet konsulentrundebesøg. Dette som en uforudset udgift. 

07  Højskolesangbøger 
      Orientering og beslutning om  
       disponering af tidligere udgave. 

Vi har omkring 140-160 højskolesangbøger og nogle nodebøger fra 

tidligere udgave på lager som vi ikke benytter. Det blev besluttet at 

vi sætter en omtale i KirkeNYT om dette og at vi opfordrer 

institutioner, foreninger og private til at sende en ansøgning om at 

overtage disse. Vi vil prioritere uddeling i lokalområdet.  

Formand og vore to præster har ansvaret for uddelingen. 
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08 UDVALGENE  

  

    Kirke- og Bygningsudvalg 
      Lemvig kirke, Kirkehuset og  
      præsteboligerne.    

Der blevet orienteret om status på indbrud i kirkehuset i juni 

Dør laves nu. Vi afventer retssag før vi indkøber lampe. 

Lejligheden i Svirrebom er udlejet pr. 15. september med 

adgangsret fra 1. september. Indkørsel på Nis Petersensvej 26 er 

lavet. Køkkenrenovering på Ydunslund 5 forventes opstartet i uge 

36 efter udsendt tidsplan. Forventes færdig midt i september. 

Ikke udførte ting forventes udført i efteråret 2021. 

    Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
      Heldum Kirke og kirkegård og  
      Lemvig kirkegård         
      Indstillinger: 
      Lyngområde 
      Se referat fra udvalgsmøde 17. august 

Udsendt bilag fra udvalgsmøde er blevet opdateret og tilpasset så 

det kan sammenlignes ved vores godkendte helhedsplan fra 2014. 

Bilaget blev omdelt og drøftet og det blev vedtaget at forskellige 

ting drøftes på et kommende udvalgsmøde før menighedsrådet 

senere tager den endelige beslutning om forslaget til lyng-område 

på Lemvig Kirkegård. 

Det er tidligere blevet besluttet at nogle træer ønskes fældet.  

Det blev besluttet at kompetancen for at søge om sådanne ting er i 

kirkegårdsudvalget. Af hensyn til arkivering m.v. sendes alle 

ansøgninger m.m. altid som cc til 8840@sogn.dk  

    Gudstjenesteudvalg              Ikke haft møde – møde er planlagt til 13. oktober kl. 10.00 

    Aktivitetsudvalg Ikke haft møde – møde er planlagt til 17. november kl. 10.00 

    Diakoniudvalg Ikke haft møde – møde er planlagt til 16. september kl. 19.00 

    Kommunikationsudvalg Ikke haft møde – møde er planlagt til 10. november kl. 13.00 

    Sommeraktivitetsudvalg 
        Evaluering 

Det blev besluttet at alle der har deltaget i vore sommeraktiviteter 

indbydes til et evalueringsmøde indenfor ”nogle uger”. 

Orientering om dette udsendes. 

    Sognemedhjælperudvalg      Ikke haft møde – det blev besluttet at det planlagte møde ændres til  

22. september kl. 14.30 

     Organistudvalg 
           -  herunder provstibørnekor 

Provstibørnekoret har opstart den 31. august i kirkehuset 

Ikke haft møde – møde er planlagt til 9. september kl. 08.30 

    Kirkenetværk for børn og unge Møde er planlagt til 23. september kl. 19.00i FDF-huset 

    Forum for Unge og Kirke Referat fra møde i juni er udsendt. Møde er planlagt til 15. 

september 

    Studietur 2021 – 12. september Kirsten Lønberg, Lisbeth og Knud udgør udvalget. 

 

09 Oplysninger til Nordea 
      

Da vi har en konto i Nordea, har de forlangt at modtage forskellige 

ID-oplysninger om de enkelte menighedsrådsmedlemmer. 

Dette for at vi kan bevare kontoen. Kopier m.m. blev indsamlet og 

sendes til Nordea inden 1. september 2021  

10 Kontaktperson/Formand     På søndag er Sussi Robinsons sidste opgave som organist i Heldum 

kirke efter godt 20 års ansættelse 

Der planlægges i den anledning kirkekaffe m.m. 

11 Nyt fra præsterne/ 
      kommende arrangementer 

Der blev orienteret om bl.a. de afholdte konfirmationer, velkomst 

og opstart for nye konfirmander, minikonfirmander, opstart af 

skolestue m.m. 

Derudover om optagelse til DR af fire gudstjenester den 14. og 15. 

oktober i Lemvig Kirke. Program m.m. omkring dette laves snarest. 

12 Eventuelt        Jens. Chr. Christensen takkede for opmærksom hed til guldbryllup 

Næste ordinære menighedsrådsmøde er 28. september kl. 19.00 
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Lukket møde 

00 Formalia Deltagere: Menighedsrådet 

Afbud: Jette Stokholm. 

Anders Clausen deltog ikke i pkt. 1b, 1c og 2 

01 Personalesager 
a. Kirkegården 
b. Kirkehus/kirke/organistvikar 
c. Organist i Heldum 

 

a.Kirkegården 

  Der blev orienteret om status på aktuelle sygemeldinger og aftaler 

   i den forbindelse. Forskellige forhold blev drøftet. 

   Vagn Bentsen er ansat som vikar i nogle måneder. 

b. Kirkehus/kirke/organistvikar 

   Der blev orienteret om forskellig sygdom og fravær. 

   Forskellige forhold blev drøftet.  

   Aftalt at formand og præster drøfter tingene efterfølgende. 

c. Organist i Heldum 

   Sussi Robinson stopper med udgangen af august. 

   Der har været og er forskellige ”tænketanker” 

   Når disse er afsluttet blev aftalt at formand og præster har  

   fuldmagt til at opslå en stilling som passer til vores aktuelle  

   behov. 

02 Eventuelt Intet 

 
 


