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LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
  

           Tirsdag 28. september 2021 kl. 19.00 i kirkehuset, Torvet 10, Lemvig                Møde 11 
 

Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
00 Formalia Deltagere: Menighedsrådet    

Afbud: Jette Stokholm. Kirsten Lønberg deltog fra pkt. 4. 

01 Godkendelse af protokol fra 
     møderne den 15. juni og 24.  
     august 2021. 
     Godkendelse af dagsorden.    

Protokol fra møderne 15. juni og 24. august blev godkendt og 

underskrevet 

 

 

Dagsordenen blev godkendt 

02 Kirkens liv og vækst  (max 30 min) 

      Børn og børnefamilier i kirkerne. 
      Børnehjørne                

Efter oplæg fra Kristoffer Garne blev forskellige muligheder 

drøftet. Enighed om at prøve at gøre der sådan at børn føler sig 

mere velkomne til vore gudstjenester. Muligheder kan være reol til 

kufferter, opdatering af kufferter, hylde med ting, puder/hynder mm. 

Eventuelt indrette et børnehjørne i kirken. Camerounudstilling kan 

evt. opsættes et andet sted i kirken. Opdatering også i Heldum 

Kirke. Besluttet at et udvalg drøfter og sørger for tingene. 

Udvalget består af Kristoffer, Lisbeth, Kristen, Annette og Kirsten 

Vindum. Kristoffer indkalder til møde. 

03 Indgået post/Nyheder 
 

Kirkeministeriet 
            Ophævelse af regler i forbindelse med Covid-10 

Viborg Stift 
• Svar vedrørende procedure for vurdering af præsteboliger. 

• Himmelske dage i Roskilde 26-29 maj 2022. 

Lemvig Provsti 
• Skabelon og vejledning til kirkegårdsvedtægter.  

          - tages op ved passende lejlighed 

• Endelig udmelding vedr. budget 2022. Garage ved 

Ydunslund 5 og to porte på Lemvig kirkegård er bevilget.                   

• Valgt til provstiudvalg og stiftsråd.for de kommende fire år. 
 De opstillede på listen er valgt 

• Svar på ansøgning af fældning af tre træer.                        

• Ajourføring af kirkegårdskort          
Sekretariat for Personaleudvikling  
            Indbydelse til 1. hjælps kursus for ansatte 

04 Siden sidst 
       a. Stiftsmenighedsrådsstævne 
       b. Studietur 
        c. konfirmandvelkomst 
        d. høstgudstjenester og frokost 

           

a. 7 deltagere fra os deltog. Fint stævne. 

b. Pæn deltagelse.  

Til studietur 2022 bør overvejes om en fredag er bedre. 

Dato bør udmeldes ”tidligt”. Tak til udvalget for en fin tur 

c. Fin og god opbakning fra både konfirmander og forældre. 

d. Fin opbakning    -  ca. 45 til frokost. 

05  Gennemgang og godkendelse af 
      revisionsprotokollat 2020 og  
      revisors påtegning  
      (bilag vedhæftet) 

Blank udtalelse fra revisionen. 

Udbetalinger til løstansat personale og foredragsholdere i 

nedlukningsperioderne er undersøgt. 

Punktet om manglende funktionsadskillelse blev drøftet, og som 

konklusion blev det besluttet, at menighedsrådet er opmærksom på 

dette forhold, og at menighedsrådet har tillid til denne funktion.  

Revisionsprotokollat 2020 blev gennemgået, godkendt og 

underskrevet.  
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06  Godkendelse af fordeling af  
      høstoffer 2021 
      (bilag vedhæftet)      

Fordeling af høstoffer 2021 blev godkendt. 

Indsamlet i alt 12.703,50 kr. 

Danmission:                            1000 kr. 

Mission Afrika:                        1000 kr.       

Kirkens Korshær:                    1000 kr. 

Borgerskolen, Lemvig:            1000 kr. 

Aktivitetshuset, Lemvig:           4500 kr. 

Børn & Unge i Sorg, lokalt:    1000 kr. 

Folkekirkens Nødhjælp:          3203 kr. 

07  Drøftelse/beslutning om    
      konfirmationsdatoer for 2023 
 
 
 

Efter forskellig henvendelse om evt. lørdagskonfirmation blev denne 

mulighed drøftet. 

Nuværende beslutning er den 2. søndag i maj i Lemvig Kirke. 

Flere kan fra kontoret have fået dette oplyst som værende gældende 

”frem i tiden”. Det blev besluttet at vi udsætter en evt. ændring af 

dette til et kommende menighedsrådsmøde. 

08  Beslutning om nytårskur 2022    

         Forslag: 9. januar 2022   18.00 

 

Tidspunktet blev fastsat til fredag den 7. januar 2022 kl. 18.00. 

Det nuværende og det tidligere menighedsråd og ansatte – alle med 

ledsager - inviteres. 

09 UDVALGENE  

  

    Kirke- og Bygningsudvalg 
      Lemvig kirke, Kirkehuset og  
      præsteboligerne.    

Lejlighed i Svirrebom, Køkken på Ydunslund 5 og det meste på Nis 

Petersens Vej 26 er ved at være færdiggjort. 

Orientering om budgetafvigelser på kommende 

menighedsrådsmøde. 

    Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
      Heldum Kirke og kirkegård og  
      Lemvig kirkegård         
      Indstillinger: 
      Lyngområde. Se fra referat fra  
      udvalgsmøde 14.september 

Referat fra afholdt møde er udsendt. 

Drøftelse og beslutning omkring indstilling til lyngområdet blev 

udsat til kommende møde 

 

Referat fra konsulentrundebesøg i Heldum Kirke afventes. 

Vægge med ”pletter” aftørres/afvaskes. 

    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 Referat udsendt 

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

    Sommeraktivitetsudvalg 
        Evaluering        

 

    Sognemedhjælperudvalg   Referat udsendt 

 

     Organistudvalg 
           -  herunder provstibørnekor 

 

    Kirkenetværk for børn og unge Planlagt møde udsat 

    Forum for Unge og Kirke Planlagt møde aflyst 

10 Kontaktperson/Formand     Der er kommet ny ferielov som betyder nye datoer for seneste afvikling af 
feriedage. Tidligere praksis omkring evt. overførsel af feriedage til nyt 

ferieår fortsætter indtil videre uforandret. 

11 Nyt fra præsterne/ 
      kommende arrangementer 

Afvikling af Kirkens Skolestue er udsat. 

DR-TV optagelser den 14. og 15. oktober blev kort omtalt. 

12 Eventuelt        HUSK: Tilmelding til Menighedsrådsdag 30. oktober 

Der er givet gave til De grønne pigespejderes 100 års jubilæum. 
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Lukket møde 

00 Formalia Deltagere: Menighedsrådet 

Afbud: Jette Stokholm. 

Medarbejder repræsentant deltog ikke. 

01 Personalesager Der blev orienteret og drøftet om forskellige forhold omkring 

forskellige ansatte. 

02 Eventuelt Intet 

 
 


