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LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
  

           Tirsdag 26. oktober 2021 kl. 19.00 i kirkehuset, Torvet 10, Lemvig                Møde 12 
 

Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
00 Formalia Deltagere: Menighedsrådet.  

Afbud fra Jens Chr. Christensen. 
01 Godkendelse af protokol fra 
     mødet den 28. september 2021.     
     Godkendelse af dagsorden.    

Protokol fra møde 28. september 2021 blev godkendt og 
underskrevet. 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

02 Indgået post/Nyheder 
 

Lemvig Provsti 
Vejledende lønblad pr. 1.oktober 2021. Lønstigning på 0,3%.   
Handelsbanken 
Gebyr på konto pr. 1. november 2021. Pris pr. måned 295,- kr. 
samt fortsat betaling af negative renter. 
Info om nye ejere. Kontakt ikke længere muligt lokalt. 
Evt. sletning af kontoen tages op i januar 2022.     

03 Siden sidst 
     a. Konfirmandlejr 
     b. DR-TV-optagelser 
     c. Kulturnat          
  

a. Konfirmandlejr: En del vand, gjorde, at der ingen kanotur 
var, og det regnede meget, - men konfirmanderne har haft 
en fantastisk lejr alligevel.  
God hjælp fra frivillige hjælpere og spejdere og FDFere. 

b. DR-TV-optagelser var en god oplevelse med stor opbakning 
fra menigheden. Ønskeligt, at hele ungdomskoret havde 
deltaget, men stor ros til de medvirkende og Kristoffer 
Garne for en flot indsats. Fin forplejning. Udsendes på  
DR-TV fra Hellig 3 Kongers søndag og 3 søndage frem. 

c. Kulturnat. Fin sangaften. Kunstudstillingen i Kirkehuset var 
godt besøgt. 8 rundvisninger i tårnet - var en stor succes. 
Tak til alle frivillige. 

04 Gennemgang og godkendelse af 
      kvartalsrapport for 3. kvartal 
      2021.       (Bilag udsendes) 

       Disponering af midler.2021/2022 

Udsendt bilag ang. regnskab og budget blev gennemgået. 
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2021 blev gennemgået og godkendt. 
Kvartalsrapporten sendes til provstiet. 
Disponering 2021:  For rettidig omhu, sættes ting i gang nu i 2021, 
som allerede er bevilget, samt ting, der er lovet til senere.  
Udvalg nedsat til prioritering: Kirsten Lønberg, Anders Clausen, 
Kaj Gøtzsche og Kristen Sørensen. Godkendt.  
Kopimaskinen på kirkegården er udskiftet, som en ekstra 
omkostning. Ipad i kirken udskiftes. Godkendt.  
Nye tonere/evt. ny kopimaskine til kirkekontoret undersøges. 
Ydunslund 5: Ny beklædning på skur, indretning af tidligere car-
port  samt kloak og fliser laves. I Heldum nye stolper til låger 
bestilles. 2 porte i graverbygningen udskiftes. 
Udvalg blev nedsat til gennemgang af IT-løsninger/IT-udstyr; 
telefoni; simkort: Johannes Kynde Hvas, Kaj Gøtzsche, Kristen 
Vahr Sørensen. I budgettet er der 25.000 kr. til dette. 

05 Gennemgang og  
      godkendelse af budget 2022 
      (bilag udsendes) 

Budget 2022 gennemgået. Endelig udmelding vedr. budget 2022 er: 
Driftsramme: 6.744.581 kr. Anlægsramme: 1.324.327 kr. 
Godkendte budgetønsker gennemgået. 
Årsbudget Lemvig-Heldum Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 
41513217, Budget 2022. Endelig budget afleveret d. 22-10-21 
11:55 blev godkendt. Punktet færdigbehandlet kl. 20.00. 
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06  Drøftelse/beslutning om    
      konfirmationsdatoer for 2023  
     og fremad 
 

I tråd med hvad der sker i andre sogne, blev det besluttet, at der 
tilbydes enten lørdag eller søndag i den 2. weekend i maj i 2023. 
Fra 2024 ændres til den 2. lørdag i maj. Begge hold konfirmeres på 
samme dag i Lemvig. I Heldum tages beslutning ad hoc. 
Fokus om dette i KirkeNyt og på hjemmesiden.  

07  Planlægning og deltagelse i  
      dyrskue 28.-29 maj 2022. 
      Ønsker vi at deltage/har vi mulighed  
      for at stille os til rådighed  

Dyrskue er godt for at vise folkekirken udadtil på provstiets stand.  
Lemvig-Heldum menighedsråd vil gerne deltage i det omfang, der 
er ressourcer til dette. Der foregår også andre ting i dagene 
deromkring. Aktiviteter m.m. på standen kan evt. reduceres. Vi 
trækker ikke hele læsset hverken i planlægningen eller på dagene. 

08  Åbningstider på Kirkekontoret 
      Nuværende tider er: 
      Tirsdag-fredag kl. 09.30-12.30 
      Derudover torsdag kl. 15.00-17.00 
      Forslag til ændringer: 
       1. onsdag ændres til 10.30-12.30 
       2. torsdag kl. 15.00-17.00 ikke åbent i  
       skolernes ferier.       

Følgende ændringer vedtaget og godkendt fra 15. november 2021: 
       Onsdag ændres til 10.30-12.30 (p.g.a. internt møde) 
       Torsdag kl. 15.00-17.00 ikke åbent i skolernes ferier.   
 
Offentliggøres i KirkeNyt og på hjemmesiden.   

09  Udvidelse af ruten ”I Gantriis 
      fodspor”  -    
      Lidenlund i børnehøjde.  
      Opstilling af figur på kirketorvet.         

Børneruten ”I Gantriis fodspor” med 7 poster er en rigtig god ide. 
Vi støtter dette. Vi ønsker ikke ophæng på Lemvig Kirke, men god 
ide med opstilling på Kirketorvet fx ved træet og bænkene eller ved 
Iris skulpturen, men det er kommunens og ikke kirkens område. 

10 Indsamlinger i kirkeåret 2022      
      Orientering, drøftelse og beslutning 
      om indsamlinger i vore kirker.  
      (bilag vedhæftet/udsendes)) 

Det blev godkendt, at i december 2021 samles 1. 2. og 4. søndag i 
advent ind til Lemvig Velgørenhedsselskab; 3. søndag i advent til 
Indre Mission i Danmark, samt 24. 25. og 26. december til 
Folkekirkens Nødhjælp. Resten tages op på et senere møde. 

11 UDVALGENE  
  

    Kirke- og Bygningsudvalg 
      Lemvig kirke, Kirkehuset og  
      præsteboligerne.    

De planlagte ting er snart færdiglavet på Ydunslund 5 og på Nis 
Petersens Vej. De nye lejere i Svirrebom er glade for at bo her.  
Der har været 5 års gennemgang i Svirrebom. Mangler laves inden 
12.11.21 herunder brandadskillelsesdøren ind til Svirrebom.  

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

Indstilling vedr. lyngområdet udsættes til et kommende møde. 
På Kirkegårdene er man gået i gang med grandækning. 
Der er blevet pletkalket i kapellet og udlufningskanal og 
sætningsskader bliver udbedret. 
 

    Gudstjenesteudvalg  
    Indstillinger:  (se referat 13.10.2021) 
     a. Lørdagsdåb   
     b. Dåbslys 
     c. Meddelelsesbog Lemvig og Heldum 
     d. salmenumre på tavlerne 
     e. Juleaktiviteter 2021 
        (i forhold til tidligere beslutninger)    

a. Det blev besluttet, at der fortsat skal være mulighed for 
lørdagsdåb, men der opfordres ikke til det, da vi gerne vil 
have dåb ved højmessen om søndagen. Lørdagsdåb tilbydes 
normalt een gang om måneden kl. 10.30 efter først til mølle-
princippet. Det er ikke en privat begivenhed, men en 
offentlig gudstjeneste. Der kan aftales flere dåb til den 
samme lørdagsgudstjeneste. 

b. Efter en forsøgsperiode med udlevering af personlige 
dåbslys, er det indstillet, at der indkøbes fast dåbslys, som 
tændes i begyndelse af dåben og bliver stående under resten 
af gudstjenesten i en messingstage på/ved døbefonten 
Dette blev godkendt.  

c. Det blev besluttet at fremover oplæses kun de aktiviteter, 
som præsterne, ansatte og menighedsråd er arrangør eller 
medarrangør af. Dette gældende fra 1. søndag i advent 
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2021. Foreningernes mødeaktiviteter vil uforandret være 
med i mødekalenderen i KirkeNyt m.m. 

d. Kyrie og Gloria nr. 433 og 434 hænges forsat op i Lemvig 
Kirke. Godkendt. 

e. Juleaftensgudstjeneste for børnefamilier i Lemvig ændres til 
kl. 10.30. Tidspunkt for gudstjenesten juleaften i Heldum 
ændres til kl. 14.30. De ni læsninger placeres om aftenen i 
stedet for søndag eftermiddag.  
Der er planlagt 1 juleandagt til den 14. december. 
Disse ændringer blev godkendt til 2021. 
I forhold til referat fra menighedsrådsmøde pkt. 8. 
”gudstjenesteudvalg” 21. januar 2020 er ovenstående nogle  
ændringer til dette referat. Det blev besluttet at ovenstående 
ændringer evalueres på et kommende menighedsrådsmøde. 
Dette i forhold til omtalte tidligere referat. 

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

    Diakoniudvalg Frivillige til ”Jul i fællesskab” er sat i gang.  

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

    Sommeraktivitetsudvalg 
        Evaluering           

Evalueringsdato fastsættes senere.        

    Sognemedhjælperudvalg   Ikke været møde 

     Organistudvalg 
           -  herunder provstibørnekor 

Ikke været møde 

    Kirkenetværk for børn og unge Ikke været møde 

    Forum for Unge og Kirke Ikke været møde 

12 Kontaktperson/Formand     MUS-samtaler og arbejdsmiljømøde er afholdt. 

13 Nyt fra præsterne/ 
      kommende arrangementer 

Konference er afholdt af biskopperne om gudstjenestens liturgi. 
Ekstra konference afholdes 13. november 2021, hvor bl.a. Kristoffer 
Garne deltager på egne af Viborg Stift. 

14 Eventuelt        Invitation til Lemvig Kjøbstads Vægterlaugs 25-års jubilæum den 
13. november 2021 kl. 13.00 rundsendes.  
Tilmelding senest 1. november til Kirkekontoret.   
Tak fra Jytte Toft og Birgitte Mogensen for opmærksomheden til 
deres fødselsdage. 
Tilmelding til kursus på Klimatoriet gennemgået. 
Invitation til Erfa møde for kirkeværger den 1. november2021 

Lukket møde 

00 Formalia Deltagere: Menighedsrådet. Afbud fra Jens Chr. Christensen. 
Anders Clausen og Jette Stokholm deltog ikke i dette møde 

01Personalesager 1.Orientering og drøftelse om personaleforhold og ønsker. 
2.Til alle ansatte med en ugentlig arbejdstid på 18 timer eller mere  
   udleveres i 2021 en julegave til en samlet værdi på kr. 500.-. 
   Dette på baggrund af at 2021 har været ”et anderledes år”. 
   Til øvrige ansatte udleveres en julegave til en værdi på kr. 300,- 

02 Eventuelt Intet 
 

 


