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LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
  

           Tirsdag 23. november 2021 kl. 19.00 i kirkehuset, Torvet 10, Lemvig                Møde 13 
 

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

Afbud: Minna Kragh. 
Lisbeth Filtenborg deltog i pkt. 01 og delvis i pkt. 02. 

01 Godkendelse af protokol fra 
     mødet den 26. oktober 2021.      
     Godkendelse af dagsorden.    

Protokol fra møde 26. oktober blev godkendt og underskrevet. 
 
Dagsordenen blev godkendt. 

02 Kirkens liv og vækst  (max 30 min) 

       Indsamlinger i kirkeåret 2022       
      Orientering, drøftelse og beslutning 
      om indsamlinger i vore kirker.  
      (opdateret bilag vedlagt)       

Vejledning for indsamlingsliste for folkekirkens menigheder for 
2022 samt historisk gennemgang af gudstjenestens opbygning 
herunder kollekt blev gennemgået. Vi betragter indsamlinger 
(kollekter) som en del af gudstjenesten. I 2021 er der flere 
mobilepay indsamlinger. Corona situationen kan ses i statistikken. 
Den udsendte indsamlingsliste for Lemvig og Heldum sogne 2022 
blev godkendt med følgende tilføjelser/ændringer: 
4. s.e.h.3.k.:Kristeligt Forbund for Studerende (KFS); 
Fastelavnssøndag Weshelter;11. s.e.trin. FDF-missionsprojekt; 18. 
s.e.trin. Eksistensen. Hver søndag samles i Lemvig Kirke ind til 
Venskabsmenigheden i Garoua, Cameroun i særskilt kirkebøsse. 
I Heldum indsamles til et udvalgt formål en måned ad gangen.  
I november 2022 ændres i Heldum til KFUK´s Sociale Arbejde. 
Den godkendte liste lægges på www.lemigkirkerne.dk 

03 Indgået post/Nyheder 
 

Kirkeministeriet 
• Krav om Coronapas fra 12. november 2021 vedtaget for 

deltagelse af over 200 mennesker ved kirkelige handlinger 
og gudstjenester gældende 1 måned frem.  

Lemvig Provsti 
• Orientering om, at Provstiudvalget godkender regnskab 

2020 i henhold til revisors bemærkninger. Ingen påtegning. 

• Planlægning og deltagelse i dyrskue 28.-29 maj 2022 er 
stillet i bero. Behandles på det kommende formandsmøde 

• Datoer fra Lemvig Provsti til 2022 udleveret til information. 

• 2 årlige formandsmøder med provsten. 

• Revisormøde 20 januar 2022. Kasserer, formand og 
regnskabsfører inviteres.  

• Økonomisamtale forventes onsdag den 18. maj 2022 
Hjerte Start nu          

• Henvendelse modtaget om opstilling af hjertestarter ved 
Netto. Afslag gives, da der er hjertestarter mellem Lemvig 
Apotek og Lemvig bibliotek, som er tættest på Lemvig Kirke. 

04 Siden sidst 
      

  

Alle Helgens andagt giver god mening og var godt besøgt i år. 
Der deltog ikke så mange børn og unge ved Busk-gudstjenesten. 
Konfirmanderne har været på besøg i 12-14 hjem, dette til gensidig 
glæde. Konfirmandevent i Viborg. Fint arrangement i Viborg 
Domkirke, multimedieshowet kunne have været bedre. 
Repræsentanter fra menighedsrådet deltog i Lemvig Kjøbstads 25-
års jubilæum. Ældre udgaver af højskolesangbogen er uddelt. 
Salmesangsaften i Heldum var god, men ikke så velbesøgt. 
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05 Behandling og beslutning  
    vedr. ansøgninger fra Børne-  
    og Ungdomsorganisationerne.  
       (Bilag vedlagt)            

Det blev besluttet at støtte med 5.000,- kr. til FDF; KFUM & 
KFUK og Indre Missions børne- og ungdomsarbejde.  
Alle er med i KirkeNetværket for børn og unge.  
Organisationerne deltager ved gudstjenester i løbet af året samt 
bl.a. som hjælpere til konfirmandlejr, spisefællesskab m.m. 

06 Behandling og beslutning vedr. 
     ansøgning fra Lemvig  
     Velgørenhedsselskab  

Det blev besluttet at støtte med 5.000,- kr. til 
Lemvig Velgørenhedsselskab. 

07  Afskrivning af tab på debitorer 
      2021 

Tab på een debitor på 690 kr. afskrives. Godkendt. 

08  Orientering og beslutning om 
      takster for ydelser i 2022 på  
      Lemvig og Heldum kirkegårde      

Vejledende takster fra Lemvig Provsti for kirkegårdene i 
ligningsområdet for 2022 blev gennemgået og godkendt. 
Prisliste for 2022 på Lemvig og Heldum kirkegårde blev godkendt. 

09 Region Midtjylland planlægger  

      kortlægning af en del af Lemvigvej 15. 
      Orientering og beslutning.       

Materialet er gennemgået og svar fra Viborg Stift er modtaget.  
Menighedsråd og Viborg Stift har ingen bemærkninger.  
Formanden konsulterer Lemvig Kommune i sagen. 

10 UDVALGENE  
  

    Kirke- og Bygningsudvalg 
      Lemvig kirke, Kirkehuset og  
      præsteboligerne.    

Behov for IT og Telefoni gennemgås. ISDN laves om på 
kirkegården. Samlet IT løsning ønskes. IT-skab på kontoret gøres 
bedre. På Nis Petersens vej er der blevet malet. Vinduer laves.  
Carport på Ydunslund laves. 

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

Ikke været møde. Tag på kirkegårdskontoret udskiftes. 
Fremtid for lastbilen skal afgøres.  
Budgetudvalget arbejder videre med dette.  
Lyngafdeling udkast 2021 af 14. september blev gennemgået.  
V2 ændring fra blomstermark til lyngafdeling blev godkendt. 
Videresendes til Provstiet til godkendelse. 
Referat fra konsulentbesøg i Heldum kirke den 21. september 2021 
blev gennemgået. Vi følger de vejledninger og råd vi har fået. 
De indvendige overflader er blevet aftørret/afvasket umiddelbart 
efter konsulentrundebesøget. Dette som vejledt. 
Nationalmuseets Kalkningstjeneste anmodes om et besøg hurtigst 
muligt for at få udarbejdet en besigtigelsesrapport. 
Det blev besluttet, at der arbejdes videre med planerne om at 
udarbejde et projekt sammen med en kirkekyndig arkitekt.  
Udviklingen omkring fugtpletter m.m. følges nøje. 

    Gudstjenesteudvalg         Ikke været møde 

    Aktivitetsudvalg Planlagt møde er udsat til januar. 

    Diakoniudvalg Besøgsvennearrangement afholdes 24. november kl. 15.00-17.00. 
Menighedsrådet er velkommen til at deltage. ”Jul i Fællesskab”: 
6 frivillige og 6 deltagere var tilmeldt for en uge siden.  

    Kommunikationsudvalg Referat er rundsendt. 
KirkeNyt: Præsternes initialer skrives nedenunder ”På søndag”. 
Under artiklerne kan skrives på vegne af fx aktivitetsudvalget. 

    Sommeraktivitetsudvalg 
        Evaluering           

Evalueringsmøde omkring sommeraktiviteter er afviklet. God 
omtale af vore aktiviteter. Vi er klar igen til 2022. 
Nogle arrangementer tages op til revurdering. Laves i samarbejde 
med Handelsstandsforeningen m.fl. i fællesskab med de øvrige 
aktiviteter i Lemvig. Forskellige ideer til 2022 er drøftet. 

    Sognemedhjælperudvalg   Ikke været møde 



Lemvig, d. 23. november 2021 /kgo/jst   Side 3 

     Organistudvalg 
           -  herunder provstibørnekor 

2-3 deltager pt. i provstibørnekoret. 

    Kirkenetværk for børn og unge Ikke været møde – møde planlagt til 24. november 

    Forum for Unge og Kirke Ikke været møde – møde planlagt til 15. december 

11 Kontaktperson/Formand     Det er aftalt, at 3 gartneriarbejdere går på orlov fra på lørdag.  

12 Nyt fra præsterne/ 
      kommende arrangementer 

Liturgikonference er afholdt. Kristoffer Garne deltog. 
Biskopperne holder efterfølgende møde i januar.  
Forventes, at nuværende liturgi-ordning bevares med tillæg. 
Ekstra juleandagt laves sammen med vægterne den 21. december 
kl. 19.00.  Præsterne opfordrer til at deltage i julekoncerten i 
Heldum. Institutionerne prioriterer julegudstjenesterne højt 

13 Valg for det kommende år af 
        a. formand 
         b. næstformand 
         c. kirkeværge 
         d. kasserer 
         e. kontaktperson 
         f. bygningskyndig 
         g. underskriftsberettiget 

a. Kaj Gøtzsche er valgt til formand  
b. Kristen Vahr Sørensen er valgt til næstformand 
c. Knud Mølby er valgt til kirkeværge 
d. Kristen Vahr Sørensen er valgt til kasserer 
e. Kaj Gøtzsche er valgt til kontaktperson 
f. Ejgil Houmaa er valgt til bygningskyndig 
g. Kristen Vahr Sørensen er valgt som underskriftberettiget udover 
formand Kaj Gøtzsche. 
Vedtægter gennemgås i dec./jan. Gennemgang af udvalg sættes på 
som et punkt på kommende menighedsrådsmøde. 

14 Mødedatoer 2022       Udleveret liste over mødedatoer blev vedtaget.  

15 Dato for menighedsmøde  
     2022   forslag; søndag d. 1. maj  

Søndag d. 1. maj kl. 11.45 er godkendt som dato for 
menighedsmøde 2022.  

16 Nedsættelse af udvalg 
     til at planlægge Nytårstaffel 2022 

Kaj Gøtzsche, Kirsten Lønberg; Ivan Graversen.  
Dette suppleret med en ansat. 

17 Eventuelt        Næste møde: Tirsdag 14. dec. kl. 19.45. 
Juleandagt i Lemvig Kirke kl. 19.00.   
Lørdag den 8. januar 2022 er to fra Lemvig-Heldum Menighedsråd 
inviteret til Biskoppens 60-års fødselsdag. 
Evt. fremvisning af DR-gudstjenesterne i januar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


