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LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
  

           Tirsdag 14. december 2021 kl. ca. 19.45 i kirkehuset, Torvet 10, Lemvig            Møde 14 
                                              efter juleandagten kl. 19.00 i Lemvig Kirke 
 

Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
00 Formalia Deltagere: Menighedsrådet. Afbud: Anders Clausen. 

01 Godkendelse af protokol fra 
     mødet den 23. november 2021.     
     Godkendelse af dagsorden.    

Protokol fra mødet den 23. november 2021 blev godkendt. 
Pkt. 11 udsættes til kommende menighedsrådsmøde. 
Pkt. 6. dato ændres til søndag den 13.03.2022.  
Dagsordenen blev godkendt. 

02 Indgået post/Nyheder 
 

Kirkeministeriet 
• Nye regler om coronapas i Folkekirken.  

Deltagere ved gudstjenester, religiøse handlinger og 
menighedsarrangementer skal kunne forevise et coronapas 
ved ankomst, såfremt der er adgang for mere end 100 
personer indendørs. Alle ansatte, - herunder ungdomskoret, 
skal tjekkes ang. gyldigt coronapas. 

Viborg Stift 

• Fejring af biskoppens fødselsdag den 8. januar 2022 er 
udsat til den 25. juni 2022. Afventer ny invitation. 

• Nyhedsbrev fra Juridisk afdeling. Flere vejledninger er 
blevet opdateret samt nye vejledninger er kommet til på 
Viborg Stifts hjemmeside. 

03 Siden sidst      

  
De ni læsninger afholdt. En god aften med fine oplæsninger.  
Tak til alle deltagerne.  
Voldsom storm har hærget, også i præsternes haver. 
I Heldum kirke har der har været afholdt julekoncert samt ”syng 
julen ind”. Fine arrangementer. Revurderes i aktivitetsudvalget. 

04 Behandling og beslutning  
    vedr. ansøgninger fra Børne-  
    og Ungdomsorganisationerne.   

KFUM-spejderne har ansøgt om støtte til det frivillige arbejde. 
Dette blev godkendt. 5000 kr. er bevilliget. Hvis der kommer en 
ansøgning fra De grønne pigespejdere, er den forhåndsgodkendt. 
Organisationerne deltager ved gudstjenester i løbet af året samt 
bl.a. som hjælpere til konfirmandlejr, spisefællesskab m.m. 

05 Beslutning om til hvilke(t)  
     formål indtægterne i vore 2  
     lysglober skal bruges til i 2022 

Det blev besluttet, at indtægterne fra Lysgloberne i Lemvig og 
Heldum kirker i 2022 går til at støtte for Ydre Missions 
Evangeliseringsprojekt i Cameroun. 

06 Deltagelse i Folkekirkens  
     Nødhjælpsindsamling  
     13.03.2022 

De sidste par år har der været digital indsamling. 
Der er 100-års jubilæum for Folkekirkens Nødhjælpsindsamling  
i 2022. Det blev besluttet at deltage den 13.03.2022. Som tovholder 
foreslås Kirsten Vindum. (Kirsten har efterfølgende sagt ja) 

07 Orientering om økonomi 2021 Det nedsatte budgetudvalg har prioriteret de resterende opgaver 
for 2021. Udvalget er ophævet. En del håndværkere har fortsat 
travlt., så der er flere udsatte projekter.  
Gennemgang af begrebet 5% midler. Kan søges hos provstiet til 
uforudsete udgifter.  

08 UDVALGENE   

    Kirke- og Bygningsudvalg 
      Lemvig kirke, Kirkehuset og  
      præsteboligerne.    

Mangler lidt regninger bl.a. til Ydunslund 5. IT med nye routere og 
opgradering af hastighed er igangsat.  
Udvalgsmøde afholdes efter nytår. 
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    Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
      Heldum Kirke og kirkegård og  
      Lemvig kirkegård               

Tagskifte på kirkegården er lavet.  
Svar modtaget fra provstiet vedr. ansøgning om ændring i afdeling 
V2. Provstiudvalget ønsker en udtalelse fra en kirkegårdskonsulent 
inden godkendelse. 
Ansøgning om 5% midler til varevogn eller lastbil samt, at der kun 
indhentes ét tilbud denne gang, er godkendt af provstiet.  
Det blev besluttet, at Anders Clausen går videre med at undersøge 
indkøb af lastbil samt modtage tilbud på lad til lastbilen. 
Oplagringsplads ønskes fortsat udvides/moderniseres. 

    Gudstjenesteudvalg         Ikke været møde 

    Aktivitetsudvalg Planlagt møde er udsat til januar. 

    Diakoniudvalg Ikke været møde. Jul i Fællesskab. Der er pt. 32 gæster samt 8 
frivillige tilmeldt indtil videre. Mad er forhåndsbestilt.  

    Kommunikationsudvalg Ikke været møde 

    Nytårstaffeludvalg           Udvalget består af Kirsten Vindum, Ivan Graversen, Kaj Gøtzsche, 
Kirsten Lønberg. Det blev besluttet at udsætte nytårstaffel til en 
forårsfest i stedet fredag den 25. marts 2022 kl. 18.00. 

    Sognemedhjælperudvalg   Ikke været møde 

     Organistudvalg 
           - herunder provstibørnekor 

Provstibørnekoret deltog i juleandagten d. 14. dec. God oplevelse.  
Der laves en undersøgelse af, hvordan vi kan få flere til at deltage i 
koret herunder netværksmøde med Christinelystskolen. 

    Kirkenetværk for børn og unge Der har været afholdt møde i Kirkenetværket.  
Alle grupper og handelsstandsforeningen vil gerne lave 
arrangementer sammen med kirken fx fastelavn. 

    Forum for Unge og Kirke Næste møde er planlagt til 15. december som virtuelt møde. 

09 Kontaktperson/Formand     Ernesta fortsætter på kirkegården efter 1. januar. Fungerer også 
som kirketjener i kapellet. Øvrige tre gartneriarbejdere er på orlov. 
Begge kirkesangere ved Heldum kirke har opsagt deres stillinger. 
Der har været stillingsopslag i KirkeNYT.  

10 Nyt fra præsterne/ 
      kommende arrangementer 

De ni læsninger: Evt. tidspunktændring tages op i udvalget.  
Babysalmesangsgudstjeneste foreslås ændret til børnegudstjeneste 
for alle. Nyt tidspunkt på sygehuset er aftalt. 
Der er flere aflysninger til kommende arrangementer. 
Der skal også vises coronapas ved juleandagterne, julekoncerten 
og til juleaftensgudstjenesterne i Lemvig kirke. 

11 Gennemgang af sammensæt- 
     ningen af udvalgene. 
     Herunder vedtægter for stående udvalg 
      og kirkeværge (gældende er vedhæftet) 

Udsat til kommende menighedsrådsmøde. 

12 Eventuelt        Stiftsmagasin uddelt. 
Kristoffer indkalder til møde i januar ang. nyt børnehjørne. 

 


