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LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
  

           Tirsdag 25. januar 2022 kl. 19.00 i kirkehuset, Torvet 10, Lemvig            Møde 15 
                                               

Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
00 Formalia Deltagere: Menighedsrådet. Afbud: Minna Kragh 

01 Godkendelse af protokol fra 
     mødet den 14. december 2021.      
     Godkendelse af dagsorden.    

Protokol fra mødet 14. december 2021 blev godkendt. 
 
Dagsordenen blev godkendt. 

02 Indgået post/Nyheder 
 

Kirkeministeriet 
• Vejledning til årsafslutning for Folkekirkens lokale kasser 

2021 og kontoplaner for 2022 modtaget. Få ændringer. 
• Etablering og finansiering af Folkekirkens 

Arbejdsmiljørådgivning (FAR) pr. 1. januar 2022. 
Permanent ordning. Bidrag må forventes opkrævet i 2023.  

• Coronaregler i Folkekirken. Arealkrav afskaffet fra 16. 
januar. Krav om Coronapas og mundbind gælder pt.  

• Folkekirkens Grønne omstilling er i gang.  
Styregruppe nedsat. 

Viborg Stift 

• Ny vejledning omkring seksuel chikane i Folkekirken 
modtaget. Drøftes lokalt 

Lemvig Provsti 

• Årshjul for årsregnskab 2021 og budget 2023 udleveret og 
gennemgået. 

Distriktsforeningen for Lemvig Provsti 

• Indkaldelse til generalforsamling torsdag den 24. februar 
2022 på Tuskær. Endelig dagsorden fremsendes senere. 

Danmarks Kirkelige Mediecenter/Støtteforeningen 

• Orienteringsbrev modtaget. Laver bl.a. film om 
konfirmandundervisning.  
Det blev besluttet, at støtte med 1.000 kr.  

03 Siden sidst      
  

Corona har påvirket vore aktiviteter og arrangementer både i 
december og januar.  
Stor ros til Kristoffer Garne og de øvrige medvirkende ved DR 
Kirken. 
TV Midt-Vest har været på besøg i Heldum Kirke, og der laves en 
udsendelse omkring Lene Abildgaards Messehagler. 
Børnehjørne i Lemvig Kirke er etableret. Der er bestilt gulvtæpper. 

04 Region Midtjylland  
     Afgørelse om kortlægning af en del af 
      Lemvigvej 15 – Heldum kirkegård 
      (Bilag vedhæftet) 

Afgørelsen er noteret. 

05 Økonomi  
      a. regnskab 2021 
       b. budget 2022 
       c. budget 2023 

a. Regnskab 2021 skal godkendes i marts måned 2022. 
b. Budget 2022: Godkendte ting, der er bevilliget må sættes i gang. 
    Hvis dette kræver en provstigodkendelse, skal der dog søges  
    inden igangsættelse. Almindeligt vedligehold laves løbende. 
     Hvis der er ønsker, som ikke allerede er godkendt, sættes disse 
     på kommende dagsorden på menighedsrådsmøde.  
c. Budget 2023:  
   Ønsker tages op på næste syn og ved budgetmøde i juni 2022. 
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06 UDVALGENE   

    Kirke- og Bygningsudvalg 
      Lemvig kirke, Kirkehuset og  
      præsteboligerne.    

5 års gennemgang af Svirrebom er afsluttet og godkendt.  
Der indkaldes snarest til møde i Kirke- og Bygningsudvalget. 

    Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
      Heldum Kirke og kirkegård og  
      Lemvig kirkegård               

Referat er rundsendt. Kirkegårdskonsulent bestilt. Porte og 
indgangspartier i Heldum laves før eller senest omkring påske. 
Heldum kirke: Flere ønsker drøftet ang. indretning m.v. samt 
forslag om bænke og borde udenfor tages op på syn. Som et forsøg 
hænges messeskjorterne op i graverbygningen imellem brug. 
Besøg fra Kalkningstjenesten afventes. 

    Gudstjenesteudvalg         Møde er aftalt til 16. marts kl. 10.30 
Messehagler i Lemvig Kirke sættes på som et punkt i kirke-og 
bygningsudvalget. Biskopperne er kommet med udmelding omkring 
liturgien i Folkekirken. Liturgi-drøftelser lokalt fortsætter. 

    Aktivitetsudvalg Møde afholdes i næste uge med generel drøftelse af aktiviteter. 

    Diakoniudvalg Jul i Fællesskab afholdt d. 24. dec. 2021 med 30 gæster og 10 
frivillige. Tak til alle sponsorerne. Evalueringsmøde afholdt d. 12. 
januar. Vi holder Jul i Fællesskab igen i 2022.  

    Kommunikationsudvalg KirkeNyt uge 1 2022 udkom ikke p.g.a. teknisk fejl hos Jysk Fynske 
Medier. Som erstatning kom den i Lemvig Folkeblad. Ny aftale er 
lavet med Lokalavisen gældende for 2022 og 2023.  
Udvalg i Provstiet bliver nedsat til at lave en ny brochure om 
”Kirkerne i Lemvig provsti”. Brochuren skal være klar 1. juni 
2022. Lemvig Kirkegård/kapel vil vi gerne have med i brochuren. 

    Nytårstaffeludvalg           Der indkaldes til planlægningsmøde. 

    Sognemedhjælperudvalg   Aftalt møde til 27. april kl. 14.30 

     Organistudvalg 
           - herunder provstibørnekor 

Aftalt møde til 3. marts kl. 08.30 

    Kirkenetværk for børn og unge Møde afholdes onsdag om afvikling af fælles fastelavn for 
foreninger i Lemvig startende med gudstjeneste i Lemvig Kirke. 

    Forum for Unge og Kirke Fysisk møde aflyst. Møde på teams i stedet. Referat ikke modtaget. 

07 Kontaktperson/Formand     Gartner søges med ansøgningsfrist 3. februar. Anders Clausen, Kaj 
Gøtzsche og Kirsten Lønberg ansætter. Kirkesanger søges. Vore 2 
præster og Kaj Gøtzsche ansætter. Sangerplan for februar er lavet. 
Formandsmøde: Ny skitse til kirkegårdsvedtægter fremsendes. 
Provstiet forventes ikke at deltage på dyrskuet i 2022.  
Præsteafløsningsmodel med to teams er startet fra 1. januar 2022. 
Vore præster er med i team med Nørlem, Nr. Nissum, Gudum, 
Fabjerg, Hove, Hygum, Tørring.  

08 Nyt fra præsterne/ 
     kommende arrangementer 

Minikonfirmandundervisning starter om onsdagen fra uge 8 med 
afslutning 7. april. Fælles 2. pinsedagsgudstjeneste kl. 4.44/ kl. 
10.30 blev drøftet. Tidspunktet har skiftet. I de år, hvor Lemvig-
Heldum Sogne skal stå for det, bliver det kl. 10.30. 
Info. om, at fælles optakt til Thøger Larsen fejringen i 2025 
allerede går i gang i 2022. Mange aktiviteter er på programmet 
herunder ny sangbog, kunst, kulturhistorisk turistfolder og 
forelæsninger. Første Thøger Larsen forelæsning er mandag d. 4. 
april. Kristoffer Garne er med i planlægningsarbejdet.  

09 Eventuelt Tak til menighedsrådet for hilsen i december til personalet. 
Nytårshilsner modtaget med tak fra de lokale organisationer. 
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10 Menighedsrådets arbejde 
a. De 10 vigtigste opgaver 

Ti bud på det gode møde 
b. Udvalgsstruktur hos os. 

Aktiviteter 
Ressourcer 

    Gennemgang af gældende  
     vedtægter 

a.  Forretningsorden 
b. Vedtægt for stående udvalg 
c. Vedtægt for kirkeværge 
d. Vedtægt for kontaktperson 

     (Bilag vedhæftet) 

a. ”De 10 vigtigste opgaver” blev gennemgået. Forslag om, at der  
      fremover ud for hvert punkt på dagsordenerne skal fremgå, om  
     emnet er til: Beslutning/ Orientering/drøftelse 
b. Udvalgsstruktur: Oversigt over struktur hos os blev gennemgået.  
    Beslutninger taget i et udvalg skrives i et referat. 
    Oversigt over aktiviteter og ressourcer gennemgået. 
Vedtægter 
a   Forretningsorden gennemgået og drøftet.  
b og c   Vedtægt for de stående udvalg/kirkeværge gennemgået. 
    Kirkeværgen (pt. Knud Mølby) har tilsynssansvaret for  
    bygningerne/kirkegården, dog undtaget præsteboligerne. 
    Kirkeværgen skal sørge for at pludselige skader begrænses i  
    første omgang og dernæst tages fat i bygningsudvalget for det  
    videre forløb. Kirkeværgen laver forsikringsanmeldelser. Ved  
    skader over 15.000 kr. kan der søges om erstatning ved  
    Forsikringsenheden. 
    Kirkeværgen kan uddelegere nogle af opgaverne. 
d  Vedtægt for kontaktperson blev gennemgået.  
    Det blev aftalt at der laves forskellige opdateringer. 
Ovenstående vedtægter sættes på som et punkt på næste dagsorden. 

11 Sammensætning af  
     udvalgene 

Hvis der er ønsker/ændringer til sammensætningen af eksisterende 
udvalg meddeles dette til formanden. Sammensætning af udvalgene 
sættes på som et punkt på næste dagsorden.  

12 Hvilke aktiviteter og hvilke  
     ressourcer ønsker vi i vore  
     to sogne. 
         Kirkens tilstedeværelse/     
          Folkekirken udenfor kirkerummet 
    (Inspireret af Menighedsrådenes blad 10-2021  
      side 26-27  - og Viborg Stiftsårbog side 11)      

Hvordan agerer vi som folkekirke indenfor og udenfor kirkerummet, 
- dér hvor folk er? Befolkningstallet er faldet med 10,2 % i hele 
kommunen over de seneste 11 år. Heldum Sogn er stege t3,8 %, og 
Lemvig Sogn er faldet med 3,9 %. Vi ønsker de ressourcer, som 
svarer til de aktiviteter/opgaver, vi har.  
Oplæg til: 
- Hvilke aktiviteter vil vi gerne lave? 
- Hvilke opgaver vil vi gerne have løst? 
- Hvilke ressourcer ønsker vi? 
- Hvilket timebehov har vi brug for? 
Emnet sættes på som et punkt på næste dagsorden. 

Afslutning ved Kristen Vahr Sørensen 
 


