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 LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
  

           Tirsdag 22. februar 2022 kl. 19.00 i kirkehuset, Torvet 10, Lemvig            Møde 16 
                                               

 Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
O 00 Formalia 

 
Deltagere: Menighedsrådet. Afbud: Lisbeth Filtenborg; 
Kirsten Løkke; Minna Kragh; Jens Chr. Christensen 

B 01 Godkendelse af protokol fra 
    mødet den 25. januar 2022. 
    Godkendelse af dagsorden.    

Protokol fra mødet 25. januar 2022 blev godkendt. 
 
Dagsordenen blev godkendt. 

D 02 Kirkens liv og vækst. 
     Hvilke aktiviteter og hvilke  
     ressourcer ønsker vi os.  
    ”Hvad drømmer vi om af aktiviteter 
      i forhold til nuværende”. 
 
     - Hvilke aktiviteter vil vi gerne have? 
      - Hvilke opgaver vil vi gerne have løst? 
      - Hvilke ressourcer ønsker vi? 
      - Hvilket timebehov har vi brug for? 

Nye aktiviteter: Tanker og ideer: 
-At få konfirmanderne til at deltage i afvikling af gudstjenester 
og herved få mere ejerskab af kirken/være en del af 
fællesskabet fx byde velkommen; udlevere salmebøger; tænde 
lys; rydde op m.v.  
-Få konfirmandforældrene til at deltage aktivt ved 
gudstjenester og aftener specielt for konfirmandforældre. 
-Ungdomsgudstjenester – natkirke for konfirmander. 
-Ulvetimegudstjeneste/ spaghettigudstjeneste kl. 17. med 
fællesspisning bagefter og film for børn, mens forældrene 
snakker videre. 
-få store koncerter i Lemvig Kirke med store kendte navne, 
som kan tiltrække mange i stedet for mange små koncerter. 
-Fyraftenssang i højskolesangbogen 
-inddrage kapellet og kirkegården til flere arrangementer 
- kirkegårdsvandringer 
-Bedre til at koordinere indadtil – udadtil og opadtil. 
-Heldum kirke bruges til flere intim-koncerter. 
-Bevare åbenheden og samarbejdet med turistforeningen og 
andre lokale foreninger og samarbejdspartnere – vise, at 
kirken er en del af byen. 
-Invitation til åbent hus-arrangementer for nye borgerne. 
 Med i tilflytterpakken. 
-Tilbud til 1-5-årige - målrettet børn efter babysalmesang. 
-Alternative gudstjenester ved særlige lejligheder også som 
erstatning for højmessen og på andre tidspunkter. 
 Fx forårsfest ved Maria Bebudelse. 
Vise, at højtidsgudstjenester også kan være en fest. 
-Musikgudstjenester   
-Teologisk voksenundervisning – snak om tro og indhold. 
Evt. fælles litteratur/grundlag som udgangspunkt. 
-Bibelkreds. 
-Samarbejde om kirkehøjskole 
-Spisefællesskaber – fx fredagsspisning hver 14. dag. 
-Mandagsbrunch 
Onsdag starter undervisning for minikonfirmander.  
Pt. er 19 tilmeldt. Positiv udvikling.  
Kan koordineres med andre præster. 
Nye tiltag i 2022:  
Valentinsaften var et godt arrangement. Gerne lignende 
arrangementer med stationer rundt i kirken. 
Askeonsdagsgudstjeneste afholdes 2. marts. 
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O 03 Indgået post/Nyheder 
 

Lemvig Provsti 

• Orienteringsaften d. 2. marts 2022 om evt. tilbud om 
fælles regnskabskontor for Lemvig-Holstebro-Struer 
provsti. 

• Ajourføring af kirkegårdskort – elektronisk 
kirkegårdskort opdateres. 

• Opdateret skabelon til kirkegårdsvedtægt.  
Ved lejlighed gennemgås disse. 

• Vejledning ifm. bisættelser fra Regionshospital 
Gødstrup. Kirken i Gødstrup skal først og fremmest  
bruges til gudstjenester og koncerter. Bisættelser bør 
foregå lokalt og ved den lokale sognepræst. Hvis der 
er ønske om brug af kapellet i Gødstrup, kan denne 
lånes af sognene.. 

Distriktsforeningen for Lemvig Provsti 

• Indkaldelse til generalforsamling torsdag den 24. 
februar 2022 kl. 18.30 på Tuskær. – Samkørsel aftalt.  

Tak for støtten til Lemvig Velgørenhedsselsskab. Ca. 135 
ansøgninger modtaget til julehjælp i 2021.  

O 04 Siden sidst      

 
Møde med Handelsstandsforeningen, Nørlem sogn og lokale 
foreninger resulterede i fælles fastelavnsfest på lørdag med 
gudstjeneste i Lemvig Kirke først og tøndeslagning bagefter 
på torvet –har givet megen positiv omtale inden. 
Børne Ydremissionsdag afholdt med undervisning i Kirkehuset 
samt spisning og kort gudstjeneste bagefter. Fint arrangement. 
Fredagsfamilie i Tante Andante Huset afholdt med 10 familier 
sidst. Dejligt arrangement. Kyndelmissemusikgudstjeneste i 
Heldum kirke afholdt – fin aften. 

D 
B 

05 Gennemgang af gældende  
     vedtægter 

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

          (Bilag følger) 

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

Disse vedtægter blev vedtaget til at være uforandrede. 
d. Vedtægt for kontaktperson udleveret og gennemgået.  

Ferieplan: Ændres til 1. april. Ferieplanen laves inden 
10. april. Dette drøftes på næste medarbejdermøde. 

Vedtægten blev godkendt og sendes ud til alle ansatte. 
D 
B 

06 Sammensætning af  
      udvalgene   

Udvalgene kører uforandret. 
Tages op som et punkt ved konstituering i november 

B 07 Dato for bygningssyn 2022 
     Forslag: 23. april 2022 

Dato for bygningssyn lørdag den 23. april blev godkendt. 

O 
D 

08 UDVALGENE   

     Kirke- og Bygningsudvalg 
      Lemvig kirke, Kirkehuset og  
      præsteboligerne.    

Lemvig Kirke: Børnehjørnet fungerer.  
Kalker udvendig efter behov inden konfirmationerne. 
Armlæn op til orglet er sat op i Lemvig Kirke. 
Indretning af foyer - tanker og ideer: 
81.000 kr. afsat i budgettet til skærme og nye møbler m.m. – 
Tilbud indhentes. Prøveopstilling. 40.000 kr. til ny belysning 
(forsikring). Blomsterkummen erstattes af gulv, hvor der kan 
være fx glaskunst eller løbende udskiftende udstilling. 
Informationsskærm sættes op indenfor i vinduet ud mod 
Damernes Magasin og evt. i våbenhuset. Prøveopstilling. 
Informationsskærmen kan også bruges til info. om 
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gudstjenesten. Plakater vises løbende. 
Forslag: En automat, hvor man kan købe bl.a. en kop kaffe. 
5 års syn i Svirrebom er gennemført.  
Maler bestilt til småt malerarbejde. 
Der arbejdes videre vedr. IT–netværk / hastighed og 
opfølgning af aftaler m.m.  

     Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
      Heldum Kirke og kirkegård og  
      Lemvig kirkegård               

Næste møde afholdes d. 15. marts kl. 14.30. 
Besøg af kirkegårdskonsulenten. God dag. Nye ideer 
modtaget. Skitser udarbejdes. Lastbilen leveres om ca. 4 uger. 
Læhegn langs vinkelvej tages op på syn. 
Heldum Kirke: Mindre stormskader udbedres. 
Indeklima: Afventer besigtigelsesrapport og anbefalingerne 
fra Kalkningstjenesten.  
Ønsker til budget 2023 senest d. 23. juni til provstiet. 

     Gudstjenesteudvalg         Møde er aftalt til 16. marts kl. 10.30 

     Aktivitetsudvalg Møde udsat. 

     Diakoniudvalg Indstilling om at genstarte frokostfællesskab fra 11. marts 
hver 14. dag. Godkendt. Besøgsvenneaften d. 17. marts. 

     Kommunikationsudvalg Ikke været møde 

     Nytårstaffeludvalg           Invitationer er sendt ud 

     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 Fælles fastelavnsfest er arrangeret. 

     Forum for Unge og Kirke Referat er modtaget. 

O 09  Kontaktperson/Formand     
 

Ernesta Bukciene ansat på fuld tid som gartner fra 1. marts. 

Garneriarbejder søges senere.Kirkesanger i Heldum mangler 

Honoraraftale med bygningskyndig er lavet for 2021 og 2022. 

O 10 Nyt fra præsterne/ 
     kommende arrangementer 

Værk af Kunstner Tore Hallas om kristendom og 
homoseksualitet vises tirsdag d. 1. marts kl. 16.00-21.00. 
Kl. 19.30 fortælles om værket. Fastelavnsfest afholdes på 
lørdag. Konfirmanddag d. 10. marts går til Jelling. 
4 april kl. 19.30 afholdes første Thøger Larsen arrangement 
med forelæsning i Biohuset. 
Sogneindsamling søndag d. 13. marts. Indsamlere kan 
henvende sig til Kirsten Vindum. Kaffe bagefter i Kirkehuset. 
D. 20. marts er der søndagssamvær. Martin Bonde Eriksen 
kommer og prædiker i Lemvig kirke og spiller i bandet Cash 
Black kl. 13.00 i Lemvig Kirke. 

 11 Eventuelt 
 

Regnskab gennemgås d. 22. marts. Tak for gave fra 
menighedsrådet til Jette i anledning af den runde fødselsdag. 

 B  =  Beslutning         D  =  Drøftelse          O  = Orientering   


