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 LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
  

                          Tirsdag 22. marts 2022 ca. kl. 20.00 (efter regnskabsmødet)  
                                           i Kirkehuset, Torvet 10, Lemvig                                            møde 18       

 Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
O 00 Formalia 

 
Deltagere: Menighedsrådet.  

Afbud Knud Mølby 

B 01 Godkendelse af protokol fra 
    mødet den 22. februar 2022. 
    Godkendelse af dagsorden.    

Protokol fra møde den 22. februar 2022 godkendt. 

Pause afholdes inden lukket møde. 

Dagsordenen blev godkendt. 

O 02 Indgået post/Nyheder 
 

Kirkeministeriet 
• Budgetvejledning 2023. Budgetønsker skal besluttes 

på menighedsrådsmødet i juni. 
Viborg Stift 

• Ind- og udlånsrenter og stiftsbidrag 2023 gennemgået. 
Lemvig Provsti 

• Provstiets børnekorleder har opsagt sin stilling pr. 1. 

april 2022.  
Folkekirkens Grønne omstilling.dk 

• Inspirationskonference 16. maj i Fredericia modtaget. 
Indbydelsen sendes ud senere. 

O 03 Siden sidst      

 
Minikonfirmander er startet med stor tilslutning. 

Afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander er d 7. april. 

Fastelavn afholdt i samarbejde med Handelsstandsforeningen 

og lokale foreninger. Fint arrangement og godt samarbejde.  

Søndagssamvær afholdt. Godt arrangement. Fin koncert. 
B 04 Dagsorden til menighedsmødet  

     den 1. maj 2022 kl. 11.45   
      Forslag: 
      Beretning om menighedsrådsarbejdet 
      Set og sket i sognene i året der er gået 
      Regnskab 2021og budget 2022 og 2023 
      Orientering om planlagte aktiviteter 
      Aktuelt om menighedens liv og vækst      

Starter med brunch. 

 

Forslag til dagsorden blev godkendt. 

Ang. punkt 2 spørges Kirsten Vindum  

Der orienteres bl.a. om forsøgsordningen i kirken med 

læsninger samt nye indgangs- og udgangsbønner. 

B 05 Nedsættelse af udvalg til  
     sommeraktiviteter 2022 
     Dette i fortsættelse af evaluering 23. 
      november 2021 

I år reduceres lidt på antallet af aktiviteter. 

Vi er med i 4 turistaviser. 

Der nedsættes ikke et egentligt udvalg. 

Kaj Gøtzsche laver et oplæg og undersøger hvor mange der i 

2022 har lyst til at være med i opgaven. 

Forslag: 

Kirkeværterne er til stede i kirken efter rundvisningerne til 

besvarelse af spørgsmål m.m. 

Sommersang i stedet for kirkens dagligstue fastholdes om 

torsdagen i kirken. Tårnture fortsætter. 

Kl. 11-13 mandage-torsdage i uge 27 – 31  

Plancher til opstilling i Lemvig Kirke udarbejdes med 

informationer om sommeraktiviteterne m.m. 
B 06 Invitation til kursus for ansatte Invitation til kursus for alle ansatte er modtaget. 

Torsdag d. 19. maj fra kl. 9-12.30.  

Emne: ”Handlinger i Sorgens Have” i Harboøre sognegård. 

400 kr. pr person.  
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Det blev vedtaget, at alle ansatte bliver tilbudt at kunne 

deltage hvis det er muligt. Kirkegårdskontoret og 

kirkekontoret kan lukkes efter nærmere aftale. Godkendt.  

Invitationen sendes til alle fastansatte. 
D 07 Oprettelse af Sangkraftcenter i  

     Lemvig Kommune 

Visionsmøde om nyt sangkraftcenter afholdt d. 28. februar.  

Enighed om, at det er en god idé med sangkor på skolerne og  

vigtigt at signalere, at vi gerne vil være med til at få børn og 

unge til at synge.  

Vi afventer med at lave en evt. interessetilkendegivelse til efter 

det kommende provstiudvalgsmøde. 
O 
D 

08 UDVALGENE   

     Kirke- og Bygningsudvalg 
      Lemvig kirke, Kirkehuset og  
      præsteboligerne.    

Ydunslund: Der arbejdes videre med carport, og der er lavet 

fliser og kloakrør. 

Vinduer på Nis Petersens Vej skiftes. 

     Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
      Heldum Kirke og kirkegård og  
      Lemvig kirkegård               

Vedr. Konsulentbesøg ang. ny lyngafsnit. 

Det undersøges til næste kirkegårdsudvalgsmøde, hvad det vil 

koste at udfærdige en detailtegning med højde og allé samt 

angivelse af de forskellige lyngplanter. 

25.000 kr. til forundersøgelse samt 35.000 kr. er afsat i 

budgettet.  

Emnet tages op igen på næste kirkegårdsudvalgsmøde.  

Vedr. urnegravsteder: Lukning af nordområdet kræver en 

vedtægtsændring. Vi afventer udviklingen. 

Ny kirkegårdsvedtægt laves. 
     Gudstjenesteudvalg         Intet 

     Aktivitetsudvalg Intet 

     Diakoniudvalg Intet 

     Kommunikationsudvalg Intet 

     Sognemedhjælperudvalg   Intet 

     Organistudvalg Intet 

     Kirkenetværk for børn og unge Intet 

     Forum for Unge og Kirke Intet 

O 09  Kontaktperson/Formand     
 

25-års Jubilæum: 

1. april Gitte Trankjær – holder et privat arrangement på 

kirkegården. 

1. maj Jørgen Nygaard – afholder fredag d. 29. april en 

offentlig reception i Kirkehuset kl. 11.30. Alle er velkomne. 

Orienteres om begge i KirkeNyt. 

Menighedsrådet er vært med en let servering. 

O 10 Nyt fra præsterne/ 
     kommende arrangementer 

Foredrag afholdes d. 24. marts om Ukraine. 

Snart Påske med mange arrangementer. 

Fredag d. 1. april afholdes musikforestillingen ”Rødhalsen” 

med Stine Michel i Heldum Kirke. 
 11 Eventuelt 

 
Intet 
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 LUKKET MØDE  

0 00 Formalia 
 

Deltagere: Menighedsrådet. Afbud Knud Mølby 

Anders Clausen og Jette Stokholm deltog ikke i dette møde 

D 
B 

01 Personalesager 
  (bilag udsendes) 

Orientering blev givet og drøftet. 

Besluttet at sende ansøgning. 

 02 Eventuelt Intet 

                                    Afslutning 

         B = Beslutning         D  =  Drøftelse          O  = Orientering   


