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 LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
  

                     Tirsdag 26. april 2022 kl. 19.00 i Kirkehuset, Torvet 10, Lemvig         
                                                                                                                                                               møde 
19                                                                                                                                                                                           

 Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
O 00 Formalia 

 
Deltagere: Menighedsrådet.  
Afbud Jens Chr. Christensen, Kirsten Lønberg 

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

Protokol fra møde 22. marts 2022 godkendt. 
 
Dagsordenen blev godkendt. 

O 02 Indgået post/Nyheder 
 

Lemvig Provsti 
• Vejledende lønblad 1. april 2022 modtaget. 

Lemvig Museum 
• Status på ”Lidenlund i børnehøjde”.  

Forslag: Skilt med pastor Swolm placeres på 
kirketorvet ved bænkene tæt på det store træ. 
 En levende tegneserie med QR-koder og 
højtlæsning på flere sprog.  
Fredag d. 17. juni indvies ruten.  
Lørdag d. 18. juni inviteres børnefamilier  

O 03 Siden sidst      

 
Påskegudstjenester gennemført. Fantastisk at kunne mødes til 
påske igen. Stor opbakning fra menigheden. 
Påskeoptakt i Heldum afholdt fredag d. 1. april med 
familieforestillingen ”Rødhalsen”. Et fantastisk eventyr med 
dygtige musikere, fremførelse og flotte kostumer. 
Skærtorsdagsgudstjeneste og påskemåltid afholdt med 
fællesspisning og fællessang. Godt arrangement. Tidspunktet 
fungerede fint.  
Ukraineforedrag. Godt foredrag.  
Børnearrangement i Lemvig kirke før påske afholdt med fyldt 
kirke af 3-6 klasser til salmesang i en time med deres egne 
tegninger vist på storskærm. 
Et sjovt og lærerigt arrangement på tværs af flere fag.  
Første Thøger Larsen foredrag afholdt. Godt samarbejde med 
andre foreninger. Fint at være i Biohuset.  

B 04 Kvartalsrapport 1. kvartal 2022 
      Gennemgang og godkendelse 
      (Bilag vedhæftet) 

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2022 blev gennemgået og 
godkendt.  
Kvartalsrapporten sendes til provstiet. 

O 
D 

05 Budget 2023 
a. Indledende budgetseminar 

26.04.22 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Provstiet har ansvaret for at lave budgettet. 
Menighedsrådet har ansvaret for at budgettet 
overholdes. 
Forsyningssituationen gør, at der skal bruges flere 
penge indenfor budgettet p.g.a. bl.a. stigende priser på 
diesel, el og varme. Ud af det samlede budget udgør 
udgifterne til løn en stor del.  
Vedligehold og anskaffelser forventes at stige. 
Hvis tilbud er steget, siden de blev afgivet, overvejes 
dette, og nogle ting kan måske vente. Vi kan ikke selv 
hæve priserne. Fælles standarder på løntimer og 
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b. Foreløbig udmelding 

(mail udsendt til alle den 08.04.22 
med bilag) 

c. Økonomisamtaler 19.05.22 
kl.16.00. 

d. Emner til økonomisamtale. 
bl.a. om hvad vi tænker om fælles 
regnskabskontor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. Synsreferater 
 

f. Øvrige ønsker 

vedligehold af bygninger er et ønske fra nogle. 
b. Foreløbig driftramme vedr. budget 2023 modtaget:  

kr. 6.324.999. 
Lønfremskrivning på kr. 95.690 kr. er indregnet. 

c. Kørsel d. 19. maj til økonomisamtale:  
Afgang kl. 15.15 fra Kirkehuset.  

d. Emner til økonomisamtale: 
Vi er også optaget af andre ting end økonomi herunder 
nye aktiviteter og flere timer til sognemedhjælper-
området – Kirkens liv og vækst. 
Fælles regnskabskontor: Der arbejdes med forskellige 
muligheder. Plancher gennemgået. 
Nyt frivilligt tilbud om økonomiforvaltning.  
Bygges op fra bunden efter aktuelle behov.  
Man kan benytte sig af de moduler, man har brug for. 
Fx Årsafslutning/momsafregning.  
Regnskabskontoret kan være fordelt på flere 
lokationer. Den daglige nærkontakt er vigtig at bevare. 

e. Kirkegårds- og bygningsudvalget fremkommer med 
ønsker til budget 2023 efter synsforretningen,  

f. Ansattes ønsker til budget tages op på 
medarbejdermødet i maj.  
Menighedsrådet prioriterer efterfølgende. 

O 
B 

06 Oprettelse af Sangkraftcenter i  
     Lemvig Kommune 

Provstiet er positivt indstillet. Man kan melde sig som 
privatperson. Menighedsrådet afventer udviklingen. 

O 
D 

07 UDVALGENE   

     Kirke- og Bygningsudvalg 
      Lemvig kirke, Kirkehuset og  
      præsteboligerne.    

Næste møde indkaldes snarest. 
 

 
 
 
 
 
 
B 

    Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
      Heldum Kirke og kirkegård og  
      Lemvig kirkegård  
      a. Godkendelse af skitse og  
      beskrivelse af ny lyngafsnit på Lemvig  
      Kirkegård        (Bilag vedhæftet)          

a. Udkast til ændring i helhedsplanen blev gennemgået 
og godkendt. Ansøgning sendes til provstiet. 

b. De allierede danske våbenfællers arrangement 
afholdes d. 8. maj kl.  10.45 på kirkegården med 
faneborg kl. 10.30 og kransenedlæggelse.  

c. Møde planlagt til 10. maj 
     Gudstjenesteudvalg         Forslag om ændringer omkring kirkekaffe tages op senere. 

I kommende periode fortrinsvis udendørs. 
Forsøgsordning med Messehagel, læsninger samt ind- og 
udgangsbønner afventer menighedens holdninger på 
menighedsmødet og tages op som et punkt på næste 
menighedsrådsmøde. 
Dåb er ikke en privat handling men en del af menigheden og 
afholdes som udgangspunkt i højmessen om søndagen. 
Præsterne spørges hver gang ved forespørgsler om 
lørdagsdåb.  

     Aktivitetsudvalg Der er ikke nye aktiviteter sat i drift men omprioritering af 
arrangementer med festligt eventpræg. Musikpenge kunne 
også bruges i gudstjenesten til musikalske oplevelser.  
Det bør overvejes om gudstjenesteudvalg og aktivitetsudvalg 
bør lægges sammen, så der er ét forum for årshjulet.  
Strategi for arrangementer i Heldum drøftes  
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     Diakoniudvalg Aflastning- og vågetjenesten afholder årligt erfamøde sammen 
med Aalborg og Viborgs vågetjenester d. 4. maj i Viborg. 

     Kommunikationsudvalg Møde afholdes 19. maj 

     Sognemedhjælperudvalg   Møde afholdes 27. april 

     Organistudvalg Der er ønske om flere penge til koncerter, nyt orgel i kapellet 
samt flygel i Lemvig kirke. 

     Kirkenetværk for børn og unge Intet 

     Forum for Unge og Kirke Lisvandring for konfirmander afholdt i flot vejr. 1 voksen pr. 5 
konfirmander. Godt koncept. 

O 08  Kontaktperson/Formand     Kursus 19. maj i Harboøre for ansatte. Kirkegårdskontoret og 
Kirkekontoret lukker om formiddagen.  
Jørgen Herup Nygaard har 1. maj 2022 været ansat i 25 år. 
Reception 29. april kl. 11- 13.30 i Kirkehuset. 

O 09 Nyt fra præsterne/ 
     kommende arrangementer 

D. 7. og 8. maj afholdes konfirmationer i Heldum og Lemvig 
kirker. Gave til konfirmander i år er Den Danske Salmebog. 
Bibel genovervejes. 

 10 Eventuelt 
 

Fredag d. 27. maj afholdes åben kirke til open by Night med 
tårnture i løbet af aftenen. Aftensang kl. 21.00 i Lemvig Kirke. 

                                    Afslutning 

         B = Beslutning         D  =  Drøftelse          O  = Orientering   


