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 LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
  

         Tirsdag 24. maj 2022 kl. 19.00 i Kirkehuset, Torvet 10, Lemvig              møde 20  
 
                                                                                                                                                                                                                                                   

 Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
O 00 Formalia 

 
Deltagere: Menighedsrådet.  
Afbud: Knud Mølby; Anders Clausen; Ivan Graversen; Minna 
Kragh, Lisbeth Filtenborg; Johannes Kynde Hvas 

B 01 Godkendelse af protokol fra 
    mødet den 26. april 2022. 
    Godkendelse af dagsorden.    

Protokol fra møde 26. april 2022 blev godkendt. 
 
Dagsordenen blev godkendt. 

D 
B 

02 Kirkens Liv og vækst 
     Evaluering og beslutning i forbindelse  
     med prøveperiode i Lemvig Kirke: 

a. Ind- og udgangsbøn 
b. Antal læsninger  
c. Brug af messehageler 

a. Der søges biskoppen om, at de nuværende ind- og 
udgangsbønner fortsætter til søn- og søgnehelligdage 
samt andre specielle gudstjenester. Godkendt. 
Alternative ind-og udgangsbønner kan fortsat bruges 
ved specielle gudstjenester fx børnegudstjenester. 
Godkendt 

b. Det nuværende antal på 2 læsninger fortsætter. 
Godkendt.  
Forslag om at Evangelielæsningen foretages på 
prædikestolen. Dette sker i forvejen i Heldum kirke og 
ved dåb i Lemvig Kirke. Kristoffer Garne undersøger 
reglerne hos biskoppen, og det tages op i 
gudstjenesteudvalget inden næste menighedsrådsmøde. 
Det nuværende antal salmer ønskes bevares. 

c. Brug af messehagler. Ordningen med at messehagel 
tages på inden nadver giver en festlig stemning. 
Ordningen fortsætter. Godkendt 

O 03 Indgået post/Nyheder Intet 

O 04 Siden sidst      

 
Menighedsmøde afholdt. Fint besøgt med 46 deltagere. Godt 
forløb med bunden dagsorden og brunch inden.  
Fint med lyd og billeder af året, der er gået.  
God debat og afslappet stemning. 
Forslag: Indkøb af flagstang til Lemvig kirke. 
Vi flagrer pt. ved konfirmationer. Til dette års konfirmationer 
blev snorene ødelagt. Dette kunne løses ved indvendigt 
snoretræk. Forslag: Spotlys på Lemvig kirke.   
Befrielsessang på kirkegården afholdt. Godt arrangement. 37 
deltagere. Stabelstole sættes op udenfor, hvis vejret tillader 
det, ellers rykkes ind i kapellet. 
2 konfirmationer afholdt i Lemvig Kirke og 1 i Heldum. 
Festligt. 
11 ansatte deltog i kurset ”Handlinger i sorgens have”. 
En fantastisk god dag. Kontorerne var lukket. Tak til 
menighedsrådet, der lavede kaffe til Kirkens Dagligstue.  

O 
D 

05 Budget 2023 
a. Økonomisamtale 19.05.22  
b. Foreløbig budget 2023 

opdatering 

c. Oversigt over notater ved syn 
d. Budgetønsker 2023 

a. Flere fra menighedsrådet deltog i økonomisamtale i 
provstiet. Medarbejderrepræsentanten inviteres fremadrettet. 
Foreløbig driftsramme blev gennemgået. Punkter som 
provsten lagde vægt på, var sammenhæng og solidaritet i 
provstiet samt grøn omstilling og afvikling af gæld.  
Vi kan blive nødt til at udsætte nogle af de ting, vi har planlagt 
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i 2022, herunder fx låger til materialepladsen på Lemvig 
Kirkegård.  
Vi holder øje med udviklingen af energipriserne og  
sætter fokus på, hvordan vi kan spare på energien uden at det 
går ud over vores brugere. fx. at slukke lyset i rum, der ikke 
benyttes, nedsætte varmen i kirkerne udenfor gudstjenesterne, 
evt. indkøbe bevægelsessensorer.  
Provstiet undersøger, om der kan laves en grøn pulje, hvor 
der bl.a. kan søges til udskiftning af fx led-pærer. 
b. Foreløbig budget 2023 blev gennemgået med lønbudget og 
fordeling uden løn til aktiviteter og bygninger. 
Ud fra nuværende priser, kommer vi til at mangle ca. 100.000 
kr. til budget 2023 grundet stigende energipriser.  
Ansøges i budget 2023.  
Ved nyinvesteringer, der skal gøre arbejdet nemmere, skal 
løntimer tænkes ind. Skattegrundlaget i 2023 afventes. 
c. Oversigt over notater ved syn.  
Kirkeloft i Heldum rengøres, og brædder på loftet efterses og 
repareres. Pigge mod duer sættes op i klokkestabel. 
Oversigten opdateres løbende. 
d. Budgetønsker 2023: Prioriteres i udvalgene. 
Endelig beslutning på MR-møde i juni 

O 
D 
B 

06 Studietur 2022 
     a. Orientering fra medarbejdermødet om 
         forslag om ”teambuildings dag for  
         ansatte” 
      b. Hvad gør vi i 2022? 

 

a. ”Teambuildingsdag for ansatte”  
At mødes med kollegaer i andre sammenhænge end i det 
daglige prioriteres. Menighedsrådet støtter ideen og 
godkender, at kontorerne lukkes, og der tages fri fra 
normalt arbejde. Et udvalg bestående af Kristoffer Garne, 
Anders Clausen og Kirsten Vindum kommer med plan for 
program og udgifter til afholdes i 2023.  
Evt. kan medarbejdermødet udvides.  

b. Studieturen: Det sociale sammenhold prioriteres med 
studierelevant besøg og middag. Studieturen afholdes: 
Fredag d. 2. september kl. 13.00-22.00. Godkendt. Udvalg 
bestående af Kristoffer Garne, Kirsten Lønberg, 1 fra 
kirkegården og 1 fra kirkehuset/kirkerne planlægger turen.   

B 07 Genautorisation af brugere til 
      Folkekirkens IT-systemer 

Senest d. 31. maj skal der være genautorisation. Nuværende 
funktioner genautoriseres. Godkendt. 

B 08 Placering af likvide midler                   Fortsætter uforandret. 
O 
D 

09 UDVALGENE   

     Kirke- og Bygningsudvalg 
      Lemvig kirke, Kirkehuset og  
      præsteboligerne.    

Møde afholdes tirsdag d. 31. maj. 

 
 
 
 
 
 
 

    Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
      Heldum Kirke og kirkegård og  
      Lemvig kirkegård   

Referat er rundtsendt. Lyngafdelingen er godkendt. 
Skimmelsvamp i Heldum kirke. Afventer rapport fra 
Kalkningsekspertbesøget i juni. Provsten, 
bygningskonsulenten, Kaj Gøtzsche, Kirsten Lønberg, Anders 
Clausen deltager ved besøget.  
Når vi kender omfanget, søges 5% midler til dette. 

     Gudstjenesteudvalg         Møde afholdes d. 14. juni kl. 11.30. 

     Aktivitetsudvalg Møde afholdes d. 8. juni kl. 10.30. 

     Diakoniudvalg Ikke været møde 
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     Kommunikationsudvalg Referat er sendt.  

     Sognemedhjælperudvalg   Referat er sendt 

     Organistudvalg Ikke været møde 

     Kirkenetværk for børn og unge Ikke været møde 

     Forum for Unge og Kirke Afholdes 24.05.22 

B 10. Invitation til biskoppens     
      fødselsdag 25. juni 2022 
      2 deltagere fra menighedsrådet 

Kaj Gøtzsche, Jens Chr. Christensen deltager 

O 11.  Kontaktperson/Formand     Jørgen Herup Nygaards 25-års jubilæum afholdt i Kirkehuset. 
En festlig og fin dag. 
Olha Lutaj fra Ukraine er ansat på kirkegården i 32 timer pr. 
uge som vikar til sidste fredag i november. 
Medarbejdermøde afholdt. Der er en del faste punkter. 
Referatet er sendt ud.  
Orientering om sanger- og organistsituationen i Heldum. 

O 12 Nyt fra præsterne/ 
     kommende arrangementer 

Det går godt. Mange aktiviteter. Nyder den store opbakning i 
byen med mange gode relationer og samarbejder. 
Konfirmationer afholdt. Festligt og dejligt at kunne fylde 
kirkerne igen.  
Indskoling afholdt på kirkegården med døden som tema. 
Ny afløserordning starter.  
Open by Night afholdes fredag d. 27. maj kl. 18-21. Bord 
sættes op i våbenhuset med brochurer. Der annonceres med 
Åbent hus i Kirkehuset, så salmebroderi-udstillingen kan ses.  
Aftensang kl. 21.00 i Lemvig Kirke. 
Sogneudflugt i Kirkens Dagligstue torsdag d. 2. juni. 
2. pinsedag kl. 10.30 afholdes fælles gudstjeneste i anlægget 
på Strandvejen med prædikant Simon Damgaard Bakbo. 
Musik: Trompet og harmonika. 
Lidenlund i børnehøjde starter fredag d. 17. juni kl. 9-11.30 
med indvielse af ruten.  

 13 Eventuelt 
     a. næste møde 

Næste møde: Afholdes tirsdag d. 21. juni 2022 kl. 19.00. 

                                    Afslutning 

         B = Beslutning         D  =  Drøftelse          O  = Orientering   


