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 LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
  

         Tirsdag 21. juni 2022 kl. 19.00 i Kirkehuset, Torvet 10, Lemvig                 møde 21  
                                                                                                                                                                                                                                                   

 Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
O 00 Formalia 

 
Deltagere: Menighedsrådet.  
Afbud: Ivan Graversen; 
Kirsten Lønberg med fra punkt 2. 

B 01 Godkendelse af protokol fra 
    mødet den 24. maj 2022. 
    Godkendelse af dagsorden.    

Protokol fra møde 24. maj 2022 blev godkendt. 
 
Dagsordenen blev godkendt med pause efter punkt 5. 

O 02 Indgået post/Nyheder Menighedsrådets mail-box på DAPen/Meddelelser m.v. 
Kirkeministeriet 

• Udmelding af pris- og lønindeks 2023.  
Løn 2023 forventes at stige med 2,9%; øvrig drift 
5,5%. Provstiet har udmeldt: 1,8% lønstigning. 
Driftsbudget hævet med 0%. 

• Ny økonomilov – høringssvar afleveres senest 18. 
august 2022. Udkastet er p.t. ikke modtaget. 
Forskellige muligheder for nemmere lokal 
økonomistyring med strammere regler.  
Forventninger: 
5% midler ophæves, i stedet laves en reserve til 
tillægsbevillinger fx til Grøn omstilling, og 
provstiudvalget kan lave en projektbevilling til nye 
projekter i løbet af året. Budgetprocessen forkortes. 
Mulighed for at stiftsrådet kan få 2 % af det samlede 
ligningsbeløb til fælles aktiviteter og kurser i stiftet. 
Tages op senere.  

Folkekirkens IT 
• Ny kirkeportal/Intranet virker nu.  

Nyt arkivsystem er sat i værk. 
Viborg Stift 

• Nyhedsbrev fra juridisk afdeling: Der er udgivet 
forskelligt materiale, og vejledninger er opdateret på 
Viborg Stifts hjemmeside: Juridisk afdeling. 

Lemvig Provsti 
• Ny turistbrochure udkommer. Via QR-koder fortæller 

Kristoffer Garne om Lemvig Kirkegård; Francis Foley 
om Heldum kirke og Kim Eriksen om Lemvig Kirke. 
Kan ses og høres på Lemvigkirkerne.dk 

• Annoncer i Magasinet Vestkysten udkommer i uge 26. 
Herunder sommersang og tårnture i Lemvig Kirke.  
Der vil være åbent for besøgende i Kapellet i 
personalets arbejdstid fra uge 27-31. 

O 03 Siden sidst  
a. Open Night 
b. Sogneudflugt 
c. 2. pinsedag     

 

 

Open Night afholdt fredag d. 27. maj. Blæsende og koldt, men 
godt besøgt og fin aftenandagt.  
Sogneudflugt var en super tur. God mad og spændende 
fortælling i hospitalskirken i Gødstrup. 48 deltagere.  
2. pinsedagsgudstjeneste kl. 10.30 i anlægget var en våd 
oplevelse, men folk var glade, og alt forløb godt.  
Det fungerede fint med pavillon. Ca. 40 personer deltog.  
Afholdes uanset vejret.  
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04 Ordning omkring læsninger i  
     Lemvig Kirke 
     Evaluering og beslutning i forbindelse  
     med prøveperiode i Lemvig Kirke: 
     a. Regler omkring læsninger/salmer ved 
         gudstjenester uden dåb. 
     b. Antal læsninger.  
         På sidste MR-møde blev besluttet 2. 
     c. Antal salmer. 
         På sidste MR-møde: nuværende antal  
         ønskes bevaret. 
     d. Læsning af prædiketekst: 
         Fra alteret eller fra prædikestol.  

a. Regler: Enten 2 læsninger fra gulvet, eller 3 læsninger, 
hvor evangelielæsningen er fra prædikestolen. 
Muligheder for dispensationer undersøges ved lejlighed. 
b. 2. læsning ska være for alteret. Godkendt 
c. Nuværende antal salmer bevares. Godkendt. 
d. Læsning af prædiketekst på gulvet, fortsætter som nu.  
Prøveordningerne gøres permanente. 
Godkendt. Der forbeholdes ret til at tage det op igen. 
Kristoffer Garne søger biskoppen om permanent ordning mht. 
ind- og udgangsbønner.  
Når vi har godkendelsen, omtales dette i KirkeNyt. 
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05 Budget 2023 
     Gennemgang og beslutning 

a. Målsætninger/særlige 
indsatsområder/supplerende 
forklaringer (side 1 og 2) 

b. Foreløbig budget 2023 (side 3) 
c. Oversigt over likvide midler 

(bilag 1 – side 7 og 8) 
d. Renter og afdrag (bilag 3- side 11) 
e. Ønsker om merudgifter til budget. 

Prioriteringer af budgetønsker 
(bilag 6 – side 20 og 21) 

        Samlet godkendelse af budget 2023. 
        (Bilag budget 2023 er vedhæftet og  
         bliver kopieret til mødet) 

Årsbudget 2023 gennemgået.  
a. Målsætning: Mest mulig kirke for de penge, der er 

stillet til rådighed. En rummelig kirke for alle.  
Flere timer til sognemedhjælperområdet prioriteres.  
Udgifter til varme, el og brændstof er steget væsentligt, 
og driftsomkostninger er stigende.  
Afventer besigtigelsesrapport vedr. Heldum Kirke fra 
Nationalmuseets Kalkningstjeneste. Uforudset udgift.   
Heldum Kirke: Forslag: Tagrender og et træk-vindue.  
Kirkebænkene er fugtige at sidde på.  
Det undersøges, om der er stillet på temperaturen.  
Der arbejdes med at engagere konfirmanderne i 
gudstjenesten. 

b. Foreløbig budget 2023 gennemgået. Ligningsmidler til 
drift er faldet, da vi afdrager på gæld, og mindre at 
forrente. Ønsker, som er opfyldt i 2022, er ikke med i 
budget 2023. Kirkelige aktiviteter er næsten status quo. 

c. Likvide midler gennemgået. Alle beløb bliver brugt i 
2022 undtagen 15.000 kr. til dyrskue.  

d. Renter og afdrag gennemgået. Anlægsudgifter i alt. 
26.350.323 kr. Resthovedstol 7.099.902 kr. 
 Afdrag 2023: 1.324.327 kr.  
Ønsker om merudgifter til budget: 
Prioritet 1: Timer til sognemedhjælperstilling; 
til varme, el og brændstof forventes merudgifter på 
90.000 kr. 
2. prioritering: Fugt i kælder Svirrebom til indkøb af 
ventilationsanlæg 38.000 kr. (7.000 kr. er bevilget i 
2022).; helhedsplan Lemvig Kirkegård 150.000 kr.; 
plæneklipper Heldum Kirkegård 65.000 kr.; 
Udskiftning af vinduer på sydsiden af Torvet 10  
kr. 205.000 kr.  
Vanddampeanlæg til kirkegårdene 108.000 kr. 
Prioritet 3: Omsætning af Vest-gavl i Svirrebom 
275.000 kr.; Betonklodser til materialepladsen på 
Lemvig Kirkegård 35.000 kr.  
Prioritering 4: Udskiftning af minitruck på Lemvig 
Kirkegård 265.000 kr.  
Momsrefusion er indregnet i beløbene. 
Ønsker til budget 2024: Projektoranlæg til Lemvig 
Kirke.; nybelægning til mandskabsbygning på Lemvig 
Kirkegård: 40.000 kr.; Udskiftning af Avant til el-
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model 385.000 kr.; Ønsker fremadrettet: Renovering. 
af Heldum kirke; indretning af Lemvig kapels kølerum; 
flygel til Lemvig Kirke; orgel til kapellet.  
Alle ting stiger, herunder bl.a. buskørsel  

e. Enigt menighedsråd beslutter, at prioriteringerne blev 
godkendt. Det samlet budget godkendt til fremsendelse.  

Lemvig-Heldum Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 41513217, 
Budget 2023 er afleveret d. 21-06-2022 20:33. 
Dette punkt blev færdigbehandlet kl. 20.35. 
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06  Sammenlægning af  
      gudstjenesteudvalg og  
      aktivitetsudvalg. 
      (indstillinger fra de to udvalg) 

a. Fordele og ulemper 
b. Antal medlemmer 
c.   Næste møde 

 a. Samlet udvalg med det overordnede ansvar for hvad 
der foregår ønskes for nemmere at koordinere et 
sammenhængende årsprogram med alle aktiviteter og 
gudstjenester. Flere aktiviteter indeholder begge dele fx   
søndagssamvær; skærtorsdagsmiddag og gudstjeneste;  
Open by night med andagt og aktiviteter. 
Der vil blive afholdt 3-4 årlige møder med sparring mellem 
ansatte og menighedsråd.  

b. Antal: 2 præster, 2 ansatte samt 7 fra menighedsrådet.  
Det blev besluttet at lægge de 2 udvalg sammen. De, der 
sidder i udvalgene nu, fortætter i det nye udvalg indtil 
konstituering i november, hvor erfaringer herfra tages op.   

c. Udvalgsmøde afholdes Onsdag d. 31. august kl. 13.00 
i gudstjeneste-og aktivitetsudvalget. 

O 
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07 UDVALGENE   

      Kirke- og Bygningsudvalg 
      Lemvig kirke, Kirkehuset og  
      præsteboligerne.    

Referat er udsendt. Gennemgået syn og prioritering. 
Orientering om udleje af lejlighed. 
Orientering om at fjernvarmerør udskiftes både på Ydunslund 
5 og på kirkegården. Carport på Ydunslund 5 beklædes.  
Nis Petersens vej: Beplantning ud til vejen er lavet.  

 
 
 

     Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
      Heldum Kirke og kirkegård og  
      Lemvig kirkegård   

Afventer rapport vedr. kalkning i Heldum.  
Geopartner arbejder med moduler til lyngafdeling, og måle- 
punkter afsættes. 
Olha er startet og godt i gang.  
Loftet i Heldum Kirke støvsuges; industristøvsuger lånes. 
Tak til kirkesanger og organist, når kransekort tages af. 
Lampe indkøbt til Heldum Kirke. (stormskade)  
Ny mødedato meldes ud. Ros til ny kirkesanger i Heldum.  

      Gudstjenesteudvalg         Læsninger og sammenlægning er besluttet.  
Referat er rundsendt. 

      Aktivitetsudvalg Der arbejdes med en kirkelabyrint på kirkegården.  
Referat er rundsendt. Samlet aktivitetsfolder udarbejdes.  
Plakater hænges op på Lemvig bibliotek. Opfordring til at 
hænge plakater op forskellige steder. 

      Diakoniudvalg Hanne Sig Weibel har sagt sit job som besøgskoordinator op 
til udgangen af juni måned. Besøgsvennerne er orienteret. 
Besøgsvenner kan henvende sig til Lisbeth Filtenborg og 
Kirsten Vindum.  

      Kommunikationsudvalg Har haft møde. KirkeNyt udkommer ikke i ugerne 25, 27, 29. 

      Sognemedhjælperudvalg   Ikke været møde. 

      Organistudvalg Ikke været møde. 

      Kirkenetværk for børn og unge Ikke været møde. 
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      Forum for Unge og Kirke Der rykkes for referat. 

      Sommeraktiviteter  Folder for sommer i kirken og folder om Bodil Kaalunds 
malerier i Lemvig Kirke er udarbejdet. 5 uger er planlagt. 
Mangler kirkeværter i uge 27 og 31.  

O 08 Kontaktperson/formand     Cecilie Graugaard er ansat som Kirkesangervikar i Heldum 
Kirke i 3 mdr.  

O 09 Nyt fra præsterne/ 
     kommende arrangementer 

Sommerferie afholdes på skift i den kommende tid. 
Store konfirmandhold til næste år.  
Fint møde med skolerne. Godt samarbejde med lokale aktører 
og Handelsstandsforeningen. 
Fint møde med kollagerne til Stiftspræstekursus. 
Ny børnerute ”Lidenlund i børnehøjde” er indviet. Pastor 
Svolm skulptur er sat op ved Lemvig Kirke.   
Gigtforeningen afholdt koncert i Lemvig Kirke med Anders og 
Bent Bro. Forrygende koncert, hvor Lemvig Kirke blev fyldt.  
Gratis omtale af Lemvig Kirke.  
Ved udlån af Lemvig Kirke orienteres om brandmateriel, og 
der skal være fri passage til dørene.  
Koncert med Alberte Vinding er planlagt til 12. oktober kl. 
19.00 i Lemvig Kirke. Afholdes sammen med FOF. 

O 10 Eventuelt 
      

Portræt til Henrik Stubkjærs 60-års fødselsdag er indkøbt og 
afsløres på lørdag. Jens Chr. Christensen og Kaj Gøtzsche 
deltager.  Næste møde: Tirsdag d. 23. august 2022 kl. 19.00.  
Her gennemgås forskellige samarbejdsaftaler i provstiet 
Møbler til foyer er på vej.  

God sommerferie til alle. 

                                    Afslutning 

         B = Beslutning         D  =  Drøftelse          O  = Orientering   


