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 LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
  

         Tirsdag 22. november 2022 kl. 19.00 i Kirkehuset, Torvet 10, Lemvig           møde 25  
                                                                                                                                                                                                                                                   

 Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
O 00 Formalia Deltagere: Menighedsrådet. Afbud fra Ragnhild Gregersen 

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

Protokol fra møde 25. oktober 2022 blev godkendt. 
 
Dagsordenen blev godkendt. 

O 02 Indgået post/Nyheder Menighedsrådets mail-box på DAP`en/Meddelelser m.v. 
Viborg Stift 

• Henvendelse om sognegrænse mellem Heldum og 
Lemvig sogn. Forskel mellem kommunegrænse og 
sognegrænse. Svar fra Lemvig Kommune afventes. 

Lemvig Provsti 
• Orientering om, at Provstiudvalget godkender 

regnskab 2021 i henhold til revisors bemærkninger. 

• Tilbagebagemelding vedr. 3. kvartalsrapport og 
redegørelse.  
Provstiet giver mulighed for, at der kan søges 5% 
midler i forbindelse med energiforbrug i 2022. 

Folkekirkeligt kriseberedskab er udarbejdet  
O 03 Siden sidst  

a. Søndagssamvær 
b. Alle Helgen 
c.  

 

a. Søndagssamvær. Pæn besøgt. God dag. 
b. Alle Helgen. Stemningsfyldt med deltagelse af Lemvig 

Kirkes voksenkor. Mange navne blev læst op i år. 
Generelt en mindedag for mange.  

c. Foredragsaften afholdt med besøg af biskop Henrik 
Stubkjær. Flot fremmøde. 

d. Kirkehøjskole med Margrethe Auken og Erik A. 
Nielsen var en rigtig god dag. Godt samarbejde med 
Folkeuniversitet. Fint at starte dagen med morgensang 
i Lemvig kirke. Følges op med 4 studiekreds/ 
samtaleaftener med drøftelser. 

B 04 Indsamlinger i kirkeåret 2023  

     Beslutning om indsamlinger i vore kirker.  
     (2 bilag vedlagt) 

Oversigter over indsamlinger 2022 blev drøftet. 
Indsamlingsoversigt over kollekter i Lemvig og Heldum kirker 
gennemgået. Samvirkende Menighedsplejer ændres til 
Menighedsplejen i Danmark.  
14. maj ændres Danske Kirkers Råd. 
28. maj ændres til Danske Sømands og udlandskirker.  
15. okt. Forlaget Eksistensen skiftes ud med Mission Øst. 
KFUM´s Soldatermission bliver d. 5. og 12. november 
29. oktober bliver Venskabsmenighed  
Indsamlingsliste 2023 blev herefter godkendt.  

B 05 Beslutning om til hvilke(t) formål  
      indtægterne i vore 2 lysglober  
     skal bruges til i 2023 

Indtægt i Lysglobe går til evangeliseringsprojekt i Cameroun i 
2023. 

B 06 Behandling og beslutning vedr.  
     ansøgninger fra Børne- og  
     Ungdomsorganisationerne.  
     (3 bilag vedlagt + 2 udleveret på mødet) 

5 ansøgninger modtaget. FDF til folkekirkeligt børnearbejde.  
Lemvig Indre Mission til folkekirkeligt arbejde på 
børne- og ungdomsområdet. KFUM & KFUK til børne og 
ungdomsarbejde. Herunder Tante Andantes Hus. 
De Grønne pigespejdere søger støtte til frivilligt arbejde.  
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KFUM-spejderne søger støtte til frivilligt arbejde, til 
uddannelse, ture og lejre. 
Lokalforeningerne laver frivilligt børne- og ungdomsarbejde i 
vores sogne og samarbejder bl.a. ved konfirmandlejr, 
fastelavnsplanlægning, spisefælleskaber m.m.   
Det blev besluttet at tildele 5.000 kr. til hver af de 5 ansøgere. 

B 07 Behandling og beslutning om  
     donation til Lemvig  
     Velgørenhedsselskab 

Lemvig Velgørenhedsselskab. Giver støtte til ansøgere i hele 
Lemvig kommune igennem hele året.  
I år ansøgning til julehjælp via digital løsning med mulighed 
via papirblanket. Det blev besluttet at støtte med 7.500 kr. 

B 08 Beslutning om takster for ydelser 
     i 2023 på Lemvig og Heldum  
     kirkegårde 
   (Vejledning–takstblad og prisliste vedlagt) 

Vejledende takstblad for 2023 gennemgået.  
Kirkegårdsvedtægterne gennemgås og opdateres. Vejledning i 
takster for erhvervelse, forlængelse, ren- og vedligeholdelse af 
gravsteder på kirkegårde i året 2023 godkendt. 
Prisliste for 2023 på Lemvig kirkegård og Heldum kirkegård 
gennemgået. Kostprisberegning: Prisstigninger p.g.a inflation 
og timelønspriser. Ved fakturaudsendelse her i november 
skrives på vore fakturaer, at vi gør opmærksom på, at der er 
nogle prisstigninger til 2023. 
Tilføjelse til prislisten: En skovlfuld jord er 0,2 kubikmeter. 
Prislisten blev godkendt.  

D 
B 

09 Opfølgning på opfordringer til  
     energibesparelser 
        a. Tidligere beslutninger 
        b. Vinterlukning af Heldum Kirke       

a. Sensor på alle toiletter i Kirkehuset og på off. toilet i 
Lemvig kirke. Tilbud modtaget på udskiftning af 
termostater i Torvet 10 - 36 radiatorer. ca. 17.000 kr.  
Godkendt. Udendørsstrømstik er lukket med blindprop. 
Udendørslys på Heldum kirke indstilles fra kl. 16.00 til 
kl. 21.00. Gældende indtil sommertid. Skal kunne 
tvangs-tændes. Følges op.     Øvrige beslutninger fra 
september mødet forbliver uforandrede. 

b. Forslag om vinterlukning af Heldum Kirke kræver, at 
der skal være tilsvarende antal gudstjenester andre 
steder i pastoratet. Emnet blev drøftet.  
Udsat indtil videre til en eventuel senere beslutning.    

O 
D 

10 UDVALGENE  

      Kirke- og Bygningsudvalg 
      Lemvig kirke, Kirkehuset og  
      præsteboligerne.    

Genvækstanlæg i Kirkehusets kælder virker optimalt. 
Sensor sat op ved indgangsdør til Torvet 10. 
Belysning i foyer: Beløb fra forsikringssag på 41.000 kr. kan 
bruges her til udskiftning af lamper og LED pærer. Godkendt. 
På fredag kommer ny dør til gennemgang ved Torvet 10. 
Ladestander til lejer er bestilt og monteres ca. 1. dec. 
Aftalt en huslejestigning på 150 kr. pr. måned fra 1. januar 23  

      Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
      Heldum Kirke og kirkegård og  
      Lemvig kirkegård   

Remembrance Day afholdt på kirkegården med ca. 40 
personer i anledning af afslutningen på første verdenskrig: 
"i den 11. time på den 11. dag i den 11. måned" i 1918.  
Gran lægges på. Forventer at være færdig i denne uge. 
Fakturaer sendes ud i denne uge. 
Læhegn mod nabo: Døde grene fjernes. Tilbud modtaget på 
ca. 15.000 kr. + moms. Godkendt. Større gennemgang i 2023. 
Lyngområde udvikles. Udvalgsmøde d. 7. dec. Kl. 10. 

      Gudstjeneste- og aktivitetsudvalg       Møde d. 23-11-22 

      Diakoniudvalg Besøgsvennearrangement d. 23-11-22 kl. 15-17. Kirsten 
Lønberg og Kirsten Løkke laver kaffe. Ruth køber ind. 

      Kommunikationsudvalg Møde i sidste uge. Referat er rundsendt. 
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      Sognemedhjælperudvalg    

      Organistudvalg Ikke været møde 

      Kirkenetværk for børn og unge Ikke været møde 

      Forum for Unge og Kirke Møde i næste uge. Udvalget sættes på standby indtil 1. maj, 
hvor ny præst i Nr. Nissum overtager.  
Den planlagte kirkevandring bliver gennemført. 
Kristoffer Garne overtager kontakt til gymnasiet. 

O 11 Kontaktperson/formand     Intet 

O 12 Nyt fra præsterne/ 
     kommende arrangementer 

Juleforberedelser er godt i gang. Juleandagter, julekoncerter. 
Studiekreds begynder i morgen aften.  
Går fint med konfirmander. 

B 13 Valg for det kommende år af  
      a. formand 
      b. næstformand 
      c. kirkeværge  
      d. kasserer 
      e. kontaktperson 
      f. bygningskyndig 
      g. underskriftsberettiget 

 Valgt for det kommende kirkeår år er: 
a. Kaj Gøtzsche 
b. Kristen Vahr Sørensen 
c. Knud Mølby 
d. Kristen Vahr Sørensen 
e. Kaj Gøtzsche 
f. Ejgil Houmaa spørges 
g. Kristen Vahr Sørensen 

D 
B 

14 Gennemgang og evt. opdatering  
     af udvalgene 

Gennemgang af udvalg:  
Vera Christensen indgår i Diakoniudvalget og 
Kommunikationsudvalget. 
Jens Chr. Christensen udgår fra gudstjeneste- og 
aktivitetsudvalg og indgår i organistudvalget. 
Kristoffer Garne indgår i Kirke- og kirkegårdsudvalget og 
udgår fra kirke- og bygningsudvalget og diakoniudvalget. 
Ovenstående med virkning fra det nye kirkeår. 

B 15 Mødedatoer 2023 Mødedatoer i provstiet udleveret til orientering.  
Økonomisamtale i provstiet: Ønsker møde d. 25. maj 
Udleveret datoer for menighedsrådsmøder 2023 godkendt. 
Offentliggøres i KirkeNyt. 

B 16 Dato for menighedsmøde 2023 
     forslag; søndag d. 30. april 

Menighedsmøde søndag d. 30. april godkendt. 

O 17 Eventuelt      Næste menighedsrådsmøde 13. dec. starter kl. 19.45 efter 
juleandagten med vægterne 

          Lukket møde 

 00 Formalia Deltagere: Menighedsrådet. Afbud fra Ragnhild Gregersen 

 
 

01Personalesager  Orientering om status på ansættelse af ny sognemedhjælper 

 02 Eventuelt Intet 

                                    Afslutning 

             O = Orientering        D = Drøftelse         B = Beslutning    


