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 LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
  

Tirsdag 13. december 2022 kl. 19.45 i Kirkehuset, Torvet 10, Lemvig             møde 26  
                               -  efter andagt i Lemvig Kirke 

 Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
O 00 Formalia Deltagere: Menighedsrådet. Afbud: Johannes Kynde Hvas 
B 01 Godkendelse af protokol fra 

    mødet den 22. november 2022. 
     Godkendelse af dagsorden.    

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

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

• Sognegrænse mellem Heldum og Lemvig sogn er 
korrekt. Strandvejen 15, Strandvejen 4-192 (Roklub, 
Sejlklub, Feriecenter) Søgårdevejen 1-6 (incl. Nr. 
Vinkel) Vinkelhagevej (Inkl. Camping) er alle i 
Heldum sogn. Drøftelse om evt. sammenlægning af 
Heldum sogn og Lemvig sogn sættes på som et punkt 
på et kommende menighedsrådsmøde. 
Drøftelse af/om fremtiden for Heldum kirkegård.  

Lemvig Provsti 
• Renovering af fjernevarmeledninger på Lemvig 

Kirkegård kræver godkendelse fra Viborg Stift. 
Ansøgning og byggesag skal oprettes i systemet. 
Lemvig varmeværk vil gerne i gang i april til oktober.  
Brev fra Lemvig varmeværk sendes rundt med 
referatet. Sættes på som punkt på næste 
kirkegårdsudvalgsmøde. 

• Bagatelgrænse ved ansøgninger om 5% midler er 
fjernet. Standardformular er rundsendt. 

• Præcisering: Ved udefrakommende handlinger stiller 
det sogn, hvor handlingen skal foregå, kirkebetjening 
til rådighed. Undtagelse kan være lukninger af kirker 
p.g.a. renovering m.v. 

O 03 Siden sidst  

      a. 
      b. 

Open by Night. Ikke mange deltog p.g.a. dårligt vejr. 
12 deltog i andagt i Lemvig kirke og 2 til tårnture. 
Adventsgudstjeneste og koncert er afholdt i Heldum Kirke: 
29 deltog ved adventsgudstjenesten ”Syng advent ind”, fin 
musikgudstjeneste med deltagelse af egne og forhenværende 
kirkesangere.  31 deltog til julekoncerten. God koncert. 
Julekoncert i Lemvig kirke afholdt med deltagelse af 
musikskolens Symfoniorkester og Voksenkor og Lemvig Kirkes 
Ungdomskor. Fin koncert med 231 deltagere. 
Babysalmesangsafslutning. Fin tradition. God afslutning på 
forløbet. Studiekredse afholdt i samarbejde med 
folkeuniversitet. Vi er ansvarlig for økonomien. God besøgt.  
Der arbejdes videre med andre studiekredse.  

B 04 Sogneindsamling til Folkekirkens 
     Nødhjælp 2023 – 12. marts 

Det blev besluttet, at vi tilmelder os sogneindsamling igen i 
2023. Diakoniopgave for konfirmander. Efterskoleelever har 
også tidligere hjulpet. Starttidspunktet fastsættes senere.  
Ingen kirkekaffe denne søndag. Forslag: højmesse kl. 10.00 og 
sandwich bagefter mellem kl. 12.30-13.30. Besluttes senere. 
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B 05 Afskrivning af tab på debitorer i 
     2022 

2 udestående fra dec. 2021og marts 2022 på sammenlagt 
1.350, - kr. + rykkergebyr på 600,- kr. afskrives, hvis ikke 
pengene er modtaget d. 31.12.2022. Dette blev godkendt. 

O 
D 

06 UDVALGENE  

      Kirke- og Bygningsudvalg 
      Lemvig kirke, Kirkehuset og  
      præsteboligerne.    

Nye lys ved hovedindgangen er sat op. Lyskinne til 
kunstudstillingsplateauet er opsat. Alle pærer er udskiftet til 
LED pærer. Ny ståldør med 2 låse er sat op. Kristen Vahr 
Sørensen indberetter til Forsikringsenheden i 2022. 
Wi-Fi på kontoret laves i denne uge, og der samles op på wi-fi  
i hele kirkehuset. 
Ladestik til lejlighed ovenpå bliver 5.000 kr. dyrere end først 
antaget. Ny dør i lejlighed skal sættes op. Tilbud indhentes. 
Huslejestigning fra jan. 2023 med en månedlig samlet stigning 
på 427 kr. Ekstra betaling for ladestander aftales. 
Varslingsbrev udsendes.  Dette blev godkendt. 
Carport på Ydunslund 5 laves i kommende uge. 
På Nis Petersens Vej kommer maler i januar.  
Kaffe ved forgangen afprøves. Det blev besluttet, at der koges 
vand til te og Nescafé og engangskopper sættes frem. 

      Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
      Heldum Kirke og kirkegård og  
      Lemvig kirkegård   

Træer til nabo er blevet beskåret. Har oplevet, at der kun var 
13 grader i Heldum Kirke, så temperaturen på grundvarmen 
er hævet som forsøg. Timer på varme er der i dag.  
3 ansatte på vinterhjemsendelsesorlov. Olha er fratrådt som 
vikar. LED lys til bænkerækkerne i Heldum Kirke prøves af. 

      Gudstjeneste- og aktivitetsudvalg        Referat er rundsendt. 
Konfirmander i gudstjenesten fungerer godt. 
Lørdagsdåb sættes i kirkekalenderen. 
Sløjfet månedens salme under altergang.  
Nadververs efter altergang som forsøgsordning. 

      Diakoniudvalg Besøgsvenne-julearrangement afholdt. Fin og hyggelig 
eftermiddag. 
Til ”Jul i Fællesskab” er der pt. tilmeldt 28 + 9 frivillige.   

      Kommunikationsudvalg Ikke været møde 

      Sognemedhjælperudvalg   Christina Østerby Ruby er ansat fra 1. januar 2023. 

      Organistudvalg Ikke været møde 

      Kirkenetværk for børn og unge Ikke været møde 
 

      Forum for Unge og Kirke Ikke været møde 

O 07 Kontaktperson/formand     Åbningstider på kirkekontoret og kirkegårdskontoret mellem 
jul og nytår: Der er mulighed for at lukke kontorerne helt eller 
delvist efter aftale. Godkendt. 

 
O 

08 Nyt fra præsterne/ 
     kommende arrangementer 

Onsdag juleafslutning med daginstitutioner. 
Næste uge med dagsværket; gymnasiet og Christinelystskolen. 
Uddeling af julehjælp fra Velgørenhedsselskabet. 
2 andagter og de 9 læsninger afholdes. Julegudstjeneste på 
Dagcenteret og hospitalet. Opfordring fra præsterne til at 
melde sig som læser til de 9 læsninger. 

O 09 Eventuelt      Magasin fra Viborg Stift udleveret. 
Tak fra lokale organisationer og Aktivitetshuset for støtte. 

Glædelig jul og godt nytår til alle. 
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          Lukket møde 

 00 Formalia Deltagere: Menighedsrådet. Afbud Johannes Kynde Hvas. 
Anders Clausen og Jette Stokholm deltog ikke i dette møde 

 
 

01Personaleforhold Orientering om sygemeldinger. 

 02 Eventuelt Intet 

                                    Afslutning 

             O = Orientering        D = Drøftelse         B = Beslutning    


