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 LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
  

Tirsdag 24. januar 2023 kl. 19.00 i Kirkehuset, Torvet 10, Lemvig             møde 27  
                                                                                 Lokale A, 1. sal 

 Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
O 00 Formalia Deltagere: Menighedsrådet. 

Afbud Kirsten Løkke. 
B 01 Godkendelse af protokol fra 

    mødet den 13. december 2022.     
    Godkendelse af dagsorden.    

Protokol fra møde 13. december 2022 blev godkendt. 
 
Dagsordenen blev godkendt. 

D 02 Kirkens liv og vækst. 
    Det lokale kirkeliv før og nu. 
     (Modtaget orientering som bilag)      

Pjece tilsendt fra Indre Mission i Danmark angående Kirkens 
liv og vækst, hvor Indre Mission og Søndagsskolerne vil 
inspirere kirker og menigheder blev kort præsenteret og 
drøftet. Oplæg og historisk gennemgang omkring det lokale  
kirkeliv i Lemvig byområde blev drøftet. 
Det gode samarbejde på tværs ønskes fortsat. 

O 03 Indgået post/Nyheder Menighedsrådets mail-box på DAP`en/Meddelelser m.v. 
Kirkeministeriet 

• Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering. 
• Kontoplaner for 2023. Konto til seniorbonus mangler   

• Affaldssortering – ny bekendtgørelse modtaget.  
På provstiplan arbejdes videre med ens regler på 
sortering på kirkegårdene samt indhentning af tilbud 
på afhentning af erhvervsaffald. På Lemvig Kirkegård 
køres ca. 100 tons affald om året til genbrugspladsen 
med egen lastbil. Vi afventer udviklingen og overvejer  
hvad vi kan og børe gøre omkring genanvendelse af 
vores affald. 

• Spørgeskema om ansatte som ikke er 
overenskomstansatte modtaget. Svar sendes 20. marts.  

Viborg Stift 
• Invitation til ”Fælles om det sociale ansvar” i Skive 

den 24. marts. Programmet slutter kl. 15.30. Fælles 
diakoni konference for alle med bl.a. foredrag og 10 
workshops. Kristen Vahr Sørensen, Ragnhild Greger- 
sen og Lisbeth Filtenborg deltager.  
Tilmeldingsfrist 1. marts. 

• Informationer modtaget fra biskoppen angående 
eventuel afskaffelse af Store Bededag.  

Lemvig Provsti 
• Tilbud om ERFA-møder og kurser 2023. 24. april 

afholdes møde for kasserer ang. elektroniske bilag, - 
samt 16. juni afholdes kursus i elektroniske bilag for 
kasserer og regnskabsfører og andre.  
Byggesagsmøde d. 22. marts. Invitation følger. 

• Årshjul for 2023. 31. marts regnskabsafslutning. 
Økonomisamtaler forventes. 25. maj. 

• CO2-kortlægning-klimakatalog. Skema over vores 
bygninger angående udgifter til energi indsendes inden 
udgangen af februar 2023 
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Distriktsforeningen i Lemvig Provsti 
• Indkaldelse til generalforsamling d. 22. februar 2023 

på Luna. Endelig dagsorden modtaget. Pris 100 kr.  
     Tilmelding senest tirsdag d. 14. februar. 

           Kirsten Lønberg; Ragnhild Gregersen, Tina Stage,  
           Jens Chr. Christensen, Minna Kragh tilmeldes. 

O 04 Siden sidst  
a. Juleandagter 
b. Julens gudstjenester 
c.  

a. De 9 læsninger og juleandagter afholdt. Alle gode aftener. 
Godt spredt i kalenderen. 

b. Juleaftensgudstjenester: 684 deltog i Lemvig, og 81 i 
Heldum. Fine julegudstjenester, men med færre deltagere 
end de seneste år før corona. Børnegudstjeneste om 
formiddagen var en fin oplevelse med PowerPoints.  
Fremadrettet overvejelse om kun 1 gudstjeneste i Heldum 
kirke. Forslag om at lave et arrangement Helligtre- 
kongersaften, hvis der er en hel uge, hvor der ellers ikke 
er arrangementer. Ikke så mange deltagere til 1. juledags 
gudstjenester. Julegudstjeneste afholdt på dagsværket,        
plejehjem og sygehus. Godt at kirken er mobil og rykker 
ud til gudstjenester.  

c. Ejgil Houmaa fortsætter som bygningskyndig. 
d.  Studiekreds om kristendommen i poesi og eventyr hos 

H.C. Andersen afholdt. Fin aften.  
e.  Tak for julehilsner fra personalet. 

 
O 
B 

05 Sammenlægning af Lemvig sogn  
     og Heldum sogn 
 

Beslutning kan tages på et menighedsrådsmøde. 
Personale i Heldum sogn er allerede ansat i Lemvig sogn. 
Antal menighedsrådsmedlemmer hvis vi er et sogn bliver 9.  
Nu er aftalen 10 fra Lemvig sogn og 2 fra Heldum Sogn. 
På det kommende menighedsmøde orienteres om vore tanker 
om sammenlægning. Beslutning om evt. sammenlægning tages 
på et kommende menighedsrådsmøde. 

B 06 Kalknings- og reparations  
     arbejder Heldum Kirke 
     Ansøgning om opstart til maj 2023 
      Byggesag oprettes 

Byggesag oprettes. Ejgil Houmaa udarbejder beskrivelse af 
arbejdet. Tilbud indhentes. Opstart udvendig forventes i 
uge 19. Kirken lukkes i en periode når det indvendige laves. 
Samlet projektbeskrivelse blev godkendt. Ansøgning sendes til 
Provstiet 

B 07 Forårsfest 2023 
     Nedsættelse af udvalg 

Alle menighedsrådsmedlemmer og ansatte med ledsager er 
inviteret. Lenette Nielsen laver maden. 
Udvalg: Kristoffer Garne; Kaj Gøtzsche; Minna Kragh. 
Et par stykker flere spørges.  

O 
D 

08 UDVALGENE  

      Kirke- og Bygningsudvalg 
      Lemvig kirke, Kirkehuset og  
      præsteboligerne.    

Forsikringsenheden rykket. Erstatning: 64.235 kr. Selvrisiko: 
15.000 kr. Lysprojekt i Kirkehuset er færdigt. IT er lavet.  
Gulv i reposen gøres færdigt. Udsmykning overvejes 
Carport færdig på Ydunslund 5. Males til foråret.  
Ladestander er sat op. Ny dør i lejlighed. ca. 15.200 kr.  
Møbler til Kirsten Vindums nye kontor er bestilt.  
Lejemål stiger pr. 1. januar 2023. 
I Lemvig Kirkes tårn har det regnet ind. Følges op og eventuel 
reparation udefra fra krankurv. 
Drysser ned med kalk fra Lemvig Kirke udenfor.  
Murer undersøger.  
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      Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
      Heldum Kirke og kirkegård og  
      Lemvig kirkegård   

Plan og ansøgning for udskiftning af fjernvarmerør på 
kirkegården er under udarbejdelse. 
Vedtægter er under udarbejdelse.  
Kirkegårdskonsulent kommer i februar. Kirsten Lønberg og 
Knud Mølby deltager angående læhegn vest og syd. 
Renovering af køledør og vægge i kølerum bør overvejes. 
Maskine til ukrudtskoger: drøftelse om el eller diesel. 
Beslutning tages på næste kirkegårdsudvalgsmøde.  

      Gudstjeneste- og aktivitetsudvalg       I KirkeNyt omtales lørdagsdåb 

      Diakoniudvalg Besøgsvennearrangement afholdes d. 15. marts. 

      Kommunikationsudvalg Emil Andersen er ny kontaktperson ved Lokalavisen.   
Næste møde er d. 8. marts. 

      Sognemedhjælperudvalg   Referat er rundsendt. Christina orienterede om hendes 
arbejde på børne- familieområdet.  

      Organistudvalg Ikke haft møde 

      Kirkenetværk for børn og unge Ikke haft møde 

      Forum for Unge og Kirke Ikke haft møde 

O 09 Kontaktperson/formand     Intet 

 
O 

10 Nyt fra præsterne/ 
     kommende arrangementer 

På torsdag konfirmanddag ude af huset. Jens Chr. 
Christensen og Minna Kragh deltager udover allerede aftalte. 
Fastelavns-samarbejde med bl.a. Tante Andante og 
Handelsstandsforeningen og spejdere d. 18. februar. 
Christina J. Ø. Ruby er startet og deltager bl.a. i konfirmand-
undervisningen. Kristoffer Garne har overtaget formands-
skabet for Borgerskolen. Kristoffer Garne har sagt ja til at 
deltage på genoptræningsafdelingen på hospitalet. 
Bache Lauridsen fondens uddeling i december var lavere end 
normalt p.gr.a. kursfald m.m.. Opfordring til at søge igen. 
Velgørenhedsselskabet har modtaget et nedlagt legat. 
Præsters arbejdsmiljø i Viborg Stift undersøgt.  Generelt stor 
tilfredshed med arbejdet. For nogle præster er det et problem 
ikke at kunne holde helt fri. Fx om mandagen.   
Kristoffer Garne er med i arbejdsgruppen ang. Thøger Larsen 
fejring. Flere arrangementer planlægges.  

O 11 Eventuelt      Intet 

          Lukket møde 

 00 Formalia Deltagere: Menighedsrådet. Afbud fra Kirsten Løkke 
Anders Clausen og Jette Stokholm deltog ikke i dette møde 

 
 

01 Personaleforhold 
 

Der blev orienteret 

 02 Eventuelt Intet 

                                    Afslutning 

             O = Orientering        D = Drøftelse         B = Beslutning    


