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Afbud: Inge Degn, Sten Fjordside, Henrik Guldbrandt Kjær, Torben Hellmund forlod mødet efter pkt. 7,  

Dagsorden Beslutning 

01 Velkomst - 

02 Appel ved Ellen Brokhøj 
 

- 

03 Godkendelse af dagsordenen Godkendt. 

04 Orientering ved formanden Lillian orienterede om 
- Stillingsopslag kommunikationsmedarbejder. 
- Inge fik afslag fra kompetencefonden, der 

søges igen til juni.  
- Modtaget brev fra museumsinspektør 

emeritus Esben Graugaard, vedr. 
Nellikestræde.  

- Der er afholdt samarbejdsmøde med 
KFUM/K, et godt møde. 

- Menighedsmøde d. 26.03. 
- Areopagos har sendt spørgeskema, som Erik 

har udfyldt og spurgte til hvad vi synes om 
bogpakken vi modtager. Bøgerne kan lånes 
på kirkekontoret. 

05 Oplæg med Helle Bovbjerg, vedr. nyt 
dåbskoncept, med lystændingsanlæg 
(stort dåbsskib). 
 

Helle fortalte om visionerne for projektet og havde to 
skalerede modeller med, for at vise det visuelle udtryk. 
Helle har fået tid på statens lerværksteder i 
september, hvor skibet kan produceres. 
Det besluttes at Helle skal producere skibet. Erik 
kontakter Helle.  

06 Beslutningspunkter fra Bygge- og 
renoveringsudvalget 

- Besigtigelse af bænkeopstilling i 
kirken (kl. 17.00 inden spisning). 

- Beslutning om at kirken tidligst 
lukkes pga. renovering d. 
01.09.2024, så der kan 
planlægges bryllupper mv. indtil 
denne dato.  

 

- Det blev drøftet hvordan bænkeopstillingen 
blev oplevet og fordele/ulemper ved hhv. 
bænke og stole. Der arbejdes videre med 
stoleløsningen.   

- Det blev besluttet at kirken tidligst lukkes d. 
01.09.2024. 

07 Kirkegårdsbestyrelsen fremlægger 
visionerne for kirkegårdene og inviterer 
til kirkegårdsvandring d. 31.05.2023 kl. 
17.  

Kirkegårdsbestyrelsen fremlagde visionerne for 
kirkegårdene og krematoriet.  
Oplægget lægges på DAP under bilag.  

08 Regnskab 2022 til godkendelse. Regnskabet blev gennemgået og godkendt.  
Holstebro sogns Menighedsråd, CVR.nr. 30731948. 
Regnskab 2022. Afleveret d. 14.03.2023. 19:32 

09 
 

Beslutningspunkter fra Liturgiudvalget. 
 
Liturgiudvalget indstiller, at følgende 
ændringer vedtages: 

Fromesse 
3) Nadverindledning 

Det blev besluttet at 
nadverindledningen (ritual A) ”Kære 
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Fromesse 

1) Nadverindledning 

Vi foreslår og indstiller at 
nadverindledningen (ritual 
A) ”Kære Kristi venner …” 
udelades 

2) Meddelelser 

Vi foreslår og indstiller at 
meddelelser oplistes og 
læses kronologisk – altså 
i datorækkefølge og ikke 
som nu hvor 
gudstjenester kommer 
først. 

 
Højmesse med dåb 

1) Dåbsvers v/ koret efter dåben 

Vi foreslår og indstiller at 
dette dåbsvers udelades.  

2) Motet 

Vi foreslår og indstiller at 
motet efter prædikenen 
og den apostolsk 
velsignelse bliver fast 
liturgisk led. Organisterne 
understreger at motet er 
en vigtig og god 
udfordring for koret.  

3) Meddelelser 

Vi foreslår og indstiller at 
meddelelser oplistes og 
læses kronologisk – altså 
i datorækkefølge og ikke 
som nu hvor 
gudstjenester kommer 
først. 

 

Kristi venner …” udelades 
4) Meddelelser 

Det blev besluttet at meddelelser 
oplistes og læses kronologisk – altså i 
datorækkefølge og ikke som nu hvor 
gudstjenester kommer først. 

 
Højmesse med dåb 

4) Dåbsvers v/ koret efter dåben 

Det blev besluttet at dette dåbsvers 
udelades.  

5) Motet 

Det blev besluttet at motet efter 
prædikenen og den apostolsk 
velsignelse bliver fast liturgisk led. 
Organisterne understreger at motet er 
en vigtig og god udfordring for koret.  

6) Meddelelser 

Det blev besluttet at meddelelser 
oplistes og læses kronologisk – altså i 
datorækkefølge og ikke som nu hvor 
gudstjenester kommer først. 

 

10 Forslag til plan for ansættelse af ny kbf 
præst. 

Der kommer opslag til stillingen d. 02. maj, med udløb 
d. 22. maj.  
Niels Arne kontakter biskoppen vedr. dato for 
orienteringsmøde.  
Lillian kontakter Mette Nielsen vedr. 
stillingsbeskrivelse.  
Prøveprædikerne forventes afholdt i uge 22.  
Menighedsrådet fremsender indstilling til ansættelse 
inden sommerferien.  

11 Kirke.dk – skal der tegnes abonnement? Det blev besluttet at der ikke fortsættes med 
abonnement.  

12 KirkeCare ønsker base i Sognehuset og Det blev godkendt at KirkeCare kan bruge sognehuset 
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adgang til denne og evt. kirken med 
egen nøgle.  

til base. Der er udleveret nøgle til Karl Georg til 
sognehuset, med adgang til kælderen hvor der kan 
opbevares jakker, rygsække o.lign.  
Det blev besluttet at der gives adgang til nøgleboksen 
ved kirken, så det dermed er muligt at få adgang til 
kirken. 

13 Nedsættelse af udvalg til planlægning af 
afskeden med Erik Ladegaard. 

Susanne Nørskov, Sinne Dueholm, Klaus Johansen, 
Ellen Brokhøj og Mia Wriedt meldte sig til udvalget.  

   

 
 

Orientering fra udvalgene m.fl.  

a. Kirke- og ejendomsudvalg Johnny har indbudt håndværkere til licitation, 
tilbuddene blev modtaget i sidste uge på hhv. vinduer 
og injektsering.  
Tidsplanen er presset.  
Lang leveringstid på vinduer, samt overliggerne til 
vinduerne i stueetagen skal produceres inden 
vinduerne kan isættes.  
Tilbuddene ligger 30.000 kr. over overslaget, hvilket er 
dækket af afsatte midler til uforudsete udgifter.  
 
Der er bevilget 1.350.000 i 5%-midler fra provsitet, 
derudover er der afsat 1.250.000 i frie midler og 
500.000 i ligningsmidler til anlæg.  
 
Tilbud modtaget på ombygning af depotrummet, lå 
meget over overslaget, derfor foreslås det at sende 
opgaven i udbud.  
 

b. Bygge- og renoveringsudvalget Der er påbegyndt at undersøge muligheder for AV-
udstyr.  
Kunstneren Malene Bach kommer d. 30.maj.  

c. Ejerforeningen Ungdomsborgen Der er indkaldt til generalforsamling onsdag d. 15.03. 
kl. 17.  

d. Kirkegårdsbestyrelsen Kirkegårdsmøde d. 23.03. 
Susanne, Michael og næstformand fra Nørreland og to 
medarbejdere deltog i Kirkegårdskonference d. 09.03.  
Indledende budgetmøde d. 24.04. 
Provstesyn d. 28.03. 

e. Kirkepladsudvalg - 

f. Liturgiudvalg - 

g. Aktivitets- og koncertudvalg Stor tak for hjælpen til landsindsamlingen til Folkekirkens 
nødhjælp. Edith og Flemming påtog sig opgaven som 
indsamlingsledere. Der er indsamlet omkring 63.000 kr.  
Kræftens bekæmpelse Holstebro, har ansøgt om at afholde 
foredrag her i sognehuset, de har dog fundet en anden 
mulighed her i byen.  
Hverdagsaften d. 23.03. med Iben Krogsdal.  
Skærtorsdag, påskemåltidsgudstjeneste; bliver afholdt lidt 
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anderledes i år, spisning i kirken i forbindelse med 
gudstjenesten.  

h. Kommunikationsudvalg - 

i. Børne – og Ungeudvalg Karina er virkelig driftig og kreativ. 
Organisationsmøde d. 23.08. 

j. Menighedsplejen Erik deltager i konference ”Sammen om…” 
omhandlende det diakonale arbejde i Viborg stift.  

k. Nyt fra præsterne Mia har fået bevilget udbygning af sin uddannelse, 
med kursus om ”digital sjælesorg”.  
Korshærens Familiearbejde flytter over i lokaler på 
sygehusgrunden.  

l. Nyt fra kontaktpersonen Der er planlægges ét månedligt fast møde med 
medarbejderne og en dag i måneden hvor Lene vil 
være tilgængelig i et tidsrum i huset.  

m. Nyt fra personalegruppen Medarbejdermøde afholdt i dag.  
Plan for MUS og APV.  

n. Nyt fra kirkeværgen - 

13 Eventuelt Menighedsmødet d. 26.03. – dagsorden er klar. 
Der er brug for hjælp til servering af suppe (Ellen og 
Steen), oprydning (Anette og Hanne), opvask (Sinne) 
og servering af kaffe/småkager (Sojvejg) og referat 
(Anette). 

 
Underskrifter: 
 
____________________________  _____________________________ 
Lillian Lund Tinggaard                       Erik Ladegaard 
 
_____________________________  _____________________________ 
Niels Arne Christensen   Anette Ejsing 
 
_____________________________  _____________________________ 
Mia Wriedt    Henrik Guldbrandt Kjær 
. 
_____________________________  ____________________________  
Elisabeth Bust Villadsen    Ellen Ingrid Brokhøj 
 
_____________________________  _____________________________ 
Hanne Øllgaard Madsen    Anette Hoffmann 
 
_____________________________  _____________________________ 
Henning Byskov    Inge Nyboe Degn   
 
_____________________________  _____________________________ 
Lene Marie Dalsgaard Nørlund  Torben Nørskov 
 
_____________________________  _____________________________ 
Sinne Irene Dueholm    Solvejg Led Sandholm 
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_____________________________  _____________________________ 
Sten Fjordside    Susanne Holzendorff Nørskov 
 
_____________________________  
Torben Hellmund 


