
 

 

 

HELTBORG KIRKE 

 

 

    

 

 

 

REFERAT 
nr. 10/2021 

af menighedsrådsmødet den 9. november kl. 19.00 

hos Lis Skammelsen, Toftumvej 5 

Tilstede: Lis Skammelsen, Lars Henriksen, Lisbeth Andersen, Jette Svensson, Maja Holm-

Cilleborg, Jens Thomsen og Annelise Ravnsgård Pedersen 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.  

2. Valg 

Stemmetællere: Jens og Maja 

a) Formand 

Lis Skammelsen 

b) Næstformand 

Lars Henriksen 

c) Sekretær 

Annelise Ravnsgård Pedersen 

d) Kirkeværge 

Lisbeth Noer Andersen 

e) Kasserer 

Annelise Ravnsgård Pedersen 

f) Kontaktperson 

Jette Svensson 

g) Aktivitetsudvalg 

Jette Svensson, Lars Henriksen og Lisbeth Noer Andersen 

h) Præstegårdsudvalg 

Lars Henriksen 

i) Underskriftsberettiget 
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Lis Skammelsen og Annelise Ravnsgård Pedersen 

3. Orientering ved formanden 

Lis orienterede om indkommen post 

Invitation til deltagelse i bispevielse i Budolfi Kirke, Aalborg. Lis deltager fra vort sogn 

Pixi bøger indkøbt i 2020 skal fordeles i de tre sogne, så de kan uddeles til børnene 

juleaften 

Helligtrekonger – gudstjeneste den 2. januar 2022 kl. 10.30 i Heltborg Kirke. Der serveres 

kransekage og champagne. Lis køber ind og bager kransekage 

4. Kassererens punkt 

a) Godkendelse af endeligt budget 2022 

Budgettet blev godkendt og er afleveret med følgende tidsstempel: 

Heltborg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 31815894, Budget 2022, Endelig budget 

afleveret d. 09-11-2021 08.24 

b) Kvartalsrapport 

Kvartalsrapporten var udsendt og blev gennemgået. Vi forventer ikke frie midler i 

dette regnskabsår 

5. Præstens punkt 

Maja kommer med samtalekort om diakoni 

Maja er tilbage og er bagud med alt 

Der er pt. 11 konfirmander – og måske kommer der et par stykker mere. Indkøb fordeles 

med 2/3 til Boddum-Ydby og 1/3 til Heltborg 

Minikonfirmander – vi er håbløst bagud. Menighedsrådet er velvilligt indstillet i forhold 

til at yde den hjælp, der skal til for at få undervisningen afviklet. Det er menighedsrådets 

opgave at få afviklet minikonfirmandundervisning 

Jette og Annelise melder sig til fra Heltborg Sogn at stå for undervisningen 

Vi foreslår, at der startes op med 4.-5. klasse ved en familiegudstjeneste den 16. januar 

2022 i Boddum Kirke kl. 14.00 

3. klasserne starter op i uge 8-2022   

6. Graverens punkt 

Varmepumpen i graverhuset er blevet repareret 
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Elledningen, der blev ødelagt sidste år, er blevet repareret  

7. Præstegårdsudvalg 

Intet at bemærke 

8. Aktivitetsudvalg 

Et fint arrangement i Ydby Kirke den 10. oktober 

Nyt møde den 4. januar 2022 kl. 19.00 

9. Planlægning af adventsgudstjeneste den 2. december 2021 kl. 19.30 

Det bliver et anderledes koncept, da der ikke medvirker et kor – det bliver ”Syng julen 

ind” med læsning af korte fortællinger 

Annelise lover at trække i trådene og få et program klar 

Der tages kontakt til de ansatte i sognene om at medvirke 

Der serveres kaffe m.m. i våbenhuset/kirken 

Der købes lagkagebunde – Lisbeth klarer sammenlægningen 

Lis bestiller afghanske klejner hos bageren 

Lisbeth sørger for service fra forsamlingshuset 

Alle medbringer to kander kaffe – Annelise tager vand med og røde servietter 

Laminerede skilte – til alle kirker – og andre steder i sognet – Annelise klarer dette. Jette 

skal have det tilsendt, så hun kan ligge det på Heltborgs Facebookside, og det sendes til 

Marion, så det kan komme på hjemmesiden 

10. Køb af løvsuger 

Den gamle kan ikke mere, og der SKAL findes en erstatning for den 

Vi ansøger provstiudvalget om at bruge penge fra de frie midler/projektkontoen til indkøb 

af løvsuger 

11. Mødedatoer 2022 

Torsdag den 13. januar kl. 19.00 hos Jens Thomsen, Siagervej 2 E, Ydby 

Torsdag den 10. februar kl. 19.00 hos Annelise Ravnsgård Pedersen, Skårhøjvej 2, 

Heltborg 

Torsdag den 17. marts kl. 19.00 – fællesmøde i konfirmandstuen 

Torsdag den 24. marts kl. 19.00 – regnskabsmøde i konfirmandstuen 

Tirsdag den 5. april 2022 kl. 19.30 - Syng påsken ind i Heltborg Kirke 
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Torsdag den 2. juni kl. 19.00 – budgetmøde hos Lars Henriksen, Viborggårdvej 12, 

Heltborg 

Torsdag den 25. august kl. 19.00 hos Jette Svensson, Toftumvej 22, Heltborg 

12. Eventuelt 

De sidste ting omkring fællesarrangementet i næste uge kommer på plads 

 

Referent: Annelise 

 

 

 


