
Menighedsrådsmøde	  d.5/4-‐17	  
	  
Afbud	  Johnny	  ,	  Verner,	  Mai-‐Britt	  deltog	  i	  pkt.2	  ,	  3	  og	  4	  
	  

-‐ Vi	  drøfter,	  hvad	  der	  er	  vigtigt	  at	  bibeholde	  i	  vores	  årshjul.	  
Vi	  er	  glade	  for	  vores	  traditioner	  til	  Lysgudstjeneste	  ,	  Byfest	  ,	  
Pinse-‐udegudstjeneste	  samarbejde	  ,	  Høstgudstjeneste	  ,	  
Aktivigdag,	  samarbejde	  i	  Team-‐Øst	  ,	  skolesamarbejdet	  ,	  
samarbejdet	  med	  vores	  venskabsmenigheder	  i	  Husum	  og	  
Nørrebro	  ,	  Højtider	  må	  gerne	  være	  med	  andre	  
arrangementer	  .	  
	  
De	  ting	  vi	  ikke	  gør	  mere	  er	  sommer	  mødet	  ,der	  er	  fjernet	  af	  
årshjulet	  .	  Åben	  kirkedag	  er	  ikke	  længere	  med	  .	  	  
	  

-‐ Vi	  som	  menighedsråd	  hæfter	  ikke	  økonomisk	  ,	  hvis	  vi	  	  
handler	  efter	  stiftes	  og	  provstiets	  anbefalinger	  .	  

-‐ Varnæs	  sogns	  menighedsråd	  Godkender	  
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-‐ Vi	  vil	  gerne	  fremadrettet	  støtte	  Bibelselskabet	  til	  gaver	  for	  
konfirmander	  .	  Det	  vil	  være	  fint	  med	  et	  udvalg	  for	  
konfirmanderne	  at	  vælge	  imellem.	  Det	  	  skaffes	  hjem.	  

-‐ Vi	  godkender	  at	  2.juledag	  aflyses	  .	  2.påskedag	  vil	  
fremadrettet	  gå	  på	  skift	  mellem	  Felsted	  og	  Varnæs.	  

-‐ Der	  undersøges	  hvad	  muldvarpe-‐gødningen	  består	  af	  .	  Det	  
bestilles	  ,	  hvis	  vi	  kan	  sige	  god	  for	  indhold	  .	  

-‐ Armeringsunderlag	  til	  udvidelse	  	  af	  parkeringsplads	  ved	  
præstegård	  ,der	  udarbejdes	  materiale	  til	  udbud.	  

-‐ Brandalarmerne	  er	  afprøvet	  og	  anskaffet	  .	  De	  opsættes	  nu.	  



-‐ Gavlen	  på	  præstegården	  kalkes	  igen	  .	  Hvis	  gavlen	  efter	  4-‐6	  
mdr.	  ser	  lige	  sådan	  ud	  som	  nu	  ,	  skal	  arbejdet	  fra	  nu	  betales	  .	  
Det	  kan	  skyldes	  alger	  i	  murværket	  .	  	  

-‐ Kalkning	  af	  kirken	  sendes	  i	  udbud	  .	  Der	  udarbejdes	  
udbudsmateriale	  fra	  præstegårdsudvalget.	  

-‐ Marcussen	  har	  svaret,	  at	  det	  ikke	  er	  muligt	  at	  få	  nyt	  orgel	  .	  
Det	  er	  muligt	  at	  forbedre	  orglet	  .	  Vi	  afventer	  tilbud	  .	  

-‐ Vedtægter	  for	  kassereren	  er	  gennemlæst	  og	  godkendes	  af	  
menighedsrådet	  .	  

-‐ Ved	  konsulentrunden	  vil	  vi	  gerne	  drøfte	  jernvinduerne	  i	  
kirken	  .	  Vinduerne	  	  ruster,	  der	  skal	  findes	  en	  løsning.	  

-‐ Førstehjælpskursus	  bestilles	  til	  ansatte	  og	  de	  
menighedsrådsmedlemmer	  der	  vil/kan	  deltage.	  

-‐ Bæredygtig	  kirke	  :	  Flertallet	  af	  menighedsrådet	  ønsker	  
ingen	  officiel	  politik	  for	  området-‐derfor	  kommer	  der	  ikke	  til	  
at	  ligge	  noget	  på	  skift	  .	  Man	  mener,at	  bæredygtighed	  er	  
noget	  man	  helt	  automatisk	  tænker	  over	  og	  handler	  efter.	  

-‐ Vi	  fornyr	  aftale	  med	  Mortalin.	  


