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Varnæs Menighedsråd
Referat
Menighedsrådsmøde torsdag den. 5. december 2019
Afholdes:

Konfirmandstuen, Varnæs Præstegård

Deltagere: Mai-Britt, Bente, Dorthe, Rolf, Verner, Flemming og Anne Marie
Afbud: Aase og Else
Referat: Anne Marie
Punkt
1

Dagsorden
Godkendelse af dagsorden

Beslutning:
Dagsorden godkendt

2

Kasserer
• Orientering om revision

Revisionsfirmaet har været på kontrol besøg. Der
var ikke umiddelbar kommentarer

3

Præst
• Orientering fra præsten.
• Besøg af konfirmanderne fra
Nørrebro i Varnæs.
• Dåb og Nadver, oplæg fra MaiBritt

Mai Britt har sagt sit embede op og forlader
Varnæs d. 1 feb. 2020.Hun flytter til Flensborg.
Mai-Britt holder ferie de sidste 14 dage.
Vi planlægger afskeds gudstjeneste d 19/1 Vil
forsøge at låne skolen.
Der er tur til Nørrebro d 31 jan AM tager med
sammen med tre forældre. Mai-Britt står for
planlægningen. Der er forældre møde
d.21/1.Theresia varetager gudstjenesterne og
andre kirkelig handlinger.

4

Graver / kirkeværge
• Opfølgning på emner fra sidste
møde

Døre til fyrrummet er ikke lavet. Flemming skal
være sammen med Staugård og vil høre ham det
samme med yderdøren til kirken
Der er købt Asti til nytår. Rolf sørger for
kransekage.
Der købes fakler. Else er orienteret.
Der er bestilt holder til stigen. Else er kontaktet
og siger den passer.
Tjæring af klokketårnet tages der stilling til næste
år. Rene kontaktes.
Der skal også tages stilling til alger på kirkens vest
gavl.
Lyng varetager snerydning, hvis det er
nødvendigt i uge 3,4,5 og 6. I den periode er
Frank ikke på kirkegården.
Det udvendige lys vil blive efterset. Indtil vi ved
hvad der skal laves, skal lyset være tændt hele
tiden.
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Vi beder Else undersøge ved Dan-sand hvad en
katefalk koster. Det er svært at bære en kiste
ned.
Opmåling på kirkegården. Vi beder Else kontakte
graver forening ang. deres muligheder for at
varetage dette og oplyse en pris for det.
Else køber nyt legetøj til poserne i kirken.
Der skal tages stilling til kirkestien og belægning
til jan mødet.
5

Formand
• Problemer med udluftningen i
præstegården
• Højskoleforeningens forlag til
fællesforedrag i sæson 2020 /
2021 med menighedsrådet.
• ”Bladet”
• Overskud fra Høstgudstjenesten
• Møde den 11 jan. i Sønderborg
om lituragi.

6

Opfølgning på arrangementer
• Advents møde den 29. nov.

7
Kommende arrangementer
•
•

8
9

Jule koncert med Rytmebaks den
12. december.
Gudstjenester i julen og nytåret

Eventuelt
•
Næste møde
• 15. Jan. 2020
Emner til mødet:
• Styning af lindetræer
• Kirkegårdsvedtægter
• Menighedsrådsvalg efteråret
2020

Udluftning skal undersøges i perioden hvor
præstegården står tom.
Foredrag i højskole foreningen. Lidt forskellige
meninger. Der blev aftalt, at der skal tænkes på
evt. emner til næste møde.
Der blev orienteret om Bladet og et forslag om at
Bladet fremover kun udkommer 4 gange om året.
Det er ikke et ønske fra vores side.
Gudstjeneste planen i Bladet er med for småt
skrift. Ønskes ændret.
Det indkommende beløb kr.2026,50 fra høst
gudstjenesten gives til spejderne.
Vi skal tilmeldes til Sønderborg senest d. 19/12
Enighed om at Adventsmødet forløb godt. Vi vil
forsøge næste år at få plejehjemmet til at køre
med en bus.
Julefrokost med de ansatte forløb godt.
Julekoncerten planlægges af Bente og AM. Der
har været koncert og det var en rigtig god aften.
Mai- Britt har planlagt gudstjenesterne.
AM har planlagt lysgudstjeneste med Theresia og
Helle i børnehaven til d. 26 jan.
Vor regnskabsfører Bente deltager til næste
menighedsråds møde d 24/2
Visionsmøde i marts. Forsøge at planlægge med
Kirsten Sønderby og en orientering om valget.
Der købes gaver til korpigerne. Dorthe vil
kontakte Anne Mette og høre hvem der skal have
gaver.
Bente køber julegaver til de ansatte.

