Menighedsrådsmøde den 15/2 2020
Tilstede: Verner, Bente, Dorthe, Anne Marie, Rolf, Flemming Else. Referent Åse

Ansættelse af ny præst i en 75% stilling: Datoer for forløbet.
Opslag i præstebladet; Deadline i bladet 21.02.20; Opslag 03.03 – 23.03
Orienterende møde med biskop og provst; den 30.03.20 kl. 19.00.
Prøveprædiken periode; i uge 15 og 16.
Indstillingsmøde med provsten: 21.04.20
Ansættelse den 01.06
Indsættelsesdato den 07.06.20

Kirkestien: Else udfærdiger en skrivelse om regnvandet på stien, som forårsager skred af stenmel. Derfor er
der afprøvet forskellige tiltag, for at afhjælpe problemet. Skrivelsen med overslag på hvordan problemet
kan afhjælpes sendes til provstiet. Rolf sørger for at sende den til provstiet.
Vi har haft en drøftelse om en katafalk. Else siger at der bruges bukke og hun har ikke oplevet, at det er et
problem ved begravelser med kister. Nuværende tænker vi, at indkøb af en katafalk ikke er aktuelt.
Else køber en voksdug til det lille bord, som bruges til forskellige ting, såsom kirkekaffe efter gudstjeneste.
Else køber lejetøj til kirken for 400 kr.
Else får bevilliget 5000 kr. til at købe stauder, som plantes på de tomme grave. Blomsterne kan bruges inde
i kirken ved kirkelige handlinger.
I år skal vi kun have et juletræ i kirken.
Else har et ønske om at få båse, til at have jord, grus, sand og grønt affald i.
Der er møde ang. Nikolaj og hans flexjob, hvor der forhåbentlig bliver en afklaring på hans fremtid her.
Der bliver rykket for reparation af døren til fyrrummet og kirke. Dette sørger Flemming.
Flemming kontakter en ang. udluftningen af præstegården. Isoleringen ses an.
Rolf kontakter Rene ang. dyvler og renovering af klokketårnet.
Opkapning af Lindetræer i uge 7; prisen er 42.000 eksklusiv moms. Der er sørges for afspærring og daglig
oprydning.
Watersystem A/S, har undersøgt spildevand. Alt ok.
Else kontakter Varnæs Løkke maskinstation ang. kloakken i præstegården.
Anne Mette bevilliges kursus. Der er korstævne i Vejle.
Else laver en korrespondance med Sten Kruse ang. Varnæs Kirkes hjemmeside.

Konfirmandernes undervisning er planlagt i den sidste periode.
Else vil i en periode være administrator på Varnæs Kirkes Facebook side.
Theresia fra Feldsted varetager præstefunktionen i Varnæs kirke.
Fremtidssikret tiltag skal tages op når det er relevant, pengene til dette bliver fastlåst og provstiet skal
orienteres.
Receptionen efter afskedsgudstjensten: Anne Marie har sørget for både lidt til ganen og drikkevare.
Dorthe henter de vare som vi skal have hos købmanden samt blomster til bordpynten. Anne Marie henter
cannapeer og pindemadderne i Feldsted.
Dorthe og Åse sørger for borddækningen på skolen. Et langbord med hvide duge og tallerkener.
Lysgudstjenesten er den 26. januar kl. 15.30. Bagefter er der varm cacao og fastelavnsboller.
Visionsaften den 16. april. kl. 19.00.
Anne Marie vil undersøge om Theresia vil komme til vores næste møde den 24 februar og hilse på os.
Emner som vi tager på til næste møde: Anne Marie vil fremlægge noget om vores udgifter. Klargøring af
præstegården.
Der er et kursus i valg af menighedsråd 2020 den 12. marts fra kl. 18.00 til 21.30 på Folkehjem Anne Marie
og Dorthe deltager. Orienteringsmødet vil være den 12. maj. Den 15. september kan alle medlemmer af
folkekirken deltage i det lokale sogn valgforsamling.

