Side 1

Varnæs Menighedsråd
Menighedsrådsmøde mandag d. 25. januar kl. 19.00
Afholdes:

Online møde- Zoom

Deltagere / Indbudte: Rolf, Marianne, Flemming, Dorthe, Sidsel, Vigga, Steen, Aase, Else og Anne Marie
Afbud Fra: Else (hun har ferie)

Punkt
1

Dagsorden
Godkendelse af dagsorden

2

Corona.
Opfølgning på jul-nytårsgudstjenester.
Status i dag

3

Graver / kirkeværge
• Medsendes mail fra Else

4

Formand.
Orientering om personale
• Face Book (Vigga)

Beslutning:
Godkendt
Der skal fremover være et fast orienteringspunkt
omkring økonomi.
Annemette har fortsat plejeorlov. Derfor er
gudstjenesterne forskubbet lidt, således at Anne
Nørlem kan vikariere, dog ikke når der er
altergang.
Der vil være altergang en gang om måneden og
det vil være den sidste søndag om måneden i
januar og februar.
Det besluttes at vi skal have rebstiger ved
trappen op til orglet og korpigerne, da det er af
sikkerhedsmæssige årsager. Else skal sikre at
rebstigerne er forsvarlige til dette formål.
Flemming aftaler med Ole hvordan de skal
fastgøres.
Flemming undersøger andre tilbud i forhold til, at
lave et område med materialer til graverne. Ang.
kasser til materiale. Flemming undersøger andre
muligheder og hvad belægningen koster hvor
kasserne skal stå.
Else beskrive hvilken forskel det vil gøre at have
de kasser.
Rolf undersøger hvad det er med røret ved
radiatoren, som er utæt.
I fyret som står i fyrrummet hos graverne, er der
blevet skiftet en ventil og beholder.
Falck har ringet og fortalt, at vi har et kursus med
førstehjælp som ikke er blevet brugt endnu.
Det er vedtaget at Else får dispensation fra
graveruddannelsen.
Vigga og Annemarie laver en dagsorden for en
samtale med Finn, bagefter tager de en samtale
med Finn angående Varnæs Kirkes Facebook side.
Det vil være en god ide at have Else med til denne
samtale.
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•

Orientering fra årshjulvisionsmøde.

•
•

Live Streaming
Køb af Kamera.

•

Kristelig dagblad

•

Møde for menighedsråd i
provstiet.

•
•

Meditation
Ansøgning fra Højskoleforeningen Menighedsrådet beslutter at støtte
Højskoleforeningen med 5000 kr.
Regnskabs instruksen gennemgås. Enighed om
Regnskabs instruks
hvem der er underskrifts berettiget. Det er kun
Bente der har mulighed for at hæve på kontoen.
Der sættes ikke et fast beløb for hvad Else og
Bente kan råde over. Fakturaerne godkendes
altid af kasserer eller formand. Der skal altid
indhentes tilbud fra tre udbydere hvis opgaven
overstiger 50.000 kr.
Den vedtægt der er for samarbejdet med Rise om
regnskabsfører giver et klart billede af de opgaver
der er kasserens og regnskabsførerens.
Menighedsrådet er indforstået med at vi sender
denne med.

•

•
•
5

5% midler
Møde med Bente og Jes Steen og
undertegnede.

Orientering fra præsten.
Konfirmander.

I forhold til årshjulet
Langfredag musik
Have fest den 20. august. En måske lidt
anderledes aften (der nedsættes en gruppe.)
Høst gudstjeneste d. 19/9 kl. 11
Sangaften 7/10
Allerhelgen planlægges senere.
Adventsmøde 27/11 kl. 14
Kor/musik og fællessangsaften den 30/11. Evt.
efterfulgt af et glas rødvin.
De 9 læsninger 5/12
Anne Mette hvad hun tænker om en
korpigekoncert i december, hvis det overhovedet
bliver en mulighed.
Vi planlægger at live streame to gang om
måneden og så er det i en overgang Sidsels datter,
som står for dette og så får vi afprøvet og fundet
ud af, hvilke udstyr vi har brug for. Sidsel aftaler
hvornår med sin datter.
Det besluttes at menighedsrådet får et fælles
abonnement på Kirke.dk, det er et abonnement på
et år. Prisen er på ca. 3000 kr. Sidsel og Annemarie
tager sig af dette.
Mødet for menighedsrådet i provstiet er flyttet til
den 14. april. Det er Annemarie, Vigga og Sidsel,
som deltager.

Annemarie og Sten mødes med Bente i denne
uge.
Konfirmationsundervisningen foregår ud fra en
katekismus, med gudstjeneste i teams.
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Sang i forbindelse med gudstjenesterne

6
7

8

Kommende arrangementer.
?
Eventuelt.

Næste møde:
Rygepolitik.
Arbejdsmiljø.

Konfirmanderne er delt op i tre hold og dette
fungerer godt.
Gudstjeneste med en korsanger fungerer fint.
Det nuværende format med en kort gudstjeneste
fungerer udmærket.
Sidsel fortæller at konferencen om Liturgi havde
været godt og lærerigt. Der blev talt om de tre
elementer i en gudstjeneste. Det intellektuelle
(belæring), det sociale (medlevende), diakoni og
det æstetiske. Sangen er en del af alle tre grupper.

Vi er enige om at gøre indsigelse mod regningen
fra den konsulent, som kom uanmeldt.
Næste møde er den 11 februar.

