
Varnæs Menighedsråd 

Menighedsrådsmøde tirsdag den. 18. maj kl. 19 

Afholdes: Konfirmandstuen, Varnæs Præstegård   

Deltagere / Indbudte: Rolf, Marianne, Flemming, Dorthe, Sidsel, Vigga, Sten, Aase, Else og Anne Marie 

Afbud:  Rolf og Marianne 

Punkt Dagsorden Beslutning: 

1 Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt. 

2 Kasserer 
Budget 2022 
Kvartalsrapport 
 

Der er afsat 10.000 kr. til internet i kirken.  
Der undersøges hvorledes de har gjort i Rise, 
dette vil Sidsel taler med Morten fra Rise kirke. 
IT i kirken sættes på dagsorden til efteråret, 
hvilke muligheder og ideer har vi. 
Der er bevilliget penge til, at en korpige kan få 
sangundervisning. 
Der er afsat 50.000 kroner til reparation af 
digerne. Vi forventer at der skal afsættes 
lignende beløb de følgende år. 
Der sat penge af til en miljørive næste år. 
Der er sat penge af til fældning træer i 
forbindelse med etablering af materialeplads. 
I år 2022 har vi fået ekstra 125.000 til mere præst 
for pengene. 
Der bliver udbetalt honorarer til menighedsrådet 
på ca. 30.000. 
Bidrag budget afleveret den 12.05 2021 kl. 08.28. 
Menighedsrådet godkendte budget 2022. 
Vi beslutter at kirkebladet kun skal uddeles til 
sognebørn i vores sogn. 
 

3 Præst 
Kirkens Liturgi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Præludium 
Indgangsbøn v. kirkesanger (eller 
lægmandslæser) 
Salme 1 
Hilsen med korsvar, læsning og trosbekendelse 
Salme 2 
Evangelium uden korsvar, prædiken, lovprisning, 
kirkebøn, meddelelser og velsignelse. 
Salme 3 
Fadervor og velsignelse – eller altergang, 
nadverritual B med sidste vers af ”O du Guds 
lam”. 
Salme 4 
(V. altergang er salme 4 en nadversalme og der 
lyses velsignelse inden salme 5) 



 
 
 
 
 
 
 
 
Præstegård ang. skimmelsvamp 
 
 
 
Jordstykke. 
 
 
Konfirmation og indskrivning. 

 

Udgangsbøn 
Postludium 
  
Altergang 2 gange om måneden på faste søndage 
+ efter behov, når dagens tekster lægger op til 
det. 
 
 
Der er intet nyt fra arkitekten, da rapporten ikke 
er kommet. Der er skimmelsvamp i det ene 
værelse. 
 
Sidsel får tilladelse til at have en hestefold på 
jordstykket. 
 
Konfirmationen er den 21. august. Else laver en 
plan for hvorledes kirken skal pyntes. Dorthe og 
Åse hjælper med at pynte kirken om fredagen 
den 20. august. 
Søndag den 29. august er der indskrivning i 
forlængelse af gudstjenesten. 

4 Graver / kirkeværge. 
 
 
 
 
Yderdør til kirken 
 
 
 
Varme rapport 
Varme i kirken 

 

Else sender en mail til Rolf om, at vandhanen ved 
klokketårnet løber langsomt. 
Tilbyde dem fra lokalhistorisk om, at de gerne må 
udstille i glasskabet i våbenhuset. 
 
Flemming tager kontakt til Bent Staugaard om 
hvordan døren skal males eller lakkes det 
sammen med døren til kabel. 
 
Smeden har fået alle dele til at reparer fyret. Han 
kontakter graveren inden han kommer. 
Flemming undersøger muligheden for at købe 
nye radiatorer. 

5 Formand 
Kalkning 
 
 
 
 
Kirkesyn aftale tidspunkt 
 
 
Korpiger 

 

Den vestvendte kirkegavl skal algebehandles inde 
kalkning. 
Kalkning af kirkens vestgavl samt præstegården 
bliver lavet til efteråret. 
Flemming indhenter priser på algebehandling. 
 
Kirkesynet er tirsdag den 29. juni kl. 17.00, i 
forbindelse med menighedsrådsmødet. 
 
Annemette vil gerne i gang igen og hun vil gerne 
have en øvedag inden sommerferien. 
 
Plejehjemsgudstjenester starter igen og er om 
torsdagen, således at Annemette kan spille til og 
efterfølgende have korpiger. 



Skole kirkesamarbejdet; Åse og Sidsel undersøger 
tiltagene og følger op på det. Vi fortæller om det 
på næste menighedsrådsmøde. 
 

6 Kommende arrangementer 
 
 
 
 
 
Sommerfest. 
 

 

2. pinsedag er der friluftsgudstjeneste ude på 
Varnæs Vig. 
 
Skolen forventer at åbne op til vores 
adventskomsammen den 26. november kl. 14.00. 
 
Fredag den 27. august. 
VBIF vil gerne være en del af festen og hjælpe til 
med øl og vand. Der skal nedsættes et udvalg 
som planlægger festen. Der skal gerne være et 
møde snart. Vigga melder tilbage, når hun ved 
lidt mere om egen fest. 
 
Facebook: Finn nægtede at modtage et anbefalet 
brev fra menighedsrådet om, at hvis han ikke vil 
overdrage Sitet Varnæs Kirke til menighedsrådet, 
så bliver han anmeldt til datatilsynet. 

7 Kontakt person. 
Personale situation 

 

Frank fik sin opsigelse den 28. april. 
Jakob vil lave et jobopslag, hvor ansøgningsfristen 
er den 16. juni. Ønsket er at den nye graver-
medhjælper kan starte 1. august Stillingen er på 
32 timer om ugen. 

8 Næste møde 
 
 
 
Planlægge kommende møder. 

 

Tirsdag den 29. juni kl. 17.00, hvor vi har 
kirkesyn. 
Bagefter spiser vi inden mødet. 
 
Tirsdag den 24/8 kl. 19.00. 

9 Evt. Vi tænker over om vi skal holde 
menighedsrådsmødet fast den 2. tirsdag i 
måneden fra med den 14. september. 

   

 
 
 


