Varnæs Menighedsråd
Menighedsrådsmøde tirsdag den. 29 juni kl. 17
Afholdes:

Mødes på parkeringspladsen. Konfirmandstuen, Varnæs Præstegård

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

Afbud: Sidsel og Marianne

Punkt
1

Dagsorden
Godkendelse af dagsorden

Beslutning:
Godkendt
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Personale situationen.

Der er ansat en ny gravermedhjælper. Han
hedder Kasper og han starter på mandag den 6/7
2021.
Else er fortsat sygemeldt med sit håndled.
Elses skade er blevet godkendt som en
arbejdsskade.
Else varetager dog kontorarbejde og kirkelige
handlinger i nogle enkelte timer.
Vi har ansat en i et vikariat for Else som starter på
torsdag den 2/7 2021 på 32 timer. Han hedder
Svend Anker Iversen.

Ferie

Kasper og Svend skal ikke afholde ferie.

Præst

Sidsel er fuldtids sygemeldt
Hun har frasagt sig at have konfirmanderne fra
Fjordskolen det kommende år.
Theresia varetager nogle af gudstjenesterne.

Præstegård ang. skimmelsvamp

Flemming vil gerne med næste gang arkitekten
skal ind i præstegården.

Konfirmation og indskrivning.

Konfirmanderne kan indskrives sig digitalt.

Graver / kirkeværge.
Varme i kirken.

Rolf sørger for at købe en Hotspot, således at
varmen kan styres fra denne via en app.

Hjælp til praktisk arbejde

Dette punkt er ikke længere aktuelt.

Formand.
Orientering.

Annemarie har informeret om at der er valg i
Provstiet og hele menighedsrådet bakker op om,
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Yderligere information følger på mail
senere.

at hun genopstiller. Sten deltager sammen med
Annemarie på det møde.
Menighedsrådet kan bibeholde samarbejdet med
skolen og den nye pedel.
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Kommende arrangementer

Der er konfirmation den 21/8.
Kasper hjælper denne dag
Tove hjælper med at pynte i kirken.
Else laver sangbladet til denne dag.
Else spørger om Arne vil tage flaget ned.

Sommerfest

Sommerfesten er den 27/8 2021 kl. 17.00.
Vigga har arrangeret musik og underholdning.
Vi låner borde og bænke af klubhuset og skolen.
Efterskolen sørger for salat og kartoffelsalat.
Idrætsforeningen sørger for øl, vin og vand.
Tilmelding skal ske til Sten senest den 22/8. Dette
vil stå i bladet og komme på Facebook.
Flemming og Rolf hjælper med det praktiske med
borde og stole.
Rolf sørger for kul og grill.
Dorthe køber kaffe.
Åse bager en kage og beder to mere om at bage
en kage.
De af os som kan møder her kl. 16.00.

Landemode
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Face Book

Næste møde
Planlægge kommende møder.

Der er landemode med generalforsamling den
3/9 kl. 15.00 i Harmonien og Domkirken i
Haderslev.
Vigga fortæller om hvilke tanker og ideer hun har
til Facebook, hun vil gerne at der kunne stå hvilke
salmer der skal synges, evt. en enkelt sætning af
den kommende gudstjeneste. Dog er det først
noget, som kan starte op når Sidsel er raskmeldt.
Dertil vil hun hver uge skrive dato og klokkeslæt
for den kommende gudstjeneste.
Vi skal på sigt overveje om vi vil streame
gudstjenester.
Næste møde er den 24/8 kl. 19.00.
Vi vil fremadrettet holde menighedsrådsmødet
den næstsidste tirsdag i måneden kl. 19.00.
21/9, 19/10 og 23/11
Den 14/12 holder vi menighedsrådsmøde med
julefrokost.
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Evt.

På næste møde tager vi DAP om angående de
mails som ligger der.
Sten kommer med et oplæg.

