
Varnæs Menighedsråd 

Menighedsrådsmøde tirsdag den.23. november OBS -kl. 20:00 

Afholdes: Konfirmandstuen, Varnæs Præstegård   

 

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

 

Afbud: Rolf 

 

Punkt Dagsorden Beslutning: 

1 Godkendelse af dagsorden 
Underskrift af referat fra d. 11/11 2021 

Godkendt. 

2 Kasserer. 
Økonomi. 
Prioriteringsliste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skimmelsvamp. 
 
 
 
 
 
 
Gangbro 

 
Vi har siden vores sidste møde fået lavet ting fra 
vores prioriteringsliste for ca. 100.000 kr. som vi 
har fået regninger på. 
Rolf vil rykke for at få skiftet radiatorerne. 
Vi har havde fået en regning fra Elkær 
maskinstation vedr. slamsugning/spuling af 
minirenseanlæg. Sten afmelder dette, da der ikke 
er behov for dette fremover. 
Vinduespudseren har ikke varetaget opgaven 
med, at pudes vinduerne i præstegården 
tilfredsstillende. 
Klaveret er i konfirmandstuen er blevet stemt. 
Flemming var sat ud for døren, da det blev 
besluttet at han står opgaven med, at skifte 
flagstangen i præstegården. 
 
Det fungerer fint med genvækstanlægget og der 
er kommet en god varme i præstegården. 
Sidsel er glad for, at det fungerer med husvognen 
som genhusning. 
Filteret skal skiftes inden jul og dette sørger 
Flemming for. 
 
Den kommer i uge 47 og Flemming følger op på 
gangbroen samt loftet på Sidsels badeværelse. 
 
 

3 Orientering fra præsten. Helbredsmæssigt er Sidsel tilbage på 18 timer og 
hun forventer at være tilbage på fuld tid i starten 
af det nye år. 
 



Fra omsorgskontoen til f.eks. julehjælp er der en 
beløbsgrænse på 1000 kr. Sidsel skal lave en 
orientering med underskrift til Bente. 
Annemette og Sidsel har i dag valgt julesalmer. 
Kaffen efter gudstjenesten, når der har været 
nadver er en god ide. Sidsel spørger Else om 
kaffen kan flyttes ind i sideskibet, da det er koldt i 
våbenhuset. 
Kollekten i gudstjenesten er efterspurgt af nogle 
sognebørn. Sidsel ønsker på nuværende 
tidspunkt ikke at ændre på gudstjenesterne, da 
vikarerne har kørt med normal højmesse. 
 
 

4 Kontakt person. 
Personale situation. 

 

5 Graver / kirkeværge. 
 

Sygedagpenge refusionen vedrørende Else er 
godkendt. Erstatningssagen tages der stilling til 
efter behandlingen af armen. 

6  
 

Formand. 
Konstituering. Se bilag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gudstjenester/juleaften. 
 
 
Corona. 
 
 
 
Konfirmander 

 
Formand: Annemarie 
 
Næstformand: Sten 
 
Kontaktperson: Dorte 
 
Kassere: Sten 
 
Kirkeværge: Rolf 
 
Bygningssagkyndig: Flemming 
 
Sekretær: Vigga 
 
Skole og kirke samarbejde: Sidsel og Åse 
Tovholder i forbindelse med aktiviteter og 
arrangementer: Åse 
 
Sten vil gerne streame gudstjenesten kl. 15.30. 
Gudstjenesten 2. juledag her henvises til Felsted. 
 
Der skal fremvises Coronapas ved 
julegudstjenesten. Der kan være 225 personer i 
kirken. 
 
Vi følger de retningslinjer som måtte forekomme 
på dette tidspunkt. 
 



Sidsel har endnu ikke konfirmanderne, det er Eva 
Løbner som har dem. 
 
 

7 Kommende arrangementer. 
 
Sang aften 7/12 
 
Advents møde. 26/11. kl. 14 gudstjeneste 
 
 
 
Julefrokost d. 14 december 

 
 
Sangaften er planlagt. 
 
Vi kan dække bord fra kl. 13.00: 
Tove og Åse hjælper med at dække bord. 
Sten og Lillian laver kaffe. 
 
Vigga henter maden. 
Dorte og Åse dækker bord. 

8   

9 Næste møde 
 
Forslag til emner. 

 

13 januar. 
 
På næste møde tager vi stilling til hvornår Juncker 
Vigges træ plantes. 
Lægmandsgudstjenester. 
Vi skal have en generel drøftelse om, hvornår er 
det en gudstjeneste og hvornår er det en koncert 
eller lignende. 
Aftengudstjeneste. 
Vi tager emnerne op løbende i det nye år. 
Drøftelse af internet. 

9 Evt. Minikonfirmanderne: Læren sender en mail til 
Sidsel, således at det kan blive i lærens faguge 
engang i 2022. 

 


