
Varnæs Menighedsråd 

Menighedsrådsmøde tirsdag den.21. september kl. 19 

Afholdes: Konfirmandstuen, Varnæs Præstegård   

 

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

 

Afbud: Dorthe, Sidsel og Marianne 

 

Punkt Dagsorden Beslutning: 

1 Godkendelse af dagsorden  

2 Kasserer 
Orientering om de prioriterede opgaver. 
 
 
 
 
 
Godkendelse af budget 
 
 
Protokolat 2020 
 
 
Skovbo data. 
 
Skimmelsvamp/Genhusning. 
 
 
Kørsels bemyndigelse til Else og Kasper 
 
 
Bladet og omdelings område. 
 
Nørkle damer/basar. 
 

Radiatorer i konfirmandstuen skal udskiftes 
prisen er ca. 9000 kr. 
Skorstenspibe afventer arkitekt inden 
istandsættelse. 
Radiatoren i kirken samt et par bænkradiatorer 
skal skiftes hurtigst muligt.  
 
Endeligt budget afleveret den 20.09.2021 kl. 
12.35. 
 
Protokolat for 2020 er behandlet og 
underskrevet. 
 
Vi ændrer intet i forhold til Skovbodata. 
 
Der er bestilt en beboelsesvogn til genhusning og 
Sten afventer kontrakt på lejen af denne. 
 
Kørselsbemyndigelse til Else og Kasper er 
underskrevet. 
 
Omdelingen af bladet fortsætter som hidtil. 
 
Datoen for basaren er den 21. november og vi 
hjælper dem med at afholde basaren. Basaren 
afholdes på skolen. 

3 Kontakt person. 
Personale situation 

 
Sidsel er fortsat sygemeldt men i bedring og vi 
håber, at hun snart helt heller delvis tilbage. 
Else afventer operation af sin højre underarm, 
hvornår vides endnu ikke. 

4 Graver / kirkeværge. 
Orientering fra Else. 

 



Orientering om de kommende tiltag på 
kirkegården. 
 
 
Udskiftning af radiatorer. 

Else har udarbejdet arbejdsplaner for arbejdet på 
kirkegården og Else prioriterer det som er 
vigtigst. 
 
Se ovenstående beslutning. 

5 Formand. 
Korpiger 
 
Konfirmander. 
Møde med konfirmander og forældre d. 
14/9. 
 
 
 
 
 
 
3/11 en hel konfirmanddag. 
 
 
 
Venskabs menighed. 
 
 
 
Mini konfirmander.  
Kontakt til skolen ang. tidspunkt. 
 
 
 
Brug af konfirmandstuen. 
 

 
Annemette har været på skolen for at orientere 
om, at korsang begynder igen. 
 
Eva Wive Løbner varetager 
konfirmandundervisningen indtil Sidsel kan 
genoptage undervisningen. Hun orienterede 
forældrene om hvilke forventninger hun har til 
konfirmanderne. 
Der er lavet en Facebookgruppe for forældrene. 
 
 
Planen er at de tager til Aabenraa og ser 
krematoriet og Høje Kolstrup. Vi sørger for 
sandwich. 
 
Vi arbejder på at skabe en mulighed for, at 
kommende konfirmanderne kan møde en 
venskabsmenighed. 
 
Åse tager kontakt til læren som har 
minikonfirmanderne, for at høre hvad de kunne 
tænke sig en gang i foråret, da vi ikke har haft 
muligheden før. 
 
Åse undersøger hvad der står i tidligere referat og 
så behandles det på et senere møde. 

6 Kommende arrangementer. 
 
 
Sang aften 28/10 
 
 
 
Advents møde 26/11. kl. 14 gudstjeneste 
 
 
Julearrangement Vigga orienterer. 
 
De 9 læsninger. 
 
Vandretur. 
Sogne udflugt 
 

Der er børnegudstjeneste den 24. oktober kl. 
14.00. Else køber Pixie bøger om Noahs ark hertil. 
 
Den er blevet flyttet til den 4. november her i 
konfirmandstuen. Annemette og Kirsten Krog står 
for dette. 
 
Der er advenstsgudstjeneste i kirken kl. 14.00 og 
efterfølgende er der kaffe og kage på skolen.  
 
Forslaget er at holde det den 7. december. 
 
Der er ikke fastsat en dato for de 9 læsninger. 
 
Disse planlægges på et senere tidspunkt. 



7   

8 Næste møde 
26 oktober 

 

Næste møde er den 26. oktober. 
De kommende møder er den 26/10, den 23/11 
og den 14/12. 
Fra januar vil møderne blive afholdt den anden 
torsdag i måneden. 

9 Evt. Høstgudstjenesten forløb fint og vi tænker over, 
hvorledes overskuddet skal deles og drøfter det 
på næste møde. 

 


