
Varnæs Menighedsråd 

Menighedsrådsmøde torsdag den 13. januar kl. 19:00 

Afholdes: Konfirmandstuen, Varnæs Præstegård   

 

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

 

Afbud:  

 

Punkt Dagsorden Beslutning: 

1 Godkendelse af dagsorden 
 
Underskrift af referat 

Godkendt. 

2 Kasserer. 
 
Deltagelse af Bente omkring regnskab 
 
 
Økonomi. 
 
Prioriteringsliste 
 
 

 
 
Bente vil gerne komme og fortælle om 
regnskabet i marts måned. 
 
Steen fremlagde foreløbigt driftsresultat. 
 
Den planlagte reparationen af vestdiget er fær-

digt og den sidste del af vestdiget forventes at 

blive ordnet i år.Yderligere fugning af vestdiget 

skal med på prioriteringslisten. 

Radiatorer i konfirmandstuen er udskiftet. 
Badeværelsesloftet i præstegården er udskiftet. 
Vi har fået ny flagstang med sokkel i 
præstegården. 
Indeklimaet i præstegården bliver der arbejdet på 
fremadrettet. 
Sten fremsender en opdateret prioriteringsliste 
til menighedsrådet. 
Rolf kontakter Rene angående tjæring af 
klokketårnet. 
Rolf kontakter Feldsted EL angående lamperne 
langs kirkestien. 

3 Orientering fra præsten. 
 
Sidsels arbejdssituation 
 
 
 
 

 
 
Sidsel skal have en ny computer, da det er fire år 
siden sidst. 
Brændeovnen og genvækst giver en god varme i 
præstegården. 
Sidsel bestiller filter til genvæksten. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Lysgudstjeneste/ aftengudstjeneste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lægmands kursus. 
 
 
Konfirmander. 
 
 
 
Avis 
 
 
Samarbejde om årshjul 
 
 
Støv fra loft 
 

Sidsel har fået et tilbud på, at få undersøgt 
skimmelsvamp og indeklimaet af et uvildigt firma. 
Sidsel er helt tilbage per 1. april. 
Sidsel skal på præstestævne i Husum i Tyskland. 
Husum vil gerne genoptage samarbejdet med 
Varnæs menighedsråd, hvilket Varnæs 
menighedsråd også gerne vil. 
 
Vi holder to lysgudtjenester den 6. februar. 
Børnehaven deltager med lys og sang kl. 15.30 
Om aften afholdes taize; flerstemmigt sang kl. 
19.30. 
Vedrørende håndtering af corona 
Sidsel undersøger hvorledes pinsegudstjenesten 
skal holdes. 
 
Vi overholder de gældende retningslinjer i 
forhold til corona. 
 
 
Varnæs er først på listen til dette kursus i 
september. 
 
Sidsel har ikke konfirmanderne endnu, men hun 
har dem fra påsken og hun konfirmerer dem 
Store Bededag. 
 
Abonnementet på kirke.dk afmeldes. Sidsel 
bevilges abonnementet på Kristelig dagblad. 
 
Anne Marie, Sidsel, Dorthe og Åse. 
Tirsdag den 25. januar kl. 16.00. 
 
Flemming kontakter en håndværker for at få 
undersøgt, om der er en dampspærrer på loftet i 
præstegården. Flemming, Rolf og Ole deltager 
ved undersøgelsen. 
 

4 Kontakt person. 
 
Personale situation. 
 

 
 
Vi ansætter en vikar på 25 til 30 timer i den tid 
Else er sygemeldt. Stillingen vil blive slået op. 
 
 

5 Graver / kirkeværge.  
 
Rolf havde henvendelse omkring gravsted. 
 
Else se bilag. Sendt særskilt mail 

 
 
Dette tages op ved synet af kirken og 
præstegården. 



 
 
 
 
 
Hvordan kommer vi videre omkring 
renovering og hvad skal ske 
 

Flemming undersøger hvad det vil koste at 
renovere vores Stiga plæneklipper. 
Else vælger det billigste tilbud på 
vinduespudsning. 
Ved kirkegårdsynet ser vi på asketræet. 
 
 

6 Formand. 
 
Viggas ønske om at forlade 
menighedsrådet 
 
Holdninger til brug af kirken. 
 
 
Face book 
 
 
 
 
 
Julehjælp 
 
 
Aflyse gudstjeneste i juli 
 
 
Hvornår kirkegårds og præstebolig syn. 
 
 
Overvejelser til budget ønsker 
 

 
 
Dette ønske accepteres af menighedsrådet. 
 
 
Vi har haft en debat om, hvad vi kan bruge kirken 
til. 
 
Vi vil gerne have et møde med Lene Kærgaard, 
som er kommunikationskonsulent, for at lære 
noget om at kommunikere, således at vi kan 
bruge det på Facebook. 
Sidsel og Sten er administratorer på Facebook. 
 
Det er en kurv med viktualier i på max 1000 kr. 
 
 
Gudstjenesten den 31. juli aflyses. 
 
 
Syn af kirke og præstegård bliver som et 
fyraftensmøde tirsdag den 8. marts kl. 16.30. 
 
Vi skal have lavet det færdigt til mødet i maj, så 
det kan blive godkendt på mødet i juni. 

7 Kommende arrangementer. 
 
Hvem gør hvad til lysgudstjenesten. 
 
 
 
 
 
Hvornår holder vi ”julefrokost” 
 
 
 
Påsken 
 
 

 
 
Lysgudstjenesten er den 6. februar. 
Børnehaven får kakao og fastelavnsboller, Anne 
Marie spørger Tove. 
Rødvin serveres efter Taize. Sidsel eller Else 
sørger for dette. 
 
Vi afholder julefrokost på Krus Mølle med 
ægtefæller den 25. februar. Anne Marie 
kontakter dem. 
 
Vi vil gerne afholde vores påskegudstjenesten 
med spisning af lam og med rødvin til. Såfremt vi 
kan gøre det i forhold til corona restriktioner 



Planlægning af plantning af Juncker`Vigges 
træ. 
 
Datoer for menighedsråds møder 
 

Det bliver den 3. april efter gudstjenesten. Sten 
fortæller om Juncker Vigge. 
 
Torsdag den 7. april, tirsdag den 10. maj og 
torsdag den 9. juni.  

8 Næste menighedsråds møde 10 februar  

9 Evt. Orientering om kulturprojekter med Ann Nissen 
og Kirsten Krogh. 
Sidsel afprøver lyden i kirken, inden der tages 
stilling til videre handling. 
Vi har drøftet internet og hvordan kan vi bruge 
det. 

   

 


