
Varnæs Menighedsråd 

Menighedsrådsmøde torsdag den 10. marts kl. 19:00 

Afholdes: Konfirmandstuen, Varnæs Præstegård   

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

Afbud: Flemming, Rolf og Sidsel 

Punkt Dagsorden Beslutning: 

1 Godkendelse af dagsorden. 
Underskrift af sidste referat 

Godkendt 

2 Gennemgang af regnskab 2021 Bente og 
Sten 

Regnskab 2021, afleveret d. 10-03-2022 kl. 08.11. 
Godkendt. 

3 Orientering fra præsten. 
 
Husum 
2 pinsedag 

 
 
2. pinsedag er ikke planlagt, da Husum vil tage 
det op på deres menighedsrådsmøde om de kan 
komme. 

4 Kontakt person. 
Personale situation. 
Else 
 
 
 
 
Kasper 
 
Magnus 

 
 
Else forventer at få gipsen af den 18/3 og skal 
efterfølgende til genoptræning. Else forventer 
tidligst at være tilbage på arbejde tidligst til maj. 
Vi overvejer at bruge churchdesk; kirkekalender. 
 
Kasper er på motorsavskursus den 21/3 – 25/3. 
 
Magnus er ansat som vikar på ubestemt tid i ca. 
25 timer per uge. 

5 Graver / kirkeværge. Flemming 
Køle muligheder: Rolf kontakt til Ensted 
 
 
Radiator i konfirmandstuen. Hvordan skal 
de indstilles. 
 
Flemming ang. kontakt til Vagn Christensen 
og videre forløb. 

Det er en aftale og vi kan fortsat gøre brug af 
deres kølemulighed, vi skal dog få lavet aftalen 
skriftlig. 
 
Varmestyringen i konfirmandstuen er ok. 
 
 
Torsdag den 24/3 kommer Vagn Kristensen og 
orienterer om præstegården.  

6 Formand. 
Skriftlig omkring hjælp fra Felsted graver. 
Sten vil undersøge ved graverforening. 
 
Kommunikations medarbejder I Stift Lene 
Kjeldgård. 
 
Visionsmøde 
 
Team samarbejde. 

 
Vi afventer svar angående hjælp mellem to 
sogne. 
 
Dette tages op på et senere tidspunkt. Hun vil 
gerne komme og hjælpe os med kommunikation. 
 
Dette tages op den 15/3 når vi har præstegård og 
kirkegårdsyn. 
 



Fejring af Haderslevs stifts 100-års 
jubilæum 
 
Sogneudflugt 
 
 
Præstegård /kirkegårdssyn 15. marts. 
I forbindelse med syn stillingtagen til 
budget ønsker 

 
 
 
Vi skal have tænkt på forslag til sogneudflugt til 
vores næste møde. 

7 Kommende arrangementer  
Planlægning af Visionsmøde. 
 
Skærtorsdag med spisning 
 
 

 
 
 
Sten kontakter Kaj ang. Borde og stole. 
Dorthe og Anne Marie dækker bord. 
Anne Marie bestiller maden. 
Sidste tilmelding er den 4. april. 

8 Næste menighedsråds møde 7. april  

9 Evt. På grund af afbud er flere punkter udsat til næste 
møde. 

   

 


