
Varnæs Menighedsråd 

Menighedsrådsmøde torsdag den.10. februar kl .19:00 

Afholdes: Konfirmandstuen, Varnæs Præstegård   

Referat. 

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

 

Afbud: Dorte og Aase 

Referat: Anne Marie Laier 

Punkt Dagsorden Beslutning: 

1 Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt. 

2 Kasserer. 
Spørgsmål til Bente d. 10 marts 
 
 
Økonomi. 
 
 
Prioriteringsliste 

Der er ikke nuværende spørgsmål til Bente. Sten 
vil gerne have spørgsmålene ca. 1 uge før, så han 
på forhånd kan orientere Bente. 
 
Regnskabet viser et overskud i forhold til 
budgettet med ca. kr. 10.000. 
 
Prioriteringslisten revideres efter kirkegårdssyn. 
Vigtig der i budgettet er afsat penge til de ting 
der skal laves.  

3 Orientering fra præsten./ Anne Marie 
Årshjul evt. Åse 
 
 
 
Konfirmander. 
 
 
 
 
 
 
 
Husum 
 
 
Aften Gudstjeneste 

Kort orientering om de forslag der er til året. De 
enkelte arrangementer planlægges i forbindelse 
med møderne, når vi kommer tættere på enkelte 
datoer. 
 
Sidsel vil invitere konfirmanderne til orientering 
omkring det sidste forløb af 
konfirmationsforberedelsen. Orienteringsmødet 
bliver d. 3. april. Sidsel vil spørge ind til interessen 
til evt. konfirmandtur til Ribe d. 23 april. Åse har 
lovet at deltage, men der skal også være forældre 
opbakning til turen. 
 
Husum vil gerne have et samarbejde både med 
menigheden og konfirmanderne. 
 
Taize` gudstjenesten i Havnbjerg gik godt. Det er i 
Varnæs d. 27/2 kl. 19:30. Der er planlagt med 
rødvin/vand og lidt snack efter gudstjenesten. 
 
 
 



4 Kontakt person. 
 
 
Personale situation. 

 
 
 
Der er en del ansøgninger til vikarstillingen. Sten 
vil sammen med Flemming se, hvem der skal til 
samtale. 
Der skal planlægges ferie i forhold til, at ferieåret 
nu er fra 1/9 

5 Graver / kirkeværge. Flemming 
Svar på skimmelsvampe undersøgelsen( se 
bilag) 
 
Hvordan kommer vi videre omkring 
renovering og hvad skal ske. 
 
 
Ny maskine/ Flemming ) 
 
 
 
Orientering til Bedemænd (se bilag) 
 
 
 
Køle muligheder 
 
 
Reb med bøjle 
 
 
 
Radiator i konfirmandstuen. 
 
 
Opfølgning på klokketårn og lamper 
 
 
 
 
 
Fibernet 
 
 
 
Finn Andersen leje af jord Udløber 31/12 
2021. 
Jagt leje Udløber 31/12 2022  

Der er fra den sidste undersøgelse i 
præstegården fortsat skimmelsvampe i prøverne. 
Der er også spor fra støvet fra loftet. Flemming 
har kontaktet Vagn Christensen og vil gerne have 
hans vurdering af de seneste prøver. 
Der skal efterfølgende indkaldes til et møde, hvor 
vi vil bede Kirsten Sønderby om at deltage. 
 
Flemming har undersøgt den Stiga vi har. Det vil 
være for dyrt at reparerer den, så der bestilles en 
ny hos Rødekro Maskincenter. 
 
Den folder som Else har skrevet, er alle enige om 
er god og kan sendes til Bedemændene. 
 
Rolf kontakter Ensted om hvordan vi samarbejder 
omkring deres mulighed for køl og hvornår vi kan 
gøre brug af dette. 
 
Anne Marie har aftalt med Else at hun kan 
indkøbe reb med bøjle, som benyttes ved 
begravelser. 
 
Rolf vil kontakte Felsted el om hvordan vi skal 
regulere radiatorerne i konfirmandstuen. 
 
Rolf har fået en pris på træbeskyttelse af 
klokketårnet. Vi er enige om at tjæring af 
klokketårnet må udsættes indtil vi har mere 
overblik over vores økonomi. 
Rolf vi få en pris på lamper. 
 
Vi tænker ikke der er brug for ændring af 
fibernet. Else skal spørges om de har problemer 
på kontoret. 
 
Rolf og Anne Marie undersøger om vi har 
udkastet til de tidligere kontrakter i forhold til 
jordleje og jagtleje. 



6 Formand. 
Viggas ønske om at forlade 
menighedsrådet. Skriftlig begrundet i 
referat 
 
 
 
 
 
 
Skriftlig omkring hjælp fra Felsted graver 
 
 
 
 
Kommunikations medarbejder I Stift 
 
 
 
 
Visionsmøde. 
 
 
 
 
 
 
Honorar til menighedsrådsmedlemmer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Team samarbejde. 
 
 
Stiftsdag 
 
 
Træerne ved depotpladsen. 
 
Overvejelser til budget ønsker 

Jævnfør lov om menighedsråd paragraf 16 har 
Vigga Anderson søgt om at udtræde af 
menighedsrådet, hvilket er godkendt.  
 
Samtidig indtræder Rolf Thiesen i 
menighedsrådet. Han har tidligere været medlem 
af menighedsrådet. 
 
Der skal udarbejdes en aftale omkring hjælpen 
fra Felsted graver. Sten vil kontakte 
Graverforening omkring hvordan vi kan gøre 
dette. 
 
Anne Marie skal til møde i Hammelev d. 23. feb. 
og vil her aftale nærmere om kommunikations-
medarbejderen Lene Kjærgaard vil deltage i et 
menighedsrådsmøde hos os. 
 
Der skal planlægges visionsmøde. Mødet er 
fastlagt til d. 6/4 kl. 17:30. Et emne kunne være 
hvordan får vi kontakt til de, der flyttet hertil fra 
Tyskland. 
Alle giver en kort orientering om deres 
arbejde/interesse for arbejdet i menighedsrådet. 
 
Stiftet giver et forslag til det beløb. Der kan gives 
som honorar til menighedsrådsmedlemmerne i 
2022. 
 
Formand: Anne Marie Laier 13.100kr. 
Kirkeværge: Rolf Thiesen 5.200kr. 
Kasser: Sten Kruse 5.200kr. 
Kontaktperson: Dorthe Beck 5.200kr. 
 
Kort orientering om et kommende team 
samarbejde, som vil blive planlagt nærmere af 
provstiet. 
Stiftsdag d. 19 marts. Medlemmer skal selv melde 
til og vælge workshops. 
 
Træerne har kun værdi som brænde. 
 
Husk at alle skal overveje budget ønsker. 
 

7 Kommende arrangementer. 
Aften gudstjene. 
 
Henrik Tanzania. Evt. 

 
Aftengudstjenesten d. 27.feb. er planlagt. 
 



 
Skærtorsdag 
 
 
 

Det kan tænkes et foredrag med Henrik senere i 
foråret. 
Der planlægges med spisning af lam. Anne Marie 
undersøger hos Holbøl Landbohjem, hvor vi 
tidligere har fået lam fra. 

8 Næste menighedsråds møde 10 marts Godkendt 

9 Evt.  

   

 


