
Varnæs Menighedsråd 

Menighedsrådsmøde torsdag den. 7. april 2022 kl. 19:00 

Afholdes: Konfirmandstuen, Varnæs Præstegård   

 

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

 

Afbud: Dorthe og Else 

 

Punkt Dagsorden Beslutning: 

1 Godkendelse af dagsorden. 
 

Godkendt 

2 Kasser: 
Budget og prioriterings opgaver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flagstang 
 
 
Gravsted historisk forening 
 
 
Højskoleforening. 
 

 
Kvartalsrapporten er kommet og den er 
gennemgået og godkendt. 
Vi prioriterer i budgettet 2023; 
At der sættes 120.000 kroner af til kalkning af 
bygninger. Klokketårnet er også prioriteret til, at 
blive tjæret. Vi bestiller allerede nu tid til, at få 
det gjort i juni 2023. 
Der afsættes 120.000 til kirkekor/kirkesanger. 
 
Rolf undersøger hvad det vil koste at få afslibet 
trægulvet i præstegårde. 
Det skal undersøges om skorstenspipen på 
præstegården skal yderligere understøttes. 
 
Det er besluttet at Else bestiller flagstang med 
håndstang evt. via Thise savværk.  
 
Vi har haft kontakt til historisk forening og der er 
ikke grundlag nok til en fredning af gravstedet.   
 
Det er besluttet at højskoleforeningen får 5000 
kr. til foreningens drift. Anne Marie Laier var ikke 
tilstede, da dette blev besluttet. 

3 Orientering fra præsten. 
 
Orientering om møde med konfirmander 
 
 
2 pinsedag/Husum. 
 
 

 
 
Vi havde en god gudstjeneste med kirkekaffe og 
efterfølgende et godt møde. 
 
Sidsel spørger dem om, hvilke tanker og ideer de 
har til besøget. 
 



Plejehjems gudstjenester 
 
 
Flytte konfirmandundervisning til 6. klasse 
 

Der er fastsat 3 gudstjenester: Den 28/4, 2/6 og 
23/6 kl. 15.00. 
 
Sidsel arbejder videre med, om det er muligt at 
flytte konfirmandundervisningen til 6. klasse. 

4 Kontakt person 
 

Else skal til kontrol den 4/5. 
Samarbejdet mellem Kasper og Magnus fungerer 
godt. 
 

5 Graver / kirkeværge. Flemming Sten 
Rolf ang. skriftlig aftale med Ensted 
 
Flemming/Sten ang. kontakt til Vagn 
Christensen og videre forløb med 
renovering 
 
 
 
Ventilation 
 
 
Ny Motorsav 

Der arbejdes videre med sagen. 
 
 
Filterne til genvækst skal skiftes inden rengøring. 
Rolf vil gerne være med, når de skiftes. 
Vi har fået et tilbud på støvsugning/nedvaskning 
af alle lofter. Pris ex moms 6700,00 kr. 
 
 
Rolf vejleder Kasper og Magnus i hvordan de kan 
skabe udluftning. 
 
Det er besluttet at motorsaven købes. 

6 Formand. 
Skriftlig omkring hjælp fra Felsted graver. 
Sten vil undersøge ved graverforening. 
 
Visionsmøde valuering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbejdstilsyn 
 
Brug af konfirmandstue 
 
 
 
Sogneudflugt 
 
 
Elses arbejdssituation 
 
 
Church disk 
 

 
Sten har haft kontakt til graverforeningen og han 
har endnu ikke fået svar. 
 
Det skal sættes i bladet, hvornår der er altergang. 
Der vil være altergang to gange om måneden. 
Sidsel undersøger om der er nogle som vil være 
lægmandsoplæser. 
Der vil være kirkekaffe såfremt gudstjenesten 
ikke er kl. 9.30. 
Ved visionsmødet 2023 skal vi informere sognets 
borger mere om, hvad et visionsmøde er. 
 
Dette er blevet drøftet ved punktet: Ventilation. 
 
På baggrund af den velbegrundet ansøgning 
vedtages det, at historisk forening kan benytte 
konfirmandstuen. 
 
Anne Marie undersøger hvem der kunne være 
tovholder 
 
Hun afventer genoptræning, når hun har svar 
efter kontrol. 
 
Dette afprøves. 



7 Kommende arrangementer  
Skærtorsdag med spisning 
 
Tase`gudstjeneste 15 maj 

 
Anne Marie og Åse dækker bordet. 
 
Sidsel er tovholder på dette arrangement. 

8 Planlægge kommende menighedsråds 
møder. 

Tirsdag den 10/5 og torsdag den 9/6. 

9 Kommende emner Kommunikations 
medarbejder. 

Dette drøftes på næste møde. 
Udbredning af viden om, at vi holder 
visionsmøde. 

 Evt. Førstehjælp; Rolf undersøger tidspunkt for 
hvornår kurset kan afholdes. 
 
Blå mandag dette tages op på næste møde. 

 


