
Varnæs Menighedsråd 

Menighedsrådsmøde tirsdag den.10. maj 2022 kl. .19:00 

Afholdes: Konfirmandstuen, Varnæs Præstegård   

 

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

 

Afbud: Bente og Aase. 

 

Punkt Dagsorden Beslutning: 

1 Godkendelse af dagsorden. 
Underskrift af referat. 

Dagsorden godkendt 

2 Kasser: 
Orientering af budget. 
Godkendelse af budget 
Prioritering af vedligeholdelses aftaler’ 

Godkendelse af budget. 

Bidrag budget godkendes 05-2022-15:18 

Processen med at få prioriteret og igangsat er for 
langsom. Vi nedsætter et Bygningsudvalg som 
også kan mødes ind mellem 
menighedsrådsmøderne. 
Flemming snakker med Ole i uge 20 vedr. 
kalkning. Derefter snakker udvalget sammen . 

3 Orientering fra præsten. 
Hvordan efter loftet er rengjort. 
Vikar præst 
Orientering om konfirmander. Blå mandag 
2 pinsedag 
Flytte konfirmandundervisning til 6 klasse 

Div. reparation af snedkerarbejde i præ-

stegården. 

Indeklima virker bedre efter rengøring af 

lofter og møbler 

Vikar præst: Theresia er ikke længere vi-

kar i Varnæs og omvendt. 

Konfirmander: Blå mandag ikke fastlagt 

endeligt men måske 30.maj 

Kommende konfirmander afventer nyt 

skoleskema 

2. Pinsedag: Frilufts gudstjeneste med 

udgangspunkt på det rekreative område 

ved Varnæsvig.  

Start 9.45. 

Konfirmandundervisning i 6. klasse: der 

er ikke taget stilling fra Stiftets side. 

Vi afventer svar fra Husum vedr. samar-

bejde og besøg. 

 

4 Kontakt person’ Anne Mette har 10 års jubilæum. Anne Marie og 
Dorthe planlægger hvad vi skal gøre. 



5 Graver / kirkeværge. 
Flemming/Sten/Rolf ang. kontakt til Vagn 
Christensen og videre forløb med 
renovering 
Elses arbejdssituation 
Church disk 
Hvordan er det på kirkegården. 

Vi afventer resultatet af den seneste måling vedr. 

skimmelsvamp.    

Arbejdssituation på kirkegården: Magnus stopper 

30. juni. Anne Marie undersøger evt. løsninger. 

Bl.a. hjælp fra Arne til gudstjenester. 

Else vil være til stede på kirkegården i større om-

fang men kan ikke deltage i det fysiske arbejde. 

Hun dækker gudstjenester i størst muligt omfang, 

så Kasper kan koncentrere sig om arbejdet på kir-

kegården. 

Det trækker desværre ud med at få vores nyind-

købte maskine retur fra reparation pga. mang-

lende reservedel. Vi låner en maskine hos Flem-

ming så stier m.v. kan blive revet inden konfirma-

tion. 

Church desk. – tages op på et senere møde.              

Rolf undersøger alder på Agertofts store ”plade” 

 Else kontakter Eggertsen vedr. nedlæggelse/re-

duktion af gravsted. 

 

6 Formand. 
Vikar præst 
Skriftlig omkring hjælp fra Felsted graver.  
Team samarbejde. 
Ændring af matrikel 
Særskilt referat af hvem kan underskrive. 
Ensted omkring køle muligheder  
Brandværn. 
Sogne udflugt 
Vissionsmødet 

Vikar præst – behandlet under pkt. 3 

Skriftligt vedr. hjælp fra Felsted graver – pkt ikke 

behandlet pgr. Manglende tilbagemelding fra 

graverforeningen. 

Provstiet har indkaldt til orienteringsmøde for 

præster, formænd og næstformænd den 19. maj. 

Anne Marie og Sten deltager 

Der skal laves en, for os, uvæsentlig ændring af 

matriklen. Særskilt referat udfærdiges hvoraf det 

skal fremgå hvem der er underskriftberettigt. Ud-

færdiges af Sten. 

Aftale vedr. køl er indgået med Ensted. 

Sogneudflugt planlagt til 14. september til, De ja-

panske haver Broby. Bente Dall og Lilly Jørgensen 

har meldt sig som frivillige 

 

7 Kommende arrangementer  
Tase`gudstjeneste 15 maj. 
Havefest 

Havefest blev aftalt til 12. august – MEN er 
efterfølgende flyttet til den 19. aug. Med start Kl. 
17.00 



8 Planlægge kommende menighedsråds 
møder til efter sommerferien 

Menighedsrådsmøder.  11. august - 8. september 
– 13. oktober – 10. november – 8. december 

9 Kommende emner Kommunikations 
medarbejder. 

Sangaftner. Tanker om tilflyttere. Church desk. 

Lægmandslæsere/gudstjenester. 

 

   

 


