
Varnæs Menighedsråd 

Menighedsrådsmøde torsdag den.9. juni 2022  OBS kl. .18:30 

Afholdes: Konfirmandstuen, Varnæs Præstegården. 

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

 

Afbud: Dorthe 

 

Punkt Dagsorden Beslutning: 

1 Godkendelse af dagsorden. 
Underskrift af referat. 

Godkendt. 
Referat er underskrevet 

2 Kasser: 
Orientering af prioritetslisten 
 
 
 
Forespørgsel om trædesten ved urnegrave  
på Bovrup siden 

 
Flemming, Rolf og Sten vil finde ud af hvilke 
vedligeholdelsesopgaver, der kan laves i 
indeværende år. 
 
Dette kan desværre ikke lade sig gøre. Græsset 
vil fremadrettet blive slået. 

3 Orientering fra præsten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vikar præst 
 

Det var gået godt med gudstjenesten på 
sportspladsen. Gåturen og gudstjenesten 2. 
pinsedag var god og hyggelig. 
Sidsel har sendt en liste ud med 
lægmandslæsning for resten af året 2022. 
Konfirmandindskrivning i forbindelse med 
gudstjeneste den 21. august.  Gudstjenesten er 
kl. 10.00. Konfirmandundervisningen er 
onsdage kl. 13.30. Den første undervisning 
starter onsdag den 28. september. 
 
Stillingen i Bov er endnu ikke besat. 

4 Kontakt person’  

5 Graver / kirkeværge. 
 
 
 
 
 
 
 
Flemming/Sten/Rolf ang. kontakt til Vagn 
Christensen og videre forløb med renovering  
 
 
 

Trædesten ved urnegrav der er knækket 
kasseres. 
Agertoft ønsker gravsted reduceret, det er dyrt 
at få gravsten væk. Rolf kontakter familien 
Agertoft. 
Malere skal have svar på tilbud af maling af 
vinduer. 
 
Flemming har talt med Vagn. Støvet kommer 
langs ydervæggene, hvor dampspærrerne ikke 
når ud. Skimmelsvampsfirmaets anbefaling med 
fugning af hele loftet, skal via provstiet og vil 
nok få afslag pga. fredning. Derfor forslår 



 
 
 
 
Kalkning 
 
 
 
 
 
 
Pulver slukker 
 
 
 
 
Elses arbejdssituation og kommende hjælp 
 
 
 
 
Alter kalk 
 
 
Toilet ved Sidsels kontor 
 
Hvordan er det på kirkegården. 

menighedsrådet til provstiet, vi vil fuge alle 
lofterne langs kanterne og støvsuge og 
nedvaske lofterne en gang årligt. 
 
Flemming var uden for døren, da det blev 
besluttet at vi godkender tilbuddet på 49.500 
kr. til at kalke kirken for. Konfirmandstuen skal 
ikke kalkes i år, da der ikke er penge til dette i 
år. 
 
 
Dette kan ikke gøres billigere end det vi har på 
nuværende tidspunkt. Så vi beslutter at 
fortsætte den aftale vi har 
 
 
Else vil fremadrettet ikke kunne varetage tunge 
opgaver. Vi kan søge om at Else kan få bevilget 
20 timer om ugen til af en personlig assistent  
Magnus stopper den 30. juni. 
 
Denne skal repareres og tilbuddet er på 4800 
kr. 
 
Der kommer et nyt toiletbræt. 
 
Der bliver klippet hæk tre dage om ugen. 

6 Formand 
 
Brug af konfirmandstuen til skoletjeneste 
 
 
Det Sønderjyske søndags akademi 
 
 
Orientering fra møde i provstiet d. 19 maj 
 
 
 
Ensted omkring køle muligheder  
 
 
Brandværn. 

 
 
Vi giver tilladelse til at konfirmandstuen bliver 
brugt til skoletjeneste for ukrainske flygtninge. 
 
Vi tænker over hvem, der kunne være 
interesseret i dette. 
 
Vi vil drøfte ideer og muligheder på et senere 
møde. 
Else undersøger hvad en tysk salmebog koster. 
 
Det er ikke muligt på Ensted. Else vil undersøge 
andre alternativer. 
 
Brandinstruks for de ansatte og 
menighedsrådet evt. torsdag den 29. 
september. 

7 Kommende arrangementer  
 
10 års jubilæum 
 

 
 
Den 26. juni kl. 10.30 har Anne Mette 10 års 
jubilæum. Der vil efter gudstjenesten blive 



 
 
 
 
 
 
 
Havefest 
 
 
 
 
 
 
Sogne udflugt 
 
 
 
 
 
Besøg af Brandværn 
 
Planlægge evt. sammenkomst sammen med 
andre foreninger 

serveret bobler og kransekage Bagefter holder 
menighedsrådet en lille sammenkomst hvor der 
serveres smørrebrød. Else sender indbydelse 
ud. 
Mette har også 10 års jubilæum og vi finder en 
erkendtlighed til hende. 
 
Denne holdes den 19. august kl. 17.00. Laila vil 
gerne komme og spille synge. Dorthe kontakter 
det Lille Teater vedrørende dukketeater. Rolf 
kontakter Kaj Pedel og sørger for borde og 
bænke. Anne Marie aftaler med efterskolen 
vedrørende kartoffelsalat, salat og kage. 
 
Denne er den 14. september og bussen er 
bestilt der kan være 49 i bussen. Else og Sten vil 
tage imod tilmeldinger. Der vil komme en pris 
på arrangementet. Anne Marie finder en dato, 
hvor vi kan mødes sammen med Lilly og Bente. 
 
 
 
Anne Marie kontakter borgerlaug og VBIF for at 
finde en dato, hvor vi kan mødes og finde ud af 
hvor mange foreninger der er i vores sogn. 

8 Næste møde d. 11. august Den 11. august kl. 19.00. 

9 Kommende emner Kommunikations 
medarbejder. 

 

 Evt. Sidsel vil undersøge om Anne Mette kan få 
noget sangundervisning. 
 
Den nuværende liturgi, som ligger lamineret i 
salmebøgerne skal opdateres. 

 


