
Varnæs Menighedsråd 

Menighedsrådsmøde torsdag den 8. september 2022 kl. 19:00 

Afholdes: Konfirmandstuen, Varnæs Præstegården. 

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

 

Afbud: 

 

Punkt Dagsorden Beslutning: 

1 Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 

2 Præstegården: 
 
Renovering: 
Hvad tænker vi i forhold til forslag fra 
Kirsten Sønderby. 
 
Økonomi i forhold til lån. 
 
 
Rengøring. 
 

 
 
Vi skal have aftalt en tid med arkitekt Mogens 
Svenningsen, i forhold til renovering af 
præstegården. 
 
Økonomien forventes klaret via lån fra 
Haderslevs Stift. 
 
Der afventes med rengøring i forhold til evt. 
renovering. 

3 Kasser: 
Økonomi nuværende. 

 
Der er planlagt revision og der er ingen 
væsentlige bemærkninger. 

4 Kontakt person Der er et Erfa møde den 5. oktober. 
Der planlægges MUS samtaler. 
Der planlægges personalemøde i forbindelse med 
vores næste menighedsrådsmøde. 

5 Graver / kirkeværge. 
 
Alterkalk 
 
Hvordan er det på kirkegården. 
 

 
 
Dette tage op på næste møde. 
 
Graverne bevilges grandækningskursus den 27. 
oktober 2022.  
Der kigges på belysningen ved graverhuset og 
kirkestien, for at se om der kan spares strøm. 
 
Temperaturen sættes til at være 14 grader 
dagligt og ved gudstjeneste er temperaturen 19 
grader samt når kirkekorene øver. 
 
Rolf undersøger hvor mange grader varmen på 
præstegården skal være på. 
 
Det forslås at aflevering af stauder sker i uge 40. 



6 Formand. 
 
Præstesituationen evt. vikar. 
 
 
 
Forslag til plan er sendt på mail. 
 
 
 
Konfirmander. 
 
 
 
Højskole forening klapstole. 
 
 
Folkekirkens nødhjælp. 
 
 
 
Røde kors indsamling. 

 
 
Det forventes at vi kan få en vikar fra starten af 
2023. Da vi ikke kan fastsætte en præst før 
præstegården er renoveret 
 
Stillingen bliver slået op med info om, at 
embedet først kan begynde, når præstegården er 
renoveret. 
 
Tirsdag den 13. september er der 
orienteringsmøde for konfirmanderne og deres 
forældre. Anne Marie og Åse deltager. 
 
Der bliver flyttet nogle klapstole ned til 
konfirmandstuen som kan bruges der. 
 
Det er ikke noget menighedsrådet skal varetage. 
Der kan stå en indsamlingsbøtte på hylden til 
indsamling til Folkekirkens nødhjælp den dag. 
 
Øvrige indsamlinger er uden for kirkens regi. 
 

7 Kommende arrangementer. 
 
Høstgudstjeneste. 
 
 
Sogne udflugt. 
 
 
Stifts fejring. 
 
 
 
 
Invitation fra Husum. 
 
 
 
 
Julen / Nytår.   
 
 
 
 
Lægmands gudstjeneste. 
 
 

 
 
Søndag den 11. september kl. 14.00. 
Der bliver serveret kaffe og kage. 
 
Den 14. september. 
Der er ca. 40 tilmeldte. 
 
Den 27. november kl. 14.00. Vi bestiller 
stiftslagkage til kaffen. Anne Marie vil prøve at 
kontakte Jens for at høre, om han vil spille på 
trompet denne dag.  
 
De vil gerne invitere Varnæs sogn til en 
gudstjeneste den 4. december kl. 16.00. 
Transporten dertil er i egen bil og vi opfordrer til 
samkørsel. 
 
Adventsgudstjenesten er den 25. november kl. 
14.00.  
Teresia holder to gudstjenester juleaftensdag den 
1. kl. 11.00 og den 2. kl. 15.15. 
 
Den 2. oktober er det Sten og den 20. november 
er det Anne Marie. 
 



Julefrokost. Vi gør os nogle tanker om, hvad vi kunne tænke 
os. 

8 Næste møde d.  Er den 13. oktober kl. 19.00 
Den 10. november og den 8. december. 

9 Kommende emner kommunikations 
medarbejder. 
 
Brand orientering af Erling Jørgensen 

Dette tages op på næste møde. 
 
 
Dette tages op på næste møde. 

 Evt. Else vil varetage at koble de større aktiviteter på 
den nye fælleskalender, som Varnæs Borgerlaug 
har lavet. 
Der er et arrangement for frivillige den 29. 
september i Arena Åbenrå fra kl. 17.00 til 21.00. 
Arrangementet er arrangeret af Åbenrå 
kommune. 

 


