
Varnæs Menighedsråd 

Menighedsrådsmøde torsdag den.10. november 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 Graver og kirkeværge. 
 
 
 
 

Tilbuddet vedrørende snerydning ved 
entreprenør Lyng er accepteret. 
Da starter en praktikant den 14. november 5 
timer om dagen fire dage om ugen. 
 

3 Kasser: 
Økonomi nuværende. 
Ansøgning om 5% midler 

 
Regnskab pr. ultimo oktober gennemgået. Der 
forventes et driftsunderskud med udgangen af 
december i størrelsesorden 100000 – 125000 
kroner. Den primære årsag er de meget høje 
udgifter til el og varme og manglende indtægter 
vedr. husleje og forbrug i præstegården. 

4 Kontakt person’ 
Personale situationen 

 

5 Status på prioriterede opgaver. 
 

Kirken er færdigkalket og kapellet er færdigmalet. 
Døren til kirken og kapellet er behandlet. 
Staugaard har bestilt vinduer; Rolf tager kontakt 
til ham. 
Der skal laves en ny prioriteringsliste til 2023. 

6 Formand. 
Orientering om Ole Weilies forslag til 
ombygning. 
 
 
Præstesituationen Opslag i 
præsteforeningsbladet. Datoer om det 
videre forløb. 
 
 
 
Orientering om dagene på præsteseminar. 
 
 
 
 

 
Forslaget er blevet drøftet og sendes videre til 
provstiet. Der bliver nedsat et byggeudvalg 
senere. 
 
Den 30 november vil Marianne Christiansen og 
Kirsten Sønderby informere om de indkomne 
ansøgninger. 
Der er to prøveprædikener den 5/12 og en den 
8/12. 
 
Det var en positiv oplevelse og der var interesse 
for præstevikariatet fra de nyuddannede 
præster. 
 



Varme i kirken. Provstiets varmekonsulent 
Luft fugtighed. 
 
 
Konstituering. 
 
 
 
 
 
 
 
Honorar næste år. 
 
 
 
 
 
Nem Id 
 
 
 
 
Generel orientering 
 

Provstiets varmekonsulent vil gerne komme. 
Anne Marie vil undersøge hvornår hun kan 
komme til et fyraftensmøde. 
 
Formand: Anne Marie 
Kirkeværge: Rolf 
Kontaktperson: Anne Marie 
Næstformand: Sten 
Kasserer: Sten 
Dorthe: Menighedsrådsmedlem. 
Åse: Sekretær 
 
Kassereren for 6500 kr. 
Kirkeværgen for 6500 kr. 
Kontaktpersonen 3900 kr. 
Formanden 13700 kr. 
I alt 30600 kr. 
 
Al henvendelse skal overgå til Mit Id. 
Bente kan blive anmelder, Anne Marie kan 
godkende Bentes anmeldelse med sin egen Mit 
ID. 
 
Den 4. december er der menighedsudflugt til 
Husum i Tyskland. Kl. 13 vil der blive serveret 
suppe i Mikkelberg og kl. 16 vil der være 
gudstjeneste med de 9 læsninger. 
Der vil være tilmelding til dette arrangement; Til 
Sten. Else vil lave en plakat. 

7 Kommende arrangementer. 
 
Basar. 
 
Advents komsammen. 
 
Stifts fejring. 
 
 
 
Jule frokost 
 

 
 
Basaren er den 20 november på skolen. 
 
Adventskomsammen er den 25. november. 
 
Stiftsfejring er den 27 november i forlængelse af 
gudstjenesten. Der vil blive serveret stiftslagkage 
og kaffe bagefter. 
 
Torsdag den 15. december i forbindelse med 
indstillings samtale. 
Julefrokosten er kl. 17.30. 

8 Næste møde d. .8 dec.        Menighedsrådsmødet vil være i forlængelse med 
prøveprædiken. 

9 Kommende emner Kommunikations  
medarbejder. 
 
Brand orientering af Erling Jørgensen 
 

 



 Evt. Nytårsparade med spejder; Anne Marie taler med 
Kirsten ang. tidspunkt for gudstjenesten. 
 

 


