
Varnæs Menighedsråd 

Menighedsrådsmøde torsdag den 8. december 2022 kl. ca. kl. 20 – efter 

indsættelses samtale 

Afholdes: Konfirmandstuen, Varnæs Præstegården. 

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

Prøveprædiken med ansøger til præsteembedet starter kl. 17:00 i kirken 

 

Afbud: 

 

Punkt Dagsorden Beslutning: 

1 Godkendelse af dagsorden. 
 

Godkendt. 

2 Referat fra sidste møde skal underskrives 
 

 

3 Kasser: 
 
Økonomi nuværende. 
Gaspriser til opvarmning 

Gennemgang af foreløbig månedsrapport som 
viser at vi kan forvente et resultat for året på ca. 
minus 100.000 til 125.000 kr. 
 
 

4 Kontakt personer 

• MUS samtale med Else har været  
afholdt 

• 21 dec. er der samtale med 
Aabenraa kommune om personlig 
hjælper til Else 
 

• Kurser til Kasper og Else 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kasper skal på grundforløbskursus til januar i 
etablering og pleje af kirkegårdsanlæg. 
Else bevilges et kursus i sorg og konflikt. 
 

5 Status på prioriterede opgaver. 
 

Kirkedøren er endnu ikke færdigbehandlet, Sten 
kontakter maleren. 
Der har været rotter i maskinhuset, der er sat en 
skinne på døren og de har ikke været der siden. 
Ole etablerer fuger ved de nye vinduer i 
graverhuset. 
Else køber et skilt til parkeringspladsen, hvor der 
står Præst på. 
 

6 Formand. 
 
 

Stillingen som præst i Varnæs sogn bliver 
genopslået. 
 



• Renovering af præstegården. 
 
 
 

• Varmekonsulent 
 

• Kørsel til vikarer organist / 
kirkesanger 

 

Provstiet har givet tilladelse til, at vi kan 
fortsætte processen med at få renoveret 
præstegården. 
 
Flemming undersøger priser på luftaffugter. 
 
Else sørger for at få skrevet taksten for kørslen på 
vikarseddelen. Det bliver den samme takst, som 
gives i de omliggende sogne. 
 

7 Kommende arrangementer. 
 

• Julefrokost for ansatte og 
menighedsrådet 
 

• Julegudstjenester 
 
 

• Nytårsgudstjeneste 31. dec. 
 

• Indsættelse af nye præst –  
eventuelt 
 

• Lysgudstjeneste 5. februar 
 

 
 
Det er torsdag den 15. december kl. 17.30. 
Åse sørger for borddækning. 
 
Der er to gudstjenester den 24/12. Den første er 
kl. 11.00 og den anden er kl. 15.15. 
 
Else sørger for kransekager og bobler. 
 
 
 
 
Den holdes kl. 16.00.  
Der bliver serveret fastelavnsboller og varm 
cacao. 
Kasper sørger for kaffe. 
 

8 Planlægning af kommende møder. Januar den 12.  
februar den 9.  
Tirsdag den 7. marts er der gennemgang af 
regnskab.  
Torsdag den 13. april og alle dage kl. 19.00 
 

9 Evt. Det fremgik ikke af referatet fra november mødet 
at Flemming blev konstitueret til 
bygningssagkyndig i menighedsrådet. Dette er 
hermed ført til referat. 

   

 


