
Varnæs Menighedsråd 

Menighedsrådsmøde onsdag den 11. januar 2023 kl. 19 

Afholdes: Konfirmandstuen, Varnæs Præstegården. 

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

 

Afbud: Flemming og Dorthe 

 

Punkt Dagsorden Beslutning: 

1 Godkendelse af dagsorden. 
 

Godkendt 

2 Referat fra sidste møde skal underskrives 
 

 

3 Kasser: 
Økonomi nuværende. 
 
 
Vurdering af prioriterede opgaver. 
 

 
Vi ved vi kommer ud med et underskud for året 
2022. 
 
Sten vil se på de prioriterede opgaver i forhold til 
budgettet inde næste møde. 

4 Kontakt personer 
Personale møde d. 26. jan. 
 

• Personlig hjælper til Else 
 

 
 
 
Den personlige hjælperordning fortsætter til juni 
2025, hvor den så bliver revurderet. 

5 Kirkeværge/graver 
Gravstedet Agertoft. Orientering fra Rolf og 
mail. 
 
 
 
 
Problemer med kalken på kirke. Se billeder 
sendt på mail fra Else 
 
 
Katafalk. Stillingtagen til køb. Tidligere 
sendt billeder. 
 
 
 
 
 
 
Alterkalk 
 

 
Stenen bliver stående som bevaringsværdig og 
gravstedet deles i to, senere tages der stilling til 
historien om denne sten og slægtens relation til 
kirken og sognet. Samt vores fælles holdning til 
dette fremadrettet. 
 
Menighedsrådet har reklameret dette til 
leverandøren, som vil tage stilling til den videre 
løsning af dette. 
 
Vi vurderer ikke at der er behov for at købe en 
Katafalk, i stedet laver Else en revurdering af 
folderen vedrørende begravelser, hvor de 
pårørende informeres om, at de er ansvarlig for 
at kunne bære kisten til gravstedet ved 
begravelser. Denne folder sender Else ud til 
bedemændene. 
 
Andreas Exner er guldsmed og arbejder for 
nationalmuseet, han renoverer alterkalkene, da 
de er bevaringsværdig og er fra år 1450. 
Kirsten Sønderby er orienteret om dette. Den 
forventet udgift er ca. 30.000 kr. 



6 Formand. 
 
Præstestilling og prøveprædikener 
 
Renovering af præstegården. Møde med 
arkitekt. 
 
Pejleboringer 
 
 
Varmeforbrug i præstegården 
 
 
Gudstjenester i marts. 
 
 
Affugter 
 
Møde 31. januar kl. 17 til 21 på 
Folkehjemmet. 

 
 
 
 
Der er møde med arkitekten tirsdag den 17.1 kl. 
16.00. 
 
Else kontakter dem når det er relevant for 
reetablering af græsplænen. 
 
Vi er opmærksomme og holder øje med 
forbruget og har sænket temperaturen. 
 
Gudstjenesterne den 12. og 19 marts varetages 
af Marlys Uhrenholt. 
 
Else kontakter Flemming. 
 
Anne Marie, Sten og Else deltager.  
 

7 Kommende arrangementer/ Evt. 
 
Lysgudstjeneste den 5. feb. Kl. 16 
 
Taize d. 12 feb. Kl. 19. 
 
Påske 

 

 
 
Dette arrangement er planlagt. 
 
Der bliver serveret kaffe og vin. 
 
Vi planlægger fællesspisning skærtorsdag. 
 

8 Evt. 
 

Else deltager i kurset Sorg fra den 19/6 til 21/6 
samt i kurset Samspil med kolleger med særlige 
behov den 31/1 og den 22/2 

 


