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Varpelev menighedsråd har pr. 3. april 2013 følgende medlemmer:

Og først og 
fremmest 
mødes vi til 
gudstjene- 
sterne. Kom 
og vær med. 
Det er vor 
alle sammens 
kirke, og jo 
flere vi er, 
jo tættere 
bliver fæl-
lesskabet.

Varpelev Kirke er på sogn.dk’s hjemmeside: www.sogn.dk/varpelev, 
hvor du kan orientere dig om planlagte guds tjenester, koncerter og 
andre arrangementer

Mere lokalt har Varpelev en hjemme side, www.varpelev.dk, hvor 
kirken selvfølgelig har sine egne sider. Foruden artikler om kirken 
er der sidste nyt fra menighedsrådet.

Varpelev
Kirke

Varpelev menighedsråd inviterer til

Kirkegårdsvandring
tirsdag den 27. maj 2014 kl. 18.00

Efter kirkegårdsturen indbyder vi til

Menighedsmøde
i Forsamlingshuset til et glas rødvin, lidt ost

og en god snak



Kl. 18.00: Rundvisning på 
kirkegården
Aftenen  begynder med at gå 
en tur på kirkegården, hvor 
Ib Christoffersen vil guide os 
rundt. Vi har udarbejdet et 
lille hæfte med navnene på alle 
(eller i hvert fald de fleste), 
der de sidste par århundreder 
er begravet på kirkegården. 
Hæftet er gratis.

Kl. ca. 19.30: Menighedsmøde i forsamlingshuset
Vi starter med lidt ost og vin. 

Menighedsrådet orienterer kort om dets arbejde, præsente-
rer foreløbige planer for 2014 og vores tanker vedr. 2015. 

Et større projekt, vi har planlagt  
til udførelse i 2014, er renovering 
af nogle af kalkmalerierne, der er 
ved at forsvinde. Der skal ligeledes 
kalkes indvendig i nogle af hvælvin-
gerne.

Og et af de projekter, vi har fuld-
ført i foråret 2014, er opførelsen af 
en rampe, så kørestols- og rollator-
brugere kan få adgang til kirkegår-
den uden hjælp.

Ideen med menighedsmødet er, at mødedeltagerne deltager i 
samtalen på lige fod med menighedsrådet – så vi kan inspirere 
hinanden med ideer, holdninger, ønsker og kritik.

Mulige emner:

Er der ønsker om forandringer på kirkegården?  

Hvordan vedligeholder vi vores kirke og kirkegård?  

Ønsker til kirkekoncerter og andre aktiviteter?  

Den 23. marts 2014 var der arrangeret gospel-workshop i kirken 
med efterfølgende gudstjeneste, hvor de indstuderede gospelsange 
blev sunget. Det var måske en idé til gentagelse?


