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Bibelen til alle
Menighedsrådet er i gang med et stort projekt
”Bibelen til alle” – at gøre det muligt at uddele
Bibelen som gave til alle husstande i sognet.
Det er ikke sket før, vi har ingen at lære af, men
vi håber, det lykkes, og vi tror, det bliver godt.
Hvert år kræver vi over skatten penge ind
til driften af kirken, ligesom vi ved salg af
lodsedler og ved det store basararbejde beder
om penge til danske kirker i Sydslesvig,
og hvor der bor danskere i udlandet. Med
bibeluddelingen gør vi det modsatte.
Vi ønsker den dag, vi har penge til det, at
kunne give Bibelen som gave. Vi tror, den
vil blive til glæde. Vi er sikkert mange, der
kommer fra hjem, hvor vi ikke læste i Bibelen,
ja ikke vidste, om vi overhovedet havde en
Bibel. Vi er mange, der lejlighedsvis gik i kirke.
Men Bibelen, det var en, vore bedsteforældre
havde og læste i. Vort gudsforhold ændrer sig
med andre ord fra generation til generation.
Vi er en generation, der ikke går i kirke, men
gudsforholdet kan ingen af os undvære. Vi har
alle ritualer, bøn f.eks., der knytter os til Gud.
Et sådan ritual kunne være at læse nogle linjer
i Bibelen. Bibelen oversat til nutidigt dansk
sprog. Det giver tilværelsen et fundament og
en tryghed. Dertil kommer, at Bibelen skænker
os den livsvisdom, som vi alle er på jagt efter,
for at kunne leve vort liv på bedste måde.
Min drøm er, at vi en dag både går i kirke og
læser i Bibelen.
Povl Callesen

Junker Vigge på Vold
Lørdag den 15. september holdt vores præst
Povl Callesen gudstjeneste ved stranden til
den Gyldne Løve. Det var en fornøjelse at
overvære gudstjenesten i det fri.
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Der blev til slut opført en forsmag
på sagnet om Junker Vigge på Vold.
En meget gammel mand kommer
gående langs stranden og søger efter
sin hjemegn ved Varnæs. Spejderne
kommer stormende og melder om
den gamle vandringsmands komme
til Povl Callesen. Den iver, hvormed
spejderne berettede om Junker Vigges
ankomst, er slet ikke til at stå for. Det
var så veludført af Jens Aagaard og

Povl Callesen, at vi roligt kan glæde os
til en evt. fortsættelse næste år. Også et
kor kom og bidrog med deres sang til
skuespillet.
Mon ikke der er mange, som kunne
tænke sig at hjælpe til med dette sagn. Vi
modtager med glæde denne hjælp. Der
holdes møde herom i konfirmandstuen
tirsdag 2. oktober kl. 19. Vi glæder os til
jeres henvendelse.
Birthe Møller

Nyt program fra
Højskoleforeningen Varnæs-Bovrup
Igen i år har vi i Højskoleforeningen
Varnæs-Bovrup sammensat et spæn
dende og alsidigt program. Vi lægger ud
tirsdag den 25. september kl. 19.30 med
en sangaften med Bodil og Wolfgang
Dibbern, det tidligere forstanderpar
på Højer Ungdomsskole. De kalder
aftenen ”Årstiderne i billeder, sang
og fortælling”, og vi kan glæde os til
en inspirerende aften med masser af
sangglæde.
I oktober-november følger vores tra
ditionelle studiekreds, hvor et bestemt
emne bliver belyst gennem fem
foredragsaftener. I år er overskriften
”Neder
landsk maleri fra van Eyck til
van Gogh”. To meget kyndige fore
dragsholdere vil belyse emnet igennem
en periode fra 1400-tallet til 1800-tallet,
og i foråret 2013 planlægger vi en rejse
til Amsterdam, hvor der bliver mulighed
for at se mange af de omtalte værker.
I slutningen af november er der et
foredrag om den evigt aktuelle Karen
Blixen, især om hendes liv i Afrika, men
andre værker vil også blive omtalt.
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I januar er det lykkedes os at få formanden
for Etisk Råd, Jacob Birkler, til at komme
til vores debatdag. Han vil komme ind
på etiske dilemmaer i forbindelse med
livets begyndelse og afslutning, og
deltagerne får efterfølgende mulighed
for at deltage i debatten om disse temaer.
I februar og marts har vi endnu to
interessante foredrag, et om dansk
landbrug og et om dannelsesbegrebet i
den danske højskole.
Vi slutter sæsonen med en aftenudflugt
til Haderslev, hvor vi vil blive guidet
rundt i den gamle bydel af Lennart
S. Madsen, som er overinspektør ved
Haderslev Museum.
Alle foredragene finder sted i
konfirmandstuen
ved
Varnæs
Præstegård. Prisen er 50 kr. for
medlemmer, 60 kr. for ikke-medlemmer,
inklusive kaffe/te og kage.
Alle er meget velkomne.
I øvrigt kan vi henvise til vores hjemme
side www.hoejskoleforeningenvb.dk, hvor
hele programmet kan ses.

menigheden taler præsten ”på vegne”
af Gud. Derfor står vi også op, når
præsten vender den vej. Det er en
henvendelse fra Gud til os. Ofte er det
læsninger fra Biblen, eller for eksempel
indstiftelsesordene til nadveren.

Mest for børn

Denne gang handler ”Mest for børn” lidt om
de ting der foregår under en gudstjeneste og
en forklaring på hvorfor.

Gudstjenestens bønner

En gudstjeneste indeholder mange
for
underlige ting og handlinger, der
umiddel
bart kan vække undren. Som
en af børnene en dag spurgte: ”Hvorfor
danser præsten sådan rundt oppe
foran alteret?” med tanke på at præsten
nogle gange vender ansigtet ud mod
menigheden og nogle gange taler ind i
alteret med ryggen til de mennesker, der
er tilstede.
Det har sin simple forklaring:
Når præsten står med ansigtet mod

Når præsten vender med ansigtet mod
alteret er det en henvendelse på menig
hedens vegne til Gud. Derfor vender
præsten den vej under bønnerne fra os
til Gud og under salmesangen, der også
alle er vores henvendelse til Gud.
En bøn er naturligvis ofte en bøn om
noget. Vær mig nær, hjælp mig, giv mig.
Men bønner er også en tak eller en
lovprisning til Gud. Nogle gange er
salmerne henvendt direkte til Gud med
tiltale ”Du, som gi’r os liv og gør os
glade” eller ”Du gav mig, o Herre, en lod
af din jord”. Andre gange er Gud omtalt
i 3. person: ”Op al den ting, som Gud har
gjort” og ”Vi pløjed og vi så’de vor sæd i
sorten jord, så bad vi ham os hjælpe som
højt i Himlen bor.”
Tænk på det næste gang du er til guds
tjeneste.
Else Marie og Bente
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Nyt fra menighedsrådet
Der har d. 5. september været afholdt
orienteringsmøde forud for menigheds
rådsvalget d. 13. november 2012.
Der var efterfølgende stemning for et
opstillingsmøde, hvor hele ni personer
stillede sig til rådighed som kandidater
til det nye menighedsråd. Der blev derfor
afholdt valg og hvis der ikke indkommer
flere kandidatlister inden d. 2. oktober
kl. 19.00, ser det nye menighedsråd ud
som følger:
Født medlem: Povl Callesen. Valgte
medlemmer: Anna Marie Laier, Helle
Bonde Albertsen, Dorte Fenn-Han
sen,
Flemming Pedersen, Britta Leonhardt,
Kirsten Krog. De øvrige 3 kandidater
blev valgt som stedfortrædere. Erling
Jørgensen udtræder af menighedsrådet.

Kirke for alle

Menighedsrådet arbejder med temaet:
”Kirke for alle”, hvor vi den 27. septem
ber havde inviteret alle i sognet til en
debat om/drøftelse af fremtidens kirkeog gudstjenesteliv i Varnæs Sogn.
Vi vil gerne have en fornyelse, der ikke

kun handler om fornyelse, men om at
finde det, som er centralt – væsentligt
– netop for os i Varnæs Sogn. Mødet er
ikke afholdt i skrivende stund, nærmere
information i følger i næste kirkeblad.
Varnæs Kirke

Torsdag den15. nov. 2012
kl. 19.00
Kom til en aften med:

“blandede bolsjer”
Fortælling af Birgitte Arendt,
vi synger bibelske salmer med
Thorbjørn Larsen og der er
kunstudstilling med
Birthe Møllers værker.
I pausen serveres kaffe i sideskib
og våbenhus.
FRI ENTRÉ
Hvis man ønsker det, kan man
støtte projektet ”Bibel til alle” med
et beløb ved udgangen.

Lone Hertz i Varnæs Kirke
Torsdag d. 25. oktober 2012 kl. 19.00-21.00

Johannes Evangeliet:
DET NY BUD – I SKAL ELSKE HINANDEN
Efter foredraget serveres kaffe i sideskib og våbenhus,
herefter debat.
FRI ENTRÉ
Hvis man ønsker det, kan man støtte projektet
”Bibel til alle” med et beløb ved udgangen.
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For 25 år siden
Efter flere besøg af Pastor Callesen
først på året 1988, blev jeg spurgt, om
jeg ville være med til at starte en klub
i konfirmandstuen i præstegården,
primært som hyggeligt samvær
for ældre i sognet, men hvor alle
andre selvfølgeligt også skulle være
velkomne, hvor der måske så samtidig
kunne nørkles med et og andet til en
eventuel basar sidst på året til fordel for
Dansk Kirke i Udlandet.
Vi startede midt i februar, og til vor
store glæde kom der 15-16 personer
allerede første gang, og antallet steg
efterhånden, som det blev bekendt.
Men det blev en meget hård og
besværlig start, for der var jo absolut
intet at starte med, og det var jo ikke
meningen, at de fremmødte skulle have
for store udgifter, så gode råd var dyre.
Men vi fik så lov til at låne nogle penge
af menighedsrådet til køb af materialer,
og jeg kørte mange, mange ture rundt
til steder, hvor jeg fandt ud af, at der
var billige materialer at få, og når jeg
fortalte om vores arbejde, var folk ofte

meget gavmilde, alt var ikke lige kønt,
men blev modtaget med tak og brugt.
Den første basar blev afholdt den 3.
december 1988 i konfirmandstuen –
både tombola, salg og kaffebord – så der
var trængsel, men værst var vejret, for
der var faldet det værste isslag i mands
minde, og det var spejlglat overalt.
At der var en begravelse selvsamme
eftermiddag, blev nok vor store fordel,
da mange fra begravelsen endte i
præstegården, så vi kunne prise det
gamle ordsprog: ”Den enes død, den
andens brød.” Basaren gik så godt, at
vi kunne sende 4000 kr. til DKU, betale
vor gæld til menighedsrådet og endda
have en lille startkapital til eget brug.
Siden gik det støt fremad år for år, men
med kaffebord inde i præstegårdens
julepyntede stuer, som rigtig mange
nød.
Jeg stoppede basararbejdet efter den
13. basar, og jeg er oprigtig glad for, at
det fortsat giver fine resultater til Dansk
Sømands- og Udlandskirker.
Tove Jørgensen
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Sogneudflugten 2012
Den 3. september drog 53 glade men
nesker af sted på årets sogneudflugt.
Målet i år var Husum og sædvanen tro
var vejret bare med os. Overskuddet fra
basaren 2011, var givet til den Danske
kirke i Husum, som havde ønsket en
rullereol til de dansk/tyske salmebøger.
Umiddelbart kunne det lyde som et
lille ønske, men da vi så kirken kunne
vi godt forstå, at der ikke kunne bruges
et samlesæt fra Ikea, og at der skulle et
klækkeligt beløb til. Desuden blev der
penge til en jordkasse til jordpåkastelse
i kirken, et bord til våbenhuset og en stol
til organisten. En lokal snedker, Pauly,
har bidraget med arbejdskraft. Alle
tingene var utrolig smukt udførte og
passede fint ind i kirkens øvrige smukke
inventar. For os var det dejligt at se, hvad
vores arbejde i Basaren kan blive til og
uden sognets beboere, der støtter ved at
komme og købe vores ting, kunne det jo
ikke lade sig gøre.
Den danske præst Torben Jørgensen og
hans kone tog imod os og fortalte om
kirken og om menigheden i Husum, alt
imens vi sad og nød den smukke kirke,
som vi troede var helt ny, men som det
blev fortalt var 20 år gammel. Kirken er
skænket af A.P. Møller Fonden og tegnet

Rullereolen til de dansk/tyske salmebøger
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af den danske arkitekt Allan HavsteenMikkelsen, som også har tegnet orglet.
Med en stor oplevelse rigere tog vi
videre til Mariakirken, som er bygget i
1853 af den danske guldalderbygmester
C.F. Hansen. Igen et fantastisk skue, og
helt anderledes end det vi lige kom fra,
og alligevel det enkle og stilrene gik
igen. Her fik vi også fortalt levende og
engageret om kirken og de forhold, som
det danske mindretal lever med. Meget
sultne gik vi videre gennem de hyggelige
små gader og over torvet til restaurant
Tante Jenny, hvor vi spiste middag.
Vi kørte nu til Nordstrand. De færreste af
os opdagede vel knapt at vi kom til en ø,
vel nok på grund af dæmningen derover.
Mens vi nød den friske luft fik vi fortalt
om øen og Halligerne, som vi kunne
skimte et par stykker af i horisonten. En
dejlig og spændende natur, som man
godt kan besøge på egen hånd.
Klokken var nu efterhånden blevet
15.30 og der ventede os kaffe og kage på
Mikkelberg, som Husum menighed gav
os. Mikkelberg er en gammel Mølle, som
for ca. 20 år siden blev købt og sat i stand
af Anne Kjerstine og Henry Buhl. Her har
de skabt et cricket- og kunstcenter, som
er tænkt som et folkeligt mødested, hvor
cricket og nordisk kunst kan udfolde
sig som en del af dansk og nordisk
fællesskab i Sydslesvig. Medens vi nød
kaffen fortalte Henry Buhl om stedet og
om de tanker der ligger bag stedet. Efter
et smut ned på cricketbanen var det tid
til afsked med Torben Jørgensen og hans
kone, som havde fulgt os hele dagen.
Tak for det!!
Turen gik nu hjemad og vi kunne tage
afsked med hinanden ved 18 tiden efter
en god oplevelsesrig dag.
Grethe A. Petersen

Basararbejde fra 2003-2012
Jeg har den store glæde at have været
med i arbejdet til Basaren i 9 år. Ja, det
er virkelig en stor glæde og for mig blev
det en af vejene ud af mørket og frem til
lys og livsglæde igen.
Jeg overtog ledelsen efter Ellen
Margrethe Poulsen i 2004, hun havde
da stået for det i 2 år og var med til at
fastholde at arbejdet fortsatte efter Tove
Jørgensen.
Jeg har kun oplevet at det er gået fremad
med antallet af nørklende kvinder. Vi
er nu 23 ”gamle” glade mennesker der
mødes hver 14. dag til 2-3 timer godt
samvær i konfirmandstuen og vi har
det held at håndarbejde igen er blevet
moderne og værdsat. Da jeg kom
med, var der adskillige der trak lidt på
smilebåndet og antydede at det var da
oldnordisk at beskæftige sig med og
kunne ikke forstå at jeg gad.
Sideløbende med os er der en flok
”træmænd”, som arbejder i sløjdlokalet
på Varnæs Skole. Der bliver produceret
foderbrætter, fuglehuse, Fy-fy hunde,
æblekasser, velkomstnissser samt meget,
meget andet og disse mandfolk er en
stor hjælp, når der skal slæbes borde og
lopper ind til basaren. Desuden er det
dem som står for loppemarkedet.
Af gode grunde er vi ”gamle”. Så
længe man er på arbejdsmarkedet, kan
man ikke rive en eftermiddag ud af
kalenderen hver 14. dag med mindre
man som Povl bruger sin fridag på det.
Anne Lise Petersen og Povl, som er
igangsætteren og drivkraften, har været
med i alle 25 år.
At være leder af sådan en flok er et let
arbejde. Alle træder til og kan se, hvor
der er brug for en. Else Marie Jørgensen
har de sidste 4-5 år været hjælper og er

perfekt med hensyn til at holde orden
i vort ”lager” af materialer. Vi får også
jævnligt forærende stof og garner,
hvilket vi takker for, det er jo med til at
holde udgifterne nede.
Jeg har ikke oplevet at være med
til afholdelse af selve basaren i
præstegården, da vi på grund at branden
i præstegården måtte flytte op på Varnæs
Skole det første år jeg var med. Måske var
det ikke så hyggeligt som i præstegården
med kaffe i stuerne, men til gengæld var
der plads, så alt og alle kunne være i
samme rum også loppemarkedet. Efter
det første år på skolen var vi enige om at
vi skulle fortsætte der. Med tiden er også
lokalerne der, blevet lidt for snævre, så i
år får vi et lokale mere med og laver lidt
om på placeringerne, så Tombolaen ikke
spærrer for Butikken, hvilket der var
berettiget kritik af sidste år og ligeledes
bliver der mere plads til Kaffebordet.
Det er en rigtig stor glæde at så mange
mennesker kommer år efter år og er med
denne dag, køber og spiller og dermed
støtter os i arbejdet for DSUK.
Hver år kommer der også håndarbejde
udefra, folk der sidder derhjemme og
laver ting og forærer os. TAK FOR DET!!!
De sidste år har vi et haft et overskud
på mellem 18.000 og godt 20.000 Kr.
Hvilket vi er stolte af og glade for, og i år
på Sogneudflugten kunne vi med egne
øjne se, hvad det kan blive til i Husum
Danske Kirke.
Det arbejde som blev startet for 25 år
siden viser sig stadig at være levedygtigt.
Jeg håber på at det må fortsætte i mange
år endnu, da det er godt for DSUK og for
os der er med i arbejdet.
					
Grethe A Petersen
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Alle helgens dag
Ved gudstjenesten mindes vi dem,
der er døde i 2012 og stedt til hvile på
Varnæs kirkegård. Efter gudstjenesten lægger vi krans ved mindesmærket for de faldne i 1. Verdenskrig.

Basar og jubilæum
For 25. gang holdes der basar
til fordel for Danske Sømandsog Udlandskirker.
25. november kl. 14.00 - 16.30
på Varnæs skole.

Babysalmesang
Vi mødes i konfirmandstuen, Varnæsvej 700, kl. 10.00. Tilmelding
ikke nødvendig - bare mød op.
Medbring liggeunderlag til barnet.
Efteråret 2012:
Torsdag den 30. august
Torsdag den 13. og 27. september
Torsdag den 11. og 25. oktober
Torsdag den 8. og 22. november
Torsdag den 4. og 20. december
Yderligere oplysninger:
Organist Anne-Mette Karstoft,
tlf.: 0049 461 25299
mobil: 0049 17680064135, mail:
amp.karstoft@googlemail.com
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Oktober
Søndag den 14. ..........................
19.s.e.trin. Valg af disciplene
Oliver Karst

kl. 9.00

Søndag den 21. .......................... kl. 10.00
20.s.etrin. De onde vinbønder
Fredag den 26. ........................... kl. 10.30
Plejehjemmet
Søndag den 28. .......................... kl. 10.00
21.s.e.trin. Det golde figentræ
November
Søndag den 4. ............................ kl. 10.00
Alle helgens dag
Søndag den 11. ..........................
23.s.e.trin. De 99 og det ene får

kl. 9.30

Søndag den 18. .......................... kl. 10.00
24.s.e.trin. Den fattige enkes skærv
Søndag den 25. .......................... kl. 10.00
Sidste s.i kirkeåret. Hvile til de trætte
Fredag den 30. ........................... kl. 10.30
Plejehjemmet
December
Søndag den 2. december ......... kl. 10.00
1. søndag i advent. Indtoget
Provst Marlys Uhrenholt
Adresser

Sognepræst Povl Callesen, Varnæs Præstegård,
tlf. 74 68 01 28, pca@km.dk
Graver Johnny Pedersen, Frejas Have 11,
6100 Haderslev, tlf. 74 68 14 42, varnaes-kirke@mail.dk
Organist Anne-Mette Karstoft,
Adelbyer Kirchenweg 34, 24943 Flensborg,
tlf. 0049-461-25299, Amp.karstoft@googlemail.com
Formand Kirsten Krog, Smedegade 14,
tlf. 74 45 89 84, krogkirsten@hotmail.com
Kirkeværge Erling C. Jørgensen, Stenagervej 1,
tlf. 74 68 08 26, stenager@post12.tele.dk

