Varnæs
Sogns
Kirkeblad

Om at være tro
mod sin tro
Alt på denne jord, der ikke bliver arbejdet
med eller holdt ved lige, går til, også troen.
Troen er blevet en privat sag og et område, vi
omgiver med større blufærdighed end noget
andet. Derfor skal der være former, rum og
tider, hvor det er frit og legalt at pleje og vedligeholde den åndelige føde, som troen er.
Troen er Guds ord og tale, Jesus Kristus, der
genlyder i vore ord. Troen er Guds kærlighedslys, der genskinner i vor færden blandt
andre mennesker.
Det er helt tydeligt, at søndagsgudstjenesten
ikke er stedet, hvor de fleste kristne giver deres tro form, rum og tid. Og måske (ingen
ved det) er det heller ikke længere aftenbønnen, der knytter bånd til vor Fader, Fadervor. Og derfor er artiklen her lige så meget et
spørgsmål, som en anvisning. For jeg er ikke
i tvivl om, at Guds ord, Jesus Kristus, finder
vej til hver eneste af os. Men hvordan finder
ordet tilbage i vor tid, hvor alle former er
under forandring? Kunne vi selv gøre noget,
for at troen fik det rum og den tid, som den
gør krav på?
Vil vi tale åbent om troen, som vi hylder
åbenhed på alle andre områder? Kan vi finde den folkelige form, hvor vi på en naturlig
og hverdagsagtig måde kan inddrage troen i
vort liv? Vi arbejder med at åbne gudstjenesten for en form, der både bygger på traditionen og på almindelige menneskers ønske
om, hvordan vor gudstjeneste skal være og
holdes.
Den fineste litteratur overhovedet er den, vi
har i Bibelen. Det er mit indtryk, at dåbsforfortsættes side 2
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ældrene er glade for den børnebibel,
vores kirke giver som dåbsgave. Og jeg
ønsker over alt, at konfirmanderne ved
konfirmationsforberedelsen bliver fortrolige med og glade for den Bibel, som
de får som kirkens konfirmationsgave.

Basaren 2014
Igen i år var det en rigtig god dag for
vores årlige Basar.

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 Sten Kruse, Solvænget 15, Bovrup,
6200 Aabenraa, tlf.: 30 96 16 06, stenvk@jubii.dk
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Vi har lov til at drømme, og drømmen
er, at Bibelen ligger ved siden af fuglebogen, fordi den på sit felt giver os svar
på de spørgsmål, vi stiller.
Povl Callesen

Provst Kirsten Sønderby åbnede basaren og gjorde vort arbejde for Danske
Sømands- og Udlandskirker meget
nærværende, idet hun fortalte om sin
egen gode oplevelse, da hun som ung
var rejst ud i den store verden, og fandt
støtte og glæde ved at komme i Den
Danske Kirke. Ligeledes nævnte hun,
at hendes datter nu havde den samme
støtte i Londons Danske kirke.
Basaren var igen velbesøgt og der blev
handlet og spillet livligt. Overskuddet
i år blev på 17.926 kr. og vi takker alle
der kom og støttede os. En stor tak til
sponsorater bl.a. et juletræ og alle I der
producerer de fine ting og mange gange betaler materialer fra egen lomme.
En stor tak til Kaj Petersen, som hvert
år bare står til rådighed og indretter lokalerne med borde, stole og meget andet. TAK!!
På Basarudvalgets vegne
Grethe Petersen
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Mest for børn
Næse for skabelse
Engang var der ingenting, kun mørke
og stilhed. Verden fandtes slet ikke. Det
eneste, der var til, var Gud.
Så trak Gud vejret dybt ind og sagde:
”Der skal være lys!” Og sådan begyndte det hele.
Gud skabte himlen og jorden, solen,
månen, havet og alle dyr og planter. Til
sidst holdt han en pause og kiggede ud
over det hele.
Han syntes, at det var en god verden,
han havde skabt. Men der manglede
noget. Der var næsten for stille. Gud
pustede på verden – og så kom der bølger på havene, og træernes blade raslede i vinden. Men der manglede altså
stadig noget. Der var ingen som grinede eller snakkede eller fjollede rundt i
blæsevejret.
Så tog Gud en klump våd jord og formede en mand. Først lå manden helt
livløs i græsset, men så blæste Gud
sin livsånde ind i hans næsebor. Og så
skete der noget! Manden livede op, fik
røde kinder og begyndte at tale med
Gud. Gud kaldte manden Adam.
Adam fik lov til at bo i Paradisets have.
Men det blev hurtigt kedeligt at være

alene i haven. Adam havde spurgt giraffen mange gange, hvad den syntes
om udsigten – men den svarede aldrig.
Så selv om dyrene var fine nok at lege
med og kigge på, så kunne Adam jo
ikke snakke med dem.
Gud så, at Adam var ked af at være alene, og så skabte han Eva. En morgen,
da Adam vågnede, sad hun ved siden
af ham.
Adam viste hende rundt i Paradis og
fortalte om det hele, og de snakkede
længe om alt, hvad de så. Adam syntes,
at Evas hår duftede skønt, og da hun
vendte sig om, gav han hende et kys
lige på næsen.
Gud har skabt mennesker i sit billede.
Det betyder, at vi ligner Gud, og at vi
alle sammen ligner hinanden. Alligevel
er der ikke to mennesker, der er ens.
Alle har f.eks. deres egen lugt, Der er
ingen andre i hele verden, der lugter
som dig. Så stor en fantasi har Gud.
Det er næsten umuligt at forestille sig
”ingenting”. Men prøv alligevel. Find
et stille sted og luk øjnene og hold dig
for næsen et øjeblik. Mon det var sådan, det var, før alting blev til?

En lille quiz for børn
(og deres forældre)

Svarene findes et andet sted i kirkebladet.
1. Slangen frister Eva og forbandes af
Gud. Den skal herefter krybe på
sin bug, men hvad skal den æde
alle sine dage?
A. Mudder
B. Støv
C. Tørre urter
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2. Samsons kræfter sidder i håret.
Hvem klippede ham?
A. Naomi
B. Ester
C. Dalila
3. Jesus går på vandet. Hvilket vand?
A. Genesaret Sø
B. Bethesda Sø
C. Jordanfloden

4. Gud sagde til en mand, at han skulle bygge et skib med plads til mennesker og dyr. Hvem talte Gud til?
A. Adam
B. Noa
C. Isak
5. Hvor mange etager havde ovennævnte skib?
A. En
B. To
C. Tre

Nyt fra menighedsrådet
I det kommende år vil menighedsrådet
arbejde på en plan for omlægning af kirkegården – en plan, der skal række mange år ud i fremtiden. Som I sikkert alle
har lagt mærke til, er der mange tomme
gravsteder, og der bliver i fremtiden
kun flere. Det er en umulig opgave at få
sammenhæng i omlægningen i løbet af
kort tid, da de tomme gravsteder ligger
ret spredt. Det bliver derfor et projekt,
der kommer til at tage mange år. Det
vigtigste er, at få udarbejdet en plan, så
resultatet i sidste ender rammer vores
mål: En smuk og sammenhængende kirkegård, der samtidig er i en overkommelig prisklasse at vedligeholde. Der
vil bl.a. blive arbejdet med anlægning
af græsarealer og gange. Det har både
fordele og ulemper. Den største ulempe
er nok, at det i regnvejr ikke er så rart at
gå i – skoene bliver våde og snavsede.
Fordelene er, at det giver sammenhæng,
er smukt at se på og vedligeholdelsen er
overkommelig i pris. Som noget af det
første arbejder vi på, at indgangen fra
Varnæssiden får en fast belægning og
bliver en smule udjævnet, så rollatorer
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og kørestole får lettere adgang til kirken.
Kirkens varmesystem trænger til et eftersyn og en renovering, måske en udskiftning – det bliver der også arbejdet
med i det kommende år.
Kirkeministeriet har i år fokus på ”Kirken på landet”. Vita Andreasen, tidligere forstander på Løgumkloster Højskole, nu sognepræst på Fyn, har fået
bevilliget 30 % af sin arbejdstid til at
arbejde med dette særlige område. Vi
vil kontakte Vita Andresen og håber på
en eller anden form for samarbejde, der
kan gavne vores sogn.

Menighedsrådsmøder
i konfirmandstuen:
Torsdag d. 5. februar kl. 19.00
Torsdag d. 12. marts kl. 19.00
Møderne er offentlige – alle er velkomne.
Der er i dette nummer af Kirkebladet/BLADET
indlagt et girokort, som kan benyttes, hvis man
ønsker at give et bidrag til udgivelsen.

æ Bach hus
Bagehuset ved Varnæs Præstegård er et
af de få endnu eksisterende bagehuse
i Sønderjylland. Som forbipasserende
vil have bemærket, har det netop gennemgået en istandsættelse, idet tagkonstruktionen er blevet fornyet. Der er tale
om en nænsom restaurering, idet de nye
remme, spær, og lægter er tilpasset det
gamle træværk. Også det nye tegltag er
helt som det gamle, understrøget som
dette og uden undertag. Det er murermester Lars Johanning, der har udført
denne del af arbejdet. Menighedsrådet
har i mange år ønsket at foretage denne
nødvendige istandsættelse, nu er det
gjort, og bygningen ligger igen som en
brugbar bygning og medvirker til at skabe det smukke miljø, som præstegården
og kirken danner.
De seneste mange år har huset tjent som
velegnet brænde- og hønsehus. I tiden
op til 1950 var det vaskehus, hvilket den
gamle gruekedel og husets skorsten vidner om. Vandet blev af tjenestepigerne
båret den lange vej fra pumpen i gårdspladsen ned til vaskehuset. Men før indretningen til vaskehus var huset, som
navnet siger, bach hus. Her stod den store ovn midt i rummet, hvorfor også skorstenen var midt på rygningen, hvilket
tømrermestrene Claus Dahl og Rene Karstensen tydeligt kunne se på træværket,
de fjernede. Vi ved ikke, hvornår huset
blev bygget. For opførelsen af bagehuse
ved siden af stuehuset går langt tilbage i
historien i Danmark. Men under indflydelse fra Holsten byggede man fra slutningen af 1700-tallet disse selvstændige
bagehuse i det sydøstlige Sønderjylland.
En preussisk byggelov 1878 om forbud
mod bageovne under stråtag fremmede

udbredelsen af teglhængte bagehuse,
men fra omkring 1890-1900 erstattede
komfurerne de fleste bageovne.
Ved Bossensgård i Barsmark er bagehuset blevet fint restaureret og fungerer, nu
som rastested for turister, som et ”madpakkehus”. Også ved Michelsens gård,
Lille Kolstrup i Aabenraa er bagehuset
restaureret. Her er den store bageovn
genopført ligesom gruekedlen er bevaret. Ved særlige lejligheder tages ovnen
i brug. Om bagningen i gammel tid ved
vi, at ildgøringen oftest var mændenes
arbejde. Der tændtes op tidligt om morgenen og fyredes med sprøkker (kvas) og
kløvet brænde. Efter 3-4 timers fyring var
ovnkappen så varm, at soden var brændt
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af og hvælvingen hvidglødende at se på.
Man sagde, at den sorte mand skulle ud.
Så blev asken raget ud og svabret med en
våd sæk og bagning af rugbrød, hvedebrød og småkager kunne begynde.
Povl Callesen

Åbent
gudstjenesteværksted

Alle kan være med – hvis du er i
tvivl om, hvad vi arbejder med i
gudstjenesteværkstedet, kan du
læse artiklerne i de foregående kirkeblade, kontakte Povl Callesen eller undertegnede.

Søndag d. 8. marts
– årets udgave af:

“Åben kirkedag”
Menighedsrådet har i år valgt at erstatte
”Åben kirkedag” med nedenstående.
Vi håber, at se rigtig mange til en
spændende dag.
Program kl. 10.00 - ca. 14.00:

GUDSTJENESTE
v/ biskop Marianne Christiansen
Herefter byder menighedsrådet på et
lettere traktement i konfirmandstuen.
Dagen afsluttes med
kaffe og foredrag
v/Marianne Christiansen:
”Sorg og savn”.

De næste datoer er:
FEBRUAR:
Forberedende møde tirsdag d. 3.
kl. 17.00-18.00 i konfirmandstuen
Gudstjeneste søndag d. 8. kl. 10.00
MARTS:
Forberedende møde tirsdag d. 10.
kl. 17.00-18.00 i konfirmandstuen
Gudstjeneste søndag d. 15. kl. 10.00

Der er landsdækkende indsamling til
Folkekirkens Nødhjælp d. 8. marts.
Hvis man har lyst til at give et bidrag,
kan der lægges et beløb i indsamlingsbøssen i våbenhuset. Fokusområdet er Nepal. På forhånd tak.

Du er velkommen til bare at møde op.

ALLE ER VELKOMNE

LYS-GUDSTJENESTE/KYNDELMISSE
for hele familien i Varnæs Kirke søndag d. 1. februar 2015 kl. 16.00

med deltagelse af konfirmander, minikonfirmander, børn fra børnehaven
og Varnæs kirkes kor og korskole.
Efter gudstjenesten inviteres alle på fastelavnsboller og kakao i kirkens sideskib.
Skabelsesberetningen læses i den nye oversættelse og samtidig vises Bente Buchs
billeder på powerpoint
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Allehelgens gudstjeneste i Varnæs Kirke
2. november 2014
vige”, og organisten spillede med stor
indlevelse en blokfløjtesats oppe fra orglet. Vi forventede orgelets brus, men de
fine toner fra sopranfløjten fyldte rummet på smukkeste vis.
Afslutningsvis vil jeg citere et af versene
fra den oplæste salme. Og sige tak for en
meget dejlig Allehelgensøndag i Varnæs
Kirke.
“Snart går vi ud af tiden,
og hvert et navn er glemt,
men, Gud, i din erindring
er vi for evigt gemt.
Det liv, der blir til intet,
er i din skaberhånd,
og trygt vi overgiver
til dig, o Gud, vor ånd.
(Holger Lissner 1975)

Venlig hilsen
Ann Nissen

Konfirmander
og minikonfirmander
Konfirmanderne besøger
Anna kirke på Nørrebro
20.-22. marts.
Minikonfirmanderne slutter
af med kirkespil Palmesøndag,
den 29. marts kl. 10
(Svar på quizen side 4: 1 B, 2 C, 3 A, 4 B, 5 C)

Allehelgensdag falder altid den 1. november, og søndagen efter markeres
denne søndag i folkekirkens gudstjenester i landets kirker. Det er i den protestantiske kirke en mindedag for vore
afdøde. Navnene på dem, der er døde i
løbet af året læses op, og det er efterhånden blevet skik at tænde lys på gravene.
For katolikkerne, som har en helgen til
hver dag, æres alle disse helgener for deres fromhed på allesjælesdag.
I Varnæs Kirke kunne man på Allehelgensøndag i november 2014 opleve en stille,
fredfyldt gudstjeneste med musik, salmesang, bøn og tekster. Kirkens børnekor
indledte gudstjenesten med en smuk korsang med tekst af Lisbeth Smedegaard:
“Bagest i haven”. De lyse, fine stemmer
fyldte kirken med ro og andagt. Salmerne
til søndagen var velvalgte og passede fint
ind i helheden. Vi begyndte med “Nu falmer skoven” og sluttede med den mere
opløftende og lyse stemning i “Se nu stiger solen”. Jakob Knudsens stærke tekst:
“Lad os nu kun drage ad natmørkt hav”
var god at gå ud på.
En anden salme, som passer til Allehelgen, er “Den store hvide flok”. Teksten til
den er skrevet af H:A:Brorson i 1765. Teksten knytter an til Johannes Åbenbaring
kap7, 9-17. Den store hvide flok er den
helteskare af engle som sammen med
Lammet holder fest i Himlens helligdom
hos Gud. Der er en stor udfordring i denne salme musikalsk, da den ikke er stille
og indadvendt, men nærmest det stik
modsatte. Men kan også for nogen føles
befriende på sådan en mindedag.
Efter oplæsningen af årets døde blev der
læste andet vers af “Din fred skal aldrig
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Vinterferie

Det er sognepræst Oliver Karst,
Felsted, der passer embedet i
dagene 9.-15. februar.
Tlf. 74 68 53 07

Foredrag i
konfirmandstuen
Sognepræst, tidl. biskop
Niels Henrik Arendt:

ISLAM, JØDEDOM OG
KRISTENDOM
19. februar kl. 19.00

Februar
Søndag den 1. ............................... kl. 16.00
Septuagesima.
Lysgudstjeneste.
Søndag den 8. ............................... kl. 10.00
Seksagesima.
Sædemanden.
Søndag den 15. ............................. kl. 9.00
Fastelavn. Jesu dåb.
Oliver Karst.

Biskop Marianne Christiansen:

Søndag den 22. ............................. kl. 10.00
1.s.i fasten.
Fristelsen i ørkenen.

efter gudstjenesten

Fredag den 27. .............................. kl. 10.30
Plejehjemmet.

SORG OG SAVN
8. marts kl. 10.00

Sognepræst Anette Jensen,
Løgumkloster:

FÆRØSK LITTERATUR
17. marts kl. 19.00
Litteraturhistoriker
Torben Rasmussen, Aarhus:

FÆRØERNES HISTORIE
14. april kl. 19.00

Redaktionelt

Bente Dall har efter i en årrække
at have været med til at redigere og skrive i kirkebladet valgt
at træde ud af redaktionen på
grund af nye opgaver. Vi siger
tak for fine artikler fra ind og udland og interviews med mennesker her. Samtidig byder vi velkommen til Sten Kruse og siger
tak, fordi du vil medvirke til at
bevare vort kirkeblad.

Marts
Søndag den 1. ............................... kl. 10.00
2.s.i fasten.
Smuler.
Søndag den 8. ............................... kl. 10.00
3.s. i fasten.
Beelzebul.
Søndag den 15. ............................. kl. 10.00
Midfaste.
Bespisningen.
Søndag den 22. ............................. kl. 9.00
Mariæ bebudelses dag.
Oliver Karst.
Fredag den 27. .............................. kl. 10.30
Plejehjemmet.
Søndag den 29. ............................. kl. 10.00
Palmesøndag.

Kirkebil bestilles hos:
Taxa-bus, Aabenraa, tlf.: 74 63 09 68.

