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Bibelen til alle i
Varnæs sogn
Et længe næret ønske er ved at gå i opfyldelse.
For fire år siden satte menighedsrådet sig
det mål at uddele bibelen som gave til alle
husstande i sognet, som ønsker at modtage
den. Det viste sig at være en langt vanskeligere opgave, end vi havde regnet med. For
trods interesse og velvilje fra mediernes og
kirkelige myndigheders side viste det sig så
godt som umuligt af skaffe midler til formålet. Alle store og små relevante fonde er af
menighedsrådet i årenes løb blevet søgt, og
lige nedslående var svaret: vi yder ikke støtte
til religiøse formål. Uddelingen var på det
nærmeste opgivet, da vi for en måned siden
kontaktede Bibelselskabets afgående generalsekretær Morten Thomsen Højsgaard om
projektet. Bibelselskabet havde fra først af givet os et særdeles fordelagtigt tilbud på køb
af de 600 bibler, det drejer sig om, ligesom vi
ved ansøgningerne til fondene kunne vedlægge anbefalingsskrivelser fra generalsekretær Morten Thomsen Højsgaard og biskop
Niels Henrik Arendt.
Men nu skulle det være. Inden Morten Thomsen Højsgaard fratrådte sin stilling ved Bibelselskabet og tiltrådte en stilling ved DR,
skulle ”Varnæs-sagen” bringes til afslutning.
Bibelselskabet betalte, hvad der skulle have
være kommet ind ved fondsmidler, og menighedsrådet fik mulighed for at købe biblerne til
den pris, der hele tiden havde været afsat til
formålet. Derfor siger vi tak til Bibelselskabet,
der har strakt sig vidt for at imødekomme vort
ønske om husstandsomdeling.
Vi kalder det et pilotprojekt. Det er ikke sket
før, at bibelen er blevet husstandsomdelt. Falder projektet godt ud, kan det måske være til
inspiration og glæde for andre.
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30. ÅRGANG

Første skridt er taget. Nu har vi biblerne.
Næste skridt er at uddele religiøst materiale med respekt for den enkelte borgers
ret til at sige nej tak. Når konfirmanderne
går rundt til alle husstande for at sælge
lodsedler til fordel for Danske Sømandsog Udlandskirker får de at vide, at de
skal vise, at vi er ”lige gode venner”,
hvad enten folk køber eller ej. Sådan skal
det også være her. Det er vigtigt for os.
Der er borgere i sognet, der ikke er medlemmer af folkekirken, og selv om man
er medlem, er troen en privatsag. Derfor
er alt, hvad vi fra sognekirkens side gør,
et tilbud, som den enkelte kan vælge til
eller fra. Det gælder kirkebladet, undervisningen, gudstjenesten, alt. Det skal siges, at vi allerede som en optakt til bibeluddelingen har omdelt et bibelmagasin
til alle husstande i 2014.

1. søndag i advent. Det hænger sammen
med, at vi ønsker at lægge en folder og
plan i bibelen, som man kan læse efter
kirkeåret igennem.
Bibelen fås i mange udgaver. Den, vi vil
dele ud, er en lille fin bog i håndbogsformat med et smukt illustreret omslag,
ikke meget større end en salmebog.
Som medlemmer af menighedsrådet
har vi skrevet under på at fremme kirkens liv og vækst. Det gør vi efter bedste
evne – også på denne måde.
Povl Callesen

Det korte af det lange er, at vi glæder os
til at uddele bibelen som gave. Hvordan
det skal ske, har vi tid til at tale om, for
uddelingen er planlagt til at finde sted

ONSDAG D. 3. JUNI KL. 17.00-18.00
Gudstjenesteværksted i konfirmandstuen.

Vi læser søndagens tekst, snakker om den og ser på salmevalg og bønner.
ALLE ER VELKOMNE
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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MEST FOR BØRN
I gode hænder
Fra Minikatekismus – Kristendom fra top
til tå af Maria Baastrup Jørgensen.
Når Jesus kom til et nyt sted, var der
straks en masse mennesker omkring
ham. Folk ville have ham til at bede for
sig, velsigne sig og helbrede sig. Men
de ville især gerne høre ham fortælle
om Guds rige.
En dag kom nogle forældre med deres
små børn. De ville gerne bære børnene
helt hen til Jesus, for at han kunne røre
ved dem og velsigne dem.
Men disciplene begyndte at skælde ud
og sagde: ”Kan I så komme væk med
de børn! De larmer og savler og forstyrrer de voksne! Jesus har vigtigere ting
at gøre. Han har ikke tid til at tage sig
af små børn! Væk med jer!”
Da Jesus så, hvad der skete, blev han
vred og sagde til disciplene: ”Lad de
små børn komme til mig. Guds rige er
også for dem! Hør engang: Små børn er
de bedste til at gøre lige præcis det, der
skal til for at komme ind i Guds rige og
få al Guds kærlighed, nemlig ingenting.”
Folk kiggede på hinanden og forstod
ikke et muk. Og Jesus forklarede: ”Små
børn ligger jo bare og sover eller venter
på at få mad og drikke og blive skiftet.
De kan ikke gøre noget selv. Og deres
mor og far elsker dem og passer på dem
og hjælper dem med alting. Og som det
er med små børn og deres forældre, sådan er det også med os og Gud. Vi skal
slet ingenting gøre! Gud holder os hele

tiden i sin hånd. Han elsker os og passer på hver og en af os – altid!”
Og Jesus trak de små børn ind til sig og
lagde sine hænder på dem og velsignede dem.

I kirken
Når der er dåb i kirken, har præstens
hænder en vigtig opgave. Først tegner
præstens fingre et (usynligt) kors foran
barnets ansigt og et foran barnets bryst.
Korsene fortæller, at barnet tilhører
Gud og er beskyttet af Gud. Derefter
får barnet tre håndfulde vand på sit hoved., og når barnet er døbt, lægger præsten sin hånd på den nydøbtes hoved,
mens han slutter med at bede fadervor.
Det betyder, at barnet er i Guds hånd
nu og altid.
Kirsten Krog
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Konfirmation
1. maj Bededag

Sophie Fenn-Hansen, Brokbjergvej 15, Bovrup. Christine Mønsted Heinsen, Blåkrogvej 3, Varnæs. Caroline Beck Martensen, Lindealle 7, Varnæs. Ida Fogt, Eskær 19, Tråsbøl. Mie Gudrun
Andersen, Blåkorgvej 23, Varnæs. Christian Eskjær Clemmensen Aagaard, Hvilehøjvej 13, Hostrup Skov. Patrick Jørgensen, Nørrekær 69, Bovrup. Daniel Hansen Paulsen, Fennvej 4, Bovrup. Christian Lyng Hansen, Skovbølgårdvej 4, Bovrup. Martin Jørgensen Daabeck, Bredbjergvej 2, Bovrup. Frederik Anton Andersson, Damgade 4, Varnæs. Sebastian Hansen, Varnæsvej
767 B, Bovrup. Simon Christensen Jessen, Kidingvej 50, Bovrup. Lorenz Peter Skaletz Hansen,
Varnæsvigvej 3, Varnæs. Toke Ebbesen, Bovrup Storegade 5, Bovrup. Frederik Max Allsopp,
Varnæsvigvej 17, Varnæs.

Guldkonfirmation
Søndag den 3. maj

Konfirmanderne 2. maj 1965. Helga Petersen, Hanne Marie Gantzel Nissen, Anne Christine
Hansen Wollsen, Lis Birthe Sørensen, Gurli Jessen. Hans Kristoffer Christensen, Poul Kaae
Bak, Erling Christensen, Henry Chistiansen, Jørgen Peter Wollsen, Erling Hansen Nielsen,
Rasmus Kristian Jepsen, Anton Johannes Chrestensen, Jes Peter Moritz Schrøder, Leif Johannsen, Kurt Bertelsen Christensen, Georg Duus Sørensen, Ove Petersen, Gunnar Kristensen.
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Diamantkonfirmation
Søndag den 19. april

Konfirmanderne 17. april 1955 – Billede fra Guldkonfirmationen 2005
Hella Helene Thomsen, Marianne Jacobsen, Bodil Lauritzen, Birthe Petersen, Ingrid Bladt,
Anni Thaysen, Tove Anni Jessen, Jenny Lund, Ursula Luise Gockel, Alice Cathrine Petersen,
Kirsten Sibbesen, Marie Roth. Frede Jepsen, Frede Jørgensen, Erling Callesen, Hans Jørgen Jessen, Henry Hansen, Jens Peter Staugaard, Flemming Faaborg, Frede Hansen, Aage Petersen,
Hans Madsen Frank, Svend Aage Petersen, Ejner Peter Jørgensen, Alex Stubkjær Nielsen,
Hans Christian Askov Jensen.

Tak for indbetalinger til
Kirkebladets og Bladets konto

Siden vi sidste gang lagde girokortet i, er der ialt indkommet 5.600 kr.
Mange sparer den dyre porto ved betale kontant til os i redaktionen, og vi er
glade for denne personlige kontakt. Der er også mulighed for at overføre til
bladets konto, som altid står i bladet: 1551 1097989.
FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP siger tak for beløbet 2.040 kr.,
der blev lagt ved gudstjenesten søndag den 8. marts.
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Kom og syng med i Varnæs kirkekor
Skrevet af: Anna Mortensen, Bovrup
Koret i Varnæs kirke består af unge piger, - store som små. Koret har været til
i rigtig mange år, og jeg har selv været
en del af det i 8 år nu.
Jeg startede i koret da jeg gik i 4. klasse,
og har været i det lige siden.
Jeg har aldrig fortrudt det, selv om det
er en stor opgave at være kirkesanger.
Hver fredag har vi korprøve i præstegården, og da er både store og små
samlet. Koret er opdelt i to, vi store
der synger i kirken om søndagen, og
de små der er ved at blive lært op til
kirkesanger. Vi store øver salmer til om
søndagen, men vi synger også andet. Vi
har et par korstævner, og vi synger til
fødselsdage med mere.
Vi er faktisk et meget travlt kor, men vi
kan lide det. I koret har vi et stort fællesskab, og det er nok det bedste ved
koret. Man føler sig velkommen og

tryg, og der er plads til alle. Der er altid
grin og glade pige når vi er samlet.
Personligt har koret givet mig meget i
livet. Jeg fik mere selvtillid og lærte at
tage ansvar.
Som kirkesanger er du ansvarlig for
at bære sangen, og det kan god kræve
meget mod. Modet opbyggede jeg gennem mange år, og jo større jeg blev, jo
mere voksede jeg med opgaven.
Da jeg startede i koret var vi rigtig
mange piger i koret, men tiden gik og
piger forlod koret, eller blev voksne, og
skulle ud at studere.
I dag er vi kun 3 store piger tilbage, der
synger fast i kirken, men vi får det til
at hænge sammen, selvom vi alle har
travlt i fritiden.
De små deltager i store arrangementer
med os, og når de bliver ældre skal de
også synge i kirken om søndagen.

Koret synger til gudstjenesten på Aktivigdagen 2014. Foto: Grethe Petersen
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Der er desværre nogle år endnu til de
bliver gamle nok, og vi bliver kun færre
af de store.
Efter sommerferien mister vi desværre
en meget dygtig kirkesanger, og er derfor kun to tilbage.
Vi er bange for at koret ikke vil kunne
klare det alene, og vi er derfor interesseret i unge piger og drenge, som har
interesse i sang, og som vil være en del
af et dejligt fællesskab. Kirkesanger er
et godt men hårdt job, og er derfor godt
lønnet.

Håber vi kan vække interesse hos nogle, så koret forbliver i Varnæs kirke. Går
du i 3. klasse eller op efter, er du hjertelig velkommen.
Hvis du har spørgsmål eller interesse
så kontakt vores søde korleder:
Anna Mette Karstoft
Mobil: 0049 461 25299
E-Mail: amp.karstoft@googlemail.com

BABYSALMESANG
i Varnæs Kirke 2015

Babysalmesang - hvad er det?
I dag ved man, at musik har stor betydning for det spæde barn, ja også for
det ufødte. Musik stimulerer barnets
udvikling. De ofte storslåede poetiske
dybder i salmerne sanses i stemningen og atmosfæren og synges, danses
og vugges ind i barnet og kan blive
til livslang glæde. Vi vil synge salmer,
børnesange, rim og remser, vugge og
lave små dansetrin med baby i favnen,
have tæt kontakt med mor/far og barn
og tid til at snakke sammen.
Formålet med kurset er at styrke båndet mellem barnet og dets mor eller far
gennem musik og sang, som er et fantastisk redskab, når der skal soves, leges,
trøstes.
Sted:
Konfirmandstuen i Varnæs Præstegård,
Varnæsvej 700, 6200 Aabenraa
Deltagere:
Babyer i alderen 0 - 1 år

Tidspunkt:
Torsdage kl. 10. Første gang torsdag
den 23. april. Her aftaler vi nærmere.
Praktiske oplysninger:
Husk venligst tilmelding senest den 21.
april og medbring gerne et underlag/
dyne til barnet.
Pris:
Gratis
For samværets skyld er det ønskeligt med
mindst tre tilmeldinger for at oprette et
hold, men der er ingen øvre grænse for antallet af deltagere, og alle er velkomne:-)
Kontakt for yderligere oplysning
og tilmelding:
Sognepræst Povl Callesen,
tlf.: 74 68 01 28
Organist Anne-Mette Karstoft,
tlf.: 0049 461 25299,
e-mail: amp.karstoft@googlemail.com
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”STILLE HJERTE”
- om dødshjælp

Jeg har nylig været i biografen, og har set filmen ”Stille hjerte”.
Resumé:
I filmen ‘Stille hjerte’ har Esther og Poul
samlet deres nærmeste til en weekend i
familiens skød, men årsagen er ikke et
jubilæum, en fødselsdag eller en højtid.
Tværtimod er Esther uhelbredeligt syg,
og hun har samlet familiens tre generationer for at sige farvel. Ester lider af ALS
(Amyotrofisk Lateral Sclerose)en dødelig muskelsvind sygdom, som medfører
at hun vil miste sin førlighed, og miste
evnen til at trække vejret.
Ester har stadig sin førlighed, hun ønsker at afslutte livet inden hun mister
denne. Familien er indforstået med dette, og Poul som er pensioneret læge skal
på ulovlig vis, hjælpe Ester til at dø. De
to døtre, Sanne og Heidi, er indforståede med forældrenes situation, men som
weekenden skrider frem, dukker både
desperation og tvivl op til overfladen.
Filmen sætter tanker i gang om etiske
dilemmaer i forhold til dødshjælp. Der
findes flere former for dødshjælp.
Aktiv dødshjælp: Lægen tager efter patientens ønske, hans eller hendes liv ved
hjælp af medicin, typisk en indsprøjtning.
Aktiv dødshjælp er ulovlig i Danmark
ifølge §239 i straffeloven. Det er lovligt
bla i Holland og Belgien.
Assisteret selvmord: Patienten tager sit
eget liv. Men får hjælp ved at en læge
eksempelvis udskriver dødbringende
medicin.
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Fra filmen ”Stille hjerte”.

Assisteret selvmord er ulovlig i Danmark ifølge §240 i straffeloven.
Passiv dødshjælp: En uundgåeligt døende patient har ret til at fravælge en
behandling, der kun vil udskyde døden.
Efter samme lov kan en patient modtage smertelindrende midler, selvom de
fremskynder dødstidspunktet. En læge,
eller anden sundhedsperson, kan desuden undlade at påbegynde eller fortsætte en livsforlængende behandling af
uundgåeligt døende patienter, der ikke
længere er i stand til at bruge deres selvbestemmelsesret.
Passiv dødshjælp er lovlig i Danmark.
(kilde: etik. dk)
I en undersøgelse fra 2012, går hele 71%
af Danmarks befolkning ind for, at aktiv dødshjælp skal være lovlig. (kilde:
Rådgivende sociologer Aps, foretaget
for Palliativ videncenter). Der er endnu
ikke flertal for dette i folketinget.
Jeg håber befolkningen vil involvere sig
i debat omkring dette, og være med til
at præge beslutningstagerne. Jeg selv
går ikke ind for aktiv dødshjælp. Det er
min overbevisning at livet har mening
og betydning HELE livet, og at døden
kommer når tiden er inde. Endvidere er

der så mange dilemmaer forbundet med
aktiv dødshjælp, som vil blive svære at
løse. Et menneske som er mentalt velfungerende, ville sagtens kunne tage
stilling til om det ønsker aktiv dødshjælp, men hvad med mentalt handicappede/retarderede, hvem skal tage
beslutninger for disse? Og hvem skal
bestemme for børnene?
Jeg mener mulighederne for at hjælpe
uhelbredeligt syge er gode. Som hjemmesygeplejerske passer jeg døende, og
jeg har altid de sygeplejeetiske retnings-

linjer i mente. Der er to punkter, som jeg
mener, er særlig aktuelle i forbindelse
med pleje af døende.
Generelle sygeplejeetiske retningslinjer:
4.1 Medvirke til at beskytte og bevare
liv, og medvirke til at lindre lidelse.
4.3 Bistå til en værdig død og medvirke
til, at udsigtsløs behandling afsluttes eller ikke iværksættes.
Passiv dødshjælp rummer mulighed for
at lindre lidelse, og bistå til en værdig
død.
Lilly Jørgensen

Billeder fra lysgudstjenesten søndag d. 1. februar. Se alle billeder på kirkens hjemmeside.
Fotograf: Grethe Petersen
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Nyt fra menighedsrådet
Menighedsrådet har besluttet, at der
skal lægges en fast belægning på indgangen fra Varnæssiden. Samtidig vil
vi gøre indgangspartiet omkring kirkedøren mere indbydende. Vi forventer,
at arbejdet påbegyndes her i foråret.
Vi har længe ønsket belysning under
pulpituret – det er vi nu i gang med.
Sjæleringning: det har været et ønske,
at der kan ringes om lørdagen. Det har
hidtil ikke været muligt, da der ikke er
personale til rådighed. Povl Callesen
vil fremover ringe om lørdagen, og hvis
der ikke er personale på kirkegården,
også om mandagen. Der ringes søndag,
hvis der af en eller anden grund ikke
kan ringes lørdag.
Torsdag d. 16. april holder menighedsrådet, personalet og frivillige det årlige
planlægningsmøde. Her tilrettelægges
gudstjenester med særligt indhold og
andre arrangementer (musik, foredrag,

sommer- og adventsmøde ol.). Gode
idéer fra menigheden modtages med
tak – hvis der er et særligt kor/orkester, en foredragsholder eller lignende,
du kunne tænke dig at høre i kirken eller konfirmandstuen, så henvend dig til
undertegnede eller til Povl Callesen.
Desuden arbejder vi med temaet ”Kirken på landet”, hvor vi håber, at få en
inspirationsdag i samarbejde med de
omkringliggende menighedsråd. Formålet er at styrke ikke kun kirkens position, men hele vores område – bl.a.
ved at samarbejde med andre foreninger.
Kirsten Krog
Menighedsrådsmøder
i konfirmandstuen:
Torsdag d. 9. april kl. 19.00
Torsdag d. 21. maj kl. 19.00
Møderne er offentlige – alle er velkomne.

PÅSKEBUDSKABET

- på en ny og utraditionel måde
For to år siden blev de danske biskopper enige om, at man i 2015 ville forsøge at gøre påskebudskabet mere folkeligt nærværende, så også såkaldt
ukirkelige kunne høre om opstandelsen som andet og mere end kirkelig indforståethed.
Det prøver vi at føre ud i livet ved Langfredag og 2. påskedag at lade moderne danske digtere og forfattere tale om påskens budskab. Folk som Bjarne
Reuter, Pia Juul, Anne Lise Marstrand-Jørgensen og Jens Smærup Sørensen
forsøger sig med andre end de traditionelle indfaldsvinkler til påskens fortælling. Og derved får de held til at finde nye og uventede spor i det gammelkendte og får derved påskens egentlige anliggende formuleret.
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BESØG

Søndag den 8. marts havde
vi i sognet den store glæde
af have biskop Marianne
Christiansen på besøg.
Biskoppen forestod gudstjenesten om formiddagen,
som blev både festlig og
højtidelig med voksendåb.
Efter fællesspisningen i
konfirmandstuen holdt
biskoppen foredrag over
emnet ”Sorg og savn”,
hvilket gav anledning til
eftertanke og gode samtaler.

DET SKER I DIN KIRKE/KONFIRMANDSTUE:
Langfredag d. 3. april kl. 10.00

Gudstjeneste, hvor der på prædikenens plads læses en fortælling
og spilles musik, der passer til dagens tema – lidelse.

2. påskedag den 6. april kl. 10.00

Gudstjeneste, hvor Jens Smærup Sørensens fortælling ”Imvas”
ligger til grund for påskens budskab.

Onsdag d. 8. april kl. 17.00-18.00

Gudstjenesteværksted i konfirmandstuen. Vi læser søndagens tekst,
snakker om den og ser på salmevalg og bønner.

Onsdag d. 8. april kl. 18.30

Regnskabs- og visionsmøde i konfirmandstuen, Varnæsvej 700.
Kom og hør, hvad du får for din kirkeskat og vær med til at bestemme,
hvad din kirke skal indeholde og beskæftige sig med.
Vi vil samtidig gerne drøfte samarbejde med områdets foreninger.
Menighedsrådet giver lidt godt at spise og drikke.

Onsdag d. 6. maj kl. 17.00-18.00

Gudstjenesteværksted i konfirmandstuen. Vi læser søndagens tekst,
snakker om den og ser på salmevalg og bønner.
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Konfirmation

Bededag kl. 10.
Telegrammer kan afleveres i
konfirmandstuen Bededag fra
kl. 8.00-11.00.

Diamantkonfirmation

Søndag den 19. april kl. 10

Guldkonfirmation

Søndag den 3. maj kl. 10

Idrætsgudstjeneste
Kristi himmelfarts dag
kl. 13.00

London

Provstiets præster er på
studietur til London
18.-21. maj.

Søgård Sø

Friluftsgudstjeneste
2. pinsedag kl. 10.30

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

April
Skærtorsdag ..................................
Langfredag ....................................
Påskedag .......................................
2. påskedag ...................................
Søndag den 12. .............................
1.s.e.påske. Den vantro Thomas
Søndag den 19. .............................
2.s.e.påske. Den gode hyrde
Diamantkonfirmation
Fredag den 24. ..............................
Plejehjemmet
Søndag den 26. .............................
3.s.e.påske. Sorg bliver til glæde

Maj
Bededag .........................................
Konfirmation
Søndag den 3. ...............................
4.s.e.påske. Talsmanden
Guldkonfirmation
Søndag den 10. .............................
5.s.e.påske. Bøn i Jesu navn
Kristi himmelfarts dag ...............
Idrætsgudstjeneste
Søndag den 17. .............................
6.s.e.påske. Vidne om Jesus
Pinsedag ........................................
2. pinsedag ....................................
Søgård Sø
Fredag den 29. ..............................
Plejehjemmet
Søndag den 31. .............................
Trinitatis. Blive født igen

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

19.00
10.00
10.00
10.00
10.00

kl. 10.00
kl. 10.30
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 13.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.00

Juni
Søndag den 7. juni ...................... kl. 10.00
1.s.e.trinitatis. Den rige mand og Lazarus

