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Hjemmet

og Familie Journalen hedder de to mest læste
ugeblade. Tirsdag morgen er de at købe, hos
naboen er de at låne, i venteværelset er de at
læse, alle kigger vi i dem. De trykkes ugentligt i oplag på ca. 140.000. At de bærer navnet
Hjemmet og Familie Journalen er ikke tilfældigt. De omhandler den kultur, der er i hjemmet og familien. Og ”my home is my castle”.
Her fra min verden går. Som mennesker vil vi
plante, og i hjemmet finder vi den gode jord
og de rigtige vækstbetingelser. Vi planter frø
af de frugter, som vi selv bærer. De frugter er
vort åndelige skelet. Det menneskesyn, den
tro og overbevisning, som holder os sammen.
Tilblivelsen, skabelsen af troen på Gud finder sted i hjemmet. Alligevel er det som den
tro, der bliver til i hjemmet, ikke nyder den
samme anerkendelse, som den, der bliver til
i kirken. I virkeligheden er det imidlertid sådan, at både skolen og kirken tyvstjæler fra
hjemmet, og hjemmet lader dem gøre det.
Dåben, dåbsundervisningen, læsningen, juletræet, sangen. For hundrede år siden blev
hvert andet barn døb i hjemmet, og dåbsfadet
var hjemmets absolut fineste skål, som det var
en ære at få serveret af. Martin Luther skrev
sin Lille Katekismus, sin lille lærebog om de
ti bud, Fadervor, troen, dåb og nadver som et
hjælpemiddel til hjemmeundervisning. Juletræet, der kom hertil sydfra, stod først i folks
hjem som det lysende træ på den mørkeste
dag - et troens symbol. Og juleaften holdtes
og holdes den skik levende, at der før maden
bliver læst i Bibelen om frelserens fødsel, ligesom/eller der bliver sunget en julesalme. Og
det er bare ikke jul, uden at disse troens kendetegn bliver fremført som bindeled til dem,
der er, og dem, der var.
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I hjemmet hersker den ånd, der kan få
det mest uforståelige og det mest vidunderlige til at gro. Erfaringen af, at far og
mor ikke bærer nag, erfaringen af, at tab
mødes af tårer. Det er den påvirkning, vi
modtager i hjemmet, stor eller lille, der
bærer os livet igennem. Barnetroen. Og
hvis kirkebygningerne ”er os som hjem-

met så kære”, så kan der også komme
noget ”hyggeligt og roligt” ud af at samles der. Og netop samles. Hjemmet kan
noget, som vi elsker. Det kan samle os og
lade os føle glæden ved alle at være lige.
Og den glæde, kan vi genfinde i kirken,
i endnu større målestok.
Povl Callesen

Gudstjenesteværksted:

Onsdag d. 9. december kl. 17.00-18.00 i konfirmandstuen
Onsdag d. 13. januar kl. 17.00-18.00 i konfirmandstuen
Vi snakker om kommende søndags tekst, bønner og salmer.
ALLE ER VELKOMNE

Varnæs kirkes kor deltog d. 14. november i et korstævne i Haderslev Domkirke.

Fotograf: Vivian Limbrecht Rasmussen.

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. 28 89 38 87, 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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Tænk efter

I min avis findes en spalte der hedder
”Tænk efter”. Her skriver forskellige
forfattere et kort indlæg. Jeg læser dem
altid, de er gode at filosofere over. En af
forfatterne er Provst Kræn Christensen
fra Hjerting. Jeg har hans tilladelse til at
gengive hans indlæg, og her kommer et
af dem.
Når dagene kortes
Uf, hvor er det ækelt. Dagen som jeg
holder så umådelig meget af aftager.
Med store solide bid som var det Casper
Christensens Grand Danois, æder mørket løs på dagen. Har netop konstateret
at dagen i Esbjerg er aftaget med 6 timer
46 minutter, og det bliver ved. Det er
sådan set rigtig træls, specielt når man
holder af dagen og lyset.
Ikke desto mindre begynder hver dag
med en morgen. For de fleste af os begynder vi hver dag forfra: vi står op og
går i gang, tager fat på det der venter.
Vi fløjter, læser morgenaviser, drikker
kaffe, børster tænder, og vi gør det som
det naturligste af alt! Men når man som
jeg har passeret de 50, begynder alderdommens skavanker at melde sig. Fodboldbenene er stive som cementpæle, og
fødderne gør ondt, når man flere gange
hver nat tripper ud for at lade sit vand,
den eneste formildende omstændighed
er, at der ikke er noget skjult kamera

oppe til at forevige denne natlige trippen.
Når vækkeuret ringer, hører jeg de første nyheder og lader den ene katastrofe
efter den anden gå ind igennem det ene
øre og ud igennem det andet! Nu er dagen fuld af sang, og det kan være enten
lovsang eller klagesang. Vi ved intet!
Det kan også være, at dagen ligefrem
er en katastrofe, eller det kan være den
dag, man bliver nærmest lykkelig. Vi
eksisterer, vi trækker vejret, og vi er. Vi
aner intet, og må gribe det vi kan og lade
andet falde.
Mens jeg har skrevet dette, er dagen aftaget med endnu to minutter, behøver
jeg sige mere? Det skulle da lige være
med Jacob Knudsens ord: se, nu stiger
solen af havets skød!
Lilly Jørgensen

Solopgang set fra Varnæs kirkegård sept. 2015

Gamle konfirmander

savner I jeres konfirmationsbillede, så henvend jer.
Jeg har uafhentede billeder liggende fra mange årgange.
Venlig hilsen Povl Callesen
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BABYSALMESANG
i Varnæs Kirke 2016

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: Hver anden torsdag kl. 10
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:-)
Datoer i foråret 2016:
Torsdag den 14. og 28. januar
Torsdag den 11. og 25. februar
Torsdag den 10. marts

Torsdag den 7. og 21. april
Torsdag den 19. maj
Torsdag den 2. juni

Søndag den 31. januar kl. 16.30 er der Lysgudstjeneste, hvor holdet er velkommen
til at deltage aktivt, hvis der er ønske om det.
Kontakt for yderligere oplysning og tilmelding:
Sognepræst Povl Callesen, tlf.: 74 68 01 28
Organist Anne-Mette Karstoft, tlf.: 28 89 38 87
e-mail: amp.karstoft@googlemail.com

Menighedsrådets sammensætning i kommende kirkeår:

Præst og formand for kirkegårdsudvalget: Povl Callesen
Intern kasserer, medlem af præstegårdsudvalget: Anne Marie Laier
Næstformand, sekretær, medl. af præstegårdsudvalget, medl. af valgbestyrelsen: Britta Leonhard
Bygningssagkyndig, medlem af kirkegårdsudvalget: Flemming Pedersen
Kontaktperson, medl. af kirkegårdsudvalget, medl. af valgbestyrelsen: Lars Bruun Andresen
Formand for præstegårdsudvalget: Jacob Beck Jensen
Formand, medlem af kirkegårdsudvalget, formand for valgbestyrelsen: Kirsten Krog
Kirkeværge, ikke medlem af menighedsrådet: Sten Kruse
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Kirkeven

Det er rart, at have en at følges med, når
man skal noget – også når man gerne vil
i kirke – og somme tider kan det være
nødvendigt, for at komme ud af døren.
Måske bryder man sig bare ikke om at
gå selv, måske skal man have lidt fysisk
hjælp – en arm at støtte sig til, et skub
på rollatoren eller en kørestolschauffør.
Hvis du har det sådan, er en kirkeven en
oplagt mulighed.
Vil du gerne hjælpe, eller vil du gerne
have hjælp til at komme i kirke, vil menighedsrådet gerne formidle kontakt
mellem kirkevenner - ledsagere og brugere - så der kan komme ”kirkevennepar” ud af det.
En gudstjeneste om måneden, vil være et
godt udgangspunkt for aftalen. Vi drikker kirkekaffe den sidste søndag hver
måned, så hvis man vælger den, er kirkekaffen en ekstra bonus.

Kirkebil:

Henvendelse til Sten Kruse
Tlf.: 30 96 16 06,
mail: stenvk@jubii.dk

Henvendelse:
Povl Callesen, tlf. 74 68 01 28 eller
Kirsten Krog, tlf. 74 45 89 84

Høstoffer

Der indkom det flotte beløb af
3.500 kr.
Menighedsrådet takker mange
gange for den store gavmildhed.
Pengene fordeles således:
1.750 kr. til Folkekirkens Nødhjælp,
1.750 kr. sættes hen til hjælp i
sognet – f.eks. julehjælp.

Billedet er af det gamle sagntræ,
lønnen ved kirkens østgavl.
Det er malet af Hans Jørgen
Schmidt, der var rektor i
Flensborg og far til Inge Schmidt.
Inge Schmidt boede i faderens
hjem, Varnæsvigvej 28 i Varnæs.
Billedet har kirken modtaget af
Inge Schmidts søster, Ane Bier,
Schashagen, Lübeck.
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Kirketeatret
i Varnæs kirke
Menighedsrådet havde inviteret alle skolens elever til teater d. 6. november.
Med stor succes opførte Jens Jødal, med
hjælp fra nogle af skolens elever og sin
frække lille bugtalerdukke, en moderne
udgave af en fortælling fra biblen –
”Splejsen og Kæmpen” alias David og
Goliat. Jens Jødal gjorde især meget ud af
at fortælle, at det ikke en persons ydre,
men indre kvaliteter, der betyder noget.
Efter forestillingen var der, på grund af
regnvejr, løb på skolen.

Menighedsrådet takker alle hjælpere og
skolens elever og lærere for super engagement.
Alle billeder kan ses på kirkens hjemmeside.

Julehilsen
til alle

Skal alt blive tavshed, skal alt blive tyst
Vi må lære at synge, at lytte med lyst.
Kom lad os synge, ja, ræk mig din hånd
Vi vil knytte en kæde af evige bånd.

Det er dejligt at synge og at lytte til musik
– sangen og musikken er en af de store
glæder ved at gå i kirke. Når vi synger
sammen, kan vi både høre og mærke,
hvad det betyder at have et fællesskab,
hvor der både skabes energi og glæde.
Med sangen sætter vi lyd på poesi, følelser og stærke oplevelser, og vi åbner
for noget følelsesmæssigt, hvor vi kan få
umiddelbar kontakt med vores egne og
andres følelser.
Kirken er et af de få steder, hvor der stadig synges året rundt. Det er så dejligt, at
vi i vores kirke har et kirkekor, der, sammen med vores dygtige organist, er med
til at løfte sangen. Derfor kan man, uanset
sangstemme, roligt synge med, for i menighedens fællessang forsvinder den enkeltes stemme, og det hele smelter sammen til en højere enhed.
Som der står i sangen:

I advents- og juletiden synger vi mere
end resten af året. Det gør vi også i Varnæs kirke, hvor vi både har adventsmøde, koncert med Canzone, og vi synger
julen ind.
Menighedsrådet vil gerne indbyde alle til
at være med i dette fællesskab, ligesom i
alle vores andre fællesskaber, hver søndag og mange andre dage året rundt!
Jeg vil gerne takke de mange, der gennem det snart forgangne år på forskellig
måde, har været med til at løfte vores kirkeliv, så det er blevet til en ganske særlig
glæde for os. Jeg vil også takke alle vores
dygtige medarbejdere, som sørger for at
alt praktisk omkring gudstjeneste, kirke,
kirkegård og konfirmandstue fungerer
upåklageligt!
Rigtig glædelig jul og et godt nytår!
På vegne af menighedsrådet
Kirsten Krog
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Dansk folkevise

Adventsmøde
Torsdag den 3. december

Vi starter kl. 14 med gudstjeneste i kirken – herefter bydes der i præstegården på
kaffe, hygge og underholdning v/Henrik Pallesen. Alle er velkomne.

Tirsdag d. 8. december kl. 19.30 i kirken:

Julekoncert med Canzone, korleder og klaver Kai
Møller, sang Mai-Britt J. Møller, Lis Jakobsen og Anne
Lunding. Koncerten er gratis - alle er velkomne.

Søndag d. 13. december kl. 16.00

Vi synger julen ind:

Musikgudstjeneste med de ni læsninger
Fællessang og læsning om julens budskaber: skabelsen,
syndefaldet, profetier om Jesus og til slut juleevangeliets
beretning om Jesu fødsel.

Nytårsgudstjeneste

i Varnæs kirke torsdag d. 31. december kl. 16.00.
Efter gudstjenesten serverer menighedsrådet champagne
og kransekage i sideskibet.

Søndag d. 3. januar kl. 13.00:
Gudstjeneste med deltagelse af spejderne.
Fredag d. 22. januar kl. 16.30:
Stillegudstjeneste med musik,
levende lys og læsning.

I en hverdag, hvor de fleste af døgnets 24 timer handler
om at være på arbejde, spekulationer og praktiske gøremål, har vi brug for en stund til stilhed, hvor vi kan
sætter os ned, få mulighed for at slappe af, krop og sind
kan få en tiltrængt pause og blive ladet op til den kommende weekend.

Lys-gudstjeneste/kyndelmisse

for hele familien i Varnæs Kirke søndag d. 31. januar 2016 kl. 16.30
Programmet udkommer senere: se opslag (i kirke og på standere) og ugeavis.
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Adventsmøde

Gudstjeneste kl. 14.
Derefter kaffebord og samvær
i præstegården.
Torsdag den 3. december.

Julekoncert

Musikalsk underholdning med
Canzone. Mai-Britt Møller, Lis
Jakobsen, Anne Lunding, Louise
Kraak og Kai Eskildsen Møller.
Tirsdag d. 8. dec. kl. 19.30 i kirken.

De ni læsninger

og ”Vi synger julen ind”.
Søndag den 13. december kl. 16.

Juleafslutning

Førskolebørnene, Efterskolen,
Varnæs skole 17. og 18. december.

Spejdergudstjeneste
Søndag den 3. januar kl. 14.

Den sønderjyske maler
Jes Schrøder

Foredrag af overinspektør
Katrine Kampe, Brundlund Slot
Onsdag den 20. januar kl. 19.

Stillegudstjeneste

Fredag den 22. januar kl. 16.00

Lysgudstjeneste

Søndag den 31. januar kl. 16.30

Lodsedler

Jeg siger tak til købere og sælgere
af lodsedler til fordel for Danske
Sømands- og Udlandskirker for i
alt 6.220 kr.
Britta Leonhard

December
Søndag den 29. november ......... kl.
1.s.i advent. Synagogen i Nazareth.
provst Sønderby
Torsdag den 3. .............................. kl.
Adventsmøde
Søndag den 6. ............................... kl.
2.s.e. advent. Menneskesønnen
Søndag den 13. ............................. kl.
3.s.i advent. Synger julen ind
Torsdag den 17. ............................ kl.
Førskolebørnene
Torsdag den 17. ............................ kl.
Sundeved Efterskole
Fredag den 18. .............................. kl.
Varnæs Skole
Søndag den 20. ............................. kl.
4.s.i advent Johannes Døber
Juleaften
Plejehjemmet ................................. kl.
Kirken ............................................. kl.
Juledag ........................................... kl.
2. juledag ....................................... kl.
Nytårsaften ................................... kl.
Januar
Søndag den 3. ...............................
Hellig tre kongers dag. Spejderne
Søndag den 10. .............................
1.s.e.h. 3 konger. Guds rige
Søndag den 17. .............................
Sidste s.e h. 3 konger. Hvedekornet.
Fredag den 22. ..............................
Stillegudstjeneste
Søndag den 24. .............................
Septuagesima. De betroede talenter
Søndag den 31.
Lysgudstjeneste ...............................

13.00
14.00
10.00
16.00
10.00
19.30
11.00
10.00
11.00
16.00
10.00
10.00
16.00

kl. 14.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 16.00
kl. 10.00
kl. 16.30

