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Kerneord

Den uddelte bibel med sit smukke praktiske
omslag pynter, hvor den ligger eller står. Og
sådan er den sammen med de andre ting, jeg
har og tøjet, jeg går i, med til at sige mig selv
og andre, hvem jeg er, og hvad der betyder
noget for mig. Den er som et smykkeskrin,
en samling ord, som jeg har arvet, fået og
selv fundet. Efterhånden får den bogmærker, æselører og understregninger, bliver
personlig.
Fordi den uddelte bibel er handy, kan den
blive en følgesvend, hvori små udklip og
notitser opbevares på udvalgte steder. Og
stedernes udvælglese kan ske ved glæder og
sorger og være til trøst og lovsang.
Uforlignelige er bogens første kapitler, side 9
og 10 om skabelsen.
På side 580 har vi Davids salme 8 med ordene: ”Når jeg ser din himmel, .. hvad er da
et menneske, at du husker på det”.
På side 1080 finder vi ”Den gyldne regel”:
”Alt, hvad I vil, at menneske skal gøre mod
jer, det skal I også gøre mod dem.”
På side 1186 står de ord, der sammenfatter
hele bibelen, den ”lille Bibel”: ”Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne
søn, for at enhver, som tror på ham ikke skal
fortabes, men have evigt liv.”
På side 1282 har vi ”Kærlighedens højsang”:
Kærligheden er tålmodig, kærligheden er
mild ..kærligheden ophører aldrig. Den tåler
alt, tror alt, håber alt, udholder alt.”
På side 1354 står det første og det sidste ord,
der i kirken siges til os: ”Lovet være Gud,
vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store
barmhjertighed har genfødt os til et levende
håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.”
fortsættes side 2
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Sammen med den uddelte bibel følger
en læseplan. Til hver dag i året er der
angivet en tekst. Og læser jeg hver dag,
har jeg læst bibelen på fire år. I bibellæseplanen er de bibelske skrifters navne
forkortet. Bagerst i bibelen er disse forkortelse forklaret.
Og her bagerst i bibelen vises også, at
hvert skrift er opdelt i kapitler, og at

hver sætning (vers) i kapitlet har et
nummer. Så får jeg at vide, at Fadervor
står i Mattæus evangeliet kapitel 6, vers
9, kan jeg finde det.
For forrest i bibelen er der en indholdsfortegnelse over alle skrifterne, og her
står Mattæusevangeliet som det første i
Det nye testamente.
Povl Callesen

BIBELUDDELINGEN
søndag den 29. november 2015
16. december 2015 bød menighedsrådet
alle uddelere og medhjælpere ved bibeluddelingen på et stykke smørrebrød og
en gensidig orientering i konfirmandstuen. Her er nogle af de fremmødtes omtale
af uddelingen.

Inge Marie Callesen: Befolkningen var
blevet modnet. Rigtig dejlig oplevelse.
Ingen problemer med at aflevere den. ”Så
får jeg lidt at læse i”. Lidt for mange steder, hvor folk ikke var hjemme. ”Det er en
god ide.” Èn spurgte: ”Hvad koster den?”
Det er en gave, den er gratis. ”Er det en
gave, man kan ikke sige nej til en gave.”
Sten Kruse: Jeg var chauffør. Skeptisk
oprindelig. Hvordan ville folk tager imod
den?
Lillian Petersen: Rigtig god oplevelse.
Fik en god dag ud af det. Æret over at
være med til at uddele sådan en gave.

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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”Hvad skal vi give for den?” To sagde nej
tak. Særdeles dejlig oplevelse. En sagde,
at han var helt rørt. Kunne ikke falde i
søvn. Der er sket noget.
Doris Aaskov: Hipholm. Var ventet. Det
gik fint. Fire sagde nej tak. Et sted gav
man udtryk for, at man hellere ville have
hentet den i kirken stedet for, at vi bragte
den. Mente det lignede Jehovas Vidner at
gå rundt.
Birthe Møller: Som ved indsamlinger.
Mange, der virkelig tog godt imod. En
sagde nej tak. Folk var flinke alle steder.
Sophie Hansen: Mange ikke hjemme. Èn
sagde nej tak. Var ventet. Glædede sig til,
at jeg kom. En, der ikke var medlem af
folkekirken, ville også gerne have den.
Meget positivt. Var så glad, da jeg var
færdig. Var en fornøjelse.
Grethe Petersen: Fotograferede. De ældre var ikke så meget for at blive fotograferet. God oplevelse at stå på sidelinjen.
Glad for at jeg ringede til dem, jeg skulle
fotografere, først.
Britta Leonhard: Jeg har været med i projektet længe. Alligevel var jeg skeptisk til
det sidste. På facebook var der en negativ melding, men lynhurtigt rigtig mange

positive tilbagemeldinger. Jeg var på udebane ved uddelingen. Hans Jørgen og jeg
delte 76 ud, kun seks sagde nej tak.
Tove Søjberg: Jeg havde fået at vide, at
det kunne være, som når konfirmanderne sælger lodsedler, hvor nogle ikke vil
købe, men der var ingen, der smækkede
døren i, tværtimod. Det var en rigtig god
oplevelse. Èn sendte en hilsen med til
dem, der stod bag.
Jes Jessen: Jeg var slet ikke i tvivl om uddelingen. Det var det, at det var et godt
initiativ, der gjorde det. Jeg var med til
at gøre biblerne klar til uddelingen, men
kunne på grund af mit arbejde desværre
ikke være med på selv dagen.
Marie Matthiesen: Jeg havde ingen betænkeligheder med at give den gave. En
mor ville læse den for sine børn. Det var
en positiv dag.
Ellen Marie Thiesen: Var med til at gøre
biblerne klar. Rolf delte ud, men kunne
ikke være tilstede ved mødet.
Folk havde været glade. De stod og ventede.
Jørgen Philipsen: Jeg havde ingen betænkeligheder. Jeg gik i nærområdet og
blev rigtig godt modtaget. Jeg delte sed-
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ler ud med mit navn og telefonnummer,
hvor folk ikke var hjemme. Folk sagde ja
tak og smilede. Jeg fik to tilbagemeldinger på ti sedler. Rigtig god dag.
Jens Aagaard: At det lykkedes med uddelingen er flot. Det var en god pakkedag. Indpakning som gave var en god
ide. Mange var ikke hjemme. Nogle kom
hjem senere på dagen, de fik den så. Kun
en sagde nej tak. Det er en rigtig god ting.
Hvem skulle have troet, at man kunne
blive involveret i sådan en proces. Godt
det ikke blev Skolebibelen. God oplevelse. Kun to bibler til overs.
Anne Marie Laier: Det var godt have Marie med. Min oplevelse er meget lig den,
de andre fortæller. Èn fik en bibel til en
datter udensogns. Flere har henvendt sig
efterfølgende. Hos os har det været en
proces, der er modnedes. I provstiudvalget har jeg fortalt om den gode oplevelse.
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Kirsten Krog: Nis og jeg havde kun gode
oplevelser undervejs. Alle tog godt imod
os, og vi kunne have drukket kaffe hele
eftermiddagen. Tre sagde pænt nej tak.
Èn uden begrundelse, en havde tre bibler i forvejen, og den sidste ville købe en
selv, hvis det blev aktuelt. En del var ikke
hjemme. Der er fire eller fem, der har ringet efterfølgende og fået en bibel. Af 70
bibler har jeg 11 tilbage.
Paul Petersen: kunne desværre ikke deltage i mødet.
Povl Callesen: Hvordan ville folk reagere, det var jeg spændt på. Men straks
det første sted stod det klart, at vi ville
blive taget godt imod. Ingen tvivl om,
at folk i løbet af de fem år, der var gået,
havde vænnet sig til tanken. En del var
ikke hjemme. Èn sagde nej tak. Èn havde
allerede 5 bibler. Mange gav udtryk for,
at det var en god ide. Flere bød på kaffe.

Faste og bøn

stemte fødevarer f.eks. animalske produkter og alkohol, og fasteregler kendes fra mange forskellige religioner
bl.a. islam og budisme.
Evangelierne fortæller, at Jesus opholdt
sig 40 dage i ørkenen, hvor han blev fristet af Djævelen. Men med bøn og faste overvandt han ondskab og fristelse.
I bønnen kan mennesket vende sine
tanker mod den åndelige verden og
den indadvendte side af troen. Gudstjenesternes tekster og musik i kirkens
fastetid kan også være en mulighed for
styrke, ro og fordybelse gennem bøn.
Ann Nissen

TÆNK
EFTER

i salmebogen, som har en bøn til stort
set enhver lejlighed. Heri finder du naturligvis fadervor, bøn ved en døende,
bøn for vores soldater, der er i krig, bøn
om fred, bøn for helbredet. Der mangler
måske nok enkelte bønner til folk, der
er i dårlig form, ryger for meget, gnasker snus, og spiser for mange chips og
Snickers. Men bøn er rigtig mange ting
og kan indeholde alt, hvad det er, vi går
og tumler med i det daglige!
Selv har jeg tidligere gjort det i tavse
bønner, og de er for så vidt heller ikke
så ringe endda, for jeg har en dyb tro på,
Gud synes, at tavse bønner også er gode
bønner, og adressaten var også dengang
Vor Herre og Gud. En bøn til Ham er for
mig bedre end alt muligt andet, fordi
den giver mig ro, og når den giver mig
ro, tror jeg, det er, fordi jeg kan lægge
alle mine bekymringer og problemer
med kæreste, venner og familie og fremtiden over i Guds hænder.
Der ligger de rigtig godt, for han er den
korrekte modtager, og derfor kan jeg
ånde lettet op og leve videre.
Lilly Jørgensen

Vi nærmer os fastetiden som følger efter Helligtrekonger søndagene. Fastetidens liturgiske farve er lilla, som er
bodstidens og forventningens farve.
Fasten begynder Askeonsdag, som i
2016 er den 10. februar, og varer 40
dage indtil Palmesøndag. Gennem historien og især i middelalderen har der
i kirken været meget strenge regler for
fasten, men med reformationen blev fastereglerne mere eller mindre afskaffet.
Fastereglerne omfattede ofte mindre
indtagelse af mad, undladelse af be-

Hermed endnu et
indlæg fra spalten
”Tænk efter” i min
avis, skrevet af
Kræn Christensen,
Provst i Hjerting.

Altid nok at bede for

Jeg beder hver dag! Jeg beder morgen,
og jeg beder aften. Det er lige så nemt
og selvfølgeligt som at trække vejret, og
for mig hjælper godnatbønnen mig med
at få tingene sat på plads, og den giver
mig altid en god nattesøvn, og morgenbønnen svarer til moderne atleters energidrikke. Med godnatbønnen får jeg slået fast, hvad der er sket igennem dagen,
og det er altid værd at takke for, at jeg er
sluppet nogenlunde gennem den, og så
beder jeg for hvad der skal ske i morgen.
Og der er altid nok at bede for. Har man
problemer med at finde ud af, hvordan
man lige skære bønnen, kan man slå op
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KIRKEKLOKKER
(fortsat fra kirkebladet oktober nr. 3, 2015)
Klokkehuset fremstår velholdt og rent.
Det har tidligere været tjæret sort. Taget
er lavet af bornholmske egetræsspåner
kogt i tjære. I 1975 blev det renoveret, og
der er inde i trækonstruktionen skiftet
store egetræsstolper ud. Håndværkerne
har flere steder ridset årstallet med romertal. Der står MCMLXXV. Klokkerne
bliver en gang om året efterset af firmaet
Tubalka. Motorerne sidder fast på gulvet
under klokkerne. En enkelt motor blev
udskiftet i 2010, fortæller graveren, ret
imponerende at motoren kunne holde
i 34 år, når de dagligt ringer to gange
Vi kigger forsigtigt op under den ene
klokke, og man kan tydeligt set lyse og
skinnede, blanke mærker på klokkens inderside. Det ser smukt ud, når man kan
se kobberet skinne. Kirkeklokkerne har
i Danmark været brugt i mange forskellige anledninger som ildebrand, krig og
fred, dødsfald, og når folk skulle kaldes
sammen ved vigtige begivenheder
På ydersiden af det sorte klokkehus i
Varnæs findes en lænke og et halsjern,
som menes af stamme fra Flybjerggård i
Varnæs. Men med sikkerhed ved
man det ikke. Her ved klokkehuset stod man i middelalderen til
”spot og spe”. Klokkehuset stammer fra det 1400 årh. og er bygget
på syldsten, som forebyggede,
at træet hurtigt gik i forrådnelse.
Der mangler en midterstolpe, en
”konge”. Sådan en finder man til
gengæld i Kliplev og flere andre
steder.
Til slut kan til interesserede anbefales læsning af nogle af vores salmer, som hylder kirkeklokkerne:
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Grundtvigs ”Kirkeklokke mellem ædle
malme”, Det kimer nu til julefest”, ” Kimer I klokker”, og ”Klokken slår, tiden
går”. Og så har H. C. Andersen skrevet
et forunderligt eventyr for voksne om
”Klokken”.
”Om aftenen i de snævre gader i den
store by, når solen gik ned og skyerne
skinnede som guld oppe mellem skorstenene, hørte tit snart den ene snart den
anden en underlig lyd, ligesom klangen
af en kirkeklokke, men det var kun et
øjeblik den hørtes, for der var sådan en
rumlen med vogne og sådan en råben og
det forstyrrer. “Nu ringer aftenklokken!”
sagde man, “nu går solen ned!”
De, som gik uden for byen, hvor husene
lå længere fra hinanden med haver og
små marker, så aftenhimlen endnu prægtigere og hørte langt stærkere klangen
af klokken, det var som kom lyden fra
en kirke dybt inde i den stille, duftende
skov; og folk så derhen, og blev ganske
højtidelige. –”
Ann Nissen

GIROKORTET
Tak for indbetalinger på Kirkebladets konto
siden vi sidste gang lagde girokortet i, i alt 7.164 kr. I redaktionen er vi glade for,
at så mange støtter sognebladets drift ved frivillige bidrag. Vi har igen lagt et
girokort i, som kan bruges. Der er også mulighed for at overføre et beløb til Kirkebladets konto 1551 1097989.

I skabet har der de sidste måneder ligget en gåde??

Ved nogen hvad et moderbrev er?
Svaret kan gives til Britta Leonhard 22 32 33 25/74 68 05 99.
Ligeledes har der været dvd til udlån, det er stadig muligt på
samme nr.
De næste måneder vil du finde en dåbskjole. I mange
familier går disse smukke kjoler i arv fra barn til barn.
Flere af kjolerne har broderet navne på dåbsbørnene.
Kender du det fra din egen familie?
Ligeledes vil du finde kirkens røgelseskar.

Nyt fra menighedsrådet
Varnæs kirke har gennem flere år været
vejkirke, dvs. at vi er optaget i en folder
sammen med alle Danmarks andre vejkirker. Som noget nyt bliver vi i år også
optaget som cykelkirke. Det indebærer,
at der skal være et sted at stille sin cykel, man skal have adgang til en luftpumpe og til at få fyldt sin vanddunk.
Vi vil også gerne hjælpe miljøet og satser derfor på at blive grøn kirke inden
for de næste måneder. Der er nedsat et
udvalg, der arbejdet med dette emne.
Der er de sidste år sket meget på kirkegården. Vi kan ikke længere selv be-

stemme priserne, der er kommet obligatoriske ydelser, dvs. at alle skal betale
for hækklipning, vi er ved at lægge kirkegården om, vi har fået nye gravstedsformer og vi sletter en del gravsteder
og sår græs. I takt med denne udvikling oplever vi flere og flere spørgsmål
f.eks. i forbindelse med begravelser/
bisættelser. Vi er derfor i gang med at
udarbejde en folder, der har til formål
at hjælpe de pårørende med at træffe
de rigtige beslutninger i en vanskelig
situation.
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GRATIS BIBEL
– du kan stadig nå det

Hvis du ikke fik en Bibel, da vi delte ud
den første søndag i advent, er det stadig
muligt at få en. Der lægges nogle stykker frem i kirken, hvor man kan hente
en (kirken er åben hver dag fra kl. 8.0016.00) eller man kan kontakte Povl Callesen eller et menighedsrådsmedlem.
Kirsten Krog

Gudstjenesteværksted

Onsdag d. 3. februar kl. 17.00 – 18.00 i konfirmandstuen
Onsdag d. 9. marts kl. 17.00 – 18.00 i konfirmandstuen
Vi snakker om kommende søndags tekst, bønner og salmer.
ALLE ER VELKOMNE

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

Åben kirkedag
KIRKEVEN

– hjælp til et aktivt kirkeliv
Vil du gerne have hjælp til - eller
bare en at følges med - for at komme
i kirke, eller vil du gerne hjælpe en
fra sognet med at komme i kirke,
kan du kontakte:
Povl Callesen, tlf. 74 68 01 28
eller
Kirsten Krog, tlf. 74 45 89 84
Mail: krogkirsten@hotmail.com
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Søndag d. 28. februar

Kl. 10.00: Gudstjeneste
Efter gudstjenesten:
Povl Callesen fortæller om gravstederne inde i kirken.
Vi lærer to nye salmer af Lisbeth
Smedegaard Andersen
Kl. 11.30: Brunch/frokost i konfirmandstuen.
Programmet er stadig under udarbejdelse, se det endelige program i Lokalavisen.

Opfølgning på Bibeluddelingen
Som alle ved, delte mange hjælpere og
menighedsrådet gratis Bibler ud til alle i
Varnæs sogn den første søndag i advent.
Det var en rigtig god oplevelse. Vi blev
venligt og gæstfrit modtaget alle vegne –
uanset om man ønskede at modtage Biblen eller ej. Det var en positiv oplevelse
for alle os som deltog, og de allerfleste
steder tog man med tak imod den gratis
Bibel.
Men det er ligesom ikke gjort med at
have fået en Bibel. Vi har fået en del
henvendelser og spørgsmål fra folk, der
gerne vil vide, hvordan de kommer i
gang med at læse i Biblen og derfor har
menighedsrådet besluttet at følge op på
Bibeluddelingen.
Det gør vi bl.a. ved at afholde to aftner
her i marts og april (bekendtgøres i næste kirkeblad), hvor man kan komme og
høre om Biblen.
Den første aften:
Dorthe Esbjørn Holck, cand.mag. tidl.
seminarierektor og højskoleforstander.
Har igennem mange år undervist i kristendomskundskab/religion i læreruddannelsen – og på højskolen. Nu for-

Hvor mange bruger
vores kirke?

I kirkeåret december 2014-december
2015 afholdt vi 68 gudstjenester, 11 blev
døbt, der var 13 bisættelser/begravelser,
2 bryllup/guldbryllup.
Samlet var der i alt 4137 personer, der
deltog i disse begivenheder i alt – i gennemsnit pr. måned 345.
Disse tal har ligget nogenlunde stabilt de
sidste seks år, hvor vi har talt kirkegængere.

mand for menighedsrådet i Løjt Sogn.
Dorthe vil give os en indføring i Biblen
under titlen:
”Jeg har fået en Bibel – hvordan får jeg
hul på den?”
En fortælling om hvordan Bibelen er indrettet og blevet til.
Hvad er Det gamle testamente og hvad
er Det ny testamente og hvordan hænger
de sammen?
Anvisning på, hvordan man kan finde
fortællingerne i det gamle og det nye tes
tamente.
Oplæsning af nogle af de grundlæggende beretninger.
Hvordan kan man bruge bibelen derhjemme eller sammen med andre?

Det sker i konfirmandstuen
torsdag d. 3. marts kl. 19.00.

Næste aften bliver i april – se nærmere i
næste kirkeblad.
Menighedsrådet giver en kop kaffe.
Alle er velkomne.
Kirsten Krog

Menighedsrådsmøder

Torsdag d. 25. febr. kl. 19.00
Onsdag d. 16. marts kl. 19.00

Husk alle menighedsrådsmøder er
offentlige.
Vi har valg til menighedsrådet i efteråret 2016 – hvis du kunne tænke
dig at få et indblik i, hvad vi laver, så
kom til vores møder.
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Babysalmesang

Torsdag den 11. og 25. februar.
Torsdag den 10. marts.
Torsdag den 7. og 21. april.
Alle dage i konfirmandstuen kl. 10.
Henvendelse til Anne-Mette
Karstoft, tlf. 28 89 38 97.

Besøg fra Husum

Vi får besøg af konfirmanderne
fra den danske menighed i Husum
og deres præst Ulrich Vogel
26.-28. februar.

Åben kirkedag

Søndag den 28. februar kl. 10

Hvordan får jeg hul på Bibelen
Fhv. højskoleforstander
Dorthe Esbjørn Holck, Barsmark.
Torsdag den 3. marts kl. 19
i konfirmandstuen.

Nørrebro

Konfirmanderne besøger Anna
kirke på Nørrebro 11.-13. marts.

Januar
Søndag den 31. ............................. kl. 16.30
Lysgudstjeneste
Februar
Søndag den 7. ............................... 		 kl. 9.00
Fastelavn. Den blinde ved Jeriko.
Søndag den 14. .............................		 kl. 9.00
1.s.i fasten. Hver er størst?
Karst
Søndag den 21. .............................		kl. 10.00
2.s. i fasten.
Jeg tror, hjælp min vantro.
Fredag den 26. ..............................		kl. 10.30
Plejehjemmet.

Minikonfirmander

Søndag den 28. .............................		kl. 10.00
3.s.i fasten. At have Gud til far.

Påskebudskabet

Marts
Søndag den 6.
Midfaste. Jeg er livets brød .............		kl. 10.00

Ferie

Fredag den 18
Plejehjem .........................................		kl. 10.30

Afslutning på undervisningen i
kirken søndag den 20. marts kl. 10,
Palmesøndag.
og moderne forfattere
Hvordan taler nulevende danske
forfattere om det gamle påskebudskab. Mandag den 28. marts, 2. påske dag, kl. 10 i kirken.
Sognepræst Oliver Karst passer
embedet 8.-14. februar.

Søndag den 13.
Maria Bebudelse ..............................		 kl. 9.00
Karst

Søndag den 20.
Palmesøndag ...................................		kl. 10.00

Slægt, synd og det forløsende Ord
Sognepræst Solvej Paabøl Andersen,
Nr. Bjert fortæller om Herbjørg
Wassmo’s Dina-trilogi. Torsdag den
11. februar kl. 19 i konfirmandstuen.

Skærtorsdag ..................................		kl. 19.00

Den historieløse nutid

2. påskedag ...................................		kl. 10.00

Forfatter og forsker Michael Böss,
Aarhus Universitet. Onsdag den 9.
marts kl. 19 i konfirmandstuen.

Langfredag ....................................		kl. 10.00
Påskedag .......................................		kl. 10.00
Søndag den 3. april
1.s.e.påske. Vogt mine får ................		kl. 10.00

