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Går det an

at sammenligne pinsen med et kærlighedsforhold? Går det an at se på pinsedag som et
bryllup og det følgende år som hvedebrødsdagene? Går det an at gøre det abstrakte
personligt? Går den an at gøre det med kærligheden, Guds til os og vor til Gud, til et
spørgsmål, som Grundtvig gør det?
Hvad er det, min Marie!
som gør det, at vi to
vi tale eller tie,
på færde og i ro,
os føle viet sammen,
som kirken og dens amen,
som præst og menighed!
Pinsedag daler tunger som af ild ned over de
forsamlede, så de bliver hjertelige, omfavner
hinanden som mennesker, der har fået spiritus (spiritus, der er latin og betyder ånd).
Halvtreds dage efter påske går det op for
Jesu tilhængere, at de har fundet den, de har
ventet på. De oplever dagen som et bryllup,
ja som de oplevede deres eget bryllup.
Et kærlighedsforhold er et, der opbygges
over tid. Bibelen fremstiller det ved Jesu
fødsel, Jesu taler, Jesu undere, Jesu død og
opstandelse. Ved alt dette modnes tilhørerne
og tilskuerne. De respekterer, de frygter, de
tror, og de tvivler. Men en dag er der bryllup.
Forarbejdet, forberedelserne er gjort, nu skal
det være, venskabet, ægteskabet, pagten
indgås. Nu skal det på en gang farefulde og
lykkelige spørgsmål stilles: ”vil du elske og
ære mig”, og øjeblikket efter skal jeg spørge
om det samme. Lykken er at høre sit spørgsmål besvaret med et ja. Kærlighedsforholdets kulmination.
Når brylluppet, når pinsen er den helt store
fest, er det på grund af den gensidige kærfortsættes side 2
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lighed. Det er ikke kun brudgommen,
Kristus, der beder om vor kærlighed til
sig, det er også os, der i tro, dåb og lovsangens fulde kor tilsiger Kristus vor
kærlighed.
Peter sagde i sin prædiken på pinsedagen: ”omvend jer, og lad jer døbe”, og
næsten tre tusind mennesker blev døbt
den dag.
Det er den kærlighed, hvormed vi kan
elske, der i brylluppet og i pinsen bliver
spurgt til. Tænk engang! Du kan se noget godt i mig. Der bliver spurgt til noget, som den anden efter at have lært os
at kende, ikke kan undvære, være uden.

Græsgange

Alle, der færdes på kirkegården, ser, at
mange gravsteder sløjfes og udlægges
i græs. Også grusbelagte gangarealer
bliver til græsgange. Den såkaldte ”nye
kirkegård” blive lige så stille omdannet til park med buske, træer og græs,
og jordbegravelser og urnenedsættelser
finder frem over sted på den ”gamle
kirkegård” omkring kirken. Her er afsat
områder til alle forskellige former for
jordfæstelse og urnenedsættelse.
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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Og når så pinsen som kærlighedsforholdets højdepunkt er meget større end
foreningen af to, så er det, fordi pinsen
er foreningen af Kristus og de helliges
samfund, menigheden. Den brudgom,
Kristus, som elsker os, og som vi elsker,
ophæver skellet mellem os, dig og mig.
Pinsens bryllup, Kristi ildtungers ja til
os og vor dåbs ja til Kristus lever vi højt
på året igennem som ægteparret sine
hvedebrødsdage.
Kronede dage, fordi Ordet og Ånden,
troen, dåben og lovsangen lader os
glade vandre, elskende hverandre, som
Gud elsker sine, og lader os mærke befrielsen ved, at skillevæggene mellem
os er faldet.
Povl Callesen

Der er hos os som andre steder delte meninger om græs på gangene. Det er kønt
med stauder, blomster, buske og græs
på kirkegården. Problemet er fodtøjet,
når det er vådt. Vi har i menighedsrådet overvejet at lægge trædesten visse
steder. Men viger tilbage for det, da vi
ikke kan overskue, hvad det indebærer.
Derfor vil vi gøre, hvad vi kan for, at
gangene med græs bliver gode at gå på
og se tiden an.
Povl Callesen, kirkegårdsudvalget
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Varnæs kirke er kommet
på facebook - følg os der

Administrator: Britta Leonhard.
Kend dit menighedsråd
- se på kirkens hjemmeside, hvem vi er.

Gudstjenesteværksted
i konfirmandstuen:
Onsdag d. 6. april
kl. 17.00-18.00
Onsdag d. 11. maj
kl. 17.00-18.00

KONFIRMANDERNE

Bededag den 22. april 2016 i Varnæs Kirke
Anna Norlyk Kristensen, Nørskov 1, Varnæs
Gabi Høgh Rauff, Hipholm 8, Varnæs
Camilla Johnnsen, Kidingvej 51, Bovrup
Emilie Uldall Christensen, Bovrup Storegade 11
Charlotte Tornvig Nicolajsen, Kisbækvej 10, 6240 Løgumkloster
Ester Rasmussen, Blansvej 24, Bovrup
Mie Høpfner Tranberg, Bovrup Storegade 13
Ida Wangenheim, Fennvej 8, Bovrup
Laura Hansen, Varnæs Kirkevej 11, Varnæs
Annika Grenaa Midtgaard, Varnæsvej 610, Ny Skovbøl
Didde Baad Pedersen, Varnæshøj 6, Varnæs
Emmelie Thomsen Mathiesen, Varnæsvej 705, Bovrup
Lauritz Krogh, Nørskov 2, Varnæs
Kasper Jørgensen, Varnæs Lærkevej 8
Casper Tornvig Nicolajsen, Kisbækvej 10, 6240 Løgumkloster
Rene Vestergaard Kruse, Lindealle 9, Varnæs
Levis Vidler, Kidingvej 15, Bovrup
Asbjørn Nymann Jensen, Bovrup Storegade 30, Bovrup
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Offentligt regnskabs- og visionsmøde
Menighedsrådet inviterer til offentligt regnskabs- og visionsmøde torsdag d.
14. april kl. 19.00 i konfirmandstuen. Kom og hør om menighedsrådsarbejde
og om hvordan vi forvalter din kirkeskat.
Menighedsrådet er vært ved et mindre traktement.

ALLE ER VELKOMNE

Povl Callesens afsked
Menighedsrådet er blevet spurgt, om
det er muligt at lave en sogneindsamling i forbindelse med Povl Callesens
afsked.
Det ønske, vil vi i menighedsrådet, gerne efterkomme. Købmand Finn Christiansen har lovet at være behjælpelig
med det praktiske. Fra fredag d. 1. april

kan du lægge det beløb, du ønsker at
give, i en indsamlingsbøtte hos Finn.
Der vil samtidig ligge en bog, hvor du
kan skrive dit navn og/eller en hilsen.
Indsamlingens sidste dag er fredag d.
6. maj.
Med venlig hilsen
Varnæs menighedsråd

Povl Callesen holder

afskedsgudstjeneste
1. pinsedag, søndag d. 15. maj
kl. 14.00 i Varnæs kirke

Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en reception
i telt i præstegårdshaven.
ALLE ER HJERTELIGT VELKOMNE
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Menighedsrådsvalg 2016

- meld dig som kandidat og vær med til at skabe en kirke,
hvor folk går ind i kirken og kommer berigede ud.
Der er i efteråret menighedsrådsvalg.
Det siddende menighedsråd har allerede fastsat en dato for informations- og
opstillingsmøde – d. 13. september kl.
19.00 i konfirmandstuen.
I Varnæs sogn består menighedsrådet
af seks valgte medlemmer og et født
medlem (præsten). Vi har desuden kirkeværge og regnskabsfører, som ikke er
medlemmer af menighedsrådet. Kirkeværgen deltager i alle vores møder, men
har ikke stemmeret. Regnskabsføreren
deltager efter behov. Men hvad består
menighedsrådsarbejde egentlig i?
Menighedsrådets overordnede opgave er jævnfør lov om menighedsråd:
§ 1. stk. 1. ”Sognets kirkelige og administrative anliggender styres af menighedsrådet.”
§ 1. stk. 2. ”Det påhviler menighedsrådet at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.”
Som alle kan se, giver denne lov vide
rammer for, hvad hvert enkelt menighedsråd vil lægge vægt på og arbejde
med/for i netop ens eget sogn, men jeg
tænker, at vi har tre lige vigtige arbejdsområder at tage vare på:
1. Kirkens indhold (f.eks. gudstjenester
og andre arrangementer)
2. Kirken som kulturarv (bygninger,
kirkegård osv.)
3. Menighedsrådet som arbejdsgiver
Tre meget alsidige funktioner – jeg er
sikker på, at her findes opgaver/emner,
som netop DU kunne have interesse
for, lyst til at få indflydelse på og evner
for at arbejde med.

Vi skal bruge mange forskellige lemmer for at blive en velfungerende krop:
Fra Romerbrevet:
I kraft af den nåde, jeg har fået, siger jeg
til hver eneste af jer:
Hav ikke højere tanker om jer selv, end
I bør have, men brug jeres forstand
med omtanke, enhver efter det mål af
tro, som Gud har givet ham.
For ligesom vi har ét legeme, men mange lemmer, alle med forskellige opgaver, således er vi alle ét legeme i Kristus,
og hver især hinandens lemmer.
Vi har forskellige nådegaver, alt efter
den nåde, vi har fået:
Den, der har profetisk gave, skal bruge
den i overensstemmelse med troen;
Den, der har en tjeneste, skal passe sin
tjeneste;
Den, der underviser, sin undervisning;
Den, der formaner, sin formaning;
Den, der giver, skal give rundhåndet;
Den, der er forstander, skal være det
med iver;
Og den, der øver barmhjertighed, skal
gøre det glad og gerne.
Kom til vores menighedsrådsmøder og
hør, hvad vi arbejder med og hvordan
vi arbejder!
De næste møder er:
Torsdag d. 16. april kl. 18.00 i konfirmandstuen
Torsdag d. 12. maj kl. 19.00 i konfirmandstuen
Kirsten Krog
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På Varnæs Kirkes hjemmeside er der en fane
vedr. takster/priser på de ydelser og muligheder
der er på Kirkegården
For at give et bedre overblik over taksterne har fanebladet skiftet udseende.
I forbindelse med at få lavet denne opdatering kom jeg til at tænke på et indlæg som var i Kirkebladet i november
måned 2014 under overskriften: ”Den
sidste rejse er ret kostbar”. Det er rigtigt, at den sidste rejse kan blive dyr,
og selv om det næppe er den omkostning, de fleste bekymrer sig mest om,
når man står midt i sorgen over tabet af
én af sine kære, skal man også gøre sig
klart, at der jo findes flere måder som
rejsen, kan gøres på. Det er jo de helt
personlige valg, man skal træffe med
hensyn til begravelses form og efterfølgende vedligehold m.m. af gravstedet, som bestemmer, hvor stor udgiften bliver, og i den forbindelse spiller
mange forhold jo ind. Bor man f.eks. så
langt fra kirkegården, at det vil være
for ”besværligt”, eller er man af andre
grunde afskåret fra selv at forestå vedligeholdelsen og derfor vælger at købe
sig til denne ydelse. Jeg vil gerne prøve
at fortælle lidt om hvilke muligheder,
der findes på vores kirkegård og hvilke
ydelser, der er tvungne (obligatoriske)
og hvilke, der ”frivillige”.
Ønsker man en kistebegravelse, kan
man vælge enten den helt traditionelle
– et gravsted omkranset af hæk planter, som man kan anlægge/få anlagt,
som man ønsker det, eller man kan
vælge at få kisten nedsat i en plæne og
forsynet med en mindeplade. I begge
tilfælde skal der ved oprettelsen betales obligatoriske ydelser for hele fred6

ningsperioden, som er på 25 år. Ved
begravelse i plæne vil der ikke påløbe
yderligere omkostninger ud over køb
af mindeplade hos stenhuggeren. Vælges det traditionelle gravsted, kan der
tilvælges vedligehold, grandækning
og blomsterbeplantning, men man kan
også vælge selv at stå for dette, og betaling for disse ydelser kan ske årligt eller
for 25 år, ved oprettelse af et legat.
De senere år er bisættelser og urnegrave
blevet mere og mere udbredt, og vælges denne begravelsesform, tilbyder vi
på Varnæs kirkegård 3 forskellige muligheder. Der kan oprettes et urnegravsted, som omkranses af sten, eller urne
kan nedsættes i en plæne, enten med en
mindeplade eller anonymt uden mindeplade. I alle 3 tilfælde skal der ved
oprettelsen betales obligatoriske ydelser for hele fredningsperioden, som er
på 10 år. Ved urnenedsættelse i plæne
vil der ikke påløbe yderligere omkostninger, ud over køb af mindeplade hos
stenhuggeren. Vælges urnegravstedet,
kan der til vælges vedligehold, grandækning og blomsterbeplantning, men
man kan også vælge selv at stå for dette
og betaling for disse ydelser kan så ske
årligt, eller for 10 år ved oprettelse af
et legat.
Det rækker for vidt at indføje alle priser
i dette indlæg, og jeg henviser derfor
til vores hjemmeside, kirketjener eller
undertegnede for yderligere oplysninger, men jeg vil dog lige vende tilbage
til det, jeg startede med for blot at vise,

hvor stor forskel der er på omkostningerne afhængig af, hvad man vælger.
Et urnegravsted som man selv vedligeholder, koster 320 kr. for 10 år (obligatorisk) hvorimod et kistegravsted
med udvidet pleje, vedligehold, grandækning og blomster vil beløbe sig til

ca. 50.000 kr. for 25 år. Det beløb lyder
voldsomt, men hvis man regner lidt på
det, er det jo faktisk kun 40 kr. pr. uge,
som dækker både arbejdsløn og materialer.
Sten Kruse

Guldkonfirmanderne 1. maj
Jes Peter Jørgensen, Niels Christiansen Gammelgaard, Ejnar Kofoed Pedersen, Orla Albers, Jørgen Jessen, Hans Peter Steffensen, Arne Reinhardt Hansen, Morten Lauritzen, Finn Hansen, Troels Petersen, Helge Jensen, Hans
Erik Erichsen, Johnny Ole Larsen, Johan Viggo Johansen, Finn Ennemark.
Grethe-Marie Nielsen, Rita Rossen, Vera Johannsen, Mona Nissen, Inge Lise
Thomsen, Bodil Marian Jørgensen, Valborg Hansen Wollsen, Anne Grethe
Melitor Agertoft, Karen Petersen, Elisabeth Chrestensen, Irmgard Klara
Kragh, Clara Bothilde Jørgensen, Johanne Catharina Kunz, Tove Hansen,
Gitte Voldsgaard Rasmussen.
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ASTRIDS BIBEL

“Brødrene Løvehjerte” - for børn og voksne
Astrid Lindgrens klassiker ”Brødrene
Løvehjerte” kan læses af børn fra 11 til
12 årsalderen alene eller sammen med
en voksen. Filmen af samme navn bør
man nok altid vælge at se sammen, da
døden for børn og livet efter døden,
som det er skildret i bogen, får de fleste
børn til at stille mange spørgsmål om
liv og død.
Handlingen i bogen er kort fortalt, at bogens hovedperson Karl eller ”Tvebak”,
som er en lille skævbenet, svagelig og
syg dreng, ligger i sin mors lejlighed på
slagbænken i køkkenet og venter på at
dø. Hans storebror Jonathan, som kort
forinden er død ved en brandulykke,
hvor han reddede sin lillebror ud af
flammerne, har fortalt ham om livet
efter døden i eventyrlandet Nangijala
og Kirsebærdalen. Han trøstede altid
sin lillebror, når denne var bange for
at dø. ” Du kommer til en verden på
den anden side stjernerne. Der får man
lov til at opleve eventyr fra morgen til
aften og om natten med”. Her vågner
Tvebak op og mødes igen med sin storebror Jonathan. Han kalder ham nu
Karl Løvehjerte. De to brødre rider rask
af sted, og snart bekæmper de sammen
dragen Katla, den onde Tengil og hans
mænd, som spreder død og rædsel. Det
er en farlig kamp, men skulle Tengil
få fat i Jonathan, så er alting ikke tabt,
for der findes endnu et eventyrland
Nangilima, hvor de to brødre kan mødes efter døden. Ved den sidste kamp,
hvor dragen Katla overvindes, bliver
Jonathan såret af Katlas ild. Han må nu
8

forlade landet, men de to brødre beslutter at springe ud i afgrunden sammen.
Denne gang er det Karl, som skal bære
sin sårede storebror på ryggen. Ingen
af dem er længere bange for døden. Og
de oplever i springet, at lyset kommer
dem i møde.
Døden er i bogen en port til andre verdener. Hvordan gør man sig så fortjent
at komme til disse lande fyldt med harmoni og kærlighed? Jonathan siger det
i en kort, men vigtig sætning, da Tvebak spørger ham, hvorfor han netop
har frelst en ond soldat fra druknedøden. ”Der er ting man må gøre, ellers
er man ikke noget menneske, men bare
en lille lort”. Godheden er en nødvendighed for at vandringen fra verden til
verden kan lykkes. At være god betyder at kunne se ud over sin egen situation og handle medmenneskeligt. At
være en lille lort er at være egoistisk og
umenneskelig. Og det er først, når man
tager ansvar for andre i et fællesskab
uden ensomhed, at man bliver menneske. Brødrene overvinder både døden
og ensomheden og kan genforenes.
Som voksne kan vi måske have lidt
svært ved at følge Astrid Lindgrens
tanker om døden for børn. Men med et
eventyrligt billedsprog kan hun nemt
ramme børns fantasier og drømme om
livet efter døden. Her kan hun minde
om H.C. Andersens billedsprog om
samme tema f. eks i ”Den lille pige med
svovlstikkerne”

I ”Brødrene Løvehjerte” er beskrivelsen af livet og naturen i Kirsebærdalen
fyldt med skønhed og poesi. Grænserne mellem fantasi og virkelighed
eksisterer ikke i eventyret. Og når det
smukke trues af de onde magter, virker
det uendeligt dystert og farligt, selv om
det ”bare” er et eventyr. Børn er medlevende og engagerer sig dybt i kampen
mellem det onde og det gode, når de
læser bogen eller ser filmen om de to
brødre, der elsker hinanden.
God fornøjelse til alle jer som gerne vil
læse eller se ”Astrids Bibel”. Bogen er i
2003 udkommet i en udgave, som også
kan læses af mindre børn og deres forældre.
Venlig hilsen Ann Nissen

BRØDRENE LØVEHJERTE

PILGRIMS-VANDRING
lørdag den 30. april

samarbejde mellem Bov, Ensted, Felsted, Holbøl, Kliplev og Varnæs menighedsråd
Vi mødes ved Kollund kirke kl. 13.15.
Varighed ca. 2½ time – ca. 4 km i kuperet terræn.
Turledere: Naturvejleder Arne Bondo Andersen og sognepræst Anette Jensen.
Tilmelding til Kirsten:
Senest den 25. april på krogkirsten@hotmail.com eller tlf. 74 45 89 84
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Rasmus Paulsen Hansen
Der er mennesker, vi ikke nåede at lære
at kende, men har fået fortalt om og
gerne ville have mødt og talt med. Et
sådant menneske er for mig Rasmus
Paulsen Hansen.
Ved besøg hos Petra og Hans Christian
Hansen, Blansvej 42, kom jeg til kilden,
fordi Rasmus Paulsen Hansen er Hans
Christian Hansens far. Nu skulle vi se,
om vi ikke ved fælles hjælp kunne få
skrevet en lille artikel om Rasmus Paulsen Hansen, initiativtageren til opførelsen af Sundeved Ungdomsskole, som
skolen oprindelig hed.
Rasmus Paulsen Hansen (1906-1976)
havde taget sine forældres gård på
Blansvej i arv og gav den i 1960 videre til
sin søn og svigerdatter. Som ung havde
han været formand for Ungdomsforeningen, og da Grethe og Urban Schrøder i 1950 søgte og fik embedet i Varnæs, var det Rasmus Paulsen Hansen,

der var formand for menighedsrådet.
I hjemmet fik ansøgerne logi, og som
præstefolk havde de livsvarig støtte af
Cathrine og Rasmus Paulsen Hansen, i
menighedsrådet og ældrearbejdet.
I tiden omkring 1957 stod Bovrup
gamle skole tom efter opførelsen af den
nye skole i Bovrup, den nuværende
børnehave. Rasmus Paulsen Hansen,
der kæmpede for danskheden og ønskede ungdom og liv i byen, så dette
som en chance for at få opført en efterskole. Han kontaktede Christian
Jessen, Niels Laursen, Paul Schmidt
og Hans Petersen, og dette udvalg tog
fat på opgaven. Tidligt i forløbet bliver
Tove og Aage Rasmussen kontaktet.
De er på dette tidspunkt lærerpar på
Engelsholm Højskole. Rasmus Paulsen Hansen deltager i forhandlingerne
med ministeriet i København, ligesom
han er med i alt det praktiske omkring

Cathrine og Rasmus Paulsen Hansen.
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nedrivning af møllen og ombygning af
skolen. Skolen begynder med ganske
få elever som pigeskole. Hver formiddag ser Petra Hansen sin kommende
svigerfar komme gennem køkkenet for
over en kop kaffe at drøfte skoleforhold
med Tove og Aage Rasmussen.
Her er det ikke skolens historie, der
skal skrives om, men mennesket Rasmus Paulsen Hansen. Hjælp hertil har
jeg fået fra den lydoptagelse, der er bevaret fra mindesamværet ved Rasmus
Paulsens begravelse den 3. marts 1976.
Her blev der holdt en række fine taler.
Det var Sundeved Ungdomsskole, der
havde været Rasmus Paulsen Hansens
livsværk og glæde, og derfor vil jeg
nævne passager fra den tale, forstander
Aage Rasmussen holdt ved den lejlighed:
Det var Rasmus Paulsen Hansen, der
havde taget imod Aage Rasmussen,
da han første gang kom til Bovrup. Og
Rasmus Paulsen Hansen var blevet formand for det udvalg, der skulle arbejde
for at rejse en efterskole i byen. Det var
ikke nogen let opgave. Det var svært at
opretholde humøret, for der var ikke
megen opmuntring at hente for Rasmus, og arbejdet syntes nærmest håbløst.

Men Rasmus Paulsen Hansen var en
hædersmand, en stovt sønderjysk
bonde, ja en nordisk oldtidsbonde, der
stædigt bed sig fast i det, han havde
bestemt sig for at kæmpe for. Hans frihedssind var dybt forankret. Og her
hvor det, der var ret og rimeligt, skulle
stå sin prøve, holdt Rasmus Paulsen
Hansen ryggen rank. Han viste storsind og havde mod og optimisme. Han
hvilede i sig selv og var ikke afhængig
af andres domme.
Rasmus Paulsen Hansen var skolens
formand fra starten og ti år frem. En
enestående god formand, slutter Aage
Rasmussen af, usigelig loyal mod skolen og forstanderparret.
Hans Christian Hansen var selv med,
da man gik i gang med skolen i 1957.
Han så, hvordan skolen var hans fars
et og alt. Og han glæder sig på sin fars
vegne over, at skolen lige siden starten
har været veldrevet, ledet af dygtige
forstandere og gode bestyrelser, der har
forstået at bakke deres forstandere op.
(På Historisk Arkiv ligger en lydoptagelse, hvori Tove Rasmussen fortæller
om Efterskolens start).
Povl Callesen

I skabet april og maj finder du en dvd og en fortælling.

Kan vi tilgive alt?
Filmen af Niels Malmros ”Sorg og glæde”
får os til at tænke over dette.
Hvad var det nu med ham fisker Jakob , der kom til at
fiske mennesker . Har vi i 2016 brug for at blive fisket ?
Britta Leonhard

11

Konfirmation

Telegrammer til konfirmanderne
kan afleveres i konfirmandstuen fra
kl. 8 på dagen for konfirmationen.

Guldkonfirmation

Søndag den 1. maj mødes konfirmanderne fra 1966 ved gudstjenesten efter 50 år.

Kr. himmelfarts dag
Idrætsgudstjeneste kl. 13.

Pinsedag

Afskedsgudstjeneste

Kirkebil:

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

Boligmøde

Alle med interesse i opførelse af
yderligere 6 boliger på Nørrekær
mødes onsdag d. 4. maj kl. 16.30
på Varnæs skole.
Boliggruppen

April
Søndag den 3. ...............................		kl. 10.00
1.s.e.påske, ”Vogt mine får”
Søndag den 10. .............................		kl. 10.00
2.s.e påske, hyrdens røst
Søndag den 17. .............................		kl. 14.00
3.s.e.påske, vejen, sandheden og livet. Karst
Bededag .........................................		kl. 10.00
Konfirmation
Søndag den 24. .............................		 kl. 9.00
4.s.e.påske, træl eller fri. Karst
Fredag den 29. ..............................		kl. 10.30
Plejehjemmet
Maj
Søndag den 1. ...............................		kl. 10.00
5.s.e.påske, Jesu sidste bøn
Guldkonfirmation
Kristi himmelfarts dag ...............		kl. 13.00
Idrætsgudstjeneste
Søndag den 8. ...............................		kl. 10.00
6.s.e.påske, Jesu sidste bøn
Pinsedag ........................................		kl. 14.00
Gudstjenester 16., 22. og 29. maj
- der henvises til kirkens hjemmeside
og ugeaviserne.

Onsdag den 27. april kl. 19.00:

KIRKEGÅRDSVANDRING
Vi mødes på kirkegården kl. 19.00 og efter en kort
rundvisning fortsætter vi til konfirmandstuen.
Her vil bl.a. efterkommere af nogle af sognets gamle
slægter fortælle om deres familie.
Arr. Historisk forening og menighedsrådet.
ALLE ER VELKOMNE

