Varnæs
Sogns
Kirkeblad

MIN VEJ TIL
VARNÆS
PRÆSTEGÅRD…
Varnæs sogn
To små byer på landet, Varnæs og Bovrup,
med en ”navlestreng” imellem sig og med
både skole, efterskole, børnehave og plejehjem, samt kro og købmand, pizzaria, gårde,
håndværkere, kunst, sport og kultur og alt
muligt andet. Og til og med også med et aktivt foreningsliv med mange muligheder for
alle os der bor her.
What´s not to like?
Sådan tænkte jeg, da jeg så opslaget på den ledige præstestilling i Varnæs sogn i sommers.
Min mand, Morten og jeg kørte forbi og vi forelskede os fuldstændig i stedet.
Vi gik en tur for at snuse lidt til atmosfæren
her - (For det ER en stor beslutning, når det
ikke bare er et job, men også en hel familie
med børn, hund, katte og kanin, som skal
følge med, HVIS man er heldig at få jobbet.)
Så vi gik en tur, min mand og jeg, og på vores gåtur midt i sommervarmen mødte vi kun
smil og hilsner fra alle. Selvom vi var to fremmede der gik rundt i jeres by, så hilste alle på
os med et smil.
Den varme I viste os den første dag, da I ikke
vidste hvem vi var, den mødte vi for fuld
skrue igen, den dag, da jeg blev indsat som
sognepræst i Varnæs Kirke.
Det var en helt igennem fantastisk dag, hvor
min familie og jeg blev totalt overvældet af jeres måde at tage imod nye mennesker på.
Tusind tak for det.

Foto: Holger Warncke
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bliver lidt anderledes, fordi jeg jo er en
anden præst, end I er vant til og derfor
gør tingene på en anden måde, men jeg
håber vi kan vænne os til hinanden, og
at overgangen bliver blid, så vi alle kan
følge med.

For jeg VAR nemlig så heldig, så jeg blev
valgt som jeres nye præst!
Og nu er hverdagen så kommet over os
alle. De sidste flyttekasser er pakket ud,
(eller sat på loftet). Skabe og skuffer er
fyldt ud i den smukke præstegård i Varnæs og livet som præstefamilie her er
begyndt.
Børnene er begyndt i skole. Jeg er i fuld
gang med mit præstearbejde og vi skal
alle til at lære hinanden at kende nu.
Stille og roligt.
Jeg skal vise jer, hvad jeg har at byde
på som præst, og I skal vise mig, hvad I
godt kan li´ at bruge vores kirke til.
Jeg glæder mig virkelig meget. Men det
bliver nødt til at gå stille og roligt. ”Rom
blev ikke bygget på én dag…”
Jeg kan love jer, at jeg vil gøre mit allerbedste for at blive en god præst for jer
her i sognet. Der er stensikkert noget der
Adresser

Sognepræst: Mai-Britt Josephsen Knudsen:
Varnæs præstegård, tlf. med omstilling: 74 68 01 28,
mobil (SMS): 21 48 99 80, mail: mbk@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
Menighedsrådsformand: Kirsten Krog, Smedegade 14,
tlf. 74 45 89 84, krogkirsten@hotmail.com
Kirkeværge: Rolf Thiesen, Bovrup Kirkevej 6,
tlf. 40 17 16 65, rolfdthiesen@gmail.com
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Og lov mig desuden, at sige til, hvis der
er noget du mangler, savner eller synes
vi skal prøve af…
Sig også til, hvis du synes jeg kan gøre
noget bedre eller anderledes. Husk, at
Varnæs Kirke er lige så meget DIN kirke,
som den er min.
Som din præst er jeg her for dig. Så hvis
du skulle få brug for en samtale, så ring
til mig. Jeg har tavshedspligt og jeg kan
ofte hjælpe dig videre, hvis du på en eller anden måde er kørt fast i dit liv.
For mig er det allervigtigste nemlig at
være en nærværende, synlig og aktiv
præst for alle aldersgrupper og i mange
forskellige sammenhænge.
Jeg vil rigtig gerne arbejde for at kristendommen bliver ved med at have en stemme også for os moderne mennesker. - En
stemme, der kan tale ind i vores hverdagsliv og løfte os, og få os til at fremelske det bedste i hinanden; se det bedste
hos hinanden, så kirken har en plads og
en stemme i vores liv, der er forståelig og
vedkommende for os der lever i dag.
VARNÆS SOGNS KIRKEBLAD
UDGIVET AF MENIGHEDSRÅDET
REG.NR.: 1551
KONTORNR.: 1097989
REDAKTION: Mai-Britt Josephsen Knudsen,
Ann Nissen, Lilly Jørgensen, Sten Kruse,
Kirsten Krog.

Tryk: MAYMAX grafisk idé og design, Varnæs.
Find Varnæs kirkes på:
www.varnaeskirke.dk eller

:Varnæs Kirke

For mig er det også meget vigtigt at Varnæs kirke er stedet, hvor der er plads til
os alle, et sted hvor alle føler sig velkomne og taget godt imod.
Personligt føler jeg, at I tog rigtig godt
imod os.
Tusind tak for det, kære jer, der er vores naboer og landsbyfæller i Varnæs og
Bovrup og omegn.
Tusind tak til jer for jeres varme modtagelse af min familie og mig.

- Og ikke mindst: Tusind tak til alle jer
der mødte op i kirken og på skolen den
16.10. til min indsættelse.
Tak for jeres deltagelse, for jeres varme
hilsner, gaver, blomster og for jeres fantastiske måde at byde en ny familie velkommen på i jeres dejlige og smukke
sogn.
Tusind tak alle sammen.
Mai-Britt Josephsen Knudsen
Sognepræst i Varnæs sogn

Tak til Menighedsrådet, fordi I valgte
mig som Varnæs’ sogns præst.
Tak for en flot velkomstreception og
middag.
Tak til alle foreninger, tak til Spejderne
og tak til Varnæs’ venskabsmenigheder i
Husum og Anna Sogn i København.

Lysgudstjeneste/
kyndelmisse
i Varnæs Kirke

søndag d. 29. januar 2017
kl. 15.30
Familiegudstjeneste med deltagelse
af børn fra børnehaven Regnbuen.

DE 9
LÆSNINGER
med konfirmander

Søndag den 11. december
kl. 16.00

er der gudstjeneste i Varnæs Kirke
hvor konfirmanderne medvirker
ved “de 9 læsninger“

Efter gudstjenesten inviteres alle
på fastelavnsboller og kakao i
kirkens sideskib.

“De 9 læsninger“ er oprindelig
en engelsk tradition, hvor man læser og synger sig gennem
hele frelseshistorien som en del
af forberedelsen til jul.

Programmet udkommer senere:
Se opslag i kirke og på standere
og i Lokalavisen.

Den 11. december har du
mulighed for at være med til en
dejlig stund i Varnæs Kirke.
3

Besøg fra vores venskabsmenighed
på Nørrebro
Fredag den 11.11. til søndag den 13.11.
havde vi besøg af konfirmander og præster fra vores venskabsmenighed fra
Anna Kirke på Nørrebro. Vores gæster
fra Nørrebro blev modtaget af konfirmanderne her fra Varnæs sogn, og skulle
overnatte hjemme hos dem.
Fredag aften var vi alle sammen samlet
i konfirmandstuen, hvor vi spiste pizza
og efter en ”ryste-sammen-leg” gik vi op
i kirken og hørte lidt om Varnæs Kirke.

Søndag kl. 10 mødtes vi alle i Varnæs
Kirke til gudstjeneste og derefter tog vi
afsked med vores gæster.
Tusind tak til alle jer der hjalp til,- enten med at deltage i udflugten, med
planlægning, indkøb, kørsel, bagning
osv. Tusind tak til alle forældre og konfirmander for opbakning og for at have
været de skønneste værter for vores gæster.
Mai-Britt J.K.

Smuk udsigt fra Dybbøl Mølle. Konfirmandernes udflugt.
Et par af vores konfirmander indtog prædikestolen.

Lørdag var vi på udflugt, først til Sønderborg Slot, hvor vi blev delt op i tre
hold og fik hver vores guide og gennem
1½ time fik vi et spændende tilbageblik
over vores egns historie.
Efter en lækker frokost i Slottets køkken,
kørte vi i bus til Dybbøl Mølle og herefter gik turen til Tyskland, hvor vores
gæster (og alle os lokale) nød at shoppe
lækkerier og sukkerstads ;-)
Efter en lang og dejlig dag,- hvor forældre havde forkælet os med skøn mad og
kage-, gik turen hjemad igen.
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Konfirmanderne fra Varnæs og Nørrebro ved Dybbøl Mølle.

TAK

Jeg vil gerne hermed rette en stor tak til
vores menighedsråd for det store arbejde
de altid gør og specielt har gjort her i 2016,
hvor der oven i alt det andet også har været et Præste - skift at tage sig af.
Personligt har jeg såmænd aldrig tidligere
tænkt så meget på hvad menighedsrådet
i grunden beskæftiger sig med, men efter
at jeg har været med til et par møder vedr.
forskellige arrangementer, må jeg sige at
det er langt mere omfattende end jeg havde forestillet mig.
Som alle ved, har 2016 jo så yderligere
påført menighedsrådet ekstra arbejde,
idet Povl jo stoppede som præst i midten af maj. Det flotte arrangement som
blev afholdt i den forbindelse, kan man
kun være imponeret over. Derefter fulgte
nogle travle måneder med dels at finde en
ny præst og dels at få igangsat og styret
istandsættelsen af præstegården og sidst

men ikke mindst at få planlagt en festlig
indsættelse af Mai-Britt.
Alt tyder på, at I har fundet den helt rigtige præst til sognet og at der så samtidig
med alt dette også lige skulle findes nye
medlemmer til menighedsrådet, er blot
endnu et vidnesbyrd hvor godt menighedsrådet arbejder. I de senere år har vi
hørt og læst meget om problemer med
samarbejde o.s.v. i andre menighedsråd,
men ikke i Varnæs Sogn, da glider det
hele bare stille og roligt.
Til slut vil jeg sige – hatten af for alle der
arbejder i og med kirken i vores sogn, I
gør et fantastisk arbejde som ikke kan påskønnes nok.
Lillian Knudsen Petersen

ADVENTSMØDE
I VARNÆS
PRÆSTEGÅRD

Torsdag d. 1. december
Vi starter kl. 14.00 i kirken
med en kort gudstjeneste
Fotograf: Grethe Petersen

HØSTOFFER

Ved høstgudstjenestens offergang og
den efterfølgende auktion indsamlet i
alt 3.020 kr.
De blev fordelt således:
KFUM-spejderne, Felsted gruppe: 1.020 kr.
Et hjerte for alle, Aabenraa: ........... 1.000 kr.
Folkekirkens Nødhjælp: ................ 1.000 kr.
Menighedsrådet takker for alle bidrag.

– herefter bydes der på kaffe,
hygge og sang v/Varnæs kirkes
kor og korskole og underholdning
v/Sten Kruse.
Der kører bus fra plejecentret,
som også andre beboerne i
Bovrup kan benytte.
Tilmelding til Kirsten Krog,
tlf. 74 45 89 84 eller til Kamma
på plejecentret.
ALLE ER VELKOMNE
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Menighedsråd
Jeg vil gerne takke det afgåede menighedsråd for godt, engageret og effektivt
samarbejde gennem de sidste fire år. Samtidig vil jeg gerne sige tak til Sten Kruse
for at have passet posten som kirkeværge
på upåklagelig vis. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer alle!

Samtidig vil jeg gerne byde alle nye menighedsrådsmedlemmer og suppleanter
velkommen. Jeg er sikker på, at vi vil få
et godt og positivt samarbejde til gavn
for vores menighed og sogn.
Kirsten Krog

Lægmandslæsning
Varnæs kirke har gennem flere år haft tradition for lægmandslæsning. Og hvad er
så det? Det betyder, at et ganske almindeligt medlem af menigheden deltager
aktivt i gudstjenesten ved at læse en tekst
for resten af menigheden. Vi tænker, at
det giver en god afveksling i gudstjenesten, hvis den får flere stemmer. Det er
desuden givende at forberede sig på at

læse en tekst højt for andre – man hører
og ser den på en anden måde og opdager
nye sider og betydninger. Der kommer
her i vinter et kort kursus i samarbejde
med de andre menighedsråd i TeamØst,
hvor du kan høre mere om lægmandslæsning. Kontakt Mai-Britt Knudsen eller
Kirsten Krog, hvis du vil høre mere, eller
hvis du kunne tænke dig at prøve

NYTÅRSGUDSTJENESTE
i Varnæs kirke
torsdag d. 31. december
kl. 15.30
Efter gudstjenesten
ønsker vi hinanden godt nytår
med et glas champagne
og kransekage i sideskibet.
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Fotograf: Grethe Petersen

LUTHERS NØGLE

- et rollespil som Varnæs-konfirmanderne, sammen med ca. 750 andre konfirmander fra Aabenraa provsti, deltog i d.
6. oktober på Brundlund Slot – se alle billeder på provstiets hjemmeside.

Jule- og nytårshilsen
Jul og nytår nærmer sig – HURTIGT –
2016 er ved at slutte, og vi er på vej mod
årets mørkeste dage. Det er dage, der
er for nogle er svære at komme igennem, mens de for andre betyder en tryg
hulestemning og masser af hygge med
stearinlys og lys på udendørs juletræer.
Vi, der nyder hyggen og at tænde lys
i mørket, skal huske at tænke på dem,
der har det omvendt. Inviter eller gå på
besøg med lidt chokolade eller en lille
juleblomst – eller bare kom med dig
selv. Et besøg kan betyde en verden til
forskel for den, der sidder trist og alene
i mørket. Inviter på en gåtur – traveture giver god motion og gavner humøret. Og en kop varm kakao og en bolle
med smør er ikke at foragte, når man
kommer kold hjem. Eller inviter på en
søndagsfrokost efter et besøg i kirken
til højmesse, hvor sangen og musikken – og præstens prædiken – løfter
humøret, og forhåbentlig er der stof i
prædikenen til en snak over frokostbordet. Der er masser af muligheder – her
er bare nævnt et par – og jeg tænker,
at mine ord ikke kun gælder her i den
mørke tid – men hele året. Man giver
sig selv mange glæder og berigende
samtaler ved at tænke på og besøge/
invitere andre.

undervejs – uden hjælp fra mange sider
var resultatet ikke blevet så godt.
Jeg vil særligt takke kirkens personale
for en helhjertet indsats. Vi har graver
og gravermedhjælper, der sørger for
at vores kirkegård og kirke altid er et
besøg værd, organister, der giver os
glæde med deres musik og koret med
deres sang og vi har ansatte, der sørger
for at der altid er pænt, rent og pyntet
med blomster i de lokaler, som vi bruger i hverdagen.
Desuden vil jeg gerne takke alle de frivillige, der gør, at vi kan foretage os
mange spændende ting i sognet – vi
har et kirkeblad, vi kommer på ture, vi
holder særlige gudstjenester og foredrag og alt muligt andet.
TUSIND TAK ALLE SAMMEN!!
På vegne af menighedsrådet
Kirsten Krog

Det har været et travlt og spændende år
for menighedsrådet. Ny præst, renovering af præstegård og menighedsrådsvalg. Men kræfterne har været brugt
godt – vi har fået en ny præst, som
jeg fornemmer, at alle er glade for og
tilfredse med, præstegården er blevet
flot istandsat og vi fik efter noget fodarbejde et nyt menighedsråd på plads.
Jeg vil gerne takke alle, der har hjulpet
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET:
Varnæs menighedsråd fra d. 27. november 2016
Sognepræst,
medlem af kirkegårdudvalget

Mai-Britt Josephsen Knudsen
Varnæsvej 700, Varnæs
Tlf. 74 68 01 28, mobil (SMS): 21 48 99 80
E-mail: mbk@km.dk

Formand, kontaktperson,
medlem af kirkegårdsudvalget,
medlem af valgbestyrelsen

Kirsten Krog, Smedegade 14, Varnæs
Tlf. 74 45 89 84, mobil 40 77 88 30
E-mail: krogkirsten@hotmail.com

Intern kasserer,
medlem af provstiudvalget,
medlem af præstegårdsudvalget,
medlem af valgbestyrelsen

Anne-Marie Bomholt Laier
Varnæsvigvej 39, Varnæs
Tlf. 74 68 07 38, mobil 29 42 77 24
E-mail: hapa@post11.tele.dk

Kirkeværge,
medlem af præstegårdudvalget

Rolf Thiesen, Bovrup Kirkevej 6
Mobil 40 17 16 65
E-mail: rolfdthiesen@gmail.com

Byggesagkyndig,
medlem af kirkegårdsudvalget

Flemming Pedersen, Over Blåkrog 2, Varnæs
Tlf. 74 68 02 78, mobil 20 85 74 14
E-mail: fpgartner@mail.tele.dk

Formand for præstegårdsudvalget,
formand for valgbestyrelsen

Bente Kristiansen, Kielsbergvej 3, Bovrup
Mobil 42 38 38 24 - E-mail: kribe@os.dk

Næstformand,
formand for kirkegårdsudvalget

Marie Mathiesen, Varnæsvigvej 24, Varnæs
Tlf. 74 68 02 62, mobil 25 11 85 77
E-mail: 24marie@mail.tele.dk

Stedfortrædere
Sekretær
1. Britta Leonhard Blåkrogvej 29, Varnæs, tlf. 74 68 05 99, mobil 22 32 33 25
E-mail: familienleonhard@gmail.com
2.Verner Reidel

Varnæsvej 737 st. tv, Bovrup, mobil 42 31 01 99
E-mail: vreidels@gmail.com

3. Dorthe Bech

Søndermarksvej 36, Varnæs, mobil 40 43 02 46
E-mail: frubech@live.dk

Varnæs sogns nye menighedsrådsmedlemmer vil i dette og de kommende numre
af kirkebladet fortælle lidt om sig selv – den første kommer her - øverst på side 9
8

Rolf Dyrhaug Thiesen

Jeg bor på Bovrup Kirkevej 6 i Bovrup
sammen med min hustru Ellen Marie.
Sammen har vi tre børn – Vagn, Ilse og
Peter. Mine interesser er sport, naturen,
historie og arkæologi.
Personligt er jeg en ressourcestærk person, positiv og udadvendt. Kan varetage

mange forskellige opgaver, jeg er meget
fleksibel og har altid været god til at
samarbejde. Jeg kan godt lide forandringer, og at der sker noget nyt.
Med venlig hilsen
Rolf D. Thiesen

Kirkegården – debat ønskes
Lillys fine indlæg i sidste kirkeblad har
sikkert givet megen stof til eftertanke. Der
er i de sidste år ændret en del på kirkegårdens udseende, fordi vi i Varnæs, ligesom
alle andre steder, får alt for mange tomme
gravsteder. Vi vil gerne gøre kirkegården
til et sted, hvor man har lyst til at komme
– måske ikke bare for at besøge et gravsted, men fordi besøget giver noget andet
og mere. Ro, smukke blomster og anlæg,
hvor øjnene kan finde hvile, socialt samvær med andre, der besøger kirkegården
osv. Hvordan kunne du tænke dig, at Varnæs kirkegård skal se ud i fremtiden – og
hvad skal den kunne bruges til – og hvor
går grænsen?

Hvis du har ideer eller ønsker, kan du
enten skrive et stykke (kort, måske bare
et par linjer eller længere, som du synes).
Hvis du har noget at sige, men ikke ønsker at skrive, kan du henvende dig til
undertegnede, så får vi sat noget sammen.
Jeg håber, sammen med resten af menighedsrådet, at rigtig mange vil tage del i
debatten om vores allesammens kirkegårds fremtid.
Kirsten Krog, tlf. 74 45 89 84,
mail: krogkirsten@hotmail.com

ALLE HELGEN

Fotograf: Grethe Petersen

Efter en smuk og stemningsfuld gudstjeneste Alle Helgen-søndag d. 6. november,
hvor årets afdøde blev mindet, blev der
som sædvanligt lagt en krans og holdt
tale ved mindestenen på kirkens østgavl.
Holger Warncke holdt talen, der, som han
påpegede, for første gang ikke foregik i
læ af Junker Vigges løn. Lønnen skyder
dog livligt og menighedsrådet håber, at
kunne tage nogle stiklinger, så en aflægger kan plantes.
Kirsten Krog
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Kirkeven/kirkebil
Mange synes, at det er rart, at
have en at følges med, når man
skal noget. Det gælder også, når
man gerne vil i kirke. Har du det
sådan, så vil menighedsrådet gerne formidle kontakten til en, du
kan følges med. Så hvis du gerne
vil hjælpe eller gerne have hjælp
til at komme i kirke, kan du kontakte nedenstående.
En gudstjeneste om måneden,
kan være et godt udgangspunkt.
Vi drikker kirkekaffe den sidste
søndag hver måned, så hvis man
vælger den, er kirkekaffen en ekstra bonus.
Henvendelse:
Kirsten Krog, tlf. 74458984,
mail: krogkirsten@hotmail.com
Kirkebil (gratis):
Henvendelse til Sten Kruse
Tlf.: 30 96 16 06
mail: stenvk@jubii.dk

December:
Søndag den 4. ...................................... kl. 10.00
2.s.i advent - Om håb og mod

Søndag den 11. .................................... kl. 16.00
3.s.i advent - ”De 9 læsninger”

Søndag den 18. .................................... kl. 10.00

4.s i advent - om at være klar til jul

Mandag den 19. ................................... kl. 9.15
Dagplejen
Forældre og bedsteforældre er velkomne

Tirsdag den 20. .................................... kl. 10.00
Børnehaven Regnbuen
Forældre og bedsteforældre er velkomne

Onsdag den 21. ................................... kl. 10.45
Varnæs skole
Forældre og bedsteforældre er velkomne

Onsdag den 21. ................................... kl. 15.00
Sundeved Efterskole - Juleafslutning

Lørdag den 24. ..................................... kl. 11.00

Gudstjeneste på plejehjemmet

Lørdag den 24. ..................................... kl. 16.00
Juleaften

Søndag den 25. .................................... kl. 10.00
Juledag

Lørdag den 31. ..................................... kl. 15.30
Nytårsgudstjeneste - Med bobler og kransekage

Januar:
Søndag den 8. ...................................... kl. 10.00
1.s.e.h 3 k. - Hvor er Gud?

Søndag den 15. .................................... kl. 10.00
2.s.e. h.3.k. - festen skal holdes i gang…

Glædelig jul og
et godt og velsignet
Nytår til alle

Søndag den 22. .................................... kl. 9.00
3.s.e.h.3.k. - Du skal tro på det…
Oliver Karst

Fredag den 27. ..................................... kl. 10.30
Gudstjeneste på plejehjemmet

Søndag den 29. .................................... kl. 15.30
Lysgudstjeneste - Med Børnehaven Regnbuen

