Varnæs
Sogns
Kirkeblad

Sensommer og høst…
August og september betyder sensommer. Blomster og bær plukkes ind og
nydes, kornet står snart parat til høst
og vi er alle så småt gået i gang med
arbejdet og skolen igen, efter en god og
velfortjent sommerferie.
Snart skal vi holde sommerfest i Præstegårdens
have. Det er den 25. august, og du kan læse
mere om det et andet sted her i kirkebladet.
Vi fester sammen, fordi sommeren skal fejres
og vi skal være sammen og hygge os og nyde
livet og hinandens selskab. Vi skal spise sammen og lytte til god musik.
For livet er en gave og livet skal nydes.
Om ganske kort tid er høsten i fuld gang
(muligvis allerede nu!).
Men en god høst er ikke en selvfølge.
Vi må aldrig glemme, at vi selv er en del af
skaberværket. Vi er sat til at passe på den jord,
som Gud har skabt.
Jeg kan godt blive bekymret, når jeg hører om
døde bier og pesticidrester i den mad vi spiser.
Jeg kan godt komme til at tænke, at vi somme
tider er FOR dristige, FOR grådige…
Vi må aldrig glemme, at vi alle er dybt afhængige af naturen, af en god høst og af dygtige
landmænd.
Vi bliver nødt til at tage vare på de gaver vi
har fået rakt.
Midt i september holder vi høstgudstjeneste
og siger tak til Gud for alt det gode Han hver
dag skænker os.
Brødet, vinen, frugten og mælken, kødet og
kartoflerne.
fortsættes side 2

Foto: Holger Warncke

AUGUST-SEPTEMBER 2017

31. ÅRGANG
1

I vores venskabsmenighed i København,
i Anna Kirke, (som konfirmanderne skal
besøge til januar), har en af præsterne,
Susanne Voss Pedersen, skrevet om en
oplevelse hun har haft. Den vil jeg gerne
dele med jer.
Hun kalder sin fortælling:
GUDS KARTOFLER...
”Har I mon nogensinde smagt Guds kartofler? Det har min veninde..
Hun har en lille nyttehave nær Amager
Fælled, og forleden dag var hun derude
med sin 5-årige datter for at høste de sidste tomater i drivhuset... stadig grønne,
men dog tomater... og minsandten om
der ikke også var en stor flot knejsende
solsikke, de kunne tage med hjem i lejligheden..
Min veninde tænkte længe over, om hun
nu skulle hjem og sylte grønne tomater..
eller om de måske kunne bruges til aftensmad,- for det ville hendes lille Rosa
så gerne, når hun nu havde høstet dem...
Min veninde tænkte, at de kunne jo stege
tomaterne... og så skulle der jo nok lidt
mere til.. pasta eller ris.. eller
”Kartofler”, sagde Rosa med fast stemme,”- vi skal have kartofler til... for dem

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, mobil 40 77 88 30, krogkirsten@hotmail.com
Kirkeværge: Rolf Thiesen, Bovrup Kirkevej 6,
tlf. 40 17 16 65, rolfdthiesen@gmail.com
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kan man også høste... det kan man ikke
med pasta..”

telt i nærheden? eller hvem kan det dog
være?”

Hmm, min veninde begyndte at tænke
på, at så skulle de skynde sig, hvis de
skulle nå at købe kartofler.. Men Rosa
ville så gerne gå en tur på Fælleden og se
om der var hjorte… Og så gik de lige en
tur på Fælleden først.

Rosa var ikke i tvivl... Hun bekendte med
høj stemme: ”Det er Guds kartofler... og
han har lagt dem her, så vi kan høste
dem!”

Rosa ledte i græsset, for hun havde hørt,
at der var små hjorte i disse dage.. Jo, sagde hendes mor,- så små er hjortekid nu
alligevel ikke, men lad os endelig kigge.
De fandt ingen hjorte... men de så at der
var væltet et stort træ lidt ude på Fælleden – Rosa ville lige hen til det...
De kom hen til træet, – der lå der med
rodkronen oppe af jorden,- og Rosa udbrød, at Gud nok havde høstet træet...
Min veninde smilede... og de gik helt tæt
på... og så så de noget meget mystisk: I
mulden, hvor træets rødder havde revet
sig løs... lå en kæmpe portion kartofler...
Kartofler var som strøet ud... og med et
ganske tyndt jordlag, der ikke dækkede
dem.
” Besynderligt”, tænkte min veninde...
”Hvem har dog lagt eller gemt kartofler her, hvor træet er væltet? En hjemløs? illegale indvandrere, der har boet i

Mor og datter fyldte lommerne med kartofler... Cykelkurven var fuld af grønne
tomater og solsikke... og så kørte de ellers hjemad... med Guds kartofler...

var stolt, fordi hun havde høstet dem...
Min veninde fortalte, at det næsten føltes
som nadver, de sad der og spiste sammen... Tænk, at få en himmerigsmundfuld, som Guds kartofler.. Ja, den, som
Guds klarsyn hviler på, ser det store i det
små... Selv i Guds kartofler, som vi får lov
til at høste.”Med dette vil jeg gerne ønske
alle en dejlig sensommer og en god høst.
Amen

Kartoflerne blev vasket, skrællet og
kogt... og tomaterne stegt... og hvilket
festmåltid blev det.
Rosas storebror bedyrede, at han aldrig
havde smagt nogen kartofler, der smagte
så godt som ”Guds kartofler” og Rosa

Kirkegården
Omlægningen af den vestlige del af
kirkegården er nu så langt at der er
sået græs på alle de gange hvor dette er
planlagt. Der hvor det passer ind er nedlagte gravsteder også sået til med græs

og resultatet er blevet rigtig flot som
det fremgår af billedet. I det hele taget
fremstår vores kirkegård rigtig flot med
tilplantninger af alt lige fra farverige
rhododendron til flotte hosta bede.
Sten Kruse
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Rosen
Et væld af de skønneste roser i alle farver
ses i haverne – også her i Varnæs. I fortsættelse af indlægget om ”Lutherrosen” i
kirkebladet (årgang 31) har jeg prøvet at
arbejde videre med begrebet ”rose” set
under forskellige synsvinkler. Og rosen
er interessant – dens historie i forskellige
kulturer og her set i forhold til især kristendommen, som symbol på gravstene, i
kirkekunst og salmedigtning.
Luther beskrev i forbindelse med ”Lutherrosen” rosens hvide farve som ”åndernes og englenes farve”. I de første
århundreder efter Kristi fødsel blev rosen Jomfru Marias blomst. Den hvide
rose symboliserede jomfruens renhed og
fromhed, og den røde rose blev symbolet
på Jesu blod. Rosen blev dyrket i mange
forskellige kulturer og brugt i mange forskellige religiøse sammenhænge – i Kina,
Mesopotamien, Ægypten, Grækenland
og i Romerriget. Det var både fødslens
og dødens blomst. Den græske gudinde
Afrodite blev hyldet med en overdådighed af roser ved ceremonier i templet for
kærlighedens gudinde. Myten fortæller,
at Afrodite gjorde den hvide rose rød, da
hun trak en torn ud af sin fod, og da hendes elskede Adonis døde spirede der røde
roser frem af hans blod. Stærke billeder på
evig kærlighed i livet og efter døden.
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Rosen blev især i Romerriget med tiden et
billede på sanselighed og den herskende
klasses udskejelser. Ved store fester anvendtes roser i overdådige mængder - selve dansegulvet var bestrøet med duftende
rosenblomster. Da Romerriget gik under,
forsvandt rosen næsten. Kun i klostrene
blev den dyrket som lægeplante. Men
som tiden gik, kom rosen igen til ære og
værdighed som Jomfru Marias blomst, og
nogle gejstlige enedes om, at rosen havde
sin oprindelse i Paradisets have. Pave Leo
den 9. indstiftede en udmærkelse kaldet
”Den Gyldne Rose” til fremme for kvindens dyd og gudfrygtighed. Der blev i
den anledning uddelt en gylden rose af
det pureste guld. Og roserne blev igen
dyrket og beundret som ”Blomsternes
Dronning” overalt i Europa.

fortolkes allegorisk dvs. at den erotiske og
sanselige kærlighed kunne opfattes som
et billede på Guds kærlighed til mennesket. Rosen er her den kvindelig del af det
elskende par, Shulamit og Salomo. Det er
for øvrigt Luther selv, som har givet dette
kærlighedsdigt titlen: Højsangen.

Træsnit som forestiller Jomfru Maria som den
rosenbusk Jesus vokser frem på.

Der følger her næste gang en kort gennemgang af to salmer, hvor rosen indgår
som et væsentligt element. Det drejer sig
om ”En rose så jeg skyde” og ”Den Yndigste Rose er fundet”. Den første er egentlig en tysk Mariavise fra den katolske tid
og har flere vers end dem, vi kender, og
den sidste er en kendt og elsket pietistisk
salme skrevet af A. Brorson.
Ann Nissen

Går man en tur på kirkegårde ses rosen
som et meget brugt symbol på gravstene.
Også på vores kirkegård i Varnæs. En rose
med brækket stilk er blevet et symbol på
et liv, der blev afbrudt for tidligt. Rosen på
gravstene er billede på evig kærlighed og
samhørighed i mere verdslig betydning,
men samtidig som symbol på Guds kærlighed. På vores kirkegård er der mange
forskellige eksempler på smukke roser.
Man kan se, at det er et symbol, som bruges meget i nutiden, men ældre stene har
også roser af metal, som ikke er indgraverede, men påsat. Meget smukt at iagttage
disse forskellige roser og udviklingen i
retning af det meget enkle, næsten minimalistiske.
Det eneste sted i Bibelen, hvor rosen er
nævnt, er i Højsangen 2,1 med teksten
”Jeg er Sarons Rose, dalenes lilje”. Højsangen er et kærlighedsdigt, som falder
helt uden for rammerne i Det gamle Testamente. Men det endte med at blive kanoniseret, da man fandt ud af, at det kunne
Varnæs Kirkegård. Indgraveret roser og rose som relief på gravsten.
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Gudstjeneste ved Søgård
2. pinsedag

Nyt fra TeamØst

Traditionen tro – bortset fra 2016 – holdt
Kliplev, Felsted, Ensted og Varnæs sogne
fællesgudstjeneste ved Søgård sø 2. pinsedag. Det var i år Kliplev, der stod for
tilrettelæggelsen. Efter gudstjenesten
blev der budt på kaffe og lækre hjemmebagte muffins.
Kirsten Krog

På vores årlige budget- og visionsmøde
blev der spurgt, om der var mulighed for
at lave en ”vågekoneordning” – en vågetjeneste. Vi blev enige om at tage det op i
TeamØst-regi, hvor de forskellige menighedsråds repræsentanter bad mig om at
undersøge mulighederne. Det viser sig,
at der i Røde Kors, Aabenraa-afdeling,
findes en velfungerende vågetjeneste. De
er meget interesserede i at samarbejde
med os og oprette en ”satellit” i vores
seks sogne, selv om de delvis dækker
dem nu – bl.a. kommer de ofte på Bovrup
Plejecenter og sidder hos døende.

i kirkens våbenhus. Inden man bliver
sendt ud tilbydes et introduktionskursus og de første gange følger man med
en rutineret ”vågekone”.

Vågetjenesten tilbyder at være til stede
hos døende i eget hjem, på plejecentre
og sygehuse. Opgaven er at bidrage med
nærvær og tryghed.

Der er rundvisning, andagt med ”Kristlovsangen” og kaffe. Kaffen koster 50 kr.
Der er kun plads til 25 deltagere (få ledige pladser), men der oprettes venteliste
til evt. yderligere et besøg.

– samarbejde mellem Felsted, Holbøl, Bov, Kliplev, Ensted
og Varnæs sogne

Hvis du er interesseret i at se, hvad en
vågetjeneste er og tilbyder – evt. for selv
at melde dig til at blive ”vågekone”, er
du velkommen til at tage en brochure

Interesserede kan henvende sig til: Kirsten
Krog, mail: krogkirsten@hotmail.com, tlf.
40 77 88 30.
TeamØst inviterer til besøg hos
Mariadøtrene i Kollund
Lørdag d. 30. september
kl. 14.00 - ca. 16.00.

Tilmelding til: Kirsten Krog, mail: krogkirsten@hotmail.com, tlf. 40 77 88 30.

Fotos: Grethe Petersen

Nyt fra menighedsrådet
Historien uden ende: Belægning på kirkens adgangssti fra Varnæssiden.
Menighedsrådets forslag til stiens udformning er desværre ikke blevet godkendt af stiftets konsulenter. Da de ikke
er kommet med (for os at se) bedre forslag, vil vi argumentere for at få godkendt
vores oprindelige projekt. Det betyder
desværre, at vi ikke kommer i gang før
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tidligst til efteråret. Det er et dyrt projekt
og motivationen til at finde en billigere
løsning kan være, at der er kommet ønsker om nye tiltag, der koster en del – og
vi kan jo kun bruge pengene en gang. Af
nyt er bl.a. ønske om bedre lysforhold i
koret og renovering og maling af kirkens
jernvinduer – som kan vise sig at være
nødvendigt at få gjort hurtigt

Kirkens orgel: Vores orgel er meget
tungt at spille på. Det skal vi have gjort
noget ved og det betyder, at kirken på et
tidspunkt lukkes i en uge. Vi kan endnu
ikke sige hvornår det bliver, da det er en
uventet udgift, som vi kan søge provstiet om tilskud til.
Oplagsplads: Vi har i dag en åben oplagsplads til materialer, affald, gamle
gravsten mv. Der bliver i løbet af efteråret lukket for adgang hertil. Der plan-

tes hæk og sættes en låge i og opsættes
skillerum til de forskellige former for
materiale, som opbevares der. Også her
søges provstiet om støtte, da det ikke er
medtaget i årets budget.
Parkering ved præstegården: I løbet af
sensommeren etableres flere parkeringspladser under kastanjetræerne. Man bedes så vidt muligt undlade at køre ned
i præstegårdens gårdsplads. Det er dog
stadig tilladt for dårligt gående.
Kirsten Krog
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Vil du være ny sanger
i kirkens kor i Varnæs?
Er du glad for at synge, og har du lyst
til at prøve kræfter med opgaven som
kirkesanger? Så starter vi igen den 11.
august med en ny korskole. Du skal
bare være begyndt i 3. klasse for at kunne være med. Det gør ikke noget, hvis
du er ældre og ønsker at prøve korsangen. Som nybegynder starter man i korskolen for at lære at synge rent og fint
og lære en hel masse sange og måske et
par salmer. Fra og med 4. klasse synger
man sange og en del flere salmer, og når
man er dygtig nok til dét, som regel fra
6. klasse, kan man blive rykket op som
kirkesanger.
Så består opgaven i at synge til gudstjenester om søndagen, og denne opgave
er lønnet.

Konfirmand indskrivning

Korprøverne finder sted i konfirmandstuen hver fredag kl. 14.00 - 14.45 for
korskolen og kl. 14.30 - 15.15 for 4. - 6.
klasse og kl. 15.15 - ca.16.00 for kirkesangerne, sådan at de to første hold
overlapper hinanden.

Efter gudstjenesten er der et kort info møde hvor
tilmeldingsblanketter uddeles og udfyldes.
Husk at medbringe en kopi af konfirmandens dåbsattest.
Menighedsrådet er vært ved en lille forfriskning.

Vil du gerne vide mere, er du altid velkommen til at kontakte mig.
NB: Den første korprøve for børn fra 4.
klasse og op ligger også d. 11. august.
Anne-Mette Karstoft
Tilmelding sker inden d. 9. august til:
Organist Anne-Mette Karstoft
Mobil: 28 89 38 87
Tlf.: +49 0461 25299
E-mail: amp.karstoft@gmail.com

Høstgudstjeneste i Varnæs Kirke
Søndag d. 17. september kl. 10.00
Gudstjenesten er en familiegudstjeneste,
hvor familier/bedsteforældre med børn
er meget velkomne.
Børnene fra 0. klasse bærer frugter og
grøntsager ind i kirken. Alle kan give et
bidrag f.eks. et græskar, en buket blomster eller andet, som afleveres i våbenhuset inden gudstjenesten.

Søndag d. 20. august kl. 10.00
i Varnæs Kirke

Der serveres saft, kaffe og småkager.
Overskuddet går til forskellige godgørende formål – både lokalt, nationalt og
internationalt.

Sommerfest i
Præstegårdshaven
Fredag d. 25. august fra kl. 18-21 holder vi sommerfest for alle.
”Zeroxband” spiller fed musik, tryllekunstner, Ole Beck kommer og tryller og
laver ballondyr til de yngste.
Menighedsrådet har tændt op i grillen og
serverer gratis salat, kartoffelsalat, kaffe
og kage til alle ☺

VBIF sælger drikkevarer til gode priser
og vi håber på dejligt vejr.
Husk tilmelding med antal
senest den 20. august til
Marie: 25118577 eller Verner: 42310199

– Du skal bare selv medbringe dit eget
grillkød, bestik og service og festligt
humør.

Efter gudstjenesten holdes der ved
graverhuset auktion over de skænkede
blomster, frugter og grøntsager. Sigrid
Petersen har igen i år givet tilsagn om at
være auktionarius.
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i Varnæs Kirke 2017
Babyrytmik – 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. Når vi har leget
ca. 45 minutter, er der kaffe, te og frugt
og mulighed for en snak.
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: Varnæs Kirke,
Varnæs Kirkevej 20, 6200 Aabenraa.
Deltagere: Børn i alderen 0-4 år med
deres voksne.
Tidspunkt: Lørdag d. 16. september,
7. oktober, 4. november, 2. december,
kl. 10-11.
Praktiske oplysninger: Medbring gerne et
underlag/dyne til de yngste.
Pris: Babyrytmik er gratis og kræver ingen
tilmelding ;-)
				
Kontakt for yderligere oplysning:
Sognepræst Mai-Britt Josephsen Knudsen,
tlf.: 74 68 01 28, mobil: 21 48 99 80,
e-mail: mbk@km.dk
Organist Anne-Mette Karstoft,
tlf.: 0049 461 25299, mobil: 28 89 38 87,
e-mail: amp.karstoft@googlemail.com

“Fyraftensmeditationer”
i Varnæs Kirke
Vi mødes
følgende mandage
Kl. 17.00-17.30

Mandag d. 21. august
Mandag d. 4. september
Mandag d. 18. september
Mandag d. 2. oktober
Mandag d. 23. oktober
Du guides igennem nogle
afslapningsøvelser og nærværsøvelser og samtidig er der tid til
stilhed, bøn og eftertænksomhed.

I det fri som altid.
Med deltagelse af kirkens kor.
I år vil siddepladserne være halmballer, derfor medbring gerne et
underlag så som en pude eller
tæppe.

Sognecafé

Som noget nyt inviterer præst
og menighedsråd alle interesserede
til sognecafé med kaffe og underholdning i konfirmandstuen.

onsdag d. 11. oktober
kl. 14.00.
Læs mere herom i næste nummer
af Kirkebladet.
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27.
17.
8.
30.

april
maj
maj
april

Menighedsrådsmøder

Torsdag d. 17. august
kl. 19.00
Torsdag d. 14. september
kl. 19.00

Tak!

Familieløb

Vi deltager igen med familieløb for
hele familien. Alle kan deltage og der
er ingen tilmelding.
Mød op ved Varnæs kirkes info
telt i tidsrummet kl. 12–14.
Præmieoverrækkelse kl. 15. Vi ses (0:

2018:
2019:
2020:
2021:

Møderne er offentlige
– alle er velkomne.

Aktivigdag lørdag d. 2. september
Gudstjeneste efter åbningstalen

Konfirmationer
de kommende år:

Menighedsrådet og Bladetsredaktion takker for støtte til henholdsvis
Kirkebladet og Bladet. Der er indbetalt hele 5.600 kr. i år – det er meget
flot – tusind tak alle!
Der kan stadig indbetales frivillige
donationer til Kirkebladet og Bladet
på kontonummer: reg 8060 konto
1076856. Når der indbetales på
kontoen via en overførsel, kan vi se,
hvem der indbetaler – modsat hvis
der benyttes indbetalingskort.
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FOREDRAG PÅ HOLBØL LANDBOHJEM
Et samarbejde mellem Bov, Kliplev, Ensted,
Felsted, Varnæs og Holbøl sogne
Pris 75 kr. inkl. Kaffe og kage

Gudstjenester
på Bovrup
Plejecenter
Der er gudstjeneste på
Bovrup Plejecenter den
sidste tirsdag hver måned.
Gudstjenesterne varetages
på skift af Oliver Karst og
Mai-Britt J. Knudsen.
Fra og med gudstjenesten
d. 26. september ændres
tidspunktet til kl. 15.00.
De kommende
gudstjenester er:

Tirsdag d. 28.
august kl. 14.30

”DANSKHED,
KIRKE OG KULTUR”

BERTEL HAARDER
Med Bertel Haarders imponerende
CV som tæller bl.a. 7906 dage på
forskellige ministerposter, herunder
kirke og kulturminister, er han selvskrevet ved et foredrag om kirke,
kultur og danskhed. Men det er ikke
kun derfor, han er inviteret; Bertel
Haarder er født og opvokset i Holbøl
sogn på Rønshoved Højskole, - og

læser man hans erindringer fra barndommen ved det lille fiskerleje ved
Flensborg fjord, hvor Okseøerne,
Gendarmstien, og ”Tyskland ovre på
den anden side” er en del af barndommen og udgangspunktet for tilværelsen, er det en fortælling som
kalder minder og genkendelige billeder frem hos mange fra området.

Tirsdag den 5. september kl. 14.30
Tilmelding via www. Holbol.kirke.dk / kirkekontoret 74670917

Tirsdag d. 26.
september kl. 15.00.
Der serveres kaffe og
kage efter gudstjenesten.
Alle er velkomne.

I VARNÆS KIRKE
AUGUST:

6.8. kl. 09.00 Oliver Karst/8.s.e.trin.		
		
Det vigtigste er…?
13.8. kl. 10.00 Oliver Karst/9.s.e.trin.		
		
Om skyld

20.8. kl. 10.00 MJK/10.s.e.trin.		
		
Konfirmandindskrivning

27.8. kl. 10.00 MJK/11.s.e.trin.		
		
Om at være ”Selv-fed”
SEPTEMBER:

3.9. kl. 10.00 MJK/12.s.e.trin.		
		
”Luk dig op”

10.9. kl. 10.00 MJK/13.s.e.trin		
		
Med-menneske-lighed
17.9. kl. 10.00 MJK/Høstegudstjeneste
23.9 kl. 09.00 Oliver Karst
OKTOBER:

1.10 kl. 10.00 MJK/16.s.e.trin.
		
”Græd ikke”

8.10. kl. 10.00 MJK/17.s.e.trin.		
		
Om rækkefølgen
Kirkebil bestilles senest
onsdag inden
søndagens gudstjeneste.
Henvendelse til Sten Kruse,
tlf. 30 96 16 06,
mail: stenvk@jubii.dk

PLEJEHJEMSGUDSTJENESTER:

Tirsdag d. 29.8.

kl. 15.00 (Mai-Britt)

Tirsdag d. 26.9.

kl. 15.00 (Oliver)

Tirsdag d. 31.10.

kl. 15.00 (Mai-Britt)
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