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Aktivig-dagen
Lørdag den 2. september kl. 10.00 - 17.00
På og omkring “Den Gyldne Løve” ved Varnæsvig
– se mere inde i BLADET eller på www.aktivigdag.dk

Deadline:

To nye redaktionsmedlemmer

15. september 2017

Velkommen til Holger Warncke og Tonni
Museth, som er trådt ind i Bladets redaktion. Vi glæder os til samarbejdet.

Næste nr. af Bladet udkommer først
i oktober måned.

Holger præsenterer sig selv andetsteds i
Bladet – Tonni i næste nummer...

------------------------------------

Tove Søjberg er trådt ud af redaktionen.
Vi takker Tove for godt samarbejde!

Stof til næste nr. af Bladet, skal være
redaktionen i hænde senest den:

Redaktionen:
Kirsten Krog: krogkirsten@hotmail.com
Holger Warncke: warncke@bbsyd.dk
Tonni Museth: tonni@tmart.dk
Sten Kruse: stenvkruse@gmail.com
------------------------------------

Priser:
Man kan tegne sig for et fast sidetal til
hvert/hvert andet nummer af bladet
(med rabat-ordning) eller man kan sende
ind efter behov.
1 side: .......................................................... 550 kr.
1/2 side: ......................................................... 300 kr.
1/4 side: ......................................................... 175 kr.
1/8 side: ........................................................... 75 kr.
Opslagstavlen, max. 20 ord: ................. 20 kr.
------------------------------------

Forsidefoto:
????????????
------------------------------------

Layout og tryk:
Grafisk Arbejde
www.grafisk-arbejde .dk
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Redaktionen

Nyt medlem af
Bladet’s redaktion
Bladets ”chefredaktør” har opfordret en
ældre – og snart gammel – mand til at
deltage i et redaktionsmøde ”for at se,
om det evt. var noget for ham”? Joh,
den ”skumle” hensigt var ikke til at tage
fejl af…! Han deltog i et møde d. 22. juni
og håber nu at kunne gøre lidt gavn i
Bladet’s redaktion.
Hidtil har jeg været en af de frivillige udbringere af Kirkebladet/Bladet. Betjener
120 postkasser i hhv. Bovrup og Varnæs.
Fra næste ombæring forøges antallet
med 65 i Varnæs.
Konstellationen Kirkeblad/Bladet er
unik, og jeg vil gerne gøre mit til, at den
kan bevares – forhåbentlig i mange år –
fremover.
H. W.

Nyt i Bladet
Omtale af nye bøger
Fra næste nummer vil der fast være en
omtale af en af Bogudlånets nye bøger.
Det er ikke en anmeldelse, men en kort
præsentation af bogens tema.
Klummen
Fra og med dette nummer vil Bladet
indeholde en klumme. Og hvad er så
en klumme? Det er en fast tilbagevendende, personlig og gerne humoristisk/

Velkommen til ...
Vi vil fra redaktionens side gerne byde
alle tilflyttere velkommen til vores dejlige egn og i den forbindelse vil vi også
gerne lave en kort præsentation, hvis
tilflytterne er indforstået med det. Vi har
antennerne ude for at følge med i hvad
der er nyt på denne front, men vi vil meget gerne høre fra tilflyttere som kunne
tænke sig at blive præsenteret i Bladet.
Denne gang råder vi bod på et hængeparti vi har haft og præsenterer Ulla
Adamsen og Werner Reidel som flyttede til Bovrup for godt et år siden.
Ulla og Werner kommer fra Hundested
hvor Ulla har boet hele sit liv og det
samme har Werner, dog med en lille afstikker til Tåstrup.
Ulla’s datter flyttede til Gråsten i forbindelse med et job skifte og det var på
den måde at de fik kendskab til Sønderjylland og da Ulla’s hus i Hundested blev
solgt var beslutningen derfor at flytte

skæv kommentar, som er skrevet af en
eller flere faste bidragydere. Klummens
vigtigste opgave er at behandle hverdagens fænomener eller trivielle hændelser på en sådan måde, at læseren
opdager nye sider ved tilsyneladende
velkendte ting. Som læsere bliver vi inviteret ind i forfatterens hjerne og vi får
indblik i forfatterens oplevelse af en sag,
et emne, en begivenhed, et synspunkt,
en idé osv.
Kirsten Krog
teltpælene til Sønderjylland. Det var så
heldigt at datterens udlejer på det tidspunkt også havde en lejlighed ledig på
Varnæsvej i Bovrup ( in æ bach ved æ
dyrlæches hus).
Nu her efter et år er begge rigtig glade
for at de tog den store beslutning. De
føler at de er landet i et smørhul med
kort afstand til Aabenraa, Gråsten og
Sønderborg og dermed til alt det de
skal bruge og de nyder også at der stort
set alle steder er mindre hektik og stress
end på Sjælland. De mener endvidere at
man skal handle lokalt når det er muligt
og i det hele taget støtte op om de arrangementer der bliver sat i gang. “ Som
tilflyttere kan vi ikke forvente at der
kommer lokale og banker på og hiver
os af huset. Vi må selv tage initiativet og
blande os i lokalområdets foreningsliv
m.m.” siger Ulla og Werner samstemmende.
Tak for en rigtig hyggelig og positiv
samtale til Ulla og Werner.
Sten Kruse
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VarnæsBovrup
Bogudlån

Plejecenteret Bovrup

Nye bøger
Biografier/Erindringer
•		Naja Marie Aidt : Har døden taget
noget fra dig så giv det tilbage
Krimi
•		 Anna Ekberg: Kærlighed for voksne
•		 Julie Hastrup: Mirakelmanden
•		 Rosamund Lupton: Efter branden
•		 Helle Wincentz: Stjålne liv
•		 Jo Nesbø: Tørst
•		 Lars Kepler: Kaninjægeren
•		 Jesper Stein: Papa
•		 Viveca Sten: I sandhedens navn
Skønlitteratur

•		 Linda Lassen: Forsvar for Martha
•		 Kathrine Nørregaard: Løgnerens hus.
•		Katrine Marie Guldager: En uskyldig
familie.

•		 Ida Jessen: Doktor Baggers anagrammer.
•		 Thomas Korsgaard: Hvis der skulle
komme et menneske forbi.

Medlemskab:
2017 = 50 kr.

Pengene bliver brugt til køb af bøger.
Kan indbetales på Bogudlånet
eller kontonr. 9797-000551783
Du behøver ikke at være medlem for
at låne!!

Åbningstider:

Mandag ............................. kl. 10.00 - 12.00
Onsdag .............................. kl. 18.30 - 20.00
Fredag ................................ kl. 15.00 - 17.00
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Tak!
*****************

Menighedsrådet og Bladets
redaktion 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.

Bladets
Klummeskribenter
Som tidligere omtalt, vil vi fremover prøve
at bringe stof af forskellig art i den nye
klumme. Redaktionen har forbindelse til
Therese Wiwe Løbner, der er studerende
i Århus. Therese var medlem af en flok
skribenter, der tidligere bidrog med indlæg i JydskeVestkysten’s rubrik ”TÆNK
EFTER”. I forbindelse med moderniseringen af avisen blev rubrikken sløjfet og
skribenterne ”fyret”…
Therese har et dejligt, levende sprog og
overraskende pointer i sine til tider lidt
finurlige betragtninger og har givet tilladelse til, at vi lejlighedsvis må ”genbruge” nogle af dem. Den første bringes her
– aktuelt for årstiden.
H. W.

KLUMMEN
”Tjener, der er en flue…”
se Wiwe Løbner.
“TÆNK EFTER” (3. august 2016) af There
hvis man bor på landet.
Når det er sommer, summer de alle steder. Især
er omkring på almindelige
De svirrer og svanser og cirkulerer og spankuler
stuefluer indtager hver t
folks rugbrødsmadder og næsetipp e. De tovingede
irritere vidt og bredt på
år sommerlandet med en over truffen evne til at
trods af deres meget lille krop.
de holdt sig fra min mad.
Jeg har dog altid holdt af stuefluer, så længe
r, grønne marker og duften
De minder mig om svim lende sommerferieglæde
stæser omkring, som det
af korn. For fluer er jo egentlig ubetydelige. De
ur eller et middagsselskab.
passer dem, og forstyrrer nu og da en middagsl
at ramme, men de har
Man klasker dem væk og er nogle gange heldig
er.
aldrig haft stor indflydelse på vores hverdagssysl
er i vores sprog. Vi
sted
Alligevel går den ubetydelige flue igen mange
vil være fluer på væggen.
sætter flueben. Vi slår to fluer med et smæk. Vi
til elefanter.
Vi føler os som en flue i en flaske. Vi gør fluer
for det ubetydelige, som
Fluer er tilsyneladende blevet en gængs kliche
P.’s Fluer, der – ifølge ham
derved opnår enorm betydning. Ligesom Storm
tant, og gør den ikke
selv – er ”en filosofisk tanke, som skal komme spon
er meningen”.
det, bliver den til en vittighed, hvad der slet ikke
ende og svansende adfærd.
Fluer er ingen vittighed på trods af deres svirr
sommerm inder på sig.
De bærer jo hele vores billedsprog og alle mine
nede, så ubetydelige, at
Måske er luftens tovingede, ligesom jordens tobe
filosofiske tanker?
de formår at bære al betydning som spontane
det?
Eller måske har jeg bare sommerferiefluer i hove
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Sankt Hans
Bovrup og Varnæs Birk Borgerforening
har afholdt det årlige Sankt Hans arrangement ved Naldtang. I år var vi så
heldige at båltalen blev holdt af Sognepræst ved Varnæs kirke, Mai-Britt Josephsen Knudsen. En god tale, og hvor
regnen stoppede under talen!
Den flotte heks var lavet af SFO på Varnæs skole, dekoreret med mange flotte
ting af børnene.
Tak for hjælpen, og til alle der deltog.
Ca. 100 personer sørgede for den gode
stemning på trods af vejret.
Både ved Grundlovsmødet den 05. juni
17, Sankt Hans arrangementet den 23.
juni 2017 om aftenen, og efterfølgende

den 24. juni 2017 hele dagen til Ringridning i Bovrup, har en stab sørget for salg
af pølser, vand, øl mv.
Tak for indsatsen til alle.
Bovrup og Varnæs Birk
Borgerforeningens bestyrelse.

Flaghejsning ved Varnæsvig – Grundlovsdag d. 5. juni 2017
Så er Det Blå Flag igen gået til tops i flagstangen
ved Varnæsvig. Flaget der betyder, at badende
sommergæster trygt kan gå i vandet. På Grundlovsdag klokken 10.30 kunne Finn Sørensen fra
Friluftsrådet overrække Det Blå Flag til Peter Højer,
Varnæs. Aabenraa kommune var repræsenteret
ved Hans Tietje, formand for Kultur og Fritidsudvalget og Bent Sørensen, formand for Teknik og
Miljøudvalg. Der er i alt 11 strande i kommunen,

som lever op til de kriterier, der skal være opfyldt,
for at modtage flaget. Finn Sørensen fra Friluftsrådet nævnte i sin tale at det er i år netop 30 års
siden man begyndte uddelingen af flaget, som
således har 30 års jubilæum. Der bliver i år uddelt i
alt 256 blå flag over hele landet. Dagen blev fejret
med tale og flaghejsning i strålende vejr og efterfølgende et lille traktement, som var sponsoreret
af Friluftsrådet.

Tekst og fotos: Ann Nissen
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Fotos: Holger W.
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Grundlovsmødet på
”Det Rekreative” ...
... var ikke ligefrem et tilløbsstykke.
Det var mest synd for alle, der ikke
var mødt, for taleren pastor em. Claus
Helsbøl, Kalvø holdt et spændende
og meget oplysende foredrag om
”Danmarks Riges Grundlov”!
Opdelt i fire afsnit, fik vi en meget detaljeret fortælling om ”Junigrundloven”,
der var den første efter Enevældens
afskaffelse i 1849, ændringerne i 1915,
hvor bl. a. ”Kvinder og Tyende” fik stemmeret, senere efter Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920, og endelig i 1953, hvor arvefølgen til Tronen
blev ændret, så Kongeparrets ældste
barn – uanset køn – arver Tronen. Herved kunne Margrethe blive dronning
efter sin far Frederik d. IX.

Byvandring i Ribe
Den 31. maj kl. 17.30 drog ca. 45
mennesker afsted i bus til Ribe.

til Vi falder af pinden”! Forstå det, hvem
der kan…?) – Holgers kommentar!
Claus Helsbøl opfordrede sluttelig til,
at Grundlovsdag – i højere grad end nu
– gøres til en national festdag i lighed
med Nordmændenes fejring af 17. maj.
Efter talen blev der sunget fra Højskolesangbogen under kyndig ledelse –
musikalsk og verbalt – af Lars Damkjær,
Ensted. Traditionen tro, sluttede mødet
med grillpølser af ”Højer-kvalitet”…!
Et godt møde i skønne natur-omgivelser.
H. W.

(Det blev hun som bekendt i 1972, og på
trods af, at et uhyre populært Kronprinspar er klar i kulissen, ” bliver Vi siddende,
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Fotos: Holger W.

I Varnæs og Bovrup blæste der en halv
pelikan og da vi nåede Ribe var det
trekvart. På den smukke nyrenoverede
Domkirkeplads, hvor Brorson og Hans
Tavsen har fået selskab af Ansgar, blev
vi mødt af to veloplagte guider og fordelt på to hold. Vi fik en grundig og fornøjelig fortælling om mange ting. Inde i
Domkirken fik vi en god og levende beskrivelse af kirkens historie. Det smukke
alter og især glasmosaikkerne blev
grundigt beskrevet, og måske blev vi
lidt klogere på Carl Henning Petersens
ide og tanker med kunstværket.

og købe døre og vinduer med standardmål. Det var en kold omgang, men det
var tørvejr og til sidst kunne vi lune os
med kaffe og lagkage på Hotel Dagmar.
En meget fin og givende aften!
Tak til de 4 lokale foreninger der stod for
arrangementet.
H. W.

Turen rundt i byen blev krydret med
mange beretninger om bygninger og om
kendte personligheder. Vi kunne også
konstatere at døre og vinduer ikke lader
sig udskifte ved at gå i byggemarkedet

Tekst og fotos Grethe A. Petersen
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Æ ska te ringerien…!
Det var der flere, der skulle d. 24. juni
i Bovrup. Der deltog ikke færre end 89
ryttere, som trodsede storm og heftige regnbyger i eftermiddagens løb.
Ringriderfolket er gjort af noget ganske
særligt stof. Man lader sig ikke kue, men
gennemfører konkurrencen – uanset
vejrforholdene. Flot!
Mange tilskuere – derimod – er gjort af
lidt andet stof. Tager bestik af vejret og
bliver inden døre ved udsigten til at få
en våd trøje… Det var tydeligt, at eftermiddagens regnvejr med kraftige byger
afholdt mange fra at overvære en ellers
festlig ringriderdyst.
Dagens program begyndte i VarnæsBovrup Idrætsforenings store telt med
gratis morgenkaffe for alle, arrangeret
og serveret af Bovrup-Varnæs Frivillige
Brandværn. Dertil underholdning med
sang og musik af Finn Schurizek.
Under Bovrup-Varnæs Husholdningsforenings lottospil var der stor koncentration blandt kortholderne. Ikke
færre end 24 gevinster var på spil. Heraf
mange store, bl. a. flere gavekort fra vor
lokale ”Finn Høker” og Salon Helen.

Ringridning
i Bovrup
i gamle dage…

I ly for regnbygerne kunne man ud på
eftermiddagen i teltet nyde et stort
kaffebord efter evt. at have dystet om
ringene i galgerne eller pointene på
keglebanen. Sidstnævnte opstillet og
passet af Herreklubben ”FÆL”.

Fra Lokalhistorisk forening har vi
modtaget følgende billeder:

Ringridningen forløb ikke helt uden
dramatik, idet en hest løb løbsk under
returgangen, stejlede og smed sin rytter af. Drabeligt så det ud, da manden
landede udstrakt på maven, men han
slap heldigvis uden skader, kun dybt
chokeret!
Regnvejret ophørte da omridningen
begyndte. Fem ryttere havde taget alle
24 ringe.
Efter 9 spændende omgange kunne
16-årige Oliver Schultz kåres som årets
Ringriderkonge. Flot præstation!
Kronprins blev Torben Kaufmann.
Prins Jes Henrik Kolmos.
Ringriderfesten sluttede i – ikke kun
opholdsvejr – men i direkte solskin, da
”Kongefamilien” blev tilbørligt hyldet.

Dagplejebørn til
Guderup Ringridning

Overstående billede skulle være fra
ca. 1903, hvor der for første gang
var ringridning i Bovrup. Huset i
baggrunden har ligget, hvor
Genforeningsstenen står i dag.

Solen skinnede fra en skyfri himmel,
da de kommunale dagplejere og
dagplejebørn var til Ringridning i
Bovrup. Humøret var højt, hestene
pyntet, og børnene tog mange ringe.
Hele formiddagen blev der leget
og hygget. Tusind tak til Bovrup
Ringriderforening for pølser og brød.
Sommerhilsner fra
Dagplejerne i Varnæs - Bovrup.

Overstående billede er fra ca. 1923,
med mejeriet i baggrunden.

H. W.

Vi har ingen oplysninger om personerne
på billederne.
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Fotos: Dagplejen
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a:
Årets tem

Tirsdag d. 27 juni 2017 cyklede de
kommende skolebørn som går i
Børnehaven Regnbuen Bovrup
til Ballebro, alle på deres egne 2
hjulene cykler. Det skulle være en
hyggelig afslutning på 3 gode år i
børnehaven. Turen løb fra børnehaven i Bovrup via Blans ned forbi
Ballegård til Stranden hvor vi holdt
pause med madpakker. Her så vi
færgen ” Bitten” som sejler til Als.
Inden det gik hjemad igen fik alle
en is og så var alle cykleklar. Da vi
kom hjem var der afslutningsfest
for de kommende skolebørn og
forældrene havde dækket kaffebord med frugt. Det var en super
god dag med masser af sol, energi
og glæde som vore børn tager
med sig, når de skal starte i Varnæs
Skole efter sommerferien.
Alle ønskes god vind i vingerne i
fremtiden.

Personalet i
Børnehaven Regnbuen Bovrup.

Mini-OL

Børnehaven Regnbuen Bovrup.

Velkomst v/Allan Niebuhr

17.00

16.30

16.00

15.30

15.00

14.30

14.00

13.30

13.00

12.30

12.00

11.30

11.00

Program

10.30

Lørdag den 2. september 2017
Åbning

Gudstjeneste v/ Varnæs Menighedsråd

Gudstj.

Jagthornblæsere

Bådelaug med salg af bl.a. røgede fisk.

Røget fisk

Bovrup & Varnæs Birk Borgerforening

Administration & overordnet styring

Hjerteforeningen mulighed for måling af blodtryk m.m.
Historiskforening for Bovrup & Varnæs

Bemandet udstiling

Ældresagen

Bemandet udstiling

Bovrup Plejecenters Vennekreds

Cykling uden alder

Peter Petersen

Drageflyvning

DGI friluftsfestival - Tilmelding på www.dgi.dk

DGI Outdoor arrangement

Fællesværn - Hjemmeværn

Udstilling

DGI EL Skydebane
VBIF Beachvolley

EL skydebane
Opvisning

Biavl v/ Svend Aage Thomsen

Biavl

Kunst, håndværk, levende værksteder

Natur Vandring v. Peter Højer, ca. 1 time

Udstilling og kunstmaling
Vandring lokalt

Husholdningsforeningen for Bovrup & Varnæs

Sdr. jysk kaffebord

Fællessang - v/Lene (Harmonika og folkemusik)

Indvielse af kunstprojektet på stien
mellem Bovrup og
Varnæs
Vi kan oplyse at udsmykningen bliver officielt indviet d.
17. august 2017 og der er i den
forbindelse et arrangement fra
kl. 16 til 18.
For nærmere detaljer, hold øje
med annoncering i uge aviserne.
Der er yderligere planer om at afholde et aften arrangement med
kunstneren en gang september/
oktober.

Sten Kruse
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Alle er
velkomne

10.15

Fredag d. 23. juni blev der afholdt
mini-OL i Børnehaven Regnbuen
i Bovrup, hvor også forældrene
var inviteret. Vi startede med at
gå en tur rundt i byen med bannere og flag, og derefter var der
5 forskellige discipliner fordelt på
sportspladsen og børnehavens
legeplads. Der var bl.a. højdespring, længdespring, ærteposekast, løb og forhindringsløb.
Alle børn var meget aktive og fik
overrakt flotte guldmedaljer til
sidst. Vi sluttede af med frugt og
kagebord som alle havde gjort
sig fortjent til. En begivenhed vi
gentager med stor succes hvert
år fortæller børnehaven.

10.00

Cykeltur til
Ballebro og
afslutningsfest
i børnehaven i
Bovrup

Hjertet

Heste v/Karen Krogh, mulighed for en ridetur

Tur på heste

Højskoleforeningen Varnæs-Bovrup

Det frie ord

Bovrup Varnæs Bogudlån

Bovrup & Varnæs Brandværn, røgalarm

Udstilling
Udstilling/fremvisning fra kl. 13:00

Lasse Hansen

Mountainbike

Familieløb v/Menighedsrådet (præmieoverrækkelse kl. 15:00)
Sundeved Efterskole, Kajak Polo
Heike og Walther Jacobsen

Panthers, servering af smurte madder, pølser øl og vand

Åbent have
Underholdningsaktivitet

Aktviteter for børn:

VBIF med oppustelig fodboldbane, snobrød m.m.

Halmbane med små halmballer, lav huler eller andet spændende

Den Gyldne Løve, åbent hus og fælles afsluttende spisning

Åbent hus / afsluttende festmiddag

Velkomsttalen v/Allan Niebuhr, Formand for landsbyrådene i Aabenraa Kommune.
Gudstjeneste v/Mai-Britt Josephsen Knudsen.
Løbende annoncering af aktiviteterne via megafon som er udlånt af Bovrup & Varnæs Brandværn.

Tilmelding til fællespisning, Løvegryden kl. 17:00: gyldneloeve50@gmail.com
Menu/pris: Løvegryde med tilbehør, samt 1 øl eller vand; 75.00 kr. - børn indtil 12 år halv pris.

13

Sogneudflugt
d. 6. september
Sogneudflugten går i år til Kongernes Jelling.
Middag på Hopballe Mølle og til Økolariet i Vejle.

Program
Kl. 8.00		
Afgang fra Varnæs (Ved kirken) og
			
5 minutter efter fra Bovrup (busholdeplads)
			
Vi gør holdt undervejs, hvor vi serverer kaffe
			og boller.
Kl. 10.15 (ca.)
			
Kl. 11.00
Kl. 12.00
			
Kl. 14.00
Kl. 14.30
			
			
			
Kl. 16.30

Ankomst til Jelling hvor der vil være tid til at
gå i videncenteret, kirken og området.
Foredrag med billeder .
Afgang til Hopballe Mølle, hvor der serveres en
2 retters menu og hvor der findes en fin gårdbutik.
Afgang fra Hopballe Mølle.
Ankomst til Økolariet i Vejle, hvor vi bydes
velkommen og får en kort introduktion.
Derefter går vi selv på opdagelse. Der er også tid 		
til at gå ud i byen og evt. drikke en kop kaffe.
Starter hjemturen.

Turen koster 250.00 kr.

Aktivitetskalender
Redaktionen har valgt at vi fortsætter med
gratis bekendtgørelse af aktiviteter indtil
videre. Som tidligere skrevet er det ikke så
mange foreninger m.m. der gør brug af tilbuddet men der jo er en del af vores læsere
som ikke får informationer vis Facebook
eller andre elektroniske medier, så derfor
opretholdes kalenderen.
Denne gang i en lidt anden form da der
kun er ganske få aktiviteter at skrive om:
Ældresagen
Søndags cafe’ d. 27. August kl. 15.00
Signe og Godthard Saugstrup underholder
med sang og små historier. Der er kaffe og
kage og alle er velkomne.
Ældresagen
Søndags cafe’ d. 24. September kl. 15.00
Flemming Marschal underholder med musik.
Der er kaffe og kage og alle er velkomne.
Golden Acres
Lørdag 26. august kl. 9.00
Equus Høst Show, western-stævne, 10 års
jubilæums-show. Afholdes på Golden Acres
i Gl. Skovbøl.

Historisk Sogneforening
For Bovrup & Varnæs
*****************

Bovrup-Varnæs
Sognearkiv
Aktivigdag 2017
Til Aktivigdag d. 2. september er vi som
altid på plads med en lille udstilling med
ting fra arkivet. Vi prøver at finde nye
og forskellige ting at tage med, men
bøgerne med gamle skolebilleder skal
med, for ellers vil de være savnet.
Aktivigdag er det sted hvor vi kommer i kontakt med flest mennesker
både fra sognet, men også fra andre
der tidligere har boet i sognet. Det er
jo vores opgave at udbrede sognets
historie og vores fælles kulturarv til
alle der er interesserede.
Derfor er Aktivigdag meget vigtig for os.
Åbningstider
Her om sommeren har vi ingen faste
åbningstider på arkivet
Men vi kan altid træffes efter aftale.
Arkivleder
Viggo Petersen, Bovrup Kirkevej 47,
Tlf. 7468 0083 / 2427 3683
arkivet@bovrup-varnæs-sognearkiv.dk

Drikkevarer og kaffe betales af hver enkelt.
Vel mødt til en forhåbentlig god dag.
Tilmelding til Grethe Petersen senest onsdag d. 30. august
Tlf. 74 68 02 14 eller 21 39 52 55
Grethe A. Petersen/Kirsten Krog
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HUSK alle aktiviteter
optages gratis
ved henvendelse til Sten Kruse,
stenvkruse@gmail.com
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