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Hvorfor synger vi ?
Vuggeviser, børnesange, krigssange, drik–
keviser, arbejdssange, salmer og hymner…
Sang er en måde hvorpå mennesker alle tider
og alle steder har brugt til at udtrykke sig
med.
Man mener, at sangen kom før selve sproget,
og når man lytter til små børn der nynner og
leger med stemmens toner, allerede inden de
begynder at tale, så forstår man.
Sangen binder mennesker sammen. Sangen
fortæller eventyr og genfortæller historier
og sagn, og eksperter fra både musiklivet
og fra Handelshøjskolen siger, at ikke alene
styrker sangen kulturfællesskabet og det
sociale samvær, men også globaliseringen
og konkurrenceevnen styrkes.
Der er ikke nogen ende på de gode ting
sangen medfører, og derfor skal vi huske
at synge. Og ja! ”Hver fugl synger med sit
næb”, og det skal vi blive ved med!
Det handler ikke om HVORDAN, men om
AT synge. ALT er livgivende, uanset hvad.
Sangen har en beroligende effekt og
afhjælper stress. Når man som jeg, kommer
både på plejehjem og sygehus og besøger
meget syge og demente mennesker, så
mærker man også hvad sangen formår at
gøre.
Salmesang for demente beroliger og vækker
stor glæde og ofte husker den demente
sangen eller salmens ord tydeligt og synger
med udenad, inderligt fra hjertet.
At sangen kan berolige, det ved enhver
forældre, som har stået med et grædende
barn i armene, for også her kan en nynnelyd
eller en lille sang gøre den lille rolig og tryg.
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Fortsættes side 2...

Til jul og andre højtider synger vi også.
Julen er tiden hvor vi synger mest, og
julesange og salmer er i høj kurs i december.
I Varnæs Kirke synger vi julen ind den
3.12 med hjælp fra vores skønne korpiger.
Sangen er vigtig. Den binder os sammen og
danner fællesskaber. På Varnæs skole har
man bevaret morgensangen som et vigtigt
led i børnenes dannelse. På fransk hedder
dét at synge, ”chanter”. På fransk betyder
ordet ”enchanté” fortryllet. Sangen løfter
os mennesker op og fortryller os og giver
verden omkring os ånd, skønhed og en lille
snas magi.

Nyt redaktionsmedlem
Kirkebladet efterlyser et nyt redaktions–
medlem. Hvis du synes, at du kunne
have lyst til at prøve at være med, er du
velkommen til at komme til vores næste
redaktionsmøde for at se, om det kunne
være noget for dig.
Du kan skrive om mange forskellige
emner, bare det er relevant i forhold til
kirken, kirkegården, sognets arbejde,
kristendom for børn - eller alt muligt
andet. Henvendelse til redaktionen.
Kirsten Krog

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: Marie Matthiesen, tlf. 74 68 02 62
mobil 25 11 85 77, 24marie@mail.tele.dk
Kirkeværge: Rolf Thiesen, Bovrup Kirkevej 6,
tlf. 40 17 16 65, rolfdthiesen@gmail.com
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Grundvig skriver i sin sang, ”Velkommen i
den grønne lund” disse ord:
”Hver fugl må synge med sit næb,
og livet kan vi skønne,
var uden sang kun slid og slæb,
velkommen i det grønne”
Så syng endelig løs derude og fortryl verden
med din stemme. Syng bare løs, fordi du
kan. Og især fordi du ik´ka´la´vær´.
Glædelig jul og godt Nytår.
Mai-Britt Josephsen Knudsen

Farvel til Kirkebladets
redaktion
Lilly Jørgensen har valgt at træde ud af
kirkebladets redaktion.
Vi takker Lilly for stort engagement, godt
samarbejde og mange inspirerende indlæg
gennem mange årene!
På vegne af redaktionen
Kirsten Krog
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Præstetanker og billedfortællinger
- er navnet på et samarbejde mellem
Fredensborg provsti og Nivaagaard
Museums Malerisamling.
En gang om måneden rykker præster fra
Fredensborg provsti ud af kirken og ind
på Nivaagaards Malerisamling, hvor de
fortolker udvalgte værker og taler om
kunstens forbindelse til kristendommen.
Vi kunne her i Aabenraa provsti tænke
os noget lignende, så i samarbejde med
provst Kirsten Sønderby, er der nedsat en

arbejdsgruppe bestående af sognepræst i
Løjt og Genner Anette Jensen, overinspektør
ved Kunstmuseet Brundlund Slot Katrine
Kampe, tidligere præst i Varnæs Povl
Callesen, kunsthistoriker og formand for
billedkunstrådet Elisabeth Hertzum og
undertegnede.
Vi holder vores første møde den 23.
november, så der vil være nyt i næste
nummer af Kirkebladet.
Kirsten Krog

Lysgudstjeneste / Kyndelmisse i Varnæs Kirke
Søndag den 4. februar 2018 kl. 15.30.
Familiegudstjeneste med deltagelse af børn
fra børnehaven Regnbuen.
Efter gudstjenesten inviteres alle på
fastelavnsboller og kakao i kirkens sideskib.

Programmet udkommer senere: se opslag i
kirke og på standere.
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Alle ønskes en glædelig adventstid og jul
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for mig, men som jeg kun holder forbindelsen
med via
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har
begivenheder. Hvad er der sket for os af store
og små, gode og mindre gode begivenheder i
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Som i hjemmene er der også i kirken
traditioner i adventstiden. Jeg glæder mig

Som mange andre, tænker jeg nok mere
på mine medmennesker i en tid, hvor der
mange steder er behov for, at vi skal hjælpe
og dele ud af vores overskud. Her tænker jeg
lige så meget på at glæde et menneske med
et besøg, en blomst, en invitation (i god tid)
eller en telefonopringning, som jeg tænker
på den materielle hjælp. Jeg tror, at det, at
blive husket som menneske, betyder mindst
lige så meget som materielle gaver.
Glædelig jul og godt nytår!
Kirsten Krog

Lægmandsgudstjeneste
Søndag den 14. januar kl. 10.00
er der lægmandsgudstjeneste ved Anne
Marie Laier og Kirsten Krog.
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På besøg hos Mariadøtrene i Kollund
Lørdag d. 30. september havde Team Øst
inviteret til besøg hos Mariadøtrene i
Kollund. Her bor og lever Mariadøtrene deres
klosterliv som en del af den protestantiske
kirke - et enkelt liv i bøn og arbejde.

osv. Selv om der er mange gøremål, bliver
intet gjort i hast. Kærligheden ligger i
detaljen og omhyggeligheden. Det var vi
nok mange, der kunne tage ved lære af i
vores stressfyldte tid!

I 1945 mødte den svenske Paulina
Mariadottir (1903-1985) i København den
danske enke Else Wolf og sammen ville de
rejse til Tyskland. Da de kom til Kollund det var efterår og overskyet - brød solen
pludselig frem. De så det som Guds tegn til
dem - og så samtidig det hus, hvor de ville
skabe et kristent fællesskab for kvinder.
Det var Dansk-Nordisk Ungdomsforbund,
der ejede huset, men de fik lov til at leje
det. I 1947 blev det muligt at købe deres
nuværende hjem, det tidligere gendarmhus
i Kollund, og siden er to huse og kirkesalen
bygget på grunden.

Vi blev meget imødekommende og venligt
modtaget. Vi blev beværtet med kaffe, kage
og ikke mindst en spændende fortælling om
Mariadøtrene og deres historie - og der blev
svaret beredvilligt på alle spørgsmål.
Besøget blev afsluttet med en lille andagt i
kirkesalen.

Der er meget at se til i det daglige, og antallet
af nonner svinder langsomt ind, så der bliver
færre til at tage sig af arbejdet med at passe
hus, have, rengøring, madlavning, syltning

Dansk-Nordisk Ungdomsforbunds hus
- som det så ud i 1945 - og nu
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Der er i Sverige tilgang til ordenen og man
har derfor på sigt valgt at lukke ned for huset
i Kollund og flytte dertil. Jeg kan anbefale
et besøg, mens det endnu kan nås - det er
en stor oplevelse at høre Mariadøtrene
fortælle og at se og opleve stedes atmosfære.
Man kan se nærmere om Mariadøtrene på
Bov og Kollund kirkers hjemmeside under:
Gudstjenester.
Kirsten Krog

Fotos: Marius Nørgaard

Kirkesalen

Varnæs menighedsråd fra den 3/12 2017
Formand
Marie Matthiesen
Varnæsvigvej 24
6200 Åbenrå
Tlf. 74 68 02 62
Mobil 25 11 85 77
E-mail:
matthiesenmarie@gmail.com
Kasserer
Anne Marie Bomholt Laier
Varnæsvigvej 39
6200 Åbenrå
Tlf. 74 68 07 38
Mobil 29 42 77 24
E-mail hapa@post11.tele.dk

Kirkeværge
Rolf Thiesen
Bovrup Kirkevej 6
6200 Åbenrå
Mobil 40 17 16 65
E-mail rolfthiesen@gmail.com
Næstformand
Verner Reidel
Varnæsvej 737st. tv. Bovrup
6200 Åbenrå
Mobil 42 31 01 99
E-mail vreidels@gmail.com
Kontaktperson
Bente Kristiansen
Kielsbjerg 3 ,Bovrup
Mobil 42 38 38 24
E-mail kribe@os.dk

Bygningssagskyndig
Flemming Pedersen
Over Blåkrog 2 Varnæs
6200 Åbenrå
Tlf. 74 68 02 78
mobil 20 85 74 14
E-mail fpgartner@mail.tele.dk
Stedfortræder
Dorthe Bech
Søndermarksvej 36 Varnæs
6200 Åbenrå
Mobil 40 43 02 46
E-mail frubech@live.dk
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Konfirmanderne
Den 10. december kl. 16.00 i Varnæs Kirke.
”De 9 læsninger ” ved konfirmanderne.
”De 9 læsninger” er oprindelig en engelsk
tradition, hvor man læser og synger sig
gennem hele frelseshistorien, som en del
af forberedelsen til jul. Læsningerne står
konfirmanderne for.

!

”Fyraftensmeditationer” i Varnæs Kirke
Vi mødes følgende mandag:
• Mandag den 08.01.18 Kl. 17.00-17.30
• Mandag den 22.01.18 Kl. 17.00-17.30
• Mandag den 05.02.18 Kl. 17.00-17.30
Laila Baltser fra Varnæs kommer og synger
Menighedsrådsmøde:
Du guides
igennem nogle afslapnings– tre salmer for os.
øvelser og nærværsøvelser og samtidig er
der tid tilkl
stilhed,
bøn iogkonfirmandstuen
eftertænksomhed. Kom og nyd en af julens traditioner i din
januar
19.00
smukke kirke.

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

Menighedsrådsmøde:
Den 11. januar kl. 19.00 i konfirmandstuen.

gudstjeneste den 3. december kl 10.00.

evenlig
prædiken og dejlige sange hvor vi ”synger julen
Familiegudstjeneste
næs Kirkes
kor.
Søndag den 3. december kl. 10.00.
Gudstjeneste med børnevenlig prædiken

ede sig
…. sange hvor vi ”synger julen ind”
og dejlige
sammen med Varnæs Kirkes kor.
Lad julestemningen brede sig ….

!
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Menighedsrådet
siger farvel og tak til Britta Leonhard og
Kirsten Krog!
Vi takker for godt samarbejde og mange års
indsats. I har haft mange gode nye tiltag.
Kirsten har lovet at hjælpe med enkelte
opgaver. Britta vil fortsat bringe blade ud.
Så der skal lyde en tak for, at I fortsætter
med enkelte opgaver. Det er jo rart at have
nogle at trække på.

Velkommen!

NYT

fra menighedsrådet
• Så er vores oplagsplads færdig.
Her skal der også lyde en tak
til Johnny, Frank og Rolf for det
initiativ I har vist med at lave
indhegning og beplantning.
Så må vi se om vi på et senere
tidspunkt får råd til at lave båse.

Vi siger velkommen til Verner Reidel, som
har været en god hjælp også inden han
træder ind i menighedsrådet. Han har været
suppleant det første år.

• Orglet er blevet lettere at spille på.
Vores organist Anne Mette er blevet
glad. De har lettet tangenttrykket
med ca. ¼. Så det kan mærkes.

Håber på godt samarbejde.

• Klapstole købt.

Varnæs menighedsråd.

• Ny motor på den ene klokke, da
man ikke kunne få reservedele
mere. Så har I hørt klokkerne
mere end normalt er det derfor.
• Sognecafe vil blive gentaget
i februar, 8/2 kl. 14-16. Ann
kommer og spiller og synger
med os, hun fortæller lidt om
sangene. Marie sørger for kaffe
og kage. Alle er velkommen.
• Høstoffer blev 2275,50 gives videre
til Bovrup plejehjems vennekreds.
Menighedsrådet
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Luther lagkage gudstjeneste
Søndag den 29. oktober havde vi Luther
lagkage gudstjeneste.

Minikonfirmandernes Lutherroser

var hængt op i våbenhuset.

Det var en rigtig god eftermiddag. Vi samledes i kirken og oplevede de unge fra det lille teater i Gråsten
fortælle i små skuespil om Luthers liv og baggrund for reformationen.
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Flere havde taget opfordringen til at bage en
kage.
1. præmien gik til Aase Hassel
2. præmien gik til Julie Langhede

Allehelgen gudstjeneste
Søndag den 5. november.
Efter gudstjenesten var der kransened
læggelse ved mindestenen for de soldater

der faldt i første verdenskrig. Vi sluttede
med en kop kaffe.
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traditioner i din smukke kirke.

.00

I VARNÆS KIRKE
December:
03.12. kl. 10.00 / Familieguds–
tjeneste/ Syng julen
ind / MJK

Nytårsparade for spejderne

10.12. kl. 16.00 / ”De 9 læsninger” v. konfirmanderne
/ MJK
17.12. kl. 10.00 / MJK

24.12.
Den 7. januar kl. 14.00 er der gudstjeneste
med Nytårsparade for spejderne. Spejderne
25.12.
holder traditionen tro deres Nytårsparade i
enten
Felsted
eller Varnæs Kirke
og Nytårsparade
i år er
26.12.
er
der
gudstjeneste
med
det i Varnæs Kirke.

kl. 14.00 og kl. 16.00 /
Juleaften / MJK
kl. 10.00/ Juledag/ MJK
Ingenspejderne.
gudstjeneste /
for

Henvisning til Felsted kl.

10.00
onen tro deres Nytårsparade i enten Felsted eller Varnæs
Kirke og
Vi glæder os til at byde spejderne og alle
31.12.
kl.
16.00
/
Nytårsgudstjee.

neste med bobler og
andre velkommen til en festlig gudstjeneste
kransekage / MJK
på
denne
særlige
dag.
pejderne og alle andre velkommen til en festlig gudstjeneste på
Januar:

07.01. kl. 14.00 / Nytårsparade
med spejderne / MJK
PÅ BOVRUP PLEJECENTER
December:

21.01. kl. 10.00 / MJK

24.12. kl. 11.00 / Juleandagt /
MJK

28.01. Ingen gudstjeneste /
Henvisning til Felsted
kl. 10.00

Januar:

Februar:

30.01. kl. 15.00 / Oliver Karst

04.02. kl. 15.30 / Lysguds–
tjeneste med Børnehaven
/ MJK

Februar:
27.02. kl. 15.00 / MJK
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14.01. kl. 10.00 / Lægmands–
gudstjeneste / AML og KK

11.02. kl. 10.00 / MJK

