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32. ÅRGANG

KONFIRMATION
og dét at sige ja!
Gennem mange år har det været fast tradi
tion i Varnæs Sogn, at konfirmatione n lå på
Bededag.
Således også i 2018 hvor 16 unge mennesker
fra sognet har besluttet sig for at lade
sig konfirmere og dermed bekræfte det
dåbsløfte, som blev givet til dem, da de var
så små, så de ikke selv kunne sige ja tak!
Det kan de nu,- og det gør de!
Men hvem siger i grunden ja til hvem?
Er det konfirmanden eller Gud, der siger ja?
Det er faktisk begge parter.
Gud bekræfter dét, han lovede dengang, da
konfirmanden blev døbt.
Konfirmationen ligger på skillelinjen, hvor
konfirmanden står mellem barndommen og
ungdommen, og er et tegn på, at Gud også er
med, når ungdomslivet begynder.
Til konfirmationen siger de unge
trosbekendelsen i kirken og siger ja til
konfirmationen og til at tage imod Guds
velsignelse. Dermed bekræfter de, at Gud
stadig er med i deres liv. Konfirmationen
er en personlig beslutning, som kun den
unge selv kan tage, og det er derfor både
konfirmanden og Gud, som siger ja til
hinanden én gang til og bekræfter det ja, der
blev sagt ved dåben.
Konfirmationen er en stor dag, ikke bare for
konfirmanden, men også for forældrene og
resten af den unges familie; -ja på en måde
er det også hele byen, der glæder sig sammen
med konfirmanderne og hejser flag og
ønsker tillykke.
Så hjertelig Tillykke til alle konfirmanderne
og held og lykke i jeres liv fremover.
Må Guds kærlighed og velsignelse følge jer
alle jeres dage.

Foto: Holger Warncke

Stort tillykke fra jeres præst, Mai-Britt

Har du lyst til at skrive lidt ...
Har du lyst til at skrive lidt til kirkebladet,
enten som fast medlem af redaktionen
eller bare bidrage med et indlæg en gang i
mellem, så hører vi meget gerne fra dig!
Varnæs kirke:
Babyer/børn i alderen 0-4 år
Tidspunkt:
Lørdag d. 21. april kl. 10.00-11.00.
Hvis der er stemning for det, finder vi
flere datoer.
Tilmelding (på grund af forberedelser og
opvarmning af kirken) på tlf. 28 89 38 87
senest torsdag d. 19. april kl. 16.00.
Mvh. Menighedsrådet

Vi vil gerne have så meget alsidigt og
afvekslende stof som muligt i kirkebladet.
Det får vi bedst ved at have mange
forskellige, der skriver med hver deres
tone og interesse.
Vil du høre mere, kan du henvende
dig til:
Kirsten Krog
Mail: krogkirsten@hotmail.com
Tlf. 40 77 88 30
... eller du kan komme til vores næste
redaktionsmøde, som finder sted i
konfirmandstuen
onsdag den 4. april kl. 10.00.

Kirkebilen
Bestilles senest onsdag inden søndagens gudstjeneste og fem dage inden andre arrangementer.
Henvendelse til Sten Kruse, tlf. 30 96 16 06, mail: stenvkruse@gmail.com
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”Frygt ikke, du er i
gode hænder”
I årene 1995 og 1996 malede den
danske kirkekunstner Arne Haugen
Sørensen en fantastisk altertavle til
Ringkøbing Kirke.
Maleriet forestiller en lille, spinkel
menneskeskikkelse i lyse farver,
der kigger op ad og bevæger sig op
ad, mens en stor hånd beskyttende
holder rundt om skikkelsens krop.
Inde i den store hånd er der mørke.
Er det Guds vældige hænder, der
her åbner sig? En stor, sort sten
ligger på jorden. Er det gravstenen,
der blev væltet væk den morgen,
menneskesønnen opstod fra de
døde? Kunstneren kalder sit maleri
”Opstandelse”.
Den dramatiske røde himmel har
langt ude i horisonten tre små grønne
kors. Og grøn er håbets farve. Vækstens,
fornyelsens, og det levende livs farve.
Hånden er også malet med mange smukke
nuancer i grønt.
Den tomme grav og den store sten,
som kvinderne i følge overleveringen
påskemorgen havde set uden for Jesu
grav, har maleren med stor kraft fået til at
fremstå sort og truende. Døden ryster os og
skaber måske frygt.
Arne Haugen Sørensen malede dette
opstandelsesbillede på et tidspunkt i sit liv,
hvor han mistede sin datter, som døde af
en overdosis. ”Opstandelsen, hvis ikke det
stod i Bibelen, så måtte man opfinde det,
for det ligger så dybt i mennesket, håbet
om, at der er noget bag døden” (Citat).

”Opstandelse”. Altertavle i Ringkøbing kirke

Da han malede billedet var håbet hans
drivkraft. Og det mærkes, når man ser og
oplever altertavlen i Ringkøbing Kirke.
Påskedagens mirakel og håbet om opstan
delse springer bogstavelig talt en i møde.
Og Guds gode hænder udtrykker varme og
håb. Om det er Kristus eller bare et men
neske i Guds hænder det kan man ikke se.
Arne Haugen Sørensen har givet udtryk for
sin opfattelse om tro således:”Skønheden,
kærligheden og bevidstheden om døden og
alle tings skrøbelighed, har lagt en klangbund i mig, der må kaldes religiøs men
min kunstneriske motor er tvivlen mere end
troen. Tvivlen, håbet og kærligheden er
min inspiration.”
Ann Nissen / Marts 2018

Guldkonfirmation
Den 6. maj kan endnu et hold konfirmander
fejre 50 års dagen for deres konfirmation.
Det er en rigtig fin tradition at festligholde

denne dag ved bl.a. at samles i den kirke
hvor man blev konfirmeret. Vi ønsker
Tillykke og håber at alle må få en god dag.
Gynther Themann, Svend Løvenherz
Zacho, Jens Hansen Nielsen, Hans
Peter Jessen, Sven Lorenzen, Morten
Kaa Bak, Per Christian Christensen,
Bjarne Keller Petersen, Johannes
Chertensen, Lorens Peter Jørgensen,
Christian Steffensen, Anders Hansen
Wollsen, Erik Reinhardt Hansen,
Kresten Peter Andersen, Marie
Jørgensen, Gisela Marie Schauer, Anne
Marie Petersen, Christa Rose Larsen,
Jette Jørgensen, Elin Johansen, Jenni
Kia Schjødt, Lis Vig Nielsen, Bodil
Christensen, Alice Asmussen, Hedi
Iversen og Tove Irene Pedersen.

Afsked med Johnny
Efter mere end 10 år på posten som graver
ved Varnæs kirke har Johnny Petersen
valgt at stoppe. Det har været et godt og
udbytterigt samarbejde. Johnny har altid
været bevidst om, hvordan tingene skulle
være og er ikke gået på kompromis, men
har arbejdet for sine mærkesager, og det
ser vi i dag resultatet af.
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Johnny har en stor faglig viden – både
fysisk på kirkegården, men også ved
skrivebordet og computeren, hvor han
har formået at følge med udviklingen, ja,
nærmest været på forkant med alle de nye
muligheder, som computeren giver. Også
maskinparken er blevet fornyet, så den
lever op til arbejdstilsynets krav.
Menighedsrådet vil gerne takke Johnny
for et godt samarbejde og ønsker ham og
Lis alt godt fremover.
Høstgudstjeneste 2017
Foto: Grethe Petersen

Alle der kommer på vores kirkegård
har kun ros tilovers for den, både fordi
den særdeles velpasset, men også fordi
Johnny, i en tid med tiltagende tomme
gravsteder, har formået at lave en plan for
dens omlægning, så den er blevet både
sammenhængende og parkagtig – en smuk
kirkegård. De mange tomme gravsteder,
der skal bevares som gravsteder, lyser op
med forskellige stauder, som både pynter
på kirkegården, men som også bruges til
alterbuketter og anden udsmykning. Også
om vinteren har vi en fin kirkegård med

grandækning og flotte dekorationer, som
bliver beundret. Vores kirkerum har til
årets højtider altid været smukt dekoreret
med årstidens farver og blomster.

Friluftsgudstjeneste
2. Pinsedag
Menighedsrådet henviser til provstiets
friluftsgudstjenester ved Sønderstrand
i Aabenraa eller ved Friluftscenen i
Padborg. Sidstnævnte er kl. 14.00 og er et
samarbejde mellem Bov sogn, Holbøl sogn
og Nordschleswigsche Gemeinde. Præster
fra alle tre menigheder medvirker sammen
med Frøslev Mandskor.

2. pinsedag 2017, Padborg Friluftsscene

Tak til Ann
Ann Nissen har valgt at holde et års
pause fra kirkebladets redaktion.
Redaktionen takker Ann for mange gode,
eftertænksomme og inspirerende artikler
gennem årene. Vi glæder os til at se dig igen!

Konfirmander Varnæs Kirke
27. april 2018 kl. 10.00
• Sophie Yu Aalling Andersen
• Emma Oechsler Hansen
• Daniel Hassel
• Robin Hinrichsen
• Asger Egeberg Bruhn Jensen
• May Damgaard Jürgensen
• Ditte Marie Kruse
• Julie Schultz Langhede
• Cathrine Hørtoft Paulsen
• Lasse Baad Pedersen
• Emilie Petersen
• Amalie Marie Braas Petersen
• Sara Damm Petersen
• Christine Limbrecht Rasmussen
• Liva Astrid Schnell
• Thea Høpfner Tranberg
- Gør dagen festlig for vores konfirmander
og hejs flaget for dem
Tillykke til jer alle!

Liturgisk Langfredag
Fredag den 30. marts kl. 10.00 er der
gudstjeneste i Varnæs Kirke.

Kirkebladets og Bladets
redaktion takker for al ind
kommen støtte til udgivelsen
af kirkebladet og Bladet.
På redaktionens vegne
Kirsten Krog

Det er en gudstjeneste uden prædiken,
men hvor hele Jesu Kristi lidelseshistorie
vil blive læst.
Imellem læsningerne er der musik og
korsang ved Kirkens dygtige kor og
organist.
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Om at vandre
Det er (igen) blevet moderne at vandre,
men hvorfor?
For Søren Kierkegaard (1813-1855) var
vandring, det at gå, tæt forbundet med
hans tænkning. Han skrev i et brev til en
syg svigerinde:
” Tab for alt ikke lysten til at gå. Jeg går
mig hver dag det daglige velbefindende
til og går fra enhver sygdom. Jeg har gået
mig mine bedste tanker til, og jeg kender
ingen tanke så tung, at man jo ikke kan gå
fra den.”
Det er altså ikke en ny tanke, at det at
gå er godt for legeme og sjæl, det renser
hovedet og giver plads til nye tanker – det
vidste allerede Søren Kierkegaard. Jeg
tænker, at vores travle og stressramte liv
har skabt behov for et frirum – og hvor
finder man det bedre, end ved at gå.
6

Pilgrimsvandring med TeamØst i Kollund Skov april 2016

TeamØst overvejer i øjeblikket at
arrangere 7 pilgrimsvandringer – en
for hvert af de følgende syv pilgrimsnøgleord:
• Langsomhed (både bogstaveligt og i
overført betydning, så du får din sjæl
med dig)
• Bekymringsløshed (ikke ligegyldighed
eller ansvarsløshed, men Carpe Diem,
grib dagen og lade hver dag have nok i
sit liv)
• Frihed
• Enkelhed
• Stilhed
• Spiritualitet
• Fællesskab.
Tanken er, at man, for hver vandring, får
et ord at fundere over og udveksle tanker
om.
Læs mere i næste kirkeblad.
Tekst og foto: Kirsten Krog

Musikgudstjeneste i Varnæs
Kirke den 15. april kl. 19.30
-Over temaet ”Glæde” med Vokalbanden.
Kom og nyd en dejlig forårsaften med
skøn musik, fællessang og korsang og bliv
glad.

SPORTS-

GUDSTJENESTE

- på sportspladsen i Varnæs.
Kristi himmelfartsdag
den 10. maj
klokken 12.30.

NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT
Så kan Varnæs Kirke også findes på
kirkekalender Appen.
Sådan hentes den:
Søg sogn: Varnæs Kirke og tilføj som
foretrukne
• Følg med i kirkens arrangementer
• Læs om kirken
• Find kort
• Læs om folkekirken
Find gravsten
• Søg Varnæs Kirke
• Søg afdøde, så viser den hvor
gravstedet er på planen
Menighedsrådet ønskser jer
god fornøjelse.
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Gudtjeneste og
Fællesspisning i Kirken
Skærtorsdag den 29. marts kl. 17.00
Vi holder gudstjeneste og spiser sammen i
kirkerummet.
Menuen er lammekød, brød mm og dertil
serveres der vin og vand.
Det er gratis at deltage, men tilmelding er
nødvendig.
Tilmeld dig med navn og antal senest
torsdag den 22.3. til Mai-Britt på 21 48 99
80 (Gerne sms)

Foredrag med
Bente Luise Toft
Foredrag den 3.
maj kl. 19.00 i
Konfirmandstuen  
- med Bente
Luise Toft: ”Tag
det med som en
hilsen fra mig”
Store og små oplevelser og indtryk, fra et
sted der både er helt almindeligt og helt
sig selv.
Det er historien om dengang Danmarks
kortet blev forandret og om en gravsten
uden årstal.
Om en uundværlig salme og om en ganske
særlig stjerne. (Bente Luise Toft er født
i Sønderborg og har været sognepræst på
Nordvestfyn i 15 år).
Der er gratis adgang for alle og menig
hedsrådet er vært med kaffe og kage.
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I VARNÆS KIRKE
MARTS:
29.03. 	kl 17.00 / Skærtorsdag / MJK
/ Fællesspisning
30.03. kl. 10.00/ Langfredag / MJK
APRIL:
01.04. kl.10.00 / Påskedag / MJK
02.04. kl. 10.00 / 2. påskedag / MJK
08.04. kl. 10.00 / MJK
15.04. 	kl. 19.30 / MJK/ Musikguds
tjeneste om ”Glæde” med
”Vokalbanden”
22.04. kl. 9.00 / Oliver Karst
27.04. kl. 10.00 / MJK /Konfirmation
29.04. kl. 10.00 / MJK
MAJ:
06.05. 	kl. 10.00 / MJK / Guld
konfirmation
10.05. 	kl 12.30 / MJK / Kr. himmelfarts
dag / På sportspladsen
13.05. kl. 10.00/ MJK
20.05. kl. 10.00 / MJK / Pinsedag
21.05 	Der henvises til provstiets andre
friluftsgudstjenester - Padborg
Friluftscene kl. 14.00 eller
Sønderstrand Aabenraa
27.05.

kl. 9.00 / Oliver Karst

JUNI:
03.06.
10.06.

kl 10.00 / MJK
kl. 10.00 / MJK

På Bovrup Plejecenter
APRIL:
17.04.

kl. 15.00 / MJK

MAJ:
22.5.

kl. 15.00

