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Deadline:
Stof til næste nummer af Bladet skal
være redaktionen i hænde senest den

10. marts 2020
Næste nummer af Bladet udkommer
sidst i marts.

Redaktionen:
Sten Kruse:
stenvkruse@gmail.com
Holger Warncke:
warncke@bbsyd.dk
Astrid Enevoldsen:
astrid.kryger.enevoldsen@gmail.com

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

Henning Jessen:
henning.jessen6@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.
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Bladet: Økonomi og
fremtid
På sigt vil vi gerne udvide Bladet med mere
stof, betalt såvel som redaktionelt, men det
kræver bedre økonomi, og vi skal derfor opfordre vore læsere til at støtte op om Bladet
ved at sende os et beløb, småt eller stort, alt
hjælper os.
Støtte kan indbetales pr. bank, på:
reg nr.: 8060 konto nr.: 1076856 som hidtil
eller på mobilepay til: BOX30981
Siden sidste udgave kom på gaden, har
vi modtaget 455 kr. på mobilepay og det
siger vi mange tak for.

Dilletant på Den
Gyldne Løve
Onsdag den 26. februar 2020
Dilettant Generalprøve
Fredag den 28. februar 2020
Dilettant Forestilling
Lørdag den 29. februar 2020
Dilettant Forestilling
Alle dage startes kl 19.30
Info vedr. billetbestilling udsendes pr mail til
alle medlemmer.
Kontakt evt. Emil Cordes på tlf. 22 25 06 03

Årets ildsjæl 2019
I forbindelse med VBIF’s Julearrangement på Sundeved Efterskole udnævnes
der hvert år også ”Årets Ildsjæl”.
Alle i Varnæs-Bovrup området kan indstille
personer, man synes, har fortjent hædersbevisningen. Til arrangementet den 6. dec. var
ikke færre end 5 personer indstillet til prisen.
Marius Frellesen forestod prisoverrækkelsen og nævnte i sin introduktion, at ”Årets
Ildsjæl”:
1.	Er aktiv i en af VBIF’s underafdelinger,
møder med et smil, er imødekommende, har personligt overskud og
er hjælpsomheden selv.
2.	Arbejder meget systematisk, energisk
og er altid til stede.
3.	Er fyldt med ”klubånd” og er meget
social.
4.	Er en rolig, dygtig, ihærdig og tål
modig instruktør.
5.	Promoverer aldrig sig selv, men gerne
afdelingen, som er Havkajak.
6.	Sørger altid for, der er forplejning og
fælles hygge efter kajakturene.
7.	Arrangerer udlandsture, bl.a. til Milos
i Grækenland i 2018. Turene til sommer går ligeledes til Milos samt til
Skærgården.

8.	Var primus motor i bestræbelserne
for etableringen af toiletbygning/
omklædningsrum samt bålhytten
ved Varnæsvig.
9.	Var tovholder på projektet fra planlægning, ansøgninger om tilladelser,
kommunikation med diverse myndigheder samt fondssøgning.
10.	Er med i planerne om en udvidelse
af klubhuset i Varnæs.
Efter denne flotte indstilling var vi mange,
tror jeg, der forventede, at hæderen som
”Årets Ildsjæl 2019” ville blive tildelt Anders
Boye Andersen. Vores forventning slog til…!
Det synlige bevis for hædersbevisningen er
Kaj Bojesens festlige abe, der på en plade,
i ryggen, bærer inskriptionen: ”VBIF 2019”.
Den blev på Anders’ vegne modtaget af
Merethe Alnor fra Havkajakafdelingen.
Anders var forhindret i at være til stede,
grundet feriebesøg hos familie i Norge.
For at bevare symbolikken fik Anders
(gen)overrakt Aben af formand Karsten fra
VBIF ved bålhytten – i øsende regnvejr!

Der skal lyde et stort tillykke til
Anders. Hæderen er dig vel undt.
Du har den fuldt fortjent.
Holger Warncke.
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Historisk Sogneforening for Bovrup & Varnæs
Foreningen ønsker alle et godt nytår
med ønsket om at se rigtig mange af jer
til vores arrangementer i 2020.

Det gælder bl.a. den teaterforestilling, som
arrangeres af vores paraply organisation.
Sammenslutningen af lokalarkiver i
Aabenraa kommune.
Som vi tidligere har omtalt, er stykket blevet
til i anledning af 100 året for Genforeningen,
og en af forestillingerne foregår i Bovrup på
Sundeved Efterskole.
Der er stadig ledige billetter, og de kan
bestilles via hjemmesiden for Det Lille
teater i Aabenraa. Hvis nogen mangler
hjælp til bestilling af billetter, hjælper vi
gerne med det.
Der arrangeres kaffebord, som kan tilkøbes
på aftenen som er:

Onsdag den 11. marts kl. 19.00

Bovrup - Varnæs Sognearkiv

Arkivet er åbnet for alle hver mandag i
vinterhalvåret fra kl. 14.00 – 16.00, eller
på et andet tidspunkt efter aftale.

Arkivleder:

Viggo Petersen, Bovrup Kirkevej 47
Tlf. 7468 0083 / 2427 3683
arkivet@bovrup-varnæs-sognearkiv.dk

Bovrups nye vandværk
Byggeriet af det nye vandværk er ved at
nå den afsluttende fase. Selve bygningen står færdig, og er malet indvendig.
Filtertanke og de 2 rustfrie rentvandstanke er sat på plads, og teknikerne er
nu godt i gang.
Vi har i Bovrup 3 boringer, det gør, at vi har
en vis overkapacitet, der har tidligere været
noget større forbrug dengang der var mejeri i byen, og vi ikke havde vandmålere, under byggeriet har vi haft lukket for den ene
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boring, mens de 2 andre fortsat er tilsluttet
det gamle vandværk. Det er nu planen at
den boring, der har været lukket først tilsluttes det nye vandværk, så man langsomt
kan begynde indkøringen. Det kan nok vare
et par måneder før filtrene renser vandet,
som de skal, og det hele er indkørt.
Vi fortsætter med at levere vand fra det
gamle vandværk, indtil det ny kører optimalt og de vandprøver der tages, er helt i
orden. Derefter lukkes det gamle ned og

senere skal det nedbrydes. Så dette kommer nok
først til at ske til næste år, og området bruges dels
til p-plads, samt bliver sået til med græs og lidt
beplantning.
Det er firmaet Kemic Vandrens A/S der har opgaven som totalentreprenør. Vi har været godt
tilfredse med det arbejde der er udført,og indtil nu
går alt efter planen. Det gamle vandværk er bygget
først i halvfjerdserne, og i næsten 50 år har det kørt
rigtig godt, men er blevet slidt og måden vandet
renses på er forældet.
Det er vores opfattelse at vi, med bygningen af
det nye vandværk, står med et moderne anlæg,
der lever op til nutidens krav til vandbehandling
og gerne skulle sikre dets ejere, samt borgerne i
Bovrup godt drikkevand mange år frem.
Til forår eller i starten af sommeren vil bestyrelsen
gerne invitere byens borgere og andre interesserede
til et åben hus-arrangement. Mere information
bliver annonceret senere.
Husk vor generalforsamling den 18. marts
kl. 19.30 på efterskolen
På bestyrelsen vegne,
Kristian Kristiansen.

Varnæs-Bovrup
Bogudlån
Plejecenteret
Nørrekær 15, Bovrup

Generalforsamling

Bogudlånet afholder ordinær
generalforsamling tirsdag den
18. februar kl. 19.00 på Plejecenteret.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Bogudlånet er vært ved en kop kaffe.

Nye bøger

• Eddy de Wind: Endestation
Auschwitz
• Maria Helleberg: Søstrene fra Thy
• Jo Jo Moyes: Ræk mig stjernene
• Michael Katz Krefeld: Skytsengel
• Delia Owens: Hvor flodkrebsene
synger.

Håndarbejdscafeen

Varnæs-Bovrup
Borgerlaug

Onsdag den 12. februar kl. 19.30
og herefter hver 14. dag. Alle
er velkomne! Det foregår på
Bogudlånet.

Varnæs - Bovrup Borgerlaug afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 19. marts kl. 19.30 på
Varnæs Skole. Dagsorden er ifølge vedtægterne.

Medlemskontingent

Efter generalforsamlingen orienteres om status på
udviklingsplanen i Varnæs - Bovrup
Bestyrelsen,
Varnæs - Bovrup Borgerlaug

50 kr. årligt og kan indbetales på
Bogudlånet eller kontonummer:
9797-000551783

Åbningstider
Mandag
Onsdag
Fredag

kl. 10.00 - 12.00
kl. 18.30 - 20.00
kl. 15.00 - 17.00
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Tirsdagsklubben

“Æ Brandstation” i Varnæs
I april 2019 besøgte Ældresagen brandstationen i Varnæs. En lille initiativgruppe blev dannet med det formål at bruge
stedet som værested for lokale beboere.

BOVRUP VANDVÆRK
a.m.b.a
indbyder alle andelshavere til generalforsamling onsdag den 18. marts 2020 kl. 19.30
på Sundeved Efterskole.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og protokolfører.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab 2019.
4. Indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelsen:
			 På valg er: Frederik Daabeck
				
Karsten J. Schmidt
		 Valg af 2 suppleanter
6. Valg af revisor:
			 På valg er: Finn Christiansen
7. Eventuelt:
Bestyrelsen
NB. Vedr. regnskab 2019 samt yderligere
informationer om Bovrup Vandværk, henvises til vores hjemmeside:

www.bovrupvand.dk
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Den lille gule brandstation beliggende i
Varnæs er igen blevet et hyggeligt mødested for lokale beboere.
Hver anden tirsdag i ulige uger, kan man
dukke op ved 14.30 tiden til en hyggelig
snak og en god kop kaffe eller te med
hjemmebagt kage. Der kan spilles kort
eller brætspil i de kolde vintermåneder, og
i sommertiden vil der være mulighed for at
spille krolf eller petanque. Men desværre er
hullerne på den grønne plæne ikke gangbare til spillet mere – og petanquebanen
trænger til planering, inden den igen kan
tages i brug.
Måske er der blandt aktive pensionister i
vores område en mulighed for istandsættelse i starten af 2020? Man kan i så tilfælde
henvende sig til Tine Ohlsen, Hipholm
26A, tlf. 51 53 45 20 eller Bodil Jørgensen,
Vibevej, tlf. 24 22 40 90.
Det er Tine, som er ansvarlig for den
nuværende tirsdagsklub – hun har nøglen
og sørger for, at der er varmt og hyggeligt i
lokalerne. I efteråret er der ikke rigtig blevet
spillet spil, men snakken – den går det da
bare rigtig godt med!! Hermed en opfordring til flere, der måske kunne få lyst til at
komme og være med. Datoer for tirsdagene
kan ses i ”Bladet”.
Vel mødt,
Ann H. Nissen

Børnehaven Regnbuen
Året 2019 har budt på mange gode aktiviteter i
børnehaven. Det var året, hvor vi havde 50-års jubilæum
og også året hvor vi tog afsked med vores leder Rose.
Afskeden med Rose foregik internt i børnehaven, hvor vi holdt juletræsfest, julemanden var forbi, luciaoptog og dans om træet.
I forbindelse med 50-års jubilæet har vi
arbejdet på, at kunne give en gave til børnehaven til gavn for alle børnehavens og
byens børn, en gave som også har stået på
personalets ønskeliste i nogle år.
Det er en vippe til 4 børn, i forbindelse med
etablering af vippen, har vi også fået lavet

faldunderlag ved vippe og klatretårnet.
Vi håber at alle vil være med til at passe på
børnehavens legeredskaber, så vi kan have
glæde af disse i mange år.
For at kunne få ønsket opfyldt har vi fået
hjælp fra sponsorer.

Tak til Broager Sparekasse og
Frøs Sparekasse.

Mvh. Børnehaveforeningens bestyrelse

Basar
Søndag den 24. november 2019, blev der
traditionen tro, afholdt julebasar på Varnæs
skole. Sigrid Petersen holdt åbningstale.
Der var igen fremstillet mange fine hjemmelavede
ting, som blev solgt i tombola og butikken, og som
sædvanligt var der sønderjysk kaffebord. Det var, en
meget hyggelig eftermiddag.
Overskuddet fra basaren, går til Danske kirker og Sømandskirker i udlandet og støtte til lokalt arbejde.
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Landdistriktsprisen
Prisen er en påskønnelse, som ”Det fælles
Udviklingsråd for Lokalsamfund” i Aabenraa
Kommune hvert år tildeler en forening eller
enkeltperson, som har gjort en særlig indsats
i et lokalområde. I år var tre ildsjæle indstillet.
Varnæs - Bovrup Borgerlaug havde indstillet
WBIF-Havkajak ved Anders Boye Andersen.
På et møde, indkaldt af Udviklingsrådet, i
Hjordkær Forsamlingshus den 11. december
blev ildsjælen kåret og Prisen uddelt.
Før det kom så vidt, havde de nominerede
ti minutter til at fortælle om deres projekter. Denne afdeling indledtes af Karsten
Schmidt, der fortalte om VBIF og foreningens mange afdelinger, fodbold. volleybold,
badminton, kajakroning samt ikke mindst
gymnastik. Foreningen har over 1.000 med
lemmer og 109 trænere, instruktører og
hjælpere. Karsten nævnte også foreningens
gode samarbejde med Sundeved Efterskole,
Varnæs Skole og Gråsten Landbrugsskole.
Anders Boye Andersen supplerede på
fornemste vis med oplysninger om Havkajakafdelingen, der har ca. 70 medlemmer
og holder til i Varnæsvig ved Den Gyldne
Løve. Efter kajakturene hygger man sig på
stranden med bål og lidt spiseligt. En del
af hyggen forsvinder i tilfælde af dårligt
vejr. Derfor opstod tanken om en bålhytte.
Endvidere en forbedring af toilet/ omklædningsforholdene. Man lavede et projekt:
”Bålhytte og Toilet/Omklædning”.
Projektet blev bakket godt op af Landsbylauget, Børnehave, SFO, Varnæs Bådelaug,
Morgenbaderne, Spejderne, Den Gyldne
Løve og Varnæs Fællesskov, der ejer området. Anders påtog sig kontakten til de
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forskellige myndigheder, Aabenraa Kommune, Kystdirektoratet samt SE Vækstfond.
Tilladelsen fra Kystdirektoratet lod vente på
sig over et år, men kom omsider! Projektet
er støttet af SEvækstfonden med 100.000
kr. LAG (EU-midler) har givet 140.000 kr.
Endvidere tilskud fra Aabenraa Fritidsråd
og Veluxfonden. Projektet var undervejs i
to år – godt og vel! Den 9. august 2019 blev
faciliteterne indviet med deltagelse af omkring 100 personer. Det afspejler den store
interesse, der er for dem. I dag kan vi takke
ildsjælene i VBIF-Havkajak for både bålhytten og toiletbygningen/omklædningsforholdene. Begge dele benyttes flittigt.
Efter de forskellige præsentationer, blev Niels
Holck fra Løjt Kirkeby tildelt Landdistriktsprisen, og den var ham vel undt. Trods sine
90 år, gør han stadig en stor indsats for Løjt.
Prisen indeholder – ud over æren ved at få
den tildelt – en kontant præmie på 10.000 kr.
Niels Holck takkede for prisen og tilføjede
med et smil: ”Nu har vi så penge til at få
afløbet fra køkkenvasken i Løjt Forsamlingshus repareret”!
Holger Warncke .

BOVRUP PLEJECENTER
VENNEKREDSEN ARRANGERER:
Torsdag den 6. februar
kl. 15:00:

T orsdagsklub med kaffe, spil, sang og
gymnastik.

Lørdag den 22. februar

kl. 15.00:

 ASTELAVN med kaffe og underholdning.
F
Sang og musik med Thomas Knudsen.

Tirsdag den 25. februar

kl. 19.00:

Generalforsamling

Torsdag den 5. marts

kl. 15.00:

T orsdagsklub med kaffe og underholdning.

Lørdag den 14. marts

kl. 15.00:

K
 affe og modeopvisning med Astrid
Østerlund. – lokale modeller.

ÆLDRESAGEN ARRANGERER:
Søndag den 23. februar
kl. 15.00: 	Senior idræt Felsted danser Lancier.
Kaffe, kage og sang.
Søndag den 29. marts

kl. 15.00: 	Ældresagens sangkor fra Sønderborg
synger. Kaffe og kage.

MENIGHEDSRÅDET ARRANGERER:
Gudstjenester i fællesstuen på Plejecentret Bovrup - se tider i Kirkebladet.
BRANDSTATIONEN
Tirsdag den 11. februar

kl. 14.30:

Tirsdagsklub

Tirsdag den 25. februar

kl. 14.30:

Tirsdagsklub

Tirsdag den 10. marts

kl. 14.30:

Tirsdagsklub

Tirsdag den 24. marts

kl. 14.30:

Tirsdagsklub

Bliv menneske ven

Det kommer igen.
af Piet Hein

9

