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34. ÅRGANG

Tusind
tak...
Kære menighed i Varnæs og Bovrup!
Tusind tak for 3 år som jeres præst.
Tak for gudstjenester, dåb, konfirmationer,
bryllupper og begravelser/bisættelser.
Tak for dybe samtaler og tak fordi I ville
dele jeres livshistorier med mig.
Tak for sommerfester med grillmad og
musik og gøgl i min have og tak for lys
gudstjenester, fyraftensmeditationer, og
hyggelige stunder med dagplejen, børne
haven og skolen.
Tak til mine fantastiske konfirmander:
Bliv ved med at drysse glimmer og glæde
omkring jer, I er SÅ skønne!
Tak for frivillige hænder der har hjulpet og
været kreative ved minikonfirmandunder
visning, kirkebladet og arrangementer i
konfirmandstue og kirke.
Tak til plejehjem og efterskole, til alle der
har været en del af min hverdag her i sognet
og en særlig og speciel tak til mine fantasti
ske kolleger ved Varnæs Kirke: Else, Frank
og Anne Mette og ikke mindst tak til kirkens
skønne kor for jeres vidunderlige sange.
Tak til menighedsrådet for jeres opbak
ning, samarbejde og sparring og tak for
mange gode mødestunder.

Foto: Holger Warncke

Det har været en spændende tid her med
mange gode oplevelser, og alt det tager jeg
med mig videre.

BEMÆRK: Varierende tidspunkter for Gudstjenester i februar og marts – se oversigten side 7.

Præstefamilien siger tak
		
og på gensyn i Flensborg!
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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Tak til Mai-Britt
Mai-Britt Josephsen Knudsen flyttede
ind på præstegården som den nye præst
med familie i oktober 2016.

At samarbejde med unge og børn betyder
meget for hende. Hvilket vore konfirman
der også har mærket.

Vi var spændte på at få en ny præst og
dejligt at præstegården igen blev beboet.
Mai-Britt var åben overfor sognet og ville
gerne være en del af det, som vi tænker
betyder noget i sognet.

I den periode hun har været i Varnæs, har
hun taget nye initiativer. Her kan nævnes
meditation, skærtorsdagsmåltid i kirken og
sommerfest i præstegårdshaven.
Mai-Britt har som prædikant været god til
at inddrage hverdagen og gøre prædikenen
nærværende og forståelig.

Hun har haft et godt samarbejde med sko
ler, foreninger og daginstitutioner.
I sognet har mange været glade for hendes
omsorg. Hun har gennem samtaler forstået,
hvad der har betydet noget for den enkelte
i de svære perioder, både ved sygdom og
død. Mai- Britt har haft en 75% stilling
her i sognet og senest en 25% stilling som
ungdomspræst.

Mai-Britt har valgt at søge nye udfordrin
ger i Flensborg, og hun ønskes held og
lykke i det kommende embede.
Vi sender Mai-Britt en stor tak for
hendes tid som præst her i Varnæs.
Anne Marie Laier
Formand for Varnæs Menighedsråd
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Der afholdes visionsmøde:

Torsdag den 16. april kl. 19.00
Provst Kirsten Sønderby vil komme og give et oplæg og bidrage til debatten.
Kom og gi`din mening tilkende.
Hvordan du tænker din kirke skal se ud i fremtiden.
Nærmere program i Kirkebladets april udgave.
Menighedsrådet.

Lyset og mørket
“Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det”
Evangelieteksten til 1. juledag begyndte med
ordene:” I begyndelsen var ”Ordet”. Og
”Ordet” var hos Gud”. På græsk ”Logos”,
som er oversat til ”Ordet”. Men Ordet er
ikke bare et Ord. Der ligger en magisk
skaberk raft gemt i ordet. En aktivitet. En
eksplosion. En kraft. En fødsel.
Den ”Udvikling” som er gengivet her be
står af syv malerier, som skildrer skaber
kraften: Fra mørket til lyset. Min afdøde
ægtefælle, Mogens Mølskov, som malede
denne serie billeder i 2010, brugte her
næsten kun: Blå og rød. Og bladguld.
Billederne hænger her på Hipholm 2 i
hans atelier i haven i den rækkefølge, han
selv bestemte. De har været udstillet på
”Banegården Kunst og Kultur” i Aabenraa
i 2015 på en retrospektiv udstilling.
På det første billede i serien er der blåt:
hav, himmel, eller måske bare blåt med en
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gylden firkant. Men i det næste billede ses
allerede en lille rød plet.
Den røde plet udvikler sig først til mørkets
blå drage og efterhånden til en rød, ild
sprudende drage, der næsten fortrænger den
blå balance. Men lige præcist i midten er
der lavet en guldstribe.
Her vender billedet. Nu bliver den røde
farve mere afbalanceret og rolig. Og i det
7. billede er begge dragerne tæmmede, de
er væk, og det sidste billede passer sym
metrisk med det første billede, hvor alting
var blåt og roligt. Men nu er der ingen blå
farve tilbage. Der er balance. Ro og har
moni. Det er fuldendt.
”Og lyset skinner i mørket, og mørket fik
ikke bugt med det”.
af Ann Nissen.
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Nyt fra Varnæs
Kirkegård
Vintertid er den årstid, hvor vi søger for
at opdatere os med forskellige kurser.
Det er altid godt at lære lidt mere og spæn
dende at møde nye mennesker inden for
vores fag. På kirkegården bruges tiden på
en masse forskellige ting ude og inde, alt
efter hvordan vejret er.
Når vinteren har sluppet sit tag, og der
ikke meldes om frost mere, bliver der
åbnet for vandhanerne igen, og vaserne
kommer tilbage i stativerne. Der står kurve
rundt ved affaldsstativerne som I er meget
velkomne til at benytte, når I skal have
gran af gravstedet. Er vi på kirkegården,
må I gerne låne en trillebør, hvis det gør
det lettere for jer.
Omkring uge 11 – 12 begynder vi at tage
gran og kranse af gravstederne, både dem
vi passer, og dem hvor vi har en aftale om
grandækning. Har der stået kurve med
vinterting på gravstedet, bliver de tømt og
stillet om bag gravstenen.
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Alle gravstederne skal gerne være klar til,
at vi kan plante stedmoderblomster på de
gravsteder, der har aftaler om forårsblom
ster, først i april. En dejlig årstid vi går i
møde, hvor vi igen får lidt farve i blom
sterbedene til påskedagene.
En vinterhilsen fra kirkegårdens personale

Ansættelse af ny
præst og vikar i
perioden
Som det nok er de fleste bekendt fratræder Mai-Britt Josephsen Knudsen
sin stilling som præst i Varnæs pr. 1.
februar 2020.
I perioden, indtil en ny præst kan tiltræde
embedet, vikarierer Theresia TreschowKühl, Felsted. Theresia vil i den udstræk
ning, det er muligt, varetage de kirkelige
handlinger i sognet.

i Varnæs kirke
FEBRUAR 2020

Alle henvendelser vedr. begravelser, bryl
lupper, dåb osv. skal i perioden rettes til
Theresia.

02.02 kl. 10.00 . . . . . ved Theresia Treschow-Kühl
09.02 kl. 09.30 . . . . . ved Theresia Treschow-Kühl
23.02 kl. 10.00. . . . .  ved Theresia Treschow-Kühl

Provst Kirsten Sønderby varetager konfir
mationen Bededag fredag den 8. maj.

MARTS 2020

Præsteembedet bliver opslået den 3. marts,
som en stilling på 75% på samme måde
som nuværende.
Der stiles efter en ansættelse omkring
juni måned.
Anne Marie Laier
Formand for Varnæs Menighedsråd

01.03 kl. 09.30 . . . . . ved Theresia Treschow-Kühl
08.03 kl. 09.30 . . . . . ved Theresia Treschow-Kühl
15.03 kl. 11.00 . . . . . ved Theresia Treschow-Kühl
22.03 kl. 09.00. . . . .  ved Theresia Treschow-Kühl

PÅ BOVRUP PLEJECENTER

Tirsdag den 25. februar kl. 15.00
Tirsdag den 24. marts kl 15.00

Varnæs kirkes hjemmeside
Menighedsrådet beklager meget, at
kirkens hjemmeside ikke har været
opdateret og vedligeholdt i længere tid.

Som sagt er man opmærksom på problemet.
Vi forventer der rådes bod på det inden længe,
således at vi igen får en hjemmeside, som er
både indbydende, opdateret og informativ.
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