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Varnæs-Bovrup
Bogudlån
Plejecenteret, Nørrekær 15, Bovrup

Nye bøger
Maria Helleberg: Barnet fra Thy
Pernille Juhl: Sara og August
Thomas Korsgaard: Man skulle nok
have været der
Lucinda Riley: Mord på Kostskolen
(Udkommer sidst i maj)
Viveca Sten: Skyggedalen
Åsa Larsson: Fædrenes synder
Yrsa Sigudottier: Under sneen

Husk medlemskab!!
Det koster 50 kr. årligt at være medlem.
Du kan indbetale på Bogudlånet eller på kontonr.
9797- 000551783. Du behøver ikke at være medlem for at låne bøger, men vi siger tak for støtten
og pengene bruges til indkøb af nye bøger

Opråb!!

Husk at aflevere bøgerne igen!

Åbningstider
Onsdag
Fredag

kl. 18.30 - 20.00
kl. 15.00 - 17.00

Ny hjemmeside
Varnæs - Bovrup Borgerlaug har i løbet af den
seneste tid arbejdet på at få en ny hjemmeside.

www.vbborgerlaug.dk

Vi har nu offentliggjort hjemmesiden.
Besøg hjemmesiden!
Adressen er: www.vbborgerlaug.dk

Tanken er, at man på hjemmesiden kan
finde relevante informationer om vores område, både for os der bor her og for andre,
der er nysgerrige på Varnæs – Bovrup. Vi
vil informere om hvad der sker i forhold til
Borgerlauget.
Det er også vores ønske at synliggøre foreninger, institutioner og virksomheder, der
er tilknyttet Varnæs – Bovrup området. Det
skal ske ved, at der på hjemmesiden henvises til foreninger, institutioner og virksomheders hjemmesider eller Facebooksider og
eventuelle andre sociale medier.
Der er også en mulighed for at henvise til
kontaktoplysninger for dem, der ikke har
en hjemmeside eller en profil på sociale
medier.
Samtidig er der oprettet en ”Varnæs-Bovrup kalender”. Her kan foreninger og institutioner indsætte de aktiviteter og møder,
der er offentlige adgang til. Eksempelvis
datoer for opvisninger, foredrag og generalforsamlinger.

Kalenderen skal gerne give et overblik over
hvad der sker i Varnæs – Bovrup. Samtidig
skal kalenderen også give foreninger og institutioner en mulighed for at arrangementer ikke planlægges på samme tidspunkt.
Ved henvendelse til Borgerlauget kan
de enkelte foreninger, institutioner og
virksomheder, der har tilknytning til Varnæs – Bovrup området få aftale om, at der
oprettes link til de enkeltes hjemmesider og
Facebooksider, samt aftale om adgang til
Varnæs Bovrup Kalenderen.
Henvendelse kan ske herom til:
kontakt@vbborgerlaug.dk
Det er Peter Petersen, der har stået bag
opbygningen af hjemmesiden. Peter har
allerede lagt et stort arbejde i opbygning
af den. Det skal han have en stor anerkendelse for. Peter vil fremover stå for driften af
hjemmesiden.
På vegne af Varnæs Bovrup Borgerlaug
Peter Højer
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Madpatruljen er
fortsat i gang…!
Corona-restriktionerne betød først skolelukninger og senere kun lejlighedsvis
genåbning. I disse perioder faldt salget fra
madboden. Man blev vænnet til, at
”butikken” jævnligt var lukket i længere tid.
Der kunne ikke dagligt købes det sunde
supplement til elevernes egne madpakker
– det kan der nu igen.
Maden, der sælges, er meget varieret og
veltillavet i køkkenet på Sundeved
Efterskole. Rummer forskellige bagværk,
bl.a. pølsehorn, pizzasnegle, pepperoniboller, chokoladeboller, frikadelleboller,
fyldte pandekager og pålægsboller
samt årstidens frugt og grønt.
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De lune ting koster 10 kr.
Pålægsboller og fyldte pandekager 15
kr. Grøntsager 2 kr. og frugt 3 kr.
Madpatruljens medlemmer er pensionister,
der på frivillig og helt ulønnet basis
fragter maden fra efterskolen til Varnæs
Skole. De ser frem til at komme på skolen
og mødes med børnene.
Holger Warncke

Historisk Sogneforening
for Bovrup – Varnæs
Aftenudflugt i egne biler til Danfoss Museet
tirsdag den 24. maj 2022 kl. 16.45 til ca. 22.30
Vi skal blandt andet høre om Danfoss´s historie, besøge Danfoss Museet, rundvisning

Prisen for turen er kr. 200,- inkl. guide, kaffe
og kage på Nørherredhus.

i Bittens Have og en tur til udsigtsområdet
på toppen af Danfoss administrationsbygning og Mads Clausens kontor.

Turen er et samarbejde med Højskoleforeningen Varnæs – Bovrup, der er arrangør
af turen.

Efterfølgende er der kaffe og kage på Hotel
Nørherredhus i Nordborg.
Transport sker i egne biler og gerne med

Tilmelding er nødvendig, da der max. kan
deltage 50 personer. Tilmeldingen sker
efter princippet først til mølle.

fælleskørsel. Mødestedet på Danfoss er ikke
fastlagt endnu. Det vil der blive informeret
om senere.

Bovrup – Varnæs
Sognearkiv
Arkivet er åbent for alle hver mandag i vinterhalvåret, fra kl. 14.0016.00, eller på et andet tidspunkt
hele året efter aftale.
Arkivleder
Viggo Petersen • Bovrup Kirkevej 47
Tlf. 7468 0083 / 2427 3683
arkivet@bovrup-varnæs-sognearkiv.dk
www. Bovrup-varnæs-sognearkiv.dk

Tilmelding:
Jes Ove Petersen. Tlf. 7468 0506 / 2042 1965

EN I VARNÆS
BRANDSTATIONr tirsdagsklubben
fo
Mødetidspunkter
for april og maj!

RIL • 10. MAJ OG
12. APRIL • 26. AP
24. MAJ 2022.
til godt samvær
Vi mødes kl. 14.30
g kage).
(o
ffe
ka
over en kop
Alle er velkomne.
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Fjernvarme
til Varnæs Bovrup
Den 1. marts var der på Sundeved Efterskole et møde, hvor Aabenraa Rødekro
Fjernvarme præsenterede deres tanker
om hvordan vi i Bovrup og Varnæs kan få
fjernvarme.
Planen er, at der etableres et lokalt fjernvarmeanlæg, som en ø-drift, set i forhold til
Aabenraa Rødekros etablerede fjernvarme
system. Anlægget vil blive driftet af Aabenraa Rødekro Fjernvarme, og der vil blive tale
om samme tarif afregning for forbruget hos
os som for resten af fjernvarmeselskabets
brugere. Dertil kommer en tilslutningsafgift, som vi endnu ikke kender.
I forbindelse med en ø-drift, skal der opstilles en lokal opvarmningskilde. Fra den
opvarmningskilde fordeles varmen til boligerne i Bovrup og Varnæs. I første omgang
undersøges om, en sådant kan etableres i
tilknytning til Sundeved Efterskole. Her vil
forsøges at indtænke, om det er muligt, at
anlægget også kan have andre funktioner,
som kan udnyttes på Efterskolen og at
anlægget dermed bliver bæredygtigt.
Arkitektfirmaet Lund og Lykkegaard bi
drager med inspiration hertil.
Årsagen til, at der arbejdes med en ø-drift,
skyldes de overordnede foreløbige tanker
på varmeforsyningsområdet. På sigt overvejes en forbindelse mellem Aabenraa og
Sønderborg, og at det er her, vi i vores område tilsluttes en sådan transitledning. Men
det er et projekt, der først bliver aktuelt,
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når der skal fordeles overskudsvarme fra et
”Power to X” anlæg ved Enstedværkets
grund. En forlængelse af den fjernvarmeledning, der kommer til Felsted til vores
område, er teknisk set, ikke en holdbar
løsning. Derfor arbejdes der med en ø-drift.
Aabenraa Rødekro Fjernvarme påbegynder
beregningen af projektet med bistand fra
PlanEnergi. Beregningerne skal udmunde
i et projektforslag. Projektforslaget skal
godkendes af Aabenraa kommune efterfølgende.
Så til tusindkroners spørgsmålet! Hvornår
får vi så fjernvarme i vore boliger? Det er et
spørgsmål, vi ikke kan svare på nu, da der er
mange ting, der skal falde på plads inden.
Men en tidshorisont på et til to år, anses for
realistisk, hvis alt forløber uden problemer.
Ud over de nævnte deltagere på mødet, var
der også repræsentanter fra SEP Sønderjylland, og Aabenraa kommune. Det næste
møde omkring fjernvarmeprojektet er aftalt
til 2. maj. Efter det møde vil vi informere
nærmere på Facebooksiden:
VBenergi Varnæs / Bovrup grøn Energi
Vi er rigtig glade for, at der nu er sat gang
i beregningerne omkring fjernvarmeforsyning i Varnæs og Bovrup.
På vegne af Sundeved Efterskole
VB-Energi Varnæs Bovrup Borgerlaug
Peter Højer

Nedenstående artikel har været bragt i ”Avisen”
men vi synes fint, at den kan vises igen her i Bladet:

Den gode historie fra Varnæs
Foråret nærmer sig, og Aabenraa Kommune
har travlt mange steder med vejprojekter
og have/park opgaver. Her på Hipholm i
Varnæs har der lige fra morgenstunden
været arbejdet meget ihærdigt på at rydde
op og beskære træer og buske rundt om
vores nedlagte branddam.
Vildnisset er nu væk, og der er kommet lys
og luft til de tilbageblevne enkeltstående
træer. Hanne og Lis, som iklædt sikkerhedshjelme og beskyttelsestøj har stået for
oprydningen, fortæller, at de har været i
gang flere steder i Varnæs f.eks. omme ved
mindeparken.
Vi, der bor ude i lokalområdet, synes
sommetider vi må vente lidt for længe,
før kommunen løser sådanne vedligehol-

delsesopgaver. Men vi bliver rigtig glade
og opmuntrede, når det lykkes. Her på Hipholm er der sat gang i salg af byggegrunde
og mulighed for at købe større grunde til
en meget rimelig pris. Vi glæder os til at
hilse på nye beboere, der sikkert også vil
sætte pris på naturforskønnelse og en dam
med gode muligheder for andefugle og ny
plantevækst. Guldfiskene svømmer allerede
rundt derude i dammen, og der kommer
snart gule engkabbelejer op ved kanterne.
Tak til Aabenraa Kommune for indsatsen og
naturvedligeholdelse i lokalområdet. Det har
glædet os meget at følge projektet i dag.
Med venlig hilsen
Ann Nissen og Anton Østergaard,
Hipholm 2, Varnæs
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