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

8. januar 2023
Næste nummer af Bladet udkommer 
sidst i januar.
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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.
11//22 side:  .......................................................  300 kr.
11//44 side:  .......................................................  175 kr.
11//88 side:  .......................................................     75 kr.
Opslagstavlen, max. 20 ord:  .............     20 kr.
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Redaktionen:
Sten Kruse:   
stenvkruse@gmail.com  

Holger Warncke:   
warncke@bbsyd.dk 

Astrid Enevoldsen:   
astrid.kryger.enevoldsen@gmail.com 

Henning Jessen:   
henning.jessen6@gmail.com

 BOX 30981

Støt op om Bladet  ved at sende indlæg 
eller ved sende os et beløb, småt eller 
stort, alt hjælper os. Støtte kan indbetales 
pr. bank, på konto nr. 8060 1076856 som 
hidtil eller på

Bladets redaktion vil gerne sige tak for året som gik og ønske alle en Glædelig Jul og  et rigtig Godt Nytår

Tirsdagsklubben
Mødetidspunkter for december 2022 
og januar 2023.  
Mellem kl. 14.30 -16.30.
Alle tirsdage i ulige uger.

06. december 2022
20. december 2022
03. januar 2023
17. januar 2023
31. januar 2023

Alle er velkomne.

Julen står snart for døren og vi skal 
lave juledekorationer.
Det bliver den 6. december.
Vi medbringer selv materialer og  
bytter evt. med hinanden.
De ”gamle medlemmer” serverer 
gløgg/kaffe og æbleskiver.

Håber at du har  
lyst til at være med.

Juledekorationer



Varnæs-Bovrup
Bogudlån
Plejecenteret, Nørrekær 15, Bovrup

Nye bøger 
Sissel Jo Garsan: 
Uglens øje

Dennis Jurgensen: 
Bloddue

Eva Tind: 
Kvinden der samlede verden

Benjamin Koppel: 
Annas sang

Kim Faber og Janni Pedersen: 
Skyggeriget

Tom Buk-Swinty: 
Safari fra Helvede

Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes  
den 22. februar 2023 kl. 19.00 på  
Plejehjemmet.

Medlemskab
Det koster 50 kr. årligt . Du kan indbetale 
på Bogudlånet eller på kontonr. 9797- 
000551783.

Åbningstider 
Onsdag:  kl. 18.30 - 20.00
Fredag:  kl. 15.00 - 17.00

Opslagstavlen
Filmklub 
Aabenraa Bibliotek på Haderslevvej i 
Aabenraa har ”barslet” med en særlig 
filmklub. Der bliver vist film den sidste 
mandag i måneden, kl. 19.00-21.00 
(dog ikke i dec.) Efter filmen tager de 
fremmødte en snak om filmen.
Skulle nogen være interesseret i SAM-
KØRSEL eller høre nærmere, så ring til 
Jette tlf.: 60 73 20 33 eller se mere på 
aabenraabib.dk

Julerier - Loppemarked Varnæs
Tak for forår og efterår med loppe-
marked Varnæs Søndergade 18.
I begyndelsen af december stiller jeg 
lidt julegenbrug, genbrugsgaver og 
dekorationer frem. Kom og kik.

En helt særlig fødselsdag
Det er nu 10 år siden at borgerne i
 Varnæs skoledistrikt fik overdraget 
brandstationen i Varnæs. Det markerer 
vi ved, at der kommer et indlæg med 
tilbageblik i næste nummer af Bladet.
Borgerlauget vil på deres næste møde 
drøfte hvilke fremtidsplaner, der er om-
kring brugen af Brandstationen.

Hvis man ønsker at sende et beløb til 
Bladet på MobilPay, skal man indtaste 
BOX30981, hvor der normalt indtastes  
et telefonnummer. Derefter klikker man 
på ”tjek tegnet” nederst til højre og 
swiper derefter.
Vi takker på forhånd for alle beløb  
– små som lidt større.
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Historisk Sogneforening for 
Bovrup - Varnæs

Foreningen afholdte:
Generalforsamling
Generalforsamling den 24. oktober og efter konstituering ser bestyrelsen således ud: 
Formand ................................. Jes Ove Petersen                                
Næstformand ......................Bjarne Heikendorf                              
Kasserer ..................................Gurli Olsen                                           
Sekretær .................................Marius Frellesen                                
Arkivleder..............................Viggo Petersen                            
Bestyrelsesmedlem .........Svend Petersen 
Bestyrelsesmedlem ......... Ingolf Schauer
1. Suppleant .........................Erling Jørgensen
2. Suppleant/revisor .......Finn Christiansen 
Revisor .....................................Holger Warncke
Revisor suppleant .............Peter S. Petersen

Ingolf Schauer er nyvalgt til bestyrelsen. 

Gudrun Petersen er efter 22 års virke,  
udtrådt af bestyrelsen.                                                  

Historisk Aften
Onsdag den 1. februar 2023 kl. 19.00 i konfirmandstuen,  
Varnæs Præstegård

Fhv. chefredaktør og forfatter Povl Erik 
Thomsen fra Tinglev holder et foredrag 
med titlen: ”Ingen så det komme”. Det er 
samme titel som den seneste bog han har 

skrevet, hvor han fortæller om grænsegen-
darmernes historie og deres skæbne under 
2. Verdenskrig.

Tak 
Gudrun Petersen er efter 22 års virke udtrådt af bestyrelsen.

Foreningen vil gerne sige Gudrun tak for det store arbejde gennem årerne. Lige efter hun kom i bestyrelsen blev hun  udnævnt til sekretær og proto kolfører, en opgave hun har passet til et rent ug. 
Vi vil gerne ønske Gudrun  alt godt fremover.

Bestyrelsen
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Bovrup - Varnæs 
Sognearkiv 
Arkivet er åbent for alle hver mandag i 
vinterhalvåret, fra kl. 14.00 –16.00,  
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

                                                                     

Foredrag efter generalforsamlingen:
Caminoen
Der var rigtig mange deltagere til gene-
ralforsamlingen, og det skyldes især, at vi 
havde besøg af Svend Jepsen fra Tønder, 
der fortalte om sin vandring på Caminoen. 
(Caminoen er en pilgrimsrute, der går fra 
den franske by Saint-Jean-Pied -De-Port. til 
den spanske by Santiago De Compostela, 
hvor Sankt Jacob er begravet i katedralen.) 
Svend, der født og opvokset i Bovrup, 
fortalte om, hvordan det hele startede. 
Svends svoger, Svend Anker Petersen, der 
bosiddende i Australien, havde i mange år 
forsøgt at få ham med på en tur på Cami-
noen. Efter at Svends kone Dorthe døde i 
2013, slog Svend til. Men der skal en masse 
forberedelser til, for at gå en sådan tur. Den 
1. august 2014 var Svend og Svend Anker 
klar i den franske by ved Pyrenæerne, for 
at starte på turen. Selve ruten er på ca. 775 
km og er delt op i over 30 etaper, men de 
to gik turen på 25 dage, selv om det var på 
den varmeste tid på året. Da de var kom-
met til Santiago De Compostela og fået det 
eftertragtede Caminopas, tog de en ekstra 
tur ud til kysten, en tur på ca. 87 km, til 
byen Finisterre, også kaldet verdens ende. 

Her sluttede turen for de to familiemed-
lemmer, og hvor de gik hver til sit. En stor 
præstation af de to, Svend var trods alt 71 
år på daværende tidspunkt.

Lige så spændende som fortællingen om 
Caminoen, var da Svend fortalte om sit liv 
efter han gik ud af skolen i Bovrup. Han 
tjente på forskellige gårde i omegnen af 
Bovrup, indtil han blev indkaldt til mili-
tæret. Efter militæret arbejdede han for 
nogle bygmestre, men for at få en mere 
sikker fremtid, søgte Svend ind til politiet. 
I 1965 blev han kaldt til København og 
startede på politiskolen. Det blev til 7 år 
ved politiet i Københavnsområdet, inden 
familien flyttede til Tønder, fordi Svends 
kone Dorthe længtes efter Sønderjylland. 
Ved politiet i Tønder arbejdede Svend 
som hundefører i 20 år, og senere blev 
han også motorsagkyndig. I begyndelsen 
synes Svend at Tønder var en mærkelig by 
at bosætte sig i, men nu synes han, det er 
det bedste sted i verden. Det var dejligt 
at have besøg af Svend og høre ham 
fortælle om sit spændende livsforløb.
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De fleste af os kender det, det der med at 
få selskab af muldvarpe i græsplæne og
køkkenhave, som de – deres lidenhed til 
trods – kan få til at ligne et minibjerg-
landskab!

Bovrup har siden juli måned været hjem-
søgt af ret så betydelige ”Muldvarpe” i form
af store gravemaskiner fra firmaet Nørgaard 
Anlæg med hjemsted i Ribe. Det gælder
separering af kloakafløb og regnvandsled-
ninger. 

Arbejdet på Blansvej, en del af Storegade, 
Bytoften, Solsiden og Kidingvej er fuldført.
I skrivende stund arbejdes der på Store-
gade mod vest ved Solvænget.

”Bladets udsendte” har besøgt stedet og 
talt med bl. a. Kim Hansen, Michael
Nørgaard og Arne Clausen. Sidstnævnte er 
søn af Grethe og Asger Clausen her fra
Bovrup. De oplyser, at arbejdet ned mod 
Efterskolen vil være afsluttet ved juletid.

Asfalten lægges den 20. december. Efter 
jul fortsættes forbi Efterskolen og hen mod 
Købmanden, hvor der i februar også vil 
blive spærret i hele vejens bredde, dog med 
”rimelig passage”, som de formulerede det, 
til Min Købmand.

På det nuværende høje arbejdssted  
lægges rørene i 5 m dybde. Senere  
på Storegade ”kun” i 2- 3 m.

“Muldvarpe” i Bovrup
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I den lille mark ved Solvængets udløb, 
der lige nu ligner et stort plørehul, skal 
der etableres et regnvandsbassin med en 
pumpestation. 

På modsat side er der en stor lavning i 
Frederik Daabecks mark. Her er muldjorden 
rømmet af. Det er aftalt mellem Frederik og 
Nørgaard Anlæg, at overskydende rå-jord 
fra vejarbejdet må køres til lavningen. På 
den måde bliver lavningen fyldt op, og 
entreprenøren slipper for lang transport af 
jorden. Det er med andre ord en ”Win-Win-

Lørdagshygge på plejehjemmet
Vennekredsen inviterer til lørdagshygge på plejehjemmet.
Lørdag den 10. december kl. 15.00.

Vi starter med kaffe og kage sammen med beboerne, hvorefter der er underholdning  
ved Bassekoret. Kom og få en hyggelig eftermiddag.  
Alle er velkommen. 

Deltagerpris er 30 kr.

Da vi gerne vil have kage til alle, bedes I tilmelde jer
Tilmeldingen kan ske til Anette på tlf.: 42 15 87 13.
Vi glæder os til at se jer

situation”, som det hedder på ”Nydansk”, 
når begge parter har fordel af aftalen.

Nørgaard Anlæg har et slogan, der lyder: 
”Respekt for miljø & mennesker”.
Herfra skal der lyde en stor TAK til medar-
bejderne i firmaet. I lever i den grad op til
nævnte slogan ved hele tiden hensynsfuldt 
at sikre friest mulige adgangsveje for
beboerne på de berørte strækninger!

Holger Warncke

Foto:  Holger Warncke
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