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Generalforsamling

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.
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

BOX 30981
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Varnæs-Bovrup
Bogudlån

Bogudlånet afholder ordinær generalforsamling

onsdag den 23. februar kl.19.00
på Bogudlånet. Dagsorden ifølge vedtægterne.

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

Åbningstider
Onsdag
Fredag

kl. 18.30 - 20.00
kl. 15.00 - 17.00

Historisk Sogneforening for Bovrup & Varnæs
Mindesten / Vejsten
For ca. et år siden havde vi her i Bladet en omtale af en vejsten,
der stod ved Vestergade 1 i Varnæs. Ved den lejlighed lovede historisk forening at renovere flere af de historiske vejsten, vi har i
sognet. Dette arbejde blev udført sidst på sommeren 2021.
Det var vores mangeårige trofaste medlem Bent Christiansen, der
udførte opgaven til et rent ug. Vi spurgte Bent, der er maler, om
han kendte en, der kunne male stenene op, men Bent svarede bare,
at det kunne han da sagtes klare. Ja, hvorfor gå over åen efter vand.
Bent Christiansen er født og opvokset i Bovrup og har arbejdet som
maler hele sit liv og boet i Rødekro, men bor nu i Aabenraa. Vi er i
vores forening glade for alle de medlemmer, vi har uden for sognet
,men som er født og opvokset her. De er med til at fortælle historien om Varnæs og Bovrup, som det var engang, og de ser med lidt
andre øjne på det, end os, der bor her til daglig.
Nu kan folk, der færdes på cykelstien mellem Bovrup og Varnæs,
eller på Vestergade i Varnæs nyde synet af Bents fine arbejde.

Historisk Aften
Onsdag den 2. februar 2022 kl. 19.00 på Aktivcentret i Bovrup.
Jørgen Jessen Svendborg, der har sejlet 40 år ved rederiet J. Lauritzen vil
fortælle om: ” Livet til søs på de syv verdenshave”
Jørgen er søn af tidligere malermester Jessen fra Bovrup.

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
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Årets ildsjæl 2021
Gode traditioner bør holdes i hævd! Det er også indstillingen hos Varnæs-Bovrup Idrætsforening (VBIF)
med hensyn til at kåre ”Årets Ildsjæl”.
En sådan er kåret hvert år de seneste 12 år
og også nu for 2021. Traditionen med selve
udnævnelsen og overrækkelsen af beviset
for hæderen under VBIF’s julearrangement
på Sundeved Efterskole har dog – på grund
af Corona-restriktioner – ikke kunnet følges
sidste år, og ej heller i år. Arrangementet var
denne gang henlagt til Varnæs Skole og blev
afholdt udendørs søndag d. 28. nov. Tilslutningen var stor, og især Julemanden med sine
godteposer var populær hos de mange børn!
I sin introduktionstale nævnte VBIF’s
formand Karsten Schmidt, at en ildsjæl
kendetegnes bl.a. ved at være: positiv,
rosende, en god kammerat, have god
energi, en igangsætter, en inspirator, en der
ikke promoverer sig selv, men som arbejder begejstret for en sag, vedkommende
brænder for. Han nævnte også, der igen i
år havde været god spredning blandt de
nominerede, der bestemt alle var berettiget
og kvalificeret. Dog, der kan kun vælges én
”Årets Ildsjæl”, og i de modtagne indstillinger beskrives dette års Ildsjæl som:

4

1. En frivillig, der leverer en stor indsats for
området Varnæs-Bovrup.
2. En, der sørger for planlægning/logistik,
som er en meget vigtig del af ”arbejdet”
uge efter uge i hele skoleåret.
3. En, der kommunikerer klart, så der ikke
opstår misforståelser, når der er mange
involverede.
4. En, der hvert år afholder et julearrangement for ”Gruppen” – som TAK for
hjælpen.
5. En, der har styr på fødselsdage/mærkedage/sygedage m. m., hvor der bl.a. leveres
blomster på hjemmeadressen.
6. En, der hvert år skriver julekort til alle i
gruppen.
7. En, der sørger for, at ”Gruppen” får
besked, hvis der er arrangementer på Varnæs Skole eller Sundeved Efterskole, og
som sørger for et godt netværk.
8. M
 adpatruljen sørger for udlevering af
mad til eleverne på Varnæs Skole. Mad,
der er tilberedt i køkkenet på Sundeved
Efterskole, hvorefter vores fantastiske
pensionister transporterer maden.

Basar
Årets ildsjæl er en meget vigtig del af
Madpatruljens virke, som hun står i spidsen
for. Hun er et klart aktiv for vort område,
positiv, hjælpsom og et godt, samt vigtigt
bindeled for Madpatruljen. På sin egen
facon skaber hun gode og trygge rammer,
hvor der altid er smil.

Søndag den 21. november 2021, blev
der af holdt basar på Varnæs skole.

Efter denne flotte indstilling var næppe
mange i tvivl om, at ”Årets Ildsjæl 2021”
er Tina Johansen. Samme Tina var blandt
deltagerne ved arrangementet. Karsten
Schmidt havde forud kontaktet Tinas søn
Jeppe, som skulle sørge for, at mor var til
stede. ”Sammensværgelsen” lykkedes, og
en totalt overrasket Tina blev den glade
modtager af beviset for ”Årets Ildsjæl 2021”
– Kaj Bojesens festlige abe.
”Bladets udsendte” var desværre forhindret i at være med den eftermiddag, men
jeg kan til fulde tilslutte mig alle de flotte
indstillinger af Tina. Hun er simpelthen
fantastisk i sin måde at ”styre” os i Madpatruljen på.

Der var fremstillet mange fine hjemmelavede ting både i butik og i tombola. Ikke
alt blev solgt, så vi er derfor godt i gang
med at bygge lager op til næste basar.
Som sædvanligt var der ” sønderjysk kaffebord.”

Grethe Petersen holdt åbningstale, og
selvom fremmødet ikke var stort, hvilket
sikkert skyldes Covid- 19 situationen, var
det en hyggelig eftermiddag.

Overskuddet fra basaren går til Danske
kirker og Sømandskirker i udlandet og til
noget lokalt.
Vi siger tak til alle, som var behjælpelig
med opstilling og sammenpakning af
borde og stole.
Astrid Kryger Enevoldsen

Efter 16 år i Madpatruljen er jeg og fru
Kirsten stoppet i nov. 2020. Madpatruljens
omtalte julekomsammen hos Tina måtte i
2020 aflyses p. g. a. Corona-restriktionerne,
men blev gennemført her d. 6. dec. 2021
Som altid, en hyggelig eftermiddag i Tina
og Hans Christians flot julepyntede hjem,
hvor jeg fik lejlighed til at forevige Årets
Ildsjæl 2021 i selskab med trofæet – Kaj
Bojesens abe.
Et stort TIL LYKKE til Tina. Hæderen er dig
vel undt. Du har den fuldt fortjent!
Holger Warncke
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BOVRUP VANDVÆRK a.m.b.a.
Indbyder alle andelshavere
til Generalforsamling
Tirsdag den 15. marts 2021
kl. 19.30 på Sundeved Efterskole

Dagsorden
1. Valg af dirigent og protokolfører.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab 2021.
4. Indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelsen:
På valg er: Karsten J. Schmidt
Frederik Daabeck
Valg af 2 suppleanter
6. Valg af revisor:
På valg er: Lars Peter Jørgensen
7. Eventuelt:
			Bestyrelsen

NB.
Vedr. regnskab 2021 samt yderligere informationer om Bovrup Vandværk, henvises til
vores hjemmeside www.Bovrupvand.dk
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Mellem
kl. 14.30 & 16.30.
ALLE ER
VELKOMNE!

Teater
- også der hvor du bor
Der er i Aabenraa Kommune en lang
tradition for amatørteater og folkelig
scenekunst lokalt.
Nu er det et satsningsområde for Aabenraa
Kommune, der har gjort det til et særligt
satsningsområde. Der skal alle steder i kommunen være teaterkultur for og med børn.
Kulturelt Samråd, som støtter foreningslivet
i Aabenraa Kommune, har en særlig pulje til
netop teaterprojekter for og med børn.
Tanken er, at børn og unge alle steder i
kommunen skal have mulighed for at spille
teater, dér hvor de bor.
På samme måde som den kommunale
musikskole er et tilbud til alle børn og unge
om at lære at spille på et musikinstrument,
så arbejder Kulturelt Samråd for, at alle børn
og unge får mulighed for at opleve glæden
ved at stå på en scene.

Det er det frivillige foreningsliv i lokalområderne, der er drivkraften i arbejdet. De
bærende kræfter kan være den lokale skoles dramalærere, det kan være den lokale
dilettant- eller revygruppe – eller andre, der
finder de skrå brædder tiltrækkende.
Nogle lokalområder i kommunen er helt eller delvis i gang. Som tiden går, er det håbet
at støtte foreninger i alle skoledistrikter og
skolebyer. Scenekunsten for børn og unge
sker selvfølgelig på frivillig basis, men det
sker ikke i en lukket boble. Tanken er også,
at de lokale børne- og ungdomsteatergrupper i kommunen kan støtte og inspirere
hinanden.
Benedicta Pecseli
Sten Kruse
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