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BLOMSTER 
TIL FLYBJ ERGGÅRDS BIER



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

27.  juni 2022
Næste nummer af Bladet udkommer 
sidst i juli 2022.
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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

Varnæs-Bovrup
Bogudlån
Plejecenteret, Nørrekær 15, Bovrup

Nye bøger
• Åsa Larsson: Fædrenes synder

• Martha Ball Kelly: Blomstrende syrener

•  Tommi Kinnunen:  
Lyset bag dine øjne og hvor fire veje mødes

•  Kirstin Hannah: De fire vinde

•  Jesper Bugge&amp Mish Vraa:  
Tre dage i april

•  Anna Grue: Nøglen til mord

•  Leif Davidsen: Lenins bodyguard

•  Elsebeth Egholm: Den røde glente

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  kl. 18.30 - 20.00
Fredag  kl. 15.00 - 17.00



PROGRAM FOR

Bovrup Ringridning
lørdag den 25. juni 2022

Kl.  09.00 Gratis morgenkaffe for alle v/ Bovrup-Varnæs Frivillige Brandværn 
 med underholdning ved Arne Hansen. 

 Der bliver en quiz, som det er gratis at deltage i.  
 (Og med 5 fine præmier til dygtige og heldige)             

Kl. 10.30 Ryttere møder. **

Kl. 11.00 Velkomst til rytterne (Der er ingen optog).

Kl. 11.00 Festpladsen åbner med festtelt, is, slik og pølsesalg m.v. 

Ca. kl. 11.00   Ringridningen starter. 

 Ringriderforeningen sælger kaffe og kage for 25,- kr.

 Omridning om årets kongetitel, når der er redet om de første 24 ringe.

 Kåring af Årets Ringriderkonge.

Festpladsen lukker, når rytterne har forladt pladsen. 

           * *  Tilmelding til ringridning til: 
 Bjarne Petersen, mobil 40 20 52 68.

I dagens anledning beder vi alle 
byens borgere hejse flaget og være 
med til at skabe en god ringriderfest.  

Ringriderfesten arrangeres i et samarbejde mellem:
• Ringriderforening for Bovrup og Omegn 
• Bovrup-Varnæs Frivillige Brandværn 
• Varnæs-Bovrup Idrætsforening
• Varnæs-Bovrup Borgerlaug

Det frivillige arbejde 
omkring ringridningen støttes af:
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En helt særlig dag  
på arkivet 
Vores lokalarkiv har som bekendt til huse på 
Aktivcenteret i Bovrup, samme sted som også 
børnehaven Regnbuen har til huse. Tit på vores 
vej, får vi spørgsmålet, hvad laver I derinde eller 
hvad er det I har derinde?

Det resulterede i, at først i maj fik vi en henven-
delse fra nogle af pædagogerne, der spurgte 
om nogle af børnene ikke måtte besøge 
arkivet og om vi fra arkivet, ville fortælle om 
nogle af de mange ting vi har udstillet. Det ville 
vi på arkivet meget gerne, selv om vi tænkte, 
hvordan får vi forklaret børn, der lever i en høj-
teknologisk verden, om f. eks. ting man brugte 
i et bondesamfund for ca. 150 år siden.

Vi fik besøg af to årgange fra børnehaven, 
Sommerfuglene og nogle fra Larverne, og det 
var en helt særlig oplevelse. Når børn spørger 
om noget kommer det lige fra hjertet af, helt 
uden filter. Så hvem der fik mest ud af besøget 
kan nok diskuteres, vi på arkivet lærte i hvert 
fald en masse. Det var virkelig en dejlig og po-
sitiv oplevelse at have besøg af vore ”naboer”.

Viggo og Jes Ove

Grundlovsmøde
Søndag den 5. juni 2022 kl. 14.00 holder 
vi traditionen tro Grundlovsmøde ved
Varnæsvig.

Det er Højskoleforeningen Varnæs-Bovrup 
og Varnæs-Bovrup Borgerlaug, der står for 
det traditionelle arrangement i de smukke 
grønne omgivelser. Der er højt til loftet 
denne særlige dag.

Årets taler er diplomaten fra 
grænselandet, dr. phil. Henrik 
Becker-Christensen. Han er 
uddannet historiker og var i 
årene 1998-2017 generalkon-
sul i Flensborg. Hertil kommer 

et forfatterskab, der omfatter udgivelser om 
de politiske forhold i grænseområdet.

Vi sætter bænkerækker op – og efter grund-
lovstalen er der mulighed for at synge med 
på sange fra Højskolesangbogen. Ved klaveret 
 sidder Karen Hanne Munk. Intet Grundlovs-
møde uden lidt at spise. Derfor vil der være 
et lille udsalg af pølser og øl/vand.

Vi satser på godt vejr. Vel mødt!

Mødet holdes ved ”Det rekreative 
område”, Nørskov 9, 6200 Aabenraa.

Historisk Sogneforening  
for Bovrup - Varnæs

Arkivet er her i sommerhalvåret  
kun åbent efter en aftale med en  
medarbejder fra arkivet.

Arkivleder - Viggo Petersen • Bovrup  
Kirkevej 47 - Tlf.: 74 68 00 83 / 24 27 3683
arkivet@bovrup-varnæs-sognearkiv.dk
www.bovrup-varnæs-sognearkiv.dk

Åbningstider
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Vandets Dag i Varnæs Vandværk
Siden 1993 har den 22. marts været FN-
mærkedag for vand. FN har udnævnt ca. 280 
internationale mærkedage. På Vandets Dag 
kan vi stoppe op en stund og tænke over 
vandet som ressource. Et af FNs verdensmål 
er netop, at alle på kloden skal have adgang 
til rent drikkevand. I Danmark har vi ingen
problemer med hensyn til vandforsyning. Al-
ligevel har vi grund til at bekymre os, for vand 
i Danmark kan blive forurenet.

Der er ca. 1.900 forbrugerejede vandværker 
i Danmark, som er medlem af fællesorgani-
sationen Danske Vandværker. De fleste er 
placeret i provinsbyer og landområder og 
leverer ca. 46 % af det samlede danske
vandforbrug. 

Der er yderligere 300 forsyningsselskaber, 
som pumper den resterende del af vandet op 
til forbrugerne, primært i de store byer. Det er 
typisk for de små vandværker, at arbejdskraf-
ten bygger på frivillige. På de større vandvær-
ker er der ansat personale. 

Danske Vandværker har i øvrigt opgjort den 
frivillige arbejdskraft som svarende til en
værdi af 175 mio. kr. om året. Vandværk i 
Varnæs er ejet af omkring 450 husstande og 
passet af lokale frivillige. 

Vandkvaliteten er god; vandet kommer fra 
lommer eller huler beskyttet af lerlag omkring 
100 meter under vores fødder.  Vandet kan i 
princippet være op til 5 mio. år gammelt. 

På Vandets Dag den 22. marts 2022 fejrede 
Varnæs Skole og Varnæs Vandværk i fæl-
lesskab FN-dagen med et vandprojekt, der 
omfattede et besøg af 2. og 3. klasse på 
vandværkets grund på Varnæsvej. Børnene 
fik indsigt i vandets vej fra vandreservoir i 
undergrunden til behandling og rensning i 
vandværket. De oplevede den voldsomhed 
og kraft som vandet kommer op med fra 
vandkammerets dyb. Deres ører blev ramt 
af larmen og lugtesansen overvældet af jern 
og okker. De fik smagt på vand, før det blev 
filtreret, så de kunne sammenligne det med 
filtreret vand.

Børnene stillede gode spørgsmål undervejs og 
fik derved indsigt i driften af vandværket. På 
Varnæs Skole arbejdede børnene videre med 
de spørgsmål, der knytter sig til vandet som 
ressource. Hvordan passer vi på vores vand, 
så der også er noget til vores efterkommeres 
efterkommere, er det store spørgsmål.

Benedicta Pécseli

Torsdag den 23. juni - vi tænder bålet kl. 
20.30. Båltalen bliver holdt af Karsten Gram, 
som er  forret ningsfører. For De danske 
Børneinstitutioner og dermed også for 
Naldtanglejren.

Der kan som sædvanlig købes øl, vand  
og pølser fra kl. 19.30.

Sct. Hans aften ved Naldtang
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Petanquebanen ved Brandstationen i Varnæs

BRANDSTATIONEN I VARNÆS

Mødetidspunkter for Tirsdagsklubben 

for juni og juli – alle dage kl. 14.30

07. juni -- 21. juni -- 05. juli -- 19. juli     

Alle er velkomne.

BIKSEN -  
SØNDERGADE 18

Masser af nye lopper og  andre spændende ting.
Kig forbi :-)

Efter flere år med Corona restriktioner og 
nedlukninger er vennekredsen nu atter klar.
Vennekredsen er en selvstændig forening, 
som ledes af en bestyrelse, der vælges af 
vennekredsens medlemmer på en årlig 
generalforsamling, som afholdes i februar. 

Foreningens formål er at fremme fælles-
skabet blandt beboere, deres familier, 
personale og vennekredsens medlemmer, 
samt at inddrage plejecentret, som en 
naturlig del af lokalområdet.

Medlemskab af Vennekredsen koster 25,00 
kr., som kan indbetales på mobilpay – 

889132. Medlemskab kan være aktiv eller 
passiv. Som aktivt medlem vil du bedt om 
hjælp til forskellige aktiviteter, men du er 
selvfølgelig ikke forpligtet til mere, end du 
har tid og lyst til.

Lige nu vil vi gerne have kontakt til perso-
ner, som kan hjælpe os som ”skubbere” og 
chauffører på vores cykler, så vi kan få nogle 
af centrets beboere ud i den friske luft og 
skønne natur. 

Yderligere info om tidspunkter m.m.  
kan fås hos vennekredsens formand,  
Kaj Petersen på tlf.: 23 98 97 58.

Bovrup Plejecenters Vennekreds

Petanquebanen er nu renoveret, takket være 
en stor indsats af Kaj Petersen Kidingvej, 
Bovrup, som har lavet alt arbejdet.

Tirsdag den 10. maj var der møde i  Tirsdags-
klubben med kaffe og kage og i den forbind-
else trodsede de fremmødte regnvejret og s 
pillede et par runder. Banen er således ”ind-
viet” og kan benyttes af alle  som har lyst.
 
Hilsen Tine

Tusind tak til vores sponsorer
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Børnehaven har i løbet af foråret fået finansieret og bygget 
bålhytte samt shelter gennem samarbejdet mellem 
daværende bestyrelse og børnehaven.

Børnehaven Regnbuen har fået 
bålhytte og shelter

        Vi fulgte spændt 
med i hele bygge-
fasen, hvor vi måtte 
se på.

       Med sang, dans og kage 
blev der afholdt indvielse 
for vores nye faciliteter og 
snoren blev klippet.

       Og selvom regnen kom forbi, gjorde det 
intet, nu hvor vi har fået tag over hovedet.  
Vi glæder os til at kunne nyde både snobrød, 
popkorn og varmen omkring bålet i al slags 
vejr de næste mange år.

Friluftsrådet, Norlys, Bitten og Mads Clausen 
Fonden og BHJ Fonden. Uden dem stod  

disse gode faciliteter der ikke i dag.

Børnehaveforeningen, Børnehaven Regnbuen

TAK
TUSIND

Tusind tak til vores sponsorer
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