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Prædikestol ( fra 1606) med buste af en adelsdame 
klædt i tidens modedragt.
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I juli 2020 begyndte 
jeg som præst i 
Varnæs. Det var en 
turbulent tid. Sam-
fundet var præget af 
corona-restriktioner.

Også i vores familie 
satte corona-restrik- 

tionerne sit præg. Min mellemste datters 
rejse til Malaysia endte med et Englands-
ophold og efterskole på Sydfyn. Min yngste 
datter skulle finde sin plads blandt en gruppe - 
jævnaldrende, som isolerede sig i bobler. 
Timingen var vanskelig.

Netop som restriktionerne blev ophævet, 
fik jeg en alvorlig hjernerystelse. Under min 
langvarige sygdom holdt menighedsråd og 
kirkepersonale skansen sammen med min 
kollega fra Felsted.

 Kirkegængerne har været trofaste. Men er 
ingen tvivl om, at kirken trænger til en  
engageret præst. 

Samtidig står jeg med etpar døtre, som ikke 
er faldet til i det sønderjyske. Det har været 
et svært valg. Jeg er meget glad for mit  
arbejde. Der er en varm og hyggelig stemning 
i kirken. Jeg har haft glæde ved at sam-
arbejde med et dygtigt menighedsråd og 
kirke per sonale. Provstiet og stiftet er gode 
arbejds givere. Og i sognet har vi mødt  
mange dejlige mennesker.

Tungen på vægtskålen blev, at mine piger 
skulle på kostgymnasium og efterskole efter 
sommerferien. Som mor vil jeg gerne nyde 

al dén tid, jeg kan nå at få med mine teenage-
piger. En anden væsentlig faktor er, at stillin-
gen i Varnæs er 75%. Som enlig er det svært 
at få enderne til at nå sammen økonomisk.
Derfor har jeg sagt ja til en præstestilling i 
Vadsø i Nordnorge pr. 1. september.

Jeg vil gøre mit til at få gode ansøgere til 
Varnæs ved at fortælle blandt mine kolleger, 
hvor dejligt det er at være præst her. For Var-
næs er i sandhed et helt særligt sogn med højt 
til loftet.

Tusind tak, fordi I valgte mig som jeres 
præst. Jeg beklager meget, at jeg rejser så 
tidligt.

Og jeg ønsker jer alt godt fremover.

Venlig hilsen 
Sidsel Lyster 

Tak til menigheden, menighedsrådet  
og kirkepersonalet i Varnæs

   x



Menighedsrådet har med beklagelse  
modtaget meddel else om, at vores præst 
Sidsel J. Lyster har valgt at fratræde sin 
stilling i Varnæs.

Meddelelsen er kommet, netop som vi har 
deadline på redaktionen, så det er derfor 
sparsomt, hvor mange oplysninger vi i skri-
vende stund kan give.

Fakta er, at Sidsels stopper 31. august 2022, 
og da hun afholder planlagt ferie i august 
måned, vil hendes sidste arbejdsdag i  
Varnæs reelt være søndag den 31. juli, hvor 
hun holder sin sidste gudstjeneste kl. 19.00  
i Varnæs Kirke.

Menighedsrådet vil gerne takke Sidsel for 
den tid, hun har været i Varnæs. Det har 
være en tid med udfordringer, som vi ved 
fælles indsats er kommet godt igennem.

På grund af at Sidsel stopper i Varnæs sogn 
pr. 1. september, er der ved redaktionens 
slutning desværre ikke en plan over guds-
tjenesterne i september.

Ligeledes er der lige nu ikke klarhed over 
hvordan konfirmandundervisningen bliver 
planlagt.

Vi vil holde menigheden opdateret via Face-
book, kirkens hjemmeside og opslag i vores 
skabe på kirkegården, når vi ved mere.

Menighedsrådet

Traditionen tro er der høstgudstjeneste i 
Varnæs Kirke  søndag den 11. september.  
Tidspunkt meddeles senere. Gudstjenesten 
indledes med, at børnene fra indskolingen 
møder op med deres forældre og bærer  
frugt og grønt ind.

Efter en hyggelig gudstjeneste med efterårs-
salmer, holder vi auktion over afgrøderne. 
Der kan betales kontant eller med mobile 
pay. Overskuddet fra auktionen går til  
socialt hjælpearbejde i sognet.

Sognepræsten 
fratræder...

AUGUST
Søndag den  7. august  kl. 11.00   
Robert Bonde Hansen

Søndag den 14. august kl. 11.00.  
Theresia Treschow-Kühl – med altergang.

Søndag den 21. august kl. 9.00.  
Theresia Treschow-Kühl.  

Søndag den 28. august kl. 9.30.  
Theresia Treschow-Kühl.

SEPTEMBER:
Gudstjenester ikke planlagt ved redaktionens 
slutning. Hold dig opdateret via Facebook og 
kirkens hjemmeside.
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Høstgudstjeneste



Nyt fra menighedsrådet
Præstengårdens indeklima
Vi har nu fået den ”endelige” evaluering af 
problemerne med indeklimaet i præstegården. 
Resultatet er blevet, at der laves en fuge 
rundt med væggene i alle rum for at undgå, 
at der drysser støv m.v. ned.

Der er specielt et rum, som er problematisk 
til længerevarende ophold (nattesøvn f.eks.). 
Sidsel og familien overvejer lige p.t., hvor-
dan de kan indrette sig derefter. Det betyder, 
at vi i løbet af juli måned kan sige farvel 
til den beboelsesvogn, som har stået på 
gårdspladsen.                                  

Intet nyt omkring vikar præst
I skrivende stund er der ikke noget nyt  
vedr. vikar præst.

Lektiehjælp til  
ukrainske flygtninge
Der er etableret et team af personer, som er 
villige til at yde lektiehjælp til de ukrainske 
flygtninge, som er bosat i sognet.

Ukrainerne modtager undervisning i  
Aabenraa, så det drejer sig om hjælp til de 

lektier, de skal klare hjemme. Lektiehjælpen 
foregår i konfirmandstuen.

Vedlighold af bygninger
I menighedsrådet har vi her i foråret brugt en 
del tid på planlægning af diverse vedligehol-
delsesopgaver på vores bygninger.

Desværre er der ikke længere økonomi til at 
fortsætte den praksis, som eller har fungeret 
i en del år, nemlig at kirkebygningen kalkes 
hvert andet år, skiftevis med præstegården.

Den største del af kirken blev således kalket 
sidste år, og resten er så på tur i år. Kapel-
bygningen trænger også til en tur, så den 
bliver afrenset og malet. Det samme gælder 
for alle vinduer og døre i kapelbygningen 
samt yderdøren i våbenhuset.

I graverhuset skal vinduerne efterses. Et par 
stykker skal udskiftes, nogle repareres, og 
alle skal males. Når alt dette er gjort, har vi 
brugt årets budget til vedligehold af bygnin-
ger – ca. 120.000 kr. På næste års budget står 
allerede nu, at klokketårnet skal tjæres – 
udgift ca. 65.000 kr.
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Bestilles senest ons. inden søn. gudstjeneste og fem dage inden andre arrangementer.
Henvendelse til Sten Kruse, tlf. 30 96 16 06, mail: stenvkruse@gmail.com 
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Fredag den 19. august kl. 17.00  
i præstegårdshaven 

I år leveres musikken af Rune Heilesen, og der vil 
være underholdning for børnene.

I skal selv medbringe det I vil lægge på grillen,  
samt bestik til eget brug. Tilbehør i form af diverse 
salater sørger menighedsrådet for, samt kaffe og 
kage. VBIF sørger for salg af drikkevarer.

I løbet af aftenen synger vi et par fællessange fra 
Højskolesangbogen. I tilfælde af dårligt vejr flyttes 
festen til kirken, men det bliver forhåbentlig  
ikke aktuelt.

Af hensyn til opstilling af borde, bestilling af  
salater og kager, er det nødvendigt med
tilmelding, senest den 12. august til Else tlf./sms:
20 58 31 62 eller mail varnaes-kirke@mail.dk

Vi glæder os til en hyggelig aften.

Varnæs menighedsråd inviterer igen til

SommerfestSommerfest
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Forsiden af kirkebladet 
gennem tiden
I tiden fra 2010 blev der arbejdet på en ny 
forside til kirkebladet for Varnæs Sogn.  
I den anledning blev Holger Warncke op-
fordret til at tage nye billeder med kirken 
og ”Sagalønnen” og de fire årstider som
gennemgående motiv. 

Allerede i oktober/november udgaven 
samme år blev forsiden forandret i ny ver-
sion med et fint motiv i efterårets gyldne 
farver. Herefter følger de næste numre i 
2011 med endnu tre forskellige årstidsbille-
der på forsiden. Disse fire forskellige moti-
ver gentages år efter år alt efter hvilken
årstid, der er tale om. Det medvirker til 
genkendelsens glæde, når man modtager 
kirkebladet, som i mellemtiden er blevet 
udvidet med ”Bladet”, hvor man får en 
ekstra version med lokale nyheder, når 
man vender skrivelsen om. Det har vist 
sig at være en langtidsholdbar model, som 
vi stadigvæk anvender og har været godt 
tilfreds med.

Den historiske spidsløn blev fældet i 2016. 
Men der skulle komme til at gå lang tid, 
inden redaktionen var parat til at udskifte 
Holgers fine årstidsbilleder på forsiden. 

Der blev arbejdet 
i et års tid med at 
indsamle billeder 
i en ”billedbank” 
med henblik på at 
ændre forsiden. I 
2021 kom der en ny 
version på gaden. 
Det var i marts/ 
april udgaven i 
2021, vi ændrede 

forsidebilledet. 
Varnæs kirke 
blev fotograferet 
fra alle verdens-
hjørner – og 
uanset hvilken, 
man benytter 
sig af, har kir-
ken som bygning store kvaliteter at byde 
ind med. Vi valgte billederne ud, således 
at vi igennem et år kunne skifte mellem de 
forskellige vinkler og verdenshjørner.  
Vi har 6 forskellige motiver, som gentages 
efter et år.

Men ud over det store billede af kirken på 
forsiden, er der placeret et mindre billede 
nedenunder som et lille ”vindue” ind i 
kirkerummet, hvor vi har utroligt mange 
smukke motiver af senmiddelalderens 
inventar.

Hanneke, som nu er flyttet til Holland, 
leverede en række fine billeder til dette 
brug. Det lille billede forneden er tænkt 
som værende i evig forandring, så det hver 
gang bliver skiftet ud. Der er en kort tekst
under billedet og desuden en indholdsfor-
tegnelse med sidetal.

Vi kunne godt tænke os at få en tilbage-
melding med hensyn til, hvordan I oplever 
forsiden – så kontakt gerne redaktionen. 
Det ovenstående indlæg er et forsøg på at 
fortælle jer lidt om, hvilke tanker og  
intentioner, der ligger bag ved det forside-
layout, vi har udarbejdet sammen med 
vores dygtige grafiker.

Ann Nissen

Bladet nr. 1

Kirkeblad April/Juni 2021



Hurra, så er jeg endelig tilbage på  
kirkegården. I over et år har det kun 
været kontorarbejdet og kirketjener 
jobbet, jeg har kunnet varetage. 

Dejligt igen aktivt at kunne deltage i arbej-
det udenfor på kirkegården. Det bliver 
kun de lettere opgaver, jeg fremover kan 
varetage, men det er bestemt bedre end slet 
ingen. Til at hjælpe med de tungere opgaver 
ansættes May Jørgensen fra midt i juli 
måned.

Vi er stadig i ferietiden, da vi holder ferie 
på skift. Så kan I ikke lige finde os på kir-
kegården, så ring endelig på 20 58 31 62, 
da vi kan være i gang med noget i præste-
gården, eller der afholdes en fridag.

Kirkegården i sensommeren
Vi har klippet det meste af hækkene på 
kirkegården, og de sidste bliver klippet i 
august sammen med de hække, der om-
kranser kirkegården. I september begynder 
vi også så småt på beskæringsopgaverne. 
Der er en del steder, der trænger til det. 

I september tænker vi også på høstguds-
tjenesten, hvor vi pynter kirken op, med 
blandt andet blomster og grene fra kirke-
gården. Er der nogle blomster I vil bidrage 
med, så kom endelig med dem torsdag 
inden høstgudstjenesten.

En sensommerhilsen fra  
Kasper og Else på kirkegården
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Der har for nylig været afholdt to Taizé-
gudstjenester i Varnæs kirke. Den sidste 
var en aftengudstjeneste, hvor kirkerum-
met var oplyst af levende lys, og musikken 
blev ledet af vores organist på fløjte og en 
lille gruppe sangere. Inden andagten kunne 
man komme i kirken og forberede sig på at 
synge forskellige stemmer, der passede til 
Taizèsangene. Det er korte, enkle strofer, 
som man synger igen og igen, indtil man 
ikke mere tænker over det. 

Musikken er stemningsfuld og taler til 
hjertet. Vi har i salmebogen flere Taizè-
sange: Se nr. 419 og 420 med musik af 
Jacques Berthier. Indholdet af teksterne til 
disse to sange er lovsang og bøn. Teksten 
til nr. 419 er eksempelvis kort og lyder 
sådan: ”O Gud, hør min bøn, O Gud, hør 
min bøn: Hør mit råb, giv mig svar!  

O Gud, hør min bøn, O Gud, hør min bøn: 
Kom og vær du mig nær!”

Sådanne alternative gudstjenesteformer 
skal man vænne sig til, og nogle vil måske 
være lidt usikre på, om det er noget, der 
har mening for dem. I den forbindelse har 
Sidsel og jeg i fællesskab fået lov til at 
lave et interview med Tine Ohlsen, som nu 
for første gang har oplevet en Taizèguds-
tjeneste. Tine har for øvrigt været til stede 
begge gange i Varnæs kirke og kendte ikke 
så meget til denne form for andagt.

Tine giver udtryk for, at hun ikke vidste 
så meget om det, men at hun var nysgerrig 
efter at se, hvad det var, og at hun kom, 
fordi hun godt kan lide musik og korsang 
og gerne vil synge, selv om hun synes, at 
hendes stemme er lidt dyb. 

Taizé gudstjenester 
i Varnæs Kirke
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Tak til Tine  
for din  

medvirken  
og din  

positive  
indstilling.



Taizé er navnet på en lille landsby i 
Frankrig, hvor Broder Roger i 1940 
stiftede et brødrefællesskab. 

Ca. 100.000 besøger hvert år  
brødrefællesskabet i Taizé.

Kernen i livet i Taizé er tre daglige 
gudstjenester med enkel musik og 
sang, bøn og bibellæsning.

I Frankrig bliver klosterfælles-
skabet i Taizè besøgt af tusinder af 
mennesker fra mange forskellige 
lande hvert år. 

Det er især unge mennesker, som 
her finder glæde i at være sammen. 
Det er både protestanter og katolik-
ker, som deltager i det økumeniske 
broderfællesskab, og sangene synger 
man på hvert sit modersmål.

Fakta om Taizé 
gudstjeneste

På spørgsmålet om hun tænker, at det var 
svært at synge med, siger hun, at jo mere
man synger, jo mere modig bliver man. 
”Det er godt at synge melodierne mange 
gange, så bliver man helt tryg ved det og 
finder roen og glæden. Man bliver faktisk 
lidt opstemt og mere glad, når man synger 
sådan”. Ved den sidst afholdte Taizeguds-
tjeneste oplevede Tine det lidt forvirrende, 
at der lige foran hende blev sunget flere 
andenstemmer, så det var svært at høre 
den melodi, hun skulle synge.

Det er en væsentlig forudsætning for en 
god oplevelse af ro, stilhed og eftertænk-
somhed i musikandagten, at man giver slip 
på forstanden og lader musikken komme 
ind i hjertet. Det kan for nogen opleves 
som indre ro og meditativ bøn.

Tine har sin egen mening om oplevelsen, 
og det, hun har givet udtryk for her, vil  
vores præst sammen med musikgruppen 
tage med i de næste forberedelser til  
lignende andagter i den mørke tid, der 
kommer igen til efteråret. Vi håber, flere 
har lyst til at deltage til den tid.

Ann Nissen
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Tre dygtige korpiger sang 2. pinsedag  
som introitus en smuk pinsesalme. 

Salmen hed ”Helligånd, tag mig ved hån-
den”. Det er oprindeligt en finsk salme af 
Pia Perkiö, oversat af Henrik E. Frederik-
sen. Melodien har Ilkka Kuusisto lavet. 

Vi nåede desværre ikke at bringe et foto af årets konfirmander i sidste nummer.  
Det råder vi hermed bod på.

Pinsegudstjeneste  
med korsang

Konfirmander 2022
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I år går turen til Fyn, hvor vi blandt andet  
besøger ”De Japanske Haver” i Broby.

Som altid kører vi samlet med bus. Vi starter med at 
samle op kl. 8.00 på P-pladsen overfor Sparkøbman-
den i Bovrup. Kl. 8.15 er det P-pladsen ved Varnæs 
kirke, vi kører fra. 

Undervejs serveres der kaffe og boller, og omkring 
kl. 11.00 forventer vi at være ved ”De Japanske Ha-
ver” i Broby. Vi starter med en lille fortælling om 
haverne, inden vi går rundt og ser de smukke og 
spændende anlæg.

Derefter serveres der frokostbuffet med forskellige 
japansk inspirerede retter. Drikkevarer til buffeten er 
for egen regning. Efterfølgende er der også mulighed 
for at vandre rundt i haverne.

Efter et spændende besøg i ”De Japanske Haver”,  
går turen til den smukke Sønder Broby kirke, der  
ligger i Brobyværk, hvor der fortælles om kirken  
og serveres eftermiddagskaffe. 

Derefter går turen mod Sønderjylland igen, og vi 
forventer hjemkomst kl. 18.00.

Sogneudflugt til  
”De Japanske Haver”

Pris: kun 275 kr.  
Betaling foregår i bussen. 

Der kan ikke betales med  
MobilPay - kun kontanter. 

Det er først til mølle,  
indtil bussen er fyldt op.

Tilmelding senest  
den 5. september til: 
Sten Kruse, tlf./sms  
30 96 16 06 eller mail:  
stenvkruse@gmail.com

Tilmelding:

Onsdag den 14. september 
inviterer Varnæs menigheds-
råd på sogneudflugt. 
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