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Altertavlens midterfelt med Golgathascene.
I nederste venstre hjørne ses Maria, Jesu mor, 
Maria Magdalene og tre andre kvinder.
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Ny præst
Stillingsopslaget har været i præsteforenings 
bladet den 8. november, og der er ansøgnings
frist den 28. november. 

Hvis nogen har interesse i at læse stillings
opslaget, kan det ses på Varnæs kirkes hjem
meside. Der vil man så også kunne læse, at 
stillingen bliver delt op mellem Varnæs sogn 
og præst for psykiatrien.
 
Jeg har været i Aarhus den 3. november og 
København den 4. november for at fortælle 
de nyuddannede præster om vores stilling. 

Jeg oplevede, at det blev positivt modtaget 
af flere og tror på, at det vil lykkes at få flere 
gode ansøgninger. De nyuddannede præster 
er en blanding af ”helt unge” og andre, som 
har prøvet noget andet, inden de er gået i 
gang med at læse teologi.
 
Kirsten Sønderby, vores provst, og Marianne 
Christiansen, vores biskop, kommer den 30. 
november til Varnæs og orienterer os om de 
ansøgninger, der er kommet, hvorefter vi i 
menighedsrådet tager stilling til, hvem vi er 
ønsker til prøveprædiken. 

Vi forventer, at vi den 15. december kan 
indstille den præst, vi ønsker til ansættelse.
Som der står i stillingsopslaget, er det i  
første omgang et vikariat, med mulighed  
for fast ansættelse senere.

Ny præst, besøg og tak for i år

Venskabsmenighed i Husum
Som omtalt i det seneste nummer af kirke
bladet er vi inviteret til at besøge vores 
venskabsmenighed i Husum søndag den 
4. december. Vi skal mødes i ”Mikkelberg 
Kunst und Cricket Center” i Hattstedt ca. 7 
km fra Husum. Vi er inviteret til suppe kl. 
13.00, og de fortæller lidt om stedet. Der vil 
være mulighed for at gå lidt rundt i området.

Derefter kører vi til Husum Danske Kirke, 
hvor der er gudstjeneste kl. 16.00. Vi kører 
til Husum i egne biler, og mødes ved Varnæs 
Kirke kl. 11.30. 

Tilmelding til Sten Kruse tlf. 30 96 16 06  
senest den 27. november.

Anne Marie Laier 

Menighedsrådet  
siger tak til alle for  

2022 og ønsker hermed  
en rigtig glædelig jul  
og mange gode ønsker 

 for det nye år.



Juleafslutninger
Traditionen tro afholdes der juleafslutninger for 
skole, børnehave og dagplejen i Varnæs Kirke. 

For dagplejen er tidspunktet:  
Den 8. december kl. 9.30.
For skoleeleverne er  tidspunktet:  
Den 21. december kl. 8.15.
For børnehaven er tidspunktet:  
Den 21. december kl. 9.30.

Nytårsgudstjeneste
Som det fremgår af oversigten til højre er 
der gudstjeneste i Varnæs Kirke lørdag den 
31. december kl. 16.00 ved Maria Theresia 
TreschowKühl.

Efter gudstjenesten  
ønsker vi hinanden godt 
nytår med kaffe, bobler 
og kransekage.

DECEMBER

Søndag den 4. december ingen gudstjeneste i  
Varnæs Kirke.

Se information om gudstjeneste m.m. i Husum på side 2

Søndag den 11. december kl. 9.30 
Maria Theresia Treschow-Kuhl

Tirsdag den 13. december kl. 17.00 Meditation  
Maria Theresia Treschow-Kuhl

Søndag den 18. december kl. 16.00 
Maria Theresia Treschow-Kuhl

Torsdag den 22. december kl. 15.00 Bovrup plejecenter 
Maria Theresia Treschow-Kuhl

Lørdag den 24. december kl.11.00 og kl. 15.15 
Maria Theresia Treschow-Kuhl

Søndag den 25. december kl.11.00 
Maria Theresia Treschow-Kuhl

Lørdag den 31.december kl. 16.00 
Maria Theresia Treschow-Kuhl

JANUAR

Eftersom vi I skrivende stund ikke har afklaring på 
præstesituationen i januar måned, må vi henvise til 
hjemmesiden og Facebook vedr. gudstjenestetider m.v.
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Det sker...

Sognepræst: På grund af vakance, henvises til sognepræst 
Maria Theresia Treschow-Kühl, Felsted. Tlf. 21840727
Graver: Else Stie Kuhlmann 
Stationsvej 16, Hovslund, 6230 Rødekro, tlf. 42 19 86 74
Organist: Anne-Mette Karstoft, 
Adelbyer Kirchenweg 34, 24943 Flensborg,  
tlf. 28 89 38 87, Mail: Amp.karstoft@googlemail.com
Menighedsrådsformand: Anne Marie Laier  
Varnæsvigvej 39, 6200 Aabenraa 
Tlf. 29 42 77 24, Mail: Hapa@post11.tele.dk
Kirkeværge: Rolf Thiesen, Bovrup Kirkevej 6,  
tlf. 40 17 16 65, Mail: Rolfdthiesen@gmail.com
Kirkegårdskontoret: Tlf. 20 58 31 62  
Mail: Varnaes-kirke@mail.dk

Bemærk! 
2. Juledag, mandag den 26. december er 
der ingen gudstjeneste i Varnæs Kirke.

UDGIVET AF MENIGHEDSRÅDET
REG.NR.: 8060 KONTO NR.: 1076856

REDAKTION: 
Sten Kruse, Ann Nissen, Anne Marie Laier

Tryk: Grafisk Arbejde - www.grafisk-arbejde.dk

Find Varnæs Kirke på: 
www.varnaeskirke.dk eller  Varnæs Kirke

OBS:  alle angivelser af datoer og 
arrangementer med forbehold

VARNÆS SOGNS KIRKEBLAD



Nyt fra menighedsrådet
Økonomi
Året og dermed også regnskabsåret nær
mer sig hastigt sin afslutning.

2022 bliver på mange måder forskelligt 
fra de foregående år, og det betyder, at vi 
desværre kommer ud af året med et under
skud. Størrelsen på dette kender vi selvføl
gelig ikke endnu.

Der er 2 hovedårsager til, at det går, som 
det gør. Udgifterne til el og varme er den 
væsentligste. Gas afregningen foreligger 
ikke endeligt endnu, men som for alle 
andre drejer det sig om en fordobling eller 
mere. Selv uden den sidste faktura på gas 
kan vi se at vores samlede merudgifter 
til el og varme ligger på ca. 230.000 over 
det budgetterede. Desuden har vi i ca. et 
halvt år ingen indtægt i form af husleje og 
forbrugsbetaling, eftersom præstegården 
står tom.

Vi har søgt og fået bevilliget et lån til dæk
ning af de udgifter, vi har haft i forbindelse 
med undersøgelserne for skimmelsvamp. 
Det drejer sig om ca. 165.000 kr., som i 
sidste ende kommer til at indgå i det lån,  
vi skal have til den forstående renovering 
af præstegården.

Renovering af præsteboligen
Vi har i samarbejde med arkitekter fået ud
arbejdet et meget spændende skitseforslag 
til, hvordan vi kunne forestille os, at det 
kommer til at se ud. Der skal søges diverse 
godkendelser og udarbejdes et udbuds
materiale, som derefter skal behandles og 
godkendes. Først når dette er på plads, kan 

vi for alvor gå i gang. Vi forventer, at dette 
sker omkring midten af 2023.

Vedligehold af bygninger
Vi har i 2022 haft en ambitiøs plan for 
vedligehold af bygninger, og vi når i mål 
med det meste. 

Den del af kirken, som ikke blev kalket 
sidste år, er blevet kalket nu ligesom yder
murene på kapellet er blevet malet. Døren 
til kapellet og til kirken har begge fået en 
tiltrængt behandling. Nogle af vinduerne 
i graverbygningen skal udskiftes, og disse 
er bestilt og udskiftes, når de er klar. Det, 
vi ikke nåede, var at få malet vinduer i 
kapellet og i graverhuset, så det må blive 
næste år.

Konstituering
Hvert år i forbindelse med overgang til et 
nyt kirkeår, som starter første søndag i ad
vent, skal menighedsrådet bekræfte deres 
opgavefordeling for det kommende år. På 
menighedsrådsmødet den 10. november 
konstituerede menighedsrådet sig således:

Formand og kontaktperson: 
Anne Marie Laier

Kasserer og næstformand: Sten Kruse

Kirkeværge: Rolf Thiesen

Bygningssagkyndig: Flemming Petersen

Sekretær: Aase Hassel

Medlem: Dorthe Beck
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I forrige kirkeblad kunne læses en indled
ning om begrebet håb. Denne gang vil jeg 
fortsætte med at sætte håb ind i forskellige 
sammenhænge:

Hvordan får håbet afgørende betydning for 
mennesker på flugt? Hvad er det for en
drivkraft, der ligger gemt i håbet?
Der vil blive beskrevet 
eksempler på handling 
i en usikker fremtid 
her på vores jord. Og 
som den sidste del 
sættes håbet ind i en 
politisk sammen
hæng med Martin 
Luther King som 
eksempel.

Håb og Flugt
I radioudsendelsen 
“På flugt” på P1 i 
september 2022 
hørte jeg en 
tankevækkende
udtalelse om 
håbet i relation 
til det at flygte: 
”Når du vælger 
at flygte, har 
du et håb om 
frelse! Med 
flugt følger HÅBET”.

Når mennesker bliver udsat for alvorlig 
frygt med trusler om død og tilintetgørelse, 
kan flugt blive en udvej. Nogle flygter –  
andre når det måske ikke. De fleste i sådan 
en situation rammes formodentlig også 
af en følelse af håbløshed, men håbet om 
befrielse og en ny tilværelse et andet sted 

under andre vilkår kan blive en stærk driv
kraft, der manifesterer sig i mod, kampånd 
og overlevelse.

Et forsvar for håbets kraft
Håbets kraft viser sig også i den mere frede
lige tilværelse, hvor vi lever uden flugt, men 
sommetider kan have en følelse af, at alting 
forandrer sig i verden med kriser som klima

forandringer, pandemi 
og krige. I den 
forbindelse kan 
vi godt bruge en 
konstruktiv vej til 
at leve vores liv.

I ”Håbets Bog” 
finder man en 
”overlevelses guide 
til mørke tider”. Bo
gen handler om en 
legendarisk naturfor
sker, Jane Goodall, 
født i 1934 i Stor
britannien, som er 
meget berømt for sit 
studie af chimpanser 
i Tanzania i 1960èrne. 
Hun rejste i en alder 
af 26 år afsted med en 
kikkert og en notesbog 
for at leve sammen med 
menneskets nærmeste 
slægtning: chimpansen. 

Hun måtte erkende, at skulle chimpanserne 
reddes fra at uddø, måtte der ske store for
andringer i den måde, lokalbefolkningen 
lev ede på og dyrkede jorden på. Det lykkes 
for hende at ændre forholdene. Senere gik 
hun utrætteligt ind i kampen for at forhindre 
dyre forsøg med chimpanser. Det lykkedes. 

HÅB 2
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Hun er en af de mest anerkendte naturforskere 
i verden, og hun blev senere fredsambassadør 
i FNregi. Hvad siger hun om håbet?:

Jane Goodall insisterer på, at verden er fuld 
af mennesker, der viser ukueligt mod og 
taler ondskab midt imod. Håbet er ikke en 
passiv ønsketænkning: ”Jeg håber på noget 
sker, men jeg har ikke tænkt mig at gøre 
noget ved det!” Ægte håb kræver tvært imod 
handling og engagement. Vi kan alle gøre en 
forskel for at gøre verden til et godt sted at 
være. Summen af menneskers etiske hand
linger kan bidrage til at redde verden.

Hendes bog er en samtalebog om håb, og 
hvordan eksempler på håbets handlinger
kan virke smittende og give mod til at finde 
vej i en usikker tid. Men hun siger samtidig, 
at vi skal handle NU, hvis vi skal nå det. 
Jane Goodall finder mange eksempler på 
håb i naturens modstandskraft, som giver 
hende en følelse af fred og håb for fremtiden. 
Hun samler på eksempler på dette, og har 
rejst rundt i hele verden med sit budskab om 
håbet. I en lille æske, som hun altid har med 
sig, ligger små tegn på overlevelse og håb. 
Hun har fortællinger til alle disse tegn på 
håbets overlevelse – og hun fortæller dem 
gerne til andre.

Et af Jane Goodalls symboler for håb er 
en klokke lavet af metal fra en afmonteret 
landmine. Den har hun ringet med til FN`s 
internationale fredsdag. Minen stammer fra 
Mozambique og er blevet fundet af afrikan
ske ørkenrotter, som blev trænet til at finde 
miner, inden de måske eksploderede og for
årsagede ulykker.

Håb og drømmen om frihed og lighed 
I august 1963 holdt Martin Luther King sin 
meget berømte tale foran Lincoln Memorial
monumentet i Washington. Det var en  

demonstration med ca. 250000 deltagere for 
frihed og lighed.

”I have a dream” lød de berømte ord fra  
taleren. Her blev sat ord på løfter og drømme, 
håb om forbedringer og forandring. Men 
Martin Luther Kings håb handlede også om 
forsoning og en drøm om et ændret USA. 
Han formulerede sit langtrækkende håb som 
en messiansk vision, hvor ”klippeland skal 
blive til slette og bakkeland til dal. Herrens 
herlighed skal åbenbares, og alle mennesker 
skal se den”. Det blev det, der kaldes Den 
amerikanske Drøm”. Håbet griber ud mod 
fremtidens muligheder.

Mindemonumentet for Abraham Lincoln var 
langtfra noget tilfældigt sted for Martin  
Luther King at holde sin tale. Den byggede 
på de værdier og rettigheder, der knyttede 
sig til borgerrettighedsbevægelsens historiske 
håb om det sande USA. I denne sammen
hæng er drøm og håb ikke helt identiske, 
drømmen ligger tættere på det at fantasere, 
hvor imod håbet søger det, der er mere inden 
for rækkevidde – mere sagligt muligt.

I næste udgave af kirkebladet vil jeg kom me 
nærmere ind på håb set ud fra tro og 
kristendom.

November 2022/ Ann Nissen



Så blev det igen vintertid, og julen nærmer 
sig. En dejlig tid til fordybelse og efter
tanke i den mørke tid, hvor vi er flittige til 
at tænde et stearinlys eller to.

På kirkegården er vi i fuld gangmed 
granlægningen.  Når vi er færdige med at 
lægge gran, skal der arbejdes med at fjerne 
blade fra gravstederne og ellers sørge for 
at få indhentet det, vi ikke nåede i løbet 
af året. Ukrudtet har også fået optimale 
betingelser i efteråret, hvor det fik masser 
af vand, og ovenikøbet kom der næsten en 
sommer igen. Men det får vi helt sikkert 
indhentet i løbet af vinteren.

Vi håber, ræven lade kransene ligge i år og 
ikke forsøger at spise lysene. En lidt hård 
kost for den stakkels ræv. Musene ser vi 
af og til komme pilende. De er vilde med 
de løg, I sætter på gravstederne til juletid. 

Vinter på Varnæs kirkegård
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Så er der rodet lidt rundt med dem, kan I 
være sikker på, at musene har været læk
kersultne og nysgerrige.

Der er ikke så meget personale ude på  
kirkegården i januar, da Kasper skal på  
3 ugers grundkursus. Det er kun May  
og Else, der er her, det meste af januar. 
December og februar afholder vi også  
ferie på skift, så det er afviklet, inden vi  
får travlt i foråret. Ellers er det en del  
beskæringsopgaver, vi går i gang med, 
blandt andet at synliggøre diget under  
coteanasterne på Bovrup siden.

Kirkegårdens personale ønsker alle en  
glædelig jul og et lykkebringende nytår.

Else
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Det blev en rigtig spændende dag,  
hvor vi så produktionen af blandt andet 
gravsten, fra de skæres ud af en stor 
granitblok, til de står færdige, klar til at 
stille på gravstedet.

Besøg hos Gudnason Granit
”Danske Stenhuggere” inviterede i 
september alle gravere og gravermed
hjælp ere i Sønderjylland på tur til Give. 

Her besøgte vi ”Gudnason Granit”.
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“Æret være de faldnes minde”
Allehelgen søndag blev mindehøjtidelig
heden i Varnæs kirke indledt med et stem
ningsfuldt præludium, og herefter samledes 
menighed og præst stille og roligt uden 
for ved mindestenen for sognets 47 faldne 
soldater i 1. verdenskrig. Marius Frellesen 
var fanebærer. Den smukke krans med røde 
og hvide blomster blev lagt foran stenen af 
Holger Warncke.

Sædvanen tro var der også i år kransened
lægning og mindetale ved Holger Warncke.

Der blev i indledningen af talen lagt vægt 
på, at denne gode tradition er en vigtig 
overlevering fra generation til generation, 
og samtidig en forpligtigelse til at vi husker 
at fortælle vore børn og børnebørn, hvad 
mange familier blev udsat for under krigen.

Man levede i konstant frygt for, hvad der 
kunne ske med familiemedlemmer, som var  
i krig. Det gamle mundheld om, at ”Intet 
nyt er godt nyt”, gjaldt ikke for de pårør
ende til krigsdeltagerne. Feltpostvæsenet 
var efter datidens samfærdselsmuligheder 
uhyre effektivt, så postgangen var hurtig.  

Et brev var højst tre dage undervejs. I 
brevene fra fronten kunne der godt være 
fortrøstning til familien, men mange breve 
blev skrevet med stærke følelser og var 
præget af oplevelser af den grusomme krig 
med mange sårede og døde.

Det var en drabelig og tragisk periode i 
Sønderjyllands historie med ta bet af 5333 
dansksindede nordslesvigere i tysk tjeneste 
inden krigen sluttede den 11.11. kl. 11.00 
i 1918. De dræbte mænd efterlod sig 1500 
enker og 5000 børn.

De 47 unge mænd, der er nævnt på minde
tavlen, fulgte pligtens strenge bud og mange 
fandt deres grav i fjerne egne. Holger Warncke 
sluttede talen med at citere tre vers af et digt, 
skrevet af Ellen Vigen Hansen, Ribe. 
Sidste vers slutter: 
”Sorgfuld alle mindes vi denne tavse 
helteskare.
Deres heltemod og strid vi i minde vil 
bevare.”

De mange tilstedeværende sluttede højtide
ligheden med at synge: ”Altid Frejdig, når du 
går”. Tak til Holger Warncke for en tanke
vækkende mindetale.

Ref./Ann Nissen/november 2022
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