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

7. november 2022
Næste nummer af Bladet udkommer 
sidst i november.
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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 Idrætsforening

Årets ildsjæl 2022
Hvert år hylder vi ”Årets ildsjæl”. Det er en 
person, som gør noget særligt for vores 
område. VBIF har til denne hyldest brug for 
indstillinger af kandidater.

Så kender du en, som fortjener titlen ”Årets 
ildsjæl”, så send os en mail med informatio-
ner og begrundelse for indstillingen, senest 
den 23. november til formand@vbif.dk

Personen vil blive hyldet til vores julearran-
gement den 4. december på Varnæs Skole 
Mere info herom følger.

Slutspurt på 
genbrugsmarkedet
Kik ind på Søndergade 18 i Varnæs

Den årlige Basar 
finder sted på 
Varnæs Skole 
søndag den 20. november 

kl. 14.00 -16.00 .
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Varnæs-Bovrup
Bogudlån
Plejecenteret, Nørrekær 15, Bovrup

Nye bøger 
Kim Leine: 
Karolines kærlighed

Sanara Alex Bertelsen: 
Jeg er jo her (Tønderpigen)

Victoria Hislop: 
En aften i august

Janet Skeslien Charles: 
Hemmelighedens bibliotek

Natasha Lester: 
Den franske fotograf

Elly Griffiths: 
Døden på museet

Støt os - husk medlemskab!
Det koster 50 kr. årligt at være medlem.  

Du kan indbetale på Bogudlånet eller  

på kontonr. 9797 - 000551783. 

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

Mørke skyer over 
Varnæs-Bovrup Bogudlån
Vi har 1. juli fået brev fra Kultur- og Fritids-
nævnet i Aabenraa Kommune, om at vi pr. 
1. januar 2023 ikke længere får tilskud til 
at drive Bogudlånet. Tilskuddet er gået til 
indkøb af nye bøger og til IT. 
Bogudlånet er drevet udelukkende med 
frivilligt arbejde.
Vi har siden starten i 2008 fået omkring 
25.000 kr. pr. år til bøger og IT, hvilket har 
gjort, at vi har kunnet købe nye bøger og 
abonneret på et bibliotekssystem. Biblio-
tekssystemet er nødvendigt, for at vi kan 
holde styr på vores bøger, at vi kan søge på 
bøger og læse beskrivelse af bøgerne.
Vi ved, at uden midler til nye bøger, vil der 
blive meget lidt aktivitet. Det er de nyeste 
bøger der fortrinsvis bliver lånt.
Vi kan søge nogle midler til frivilligt socialt 
arbejde, hvilket vi naturligvis også vil gøre, 
men det er jo usikkert, om vi får noget 
bevilliget.
Vi har sendt en protestskrivelse til Kulturud-
valget, hvilket ikke har givet noget resultat, 
da beslutningen var taget, inden vi fik 
noget at vide.
Vi vil kæmpe med næb og klør for at kunne 
bevare og drive Bogudlånet, således at 
vore brugere stadig vil bruge os, fordi vi 
har mange af de nyeste bøger, samt at vi 
ofte opfylder vore låneres ønsker om en 
bog. Plejehjemmets beboere kigger også 
forbi, og der er flere lånere med adresse på 
Plejehjemmet.

Vi opfordrer til, at man melder sig ind 
som medlem af bogudlånet.

På Varnæs – Bovrup Bogudlåns  
bestyrelses vegne 
Grethe Petersen

Slutspurt på 
genbrugsmarkedet
Kik ind på Søndergade 18 i Varnæs

Den årlige Basar 
finder sted på 
Varnæs Skole 
søndag den 20. november 

kl. 14.00 -16.00 .
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Foreningen afholder:

Generalforsamling
Mandag den 24. oktober 2022 kl. 19.00 på Aktivcenteret i Bovrup.
Dagsorden ifølge vedtægter.
Efter generalforsamlingen vil fhv. politimand Svend Jepsen fra Tønder fortæller om sin 
vandring på Caminoen. Svend Jepsen er født og opvokset i Bovrup.

Allehelgens søndag
Søndag den 6. november 2022 kl. 15.00
I år foregår kransenedlægning før gudstjenesten. Kransenedlægning og mindeord ved 
Holger Warncke, Bovrup, ved mindesmærket for de faldne fra vores sogn i 1. Verdenskrig.

Historisk Aften
Onsdag den 16. november 2022 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 grænsegendarmernes historie og deres skæbne under 2. Verdenskrig.

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

Historisk Sogneforening for 
Bovrup - Varnæs
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Fjernvarme  
i Varnæs og Bovrup
Den 7. september var der på Sundeved 
Efterskole et informationsmøde om fjern-
varme i Varnæs og Bovrup, og hvor langt 
vi er i den proces nu. Der var omkring 150 
fremmødte. Det viser at interessen er stor.

Mødet blev indledt af VB-Energi, hvor Jens 
Grønbæk fortalte om baggrunden, for at vi nu 
arbejder med en fjernvarmeløsning i Varnæs- 
Bovrup.

Tommy Palmholt, Aabenraa Fjernvarme 
orienterede om, hvad et fjernvarmeselskab 
er, og hvordan det drives. Han orienterede 
om, hvordan de ser, at Varnæs og Bovrup kan 
forsynes med fjernvarme. Som alle ved, er 
der sket voldsomme prisstigninger det sidste 
halve år på de forskellige energikilder, træflis, 
gas og el. Det påvirker forudsætningerne og 
dermed også hvilken løsning der vælges. 
I første omgang var det en ø-løsning, hvor 
varmekilderne er placeret i vores område, der 
blev beregnet på. De ændrede forhold har
bevirket, at der nu undersøges, hvor stort et 
bidrag en fjernvarmeledning fra Felsted vil 
kunne yde. 

Samtidig undersøges, om en løsning er reali-
stisk, hvor en eller to lokale vindmøller leverer 
strøm til opvarmningsanlægget.
(De sider, Aabenraa Fjernvarmes præsenterede 
på mødet kan findes på Borgerlaugets hjeme-
side: https:vbborgerlaug.dk)

Aabenraa Fjernvarme forventer inden Jul at 
kunne præsentere et fjernvarmeprojekt for 
Varnæs og Bovrup.

I projektet vil vilkårene være beskrevet, og 
hvad økonomien vil være for den enkelte 
med en tilslutning til fjernvarmen.

På mødet var der en klar tilkendegivelse fra 
forsamlingen om, at der skal arbejdes videre 
for at få fjernvarme til Bovrup og Varnæs. Der 
var også en klar opbakning til at gå videre 
med en løsning omkring en lokal placeret 
vindmølle, der bidrager med strøm til op-
varmningen.

Fra VB-Energis side er vi godt tilfredse med 
mødet og den store opbakning, vi kan kon-
statere, der er for at vi skal arbejde videre. Vi 
vil informere på Facebook siden ”VB-Energi” 
og på Borgerlaugets hjemmeside om det 
videre forløb.

VB- Energi
Jens Grønbæk, Lars Kruse og Peter Højer
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indsamling
søndag den 2. oktober

Vil du være med? 
På opfordring fra vores tidligere sognepræst 
Povl Callesen vil der i år blive forsøgt at få 
oprettet et indsamlingsteam her i Varnæs  
til fordel for Røde Kors indsamlingen, der 
foregår søndag den 2. oktober i hele 
Danmark. 

I år går indsamlingen bl.a. til at hjælpe krigs-
ramte børn og voksne i Ukraine, Afghanistan 
og Yemen samt børn i udsatte familier i Dan-
mark. Skulle du have lyst til at være indsamler 
her i vores område, kan du tilmelde dig her. 

Vi mødes søndag den 2. oktober kl. 9.30 til  
en kop kaffe og et rundstykke her i atelieret 
Hipholm 2, Varnæs. Vi fordeler opgaven  
imellem os – og der indsamles penge fra  
kl. 10.00 til kl. 14.00.

Du kan tilmelde dig på annhelene@bbsyd.dk 
eller tlf.: 29 61 46 11.

Med venlig hilsen
Ann Nissen

Tirsdagsklubben
Mødetidspunkter for Tirsdagsklubben 
mellem kl. 14.30 og kl. 16.30 i 
oktober og november:

Den 11. oktober 2022
Den 25. oktober 2022
Den 8. november 2022
Den 22. november 2022

Alle er velkomne.

Torsdagsklubben
Vennekredsen for Bovrup Plejehjem 

afholder torsdagsklub flg. torsdage: 

Den 25. august

Den 8. og 22. september

Den 6. og 20. oktober

Den 3. og 17. november

Den 15. december  

Alle er velkommen og kan købe kaffe  

og kage til 25 kr. Vi starter med fælles 

kaffe og kage kl. 15.00, hvorefter der  

er en form for underholdning/ hygge.  

Det kan være sang, spil, banko og hvad  

I ellers kunne tænke jer.

Vi glæder os til at hygge med jer.
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søndag den 2. oktober
Julemarked 
på plejehjemmet

Vennekredsen afholder Julemarked  
på plejehjemmet

 lørdag den 19. november kl. 14.00.
 

Vi har dækket op til det store kagebord  
med alverdens lækkerier.

Spis hvad du kan for 60 kr. pr. person.  
For børn er prisen 30 kr.

Kaffe/te og saftevand er inkl.

Vi har også salg af hjemmebagte småkager 
og smukke dekorationer.

Tombolaen er fyldt op med spændende gevinster. 
Kom og prøv lykken.

Tag familien med til en hyggelig eftermiddag.

Vi glæder os til at se jer.
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