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ÅRETS ILDSJÆL 2022 
Elin Moldt, sammen med Karsten Schmidt 

SE SIDE 4



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

5. marts 2023
Næste nummer af Bladet udkommer 
sidst i marts.
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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 
Pernille Juhl: 
Mathilde og August

Anne Lise Marstrand Jørgensen: 
Sange om stilhed og hjem

Opfordring til at blive medlem
Da vi ikke længere får tilskud fra komme-
nen, vil vi gerne opfordre til at støtte os  
og blive medlem. 

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.

Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes  
den 22. februar 2023 kl. 19.00 på  
Plejehjemmet. Bogudlånet dagsorden 
ifølge vedtægterne.

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



Beklagelse fra redaktionen
Vi beklager meget, at der i det seneste nummer havde indsneget sig en fejl i Historisk 
Forenings omtale af deres arrangement den 1. februar. Se omtale af deres arrangement 
herunder.

 

Historisk Aften
Onsdag den 1. februar 2023, kl. 19.00 på Aktivcenteret i Bovrup.

Hansjørgen Boe Bonde, Guderup holder et foredrag med titlen: ”Fra købmandssøn til 
brugsmand” Hansjørgen vil fortælle om livet i Fårhus i halvfjerdserne og hans
videre karriere i brugsforeningerne gennem næsten 40 år.

Ændring af programmet

Aftenudflugten til Gråsten Slot og by 
Programmet er ændret fra tirsdag den 23. maj til mandag den 22. maj. 
Udflugten der er et samarbejde med højskoleforeningen, vil blive annonceret i næste 
udgave af Bladet.

 

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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Søndag den  4. december kl. 15.00  
holdt Varnæs- Bovrup Idræt forening 
(VBIF) i samarbejde med  Bovrup-  
Varnæs Frivillige Brandværn og Varnæs- 
Bovrup  Borgerlaug juleafslutning på 
Varnæs Skole. 

Tidligere år fandt arrangementet sted på 
Efterskolen, men på grund af Corona-
forsamlingsrestriktioner blev det i 2021 
afholdt udendørs ved Varnæs Skole.

Således også i år, hvor formand for VBIF  
Karsten Schmidt bød (den let frysende) 
forsamling velkommen og oplyste om efter-
middagens program, der som højdepunkt 
havde udnævnelsen af ”Årets Ildsjæl 2022”. 

Det skete kl. 16.00. I sin introduktionstale 
nævnte Karsten, at ”Årets Ildsjæl 2022” er en 
hyldest til en person i Varnæs-Bovrup områ-
det, som gør noget specielt ”igen” for vores 
område og til gavn for forenings livet. Nogle 
af kendetegnene for en ildsjæl er, at ved-
kommende er positiv, rosende/anerkenden-
de, en god kammerat, har fantastisk energi, 
er igangsætter og inspirator, en der ikke 
promoverer sig selv, men arbejder begejstret 
for en sag, som han/hun brænder for.

Han oplyste endvidere, at det er 14. gang 
denne titel uddeles, og takkede for de mange 
flotte indstillinger, foreningen havde mod-
taget. Der var stor ”spredning” blandt de 
nominerede, der helt bestemt alle var beret-
tiget og kvalificeret til hædersbevisningen, 
men – ligesom de foregående år – var det 
kun muligt at vælge én 

Årets Ildsjæl 2022
”Årets Ildsjæl”
I indstillingen for dette års ildsjæl fremhæves:

1.   Den gode energi, vedkommende  
skaber omkring sig.

2.  Sender altid anerkendelsen/rosen 
videre.

3.   Er ikke bange for samarbejde ”på tværs”, 
der gavner børnene/spillerne/delta-
gerne.

4.   ”Der løftes i flok” – ingen kan alt, men 
sammen kan vi det hele.

5.  Ses ofte i bybilledet med et eller andet 
initiativ, hvor der gøres en stor forskel 
på en meget positiv og energisk måde

6.   En tovholder der får ting til at glide, og 
hvor alle bliver set.

7.   Har i mange år været en fast del af  
Varnæs Byfest – herunder børneudval-
get, byfesten om søndagen, turnering 
samt kaffebord under Varnæs-revyen.

8.   Frivillig hjælper ved Landsstævnet i 
Svendborg.

9.   Medarrangør vedr. Tour de France, hvor 
VBIF havde en bod i Felstedskov.

10.  Har tidligere i JyskeVestkysten været 
nævnt som ”Hverdagens Helt” under et 
maratonløb.

11.   VBIF-fodboldafdelingen, som indstil-
lede er en stor del af, fik hæderen som 
”Årets Fodboldklub 2019”. Samme 
afdeling blev udnævnt til ”Årets 
Børneklub” i 2022.

12.   Sidst, men ikke mindst har vedkom-
mende arrangeret løb for området vedr. 
indsamling til Diabetes-løb. Det lyder 
let, men hele ca. 60 løbere var med til 
hel/halv maraton eller 7 km. rute, samt 
efterfølgende mad, kaffe og kage. 
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Karsten nævnte sluttelig, at Årets Ildsjæl 
således er en person, der favner bredt, er
både positiv og hjælpsom i mange sam-
menhænge og sammen med sin familie
betyder rigtig meget for vores område! 

Omkring familien – bemærkes der en
fantastisk opbakning, hvor der altid er smil 
og godt humør. Man tager tingene, som de

kommer, og er der problemer, får man dem 
løst…!

Efter denne flotte indstilling var næppe 
mange i tvivl om, at ”Årets Ildsjæl 2022”  
er Elin Moldt, som det ses på forsiden af 
Bladet, var der stort smil på hos både over-
rækker og modtager af det synlige bevis for 
hæderen: Kaj Bojesen’s festlige abe.
Elin er jo køkkenleder på Sundeved Efter-
skole, og ”Bladets udsendte” spurgte hende
forsigtigt, om ikke ”Aben kunne følge 
med” – på arbejde næste dag, så jeg kunne 
forevige hende på arbejdspladsen i selskab 
med Aben. Det lykkedes.

Et stort TILLYKKE til Elin
Hæderen er dig vel undt og fuldt fortjent!

Sammenkomstens videre forløb bød på 
mulighed for køb af både gløgg, varm kakao, 
æbleskiver, grillpølser, øl og vand. Endvidere 
fællessange til akkompagnement af Karen 
Hanne Munk på klaver. Det gik fint, trods 
svag belysning på nodehæftet og lidt
halvkolde fingre…!

Besøget af Julemanden med alle godtepo-
serne gjorde stor lykke hos børnene!
Holger Warncke
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Den daværende borgerforening modtog i 
foråret 2012 nøglerne fra Aabenraa Kom-
mune og det formelle ansvar for bygnin-
gerne. Bygningen blev overdraget for 1,- kr. 
med den betingelse at bygningen benyttes
til almene formål for borgerne i Varnæs og 
Bovrup. Det formål er stadig gældende.

Bygningen på Varnæsvej 680 A blev opført 
i 1948 til at huse Varnæs Frivillige Brand-
værn. Samtidig fungerede det også som 
redskabsrum for den lokale vejmand. Der 
blev senere opført en tilbygning så brand-
stationen kunne huse to køretøjer. I 2010 
nedlægges Varnæs Frivillige Brandværn 
og bliver sammenlagt med Brandværnet i 
Bovrup.

I perioden 2012-2016, er Jette Borch, 
Kirsten Krog og Frans Hansen udpeget af 
daværende Borgerforening, til at være tov-
holder på projekt Brandstation - Borgerhus.
Jette Borch skriver: Her er historien om THE 
BRANDSTATION i Varnæs, - kort fortalt og til 

inspiration for kommende grupper/enkelt 
personer, - der ønsker at anvende lokalerne 
og fællesarealerne - til kulturelle/almene 
formål ud fra borgerønsker.

Den daværende borgerforening modtog 
i foråret 2012 nøglerne og det formelle 
ansvar for bygningerne. Der blev udpeget 2 
tovholdere, der i forening skulle forsøge at 
starte ”noget” almennyttigt på benene. De 
2 var Kirsten Krog og Jette Borch begge Var-
næs og begge med erfaringer fra opstart 
af borgerhuse i henholdsvis Nordborg og 
Aabenraa (Nygadehuset), -og på trods af 
lidenheden, kom der GANG I DEN gamle 
Brandstation gennem 4 hektiske år.

Gruppen bag varnæs brand fik også formel 
anvendelsesret på mejerigrunden og krattet.

Brandstationen i Varnæs  
10 års jubilæum som medborgerhus
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HVAD NU? - Er der gang i den i Varnæs/
Bovrup til endnu en gang at engagere sig i 
aktiviteter med udgangspunkt fra Brandsta-
tionen i Varnæs.

DER VAR ENGANG ...
KAN VI GØRE DET IGEN?
Bak op om fyraftensmøderne i ”Kantinen” 
som tirsdagsgruppen tager initiativ til 
andet sted i Bladet.

Overskriften er snak, idegenerering, evt. 
danne en aktivitet, der igen åbner op for 
kreativitet, udfoldelse, hyggeligt samvær, 
o. m. a. Jeg har været der og vi er flere der 
gerne er behjælpelig med erfaringsdeling 
o.a. – siger Jette

Tirsdagsklubben er fast bruger af Brand-
stationen og mødes hver anden tirsdag. 
Møde datoerne annonceres her i Bladet.  
I sommeren 2022 blev petanquebanen  
renoveret. Den benyttes at tirsdagsklub-
ben. I brandstationen er der et krolfsæt  
som tidlige har været benyttet. Det kun ne 

Tirsdagsklubben
Vi mødes alle tirsdage i ulige uger på Varnæsvej 680 kl. 14.30 -16.30.Mødedatoer i februar og marts:  14. februar

28. februar
14. marts
28. marts
Alle er velkomne.

måske trænge til at blive luftet igen. Hygge 
og socialt samvær er det der er i fokus hos 
tirsdagsklubben. Der er køkken og plads til 
omkring 15 per soner i mødelokalet. Her er 
mulighed for  at arrangere fællesspisning. 
Mulighederne er der – benyt dem!

Alle er velkommen til at deltage i tirsdags-
klubben. Vi ser også gerne nye grupper 
benytter Brandstationen. Hvis du / I er  
interesseret kan I henvende jer til Peter 
Højer på tlf.: 28 90 27 38.

Varnæs Bovrup Borgerlaug
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Vi har siden informationsmødet i septem-
ber arbejdet for at finde en løsning på at få 
fjernvarme til Bovrup og Varnæs.

Der er udsigt til, at Aabenraa Fjernvarme i 
løbet af februar i 2023 kan tilbyde fjernvarme 
i Varnæs og Bovrup og på det tidspunkt har 
fastsat hvad det vil koste os. Der har været 
undersøgt på kapaciteten ved at videreføre 
fjernvarmerørene fra Felsted til Bovrup. Analy-
sen viser, at den rørføring, kombineret med en 
akkumuleringstank, vil give tilstrækkelig med 
varme til at dække behovet i vores område.

Den løsning er grundlaget for det projektfor-
slag der er udarbejdet i samarbejde med Plan-
Energi. og Aabenraa Fjernvarme. Projektfor-
slaget viser en positiv økonomi ved realisering 
af projektet både i forhold til vores boliger, 
fjernvarmeværket og samfundet.

Løsning betyder, at vi fra starten vil blive 
tilknyttet det eksisterende fjernvarmenet 
og kan være forsynet med varme fra flis- og 
halmfyrede anlæg fra starten. Der er indgået 
aftale med Aabenraa Fjernvarme om at mod-

Så er der udsigt til fjernvarme
tage overskudsvarme fra kommende Power  
to X anlæg, og der arbejdes også videre med 
at tilknytte vindmøllestrøm til opvarmningen.

Energistyrelsen kan yde et tilskud for konver-
tering fra olie og gas til fjernvarme. Beløbet er 
kr. 20.000,- pr. bolig og ordningen åbner igen 
sidst i januar. Aabenraa Fjernvarme søger 
puljen. Tilskuddet skal være bevilget, inden 
Aabenraa Fjernvarme kan fastsætte den en-
delige økonomi for tilslutningen. Projektfor-
slaget fremsendes til godkendelse i Aabenraa 
Kommune, som kan behandle forslaget med 
en betingelse om, at der ydes tilskud fra Ener-
gistyrelsen til konverteringen. Hvornår vi kan 
mærke fjernvarmen i vores radiatorer, kan vi 
ikke sige noget bestemt om nu, men at det vil 
ske i løbet af 2024, vil være et godt bud.
Der vil blive informeret på hjemmesiden 
vbborgerlaug.dk og på Facebook siden: VB 
Energi om informationsmødet der kommer, 
når Aabenraa Fjernvarme er klar med at 
tilbyde fjernvarme.

Sundeved Efterskole  
Aabenraa Fjernvarme VB – Energi
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BOVRUP VANDVÆRK 
a.m.b.a.
indbyder alle andelshavere til Generalforsamling

Onsdag den 15. marts 2023 kl. 19.30  
på Sundeved Efterskole.

Dagsorden:
 1.   Valg af dirigent og protokolfører
2.  Bestyrelsens beretning. 
3.  Regnskab 2022. 
4.  Indkomne forslag. 
 5.  Valg til bestyrelsen: 
   På valg er: 
  Kristian Kristiansen 
 Thomas Jensen 
 Finn Christiansen 
 Valg af 2 suppleante 

6.  Valg af revisor: 
 På valg er:  
 Kirsten Billund 
7.  Eventuelt:

Bestyrelsen
NB. Vedr. regnskab 2022 samt yderligere informationer om Bovrup 
Vandværk, henvises til vores hjemmeside www.Bovrupvand.dk.
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Basar
Søndag den 20. november 2022  blev  

der afholdt basar på Varnæs skole.

Grethe Petersen holdt åbningstalen.

Det var et rigtigt godt , og der var blevet 

fremstillet mange fine hjemmelavede ting 

til tombola og butik. Der blev solgt jule-

kalendere til fordel for Byens Rum. 

Traditionen tro var der sønderjysk kaffe-

bord. Det var en meget hyggelig eftermid-

dag. Overskuddet vil gå til noget lokalt.

Astrid Kryger Enevoldsen
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