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Onsdag
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BOVRUP

Traditionen tro, blev der lørdag den 25.
juni afholdt ringridning i Bovrup. Vejret
var perfekt, med sol fra en skyfri himmel.
Fra kl. 9.00 var der gratis morgenmad i
teltet, med ca. 80 deltagere. Efter kaffe
og rundstykker, var der quiz i viden om
Varnæs-Bovrup i gamle dage. Det satte
livligt gang i snakken tværs over bordene.
Til de heldige, som havde ramt rigtigt, var
der fine præmier.
I selve ringridningen deltog 69 ryttere,
heraf 8 børn. Og deltagerantallet var i den
øvre ende af det forventede.
Syv deltagere tog alle 24 ringe, og efter
en lang og spændende omridning blev
resultatet:
Konge: Hans Nicolaisen fra Dybbøl
Kronprins: Ditte Jørgensen fra Dybbøl
Prins: Gert Hansen fra Kliplev
Astrid Kryger Enevoldsen
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Grundlovsmøde
Grundlovsmødet 2022 blev holdt i det
flotteste solskin med et stort fremmøde.
Fjorden blinkede i det fjerne ved det
rekreative område ved Varnæsvig.
Jens Grønbæk indledte Grundlovsmødet.
Vi sang en sang, og så var det tid til Grund
lovstalen. Henrik Becker-Christensen holdt
ikke blot en Grundlovstale, han fortalte som
historiker med særligt fokus på grænse
egnen Grundlovens historie.

Det er Grundloven, der sikrer os vores
frihed. Den grundlovssikrede beskyttelse
af friheden skal vi dog værne om. Efterfølgende sang vi fra Højskolesangbogen
med Karen Hanne Munk ved klaveret.
Til sidst kunne man købe ringriderpølser
og lidt at drikke til. De fremmødte fordelte
sig over arealet.
Det var et dejligt Grundlovsmøde!
Benedicta Pécseli

Basararbejde - vil du være med?
En lang sommerferie er ved at være
forbi, og vi starter op igen mandag den
5. september.
Hvad er så Basararbejde? Vi samles i Konfirmandstuen i Varnæs hver anden mandag
kl.14.00. Vi synger og drikker kaffe i godt
2 timer. Der hækles, strikkes og broderes alt
imens snakken går. Der bliver også læst op
af en god roman.
Formålet er at være sammen og at producere ting til vores årlige BASAR på Varnæs
Skole. Overskuddet herfra går dels til De
Danske Sømænds- og Udlandskirker og
til lokale formål.
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Har du lyst til at være med, er du meget velkommen. Du får udgifter til dit håndarbejde
betalt, og det er ikke mængden, det kommer
an på, men det gode samvær.
Basaren afholdes i år den 20. november
kl. 14.00 - 16.00 på Varnæs Skole.
Derefter holder vi pause til først i januar og
slutter lidt før påske.
Vil du vide mere ring gerne til
Grethe Petersen tlf.: 21 39 52 55

Blåt Flag ved Varnæsvig
Lørdag d. 11. juni var det ”flagets dag” ved
Den Gyldne Løve. Det Blå Flag, der er Friluftsrådets godkendelse/anerkendelse af både
strandens renhed og badevandets gode kvalitet, blev hejst ved en lille højtidelighed, som
Varnæs-Bovrup Borgerlaug havde inviteret til.
I sin velkomst til de 28 fremmødte udtrykte
formanden Peter Højer sin glæde over, at
stranden med det gode badevand hvert år
benyttes af mange – både turister og lokale!
Herunder især Vinterbaderne, Bådelaugets 60
fiskere og VBIF’s Havkajak. Sluttelig takkede
han Aabenraa Kommune og Friluftsrådet for
støtten til – og arbejdet for – at vores strand
hvert år bliver ”værdig” til det Blå Flag.
Formanden for Udvalget for Bæredygtig
Udvikling, Erik Uldall Hansen roste beboerne
for den fine strand og dens mange faciliteter,
bl. a. badebroen, redningskransen, toiletbygningen og bålhytten. Kommunen har på sin
112 km. lange kyststrækning ikke færre end
11 strande, der har fortjent kvalitetsstemplet
Blåt Flag. Det faktum nævnte også formanden
for Friluftsrådet Finn Sørensen, og han fortalte
til sammenligning, at Sønderborg Kommune
med sin 251 km. lange kyststrækning kun har
9 strande, der er kvalificerede til det Blå Flag.
Haderslev Kommune har en 118 km. lang
kystlinje med kun 5 ”Blå Flag-strande”!

Holger Warncke

Foto: Ann Nissen

Det Blå Flag blev herefter – ved fælles hjælp
– hejst af ”Årets Vinterbader” Tine Olsen og
formand Peter Højer. Sammenkomsten sluttede – traditionen tro – med servering af en
grillpølse med tilbehør. I det gode sommervejr kunne den nydes med den flotte udsigt
til vores rene strand!
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Historisk Sogneforening for

Bovrup - Varnæs

Arrangementerne fra vores program for
2022 -2023 er lagt ud på Varnæs – Bovrup
Borgerlaugs hjemmeside: vbborgerlaug.dk.
Klik på ”kalender”, så kan I se vores
arrangementer til og med februar 2023.
Som noget nyt i vores nye program er,
at den historiske aften i Varnæs bliver afholdt i Konfirmandstuen i Præstegården
i stedet for på Varnæs Skole.

Åbningstider på arkivet
Her i sommerhalvåret er arkivet kun
åbent efter aftale med en medarbejder
fra arkivet.
Arkivleder
Viggo Petersen Bovrup Kirkevej 47
Tlf.: 74 68 00 83 / 24 27 36 83
arkivet@bovrup-varnæs sognearkiv.dk
www.bovrup-varnæs-sognearkiv.dk

Varnæs vandværk
I slutningen af juni lukkede Varnæs Vandværk for
vandet i nogle få timer. Vi skulle have forbedret
trykket på vandføringen til Gl. Skovbøl.
Vi annoncerede så godt vi kunne på Facebook, men
vi var nødt til at ’låne’ andre foreningers sider på
Facebook for at nå ud til så mange som muligt.
Vi har endnu ikke så mange medlemmer, som vi
har forbrugere og medejere.
Bliv medlem af gruppen og bliv informeret hurtigt
Så dette er en opfordring til at du – kære læser
– melder dig til Varnæs Vandværk på Facebook.
Så er du med, når vandværket formidler nyheder
– store som små, på facebook.
Benedicta
Pécseli

6

Tirsdagsklubben
Mødetidspunkter for
Tirsdagsklubben fra
kl. 14.30 -16.30 for
august og september.
02. august 2022
16. august 2022
30. august 2022
13. september 2022
27. september 2022
Alle er velkomne.

Sct. Hans

ved Naldtang

”Vi vil fred her til lands, sankte Hans,
sankte Hans” synger vi hvert år, når
midsommeren fejres. Således også i
år, hvor Varnæs-Bovrup Borgerlaug
havde inviteret til fest og bål
ved Naldtang.
Vejret var virkelig ”midsommerligt” med høj
sol og en svag sydøstlig vind, og de ca. 150
fremmødte kunne allerede fra kl. 19.30 nyde
en grillpølse med tilbehør.
Kl. 20.30 blev bålet tændt, hvorefter aftenens
taler Karsten Gram fik ordet. Hans tema var:
”Vi er bedst, når vi er glade”, og han fremdrog
flere citater fra journalist Mikael Kambers bog
af samme navn. Nævnte også, at vi langt om
længe er nået en midsommeraften, hvor vi
kan mødes som i ”gamle dage” – uden Corona-restriktioner, men at vi lever i en verden,
hvor dele af demokratiet er truet, at der er
katastrofer rundt omkring os – og desværre

også krig! Sluttelig opfordrede han os alle til
at huske de positive tildragelser i livet.
Efter talen sang forsamlingen – alt mens bålet
sendte gnister højt mod himlen – Holger
Drachmanns skønne vise: ”Vi elsker vort land”,
hvor det i 2. vers også hedder: ”men ved
midsommer mest”! Langsomt, men også kun
langsomt, opløstes forsamlingen, der nød
den virkelig flotte sommeraften.
Holger Warncke
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Tour de Dagpleje løb af stablen
De kommunale Dagplejere fra
Varnæs-Bovrup-Felsted har sammen
med dagplejebørnene cyklet Tour
de Dagpleje. På Etape 1 cyklede vi i
Varnæs-Bovrup og på Etape 2
cyklede vi i Felsted.

Vi startede Tour de Dagpleje i
Felsted ved Maskincenter
Felsted, hvor vi så store
maskiner. Altid et hit hos
dagplejebørnene. Alle børn fik et stort
blad med store traktorer med hjem.

Vi pyntede vores cykler med gule guirlander og flag. Alle børn og dagplejere havde
gule Tour T-shirt på. Vi ville gerne ud og
være synlige i vores byer, og vi havde
derfor lavet to cykelruter.

I Felsted by var mange mødt op for at vinke
til os med flag. Ved Bakkehuset Felsted stod
alle børn og voksne klar med flag og sammen sang vi "Jeg er så glad for min cykel".

Etape
1

Vi startede Tour de Dagpleje
Varnæs-Bovrup på torvet i
Varnæs, hvor vi blev mødt af
flere, som heppede på os. Vi cyklede rundt i
byen, og på Smedegade var der pyntet flot
op med flag, dukker og bamser. Børnene
var så begejstrede.
I Bovrup stod børn og voksne fra Børne
haven Regnbuen klar til at tage imod
os med flag. Det var så festligt. Der stod
mange og vinkede til os på hele ruten.
Vi sluttede dagen på Plejehjemmet i
Bovrup, hvor børnene kørte på scootere,
vi pustede sæbebobler, drak saftevand,
og sang sammen med beboerne på
plejehjemmet. Vi spiste vores madpakker,
inden vi cyklede hjem igen.
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Etape
2

Et sted på Møgelmosevej stod en hel flok
og tog imod os. Der var der en, der havde
malet et flot "Tour de Dagpleje" skilt, og
pyntet med gule blomster. Vi fik også en is.
Tusind tak til alle de fremmødte for den
store opbakning til Tour de Dagpleje i
Varnæs-Bovrup-Felsted. Vi har haft nogle
helt igennem fantastiske Tour dage.
Vi ønsker jer alle en god sommer.

De bedste Tour-hilsner fra
Dagplejebørn og Dagplejere
i Varnæs-Bovrup-Felsted.

Dagpleje
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