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

10.  januar 2022
Næste nummer af Bladet udkommer 
sidst i  januar 2022.
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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

Som de fleste forhåbentlig har bemærket, er 
der i hvert nummer af Bladet en fast spalte fra 
Varnæs-Bovrup Bogudlån med en omtale af nye 
bøger, som er indkøbt. Der er heldigvis en del, 
der benytter sig af Bogudlånet, men vi vil gerne 
have flere lånere, og derfor vil vi gerne reklamere 
lidt for os selv. Vi har rigtig mange gode bøger, 
som blot venter på at blive lånt. Vi har næsten alle 
de nye krimier, og vi har de fleste af Pernille Juhls 
og Linda Lassens populære bøger om sønder-
jyske skæbner. Lucinda Riley vil vi også nævne. 
Hun har bl.a. skrevet serien om ”De syv søstre”, 
som er svære at lægge fra sig, når man først får 
begyndt. Det samme gælder bøgerne af Jeffrey 
Archer, som vi selvfølgelig også har. Vi har også et 
bredt udvalg af mange andre bøger, både nye og 
gamle, og i modsætning til de store biblioteker 
har vi sjældent ventetid. Vinteren står for døren, 
og hvad er mere hyggeligt end at sætte sig godt 
til rette med en god bog. Det gælder bare om 
at komme i gang. Det koster 50 kr. årligt at være 
medlem, men man kan også låne bøger uden at 
være medlem, og det er ganske gratis. Vi står klar 
hver onsdag fra kl. 18.30- 20.00 og hver fredag fra 
15.00-17.00. 

- Vi glæder os til at se jer.
medarbejderne ved Bogudlånet

Et godt tilbud

Nye bøger
Liza Marklund: Polarcirklen – Camilla Lachberg.                

Erik Valeur: Det er de oprørske der flygter 

Lars Mytting: Skæbnens blå tråde 

Anne Cathrine Riebnitzsky:  
Vindens port – Undervejs Dronning Margrethe. 

Fortæller til Tom Buk- Swienty –  
Jussi Adler- Olsen. Natrium Chlorid

 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



Nytårsbadning ved Varnæsvig 
Efter Corona pausen sidste år genoptager 
vi traditionen, hvor vi starter det nye år 
med en frisk dukkert ved Varnæsvig.
Det vil ske igen nytårsdag lørdag den 
01. januar 2022 – kl. 14.30.

Alle er velkomne – både de, der skal en tur i 
vandet - og dem, der vil nøjes med at se på 
og holde håndklæder. 

Inden vi tager en tur i vandet, vil der være 
tændt op i den nye bålhytte. Efterfølgende 
er der til alle varm kakao, kaffe og en bolle 
på ”Den Gyldne Løve”. Det kan fås for kr. 25,-  
Vi håber der er mange, der vil med os i van-
det nytårsdag, og ser frem til at vi kan ønske 
hinanden godt nytår ved den lejlighed.

Varnæsvig vinterbadere

Nytårsbadning Historisk Sogneforening for 
Bovrup & Varnæs

Foreningen har afholdt generalforsam-
ling den 25. oktober, og efter konstitu-

ering ser bestyrelsen således ud:
Formand:  ............... Jes Ove Petersen
Næstformand: ....... Bjarne Heikendorf
Kasserer: ................. Gurli Olsen
Sekretær: ................ Gudrun Petersen
Arkivleder: .............. Viggo Petersen
Best. medl: ............. Svend Petersen
Best.  medl: ............ Marius Frellesen
1. Suppleant: ......... Erling Jørgensen
2. Supp./revisor: ... Finn Christiansen
Revisor:  ................... Holger Warncke
Revisorsupp.: ......... Peter S. Petersen

Historisk Aften
Onsdag den 2. februar 2022 kl. 
19.00 på Aktivcentret i Bovrup.

Jørgen Jessen Svendborg, der har sejlet 40 
år ved rederiet J. Lauritzen vil fortælle om:

” Livet til søs på de syv verdenshave”
Jørgen er søn af tidligere malermester 

Jessen fra Bovrup.

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

Foto: Peter H
øjer
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Lidt forsinket i forhold til sidste år- grundet 
Corona- var vi rundt for at sælge/ forny 
medlemsskaber. 

Vores arkivleder Viggo Petersen i Historisk 
Forening for Bovrup – Varnæs har lavet 
det færdige program for 2021 -2022, som 
udleveres ved fornyelse af medlemskab. 
Alle i bestyrelsen incl. suppleanter er sat på 
opgaven med at forny medlemskabet.  
For mit eget vedkommende havde jeg – 
ligesom sidste år – fået tildelt medlemmer  
i både Bovrup og Varnæs.

At komme rundt til alle jer dejlige medlem-
mer er en fornøjelse. Alle steder bliver man 
modtaget med et ”ja til at være medlem”, 
når det fortælles, man kommer fra Historisk 
Forening. Jeg er sikker på, at mine kolle-
gaer i bestyrelsen og suppleanter har den 
samme gode oplevelse! Det er ikke altid, 
når man besøger en husstand, at der er 
nogen hjemme, men så må man jo prøve 
igen og finde et andet tidspunkt på dagen. 
Det gør jeg gerne, for det er spændende 
at snakke med jer hver især. Man får vendt 
verdenssituationen, historier om en forgan-
gen tid osv., så nogle dage bliver det ikke til 
mange besøg.

Et af de medlemmer, jeg havde fået tildelt, var 
Tove Jørgensen i Varnæs. Tove fortalte mig 
sidste år, at hun er besiddelse af original-
dokumentet fra Kleinbahn Apenrade -  

Historisk Forening for 
Bovrup - Varnæs

Gravenstein med anlægsudgifter af side-
sporet til mejeriet i Varnæs. Det spurgte 
jeg ind til igen i år og vi aftalte, at hvis hun 
fandt dokumentet, ville hun ringe til mig.
Tove ringede tilbage og fortalte, hun havde 
fundet dokumentet og oversættelsen hertil. 
Originalen er skrevet på Gotisk-Tysk. Jeg be-
søgte Tove igen og fik betroet dokumentet, 
som er fra år 1899. Det ligger nu på Arkivet 
sammen med nogle fine salmebøger – der 
har været brugt til konfirmationer – samt 
en gammel bog med indskriften: ”En liden 
Bog til Konfirmationen”. Bogen er fra 1905. 
Tusind tak til Tove!

Når dette læses, er generalforsamlingen og et 
par af foreningens arrangementer overstået.

Forhåbentlig har I – kære medlemmer – 
deltaget i nogle af dem, og der er jo mere 
at glæde sig til i året 2022, der med hastige 
skridt banker på. Arkivet er – som anført i 
programmet – åbent mandag fra kl. 14 – 16 
i vinterhalvåret. Vi glæder os over ethvert 
besøg og til at modtage effekter, der gør 
historien mere levende.

Med dette indlæg vil jeg på egne og Histo-
risk Forenings vegne sige tak til hver især 
og ønske jer alle en rigtig Glædelig Jul og et 
velsignet Godt Nytår.

Venlig hilsen
Bjarne Heikendorf
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Måske fjernvarme til Varnæs og Bovrup
Som der tidligere har være omtalt i Bladet, 
så undersøges det for tiden hvilke mulig-
heder, vi har for en bæredygtig opvarmning 
af vore boliger i Varnæs - Bovrup området. 
Det er gruppen VB-Energi, der er tilknyttet 
Borgerlauget, der står bag projektet.
I den forbindelse har der været et møde 
med Aabenraa Fjernvarme for at afdække 
mulighederne for, at Bovrup og Varnæs kan 
forsynes med fjernvarme. Vi forventer en 
tilbagemelding inden udgangen af året, om 
hvordan vore muligheder er for på sigt at 
blive tilsluttet. Det var et godt møde, og vi 
har positive forventninger.

For tiden planlægges, at Felsted og Tumbøl 
forsynes med fjernvarme. Det ser ud til, 
at tilslutningen der bliver så stor, at det 
projekt vil blive realiseret. Når fjernvarmen 
kommer til Felsted og Tumbøl, er det et 
godt skridt i retningen af, at vi I Varnæs og 
Bovrup også kan blive tilsluttet.

Overvejer du at udskifte din 
opvarmningskilde – så læs her!

Der er gennem konsulentfirmaet Planener-
gi foretaget en screening af de nuværende 
opvarmningskilder i Varnæs og Bovrup. Det 
materiale er et godt grundlag for Aabenraa 
Fjernvarme for at vurdere mulighederne for 
fjernvarme i Bovrup og Varnæs.

Så derfor, står du og overvejer at udskifte 
din varmekilde nu, så vil det nok være klogt 
at vente til først i det nye år, hvor vi forven-
ter at få en afklaring af, om fjernvarme på 
sigt vil blive tilbudt i Varnæs og Bovrup.
Der vil blive informeret nærmere, når vi får 
en afklaring fra Aabenraa Fjernvarme. 

Vi kan følges på Facebook: ”vbenergi Var-
næs Bovrup grøn energi”

VB Energi   
Jens Grønbæk
   
Varnæs- Bovrup Borgerlaug
Peter Højer

VARNÆS SØNDERGADE 18

Hele december – Julemarked – lopper/retro, 

pyntegrønt og dekorationer.

VARNÆS SØNDERGADE 14

Boligfællesskab, 1. salen, møbleret. For pendlere, – 

midlertidigt eller fast. Kontakt 60732033

BRANDSTATIONEN I VARNÆS

Mødetidspunkter for tirsdagsklubben for 

december og januar! 

07. DECEMBER 2021  – vi laver juledeko-

rationer af medbragt gran m.m. og der er 

gløgg, æbleskiver og kaffe.

21. DECEMBER 2021 

04. JANUAR 2022

18. JANUAR 2022

Mellem 
kl. 14.30 & 16.30. 

ALLE ER 
VELKOMNE!

OPSLAGSTAVLEN 
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”Flertals-parentesen” i overskriften var aktuel, 
da vort lokale arkiv ”Historisk Sogneforening 
for Bovrup & Varnæs” holdt generalforsam-
ling i arkivets lokaler d. 26. oktober. Grundet 
Corona-situationen blev generalforsamlin-
gen i okt. 2020 aflyst, så dette års forsamling 
– og beretning – gjaldt for 2 år.

Fremmødet var 22 medlemmer af forenin-
gen, som ellers i indeværende år har ikke 
færre end 292. Indledningsvis sang vi ”Det 
lysner over agres felt”, hvorefter formand 
Jes Ove Petersen bød velkommen. Peter 
Sørensen Petersen blev valgt som dirigent, 
Gudrun Petersen som protokolfører.

Jes Ove kunne for året 2019-20 berette, 
at i Coronaens skygge var kun 3 – ud af 5 
planlagte – arrangementer gennemført, 
nemlig kransenedlægningen Allehelgen 
Søndag ved mindesmærket for de faldne i 
1.Verdenskrig, en aften med tidligere chef-
redaktør Siegfried Matlock, der talte over 
emnet ”100 år – men også med blik fremad 
i det dansk – tyske grænseland”, samt en 
teaterforestilling på Sundeved Efterskole d. 
11.marts. Stykket hed ”Genforeningen”. Der 
var oprindeligt tilmeldt 200 tilskuere, men 
grundet den tilspidsede Corona- situation, 
overværede kun 60  den i øvrigt spænden-
de forestilling! Indeværende år havde – ang. 
arrangementer – været ”meget stille”!

Arkivleder Viggo Petersen kunne også 
berette om 2 forholdsvis stille år. Arkivets 
hjemmeside har hvert år ca. 2000 besøg. 
S.L.A. Landsorganisationen af Arkiver har pr. 
år ca. 34.000 besøg, heraf også vort lokale 
arkiv med  mange søgninger på bl. a. Frits 
Clausen. 

I året 2020 er alle gravstenene på Varnæs 
Kirkegård fotograferet. Billederne opbe-
vares i Arkivets PC med bl. a. det formål 
at hjælpe folk, der henvender sig ang. 
slægtsforskning. Her har Arkivet mange 
personoplysninger liggende og får hvert år 
mange henvendelser både via telefonop-
kald og mail. Til digitalisering af indkomne 
lysbilleder og fotoalbums er der nyindkøbt 
en scanner, der nu skal i brug!
 
Kasserer Gurli Olsen fremlagde regnskaber 
– også for 2 år – hvor det for 2019/20 viste 
et pænt overskud på 4.366,22 kr. Status 
sluttede med en balance på 73.446 kr. 
I året 2020/21 blev der også et lille over-
skud på 1859 kr. Det årlige kommunale 
tilskud på 15.000 kr. luner godt, men det er 
også flot, at hele 290 medlemmer i vort om-
råde trofast hvert år fornyer medlemskabet. 
Det vidner om sammenhold omkring vort 
Arkiv. Pr. 30.sept. var bankbeholdningen 
75.305,92 kr. Regnskaberne blev godkendt.

Under dagsordenens pkt. 5 var der valg til 
bestyrelsen, Der var genvalg til Gurli Olsen, 
Gudrun Petersen, Viggo Petersen og Svend 
Petersen – alle for 1 år. Jes Ove Petersen, 
Marius Frellesen og Bjarne Heikendorf blev 
også genvalgt – for 2 år.

Der var også genvalg til suppleanterne Finn 
Christiansen og Erling Jørgensen, samt 
revisorerne Finn Christiansen og Holger 
Warncke. Peter S. Petersen blev nyvalgt 
revisorsuppleant.

Efter generalforsamlingen holdt Lilly Laur-
sen – af mange i Bovrup kendt som ”Lilly 
Slagter” – et virkelig interessant og med-

Arkivets generalforsamling(er). 
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rivende foredrag om landmandssønnen 
Jens Jensen, der var født i 1860 på gården 
”Dybbølsned” uden for Dybbøl. Helt fra 
barnsben var han meget interesseret i plan-
ter, træer, skove og natur i det hele taget. I 
en alder af 24 år emigrerede han og hans 
(i familien uønskede) kæreste Anne Marie 
Hansen til USA. De bosatte sig i Chicago, 
hvor de blev gift, og han fik ansættelse ved 
parkvæsenet. Uden nogen formel uddan-
nelse markerede han sig hurtigt som have- 
og landskabsarkitekt. Hans tanke var, at 
storbyernes befolkning skulle have parker, 
hvor man kunne ”ånde frit”, dyrke friluftsliv 
eller blot nyde naturen.

Undervejs i foredraget fornemmede vi ty-
deligt Lillys store beundring for Jens Jensen 
og hans mange parker, som hun viste bil-
leder fra. Billeder, som hun selv har taget

 under sin og gemalen Hans’ USA-ture. 
Googler man ”Jens Jensen”, kommer der 
et væld af oplysninger om den i USA så 
kendte mand, men at læse om ham kan 
slet ikke sammenlignes med det flotte og 
nuancerede billede, Lilly tegnede af ham. 
Det var virkelig en stor oplevelse..!

Holger Warncke

Arkivalier på hylder
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