Varnæs Sogns
Kirkeblad
DECEMBER 2021 / JANUAR 2022 · 35. ÅRGANG

”Hyrdernes tilbedelse” fra prædikestolen (1606).
Teksten forneden er plattysk: ”Ere si godt in der
hoge frde” ”Ære være Gud i det Højeste! Og fred
på jorden!” ( Lukas 2, 14-16)
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En guddommelig tossehistorie
To tosser ville flygte fra en tosseanstalt.
Den ene lyste med sin lommelygte op i
luften og opfordrede den anden til at kravle
op ad lyskeglen. ”Tror du, jeg er tosset?”
svarede den anden. ”Når jeg er kommet et
stykke op, så slukker du for lommelygten,
og så dratter jeg ned.”

belysningsvæsen bliver mobiliseret med
morgenstjernen, solopgangen fra det høje,
lyset som skal åbenbares for hedningerne og
stjernen over Betlehem. Det er alt sammen
det samme himmellys, som Gud sender ned
til os i mørket. Og som Gud lader sin søn
stige ned ad.

Tossernes himmelfart kom der ikke noget
ud af. Den ene havde ikke tillid til den
andens lys. For det lys, der udgår fra mennesker på jorden, har ikke kraft til at være
himmeltrappe. Derfor kan Gud heller ikke
bruge menneskers lys til at komme i forbindelse med os.

Guds søn er ikke tosset. Da Gud siger til
ham: ”Tør du kravle ned til de stakler i mørket, dernede på jorden?”, stoler han på sin
far. Han ved, at Gud vil lade morgenstjernen
brænde, helt indtil Jesus er nået ned i mørket
og dødens skygge. Budskabet om Guds kærlige dårskab, da han lader sin søn klatre ned
ad Betlehemsstjernens lysstråle, er historien
om juleevangeliet.

Derfor bliver Gud nødt til at kravle ned til
os ad sit eget lys. Sådan forkyndes juleevangeliet: Himlen og jorden mødes, når
Gud ved hjælp af sit eget guddommelige lys
stiger ned i mørket og dødens skygge, hvor
vi mennesker famler hjælpeløse rundt.
I det meste af december hører vi, søndag efter søndag, hvordan det himmelske

Den lysfest, vi fejrer gennem hele december
måned, med lys i adventskransen, på juletræet og alteret i kirken, er ikke en fest for
vort eget lys, men for Himmelens lys, der
ramte jorden, da Guds søn kom herned.
Sognepræst Sidsel Lyster

Orientering fra menighedsrådet
Som det fremgår af bl.a. gudstjenestelisten
kan vi hilse Sidsel velkommen tilbage
efter en længere sygdomsperiode. Det er
både vi i menighedsrådet og Sidsel rigtig
glade for. Det giver mere ro på tingene og
gør planlægning m.v. meget lettere.
Som beskrevet i sidste nummer af kirkebladet er der problemer med indeklimaet i
præstegården.
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Det er en stor beslutning at begynde at
brække ud i en gammel bygning. Det kan
have meget store konsekvenser, og derfor
er der en del ting, som skal undersøges og
afprøves, inden håndværkerne går i gang.
Som mange sikkert har bemærket, er der
opstillet en beboelsespavillon, som Sidsel
og familien kan rykke ud i, når det bliver
aktuelt.

Vigtige DATOER
Tirsdag den 7. december kl. 19.00.
Koncert og fællessang i kirken.
Koret “Rytme Baks” synger, og Laila Baltser
samt andre solister medvirker. Menigheds
rådet er vært ved et glas efter behag.
Fredag den 24. december kl. 10.30.
Plejehjemsgudstjeneste. Sidsel Lyster
Søndag den 26. december kl. 10.00.
Der henvises til gudstjenesten i Felsted kirke.
Lørdag den 1. januar kl. 16.00.
Der henvises til musikgudstjenesten i Felsted
Kirke.

Menighedsrådsmøder
• December afholdes ingen møde
• Januar afholdes møde torsdag den 13.
kl. 19.00
Menighedsrådsmøder i Varnæs sogn er åbne,
så alle er velkomne

Menighedsrådet ønsker hermed alle
en rigtig glædelig Jul og en god
start på et godt og lykkebringende
2022. Vi takker alle for et på
flere fronter lidt bøvlet 2021.

i Varnæs kirke
DECEMBER

05. december kl. 16.00. 2. s. i advent. De 9 læsninger.
Præst: Sidsel Lyster
12. december kl. 10.00. 3. s. i advent.
Præst: Sidsel Lyster
17. december kl. 16.00. Julegudstjeneste for
Sundeved Ungdomsskole.
Præst: Sidsel Lyster
19. december kl. 10.00. 4. s. i advent.
Præst: Sidsel Lyster
21. december kl. 09.30. Julegudstjeneste for børnehaven.
Præst: Kirsten Sønderby
21. december kl. 10.30. Julegudstjeneste for Varnæs Skole.
Præst: Kirsten Sønderby
24. december kl. 15.30. Juleaftensgudstjeneste.
Præst: Sidsel Lyster
25. december kl. 09.30. Juledag.
Præst: Sidsel Lyster
31. december kl. 16.00. Nytårsaftensgudstjeneste.
Præst: Sidsel Lyster

JANUAR

02. januar kl. 9.30. Helligtrekonger søndag.
Præst: Maria Theresia Treschow-Kühl
09. januar kl. 11.00. 1. s. e. Helligtrekonger.
Præst: Sidsel Lyster
16. januar kl. 9.30. 2. s. e. Helligtrekonger.
Præst: Sidsel Lyster
23. januar kl. 11.00. 3. s. e. Helligtrekonger.
Præst: Sidsel Lyster
30. januar kl. 11.00. 4. s. e. Helligtrekonger.
Præst: Sidsel Lyster

ALLEHELGEN I VARNÆS KIRKE
Det var en højtidelig og velbesøgt allehelgens
gudstjeneste, der blev afholdt i Varnæs kirke
den 7. november. Kirkerummet var oplyst af
tændte lys, både i stolestaderne og oppe ved
knæfaldet foran alteret. Her blev der senere
tændt et lys for de mennesker, som siden sidste allehelgen er døde i sognet. Navnene blev
læst op fra prædikestolen efter prædikenen.
Gudstjenesten blev indrammet af fire salmer, som, hver på sin måde, dannede en fin
optakt til de tanker og følelser, mange af de
tilstedeværende måtte have i forbindelse med
tabet af et elsket menneske. Vi sang først
”Her vil ties, her vil bies” af A. Brorson.
Teksten peger frem mod kulde og vinter,
men også mod længslen og håbet om foråret
og et nyt spirende liv. Salmen lige efter prædiken var en julesalme af N.F.S. Grundtvig,
som i et meget poetisk sprog fortæller om,
hvad profeten Esajas spåede: Et gyldenår, en
befrielse og fravær af sorg og frygt. Det var
”Blomstre som en rosengård”, vi sang. Og
endelig til sidst kunne salmen ”Den store
hvide flok, vi se” fylde kirkerummet med
sang og orgelklang. Vores dygtige organist
og kirkesanger var ”på tæerne”, og musikken
blev fremført på smukkeste vis.
Efter sidste salme og postludium gik menigheden med Sidsel og fanebærer, Jes Ove
Petersen, i spidsen ud til mindestenen for de
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faldne i 1. verdenskrig for at nedlægge en
krans. Kransen blev lagt foran mindestenen
med fanehilsen. Her holdt Holger Warncke
en god og tankevækkende mindetale:
”Europa blev sat i brand” ved attentatet i
Sarajevo den 28.juni 1914. Og det blev en
”brand” som varede i hele 4 år med uhyggeligt store tab af menneskeliv på begge sider
af fronterne. Men på trods af de grufulde oplevelser blev der i mindetalen fremhævet eksempler på medmenneskelighed og respekt
– også for soldaterne i fjendens skyttegrave.
I nogle breve sendt fra Vestfronten fortæller en hjemvendt soldat og senere biskop i
Københavns stift, om hvordan der blev fejret
jul i skyttegravene med levende lys og råbt
julehilsener på tværs af fronten. Det kunne
tænkes, at nogle her fra vores område måske
har oplevet noget tilsvarende…..
Allehelgensgudstjenesten og kransenedlægningen afsluttedes med afsyngning af
”Altid frejdig, når du går”. Solen skinnede
på dette tidspunkt fra en blå himmel over en
granpyntet kirkegård. Mange af de tilstedeværende fik et gravstedslys med i hånden,
og senere på dagen kunne man på trods af
silende regn se lysene skinne varmt rundt
om på kirkegården.
Ann Nissen/November 2021

"Dejlig er den himmel blå"
havde oprindeligt hele 19 vers, som Grundtvig senere selv forkortede til de 7 vers, som vi
synger i dag. Teksten er skrevet som en børnesang, som fortæller Matthæusevangeliets historie
om ledestjernen, der forkynder fødslen af en ny konge for jøderne.
Grundtvig var i en meget alvorlig personlig krise, samtidig med at han skrev salmen. Han fik et
psykisk sammenbrud og gennemlevede en dramatisk sjælekamp, hvor han kæmpede med
djævelen i skikkelse af en slange. Gode venner fik ham af sted til Udby, hvor hans far gerne ville
gøre ham til hjælpepræst. Her i Udby kom Grundtvig langsomt til kræfter og kom til klarhed
over sit forhold til kristendommen og præstekaldet.

Sven Havsteen-Mikkelsen 2003.
2003. (Sct.
Jørgens
Kirke, Aabenraa)
”Julenat”. ”Julenat”.
Sven Havsteen-Mikkelsen
(Sct.
Jørgens
Kirke, Aabenraa)

Grundtvig skrev salmen ”Dejlig er den himmel blå”
til helligtrekonger i december 1810. Den havde oprindeligt hele 19 vers,
som Grundtvig senere selv forkortede til de 7 vers, som vi synger i dag.
Teksten er skrevet som en børnesang, som fortæller Matthæusevangeliets
historie om ledestjernen, der forkynder fødslen af en ny konge for jøderne.
Grundtvig var i en meget alvorlig personlig krise, samtidig med at han
skrev salmen. Han fik et psykisk sammenbrud og gennemlevede en dramatisk sjælekamp, hvor han kæmpede med djævelen i skikkelse af en slange.
Gode venner fik ham af sted til Udby, hvor hans far gerne ville gøre ham
til hjælpepræst. Her i Udby kom Grundtvig langsomt til kræfter og kom til
klarhed over sit forhold til kristendommen og præstekaldet.
Dejlig er den himmel blå,
lyst det er at se derpå,
hvor de gyldne stjerner blinke,
hvor de smile, hvor de vinke
os fra jorden op til sig.

Vise mænd fra Østerland
drog i verden ud på stand
for den konge at oplede,
for den konge at tilbede,
som var født i samme stund.

Denne stjerne lys og mild,
som kan aldrig lede vild,
er hans Guddoms-ord det klare,
som han os lod åbenbare
til at lyse for vor fod.

Det var midt i julenat,
hver en stjerne glimted mat,
men med ét der blev at skue
én så klar på himlens bue
som en lille stjernesol.

De ham fandt i Davids hjem,
de ham fandt i Betlehem
uden spir og kongetrone,
der kun sad en fattig kone,
vugged barnet i sit skød

Tekst: N.F.S. Grundtvig 1810

Når den stjerne lys og blid
sig lod se ved midnatstid,
var det sagn fra gamle dage,
at en konge uden mage
skulle fødes på vor jord.

Stjernen ledte vise mænd
til vor Herre Kristus hen;
vi har og en ledestjerne,
og når vi den følger gerne,
kommer vi til Jesus Krist.
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Erindringskultur på vores kirkegårde
- Digitale stemmer ved graven
på gravstenene som oftest kun fortæller
navn, fødselsdato og dødsdag. Af og til ses
også hvor afdøde er født og død og i sjældne
tilfælde beskæftigelse, Landmand f.eks. eller
poster som Sognerådsformand. I nyere tid
ses også af og til billeder af afdøde.

Gravsten med en tydelig markering af mandens beskæftigelse

Hvis man undersøger, hvad der bidrager til
fortællingen om et sogns og dets befolknings historie, kommer de historiske foreninger nok ind på en klar førsteplads, men
ikke ret meget længere nede, rangerer vores
kirkegårde.
Som alle ved, sker der i disse år store
forandringer på kirkegårdene. Antallet af
gravsteder bliver færre, og mange gamle
familiegravsteder nedlægges. Det har flere
årsager, dels bliver vi ikke længere boende
og er forankrede i sognene generation efter
generation, dels falder antallet af kistebegravelser til fordel for kremeringer, dels
vælger et stigende antal at deres aske skal
spredes forskellige steder, ligesom skovkirkegårde vinder frem.
Det er en udvikling, som menighedsrådene
på flere og flere kirkegårde forsøger at
bremse på forskellige måder. Dels fredes en
del gravsteder, som ellers ville blive nedlagt, og dels tages nye metoder i brug. Selv
om vi freder en del gravsteder, så er deres
fortællinger begrænsede, da oplysningerne
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Erindringen forsvinder sammen med generationerne, så en stor del af sognets/egnens
og familiernes historie, som i dag formidles
gennem vores kirkegårdes fortælling, er i
fare for at gå tabt. Det er menighedsrådenes
opgave at være med til at udvikle kirkegårdene, så både lokalbefolkning og udefrakommende fortsat har interesse i og kan
få udbytte af at besøge kirkegårdene. Det
gøres bl.a. ved, at erindringskulturen på
forskellig vis bevares, så man tilbydes andet
og mere end en rekreativ gåtur i fredelige
og grønne omgivelser.
Menighedsrådene forsøger derfor på forskellig vis at tage hånd om denne udvikling/afvikling, og på et stadigt stigende
antal kirkegårde vælger man at benytte
sig af digitale løsninger som QR-koder. Vi
bliver som mennesker til i kraft af det, vi
deler med hinanden - vores liv formes og
påvirkes af hinanden – ikke kun i de nære
relationer, men også i de fællesskaber, vi
indgår i lokalt og nationalt.
Den historie er vores kirkegårde medvirkende til at fortælle, og for at den kan bevares,
kan QR-koder være en del af løsningen. Det
kræver dog en del etiske overvejelser inden
man tager QR-koder i anvendelse.
Er det menighedsrådet eller gravstedsindehaveren, der skal sætte rammerne for ind-

holdet – og hvad har den afdøde selv tænkt
om, at alle med en mobiltelefon i princippet
kan scanne koden og læseindholdet og se
billederne?
Personligt tror jeg ikke, at QR-koder på
private gravsteder bliver et større hit, men
jeg synes, at de kan have deres berettigelse
mht. en kort fortælling om kirken, dens
inventar og kirkegården, hvor kan man
blive ført en tur rundt til de gravsteder, der
har historisk betydning for sognet. Jeg tænker, at anvendelse af QR-koder eller ej, kan
være et godt oplæg i en debat om, hvordan

vi bedst bevarer vores kirkegårde og den
historie, de fortæller. Om ikke andet kan
der skabes en debat om kirkegårdens fremtid, og hvilken arv den skal bære videre til
kommende generationer.
Kirsten Krog

FA K TA B O K S
QR er en forkortelse for Quick Response, som betyder hurtigt svar eller hurtig reaktion, dvs. at en
QR-kode er en lille stregkode, som kan aflæses
med kameraet på en smartphone eller en tablet.

Vinter på Varnæs kirkegård
Med et fugtigt og mildt efterår har træer
og buske fået de bedste betingelser for at
gå vinteren i møde. På kirkegården arbejdes der med grandækning og dekorationer.
Kasper og Svend har været på to-dages
kursus, så de kunne lære grandæknings
kunst. Det klarer de fint og håber på at
være klar til 1. søndag i advent. Derefter
tager de en runde på kirkegården og fjerner de blade, der er kommet siden sidst.
Vores lindetræer skal også lige have en
beskæring, så de ser pæne ud i vinter.
I det nye år er Kasper på kursus i flere
uger, så han kan få en god grundviden om
arbejdet på kirkegården. Der vil også skulle afvikles ferie. Ellers er det mest beskæringsopgaver og hovedrengøring af kirken,
der er planlagt for de første vintermåneder.
Vi venter med at lukke for vandet på kirkegården til nattefrosten rigtig sætter ind. Så
der vil være mulighed for at sætte en buket
på gravstedet. Vi er selvfølgelig rundt og
fjerner dem, når de er afblomstret.
Vi har igen fået besøg af ræven, som
lægger sine efterladenskaber forskellige

steder. Vi har hundeposer med rundt og
fjerner dem straks, vi ser dem. Desværre
har den lidt sjov med at flytte rundt på
kranse fra gravstederne. Vi forsøger så
vidt muligt at lægge dem tilbage, men vi
kan ikke altid se, hvor de hører til. Den har
indtil videre kun forsøgt at spise et lys på
kirkegården, der var tydelige mærker efter
hjørnetænder. Så skulle der mangle noget
af det, I har lagt på gravstedet, så kontakt
kirkegårdspersonalet.  
Det ville være dejligt, hvis vi kan komme
vinteren i møde uden alt for mange restriktioner i vores smukke kirke. Desværre er Covid-19 stigende, men vi gør
alt for, at I kan komme trygt i kirke. Der
er håndsprit i våbenhuset og vi følger alle
de restriktioner, der bliver os pålagt. I kan
følge med på vores hjemmeside, om hvilke
restriktioner, der er, og vi sætter sedler
op i udhængsskabene på kirkegården ved
begge indgange.
Vinterhilsen fra kirkegårdspersonalet/Else
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Vågetjenesten
På opfordring vil jeg skrive lidt om mit
arbejde i vågetjenesten.
Vågetjenesten er en frivillig tjeneste indenfor Røde Kors, og som findes over alt i
Danmark. Jeg tilhører Aabenraa afdelingen.
I mit arbejde på plejehjemmet, senere i
Social Psykiatrien og nu, som et menneske
med en del år på bagen, har jeg stiftet bekendtskab med mange mennesker, som har
skullet tage afsked med livet.
Det var i mit arbejde på plejehjemmet, jeg
så et behov for ekstra hjælp omkring emnet
”døende”. Jeg fik tanken, at når jeg blev
pensionist, ville jeg være frivillig våger.
Som sagt, så gjort.
Alle som har lyst kan melde sig som frivillig. Det kræver ingen forudgående
kendskab eller uddannelse. Vi har en entusiastisk koordinator, som sørger for, at vi
kommer på kursus, og får gode oplægsholdere. For mit vedkommende var jeg på et
grundkursus, og efterfølgende har vi f.eks.
været på Vejle Fjord, hvor bl.a. to teologer
lagde op til gode og indholdsrige samtaleemner, og vi fik et indblik i deres erfaringer. Vi har også haft besøg af en overlæge
og en sygeplejerske fra det palliative team i
Sønderborg, hvilket var meget givende og
relevant for vores arbejde.
Viden skaber forståelse og tryghed.
Forestående har vi et kursus med temaet
”Sidste hjælp”.
Så selvom man ikke er uddannet inden for
sundhedsvæsenet, synes jeg, alle er godt
klædt på til opgaven..
Vores motto er: ”Ingen skal dø alene, hvis
de ikke ønsker det”.
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EKSEMPLER PÅ VÆRDIER I
VÅGETJENESTEN:
Stille omsorg: En snak om det, der ligger
øverst....om livet. Et ønsket musikstykke en fugtig vaskeklud.
- eller for det meste bare sidde ved lejet og
” være hos”
Respekt: Man går ind til en vågning med
respekt og ydmyghed for det enkelte  menneske. Nogle ønsker at holde i hånd, andre
ikke.          
Etik: Man taler ikke om tro og religion
uopfordret.       
Vi bliver tilkaldt både fra sygehuset, fra
plejecentrene her i kommunen og til private
hjem. Vi har ikke noget med plejen at gøre.
Det er alene vågning.
Der er ingen krav om, hvor mange vagter,
man tager, det er op til den enkelte våger.
Vi sidder fire timer ad gangen.
Vågningen foregår typisk om natten, dog er
der i enkelte tilfælde ønsker om aflastning i
dag og aftentimerne.
Ofte våger pårørende selv om dagen, men
har brug for ro til at restituere sig om natten, andre har ikke familien i nærheden,
og så er der dem, som ikke har så mange
pårørende. Det er her vågetjenesten bliver
tilkaldt. Uanset hvad årsagen er, er det dejligt, at kunne springe til, og gøre en meningsfuld indsats.
Der våges mest hos ældre mennesker, jeg
har dog også siddet hos yngre. Det føles
ifølge naturens gang mere unaturligt, men
intet er os givet. Jeg har ca. 30 kollegaer i
alderen fra 26 til over 80 år, og der er både
kvinder og mænd repræsenteret.

Døden er stadig et tabu, dog ikke for alle.
Ej heller for os i vågetjenesten.Vi vil gerne
være åbne om døden, som er en del af livet,
men alle, som har prøvet at miste, ved hvor
svært og smerteligt, det kan være.... Kærlighed kan også gøre ondt.
For mig er det værdifuldt af være en del af
vågetjenesten. Jeg har været frivillig nu i 4
år, og som planen er, fortsætter jeg gerne.
Dette var min indgang til arbejdet, andre
gør det måske lidt anderledes, og på deres
personlige måde.
Det er rart og givende at kunne være der for
et andet menneske, også i de sidste timer af
livet.
Irene W. Bunde

Pas på
med altid at
ønske dig
andre steder hen
og tro, at det vil
gøre dig lykkelig.
Nyd i stedet
hvor du er.
Lige nu.

Kirkebilen
Bestilles senest onsdag inden søndagens gudstjeneste og fem dage inden andre arrangementer.
Henvendelse til Sten Kruse, tlf. 30 96 16 06, mail: stenvkruse@gmail.com

KONTAKT

VARNÆS SOGNS KIRKEBLAD

Sognepræst: Sidsel J. Lyster tlf. 21 48 99 80
Mail: sjl@km.dk

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

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

REDAKTION:
Sten Kruse, Ann Nissen
Sidsel J. Lyster
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
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