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December 2016 - Januar - Februar - Marts - April 2017

40. årg.

SKUMRINGSTIME
med JAZZ toner og Luciapiger
I MARIEKIRKEN
Fredag den 9. december kl. 17.00
En stemningsfuld stund i Mariekirken med levende lys, musik, sang og ord til advent
efterfulgt af julemad på Friskolen.
Tilmelding nødvendigt til: mariannegyldenkaerne@gmail.com eller tlf. 97 88 56 50.
Eller til Friskolen SENEST 5. december
Pris: 75 kr. per voksen. 25 kr. for børn.

21.
marts
2017
19.30

Pris
kr.

100,en aften med agger

I foredraget tager Anders Agger sine
tilhørere med helt ind i kulissen. Ind til
alle de lavpraktiske, etiske og moralske overvejelser, der er, inden man
udsætter sine medvirkende og seerne
for et program i bedste sendetid.
Foredraget arrangeres i fælleskab
mellem Valgmenighed, Børnehuset,
Fri og Efterskolen og foregår i Efterskolens hal.
Entre 100 kr.
Evt overskud går til Børnehuset

på Bøvling Fri- og Idrætsefterskole
Foredrag med Anders Agger:

“Det må gerne gøre lidt ondt...”

Tilmelding: greenticket.dk/andersagger. Spørgsmål - kontakt 9788 5500

Sorggruppe

Kirkelige handlinger
Dåb
Nathalie Hedegaard Kristensen, døbt den
30. oktober 2016
Frida Kirkeby Kallesøe, døbt den 20. november 2016
Vielse
Lotte og Christian Bonde Nielsen, Bøvling
den 22. oktober 2016
Begravelser
Ejner Slet, Bøvling, død den 19.10 2016
Æret være hans minde.

ANDERS AGGER Kommer til Bøvling den 21.
marts 2017 kl. 19.30!! Jf. forside.

GENERALFORSAMLING den 3. april
Der indkaldes hermed til ord. Generalforsamling i
Bøvling Valgmenighed efter gudstjenesten kl. 19.
Dagsorden efter vedtægterne:
A: Valg af ordstyrer.
B: Beretning af formanden
C: Fremlæggelse af revideret regnskab til
Godkendelse.
D: Valg af bestyrelse.
1.Valg af formand.
2. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer
På valg er Hanne Cichosz (modtager genvalg)
Hanne Ørskov Andersen
(modtager ikke genvalg)
Dorte Shimizu (modtager valg)
E: Valg af suppleanter
F: Valg af revisor.
G: Behandling af indkomne forslag.
H: Evt.

Babysalmesang
Babysalmesang fortsætter i foråret udvalgte onsdage fra kl. 10-11 i Mariekirken.
Hver gang begynder vi med at synge og lege, og til
slut rundes der af med lidt snak og hygge.
Mette Thilkjær Nielsen står for babysalmesangen.
Mette er uddannet musiklærer på Silkeborg
Seminarium og har altid fundet stor glæde ved
musikken. Til dagligt underviser hun på Bøvling
Friskole, hvor hun varetager meget af musikundervisningen, samt står for skolens- og kirkens børnekor. Mette ser frem til at få nogle gode stunder
sammen med jer og jeres børn.
Nærmere oplysninger kommer på hjemmesiden og hos Marianne 97885650
Tilmelding til præsten.
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I foråret 2017 er der igen tilbud om at deltage i en
sorggruppe. Det er 3. gruppe, der tilbydes.
Det er et tilbud til alle, der har mistet en nærtstående.
I sorggruppen kan man møde andre i samme situation. Erfaringen viser, at det hjælper at dele.
Sorggruppen er et tilbud i samarbejde med
Sognekirken og gælder hele Lemvig Provsti.
Startdato er 23. februar fra kl. 14.-16.
Mvh. Marianne tlf. 97885650.

Arrangementer
DECEMBER
Jul med jazztoner.
Skumringsgudstjeneste den 9. december
kl. 17.00.
I år med Jesper Vinther og hans jazzmusikere på
orgel, klaver, saxofon og bas. Luciapigerne deltager.
Jf. forsiden
"Nees Konekor M/K" – Velgørenhedskoncert
Tirsdag d. 15. december kl. 19.30
Igen i år står der koncert og velgørenhed på programmet i Mariekirken.
Hele indtægten fra koncerten går ubeskåret til
Kirkens Korshærs julehjælp.
Kom og få en god musikalsk oplevelse og støt en
god sag!
Entré: fra 50 kr. for voksne inkl. gløgg m.m. bagefter. Gratis for børn
Husk det går til et godt formål!
Børnehavens- og Friskolens julegudstjenester.
Tirsdag den 20. december fyldes Mariekirken af
små og store børn. Forældre og bedsteforældre er
meget velkommen til julegudstjenesterne.
Kl. 8.15 Friskolen
Kl. 9.45 Børnehuset.

JANUAR - APRIL
Mandag den 9. januar kl. 19.00 Nytårsmøde
”Gudstjeneste & Foredrag” v/ Kurt Andersen
”Sætter i mærkesedler på jeres sædekorn?” - Om
skolemanden Christen Mikkelsen Kold.
Foredrag & kaffe 50 kr.
Mandag den 6. februar kl. 19.00 i Mariekirken
Gudstjeneste & sangtime om ”100 salmer” – nye
salmer til brug i kirken
v/ Svend Burchardt og Sine Berg
Forlaget Eksistensen udgav salmebogstillægget

”100 salmer” i 2016, og bag projektet står Morten
Skovsted, der er præst i Hjortshøj Kirke nord for
Aarhus. Spørger man ham, hvorfor man skal synge
nye salmer, så peger han på, at folks kendskab til
salmer efterhånden er svundet ind til fire-fem julesalmer og ”I østen stiger solen op”.
”Når folk ikke kender de gamle salmer, så har vi to
opgaver: For det første at lære dem nogle af de
gamle salmer at kende, og for det andet at lære
dem nye salmer at kende. De gamle salmer har
mange styrker, men de nye kan på en anden måde
knytte an ved kirkegængernes erfaringsverden,
livsramme og sprog. Der er sket meget i verden og
i teologien, siden de gamle skrev deres fantastiske
salmer, og ikke så sjældent kan århundredernes
gang virke fremmedgørende og skabe afstand
fremfor nærhed. Derfor har vi brug for både gamle
og nye salmer.
Kom og syng med – det giver godt humør!
Kaffe 50 kr.
FILM skal ses i biografen.
I foråret tilbydes der fælles biograftur med Lemvig
valgmenighed. Nærmere informationer senere.
Forårsmøde
Mandag den 6. marts 2017 kl. 19.00. ”Med
Grundtvig i kærlighed og krise” v/ Birgitte Stoklund Larsen, Generalsekretær for Bibelselskabet.
Liv og værk flettes hele tiden sammen hos
Grundtvig. Det gælder i hans prædikener og hans
salmer, men især i de mange digte, han skrev om
og til sin store kærlighed Marie – også efter hendes død. Disse digte har overraskende nok ikke fået
megen opmærksomhed. Men de giver en fin indgang til de mere eksistentielle sider af Grundtvig,
som gør ham nærværende og relevant også for
mennesker i dag.
Birgitte Stoklund Larsen har skrevet bogen
"Paradisskyggen - med Grundtvig i kærlighed og
krise" (Kristeligt Dagblads Forlag 2015)
Aftenen begynder med gudstjeneste kl. 19.00 i
Mariekirken, derefter kaffe og foredrag i
Forsamlingshuset og afholdes sammen med
Lemvig Valgmenighed.
DSUKs Årmøde i Mariekirken
Søndag den 19. marts kl. 10.00 afholdes DSUK
(Dansk Sømands- og Udlandskirkers) Stiftsudvalg
sit Årsmøde i Mariekirken. Efter gudstjenesten inviteres alle, der har lyst til at høre om Den danske
Kirke i Vancouver, Canada til foredrag af Bodil
Toftdahl, der har været præst i Canada.
Inden foredraget er der frokost i Forsamlingshuset.

HØJSKOLEDAG.
SÆT X ved næste Højskoledag den 1. april 2017 fra
kl. 10-15 om forfatteren M.A. Hansen v/ tidl. sognepræst og forfatter Ole Juhl, Ødum og tidl. sognepræst Ejvind Nielsen, Århus – om M.A. Hansens
forfatterskab og særligt ”Løgneren”.
Nærmere omtale følger i næste blad, hjemmeside
og nyhedsbrev.

LEGATER.
Kirsten Juul Nikolajsens mindelegat og Maren og
Nicolaj Henningsens mindelegat kan begge søges
inden 30. april 2017. Ansøgning sendes til menighedens formand Joan Trelborg, Brogårdsvej 36,
7650 Bøvlingbjerg.
1. Kirsten Juul Nikolajsens Mindelegat kan tildeles
medlemmer af Bøvling Valgmenighed i alderen 1525 år, til støtte til ophold på dansk højskole eller
efterskole i skoleåret 2016/17. Legatet er på 5000
kr.
2. Maren og Nicolaj Henningsens mindelegat kan
søges af unge, hvis forældre er medlemmer af
Bøvling Valgmenighed. Legatet gives som støtte til
uddannelse som håndværker, lærer eller anden
almennyttig uddannelse.

JULEKORT FRA PRÆSTEN.
Det håndskrevne julekort med det glansbilledagtige julemotiv påklistret porto og julemærke er nu
ikke så ringe endda! Men så sikkert som ”amen” i
kirken - på vej ud, og dermed ind på museum for
udgåede juletraditioner. Den digitale årsrapport
med billeder fra alle ferierne tager over, og pist
væk er den gamle tradition. Sådan kunne man sikkert begræde meget. Vi effektiviserer vort liv i alle
retninger, og tror måske, vi bliver lykkeligere og
sparer tid. Men livet kan vi ikke spare op. Det skal
leves. Nu er det så julen, vi skal koncentrere os om
med alle gode traditioner. Og endnu er både kirke
og præst da heller ikke røget på museum!
Tværtimod så åbner vi dørene i kirken for julemusik i korsang og jazztoner, julegudstjenester for
store og små og gode foredrag om vores liv og
eksistens. Det er vigtigt at være sammen og fejre
den kærlighed og hjertelighed, vi ikke kan leve for
uden. Mere end nogensinde er der brug for at bede
for fred i verden, kærlighed og venlighed. Lad det
være mit julekort til jer alle – ønsket om en fredelig og glædelig Jul – til alle store og små. Lad os stå
sammen om vore gode traditioner og vores kirke.
Ja – det blev så alligevel kun til et fælles julekort ☺
I ønskes en glædelig og velsignet Jul fra Marianne
Gyldenkærne.
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Nyt fra

Bøvling Børnehus

I september indviede vi den nye legeplads en hyggelig eftermiddag, med alle, der havde lyst til at
komme, hvor den røde snor blev klippet, og forældrene havde bagt de skønneste kager – som vi nød
i et fantastisk sommervejr. Legepladsen er åben
uden for børnehusets åbningstid og må gerne
benyttes af alle – så tag jeres børn/ børnebørn med
forbi på den nye dejlige legeplads.

I uge 43 deltog børnehuset i et projekt med Børns
Vilkår, hvor vi var med i BAG FOR EN SAG – her
bagte alle børn i huset mange forskellige kager
bl.a. brunsviger, jødekager, boller, muffins og gaffelkager, som forældre kunne købe med hjem. En
stor succes, hvor vi fik samlet 1214,00 kr. ind til
børnetelefonen. Hans, (en stor hånddukke) kom og
fortalte børnene om, at der er børn, der ikke har
det godt, og som har brug for at kunne ringe til
nogle voksne, der kan hjælpe dem, og at det var
det pengene skulle gå til – Hans snakkede også
meget om det at være venner – og hvor vigtigt det
er at være en god kammerat – så alle synes, det er
dejligt at gå i børnehave hver dag. Hans kom så på
besøg igen i uge 47 med diplom til os fra Børns
Vilkår – og det var dejligt at få ros for at gøre
noget for andre, uden at vi skal have noget igen. Vi
sluttede projektet med sangen: ” På Nørregade der
bor en bager”….

Vi har været så heldige at få 2500,00 kr. fra
Guldalderforeningen, en forening der er nedlagt –
vi er dybt taknemlige for donationen.

I Børnehaven blev uge 43 også uhyggens hus, da
Halloween blev markeret – med uhyggelige skeletter, afhuggede fingre, spindelvæv, edderkopper og
blodaftryk – lidt spændende og lidt farligt…….
I uge 45 tog børnehavebørnene og de ældste vuggestuebørn på den store juleskovtur med bus. Her
blev samlet gran og kogler, hygget og spist
madpakker, vi var heldige med vejret, hvor solen
skinnende fra en næsten skyfri himmel.
I oktober er der tradition for motionsløb fredagen
før efterårsferien, og hos os ingen undtagelse, hvor
alle i børnehuset deltog – store som små. Vi havde
lavet forskellige baner /ruter – så det var til at overskue for de mindste og udfordrende for de største.
Vi havde inviteret forældre / bedsteforældre med.
Løbet blev lavet som et sponsorløb og der blev
samlet 5140,00 kr. ind.
Pengene fra Guldalderforeningen og sponsorpengene fra motionsløbet går til 2 store nye legehuse
til foråret – det glæder vi os til.
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Fredag d. 2. december har vi inviteret bedste/oldeforældre og guldalderforeningen til julehyggedag
med klip og klister. Her skal julehygges og pyntes
op. Vi vil nyde hinandens selskab med æbleskiver,
som Brugsen har været så venlige at sponsorere til
os – det er vi glade for. Vi håber rigtig mange har
mulighed for at komme.
Tirsdag d. 20 december om formiddagen, har vi
også inviteret Bedsteforældrene med i Valgmenighedskirken, hvor der vil være julegudstjeneste og børnene får mulighed for at deltage i krybbespil. Om eftermiddagen holder vi julehygge med
forældrene, når de afhenter børnene.
Vi har i efteråret også stadig gang i Musik og
Motorik- som er et gratis tilbud til forældre med
børn i alderen ca. 2 måneder til 7 måneder, der er
mulighed for at deltage 2 gange i et par timers
hygge med musik og motoriske lege med børnene.
Vi vil gerne have endnu flere med – alle er velkomne, også familier der ikke bor i Bøvling. I er altid
velkomne til at kontakte børnehuset på 97888256.
Først i det nye år vil Børnehuset blive mere digitale – så derfor starter vi op med børneintra – det
skulle gerne gøre, at alle informationer samles på
samme platform – vi glæder os til at afprøve det.
Vi håber også så småt at kunne starte op med brug
af IPad hos den ældste gruppe børn –
Bænkebidderne, på en måde, så det er med voksenstyrede pædagogiske aktiviteter.
Vi er ved at planlægge foråret, og i maj måned skal
vi på KOLONI – turen går til naturskolen i
Thorsminde. Børnehavebørnene skal med bus til
Thorsminde tirsdag d. 23.5. – hvor vi skal sove til
onsdag d. 24.5, hvor vuggestuebørnene kommer
fra formiddagen af. Alle børn skal så afhentes i
Thorsminde onsdag d. 24.5, hvor vi skal have
kaffe/kage og ønske hinanden en hyggelig Kr.
Himmelfartsdagsferie. Der er super faciliteter i
Naturskolen, stort institutionskøkken, gode sovefaciliteter, fine toilet- / badeforhold. Dejlig legeplads,
redningsveste, net og andet grej samt uovertruffen
natur mellem hav og fjord. Her er der mange
muligheder, og tid til fordybelse, nærvær, undren
og bare det at være sammen på en anden måde –
det glæder vi os til.
Personale og bestyrelse arbejder på, hvordan
Børnehusets 10 års jubilæum skal fejres i 2017 –
det bliver sjovt og spændende, og forhåbentligt
kan alle komme med – alt det, hører I nærmere
om.

Husk vi altid er taknemlige for at få ting og sager,
der er brugbare i børnehøjde, så har I evt. stof- eller
garnrester, afsavet stykker træ osv., er I velkomne
til at komme forbi med det, eller er det i gåafstand,
kommer vi gerne og henter det. Frugtbuske / stauder, der skal fjernes, er også meget velkomne.
Er der nogle, der kunne tænke sig at fortælle om
”gamle dage” eller vise lege/aktiviteter, fra da I var
børn, må I meget gerne kontakte os – eller har I en
helt anden god ide, så ring eller kig forbi, så aftaler vi nærmere.

Der er i samarbejde med bestyrelsen
lavet visioner for 2017:
•De grønne spirer.
Grønne Spirer er Friluftsrådets grønne mærkningsordning for børneinstitutioner og dagplejere. Med ordningen ønsker vi at støtte og synliggøre institutionernes
arbejde for en grønnere hverdag.
Naturen er livsbekræftende, spændende og lærerig,
og med inspirerende kurser og velskrevet materiale
motiverer Grønne Spirer de voksne til at tilbyde børnene flere naturoplevelser.
I Grønne Spirer er der fokus på udeliv, natur og miljø
samt en grøn og sund hverdagskultur i institutionerne.

• Blive DGI certificeret.
”Hvad er en DGI Vuggestue og Børnehave?
Bevægelse fremmer børns lyst, mod og vilje til at
bruge kroppen og skabe fundament for livslang fysisk
aktivitet. Og det er det primære fokus i en DGI
Vuggestue & Børnehave. Målet er at udvikle de primære sanser og den motoriske udvikling hos børnene.
Det sker gennem et godt læringsmiljø med masser af
aktiv leg, der er tilpas er udfordrende, og som giver
sunde smil i fællesskab med andre.
Hvorfor er det en god ide at blive DGI Vuggestue &
Børnehave?
Som DGI Vuggestue & Børnehave vil du sætte nye
standarder for læring og udvikling gennem leg og
bevægelse. Certificeringskonceptet sikrer, at bevægelsesglæden kommer i centrum fra en tidlig alder. Det er
med til at skabe sunde vaner for livet, der giver bedre
livskvalitet og trivsel.”

Vi går i gang med kurser her i foråret i De Grønne
Spirer og forventer opstart af DGI certificering i
august/september 2017.

Vi vil ønske alle en rigtig glæde jul samt
et godt og lykkebringende nytår.
Venlig hilsen alle os i Bøvling Børnehus
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Nyt fra

Bøvling Idrætsefterskole
Hvor bliver tiden dog af…?
Når et efterskoleår for alvor tager fart, flyver tiden
afsted, og inden man næsten når at se sig om, er
det allerede blevet december måned, og halvdelen
af skoleåret er gået. Man undres næsten hvert år
over, hvor hurtigt tiden går, og selvom der er
mange pejlemærker i form af forskellige arrangementer, synes den ene uge at tage den næste. På
Bøvling Idrætsefterskole er der ikke mange uger,
der ligner hinanden. Der sker altid noget nyt, der er
projektdage, arrangementer, virksomhedsbesøg,
og alle weekender har deres helt eget tema. Og
allerede den 9. december rejser vi en uge til sydens
sol og Club La Santa Sport, hvor vi skal udfordres i
en bred vifte af idrætsgrene under professionelle
forhold. Hold øje med vores Facebookprofil i ugen
efter den 9. december – det er flotte billeder fyldt
med energi, der bliver delt de dage.

Rekordbesøg til Efterskolernes Dag
Efterskolernes Dag blev igen i år en kæmpe succes,
og vi havde flere besøgende, end vi tidligere har
haft. Lanceringen af de nye 10. klasses profiler trak

flere besøgende, og mange valgte da også at lade
sig indskrive på dagen. Regner vi besøgstallet ud
på antallet af elevpladser på vores skole, så havde
vi flere besøgende end de øvrige skoler i området.
Elever og lærere havde forud for Efterskolernes
Dag pyntet op på skolen og forberedt forskellige
aktiviteter, så skolen blev præsenteret bedst
muligt. Nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer var også mødt op og stod klar med svar på
spørgsmål fra forældrene.

Virksomhedsbesøg i Bøvlingbjerg
I 10. klasse har vi hver uge fokus på, at klæde eleverne på til deres uddannelse og fremtidige
arbejdsliv. Vi underviser eleverne i privatøkonomi,
skriver ansøgning og CV, henter fagpersoner ind,
som fortæller om deres arbejdsliv, og tager på virksomhedsbesøg flere gange. Den 11. november
2016 tog vi turen rundt i Bøvling til nogle af de
virksomheder, der er i byen. Det blev til et besøg
hos Løkkes Maskinfabrik og BEAS, hvor der blev
fortalt om de forskellige jobmuligheder, der er på
virksomhederne. Der blev også fortalt om, hvilke
kvaliteter man helst ser hos en ansøger til f.eks. en
elevplads. Dagen sluttede hos Peder Buch fra
Hornvarefabrikken og en snak omkring iværksætteri.

Til Efterskolernes Dag blev de nye erhvervsprofiler i 10. klasse lanceret. Der var stor interesse for de forskellige profiler, som skal hjælpe de kommende elever med afklaring omkring deres uddannelsesvalg.
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Japanholdet fik oplevelse for livet på deres 18
dages rejse til Japan. Ud over 9 opvisninger bød
turen også på en masse kulturelle oplevelser.

Konnichiwa

På virksomhedsbesøget til BEAS fik eleverne indblik
i nogle af de forskellige funktioner, der er i virksomheden. Og direktør, Karl Kristian Mikkelsen,
kunne også fortælle lidt om, hvad der bliver lagt
vægt på, når som ungt menneske søger arbejde på
en virksomhed.

Konnichiwa betyder ”goddag” på Japansk. Det ord
fik Bøvlings ”gammel elevhold” sagt mange gange
på deres 18 dages turné til Japan i oktober måned.
Rejsen bød på 9 opvisninger og et mindre antal
workshops, hvor BI’erne underviste skolebørn i
gymnastik. Holdet besøgte flere skoler og universiteter, men der blev også mulighed for at møde den
japanske kultur gennem privat indkvartering, sightseeings og meget mere. For de, som havde rejst
udenlands med et gymnastikhold tidligere, var der
ingen tvivl om, at turen var en af de mere oplevelsesrige ture, de havde været på.

Camp… igen igen
Ingen efterårsferie uden Camp på Bøvling. 75 børn
deltog på Campen fordelt på linjerne Parkour,
Tumbling, TeamGym og Rytme/Dans. En flok tidligere elever stod klar med undervisning på linjerne
og en masse andre aktiviteter på den 3 dage lange
Camp.
I efterårsferien var efterskolen fyldt op med 75
børn. Fordelt på linjerne Parkour, Tumbling,
TeamGym og Rytme/Dans fik deltagerne i 3 dage en
forsmag på noget af det, efterskolen tilbyder.
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Nyt fra

Bøvling Friskole
I løbet af et skoleår er der utroligt mange aktiviteter ud over den almindelige undervisning.

SKILLS

for. Det betyder meget, at der er et godt publikum.
De yngste var børnene fra Børnehuset, og de ældste var bedsteforældre, der var oppe at se det. Der
ud over havde flere skoler meldt sig til at komme,
og idrætsefterskolen var også nede at se forestillingen ”Bøvl i Bøvling”. Vore unge mennesker sang
så smukt. De spillede godt, både skuespil og musik.
Det blev en stor succes for alle.

I september skulle 8.kl. afsted til SKILLS i
Holstebro. Her skulle de dyste mod en hel masse
andre skolers 8.kl. Der skulle samarbejdes, tænkes
kreativt og arbejdes med både hænder og hoved.
De skulle f.eks. trække ledninger, save og lave pilledoseringer. Det ene hold fra friskolen vandt førstepladsen med den flotte tid på 14:31. De fik også
ros, for at de var rare og høflige unge mennesker.
Det er dejligt, når man har eleverne med i byen, at
de ved, hvordan de skal opføre sig.

HÅNDBOLDKARAVANEN
I oktober var det 1.-4. klasses tur til at komme ud
af huset og opleve noget helt andet. De skulle spille håndbold i Bøvling Hallen, da de fik besøg af
håndboldkaravanen. Der blev leget med boldene,
skudt mål, driblet og meget andet. Det var en rigtig god dag for børnene.

EGENKLASSEUGE MED SKOLEFEST

SKOLERNES MOTIONSDAG VED HAVET

Ugen efter var en speciel uge, hvor klasselærerne
havde deres egen klasse de fleste timer. 6. og 7. kl.
øvede teater hele ugen, 9. kl. var i Paris, og alle de
andre klasser arbejdede med forskellige emner i
ugens løb. Flere klasser var ude af huset en eller
flere dage. Men torsdag aften var alle klar til skolefest. Allerede om formiddagen havde vi haft
besøg af rigtig mange gæster. Der var flere hundrede elever til generalprøven. Det var vi meget glade

Dagen efter tog vi alle til havet. Det var skolernes
motionsdag. Vi blev sat af bussen ved Ferring Kirke,
og så gik vi hele vejen tilbage til Høfte Q ved
Fjaltring. Vi gik først langs kanten og derefter langs
vandet. En rigtig god tur med masser af tid til snak
og hygge. Der blev holdt pause med tid til at lege
og lave teamets navn, før vi gik videre mod Høfte
Q, hvor maden blev indtaget, før der blev dystet
om den flotteste sandskulptur.
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TEATER
Mange af klasserne har også været i teater sammen med alle andre skoler fra kommunen, og
resten skal det i løbet af foråret. Det er altid en god
oplevelse for både store og små.

ØNSKELANDET
Alle kommunens 4.kl. skal i år være med i projekt,
der hedder Ønskelandet. Børnene skal lave noget
med lyde, og de skal indrette et rum, der viser,
hvordan deres ønskeland ser ud. Desuden skal de
alle lære en sang og en dans, de skal optræde med
fælles den 20. januar på Lemtorpskolen. Det er
starten på fejringen af Århus som Europæisk
Kulturhovedstad.

ANDESPIL
Sidste lørdag i oktober havde vi andespil. Jeg tror
vi var omkring 150 i salen og der ud over var der
en del børn i SFO, der også spillede bankospil.
Vi havde også en forrygende tombola med 400
gevinster alle skænket af firmaer fra nær og fjern.
Ænderne havde vi også fået foræret af firmaer og
private. Det var helt overvældende med den store
opbakning. Det gav et stor overskud på omkring
29.000 kr. Det er en god hjælp til skolen. Tak til alle
der deltog på den ene eller anden måde.

tid til kaffe, før aftenen sluttede. Ofte kommer
spørgsmålene, når vi går rundt på skolen eller
under kaffen. Nu må vi så vente og se, hvor mange
der vælger at indskrive børnene hos os. Vi kan kun
håbe, de synes godt om vores skole, så de vælger
friskolen.

SFO-FESTER
Her i november har SFO holdt fest to fredage i
træk. Først var der en fest for 3.-4. klasses eleverne, der går i SFO. Fredagen efter var det eleverne
fra 0.-2. klasses tur. De voksne havde gjort rigtigt
meget ud af det, og det blev et par fantastiske
fester, startende med et foto i Galla-døren, derefter
trak man lod om pladser ved det flot pyntede bord.
Efter maden var der dans og en del konkurrencer.
Børnene deltog i dansen, så sveden sprang fra panden på dem. Der var disko-lys og god musik, og
røgmaskinen sendte røg ud, så det var en lyst. Jeg
tror, det var meget trætte børn, der kom hjem fra
fest.

JULEHYGGE
Nu står julehygge for døren. De yngste elever har
skrevet indbydelser til deres forældre eller bedsteforældre, så må vi se, om der er nogen, der har tid
til at deltage fredag eftermiddag i julehyggen.

FEST FOR FRIVILLIGE

FORÆLDRE TOG OVER EN DAG
En del af vores bestyrelse samt nogle forældre tog
over for os lærere, så vi kunne tage til Bogforum i
København. Der blev indkøbt bøger til skolens bibliotek, samlet inspiration til kommende undervisning. Nogle nåede at høre en del af forfatterne
eller andre, der optrådte på scenerne rundt
omkring. Det var en god oplevelse for os alle.

SKOLESTART – INFORMATIONSAFTEN
Nu nærmer det sig tiden, hvor forældre til kommende skolebørn skal tage stilling til, hvor børnene skal gå i skole. Både Ramme, Tangsø og os har
en aften, hvor forældrene kan komme og se skolen
og høre om skoletilbuddet. Vi havde en fin aften
med besøg af både nye og nuværende forældre.
Efter information, så de skolen og derefter var det

Hvert år samler vi alle vore frivillige to gange om
året. Det er til en sommerfest og en julefest. Det er
altid hyggelige aftener med en god stemning. Der
snakkes, synges og dystes på forskellige måder. Det
er dejligt at få sagt tak for hjælp. Vi ved ikke, hvad
vi skulle gøre uden alle vore frivillige. De er guld
værd. Og så er de også rollemodeller for vore unge
mennesker, som lærer at man kan være med til at
glæde andre, også uden at få løn for det. Det er
meget vigtigt, synes jeg, at alle lærer at give en
nap med, hvor man nu kan.

JULEFROKOST
Personalet skal selvfølgelig også have en julefrokost. Her skifter de to ”skoler” til at stå for det. Vi
kan blive rigtig mange, hvis alle deltager med partner, da bestyrelsen også er med. Det er altid en
festlig aften.

SKUMRINGSGUDSTJENESTE
Fredag den 9. december har vi skumringsgudstjeneste i Mariekirken kl. 17.00 med Luciaoptog. Efter
gudstjenesten er der julefrokost på Friskolen. Asger
og en hel flok mænd står for maden. Alle er velkommen.
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LUCIA

VINTERFEST

Også tirsdag morgen den 13. december er der morgensang i Mariekirken, og her har vi igen
Luciaoptog. Om eftermiddagen går de om på
Bøvling Ældrecenter, så de ældre også kan nyde
pigerne og deres sang.

I slutningen af januar er det tid for årets gymnastikopvisning. Det er altid en god aften, hvor alle
skolens børn er på gulvet og optræde med forskellige ting indenfor gymnastik. Husk I alle er velkommen til at være med, hvis I har lyst til at se børnenes gymnastikopvisning. De har også generalprøve
om formiddagen, formodentlig kl. 10.00 sammen
med BI, som vi plejer.

SYGDOM m.m.
Her i efteråret har vi været hårdt ramt af sygdom.
Ikke mindre end to af vore ansatte skulle opereres,
heldigvis planlagte operationer, men det var lang
tid, vi skulle undvære dem. Vi var så heldige at få
ansat en rigtig dygtig vikar for Mette Nissen, nemlig Britta Christiansen. Hende håber vi at kunne
beholde, godt nok på lidt mindre tid. Hun er både i
skolen og i SFO.
Connys arbejde måtte vi andre klare, så finder man
ud af, hvad andre laver til daglig, når de er væk.
Mange små opgaver skulle pludselig huskes ud
over vore egne.
Også en af vore lærere er deltidssygemeldt, så
også her har vi taget over, så det hænger sammen
for børnene. Ved fælles hjælp gik det også. Det er
et fantastisk personale, vi har på friskolen og i SFO.
De kan tænke selv, og giver ofte et ekstra nap med,
når det kniber.
Vores rengøringsassistent er også sygemeldt, men
i stedet har vi fået Hedevig Andersen ind, og hende
er vi også superglade for. Hun er dygtig og vellidt.
Her medio november er Mette Thilkjær gået på
barsel, lidt tidligt, men det bestemte lægen. Hun
skal efter planen føde medio januar.
Vi har netop fået ansat en vikar, for Mette, Birgit
Andersen, men det er først fra januar, så atter en
gang må Asger på banen. Han er næsten fastansat
hos os, i hvert fald er han fast vikar hos os. Det er
vi meget glade for. Han kender både børn og voksne på stedet.
Thomas holder barselorlov fra jul til og med uge 5.
I den tid tager Asger og Cecilie, som er tysklærer i
9.kl. over for Thomas.
Nu håber jeg, vi ser frem mod sygdomsfrit forår.

STUDERENDE PÅ BESØG
Efter jul får vi besøg af et par studerende, der skal
undervise vore elever fra 6.-9. kl. i sundhed og
bevægelse. De får fire timer med hvert hold.
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LEGEPLADS RENOVERES
Når frosten går af jorden i foråret, skal vi i gang
med at lave et legetårn ude i skolegården, der hvor
vi nu har flis. Det ser vi meget frem til. Det bliver
godt for børnene at få noget nyt at lege i. Det er
penge fra fonde og sponsorløb, der skal bruges.
Det slår nok ikke helt til, så mon ikke børnene er
friske på at lave et sponsorløb til sommer? Det må
vi se til.

STATSTILSKUD
I skrivende stund er det kommet frem, at tilskuddet
til de frie skoler skal sættes op fra 73% til 75%,
som det var tidligere. Vi har nogle år været helt
nede på 71%, så det vil være helt fantastisk positivt, hvis det igen kom til at ligge på 75%. Når man
tænker på, at vi ikke kan trække momsen fra indkøb af bøger, møbler m.m., ligesom kommunen kan
på deres indkøb, så betyder det jo yderligere en forringelse i forhold til de kommunale skoler. Vi vil
derfor se med stor glæde på, hvis det atter sættes
op til 75%. Vi håber og beder til, det lykkes.

KIG IND
Hvis I kommer forbi skolen, så kig ind, hvis I har lyst
til at se, hvordan der ser ud i dag. Der sker hele
tiden noget på begge skoler, og vi viser gerne frem.
Jeg synes, vi har en pæn og velholdt skole. Men vi
forsøger også at lære børnene, at man skal passe
godt både på egne og andres ting.
Jeg vil gerne slutte med at ønsker jer alle en rigtig
glædelig jul og et godt nytår.
Venlig hilsen
Hanne Ørskov Andersen

MARTS

Kalender – det sker i skolerne
DECEMBER
Uge 49 FRI Samtaler i 9.kl. dato og tid
kommer på Intra
09. BI-FRI Skumringsgudstjeneste med
luciaoptog/fællesspisning
13. FRI Luciaoptog på Bøvling
Ældrecenter kl. 14.00
13. BI-FRI Morgensang i Mariekirken med
Lucia kl. 8.15, og åbent hus
20. FRI Juleafslutning i Mariekirken og
dernæst på skolen. Slut kl. 13.00
21. dec. - 3. jan. FRI Juleferie
(begge dage incl.)
FRI SFO er lukket 23. dec og mellem jul og
nytår.

JANUAR
Uge 2-3 Praktikanter vedr. sundhed og
bevægelse 6-9.kl.
18. FRI Samtaler i 6.kl. Det kommer på
Intra
23. BI-FRI Morgensang i Mariekirken
kl. 8.15, og åbent hus
27. FRI Vinterfest med gymnastikopvisning kl. 19.00 til ca. 21.30
Uge 5 FRI Samtaler i 0.kl. dato og tid
kommer på Intra.

FEBRUAR
03.-04. FRI Pæd.weekend for friskolens
ansatte og bestyrelse
Uge 6 FRI Fagdage og terminsprøve for
8.kl.
Uge 6 FRI Samtaler i 4.kl. dato og tid
kommer på Intra.
Uge 6 FRI Samtaler i 7.kl. dato og tid
kommer på Intra
07. FRI 0.-2.kl. i teater i Klinkby Hallen,
”Ved arken kl. 8.”
Uge 7 FRI 8.kl. mulighed for en ekstra
uges praktik
Uge 7 FRI Vinterferie (SFO lukket)
23. BI-FRI Morgensang i Mariekirken kl.
8.15 og åbent hus
24. FRI Fastelavnsfest fra kl. 11.15-13.15

15. FRI 7.-9.kl. i teater på Lemtorp
kl. 12.00 ”Sunny Side”
21. FRI Deadline for madbestilling til perioden fra påske - sommerferie
23. BI-FRI Morgensang i Mariekirken kl.
8.15
24. BI-FRI 5.kl. gymnastikdag på BI fra 913.30
29. FRI Kantinemøde kl. 13.30
Uge 14 FRI 8.kl. på brobygningsforløb fra
mandag til torsdag

APRIL
10.-17. FRI Påskeferie (Åbent i SFO den
10., 11., 12. april)
Uge 16 FRI 8.kl. i praktik
21. BI-FRI GENERALFORSAMLING
KL. 16.00

GENERALFORSAMLING
på Bøvling Fri- og Idrætsefterskole
fredag den 21.04.17 kl. 16.00.
1. Velkomst ved formanden og en sang
2. Valg af ordstyrer
3. Valg af referent
4. Valg af stemmetællere
5. Aflæggelse af tre korte beretninger
ved formand, skoleleder og forstander
6. Fremlæggelse af regnskab ved Torben
og Martin
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to
stedfortrædere
Friskolens forretningsudvalg,
på valg er:
John Madsen
Ole Nicolajsen
Efterskolens forretningsudvalg,
på valg er:
Jens Bjerrum
Jørgen Lauritsen
9. Evt.
10. Buffet
På grund af spisning og leg med børnene,
vil vi gerne have tilmelding senest den
18.04.17 til Maj-Britt på 97885500 eller
mail: midgaard@bi-efterskole.dk
Pbv. Chanette Stefansen
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APRIL

Gudstjenesteliste

03. Kl. 19.00 GENERALFORSAMLING

NOVEMBER
27. Kl. 10.00 1.s.i advent
27. Kl. 16.30 1.s.i advent
Efterskolens
adventsgudstjeneste

DECEMBER
04. Kl. 19.00 2.s.i advent
09. Kl. 17.00 Skumringstime &
julebuffet
11. Kl. 10.00 3.s.i advent
18. Kl. 10.00 4.s.i advent i Lemvig
20. Kl. 8.15 Julegudstjeneste
for Friskolen
20. Kl. 9.45 Julegudstjeneste
for Børnehuset
24. Kl. 10.30 Julegudstjeneste
på plejehjemmet
24. Kl. 15.00 Juleaften
25. Kl. 10.00 Juledag

JANUAR
01.
09.
15.
22.
29.

Kl. 19.00 ”Godt Nytår”
(mandag) Kl. 19.00 ”Nytårsmøde”
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00 i Lemvig

Ferie: uge 5 og 7 – Embedet passes af
Hans Nørkjær i Lemvig tlf. 97 82 00 52
NYT!
DIGITAL POST OG MAILINGSLISTE.
Er du interesseret i at få oplysninger
om arrangementer per mail og evt.
Skole/kirkeblad på PDF, så send din
mailadresse til Marianne mariannegyldenkaerne@gmail.com

Bøvling Valgmenighed
Formand
Joan Trelborg, Brogårdvej 36,
7650 Bøvlingbjerg . . . . . . . . . . Tlf. 97 88 52 51
E-mail: formand@boevlingvalgmenighed.dk
Forretningsfører
Else-Marie Pedersen, Fårevej 130,
7650 Bøvlingbjerg . . . . . . . . . . Tlf. 97 88 54 92
E-mail: forretningsfoerer@boevlingvalgmenighed.dk
Organist Svend Burchardt. . . . Tlf. 97 81 10 80
Kirkesanger Sine Berg . . . . . . Tlf. 97 82 15 95
Graver John Jensen. . . . . . . . . Tlf. 29 86 95 66

FEBRUAR
06.
12.
19.
26.

(mandag) Kl. 19.00 & foredrag
Kl. 10.00
Kl. 10.00 i Lemvig
Kl. 10.00

MARTS
06.
12.
19.
26.

(mandag) Kl. 19.00 FORÅRSMØDE
Kl. 10.00 i Lemvig
Kl. 10.00 DSUK ÅRSMØDE
Kl. 10.00 i Lemvig

Valgmenighedspræst
Marianne Nørgaard Gyldenkærne
Præstevangen 1,
7650 Bøvlingbjerg. . . . . . . . . . Tlf. 97 88 56 50.
E-mail: praest@boevlingvalgmenighed.dk
Præsten har ingen fast træffetid –
mandag dog kun efter aftale.

Besøg iøvrigt vores hjemmeside:
www.boevlingvalgmenighed.dk
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