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April - Maj - Juni - Juli - August 2017

40. årg.

Forårshilsen
Efter vinterkulde trænger vi til lys og varme. Håb og forventninger
lever i os. Og vi kommer i forårshumør så snart solen rammer os, og
man mærker varmen i kroppen og ser ud på både vintergækker og
krokus. De små forårsbebudere har en sådan livskraft i sig, at man
hvert år bliver lige overrasket over, at det sker – foråret!
Efter en temmelig ensfarvet kold og kedelig vinter trænger vi alle til
farve – blomsterflor og grønne grene og lidt kulør og humør! Håb på
dage, hvor man er trist. Håb for en bedre verden – håb om fællesskab. Vi lever i en verden, hvor vi taler om ”fake
news” og ”dem” og ”os”. Vi sætter streger og trækker skel imellem andre og os selv. Håbet er temaet i påskens
dage, i pinsens bud om ånd og kærlighed, og i maj måned holder vi børnegudstjeneste med minikonfirmanderne med temaet ”håb” i musik, sang, børnekunst og udsmykning af kirken. Foråret er håbets tid! Kom og vær
med!
Forår i Paris med
konfirmanderne.
Fra 9.-13. marts var konfirmanderne og jeg inviteret til konfirmandtræf i
Frederikskirken i Paris
sammen med konfirmanderne fra Paris og Nice og
præsterne Carl og Selma.
Vi havde en fantastisk tur
med forår og ny venskaber. Der blev holdt konfirmandgudstjeneste, som
konfirmanderne samarbejdede om og selv stod
for!
Se mere på hjemmesiden
www.boevlingvalgmenighed.dk

Kirkelige handlinger
Dåb
Frida Kirkeby Kallesøe døbt den 20. november
2016
Bertel Højbjerg Wiborg døbt den 12. februar
2017

Begravelser
Inga Kirstine Nørgaard, død den 2. februar 2017

Arrangementer

APRIL
Højskoledag
Lørdag den 1. april kl. 10-15 er der Højskoledag
om Martin A Hansens liv og forfatterskab med
specielt henblik på ”Løgneren”. Foredrag ved
tidl. præster Ole Juul, Ødum og Ejvind Nielsen,
Århus. Pris med frokost og kaffe 75 kr. Sted:
Friskolen. Tilmelding til Marianne.

Æret være hendes minde.

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 kirkes
børnekor. Mette ser frem til at få nogle gode
stunder sammen med jer og jeres børn.
Nærmere oplysninger på hjemmesiden/
Facebook - Bøvling Valgmenighed
og hos Marianne 97885650
Tilmelding til præsten.

Generalforsamling mandag den 3.
april kl. 19.00
jf. dagsorden i forrige blad og hjemmesiden

Bogcafe
Har du lyst at læse en bog og diskutere indholdet sammen med andre læseglade, så kom og
vær med i bogcafeen onsdag den 5. april kl.
19.30 hos Nancy og Bent Drechsler.
Bog: ”Christas to forlovelser” af Karsten Lund.
Bogen kan lånes af Marianne.

Plejehjemsgudstjeneste
Onsdag den 12. april kl. 10.30 i Mariekirken.
Har du lyst til at komme og synge med de ældre,
så kom endelig.

Sorggruppe

Konfirmation

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.
Der er plads til flere deltagere så ring
endelig!
Mvh. Marianne tlf. 97885650.

Søndag den 23. april kl. 10.00 konfirmeres:
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Laura Juul Fabricius, Fuglebakken 5, Bøvling
Cecilie Lind Thomsen, Bossenhøjvej 29,
Bækmarksbro
Ellen Brunn Buch, Tangsøgade 34, Bøvling
Toke Gransgaard Ytting, Krogshedevej 13,
Bøvling
Marcus Nørby Fabricius Lillebjergvej 9, Bøvling
Lasse Lisby Østergaard, Rødemøllevej 20,
Bækmarksbro

MAJ

SEPTEMBER

Minikonfirmandafslutning og
børnegudstjeneste

Søndag den 3. september er der koncert og
optræden ved Drachmann duoen med efterfølgende kaffebord i Forsamlingshuset. Nærmere
opslag senere.

Søndag den 7. maj kl. 14.00 er kirken pyntet i
håbets farver af SFO, og der inviteres til børnegudstjeneste.
Temaet er håb, som vil udfoldes på flere måder.
Alle er velkommen til gudstjeneste og kaffebord!

OKTOBER
Sæt kryds i kalenderen den 8. oktober –
Efterårsmøde for de midt- og vestjyske valgmenigheder.
Det foregår her i Bøvling!

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

”Minikonfirmander” fra 3. klasse. Forløbet afsluttes
den 7. maj kl. 14.00 med en børnegudstjeneste om
”Håb”.

Årsmøde på Mors
Lørdag den 20. og søndag den 21. maj holdes
Valg- og Frimenighedernes Årsmøde på Mors.
Program og tilmelding vil blive lagt i kirken og
kan fås hos Marianne.

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

Sydslesvig i Kr. himmelfart

Organist Svend Burchardt. . . . Tlf. 97 81 10 80

Hvis der bliver tilmeldinger nok, arrangeres en
tur til Vest-Sydslesvig fra den 26.-28. maj.
Program kan fås hos Marianne

Kirkesanger Sine Berg . . . . . . Tlf. 97 82 15 95

Grundlovsmøde
2. Pinsedag den 5. juni afholdes der
Grundlovsmøde på Nr. Vosborg. Årets taler er frimenighedspræst Ole Kobbelgaard, Mors og det
musikalske indslag står Vestjysk Concert Band
for. Grundlovsmødet er gratis, og der kan købes
kaffe i restauranten bagefter.

Graver John Jensen. . . . . . . . . Tlf. 29 86 95 66
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.
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Nyt fra

Bøvling Børnehus
Vi går foråret i møde, det bliver dejligt, når vi på
vores ugentlige udedag, kan sidde helt ude og
spise vores middagsmad, der er lavet over bål
denne dag. I maj måned drager vi alle på koloni
til Thorsminde på naturskolen. Børnehavebørnene er så heldige at få en overnatning derude
– det glæder vi os til.
Onsdag d. 8. marts havde vi fernisering i Bøvling
Hallen på børnenes fantastiske kunstværker,
hvor de hver især havde lavet et lille
billede/maleri og nogle havde endda lavet flere.
De brugte maling, blyant, tusch, glimmerlim, silkepapir og kridt, og det kom der rigtig mange
flotte billeder ud af. Dejligt der kom gæster, som
deltog i åbningen. Kig forbi hallen og se dem,
hvis I ikke har været forbi.
Åbent Hus holder vi d. 6.4.2017 mellem kl.
19.00 og 21.00. Det vil glæde os meget, hvis I
vil kigge forbi og hilse på og se, hvad vi går og
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laver i børnehuset. Alle er velkomne – store som
små, unge som ældre, også dem, der ikke har
eller vil få, deres gang i børnehuset gennem et
barn.
Vi fejrer 10 års jubilæum fredag d. 16. juni 2017
– så sæt x i kalenderen - da vi gerne vil invitere
hele byen og omegnen med til en rigtig spændende, hyggelig og oplevelsesrig dag.
Vi har et gratis tilbud til børn mellem 2 og 7
måneder og deres forældre, der kan deltage i
Musik og Motorik et par gange af ca. 1 times
varighed. Vi hygger med musik og motoriske
lege, der kan bruges hjemme. Vi vil gerne have
endnu flere med, også familier der bor udenfor
Bøvling. I er velkomne til at kontakte os på tlf.
97888256.
Vi er så heldige at være med til at arrangere et
foredrag med Anders Agger – det er en super
oplevelse, at vi, her i Bøvling, både kan og vil
noget sammen, og folk kommer og bakker op
om arrangementet. Vi er også så heldige, at evt.
overskud går til motorikredskaber i Børnehuset.

Det falder så godt i tråd med, at vi skal DGI certificeres efter sommerferien til institution med
fokus på motorik og bevægelse.

fortælle om ”gamle dage”, strikke strømper
eller fortælle en historie, er I altid velkomne –
kom ned, så vi kan få en lille snak om hvordan.

Skulle der være nogle seniorer, der har lyst til at
komme og vise / lave fuglekasser med børnene,

De bedste forårshilsner Personalet i Bøvling
Børnehus
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Nyt fra

Bøvling Idrætsefterskole

Marts er højsæson for gymnastik og opvisninger.
Det er en tradition, som har rødder langt tilbage i
tiden med lokalopvisninger i de mange foreninger.
I dag er der fortsat lokalopvisninger, som f.eks. her
i Bøvlingbjerg, hvor Idrætsefterskolen har været
fast gæst hvert år siden skolens start i 1983.
I denne udgave af Skole-kirkebladet, har vi fået 2
af eleverne til at skrive lidt om deres oplevelser
med starten af opvisningssæsonen. Johanne
Jespersen og Laura Vestergaard Koefoed går begge
i 10. klasse på Bøvling. De 2 piger er ikke helt uvante på et opvisningsgulv. Sammen er de vokset op i
Hjerm, hvor de fra barnsben har gået til gymnastik,
inden turen gik videre til DGI Vestjylland
Holstebroegnens Juniorhold. I 9. klasse tog de på
hver deres efterskole, Johanne på Vedersø og Laura
på Bjergsnæs, og nu går de sammen på BI i 10.
klasse. Johanne kan endda prale af at være 2.
generations BI’er. Hendes far, Hans Jespersen, har
nemlig gået på Bøvling Idrætsefterskoles 2. elevhold i 1984-1985. Lauras glæde for gymnastikken
deler hun med sine forældre,
som er aktive på BorbjergTraberg Mix.

Johanne og Laura er begge fra
Hjerm og går i 10. klasse på
Bøvling Idrætsefterskole.
Sammen deler de en stor interesse
for gymnastikken.
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”Vi er to piger, der har dyrket gymnastik, siden vi
kunne gå. Det har altid været vores største interesse, og især opvisningsperioden er for os begge den
bedste tid på året. På Bøvling Idrætsefterskole er
opvisningerne noget helt specielt. Man udvikler sig
helt ekstremt meget, og sammen, både lærere og
elever, forbedrer vi opvisningen så meget, vi overhovedet kan. Vi finpudser hver detalje, så der hele
tiden er noget at arbejde videre på. Bøvlings opvisninger er ikke at sammenligne med de andre efterskoler her omkring. I år er vi et lille elevhold med
kun 54 elever, og derfor har vi alle, hver især, en
stor rolle for at få det hele til at gå op i en større
enhed – hvilket, vi synes, er virkelig fedt!
Vi er nu i gang med opvisningssæsonen, og vi har
allerede opvist nogle gange. Både for vores forældre og til bedsteforældre-/søskendedag på skolen.
Vores første store opvisning var i Gråkjær Arena i
Holstebro lørdag d. 4. marts 2017. Det var noget
helt specielt for os begge to, da vi i mange år har
opvist til denne opvisning med vores tidligere juniorhold, lokalhold osv. – det er vores hjemmebane.
Det var en kæmpe oplevelse at stå på gulvet i
Gråkjær Arena sammen med alle de andre elever
fra Bøvling. Opbakningen var kanon, og stemningen blandt os elever var endnu bedre.
Tak til Johanne og Laura for et lille indblik i den
travle opvisningssæson. Inden skoleåret når sin
ende, til Landsstævnet i Aalborg sidst i juni, når
eleverne op på godt 30 opvisninger, inden der sluttes af med 3 store shows til Landsstævnet sammen
med mere end 7.000 andre efterskoleelever fra
hele landet.

Bøvling Idrætsefterskole har altid været kendt for efterskolegymnastik på højt niveau. Dette års opvisning
er ingen undtagelse, og eleverne yder det maksimale til hver opvisning, som her, hvor de er på gulvet til
forårsopvisningen i Lemvig. Man kan ikke se på eleverne, det er den 3. opvisning denne dag!

Stigende søgning til Bøvling Idrætsefterskole betyder en udvidelse fra næste skoleår. 12 ekstra senge bliver
der plads til, når den gamle forstanderbolig på Ågårdsvej sættes i stand med et ekstra undervisningslokale
og 3 firemands værelser. Selvom kapaciteten stiger til maksimalt 78 elever, vil Bøvling fortsat være en lille
efterskole med fokus på de nære værdier og med fokus på et stærkt fællesskab, som altid har været kendetegnende for skolen.
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Nyt fra

Bøvling Friskole
Forårets komme
Vinteren er ovre, hvis vi ser på kalenderen, men
udenfor er frost, men desværre ingen sne. Børnene
føler sig snydt i år. Rundt om i Danmark har vi hørt
om sneen, der væltede ned, men vi blev snydt.
Kælkene har slet ikke været oppe af kælderen i år.
Alle folk, der kører til og fra arbejde, er nok glade
for det.

Vinterfest
Der blev også øvet gymnastik, så alle var klar til
opvisning for Børnehuset og alle familier på skolen. Det var et godt publikum, der forstod at klappe, så børnene blev helt høje. Vi havde også besøg
af den russiske ballet. Eller måske var det kun elever derfra. De dansede ballet med ynde. Det var så
festligt et indslag.

Julemåneden
Vi havde en dejlig julemåned med masser af julehygge. Julehygge med forældre og bedsteforældre,
luciaoptog flere steder, og skumringsgudstjeneste
sammen med valgmenigheden. Der blev serveret
julefrokost efterfølgende. Vi var over 100, og der
blev spist op af den lækre mad, Asger og hans frivillige hjælpere havde lavet. Et hyggeligt arrangement.

Ønskelandet
Her efter jul øvede 4.kl. dans og sang og meget
andet til et arrangement i forbindelse med åbningen af Århus som europæisk hovedstad. Alle 4.kl. i
regionen var inviteret med til Ønskelandet. Her i
kommunen foregik det på Lemtorpskolen. De skulle synge og danse, og alle havde et område, hvor
de skulle lave deres helt egen ønskeland. Det skulle illustreres, de havde ting med, og der var lavet
lyde, der passede til ønskelandet. De arbejdede
med Green Screen som, når vi ser Vejret på TV2. Et
rigtigt fint arrangement.

8

Egenklasseuge med terminsprøver
Februar bød på en egenklasseuge, hvor 8. og 9. kl.
de fleste dage havde terminsprøve. Alle andre klasser arbejdede med forskellige emner. Det er altid
rart med tid til fordybelse i et emne. Det gav også
mere tid til kreative tiltag i forbindelse med emnerne. En del klasser har også været i teater i løbet af
vinteren. Enkelte klasser snupper også lige en balletforestilling i Holstebro.

Fastelavn
Februar blev afsluttet med en fastelavnsfest for alle
elever. Vi lavede en dobbeltfest, for alle fik æbleskiver, fordi det havde været kyndelmisse, men det var
en af de dage, de fik mad i forvejen.
Tønderne blev slået ned, nogen tog lang tid at få

ned. Da de var nede, fik børnene fortæret det slik,
der var i tønderne, før de fik fastelavnsboller.
Derefter kunne legene gå i gang. Der blev kæmpet
om æren og heppet fra tilskuerne. Alle skulle prøve
nogen af tingene. Det var en ”mega” sjov dag, som
drengene i 2. kl. sagde, da det var slut.
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Lejrskole og afgangsprøve
Mens 6.-7.-8. kl. tager på lejrskole til henholdsvis
Sønderjylland, København og Budapest, går 9. kl. til
afgangsprøver og laver forberedelsen til de mundtlige prøver. Nu om dage, skal de arbejde med en
synopse, som de skal op i. De får ikke længere 40
minutters forberedelsestid, før de skal ind. De har
forberedt sig gennem arbejdet i længere tid.

Skolebyt

Lutheråret
Martin Luther slog for 500 år siden 95 teser op på
kirkedøren i Wittenberg. Det er blevet markeret
med en Luther dag i Viborg. Vores 4.-5.-6. kl. var
heldige at komme med. De var inde at se
Domkirken og flere andre ting. De var til koncert i
det gamle Rådhus, hvor de hørte Trut og Lut. Det
var en rigtig fin koncert, hvor de også hørte om
tiden, da Martin Luther levede.
Flere steder på pladsen foran kirken kunne de
smage forskellig mad fra dengang. Da vi havde
troet, der var mere marked, hvor de kunne bruge
deres medbragte skillinger, måtte de lige en tur
ned forbi Sankt Mathiasmarkedet. Her kunne mønterne, der brændte i lommen, få ben at gå på,
inden børnene skulle hjem igen.

Praktik
Inden længe skal vores elever fra 8. kl. i praktik og
dernæst på brobygning.
Det er godt, de får afprøvet nogle af deres ønsker
for fremtiden.

Konfirmation
Vores elever i 7. kl. skal konfirmeres den 23. april.
Det er sådan, at begge kirker i Bøvling holder konfirmation samme dag, så det passer med, at alle
kan holde Blå Mandag sammen. Det er hyggeligt
for eleverne.

Legetårn
Efter påske går vi i gang med at lave et legetårn
ude i skolegården. En del af pengene er fra et sponsorløb, hvor børnene løb en del penge ind, og en
del af beløbet er fra fondssøgning.
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Vi andre er i gang med at forberede et skolebyt, da
vi alle mand af hus drager til Bjergby Friskole på
Nordmors i uge 23. Det ser vi meget frem til. Det
giver et fællesskab uden lige.
De store elever er store søskende for de yngste. Det
betyder bl.a. at de sørger for de yngste ved måltiderne, og sørger for de får en madpakke med på
tur. Ofte ser vi de yngste søge både de store og
dem fra mellemgruppen. Der hygges virkelig på
tværs af klasser.

Anders Agger
I skrivende stund er der solgt over 300 billetter til
foredraget med Anders Agger. Emnet er: Det må
gerne gøre lidt ondt. Det er dejligt at vi, her i
Bøvling, kan samle så mange mennesker til et foredrag. Det betyder så meget, at vi, Børnehuset,
Efterskolen, Valgmenigheden og Friskolen, kan stå
sammen om disse arrangementer.

21.
marts
2017
19.30

Pris
kr.

100,en aften med agger
på Bøvling Fri- og Idrætsefterskole
Foredrag med Anders Agger:

“Det må gerne gøre lidt ondt...”
7YGRNXPHQWDULVWHQ$QGHUV$JJHUIUD'5KDULÁHUHnUEHY JHWVLJLQGRJXGDIPLOM¡HU
KYRUGHURIWHHUQRJHWSnVSLO)UDnULJHNRVWVNROHE¡UQSn+HUOXIVKROP
WLOG¡HQGHSnHWKRVSLFHL9HVWM\OODQG)UDKHDY\PHWDONOLNHQLGHQQRUGYHVWM\VNHE\$JJHU
RJWLOGHQNRPPHQGHNRQJHSn$PDOLHQERUJ
'HWHUGHUHIWHUKnQGHQNRPPHWÁHUHSULVEHO¡QQHGHGRNXPHQWDUSURJUDPPHUXGDI

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 et samarbejdet mellem de 4 institutioner i Bøvlingbjerg.
Bøvling Friskole, Bøvling Børnehus, Bøvling Valgmenighed og Bøvling Idrætsefterskole.

Tilmelding: greenticket.dk/andersagger. For spørgsmål kontakt os på telefon: 9788 5500

I må alle have et rigtigt dejligt forår.
Hilsen Hanne Ørskov Andersen

Kalender – det sker i skolerne
MARTS
24. 5. kl. gymnastikdag på BI fra kl.
9 -13.30
29. Kantinemøde kl. 13.30

APRIL
Uge 14 FRI 8. kl. på brobygningsforløb
fra mandag til torsdag
05. Efterskolernes Gymnastikstævne i
Jyske Bank Boxen, MCH Herning.
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
22.-23. FRI Årsmøde i Dansk
Friskoleforening i Århus
23. FRI Konfirmation i Mariekirken og i
Bøvling Sognekirke
24. FRI Blå Mandag
24. BI-FRI Morgensang i Mariekirken kl.
8.15

MAJ
02.- 10. BI-FRI Skriftlige prøver
07. Minikonfirmandafslutning med
kaffe efter gudstjenesten.
10. FRI Introaften for kommende 0. kl.
skole - SFO kl. 17-18.30
12. FRI Store Bededagsferie
Uge 19 FRI 6. kl. på lejrskole i
Sydslesvig/Sønderjylland
Uge 20 FRI Lejrskoleuge for 7. og 8. kl.
og egenklasseuge
19. BI-FRI Morgensang i Mariekirken kl.
8.15
25.-28. FRI Kr. himmelfartsferie (SFO
lukket)
30. FRI Deadline for madbestilling fra
sommerferie til efterårsferie

JUNI
01. FRI Strandrensning FOR 5.-7. kl.

05. FRI Grundlovsdag og 2. pinsedag
Uge 23 FRI Skolebyt med Bjergby
Friskole på Nordmors
14. FRI Kantinemøde kl. 13.30 og fest
for de frivillige kl. 18.00
15. FRI Morgensang i Mariekirken kl.
8.15
22. FRI Orienteringstur for alle på
skolen
22. FRI Afskedsfest for 8. og 9. kl. og
deres forældre
23. FRI Sidste skoledag
26. juni - 7. aug. Sommerferie
(SFO lukket uge 29, 30 og 31

AUGUST
14. Skolestart (uge 33)
Ansvarshavende red. på dette nr.: Hanne Ørskov Andersen

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 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
Jørn Larsen
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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SEPTEMBER

Gudstjenesteliste

03. kl. 14.00 Koncert med
Drachmann Duo
10. kl. 10.00 Velkommen til
konfirmander
17. kl. 10.00 Høst
24. kl. 10.00 i Lemvig

APRIL
03. kl. 19.00 Gudstjeneste &
Generalforsamling
09. kl. 10.00 Palmesøndag
13. kl. 19.00 Skærtorsdag
14. kl. 10.00 Langfredag
16. kl. 10.00 Påskedag & Dåb
23. kl. 10.00 Konfirmation
30. kl. 10.00 i Lemvig

Sommerferie
Jeg holder sommerferie fra den 8. august
til 27. august.
Embedet passes af Hans Nørkjær i
Lemvig, tlf 97 82 00 52.

MAJ
07. kl. 14.00 Børnegudstjeneste &
minikonfirmander
14. kl. 10.00
21.
Ingen pga. årsmøde
25. kl. 10.00 Kr. Himmelfart
28. kl. 9.00 i Lemvig

JUNI
04. kl. 10.00 Pinsedag
11. kl. 10.00
18. kl. 10.00 i Lemvig
25. kl. 10.00

JULI
02. kl. 10.00 i Lemvig v/ Marianne
09. kl. 10.00
16. kl. 10.00 i Lemvig v/ Marianne
23. kl. 10.00
30. kl. 10.00 i Lemvig v Marianne

AUGUST
06. kl. 10.00
13. kl. 10.00
20. kl. 10.00
27. kl. 10.00

i Lemvig v/ Kurt Andersen
i Bøvling v/ Hans Nørkjær
i Lemvig v/ Hans Nørkjær
i Bøvling v/ Hans Nørkjær

Fra konfirmandernes tur til Paris
Besøg iøvrigt vores hjemmeside:
www.boevlingvalgmenighed.dk
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