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Milepæl for kvinder

G

rundlovsdag fejrer hele
landet, at det er 100 år
siden danske kvinder fik
ret til at stemme ved Rigsdagsvalg og blive valgt til
Rigsdagen (Folketinget). I
1908 fik kvinder valgret ved
kommunalvalgene, og efter
syv års hård kamp således
også ved Rigsdagsvalg.
I de første mange år, var
der ikke mange kvinder,
som blev valgt ind, men
især i de sidste 50 år ses
flere og flere kvinder i de
kommunale råd og i Folktinget, selv om der stadig er
dominans af mænd.
KR Eneste kvinde i Ejby-Nørre Dalby Sogneråd 1943-1947
Læs mere side 8.
var Elisabeth Balslev.

Årets sommerudflugter
Så er det igen tid til sognenes
årlige udflugter, som er meget
populære, og som mange
glæder sig til.
ldreklubben i Ejby
tager på udflugt torsdag den 18. juni. Turen går
til Vikingeskibsmuseet i
Roskilde, hvor der er rundvisning. Bagefter nydes kaffen på “Sagafjord” under en
halvanden time lang sejltur
på Roskilde Fjord. Dagen
slutter traditionen tro i Ejby
Præstegård.

Æ

Odden Kirke

Borup-Kimmerslev-Nørre
Dalby Menighedsråds udflugt den 23. august går
til Odsherred, hvor vi
først skal besøge Odden
Kirke. Derefter kører vi til
Hempel Glasmuseum ved
Nykøbing, hvor vi skal
se på antik og moderne
glaskunst. Inden kursen
sættes hjemad spises der
middag på Hørby Færgekro.
Læs mere om udflugterne på
side 3.
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Frivillige hænder rækker fremad

F

rivilligt arbejde er oppe i tiden. Hvorfor? Fordi det giver
god energi at gøre noget for nogen
sammen med nogen. Man bliver
glad af at give en hånd med og
mærke, der er brug for det. Det
siger to glade bedstemødre fra Borup, Ellen Møller Jensen, 75 år, og
Tove Egelund Sørensen, 67 år. De
er begge blevet alene, og vil hellere gøre noget sammen med andre
end sidde alene.
Ellen og Tove er frivillige hjælpere i Borup, Kimmerslev og Nørre Dalby Sogne. I tæt samarbejde
med sognepræst Lis Levring sørger de for, at børn og børnefamilier
får nogle dejlige stunder sammen i
kirken og i Møllelundgaarden.
Ellen hjælper med det praktiske
til måltidet efter spaghettigudstjenesterne, hvor børn i alle aldre og
deres forældre får en hyggelig aften sammen.
- For mig er det hjælp til selvhjælp at starte en formiddag med
at gå og bage flûtes i Møllelundgaarden, siger hun. Jeg kan godt
lide at have god tid og går og hygger mig. Senere dækker jeg borde
i fællesskab med andre. Der kommer omkring 50 børn og voksne til
spagettigudstjenesterne og måltidet bagefter, så jeg koger fire til
fem kilo spaghetti. Kordegnen
Dorthe Nielsen laver kødsovsen,

som jeg varmer op. Og så laver jeg
kaffe og te.
Når vi sidder om aftnen og spiser sammen, er det hyggeligt at
snakke med de unge forældre og
mærke det fællesskab, der opstår
imellem dem. De er enormt søde
til at hjælpe med at rydde af bordene bagefter og få det ud, der
skal i skraldespandene.
Tove tager sig af minikonfirmanderne. Hun hjælper sognepræsten
Lis med mange forskellige praktiske ting. Det er for eksempel Tove,
som sørger for, at englene kommer
i vingerne, og at glorierne vender
rigtigt til julens krybbespil. Minikonfirmandundervisningen er
et tilbud til børn, der går i tredje
klasse. Når minikonfirmanderne
kommer fra skolen til Møllelundgaarden, hvor de sidder med deres arbejdshæfter og tegner, og Lis
fortæller historier fra Biblen, så
skal de have saftevand og kage, og
i Tove har de én, der gerne lytter
til deres fortællinger om, hvordan
dagen er gået i skolen. Tove har
selv børnebørn, og hun synes det
er herligt at være sammen med
minikonfirmanderne og er imponeret over, så lydhøre de er.
Ellen og Tove er enige om, at det
er at komme ind i varmen, når man
bruger sin tid på noget meningsfuldt. De deltager også i café-efter-

Sommerkoncert i Borup Kirke

D

Onsdag den 24 juni 2015 kl. 19.30

enne sommer vil
ensemblet
”Super Classico” gæste
Borup Kirke og underholde med skøn
musik af de velkendte
komponister: Mozart,
Rossini, Paganini og
Carl Nielsen. “Super
Classico”, som består
af sopransanger Sophie Thing-Simonsen,
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fløjtenist Tine Jensen,
cellist Karin Dalsgaard
og guitarist Leif Hesselberg, begyndte at
spille sammen i sin nuværende form i sommeren 2011. Ensemblet er meget alsidigt
og er kendt for sit forrygende sammenspil,
og koncertprogrammet spænder vidt.

Vi morer os og hygger os som sognets
frivillige hjælpere.
middagene, hvor mange ældre får
en hyggesnak. De anbefaler andre,
som måske går med tanken om, at
de godt kunne tænke sig at være
med til at hjælpe med lidt praktisk
sognearbejde, at melde sig. ”Jeg er
glad for at være med i fællesskabet”, siger Tove. ”Og det kræver
ikke noget særligt ud over lysten
til at hjælpe”. Så Ellens og Toves
opfordring er, at hvis man har mulighed for at glæde andre, så skulle man give sig selv den glæde at
deltage i fællesskabet!
				ASH

Frivillige søges
Kunne du tænke dig at give
en hånd med ved forskellige
festlige arrangementer i Møllelundgaarden? Du bestemmer
selv hvor lidt eller hvor meget.
Kontakt sognepræst Lis Levring
på telefon 51856443 eller e-mail:
lile@km.dk. Så kan I få en snak
om, hvad du kunne have lyst til
at deltage i.

Ældreklubbens sommerudflugt
Torsdag den 18. juni 2015 tager Ældreklubben i Ejby Præstegård på udflugt. Bussen kører fra Ejby Kirke kl.
12.45.

D

er er rundvisning kl. 13.30 på
Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Vi skal høre historien om de
fem store skibe i Vikingeskibshallen, der stammer fra en spærring i
Peberrenden ved Skuldelev, ca. 20
km nord for Roskilde. De kaldes
derfor for Skuldelevskibene.
I 1962 blev skibene gravet ud. En
spunsvæg af jern blev rammet ned
omkring spærringen, så den kunne tørlægges. På mindre end fire
måneder lykkedes det at udgrave
skibene og tage dem op i tusindvis
af stykker.
Derefter fulgte et stort arbejde
med konservering og ikke mindst
med at få samlet brikkerne til de
fem puslespil, som udgør vikin-

geskibene. Fundet
omfatter fem forskellige skibstyper,
der tilsammen giver
et enestående indtryk af vikingetidens
skibsbygningskunst
og håndværk.
Efter museumsbesøget går vi ned i
havnen og stiger om
bord på M/S Sagafjord, hvor vi skal
nyde kaffen og kagebuffeten fra
Panoramasalonen. Sejlturen tager
halvanden time, hvor vi får god
tid til både at nyde kaffen og udsigten.
Vi kører derefter en tur og kigger
på den smukke natur ved Roskilde
Fjord, inden vi kører tilbage til Ejby
Præstegård, hvor vi spiser vores
medbragte mad under hyggeligt
samvær. Øl og vand kan købes.

Sogneudflugt til Odsherred
I år bliver Borup-Kimmerslev-Nørre
Dalby Menighedsråds udflugt søndag
den 23. august 2015 med kirkegang
kl. 9.00 i Borup Kirke og afgang med
bus fra kirkepladsen kl. 10.00.

T

uren går i år igen til Odsherred, men denne gang sætter
vi først kursen mod Odden Kirke,
som er den karakterisk rødkalkede kirke, man kører forbi til Odden færgehavn. Vi skal have en
rundvisning i og omkring kirken
og høre om kirkens historie. Efter
rundvisningen serveres der sandwiches samt øl og vand.
Derefter kører vi til Hempel
Glasmuseum også kaldet Anneberg Samlingerne ved Nykøbing.
Det er Nordeuropas største private samling af glaskunst fra det
antikke til det moderne.
I år fejrer museet 50-års jubilæum med udstillingen COLOURS –
international glaskunst i verdensklasse, en storstilet præsentation
af fremragende værker af nogle
af verdens mest revolutionerende

glaskunstnere; værker, som ikke
før har været vist i Danmark.
Det er 50 år siden at J.C. Hempel
grundlagde museet, og samtidig
er det 100 år siden, at han som 20årig startede J.C. Hempels Skibsfarve-Fabrik, der gennem de næste
årtier blev verdenskendt for sine
fremragende skibsfarver. I dag er
Hempel Gruppen en anerkendt
og ledende leverandør af maling
til beskyttelse af stål, glasfiber, træ
og beton, indendørs og udendørs
farver. Det dobbelte jubilæum er

Ældre, pensionister og alle andre,
der måtte have lyst til at deltage,
er meget velkomne på udflugten.
Turen koster 100 kr., der betales i
bussen.
Der er tilmelding til sognepræst Annie Nyholm snarest og senest onsdag
den 10. juni på tlf. 5682 0559 eller på
mail anny@km.dk.
Med venlig hilsen
Annie Nyholm

en anledning til at skabe en udstilling, hvor fortællingen sammenkobler den globale virksomhed og
international glaskunst, som var
grundlæggerens private interesse.
Kaffen nydes i Anneberg cafeeen, og der bliver også lejlighed til
at nyde den smukke natur ned til
fjorden.
Dagen slutter med middag på
Hørby Færgekro. Kroen, som er
smukt beliggende ved Isefjorden
kan som færgested føres helt tilbage til 1730. Som navnet antyder,
har der tidligere eksisteret en færgerute fra Holbæk til Hørby, og
mange rejsende benyttede kroen
som hvilested, før de drog videre.
Efter en brand i 1968 er kroen blevet genopbygget i den stil, den har
i dag.
Prisen for turen er 250 kr.
Tilmelding oplyses i Midtsjællands
Avis i uge 33.
Med venlig hilsen
Borup-Kimmerslev-Nørre Dalby
Menighedsråd
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Søndag 7. juni
1. s. e. trinitatis

Gudstjenester i Borup, Kimm
9.00
Borup Kirke
Kimmerslev Kirke 10.30

LL
LL

Lørdag 13. juni

11.00
Borup Kirke
Kimmerslev Kirke 12.00
Nørre Dalby Kirke 10.00

Søndag 14. juni
2. s. e. trinitatis

Borup Kirke
Ejby Kirke

Søndag 21. juni
3. s. e. trinitatis

9.00
Borup Kirke
Nørre Dalby Kirke 10.30
10.30
Ejby Kirke

KWH
KWH
AN

Tirsdag 23. juni
Skt. Hans

Nørre Dalby Kirke 19.30

JEP

Søndag 28. juni
4. s. e. trinitatis

Borup Kirke
Ejby Kirke

10.30
10.30

JEP
AN

Søndag 5. juli
5. s. e. trinitatis

Borup Kirke
Ejby Kirke

10.30
9.00

JEP
JEP

Lørdag 11. juli

11.00
Borup Kirke
Kimmerslev Kirke 12.00
Nørre Dalby Kirke 10.00

10.30
10.30

		

Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste
LL
AN

Uden dåb · Kirkekaffe

Kirkekaffe

Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste

Skt. Hans i Nørre Dalby Kirke

Kulturnatten i Borup

Tirsdag den 23. juni kl. 19.30

Fredag den 28. august

I lighed med sidste år bliver der en
kort gudstjeneste i kirken Skt. Hans
aften, inden vi i fakkeltog går hen til
bålet på Klempegårdsvej.

Borup Kirke kl. 19.30-21.30.
På byens årlige kulturnat, vil Borup
Kirke igen være åben for besøgende.
Der bliver mulighed for at lytte til musik
både uden- og indendørs. Der er tårnmusik med Borup Brass Band vekslende med orgelmusik i kirken. Imens kan
man få sig en forfriskning i våbenhuset.
Møllelundgaarden 19.30-22.00
Café med kaffe, te sodavand og kage.
Se mere side 5.
Hovedgaden
Tombola med mange gevinster.

AN = sognepræst Annie Nyholm · JEP = provst Jens Elkjær Petersen · LL = sognepræst Lis Le
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merslev, Nørre Dalby og Ejby
Søndag 12. juli
6. s. e. trinitatis

Borup Kirke
Ejby Kirke

Søndag 19 juli
7. s. e. trinitatis

Nørre Dalby Kirke 10.30
Ejby Kirke
9.00

JEP
JEP

Søndag 26. juli
8. s. e. trinitatis

Borup Kirke
Ejby Kirke

10.30
9.00

LL
LL

Søndag 2. august
9. s. e. trinitatis

Kimmerslev Kirke 10.30

LL

Lørdag 8. august

Borup Kirke
11.00
Kimmerslev Kirke 12.00
Nørre Dalby Kirke 10.00

Søndag 9. august
10. s. e. trinitatis

Borup Kirke
Ejby Kirke

Søndag 16. august
11. s. e. trinitatis

Nørre Dalby Kirke 10.30
Ejby Kirke
9.00

KWH Kirkekaffe
KWH

Onsdag 19. august

Borup Kirke

17.00

LL

Søndag 23. august
12. s. e. trinitatis

Borup Kirke
Ejby Kirke

9.00
10.30

JEP
AN

Søndag 30 august
13. s. e. trinitatis

Borup Kirke
Ejby Kirke

10.30
9.00

LL
LL

10.30
10.30

10.30
10.30

KWH Uden dåb · Kirkekaffe
AN
Kirkekaffe

Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste
LL
AN

Uden dåb · Kirkekaffe

Spaghettigudstjeneste

Nyt fra Menighedsplejen
Cafe for en aften fredag den 28. august
I forbindelse med kulturnatten sælges
der kaffe, te, sodavand og kage i Møllelundgaarden kl. 19.30-22.00 til fordel for
menighedsplejen i Borup-KimmerslevNørre Dalby Pastorat. Vi håber mange vil
gøre brug af denne mulighed og således
også på den måde støtte lokalt.
Ønsker man ikke at gøre brug af tilbuddet i Møllelundgaarden, men tænker, at
man gerne vil støtte, så kik efter en tombola på Hovedgaden til fordel for menighedsplejen.

Alle er naturligvis også velkomne til blot
at give et bidrag. Beløb lagt i kirkens
bøsser går således til menighedsplejen,
hvis ikke andet udtrykkeligt er nævnt.
I løbet af efteråret vil det også blive
muligt at indbetale via MobilePay og via
bankoverførsel.
Alle bidrag små som store er velkomne
og vil blive brugt til glæde og hjælp for
mennesker lokalt, der har det svært.

evring · KWH = sognepræst Katrine Winkel Holm
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Ejby

Kontakt
Sognepræst
Annie Nyholm
Bispevænget 1, Ejby
Tlf. 5682 0559
anny@km.dk
Træffes tirsdag-fredag
kl. 10.00-12.00
eller efter aftale
Organist
Torben Holdt
Tlf. 4088 8007
torben@holdt.net
Graverkontor
Dalbyvej 58, Ejby
Tlf. 5682 2448
ejbykirkegaard@mail.dk
Graver Knud Lund
Tlf. 4059 2448
Hjemmeside:
www.ejbykirke.dk
Ejby Menighedsråd
Formand
Erik Eriksen
Tlf. 5682 1142
erik.impala@gmail.com
Kirkeværge
Randi Schmidt
Tlf. 5682 0227
randikschmidt@
gmail.com

Menighedsrådsmøder
Ejby Menighedsråd afholder som regel møder
den første onsdag i måneden undtagen i juli og
august.
Alle møderne er offentlige og afholdes i Ejby
Præstegård med start kl.
19.00.
Dagsorden for møderne offentliggøres ved
opslag på kirken og på
Ejby Kirkes hjemmeside.
Kirkebladet side 6

Babysalmesang - en live beretning

E

n regnvåd formiddag i marts ligger der 7 nysgerrige og helt rolige
babyer foran orglet i Ejby Kirke. De
små er forsigtigt blevet lagt på bløde
tæpper og varme dyner på det ellers
kolde og hårde stengulv. Musikpædagogen, Julia Madsen, spiller dejlig orgelmusik ”for fulde gardiner” mens
både mødre og babyer helt åbenlyst nyder musikken. ”Sådan starter
babysalmesangen altid i Ejby kirke”,
siger Julia. ”Så ved de små, at nu er
timen begyndt”. Denne tirsdag er det
Oskar, Klara, Kristoffer, Ayla, Theodor, Lilli og Liv og deres mødre, der
får glæde af Julias meget kompetente
og varierende undervisning. Babyerne
er mellem 6 og 10 måneder gamle og
får derfor lov til selv at prøve at spille
lidt på en lille xylofon, mens der bliver
sunget på deres navn. De får også kys
og massage, mens deres mødre synger
”Lille Peter Edderkop”.
Der blev sunget mindst 6 salmer den
dag, jeg overværede undervisningen,
og alle salmerne synges med forklarende bevægelser og fagter. Den mest
fascinerende øvelse var den, hvor
babyerne ligger hoved mod hoved, så
de ligner solstråler. Et stort, gennemsigtigt tørklæde med fine små stjerner
bliver viftet op og ned over babyernes
hoveder, mens Julia og mødrene synger
salmen ”Du, som har tændt millioner
af stjerner”. Der er 100 % opmærksomhed fra de små! Når musikken
stopper, daler tørklædet blidt ned over
babyerne til stor fryd for dem. Efter

mange forskellige øvelser, remser og
sange er det tid til den sidste øvelse.
Hver baby bliver på skift gynget i et
tæppe af mor og Julia, mens der bliver
sunget og nynnet.
Når jeg spørger mødrene, hvad de
får ud af babysalmesang, er der mange
svar: ”Det er rart med ekstra lege
og remser, man også kan bruge derhjemme”, ”Man kommer ud og møder
voksne mennesker”, ”Det er hyggeligt
at mødes, det styrker det lokale tilhørsforhold”, ”Det er en god måde
at komme ind i lokalsamfundet på”,
”Babyerne bliver så dejligt trætte…”
Hvad tror I børnene får ud af det?: ” De
bliver bevidste om rytmik, og at der er
forskel på sang og bevægelser”, ”Genkendelse af sange. Kan bruges i bilen
eller når man spiser og baby er urolig.
Så synger jeg en sang fra Babysalmesang og så falder baby til ro”, ”Jeg synger morgensang ved puslebordet, det
er en god måde at starte dagen på”,
”Det er en god måde at introducere
kirken og salmerne på for de allermindste”.
Vel mødt til babysalmesang i efteråret. AS

Menighedsmøde
Ejby Menighedsråd inviterer beboere i Ejby Sogn til menighedsmøde
Tirsdag den 2. juni 2015 kl. 16.00-17.45.
16.00-16.50 Besigtigelse af kirkegården efter endt renovering.
Rundvisning og orientering ved landskabsarkitekt Birgitte Fink, Mikkel
Christensen fra entreprenør Kaj Bøje, formand for kirke- og kirkegårdsudvalget Arne Olsen og graver Knud Lund.
17.00-17.45 i Ejby Præstegård: Orientering om menighedsrådets nuværende
og kommende aktiviteter ved menighedsrådsformand Erik Eriksen.
Med venlig hilsen
Ejby Menighedsråd

Kontakt
Sognepræst
Lis Levring
Hovedgaden 43, Borup
Tlf. 5185 6443
lile@km.dk
Træffes tirsdag - fredag
efter aftale

Borup - Kimmerslev - Nørre Dalby

Ny sognepræst

Katrine Winkel Holm er blevet ansat i
Borup-Kimmerslev-Nørre Dalby Pastorat
som sognepræst i en 50% stilling for at
bistå pastoratets to andre præster i vore tre
sogne, som er i stadig vækst.
atrine Winkel Holm fortæller:
Den 1. maj begyndte jeg som 50 %
Sognepræst
sognepræst
her i pastoratet, det man
Katrine Winkel Holm
uformelt plejer at kalde ”hjælpepræst”.
Møllelundgaarden
Det er et arbejde, jeg har set frem til at
Hovedgaden 72, Borup
komme i gang med. Jeg bor udenbys,
Tlf. 5120 6447
nærmere bestemt i Haslev, men har en
kwh@km.dk
vis tilknytning til Køgeegnen, da mine Dalby at kende og at være præst i de
Træffes tirsdag - torsbørn går i skole i Ølby.
dag efter aftale
tre skønne kirker.
Jeg har tidligere i en kort periode
Noget af det, jeg holder mest af ved
arbejdet som præst, nærmere bestemt vores folkekirke er, at vi, når vi træder
Provst
som vikar på Fyn, men dette er, trods ind i våbenhuset, lægger alle de ting fra
Jens Elkjær Petersen
mine 45 år, mit første faste embede.
Hovedgaden 43, Borup
os, der skiller os til daglig, og mødes på
Det skyldes, at jeg helt bevidst ikke lige fod på kirkebænk og alterskranke.
Tlf. 5185 6442
søgte præstestilling, fordi jeg ville Her er det ikke vigtigt, hvad vi mener
jep@km.dk
bruge mine kræfter på at være kom- om dette eller hint i samfundet. Her er
Træffes mandag - torsmentator, debattør og forfatter, mens det alene vigtigt, hvad Gud har at sige
dag efter aftale
mine børn var små og omsorgskræv- til os, hans børn.
ende. Nu er de blevet så store, at jeg
Kirkekontor
Det gør folkekirken til et enestående
kan kaste mig over det arbejde, jeg er fristed og samlingspunkt, og det vil jeg
Møllelundgaarden
uddannet til.
Hovedgaden 72, Borup
gerne bidrage til også fortsat, er tilfælJeg glæder mig til at lære menighe- det her i pastoratet.
Kordegn Dorthe Nielsen
derne i Borup, Kimmerslev og Nørre
Tlf. 5185 6444
Katrine Winkel Holm
borup.sognkoege@km.dk
Åbningstid: MandagSpaghettigudstjeneste
torsdag kl. 10-12
Børnefamilier inviteres til spaghettiguds- med kødsovs og brød. Efter spistjeneste i Borup Kirke onsdag den 19. au- ning er der en aktivitet for børnene i
Organist
gust kl. 17.00.
tilknytning til dagens bibelfortælling
Gro Larsen
En
kort
gudstjeneste
er
tilrettelagt
for
og kaffe/ te til de voksne. Vi slutter
Tlf.4050 3116
børn med bibelfortælling, salmesang senest kl. 18.30.
lystænding og bøn.
Graverkontor
Efter gudstjenesten er der fællesspis- Deltagelse i spisning koster 10 kr. pr.
Hovedgaden 49, Borup
ning i Møllelundgaarden: Spaghetti person max 30 kr. pr. familie.
Tlf. 2425 6294
borup-graver@mail.dk
Graver Bent Fogt Bakken

K

Borup-Kimmerslev-Nørre Dalby Menighedsråd

Hjemmeside
www.borupkirke.dk
Menighedsplejen
Formand Lis Levring
Tlf. 5185 6443
lile@km.dk

Formand Henning Lynge Nielsen
Tlf. 4015 0782 · lynge@post.tele.dk
Kirkeværger:
Borup: Hans Henning Nielsen
Tlf. 2153 0104 · Træffes efter kl. 17
ahnielsen1@hotmail.com
Kimmerslev: Anne-Lise Nielsen
Tlf. 4041 6822 · morersoed@gmail.com
Nørre Dalby: Claus Pynt Andersen
Tlf. 2185 9796 · clauspynt@gmail.com

Menighedsrådsmøder:
Borup-Kimmerslev-Nørre Dalby Menighedsråd holder menighedsrådsmøde 3. tirsdag i måneden. Ændringer kan dog forekomme.
Alle møderne er offentlige og afholdes i Møllelundgaarden i Borup kl.
19.00.
Se dagsorden og referat på www.borupkirke.dk
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Redaktionsudvalg
Kirsten Rekman (KR)
Nørre Dalby
Tlf. 4198 8259
kirstenrekman@
gmail.com
Anna Stærk (AS)
Ejby
Tlf. 2213 3035
annadiva@privat.dk
Janni Olsen (JO)
Ejby
Tlf. 3110 1210
janni@h-olsen.dk
Anne-Sofie Holten
Hecht-Nielsen (ASH)
Borup
Tlf. 4774 8420
asholten@outlook.com
Jens Erik
Augustinussen (EA)
Borup
Tlf. 5752 6628
ruthogerik@privat.dk
Layout
Kirsten Rekman
Tryk
Glumsø Bogtrykkeri
Oplag:
4.600 eksemplarer
Kirkebladet udgives 4
gange årligt og husstandsomdeles i Borup,
Ejby, Kimmerslev og
Nørre Dalby Sogne.
Hvis bladet udebliver,
så ring eller send en
sms til Kirsten Rekman
på tlf. 4198 8259 eller
send en mail til:
kirstenrekman@gmail.
com
Næste nummer uddeles fra torsdag den 13.
august til lørdag den
22. august 2015.
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Kvinders valgret i 100 år

M

ed grundloven af 5.
juni 1915 indførtes
kvinders valgret til Rigsdagen, og ved det følgende
valg til Folketinget i 1916
valgtes 1 kvinde fra hvert
af de 4 gamle partier. Forud
havde kvinderne ført en
kamp for at opnå denne rettighed, og mange steder,
bl.a. i Borup, var der oprettet
kvindevalgretsforeninger,
hvis eneste formål var at
agitere for kvinders valgret. Udsnit fra Borup-Kimmerslev Sogneråds forhandlingsTil menighedsråd havde protokol 1909, hvor fru pastor Balslev var opstillet.
kvinder valgret allerede fra
Først ved valget i 1962 blev en kvinde
I.C. Christensens midlertidige lov om
menighedsråd af 1903, og i det første indvalgt i sogneådet, nemlig Karen
menighedsråd i Borup-Kimmerslev Jensen (S). I 1966 blev der indvalgt 3
Pastorat var der 3 kvinder ud af 8 valg- kvinder: I. Gimbel (S), Margrethe Johnsen (C) og I. Willers Madsen (C).
te medlemmer.
I Ejby-Nr. Dalby Sogneråd blev ElisaVed kommunalreformen af 1908 fik
kvinder valgret til de kommunale råd, beth Balslev (R) indvalgt i 1943. I 1962
og i flere større byer blev der ved kom- blev Inger M. Woel (S) indvalgt og i
munalvalget i 1909 indvalgt enkelte 1966 blev Gudrun Finsen valgt på en
kvinder. I Borup-Kimmerslev Kom- borgerlig liste.
I 1970 blev de to kommuner lagt sammune var fru pastorinde Balslev opstillet, men blev ikke valgt. I resten af men med gl. Skovbo Kommune og fik
den periode, som kommunens beva- navnet Skovbo. I den første kommurede valgprotokol rækker, nemlig til nalbestyrelse var der ingen kvinder,
og med valget i 1933, blev der ikke op- men i 1974 blev der indvalgt 2 kvinstillet kvinder til sognerådet i Borup- der, og ved de senere valg kom der 5-6
kvinder ind. I 1997 var der 8 kvinder
Kimmerslev.
Det gik bedre i de råd, der bestyrede ud af 17 medlemmer. Ved det sidste
de nye hjælpekasser, som ydede social valg til Skovbo kommune i 2001 inbistand uden fattighjælpens virkninger. den sammenlægningen med Køge blev
I 1908 blev der i hjælpekassens besty- Randi Hansen (A), Kirsten Persson (A),
relse indvalgt viktualiehandler F. Ras- Annette Simoni (C), Susanne Qwist (V)
mussens hustru, og ved de følgende og Helle Lynge Nielsen (V) indvalgt.
				
EA
valg blev der valgt 2-3 kvinder.

Gudstjenester på Ældrecentrene
Gudstjenester med altergang for alle ældre, pensionister og andre interesserede.
Gudstjenesterne starter kl. 14.00 og datoerne for sommerens gudstjenester 2015 er:
Boruphøj i Borup
Tirsdag den 2. juni v. LL
Tirsdag den 4. august v. LL

Ældrecentret i Ejby
Torsdag den 11. juni v. AN
Torsdag den 13. august v. AN

Efter gudstjenesterne er der fælles kaffebord, og alle er velkomne.

