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BOESLUNDE BOLDKLUB
Formand Allan Frederiksen 29 67 85 35 allon@mail.dk
Næstformand Jeanette Kielberg 51 78 43 54  kielberg75@gmail.com
Kasserer Eva Rehder 51 92 04 49  evarehder@stofanet.dk
Senior/ Veteran Kurt Petersen

Kenneth Johansen
40 57 58 70  kurtbpetersen@gmail.com
24 28 33 06  kjo@slafelse.dk

Ungdom Linda Andersen
Gudni Sigurdsson

28 51 71 07  l.g.mimic@gmail.com
42 33 03 96  gudnims@gmail.com

DGI ungdom Allan Frederiksen 29 67 85 35 allon@mail.dk

Boldbanen Allan Frederiksen
Kenneth Johansen

29 67 85 35  allon@mail.dk
24 28 33 06  kjo@slafelse.dk

Haludvalg Eva Rehder 58 14 04 49  evarehder@stofanet.dk
Hjemmeside Gudni Sigurdsson 42 33 03 96  gudnims@gmail.com

Sponsorer Jeanette Kielberg 51 78 43 54  kielberg75@gmail.com

BB’s hjemmeside: www.boeslundeboldklub.dk

HALFORENINGENS BESTYRELSE
Formand Tommy Bach Tommy.bach@c.dk 21 70 03 42

Næstformand Ole Jensen boeslundehal@gmail.com 21 76 37 98

Sekretær Eva Rehder evarehder@stofanet.dk 58 14 04 49

Best. medlem Ole Petersen falkenberg.petersen@gmail.com 22 39 29 93

Best. medlem Birgit Falkenberg falkenberg.petersen@gmail.com 58 14 03 34

Kasserer Bente Jensen beaje@live.dk 30 54 03 77

BOESLUNDEBLADETS REDAKTION
Ansvarshavende redaktør Carl Emil Frederiksen cefrederiksen@stofanet.dk 23 10 90 14

Redaktør Bodil V. Christiansen bodilvoldby@hotmail.com 30 70 53 10

Bladudvalg, BGF Inger Frederiksen Minisalonen@mail.dk 58 38 52 67

Bladudvalg, BB Else Hansen 58 14 03 23

Bladudvalg, Lokalråd Jens Klindt nanaogjens@stofanet.dk 41 86 28 02

Bladudvalg, kirken Per Ettrup pfettrup@gmail.com 58 14 00 81
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Formanden har ordet …
Velkommen til den nye sæson
Så skal vi snart i gang med sæson 2017 – 2018 og igen i år
vil vi være i stand til at tilbyde en bred vifte af aktiviteter:
Urbanize både for voksne og børn (Shorties), badminton
også her både for børn og voksne, håndbold, tennis,
senioridræt og folkedans. Der er også specielle hold for
børn/unge bl.a. Minispring, Spring for større børn, Parkour
og motion og bevægelse for de 3-6-årige på planen.
Vore formænd for de forskellige afdelinger samt
instruktørerne har i år igen gjort et stort stykke arbejde for
at skabe et så godt og alsidigt program, som vi håber, vore
brugere vil tage godt imod.
Vi er også altid åbne for nye ideer, så går du rundt og
kunne tænke dig at starte noget nyt op eller være med
som instruktør, så hold dig endelig ikke tilbage, men lad os
høre fra dig.

Venlig hilsen
Birgit Falkenberg

Fra Boeslundehallens bestyrelse

Der afholdes generalforsamling tirsdag den 12. september kl.
19.00 i Boeslundehallens cafeteria.
Dagsorden efter vedtægterne.
Alle er velkomne, men kun bestyrelsesmedlemmerne hos BBV, BB og
BGF og Halforeningen har stemmeret.
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Sæson 2017 – 2018

Mandag

16.00 - 17.00 Spilopperne, 3-6 år Instruktørteam
17.00 - 18.00 Mini-spring, 6-9 år Instruktørteam
18.00 - 19.00 Shorties, Urbanize, 6-15 år Mette
19.00 - 20.00 Urbanize, voksne Mette

Tirsdag

10.30 - 11,30 Sjov Motion på Møllebakken Vibeke & Birgit
16.15 - 17.45 Parkour, fra (9)10 år Mike
17.30 - 19.00 Boeslunde Springerne, 9-12 år Instruktørteam
19.00 - 21.30 Håndbold   start 15. august

Onsdag

09.00 - 10.00 (11.15) 50+ Motion og Velvære    Inger & Minna(stolehold)
16.30 - 17.30 Miniton, 5-8 år Lonnie & Signe
17.30 - 19.00 Badminton, junior, 9 - 15 år Lonnie & Gitte
18.00 - 22.00 Badminton, voksne

Torsdag

19.00 - 21.00 Folkedans i Præstegårdsladen start 28. sept.

Fredag

16.00 - 19.00 Badminton, voksne

Lørdag

08.00 - 13.00 Tennis, indendørs  start 7. oktober

Pris:
Puslinge, Mini-spring, Shorties, Miniton, 50 +, Stolehold   300 kr.
Parkour, Boeslunde Spring., Badminton jun., andre voksenhold 400 kr.
Håndbold       800 kr.
Folkedans pr. person      460 kr.

Sæsonen starter uge 36 (4. sept.), og i Boeslundehallen, hvor ikke andet er
noteret.

Tilmelding første mødedag.
Vel mødt!
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Så er sommeren gået på hæld. Altså hvis vi kan kalde det sommer! Vi er nu
på vej til de indendørs aktiviteter.
Vores gymnastikhold starter d 4. september, og det har været lidt af et
puslespil at få besat instruktørpladserne.
Tiderne i hallen er som tidligere sæson. Se opslag her i bladet, i Brugsen, i
hallen og i avisen.
Hvis der er en/nogen, som går med et ønske at prøve kræfter som
instruktør, hører vi rigtig gerne fra dig/jer. Hvis der haves en ide til en
aktivitet, eller bare et ønske om at hjælpe lidt en gang i mellem som evt.
ved fastelavn eller ved vores fælles afslutning i hallen, hører vi da også
med glæde fra jer.
Ang. instruktørønsker/arrangementer, så er vi meget behjælpelige med
kurser, og muligheder for at få nye ting indført. Vi er en del ”hjælpere”,
som kan bruges, og gerne vil bruges , hvis vi har mulighed for det.
Håber at se rigtig mange nye som gamle gymnaster/ borgere fra nær og
fjern, som ønsker at være en del af vores fantastiske foreningsliv.

Vel mødt i vores forening.
Bente Christophersen

Gymnastikudvalgsformand
Tlf. 26290791

Gymnastikafdelingens formand

Årets OK check på 15.838,42 blev overrakt BGF
og BB til deling i maj 2017.
Tak til alle jer, der flittigt har brugt deres OK-kort til
vores fordel.  Vi har endvidere både en el-aftale og
en mobil-aftale, som giver lidt penge i klubkasserne,

så du kan også støtte os, hvis du har OK som el-leverandør eller et OK
mobilabonnement, blot dit OK kort så er tilknyttet vores sponsoraftale.

Venlig hilsen Allan (BB) og Birgit (BGF)
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Parkour for gymnaster 9/10 år og opefter: tirsdag 16.15 – 17.45

Parkour er måden at komme fra A til B hurtigst muligt. Her kan du bevæge dig

gennem byen på en hurtig og stilfuld måde. Vil du kunne løbe på væggen og

hoppe over de højeste forhindringer og samtidig have det mega skægt? – Så er

det parkour du skal gå til.

Instruktør: Mike Droba

Minispringerne: mandag 17.00 – 18.00

De første skridt på vejen til et liv med springgymnastik. Gymnastikken er

alsidig og giver gymnasterne mulighed for at lære deres krop at kende, lære

om dens muligheder og begrænsninger. Vi træner, leger og har det sjovt. Der

vil være focus på basisspring, vejrmøller, flyveruller, håndstand og

trampolinspring mm. Vi tilbyder et sikkert rum med med masser af tryghed og

blide skub, når det er nødvendigt. Vi glæder os til at tage imod en masse nye

som kendte gymnaster.

Med gymnastisk hilsen fra Minispringernes instruktørteam.

Boeslundespringerne. Drenge og piger 9 - 12 år: tirsdag kl. 17.30 – 19.00
Vi genopfrisker/indlærer de grundlæggende spring. Målet er, at gymnasten på sigt
lærer at springe på egen hånd. Der vil blive taget hensyn til gymnasternes
individuelle springfærdigheder, så alle bliver udfordret. Der vil være opvarmning til
musik. Gennem sæsonen vil vi forberede os til forårets opvisninger. Vi vil deltage i
forårsstævne i Sorø og hos os selv i Boeslunde.
Der kan forekomme ekstra forældrebetaling op til 100 kr. til evt. rekvisitter eller
opvisningstøj.
Hilsen Boeslunde springernes instruktørteam
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Stolegymnastik
Er motion uden belastning – Man får motion på en god måde
– Vi arbejder også med balancetræning på forskellige
redskaber. Har man en dårlig dag – Så vælg stolen eller skift
mellem Ingers og mit hold. Ser frem til en god sæson – med
godt humør.

Mange gode gymhilsner fra Minna

50+ MOTION OG VELVÆRE
M/K

pas på din krop - styrk den!

En ”blandet” sommer er på hæld – og kroppen skriger på motion !!!
Ikke at jeg tror, I har ligget på den lade side.
Men en fast rytme er en god ting, så vi må ind i onsdagsrytmen igen!!!

    JEG ER KLAR  -  HÅBER I ER KLAR ????

Onsdag d. 7/9    kl. 9.00   mødes vi i Boeslundehallen

Vi starter med en times gymnastik, hvor vi arbejder hele kroppen godt
igennem, til god musik og under tiden med brug af forskellige redskaber.
Vi fortsætter også med de 5 tibetanere, hvis nogle har mod på det?
Efter gymnastikken nyder vi en kop kaffe i cafeteriet (husk kop og evt.
brød) B.G.F. giver kaffen!
Der er også mulighed for andet spil (hvis I har mere energi) i hallen  frem
til kl. 11.15

HILSEN
             OG PÅ GENSYN

                                        INGER FREDERIKSEN (23691166)

HUSK OGSÅ!
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Hver mandag kl 18,00- 18,45
danser

SHORTIES,
børn og unge 7- 13 år.

Og klokken 19.00-19.50
URBHANIZE

for unge og voksne i Boeslundehallen.

SÅ KOM GLAD .
GRIN, SVED, OG DANS MED OS!

Find os på facebook
URBHANIZE BOESLUNDE.

.. get ready to be URBHANIZED!!!

HVER MANDAG

18.00-18.45

JUNIORER

7-13 ÅR

HVER MANDAG

19.00-19.50

VOKSNE

14-? ÅR

Det må
prøves!
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Sjov Motion på
Møllebakken

Den nye sæson er startet 1.
august og der er gang i den
hver tirsdag formiddag fra
kl. 10.30 til 11.30.

Vi får rørt os til sang og
musik, spillet badminton
med fluesmækkere og
balloner og kastet med
bolde m.m.

Har du lyst til at kigge forbi
os en dag – er du meget
velkommen.

Instruktører er Vibeke og
Birgit og en sæson, der
starter 1. august og slutter
30. juni næste år koster 250
kr.

Hilsen
Birgit

Folkedans

Starter torsdag
den 27. september
kl.  19.00 i
Præste-
gårdsladen.

 Kom og prøv det og se, om
det er noget for dig, inden
du tilmelder dig.
Vi danser først ca. ½ time og
holder så en lille pause inden
næste omgang, som varer til
ca. 20.30, så nyder vi den
medbragte kaffe m.m. og
synger et par sange
sammen.
Sæsonen varer ca. 24
torsdage, pris 460 kr./pers.
Vi bruger ikke dragter, har
levende musik og det hele
styres af vores instruktør
gennem mange år, John
Pedersen.

Så vel mødt med kaffe-
kurven og det gode humør.

Venlig hilsen
Inger, Ole og Birgit
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

BADMINTON
sæson 2017-18

Så er vi klar til at tage hul på en ny badmintonsæson. Vi vil igen tilmelde et

herre- og 2 mixhold til turneringsspil.

Fællestræningen om fredagen, med tilmelding på Facebook ”Boeslunde

badminton” blev en succes, så det vil forsætte. Alle medlemmer kan

tilmelde sig.

Priser:

400 kr. for voksne og juniorer

300 kr. for. Miniton.

Spilletider i
Boeslundehallen:

Onsdag:    15.00-16.00
                   19.00-22.00

Fredag:      15.00-17.00
17.00-19.00

                  (fællestræning)
Første spilledag

onsdag d. 6. sept.

Tilmelding badmintontider:Onsdag 30. aug. kl. 19.00
 i klublokalet.

Kontaktpersoner:
Badmintontider/turnering. Ole Jensen tlf. 58140266 -
21763798  b.o.jensen@os.dk
Boldsalg. Ole Jensen  tlf. 58140266 – 21763798
Børnetræning. Lonnie Frederiksen tlf. 22278407
allon@mail.dk
Gitte Hansen tlf. 25211122 ravnemarken47a@msn.com
Signe Andersen tlf. 29254520 signepigen0808@gmail.com

Badmintonudvalget
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Miniton 2017-18
Kom til Miniton om onsdagen fra 16.30 til 17.30.

Første træningsdag er onsdag d. 20/9.
Miniton er for de 5-7 årige samt ældre børn,
som ikke har gået til badminton før. Gennem en blanding af
leg og sjove badmintonøvelser får børnene lært de helt
grundlæggende badmintonteknikker.
Det er til miniton et krav, at alle børnene har en forælder
eller anden voksen med til træningen, som absolut ikke

behøver at have nogen badmintonmæssige færdigheder, men er uundværlig
som hjælper. Og så er det også bare super hyggeligt, når både børn og
voksne kan være aktive sammen!

Har du spørgsmål så kontakt Lonnie på 22278407
Vi glæder os meget til at se jer

Hilsen Lonnie og Signe

Junior
Juniorholdet er som
udgangspunkt for
børn på ca. 8-15 år,
og vi træner hver
onsdag fra. 17.30 – 19.00.
Er du 8-9 år, og aldrig har gået til
badminton før, anbefaler vi, at du i
stedet starter på miniton holdet.
Kontakt evt. Lonnie på 22278407,
hvis du er i tvivl.

Træningen er en blanding
af en masse øvelser, hvor
vi lægger stor vægt på, at
du skal lære de
grundlæggende

badmintonteknikker, samt
badmintonspil, hvor vi forsøger at
bruge det, vi har lært i de tekniske
øvelser. Og så skal vi selvfølgelig
have det sjovt, med leg og sjove
spiløvelser.

Første træningsdag er

onsdag d. 20/9.

Til dine forældre:
På juniorholdet er det ikke et krav, at børnene har en forælder med til
træningen, men jo flere hjælpende hænder vi har, jo bedre træning kan vi
give jeres børn. Derfor sætter vi stor pris på, hvis du/I engang imellem vil
deltage i træningen som hjælper, og det kræver absolut ingen
badmintonmæssige færdigheder.
Vi glæder os meget til at se jer!               Hilsen Lonnie, Gitte og Camilla
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

TENNIS

Træningstiderne er:
Tirsdag ulige uger kl. 19.00 - 20.30

Boeslundehallen
Tirsdag lige uger kl. 19.00.- 20.30

Ruds Vedby hallen

HÅNDBOLD

Banerne bliver stadig brugt
for lidt,og det er desværre trenden
over hele landet.
Men igen, - dem der spiller, nyder
spillet, og er meget aktive!
Jeg har øvet med 2 teenagepiger i
sommer, det har været rigtig
hyggeligt, og de har rykket sig
enormt,så vi nu kan spille små
kampe.  FLOT  FLOT
Banerne lukker ned efter uge 42, alt
efter hvordan vejret arter sig!

Indendørs træning
er lørdage fra kl.
8.30 – 13.00.
Officiel start den 7.
okt., men vi bliver
ude, så længe vejret
er til det!

Tilmelding til indendørs:
ring til Inger 23 69 11 66

Hilsen
Inger og Bodil

BGF´s tennisudvalg

Ja så er det tid til at starte op og
komme i gang igen efter sommeren

Vi starter op
tirsdag d. 15 august 2017 kl. 19.00

i Boeslunde hallen
Vi er igen i denne sæson slået
sammen med Ruds Vedby og vil
derfor skiftes til at træne i
Boeslunde hallen og Ruds Vedby
hallen.
Som det ser ud lige pt. kommer vi til
at hedde Boeslunde GF og alle
hjemmekampe vil blive spillet i
Boeslunde Hallen ( vi tager
forbehold for ændringer undervejs )
Vi ser frem til en ny sæson og
glæder os til at se gamle som nye
spillere.
Så kom ud af busken og kom op og
se om det skulle være noget for dig,
alle er velkommen, om du er øvet,
nybegynder, ung eller gammel, bare
du husker det gode humør ☺

Hilsen
Håndbold afd.
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Ordensregler for Fitness

1. Kontingent 100,- kr. pr. måned. Minimum 1 måned betales ved
tilmelding.

2. Ved tilmelding udleveres en polet til fitnessdøren, som du med
din underskrift forpligter dig til ikke at give videre. Depositum
200 kr.

3. På samme blanket skriver du under på, at det er på eget ansvar
du træner med fitnessmaskinerne.

4. Så længe du har poletten, er du medlem og du forpligter dig
til at betale 100 kr. pr. påbegyndt måned (8 dages
betalingsfrist). Hvis du ikke vil træne mere, skal du melde fra
ved at aflevere poletten til Dorthe.

5. Hvis du ikke betaler, inaktiveres poletten og depositum er
tabt.

6. Kun betalende må være i rummet! Der kan købes gæstekort hos
Dorthe for 20 kr. pr.gang.

7. Misbruges poletten eller fitnessmaskinerne medfører det
bortvisning.

8. Forlad lokalet, som du selv ønsker at modtage det!
9. Der ophænges medlemsliste
10. Børn under 15 år må IKKE benytte fitnessmaskinerne.
11. Fitness kan benyttes hver dag kl. 7.00 til 22.00

Hører du til dem der
- vil træne alene
- ikke kan få diverse idrætstilbud til at passe
med arbejdet, så ..
PRØV FITNESS I BOESLUNDEHALLEN

Ønsker du at få anvistrummet og maskinerne, såkontakt Inger, tlf. 58 38 52 67

Tilmelding og betaling til Dorthe Hansen Sønderupvej 8, 4242 Boeslunde
Tlf. 58 14 01 20  E mail: dorhan@hansen.mail.dk
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

STADEPLADS
Kunne du tænke dig selv

at være kræmmer for en

dag?

Et bord koster 150 kr.

Betaling ved tilmelding

Ring
Inger: 23 69 11 66
Judith:61 37 50 41

STORT

KRÆMMERMARKED

Hobbyarbejder
Kræmmere - Nyt og Brugt
Søndag den 15. oktober

kl. 10 - 15
I Boeslundehallen

Kom og gør et godt køb!

Arrangør:

Boeslunde Gymnastikforening

Det vil også væremuligt at købe kaffem.v. i
BoeslundeGymnastikforeningsSportscafe.
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NYE TILTAG!

Gymnastikforeningen har i
øjeblikket gang i planlægnin-
gen af en motionsoase med
4-6 redskaber til brug for
alle, den kommer til at ligge
for enden af tennisbanerne
og ved parkeringspladsen.
Vi har til en begyndelse fået
45.000 kr. fra Slagelse Kom-
mune og har søgt flere fonde
om yderligere tilskud.
Vi regner med at gå i gang
med etableringen, så snart vi
har samlet penge nok ind.
Det bliver redskaber i stål og
der vil også komme et red-
skab specielt for personer
med lettere handicap.

Birgit

MOTIONSOASE Den gamle petanquebane på
sportspladsen bag det gamle
klubhus er nu renoveret og
klar til at spille på.
Vi siger tak til Lokalrådet for
velvillig støtte med hensyn til
ind-køb af nyt grus, samt til
de frivillige, der har hjulpet
os med genetableringen af
banen.
Banen er til fri afbenyttelse
og det er vores håb, at den
vil blive benyttet, og at vi
kan få mange hyggelige
timer med dette sjove spil.
Der er opsat borde/bænk-
sæt, så man kan puste ud
mellem spillene!

Henning Rygaard
og

Jan Borgstrøm

PETANQUEBANE

-i BOESLUNDE…

MÆNDS MØDESTED i Boeslunde?
Ideen om at starte MÆNDS MØDESTED op har været luftet ved nogle af
fællesmøderne for byens foreninger.
Kunne du tænke dig at være med til at starte det enten som en egen
forening/klub eller lagt under en af de etablerede foreninger?
Boldklubbens gamle klubhus kan evt. indrettes til diverse aktiviteter
(kom med et forslag) og af opgaver kan det være hjælp til de mange
kommende tiltag i byen ved det nye aktivitetsområde, hvor der vil blive
etableret skaterbane, bålhytte, shelter samt motionsoase m.m.
Er du interesseret? Så ring til Ole David Petersen, tlf. 58 14 03 34 eller
send en mail til: falkenberg.petersen@gmail.com.
Husk B B B B U - Boeslundes Borgere Bestemmer Byens Udvikling
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BOESLUNDE BOLDKLUB

Formanden har blyanten…

Beretning fra et godt og til tider hektisk forår. Først det sportslige.
På senior siden klarede vores to senior hold sig yderst tilfredsstillende, med
en fjerdeplads til vores 1. hold i serie 4, og vores nystartede serie 6 hold fik
en 6. plads. Tak til Kenneth for at stå for 2.holdet. Vigtigst af alt er den
gode gamle BB-styrke vendt tilbage, det sociale sammenhold og 3. halvleg.
Det skyldes en super indsats af trænerteamet, spillere og ikke mindst alle
vores supportere til kampene. Det er stærkt gået i en tid hvor holdsporten
har det svært.
Vores to ungdomshold i 8-mandsturneringen har haft det svært, men har
kæmpet bravt, trænet flittigt og holdt det gode humør trods modgangen i
kampene.
U15 pigerne sluttede sidst i puljen efter 5 nederlag og 2 uafgjorte.
U11 drengene sluttede som nr. 8 ud af 9. Vi startede med at tabe 3 tætte
kampe, hvorefter vi røg ind i et par store nederlag, for til sidst at spille en
super kamp (nok engang i silende regnvejr) mod Ringsted, som vi vandt
3-2.
Vores 5-mands hold, U12 piger og U10 drenge har deltaget i flere DGI
stævner. Pigerne har klaret sig godt og drengene er gået ubesejret gennem
foråret.
På trænersiden har vi sagt farvel og forhåbentligt på gensyn til Simon og
Per (tak til jer begge for den store indsats), samt sagt god dag til Camilla,
der sammen med Louise skal tage sig af U12 pigerne.
I efteråret byder vi også John Hansen velkommen, som skal stå for senior
2. holdet.
På klubgangen har vi fået landet vores aftale med kommunen om tilladelse
til at benytte banen året rundt på forsøgsbasis. Det er lækkert, og vi ser det
som en enorm styrkelse af vores lille klub. Samtidig er vi kommet i gang
med etableringen af vores nye lysanlæg, takket være støtten fra Spar
Trelleborgfonden på 100.000kr og Sparekassen Sjællandsfonden på 25.000
og en del frivilligt arbejde. Tak for tilladelsen til Slagelse Kommune.
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BOESLUNDE BOLDKLUB

Vi var i foråret også fælles vært for generalforsamlingen sammen med
BGF og lokalrådet. Fint arrangement som vi støtter fuldt op om igen
næste år. Vi sagde der, tak for kampen til Per og velkommen til Linda.
Vi takker for godt samarbejde på tværs med alle foreningerne, og vi vil
jo igen i efteråret lægge et stort pres på vores fælles omklædnings
faciliteter, men mon ikke det går igen med lidt ”bytten rundt”.
Følg os på facebook eller www.boelundeboldklub.dk. Som noget nyt vil
vi også lægge en folder i hallen med vores programsatte kampe.
Stort klap på skulderen til alle vores frivillige og sponsorere - uden jer
ingen klub.

Forza BB
Formanden

Vi har som vanligt været et
smut i BonBonland med ca.
150 deltagere. Super hyggelig
dag med fint vejr.
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Støt vore annoncører…

Holm’s Knivservice
Thomas Holm Pedersen

4242 Boeslunde
Tlf: 30 52 35 53

www.holms-knivservice.dk
Facebook/Holms-knivservice.dk

Har du en lokal virksomhed
- så køb en husstandsomdelt annonce

her i bladet!
Støt samtidig dit lokalsamfund.
Ring til Carl Emil 23 10 90 14
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-De støtter os - tak!

www.opvvs.dk
Tlf. 58 19 60 68
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BOESLUNDE BOLDKLUB

hold alder Mandag tirsdag onsdag torsdag søndag

Drenge U6-U9 16.30-
17.30

Piger U6-U9 16.30-
17.30

Drenge U10-U11 17.00-
18.30

17.00-
18.30

Drenge U12 17.00-
18.30

17.00-
18.30

Piger U10-U12 17.00-
18.30

17.00-
18.30

Piger U13-U15 16.45-
18.15

16.45-
18.15

Senior fra 16 år 18.30-
20.00

18.30-
20.00

Oldboys fra 32 år 10.30-
12.00

Veteran fra 40 år 10.30-
12.00

Super-
veteran

fra 50 år 10.30-
12.00

Træningsplan efterår ude  2017

For ungdomshold: Efterårstræning er fra uge 32 til og med uge 41.
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BOESLUNDE BOLDKLUB

U11 drengene har i foråret
fået ny tøjsponsor

Vi takker
Mill Foods. Nakskov

HVORNÅR ER DET NU AT BOESLUNDE
SPILLER FODBOLD?

Se det i
FODBOLD APP'EN

- TÆTTERE PÅ BANEN!
App’en er gratis at downloade og alle
funktionerne er nu 100% gratis at benytte!

Hvordan er det nu, at
man er passiv medlem?
Er det i Boldklubben eller er
det i Boldklubbens Venner?
Det har skabt nogen
forvirring.
Der bliver nu kun solgt ét
passivt medlemskort, som er
til Boldklubbens Venner, så
vil man støtte Boldklubben,
så er det bl.a. gennem at købe
et passivt medlemskort til
Boldklubbens Venner!
Tag godt i mod dem der
kommer rundt og
sælger/fornyer medlems-
skabet.
Boldklubbens Venner støtter
Boldklubben økonomisk
gennem de arrangementer de
laver.

TAK TIL ALLE DER
STØTTER!

LOPPEMARKED
Boeslunde Boldklubs Venner samler ind til
loppemarked den 15-10-2017  kl. 10 -15 i
Boeslundehallen.
Så ligger I/du inde med loppeeffekter til
donation så ring eller sms på

40 94 90 35.....
Vi henter fra mandag d 4 september og
frem til den 12 Oktober .
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BOESLUNDE BOLDKLUB

Jeg vil først og fremmest endnu

engang takke for støtten til for-

slaget om et skaterområde. Som

nævnt på "valgdagen", blev der først tid til opgaven efter

lysanlæg på banen og mindeparksfest, og jeg er nu ved at

have tid til at gå i gang med projektet. Jeg har i mellemlig-

gende periode haft lejlighed til at ansøge diverse fonde for

yderligere midler, dog uden held. Jeg vil i september ind-

kalde til et møde, hvor jeg håber at folk med ideer til områ-

det, brugere og dem der vil være med til at etablere

området vil møde op.

Jeg har selv været rundt og se en del anlæg som inspira-

tion, men da vi (i skatersammenhæng) kun har en lille sum

penge at starte op på, er der desværre ikke frit valg på alle

hylder, men ved fælles hjælp skal vi nok få lavet noget

brugbart.

Er du interesseret i projektet og vil være sikker på at kunne

komme til mødet, så kontakt mig på tlf. 29678535, ellers

hold øje med opslag i Brugsen eller hallen og på diverse

sociale medier.                                                        Allan

Borgerne bestemmer
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Diskotek

Så er sommerferien ved at være overstået og arbejdet i lokalrådet

fortsætter. Inden sommeren blev der afholdt endnu et vellykket

ungdomsdiskotek i Laden til stor glæde for de fremmødte unge

mennesker. De lignede nogen, der havde et brag af en fest og vi glæder os

til at gentage succesen i efteråret.

Sankt Hans

Foruden diskoteket har vi afholdt Skt. Hans igen. Denne

gang i en lidt anden version end tidligere i hvert fald hvad

angår bålet. Som nævnt på dagen har vi haft lidt

udfordringer med en klage vedr. størrelsen af bålet og afstanden til

letantændelige hustage. Resultat blev som mange af jer så 3 små bål, som

overholdt alle krav. Vi havde mange tanker og ideer i spil inden det blev

løsningen. Vi overvejede at flytte tilbage til fodboldbanen. En anden

løsning var græsplænen mellem Mindeparken og hallen,

en tredje løsning var spisning og hygge i Mindeparken

og så bål et andet sted. Vi blev dog enige om at vi gerne

ville blive i Mindeparken med både hygge, spisning og

bål. Andre løsninger ville måske også kræve bålvagter

m.m.
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Med hensyn til fremtidige Skt. Hans

arrangementer så arbejder vi nu på en mere

holdbar løsning med stort bål, som vi plejer

og så brandvagter og andre tiltag, så vi kan

gøre det hele sikkerhedsmæssigt

forsvarligt, og så ingen skal være utrygge.

Vi kigger også på andre tiltag med hensyn

til mad og underholdning, men mere om

det når vi nærmer os igen.

Er der nogen af jer der har andre gode ideer er i selvfølgelig velkomne til at

byde ind.

Borgerne bestemmer

Ellers vil vi fremover bruge noget tid på først

Mindeparksfesten (som er overstået når dette blad

kommer) og derefter har vi jo med mange af jeres

stemmer fået lidt penge, som vi skal bygge

bålhytte/shelter for på græsset bag hallen. Det glæder vi os til at komme

videre med.

Der bliver jo desuden i andre arbejdsgrupper med deltagelse af lokalrådet

arbejdet i LUP´en på udvikling i byen (læs mere andetsteds om

borgermøde).

Jens Klindt

Måske skal vi have nogle flere
hekse på banen!
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BORGERMØDE MED RUNDTUR I DET NYE

SOGNEHUS – OG NOGET AT SPISE OG DRIKKE!
3. OKTOBER KLOKKEN 17.00 TIL 20.00

HOLDER VI

BORGERMØDE I PRÆSTEGÅRDSLADEN.
VI STARTER MED LIDT GODT AT SPISE HVOREFTER VI SKAL

HØRE OM MULIGHEDERNE FOR E-SPORT I BOESLUNDE, STATUS

PÅ FIBERNET OG LUP-GRUPPENS ARBEJDE (LUP = LOKAL

UDVIKLINGS PLAN).

VI VIL GERNE HAVE DIT INPUT TIL HVOR DU SER BOESLUNDE -

NU OG I FREMTIDEN. HVAD ER VORES STYRKER/SVAGHEDER?

HVAD SKAL VI PRIORITERE FREMADRETTET?

I LØBET AF AFTENEN VIL DER OGSÅ VÆRE RUNDTUR I DET

NYE SOGNEHUS

HOLD ØJE MED OPSLAG PÅ HJEMMESIDEN, I BRUGSEN OG PÅ

FACEBOOK FOR YDERLIGERE DETALJER NÅR VI NÆRMER OS

BORGERMØDET.

VI GLÆDER OS I LUP-GRUPPEN TIL AT SE SÅ MANGE SOM

MULIGT.
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KIRKENYT
Efterår 2017

Præstens klumme

Trinitatistiden
Der findes mange forskellige ’år’: kalenderåret, skoleåret, kirkeåret –
og der findes sikkert flere.
Kalenderåret går fra den 1. januar til den 31. december og det nye
år skydes ind med krudt og kugler.
Skoleåret varer fra august til juni og hvert år rykkes op i en ny og
hø-jere klasse; og jeg husker selv, hvordan identiteten fulgte med.
Det be-tød meget at rykke en klasse op.
Og så er der kirkeåret, der går fra 1. søndag i advent til søndagen
før 1. søndag i advent året efter til slutningen af november. Kirkeåret
går altså fra december til november.
Hvorfor nu alt dette om kalenderår, skoleår og kirkeår? Det skyldes,
at jeg vil fokusere på, hvilken del af kirkeåret vi nu er kommet til.
Ligesom der er forskel på forår og efterår, forskel på skoleårets
begyndelse og eksamenstiden 10 måneder senere, er der også
forskel på de forskel-lige dele af kirkeåret. Det hele begynder med
julen, det lille barn i kryb-ben og de vise mænd. Dernæst kommer
fasten som indgangen til på-sken, hvor vi hører om Jesu død og
opstandelse; og i skrivende stund har vi netop fejret pinsen. Det er
de tre store kristne fester: jul, påske og pinse. Og hvad så? Der er jo
endnu lang tid til, at kirkeåret slutter i slutningen af november.
Denne sidste del af kirkeåret hedder Trinitatistiden. Det er den vi er i
nu. Det er tiden efter de store fester, hvor hele den kristne fortælling
om skabelse, død, opstandelse og helligånd er blevet fortalt. Nu har
vi hørt det hele og nu er det tid til at omsætte alt det, vi har hørt til
levet liv. Derfor læser vi også i Jakobsbrevet i Det Nye Testamente
følgende opfordring: ”Vær ikke blot ordets hørere, men også dets
gørere.”
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Efterår 2017

 Nu skal vi altså, på baggrund af hele den kristne fortælling, føre alt
det ud i livet, som vi har lært. Derfor er Trinitatistiden også fuld af
lignelser, der forsøger at anskueliggøre livets udfordringer for os.
Hver søndag hører vi fra prædikestolen et stykke fra Bibelen, som
forsøger at hjælpe os med det liv, som vi alle har fået givet. Eller
rettere: vi hører ord af Jesu mund, hvor han forsøger, at hjælpe os
på livets vej. Man kunne kalde det livshjælp. Jeg gør altid
konfirmanderne opmærksomme på, at det var Jesus, der
formulerede det, man kalder den gyldne regel, og som lyder sådan:
”Du skal behandle andre, som du gerne selv vil behand-les.”
Ganske vist formuleret lidt mere knudret. Den kan man læse i
Matthæusevangeliet, kapitel 7. Og gør alle det, så er der ikke
nogen, der driller, for ingen kan lide at blive drillet. Vi skal være
gode mod hinanden. Derfor hører alle brudepar i vielsesritualet
også altid ordene af Paulus om, at vi skal vise hinanden godhed,
mildhed op tålmodighed; vi skal også nogle gange bære over med
hinanden og kunne tilgive hinanden, siger Paulus – og først og
fremmest, skal vi vise hinanden kærlighed.
Trinitatistiden handler altså om, hvordan vi skal være sammen som
mennesker, både lokalt og globalt.
Det er værd at blive klog af!

Jeg ønsker alle en fortsat god sommer og et godt efterår!
Jesper Biela Christensen

Leksikalt: Trinitatis er på latin ejefald (genitiv) af trinitas, der betyder ’tre-
hed’, altså treenighed eller trefoldighed. I Kristendommen er tre-
enigheden et udtryk for de ’personer’ i Guds væsen – Fader, Søn og Hel-
ligånd. Trinitatistidens liturgiske farve er grøn – håbets farve.
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Generelt:
Vi har igennem det sidste år forsøgt at
holde jer orienterede, så godt som
muligt, vedrørende det byggeprojekt
der aktuelt foregår omkring Boeslunde
Kirke.
Som tidligere nævnt, omfatter
byggeriet både renovering og ombygning af den gamle præ-
stebolig (præstegården) til et nyt, tidssvarende sognehus,
opførelse af en ny præstebolig i præstegårdshaven samt
etablering af en ny fælles varmekilde til alle bygninger, inklusiv
kirken. Derudover vil udenomsarealerne blive forsøgt ændrede
– blandt andet fordi der skal ske en nedrivning af den gamle
garage og det gamle sognehus – der vil involvere de
omkringliggende områder, som det forhåbentligt fremadrettet vil
blive muligt at forskønne. Det drejer sig om arealet omkring den
nuværende parkeringsplads, inklusiv Helligkorskilden, således
at det kan fremstå som et smukt, historisk hjørne og dette i
samarbejde med kommune og Museum Vestsjælland med flere.
I sidste blad fra marts måned fremgik det dårligt nok, at arbejdet
hermed var påbegyndt; men i den mellemliggende periode har
der været heftig aktivitet på mange måder. Vi vil derfor gerne
give jer en lidt fyldigere status af, hvordan det ser ud nu et halvt
år senere.

Nyt sognehus: Som de fleste nok har lagt
mærke til, er der siden medio marts foregået
en del aktivitet omkring den gamle
præstebolig. Vi har tidligere skrevet, at
ombygningen ville stå færdig i efteråret 2017
og det kommer til at holde stik.

Formanden har ordet…
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Vejen dertil har, som ved mange andre ombygninger og
renoveringer, budt på udfordringer på flere forskellige planer.

Ny præstebolig:
Vi har valgt at bygge et rødt murstenshus, som falder ind i miljøet
med de øvrige bygninger. Det bliver leveret af firmaet,
’HusCompagniet’, der forventer at gå i gang med selve byggeriet i
uge 38 – altså fra den 18. september. Det har i løbet af det sidste
halve år fortaget alle de relevante undersøgelser, der følger med
byggetilladelse samt etablering af et nyt hus.
Igangsætningen er dog trukket lidt ud, da man fra kommunens side
har haft ekstra behandlingstid, grundet dispensation for
bebyggelse inden for den såkaldte fortidsmindebeskyttelseslinie.
Vi forventer nu at huset skal stå færdig i uge 12, 2018 – altså
ultimo marts.

Ny fælles varmekilde:
Til at forsyne alle eksisterende bygninger, hvilket, som nævnt,
også vil omfatte kirken, samt den nye præstebolig bliver der
opstillet et træpillefyr i det eksisterende fyrrum ved Laden. Herfra
vil der blive gravet og ’skudt’ varmeledninger frem til alle
bygninger.
Et arbejde, som løbende pågår under tilsyn af Nationalmuseet.

Udenomsarealer:
Etablering af have- og stianlæg bliver først påbegyndt, når selve
byggeriet er endeligt afsluttet. Derfor vil dette projekt strække sig
over en længere periode; så lidt ’roderi’ rundt omkring må derfor
desværre forudses, indtil dette afsluttes.
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’Midtvejs-fejring’:
Men trods alt dette er tidsplanen for, hvad man kan kalde
’delprojektet af det samlede byggeri’, overholdt, hvorfor vi hermed

med stor glæde indbyder alle, der måtte have tid, lyst og
lejlighed til at komme til
’midtvejsfejring’

i form af indvielse af det nye sognehus
lørdag den 16. september fra kl. 10.00 til 12.00

Da vil vi vise det nye sogne-
hus frem og byde på lidt

spise og drikke

I sognehuset vil der være ophængt billeder af arbejdsforløbet
samt plan over det samlede byggeprojekt.

Vi takker for den forståelse, der er udvist på grund af pladsmangel
og byggerod med mere, som har været udvist af alle, der har været
berørte deraf.

På menighedsrådets vegne
Gitte Nyvang Hartmeyer
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Gudstjenesteliste
August:
Den 13. kl.   9.00:   Gudstjeneste

Den 27. kl.   9.00:   Gudstjeneste

September:

Den 10. kl. 10.30:   Konfirmand-velkomst-gudstjeneste”

Den 24. kl. 11.00:   Høstgudstjeneste

Den 28. kl. 19.00:   Stillegudstjeneste

Oktober:

Den   8. kl. 10.30:   Højmesse

Den 10. kl. 19.00:   Efterårskoncert med korene

Den 22. kl. 10.30:   Højmesse

November:

Den   5. kl. 16.00:   Allehelgen-gudstjeneste

Den   9. kl. 17.00:   Spaghettigudstjeneste

Den 19. kl. 10.30:   Højmesse

Den 23. kl. 19.00:   Stillegudstjeneste
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Kontaktoplysninger
Sognepræst: Jesper Biela Christensen, Sønderupvej 11, 4242 Boeslunde.

M: jebc@km.dk  Tlf.: 23 64 34 97

Menighedsrådsformand: Gitte Nyvang Hartmeyer, Erdrupvej 40, 4242

Boeslunde. M: 7362gih@km.dk Tlf. 3125 6474

Graver: Asger Hansen, Rennebjergvej 55, 4230 Skælskør

 M: boeslunde-graverkontor@mail.dk, Tlf. 2443 8915

De ansatte holder fri hver mandag!

 Leje af Laden: Lone Meyer, Boeslunde Byvej 132, 4242 Boeslunde

M: meyer1901@hotmail.com Tlf.: 6128  81 88

Al telefonisk henvendelse vedr. udlejning af Laden skal ske på hverdage

efter kl. 18.00.

December:

Den 17. kl. 14.00:     Krybbespil og juletræsfest

Bemærk de forskellige tidspunkter og at der skænkes kirkekaffe
efter hver højmesse samt at de øvrige ’tjenester’ i december vil
fremgå af næste nummer!

Sæt allerede nu kryds i kalenderen under den 17. december!
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Efterårsprogram for Boeslunde Sogns Hyggeklub

Mandag d. 9. oktober:
Niels Andersen. Foredraget ”Martin Luther og hans betydning.”
Gennemgang af reformationen.
Mandag d. 23. oktober:
Foredragsholder Carsten Egø Nielsen. ”Om De Dansk Vestindiske Øer og
Den danske slavehandel”
Mandag d. 6. november: Forfatter Jens Blenstrup taler om ”En luskefis
kommer forbi” (og hygger om os!) Han fortæller om sin opvækst i et
psykologhjem med MEGET højt til loftet.
Mandag d. 20. november: Dorthe og Henrik Falck. En eftermiddag med
sang og musik.
Mandag d. 4. december: Gudstjeneste kl. 14 med Jesper Biela
Christensen. Efter gudstjenesten er der kaffebord i Laden. Menighedsrådet
giver brød til kaffen.
Alle er velkommen! Kaffe/te + foredrag koster 20 kr. Medbring selv brød
(undtagen de gange, hvor de bliver serveret brød)

Nyt fra Dagli`brugsen
Den første juli startede Stella Jørgensen som ny uddeler
hos Dagli’Brugsen Boeslunde. Stella er 30 år, uddannet i
COOP og kommer fra en stilling som souschef i
Dagli’Brugsen Havnsø.
Stella fik en noget hektisk start, idet der har været en del
vanskeligheder med fejl i COOP’s systemer.
Ud over at få butikken på plads har Stella brugt meget tid
på kontoret med at få overblik den daglige ledelse. Hun er meget
arbejdsom og flittig, og vi er sikre på, at hun sagtens kan magte jobbet,
trods hendes unge alder.
Vi takker for at kunderne har lidt tålmodighed med det hele, og vi lover at
der stadig fremover vil være gode tilbud og en pæn butik med et fornuftigt
varesortiment. Økonomien i butikken ser en smule bedre ud, men er stadig
meget kritisk, og vi må pointere at et uddelerskifte ikke kan redde brugsen
alene, uanset hvor meget Stella knokler. Det er derfor nødvendigt at så
mange som muligt bakker op og husker at handle lokalt, og det er der
heldigvis rigtig mange der gør, så tak for det.

Hilsen Bestyrelsen, august 2017
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING
Formand/
folkedans

Birgit Falkenberg
Kærebjergvej 20
4242 Boeslunde

58 14 03 34
Falkenberg.petersen@gmail.com

Næstformand/
Badminton

Ole Jensen
Neblevej 22
4242 Boeslunde

58 14 02 66 / 21 76 37 98
b.o.jensen@os.dk

Sekretær & PR  Marianne Borgstrøm
 Kærebjergvej 23
 4242 Boeslunde

35 43 10 67
Janogmarianne@stofanet.dk

Gymnastik /
Børneidræt

Kristina Wettendorff Petersen 71 10 07 91
k.wettendorff.p@gmail.com

Gymnastik /
børneidræt

Bente Christophersen
Boeslunde Byvej 158
4242 Boeslunde

26 29 07 91
Bentor6372@gmail.com

Bestyrelse Tina Frederiksen
Neblevej 17
4242 Boeslunde

58 14 05 42
fltf@frederiksen.mail.dk

Håndbold Pia Sørensen
Svalevej 17
4220 Korsør

58 38 04 91
ls@io.dk

Kontaktpersoner
Kasserer Dorthe Hansen

Sønderupvej 8
4242 Boeslunde

58 14 01 20
Dorhan@hansen.mail.dk

Tennis / fitness Inger Frederiksen 58 38 52 67
BGF hjemmeside: www.bogym.dk

BOESLUNDE LOKALRÅD
Formand Jens Klindt Nanaogjens@stofanet.dk 41 86 28 02
Kasserer Elisabeth Eugster Larsen snivsen@hotmail.com 24 94 56 60
Sekretær Connie Lorentsen Jecoloma@stofanet.dk 28 19 08 90
Webredaktør Jesper Lorentsen Jecoloma@stofanet.dk 22 87 30 00

Bestyrelse Tina Dalsø Larsen gryderne@gmail.com 27 62 51 53

Bestyrelse Nis Lauridsen snivsen@hotmail.com 30 88 32 28
Bestyrelse Leo Thonesen Leothonesen@hotmail.com 30 70 42 86
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Næste nummer af Boeslundebladet udkommer i december 2017
Sidste frist for aflevering af indlæg er søndag d. 05.11.17


