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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 P. F. Ettrup pfettrup@gmail.com 58 14 00 81

Bladudvalg, kirken                 Mirella Kjærulff               organist@stofanet.dk             61 50 48 90
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Formanden har ordet …

Vi er nu nået igennem det halve af denne sæson og desværre blev
ikke alle hold til noget i år!
Så går du med en idé om en aktivitet, vi kunne tage op, så kontakt
os, så vil vi se, hvad vi kan gøre.
Vi har også altid brug for instruktører, trænere eller hjælpere og har
du lyst, men ved ikke, hvordan man griber det an, så
hjælper vi med kurser.

Ellers vil jeg ønske alle medlemmer, læsere,
instruktører og bestyrelses- og udvalgsmedlemmer en
rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Vel mødt i 2018 – har du lyst til at deltage på et af vore
hold, så kom og vær med.
Husk også, at der er generalforsamling i marts måned, så kunne du
tænke dig at tage en tørn enten i bestyrelsen, hvor vi godt kunne
tænke os et par nye medlemmer, da der bliver brug for det i år eller
at være med i et udvalg, så mød op der. Vi holder jo ligesom sidste
år generalforsamling fælles med Boldklubben og Lokalrådet.

Venlig hilsen
Birgit

Se også vore opslag på tavlen til højre for Dagli’
Brugsens trappe og hjemmesiden: www.bogym.dk
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Hver mandag
kl. 18.05- 18.30:

Mave / Baller / Lår

-og klokken
18.30-19.30 er der

for unge og voksne
SÅ KOM GLAD .

GRIN , SVED , OG DANS MED
OS.

.. get ready to be

URBHANIZED.

Find os på facebook

URBHANIZE BOESLUNDE

Hilsen Mette
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

50+ MOTION OG VELVÆRE.
   HUSK:   motion =velvære.

Så er vi allerede midtvejs i vintersæsonen, og
JULEN nærmer sig hastigt.
Vi er nu oppe på 93 aktive 50+èr på
onsdagsholdet!!!!!
Så der er en summen - snakken og sved på panden, når vi knokler derudaf,
for at holde os i form både fysisk og mentalt.
Humøret er rigtig vigtigt for vores velbefindende, så dejligt at se så mange
glade positive  mennesker, der kan bruge min form for at holde sig i gang.

Der skal også lyde en stor tak til dem der altid giver en hjælpende hånd, når
de bliver spurgt eller af sig selv,
Jeg vil ikke begynde at nævne navne eller til hvad, for man glemmer altid
nogle.
Så selv om man i farten ikke får sagt tak, så er det tanken, der tæller.

Stoleholdet er også
klar igen efter nytår!

Hermed skal der lyde en rigtig
GLÆDELIG JUL & GODT NYTÅR

til alle
SIDSTE GANG FØR JUL 20/12

START I DET NYE ÅR       3/1-2018
Hilsen

Inger & Minna
(tlf. 23691166)
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Ledige baner i hallen
Mandag: 15.00-18.00

Tirsdag:  15.00-16.00

Onsdag:  15.00-16.30

               20.00- 22.00

Fredag:   15.00 - 17.00

               17.00-19.00 (fællestræning)

BADMINTON

Badmintonsæsonen 2017 – 2018 er i gang. Vi har stadig

ledige baner, så hvis nogen gerne vil spille badminton,

er det bare med at komme i gang. Tilmeldingen til fællestræningen

om fredagen via Facebook ”Boeslunde badminton” er blevet en

succes. Hvis man har betalt kontingent, er det gratis at deltage i

fællestræningen, der skal dog betales 20 kr. pr. gang til bolde.

     Vi har 3 hold tilmeldt til turnering. 1 herrehold samt 2 mixhold.

     Alle holdene har været i kamp.

     Herre B-rækken: vundet 1, tabt 1 kamp.

     Mix 1 C-rækken: vundet 1, tabt 2 kampe

     Mix 2 C-rækken: vundet 0, tabt 2 kampe

Sæt kryds i

kalenderen.

Ons.  d. 20 dec.
 Julefællestræning m.

efterfølgende Gløgg og

æbleskiver.

Lør.  d. 13 Jan.
Stævne m. efterfølgende

gule ærter.

Lør.  d.  7 april.
Påskestævne
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Kontaktpersoner:

Badmintontider/turnering: Ole Jensen tlf. 58140266 –
21763798   b.o.jensen@os.dk
Boldsalg: Ole Jensen, Neblevel 22, tlf. 58140266 – 21763798
Børnetræning: Lonnie Frederiksen tlf.58 14 05 12 - 22 27 84 07
allon@mail.dk
Gitte Hansen tlf. 58 19 14 75 – 25 21 11 22
ravnemarken47a@msn.com
Camilla Frederiksen
Fællestræning: Tomas Mogensen på tlf. 21 44 05 02

Trænerne fra børnebadminton har haft et samarbejde med Boeslunde
Skole.
Skolens idrætstimer blev således afviklet i hallen, med instruktion af
badminton.
Det virkede som om, at det var vældig inspirerende for alle klassetrin.
Vi håber, at dette vil få flere børn til at dyrke badminton.

BADMINTON

Børn og juniorer

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR!

HILSEN

LONNIE, GITTE OG cAMILLA
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

TENNIS
Banerne er nu gjort vinterklar !!! En stor tak til Peter

Kolding, som har stået for det og jo altid passer banerne

og holder øje med dem! Der er altid nogle som synes det

er ”sjovt” at ødelægge, som f.eks. klippe hul i hegnet –

smide sten ind på banerne – eller feste ved vores bord,

uden at rydde op efter sig.

Vores indendørs tennistid er lørdag 8.30-13 og det har vi to hold, der

benytter sig af. Men der er plads til flere, så kontakt Inger eller Bodil,

hvis I vil vide mere.

Vi ønsker alle en rigtig

GLÆDELIG  JUL

&

GODT NYTÅR

Hilsen

  Tennis udvalget

v / Inger & Bodil
Kontakt:

Inger  23 69 11 66

Bodil 30 70 53 10



HÅNDBOLD
Vi er godt i gang med denne sæson, og i

skrivende stund er det blevet til 4 sejre

ud af 5 mulige.

Vi har fået et godt samarbejde med Ruds Vedby og kan mærke vi er

blevet spillet mere sammen. Vi er også så heldige at der er kommet

et par nye spillere til.

HUSK vi kan altid bruge flere spillere ☺

Vi har valgt i år kun at kalde os Boeslunde GF, da der var for mange

omkostninger ved at spille som et holdfællesskab.

Vi træner stadig:

Tirsdag ulige uger i Boeslunde hallen kl. 19.00 – 20.30

Tirsdag lige uger i Ruds Vedby hallen kl. 19.00 – 20.30

Som udgangspunkt bliver alle hjemmekampe spillet i Boeslunde

hallen.

God jul og godt nytår til alle!

Hilsen

Håndboldafdelingen

9

BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Vi forestiller os, at vi aktivt kan gå ind og lave et
stykke arbejde for byen, der ellers ikke bliver gjort
eller tiltag, som vi mener, er til gavn for byen.

Folkedans

Rigtig glædelig jul og godt nytår til alle de aktive dansere, instruktør
og spillemænd.
Vi ses igen torsdag den 4. januar 2018.
Nye er også velkomne!

Inger, Ole og Birgit

Vi er foreløbig 7
mænd, der har
oprettet Mænds
Mødested i
Boeslunde.
Vi har af Boldklubben
fået stillet det gamle
klubhus til rådighed
og har søgt fonde om
midler til renovering,
indlæggelse af vand,
el- og malerarbejder
m.m.

Vi mødes hver fredag formiddag kl. 10, så har du lyst til at deltage,
så kom og hils på os.
Der vil komme en tavle i Hallen, hvor der løbende vil blive oplyst om
forskellige aktiviteter.

TILBUD…
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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. 23 69 11 66

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 BOLDKLUB

Formandens ord…

Efterår BB

På den sportslige side lægger jeg ud med

seniorsiden, som hen over det sidste års tid har

genfundet sig selv med flere spillere og godt

kammeratskab på og udenfor banen. Det har

også skabt resultater, serie 4 mandskabet

overvintrer på 1 plads, og serie 6 holdet ligger

på en fjerdeplads. Flot gået og fortsæt med det

gode humør.

På ungdomssiden

har vores 2 8-mands pigehold i U15 og U12 været oppe

mod skrap modstand, og er sluttet i den tunge ende af

puljen, men et par sejre er det blevet til, og hvis de

fortsætter med træningsindsatsen, skal der nok komme

flere i det nye år. Vores 8-mands U12 drenge var en

enkelt sejr i deres pulje fra at vinde rækken. Det

arbejder de videre på at opnå i det nye år.

5 -mandsholdene fra U11 og ned har været i kamp i DGIs søndags-

stævner med en masse gode kampe, hvor alle hold har klaret sig fint og

spillet en masse lige kampe.



13

BOESLUNDE BOLDKLUB

Tak

til alle andre brugere af hal og anlæg for tålmodigheden over at vi til tider

fylder lidt meget, men 4 små omklædningsrum kan godt være en flaskehals

på kampdage med både pige og drenge hold.

Indendørssæsonen

er skudt i gang med imponerende 9 hold tilmeldt turnering. Det er længe

siden, vi har haft så mange hold med. Fedt. Træningen foregår som altid

torsdag, en temmelig presset dag, og vi er godt i gang med et lille afbræk

med et halgulv der drillede. Men med hurtig aktion blev det rettet på en

uges tid. Godt arbejde, hal og kommune-personale.

I år

skal vi jo så også prøve at træne lovligt på vores grønne anlæg vinteren

igennem. Formanden er dog lidt ærgerlig over, at vi så netop i år skulle

have så vådt et efterår, men ved fælles forståelse og fornuftig brug af

banen, skal den nok klare det, som de forgangne mange år. Vores nye

lysanlæg er også kommet op og køre, havde dog en defekt på

ledningssiden, så to af masterne har været sat ud af spil, men det er i

skrivende stund ved at være løst. Det er lækkert med bedre lys, tak til alle

som har hjulpet med det.
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BOESLUNDE BOLDKLUB

Aftale

BB har lavet en aftale med ”Det Faglige Hus”, som giver 1000 kr. til

klubben for hvert nytegnet medlem med tilknytning til BB. Kontakt

undertegnede for nærmere oplysninger

Hjælpere

Vi har i bestyrelsen løbende brug for lidt frivillige hænder for lidt ekstra

hænder såsom hjælpetræner/kioskpasning/dommer/dommerbord, så giv en

besked til os. Bare rolig vi skal nok lade være med at tage hele armen.

Husk at ris og ros gør os bedre, så kontakt os endelig med nye ideer og

forbedringsforslag

Forza BB

Formanden

De er blevet set i og
omkring Hallen den
26. oktober og
forventes at være
aktive til slutningen af
marts 2018, man kan
roligt tage kontakt
med dem, da de ikke
menes, at være
farlige at omgås.

Boeslunde Banden er igen på banen
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BOESLUNDE BOLDKLUB

Når drømme bliver til virkelighed…

Stor tak til vores sponsorer der gjorde dette muligt
Trelleborgfonden med 100.000 kr.

Sparekassen Sjælland Fonden med 25.000 kr.

Dansk Sports Belysning med et godt tilbud og et godt samarbejde

Plus vores frivillige aktiver i klubben
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BOESLUNDE BOLDKLUB

Efteråret U11/U12 drenge

Til at starte med vil jeg rose drengene for at træne flittigt uanset vejr og

vind. Det er super dejligt.

Turneringsmæssigt har U11 5-mands deltaget i DGI’s søndagsstævner

med succes, og sluppet igennem med kun et enkelt nederlag. Flot klaret!

U12 8-mands var landet i en meget tæt pulje, hvor alle slog alle. Vi vandt

5 og tabte 4 kampe, hvilket gjorde, at der sluttede 3 hold med 15 point og

3 hold med 18 point, og en enkelt sejr mere havde gjort, at vi havde

vundet rækken. Det prøver vi til foråret.

Vi træner hen over vinteren som vejret tillader, om

mandagen udendørs og torsdag indendørs.

Vi måtte desværre sige farvel til hjælpetræner Karsten

her i slutningen af efterårssæsonen. Tak for godt

samarbejde.

Så går du og drømmer om en hjælpetrænertjans, så kontakt Allan på

29 67 85 35.
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BOESLUNDE BOLDKLUB

Afholder julefrokost for medlemmer

fredag den 1. december kl. 18.30
i klubhuset.

Der serveres sild, smørrebrød + kaffe og ost, pris 100 kr.

Tilmelding er nødvendig på tlf. nr. 40939035

 Med venlig hilsen Bestyrelsen.

Boeslunde Boldklubs Venner

Vinderne af en flaske Boeslundevin
sponsoreret af Dagli´ Brugsen
Vinen skal afhentes i Brugsen

Nr. 148. Nana Klindt, Byvejen
Nr. 210. Tony Staes, Byvejen
Nr. 225. Søren Gyldsø, Møllegårdsvej
Nr. 298 Steffan Roneklindt, Elmegårdsvej
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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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Mindeparksfest 2017

Set fra festudvalgets side, blev årets mindeparksfest en stor succes. Der var
god tilslutning om eftermiddagen, vejrguderne var med os, og
eftermiddagsholdet havde stykket et super godt program sammen, med
rapelling ned af kirketårnet, klovneri for de mindste, fantastisk gadeteater
for både børn og voksne, ponyridning, kagekonkurrence, fodbolddart,
diverse boder m.m.
Ved aftenfesten spillede Lars Kristian igen i år super god musik under
spisningen, og Fire Halve leverede bagefter en stor succes, hvor
dansegulvet var fyldt hele aftenen. Der var solgt en lille smule færre
billetter i forhold til sidste år, men samlet set lykkedes det alligevel at få et
rigtig pænt overskud på ca. 6000 kr. Dette skyldes ikke mindst et super salg
i baren samt meget gavmilde samarbejdspartnere og sponsorer, der gør at
udgifterne kan holdes nede, samt mange frivillige hænder der gør et rigtig
stort stykke arbejde.
Så endnu engang stor tak til sponsorer og frivillige, uden jer gik det ikke.

Årets samarbejdspartnere og sponsorer:
Smartos Group - Din lokale festudlejer, JOMI Mad, Dagli Brugsen, MMT,

Danske Bank, Kirkebække Byggeservice, Lange guld og sølv, Kaffelund,

Zizzi Slagelse, Zizzi Roskilde, City cafeen, Minisalonen, Sparekassen

Sjælland, Coiffeure nr.1, Fætter Guf, Benno´s Røgeri, Grønlund, Den

glade vinduspudser, CA-Byg, Frandsen Biler, Sophie, Registretion

Danmark, Boghandel Korsør, Loppeglad, Green Kitchen,

Stilladskompagniet, Nemo VVS, Comwell Korsør.

  - 2018?
Det er i skrivende stund besluttet, at der også bliver Mindeparksfest i
2018, så sæt allerede nu kryds i kalenderen lørdag d. 18. august.
Håber vi ses!
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Mindeparksfest 2018.

”Er der en frivillig til stede?”
 Sådan spørger tryllekunstneren ud til sit publikum.
De fleste kigger lidt væk og tænker ” Åh, ikke mig”, men en
går i fælden, og inden længe har han/hun mistet hele armen!

Og her spørger vi ( Mindeparksfestkomiteen) ” Er der en
frivillig til stede?”
Men vi lover dem, der melder sig, at vi ikke tager hele armen!
Sidder der mon ikke nogle, som kunne tænke sig at donere 1
time eller 2 eller mere i forbindelse med afholdelsen af vores
dejlige mindeparksfest. Man skal ikke deltage i bestyrelse,
planlægning eller flere møder, men blot gi´en hånd, på et aftalt
tidspunkt, i forhold til hvad man ønsker at yde.

Det ville være dejligt, med et par nye ansigter mellem
Tordenskjolds Soldater.
Det kunne også vise sig at være en god måde at
lære nye folk at kende, både for tilflyttere og
den gamle garde.

Har dette vakt din interesse, er det blot at henvende sig til
følgende:

Jeannette Kielberg        Mail: kiellberg75@gmail.com
                                          Tlf:  51784354
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Foreningerne vil gerne gentage succesen fra sidste år,
så derfor afholder vi

 Fælles
generalforsamling

tirsdag 13. marts 2018
kl. 18.00

 Bemærk! Vi starter med en let anretning!

Dagsorden iflg. foreningernes love.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være de respektive bestyrelser i hænde senest 14
dage før generalforsamlingen.

INDBYDELSE FRA
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Siden sidst
I lokalrådet har vi i den seneste tid arbejdet med at skaffe flere penge til

opførelse af shelter og bålhytte når vi når foråret. Der er blevet søgt ved

diverse fonde og vi fortsætter arbejdet hen over vinteren. Vi har desuden

været til møde i kommunen som er meget positivt indstillet på at støtte

projektet. De synes faktisk at hele projektet omkring byens midte ved

hallen er rigtig spændende. Det være sig både hele den ude

fitness afdeling som Ole og Birgit arbejder med,

skateboard/løbehjul/rulleskøjte bane som Allan med flere

arbejder på og så projektet

med bålhytte, shelter m.m. Det hele vil og

skal jo være med til at skabe

sammenhørighed mellem borgerne i byen

både børn og voksne. Vi tænker jo at en

sådan hytte både kan bruges til

fællesarrangementer, men måske og kan

lånes en dag til børnefødselsdag eller

familiefrokost eller lign. Mulighederne er mange.

Når bladet udkommer har vi nok også lige holdt børnejulediskotek.

Forhåbentlig har en masse unge mennesker hygget sig lige så meget som de

plejer at gøre, med dans og musik og ikke mindst slushice og chips!
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Som nogen måske har set, så er der også blevet sat nye

bannere op ved indkørslerne til byen. De gamle var

efterhånden lidt slidte. Samtidig skal det også være en

opfordring til at gå ind og kigge på hjemmesiden og

tilmelde jer vores nyhedsbrev.

Borgermøde

Der har også i den forgangne periode været afholdt et borgermøde i byen.

Lidt på opfordring efter de to møder vi havde på skolen omkring de

100.000 kr. der skulle uddeles. Denne gang var det så i den nye fine

præstegårdslade som der blev vist rundt i. Vedr. mødet så skal der først

lyde en stor tak til alle dem der mødte op. Ca 50 mennesker var vi samlet.

Men jeg vil også gerne bruge muligheden for at ærgre mig over at der ikke

var flere. På daværende tidspunkt var der snak om at lukke vores

dagplejere, vi stod foran et kommunalvalg. Hvor var alle de unge

mennesker i byen? Hvor var alle børnefamilierne? Hvor var alle dem som

skal bo og bruge byen de næste mange år? Jeg forstår godt at der er mange

andre ting i hverdagen, men jeg mener faktisk at vi alle har et ansvar for at

byen fortsat skal være et attraktivt sted at bo og leve. Derfor er vi også nødt

til, at møde op når vi har muligheden for det.

Det handler om din og min fremtid.
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KIRKENYT
Vinter 2017/18

Præstens klumme
Glædelig jul!

Julen er som et eventyr, i hvert fald for de små. Vi husker nok hver især,
hvordan julen var magisk og endnu fornemmer vi et glimt af denne magi,
når vi synger julens salmer og ser de glade barneøjne og stjernen, der
stråler højt fra træets grønne top. Et eventyr. Med nisser. Men også for-
tællingen om barnet i krybben, lyset der blev tændt på jorden julenat,
englenes sang og budskabet om fred på jorden. Det er julefred og juleglæde
det hele handler om. ”Glæden er jordens gæst i dag” sådan synger vi i en af
julens salmer. Og vi vil gerne have en glad jul. Men hvor kommer glæden
fra? Hvad er det, der gør os glade og giver juleglæde?

H. C. Andersen skrev også eventyr, og ofte var han inspireret af det kristne
evangelium. I sit eventyr, ”Lysene”, fortæller han om glæden. Den store
glæde. Et vokslys taler med et tællelys. Vokslyset er meget fint, støbt i
form. Tællelyset er noget mindre, dog ikke en prås, som kun er dyppet to
gange i stearin. ”Jeg er dyppet otte gange for at få min anstændige tyk-
kelse”, siger tællelyset. I aften er der fest. Vokslyset skal brænde i den fine
stue hos den rige familie, den lille pige er begejstret og udbryder: ”Jeg skal
også være oppe til ud på natten! Vi skal have bal, og jeg får de store, røde
sløjfer på!” Husets fine frue giver tællelyset til en fattig
familie, ”til fattig-folk, en enke med tre børn i en lille lav
stue lige over for det rige hus.” I den fattige familie skulle
de have varme kartofler til aftensmad. Tællelyset stod i
vinduet og kiggede over til det rige hus. ”Da kom det
mindste af børnene i det fattige hus, en lille pige var det;
hun tog broder og søster om halsen, hun havde noget
meget vigtigt at fortælle, det måtte hviskes: ”Vi skal i
aften – tænk! - vi skal i aften have varme kartofler.” Og
hendes ansigt strålede af lyksalighed, lyset skinnede lige ind deri; det så en
glæde, en lykke så stor som ovre i det rige hus, hvor den lille pige sagde:
”Vi skal have bal i aften, og jeg skal have de store, røde sløjfer på!”
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Tællelyset ser den samme glæde i den fattige piges øjne og forstår, at
glæden kommer indefra og ikke fra alle mulige store ting og sager. Det er
en tanke værd, når nu julens glæde snart indfinder sig i vore hjem. Glæden,
juleglæden, kommer fra hjertet, fællesskabet. Glæden er ikke mere sand
eller stor, fordi gaverne er større. Da aftenen er slut, får tællelyset ordet:
”Det var i grunden en rar aften! … Mon vokslysene havde det bedre i
sølvstage? Det gad jeg nok vide, før jeg er brændt ud.” Der blev tændt et
lille lys på jorden i mørket julenat. Et lille barn blev født, svøbt og lagt i en
krybbe og bragte juleglæde til hele verden.

Glædelig jul!
Sognepræst Jesper Biela Christensen

”Babettes Gæstebud” - en studiekreds om Karen Blixens udgave af
skærtorsdags påskemåltid.
Vi læser ”Babettes Gæstebud” over to onsdage (den 21.2 og 7.3), klokken
1900 i vort nye sognehus. Karen Blixen sagde, at hun havde solgt sin sjæl
til Djævelen mod at få gaven at kunne fortælle historier. Ikke desto mindre
er hendes ”Babettes Gæstebud” en fremragende historie, hvor
kristendommens påskefortælling er den skjulte tekst bag teksten. Som
optakt til påsken i Boeslunde Kirke læser vi Karen Blixens roman og
onsdag den 21.3, klokken 1900 vil vi sammen se filmatiseringen af
”Babettes Gæstebud” instrueret af Gabriel Axel. Filmen modtog en Oscar
for bedste udenlandske film og er senere blevet optaget i den danske
kulturkanon. Lørdag den 7. april tager vi til Rungstedlund, hvor Karen
Blixen boede og digtede efter sin hjemkomst fra Afrika.

Tilmelding
Man kan allerede nu tilmelde sig til studiekredsen ved at skrive til
sognepræst Jesper Biela Christensen. Ønsker man kun at tilmelde sig dele
af studiekredsen, er man også velkommen til det. Man vil modtage en
bekræftelse på at være blevet optaget i studiekredsen helt eller delvist og
samtidig modtage et mere udførligt program.
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Formanden har ordet…
Boeslunde Sogns Menighedsråd har bevilliget, at jeg fritages for mine
opgaver i rådet i perioden fra den 1. november 2017 til den 30. april 2018
på grund af øgede arbejdsmæssige opgaver til anden side i nævnte periode.
Menighedsrådets næstformand, P.F.Ettrup, bliver indtil videre konstitueret
formand i nævnte tidsrum, ligesom han samtidigt overtager min plads i
diverse udvalg.

Med venlig hilsen og glædelig jul!
Gitte Nyvang Hartmeyer

---------O---------
Som en konsekvens heraf indtræder menigt medlem, Ellen Johansen, som
næstformand med bevarelse af nuhavende opgaver, ligesom førstesup-
pleant, Inge Stahl, indtræder i menighedsrådet.
Alle øvrige medlemmer fortsætter i nuværende funktioner.

Kontaktoplysninger
Sognepræst: Jesper Biela Christensen, Sønderupvej 11, 4242 Boeslunde
Email: jebc@km.dk Tlf.: 2364 3497
Konst. formand: P.F.Ettrup, Boeslunde Byvej 122, 4242 Boeslunde
Email: pfettrup@gmail.dk Tlf.: 5814 0081
Organist: Mirella Kjærulff, Sønderås 55c, 4200 Slagelse
Email: organist@stofa.dk Tlf.: 6150 4890
Graver: Asger Hansen, Rennebjergvej 55, 4230 Skælskør
Email: Boeslunde-graverkontor@mail.dk Tlf.: 2443 8915

De ansatte holder fri hver mandag
Leje af Præstegårdsladen: Lone Meyer, Boeslunde Byvej 132, 4242 
Boeslunde
Email: meyer1901@hotmail.com Tlf.: 6128 8188
Al telefonisk henvendelse om leje skal ske på hverdage efter kl. 1800.
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Søndag den 17.12.17

kl. 14.00
Krybbespil med Lucia-optog

I kirken opfører børn og unge fra kirkens kor årets hyggelige krybbespils-
teater. Alle er velkomne i kirken - det kræver ingen tilmelding.

Kl. 15.00
Juletræsfest i Præstegårdsladen

Entré voksne 25 kr. Børn gratis adgang.

Godteposer og æbleskiver til børnene samt æbleskiver og kaffe/te til de
voksne. Sodavand kan købes.

Tilmelding senest tirsdag den 5.12
til Mirella Kjærulff tlf. nr. 6150 4890.

I år er der et begrænset antal pladser til juletræsfesten – så tilmelding er
”først til mølle-princippet”!
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Gospel-workshop
Vi gør det igen!

 søndag den 28. januar 2018 kl. 10.00 - 17.00
- gentager vi succesen med en gospelworkshop i

Boeslunde kirke med X-faktor vinderen,
Linda Andrews.

Alle er velkomne til at deltage - det kræver ikke et særligt sangtalent. Sang-
glæde og hyggeligt samvær og Linda Andrews fantastiske, smittende ener-
gi vil få dig til at synge i dagevis.

En dag som gør dig glad!
Workshoppen afsluttes med en gospelgudstjeneste kl. 1600, hvor alle er
velkomne til at komme og lytte – og måske synge lidt med. Workshoppen
er gratis og du skal selv medbringe frokost. Alle som har tilknytning til
Boeslunde er velkomne.
Tilmelding senest 20.12.17 til Mirella på telefon 6150 4890 eller på
email: organist@stofanet.dk

SYNG MED – med Pigekoret
tirsdag den 20. februar,

kl. 1900
En aften i sangens tegn i Boeslunde Kirke.
Fællesskabet og glæden ved sangen er den
bærende kraft denne aften. Du får muligheden
for at synge med på nogle af Pigekorets
smukke sange samt nyde en stille stund, når
Pigekoret synger nogle af dets nye sange. Der
vil også være smukke vintersange fra vor
sangskat på programmet. Koret har inviteret en
gæst med, som denne aften er Troels. Alle er
velkomne.
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Påskespil søndag den 11. marts 2018
 kl. 1500

Kom og oplev påskens historie!
 Kirkens børnekor og pigekor opfører deres påskedrama med
fortællingen om Jesu liv fra palmesøndag til påskedag.

Et smukt og gribende drama i ord og sang for både børn og
voksne.

Alle er velkomne

---------O---------
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Gudstjenesteliste
December:

Den 3.,   kl. 11.00: ’De ni læsninger’

Den 4.,   kl. 14.00: Adventsgudstjeneste for Hyggeklubben
Den 17., kl. 14.00: Krybbespil

Den 21., kl. 14.00: Julegudstjeneste på Plejecenter Møllebakken
Gudstjenesteliste fortsat:

Den 24., kl. 15.00: Juleaften

Den 25., kl. 10.30: Juledag

Januar:

Den 1.,   kl. 14.00: Nytårsdag

Den 7.,   kl. 10.30: Højmesse – kirkekaffe

Den 21., kl. 10.30: Højmesse – kirkekaffe

Den 28., kl. 16.00: Gospelgudstjeneste (se side 30!)

Februar:

Den 4.,   kl. 10.30: Højmesse – kirkekaffe

Den 8.,   kl. 19.00: Stillegudstjeneste

Den 18., kl. 10.30: Højmesse – kirkekaffe
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Marts:

Den 4.,   kl. 10.30: Højmesse – kirkekaffe

Den 11., kl. 15.00: Påskespil (se side 31!)

Den 18., kl. 10.30: Højmesse – kirkekaffe

Den 29., kl. 17.00: Skærtorsdag – spisning efter gudstjenesten
Den 30., kl. 10.30: Langfredag

April:

Den 1., kl. 10.30: Påskedag

Hvor andet ikke er anført, afvikles de kirkelige handlinger ved
sognepræst Jesper Biela Christensen

---------O---------

Boeslunde Kirke
og

Boeslunde Sogns Menighedsråd
ønsker alle

en velsignet julefest
og

et godt og lykkebringende nyt
år 2018
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Vinterprogram
for

Boeslunde Sogns Hyggeklub

Mandag d. 4. december:
Gudstjeneste kl. 14 med Jesper Biela Christensen.
Efter gudstjenesten er der kaffebord i Præstegårdsladen. Menighedsrådet
giver brød til kaffen.

Mandag d. 8. januar 2018: Fornyelse af medlemskort.
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. 22. januar:
Præsteparret Anna Monrad og Johannes Holm fortæller om ”Folk og fæ på
Færøerne”. Indblik i livet på Færøerne før og nu.

Mandag d. 5. februar: Generalforsamling.
Program ligger ikke fast endnu.

Mandag d. 19. februar:
Foredragsholder Kim Greiner taler om ”Vesterbro på kryds og tværs”.

Mandag d. 5. marts: Tidligere tolder Peter Rugbjerg taler om ”Mine 39 år
ved de danske grænser”.

Mandag d. 19. marts kl. 12.30: Underholdning med
”Harmonikabanditterne” fra Kolding. Spisning: pris 90 kr.

Alle er velkommen! Kaffe/te + foredrag koster 20 kr. Medbring selv brød
(undtagen de gange, hvor de bliver serveret brød)

Møderne foregår i
Præstegårdsladen i
Boeslunde og begynder kl.14, hvis ikke andet er oplyst.
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Hallen
Som alle nok ved, havde vi et problem med halgulvet. Det bevirkede, at vi

måtte aflyse nogle arrangementer, men Slagelse kommune var hurtig med

at få sat håndværkere på sagen. Heldigvis var der ikke sket skade på gulvet,

så problemet blev hurtigt løst. Haludvalget vil gerne sige en stor tak til

”Slagelse kommunale Ejendomme” for at det gik så hurtigt.

På vegne af Haludvalget.

Ole Jensen

Pedel

Redaktionen
Boeslundebladets redaktion vil gerne takke læserne for den positive

interesse for vores forenings- og kirkeblad.

Samtidig vil vi ønske alle en glædelig jul og et godt og lykkebringende

nytår!
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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 martst 2018
Sidste frist for aflevering af indlæg er søndag d.18.02.18


