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BOESLUNDE BOLDKLUB
Formand Allan Frederiksen 29 67 85 35 allon@mail.dk
Næstformand Per Rich 29 88 50 08  perrich72@gmail.com
Kasserer Eva Rehder 51 92 04 49  evarehder@stofanet.dk
Senior/ Veteran Kurt Petersen

Christian Gynter
40 57 58 70  kurtbpetersen@gmail.com
41 18 58 48  christiangynter@hotmail.com

Ungdom Jeanette Kielberg
Per Rich

51 78 43 54  kielberg75@gmail.com
29 88 50 08  perrich72@gmail.com

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

Boldbanen Allan Frederiksen
Per Rich

29 67 85 35  allon@mail.dk
29 88 50 08  perrich72@gmail.com

Haludvalg Eva Rehder 58 14 04 49  evarehder@stofanet.dk
Hjemmeside Gudni Sigurdsson 42 33 03 96  gudnims@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 Mirella Kjærulff organist@stofanet.dk 61 50 48 90
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Formanden har ordet …
Allerførst vil jeg gerne sige tak til alle, der besøgte os på 150 års
jubilæumsdagen den 25. januar og tak for de mange fine gaver.
Vi havde en fin eftermiddag og også vores fest lørdag gik fint på
trods af svigtende deltagere.
Det er jo så ved at være slut på denne sæson, jeg håber, alle har
været glade for at deltage på vore hold og kommer frisk igen til
efteråret. Vi har dog et par aktiviteter, der fortsætter efter vores
store

søndag den 26. Marts.

Forinden skal vi lige holde generalforsamling og det bliver i år et
forsøg, da vi er gået sammen med Boeslunde Boldklub og
Boeslunde Lokalråd om at lave en

tirsdag den 14. marts kl. 18
i Boeslundehallens klublokale

Vi håber rigtig mange møder op denne aften, så vi kan få friske
input og høre, om I mener, vi gør det godt nok eller om der er
noget, vi skal ændre. Har du mod på at være med til at præge din
forening, så hold dig endelig ikke tilbage.
Så vil jeg også lige rette en stor tak til alle jer, der har støttet op om
gymnastikforeningen, det gælder både aktive medlemmer, vore
dygtige instruktører og ikke mindst mine kolleger i bestyrelsen –
uden jer – ingen forening.

Venlig hilsen
Birgit Falkenberg

Forsidefoto fra Espeskoven 2. maj 2016
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Gymnastikopvisning
Søndag d 26.3.2017

Kl 9-12

med gæstehold!

9:00 Fælles morgenmad (lille buffet)

9:30 fælles indmarch og opvarmning

10:00 landsdelsholdet junior Øst

Ca 10:30 – ca 12:00 vores egne hold.

Billetter til morgenmad:

gæster: 20 kr

Gymnaster: gratis

Billetter fås/købes ved tilmelding på

holdene senest 22.3.2017

Bente Christophersen.
gymnastikudvalget
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Landsdelshold junior

Øst kommer for at fejre

og sætter et fornemt

punktum for vores

150 års jubilæum. Det

er et hold med rytme og spring

gymnaster i alderen 13-17 år. Et hold bestående af gymnaster og

instruktører på tværs af foreninger for at sikre et højt niveau af gymnastik.

Holdet repræsenterer gymnastikken i vores landsdel på fornemmeste vis.

Det er et hold, som viser flot rytmik og veludførte spring.

Vores egne hold viser hvad de har lært i løbet af vinteren. Det bliver

spændende at se, hvad de finder på.

Der bliver noget at glæde sig til. Kom og vær med!
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Plancher og dias
serie fortalte om
tiden, der er
gået!

Tak til
Gymnastikforeningen.
Foreningen har fejret sit 150 års
jubilæum. Det var en stor dag for
foreningen, og det blev det også
for os, idet vi fik den store
overraskelse, at blive udnævnt til
æresmedlemmer. Det vil vi gerne
sige en kæmpestor tak for.
Vi er meget ydmyge over det, og
tager det som en anerkendelse af, at
det arbejde vi for år tilbage lagde i
foreningen ikke er blevet glemt, og
vi er også en smule stolte over, at
have været med til, at holde gang i foreningens aktiviteter i en lille del af
foreningens 150 årige historie.
Vi har tilbragt utrolig mange timer med gymnastik i skolens gymnastiksal,
og med bestyrelsesarbejde, men det har altid været en fornøjelse, at møde
alle de børn og voksne vi kom i forbindelse med. Det er en periode i vores
liv, som vi ikke ville have været foruden. Vi har jo altid været sammen om
arbejdet, og har ydermere haft den glæde, at vores børn havde samme
interesser og havde lyst til at tage over, da de blev gamle nok.
Nu nyder vi bare, at vi stadig kan være med til henholdsvis gymnastik og
badminton.
En stor tak til gymnastikforeningen fra Rita og Olav Lunding

Lækre pindemadder-og ikke mindst en kage,
dekoreret med billeder fra
foreningens aktiviteter!

6 ”formænd” samlet fra perioden
1960-2017! Fra venstre er det Birgit
Falkenberg (nuværende), Birgit
Hansen, Olav Lunding, Bodil
Christiansen, Inger Frederiksen,
Alice Nyvang Andersen.
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NB. Husk der er også et stolehold, mere effektivt end
du tror! Minna tager sig godt af jer.

KOM OG
PRØV

- god musik

-glad i hovedet
og kroppen

 -en god start på
dagen!

50+ MOTION OG VELVÆRE
pas på din krop - styrk den!

Jeg gentager mig selv igen igen !!!!

50+ er en alder, hvor man for alvor kan mærke, at der

skal trænes og at der skal masser af motion til for at

holde kroppen igang og få en aktiv "alderdom"

Jeg kan mærke det på mit 50+hold, der kommer flere

og flere på mit hold---ikke alle er uden problemer,en har dårlige knæ -

andre skulder-arm-ryg eller andet,men----alle er klar over, at det bliver

kun værre hvis man ikke motionerer,så man gør hvad man kan, og alle

skal nok få sved på panden!

Sæsonen slutter onsdag d.29marts.

jeg forlænger sæsonen med april og maj

start:onsdag d. 5/4 kl.9.00

slut: onsdag d.31/5

pris:140

HILSEN INGER

(23691166)
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Sjov Motion på Møllebakken
Der er stadig godt gang i ballonerne og motionen hver tirsdag på
Plejecenter Møllebakken, vi har ind i mellem omkring 14 deltagere,
som vi prøver at få rørt til sang og musik, det er rigtig hyggeligt og
stor tak til Jytte, som hjælper os meget med beboerne.

Venlig hilsen
Vibeke og Birgit

FÅ KROPPEN I FORM !

Sidste år startede jeg et forårshold "FÅ KROPPEN I FORM" i april -maj
måned !!!!
Det gør jeg igen i år. ---Holdet er for alle m/k  fra 13 år og op efter.
Du skal være parat til at bruge din krop. ---Det går ud på at få opbygget
noget muskelmasse.--så selv om du måske løber 10 km hver dag---så har
kroppen det måske ikke så godt muskelmæssigt.---mange er blevet
overrasket.
Vidste du, at den bedste måde at opbygge muskelmasse i kroppen på, er
ved "DANS", d.v.s.  god musik, gang i arme - ben - krop.  Så bliver du glad
i kroppen og hovedet, der-ved aktiveres nerve- og muskelceller bedst og
arbejder sammen.

TÆNK OVER DET !
MAX 20 på holdet.-----

Tilmelding til INGER (23691166)
pris: 150kr.

Start: mandag d.3/4
kl.16.30 - 18.00

Hilsen Inger
Det må
prøves!
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HÅNDBOLD

Før jul gik det ikke så
godt, der blev kun vundet en kamp
og endte anden sidst. Efter jul er
vi kommet i ny pulje og det er
gået meget godt, der er i skrivende
stund vundet to og tabt tre kampe,
så vi ligger midt i rækken.
Det er lidt blandet hvor mange vi
er til træning og til kampe, men
det er da lykkedes at samle hold
hver gang. Det er dejligt at se, at
der stadig kommer nye/gamle
spillere til, fra begge klubber.
Vi har fået et godt sammenhold
med Ruds Vedby spillerene, så nu
må vi se hvad der sker til næste
sæson.
Vi træner tirsdag i lige uger i Ruds
Vedby hallen kl. 19.00-20.30
Og tirsdag i ulige uger i
Boeslunde hallen kl. 19.00-20.30
Hjemmekampe efter jul ligger i
Ruds Vedby hallen.
Vi ser stadig gerne, hvis der er
nogen derude, der kunne tænke
sig, at spille håndbold, så kom i
hallen og se om vi kunne være
noget for dig.

Hilsen Håndboldafdelingen

Folkedans
Startede jo forrygende den 25.

sæson i september
måned, men
desværre har vi
siden haft
mandefald på grund
af sygdom.

Vi har sidste
danseaften torsdag den 30.
marts kl. 18, hvor vi som
sædvanlig spiser sammen, men
forinden regner vi med at være
med til vores opvisning den 26.
marts og i øvrigt har vi da også
vores årlige Åbent Hus
arrangement torsdag den 2.
marts med 8 spille-mænd til
dansen og med lagkager til alle
fremmødte.
Tak til vor utrættelige instruktør
John Pedersen og vore 3 dejlige
spillemænd, Erling Østergaard,
Bent Andersen og Ronald Frost,
der har hjulpet os igennem de
svære trin i Randers-menuetten!
Også tak til alle danserne,
forhåbentlig ser vi jer igen til
næste sæson.

Venlig hilsen
Inger, Ole og Birgit
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BADMINTON

 Vintersæsonen er ved at være slut, så badmintonudvalget vil sige mange
tak til gamle og nye medlemmer. For dem som ikke nåede at komme i gang
med at spille, er der stadig håb. Vi starter
sommerbadminton ons. d.5. apr. og fre. d.7. apr.
Lør. d. 21 januar blev der holdt  ”Gule ærter
stævne” med 22 spillere og 31 spisegæster.
Vi har i denne sæson deltaget med 3 veteranhold.
2 Mixhold i samme pulje.:  Boeslunde 1 og Boe-
slunde 2, samt 1 Herrehold.

Tider til

sommerbadminton:
Onsdag: 16.00 – 22.00

 Fredag:   15.00 - 17.00

Fællestræning:

      Fredag 17.00-19.00

Kontaktpersoner.
Badmintontider/turnering.  Ole Jensen
tlf. 58140266 – 21763798
Mail: b.o.jensen@os.dk
Boldsalg.  Ole Jensen Neblevej 22
Børnetræning.  Lonnie Frederiksen
tlf.58140512 – 22278407
atterup.auto@mail.dk

Tilmelding til
sommerbadminton

ons.d. 29. marts kl. 19.00 i
klublokalet.

For vinterspillere er sommerbad-
minton gratis.

Nye medlemmer kr. 150

Der er blevet oprettet en
gruppe på facebook, som
hedder Boeslunde
badminton  hvor de
spillere, som gerne vil
deltage i fællestræningen
kan tilmelde sig. Kontakt
Tomas Mogensen på tlf.
21440502 hvis dette har
interesse.

Sidste spilledag i vintersæsonen for voksne.

Man.d. 27. marts / Ons.d.29. marts og Fre.d. 31. marts

Badmintonudvalget.

PS. Sæt x i kalenderen
lørdag d.1 april.

Vi afholder vores årlige
doubleturnering.
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Så nærmer vi os desværre snart afslutningen på badminton/børn/unge, for at
holde en sommerpause.
På Miniton holdet har vi haft en virkelig god sæson, med et meget lille hold
til at starte med, men som hen over sæsonen er blevet til 8 glade og aktive
spillere + deres forældre, som også altid yder en god og entusiastisk indsats
– Tak for det. Vi har løbet, leget, og slået til en masse badmintonbolde. Det
er virkelig imponerende at se, hvor hurtigt børnene fanger teknikken, og
allerede kan slå mange ret svære badmintonslag. Bliv endelig ved med det,
så er der virkelig noget at bygge videre på!
Også på Juniorholdet har det været en super god sæson, med mange
”gamle” spillere, som fortsat bliver ved at forbedre deres spil med stor vilje,
men også mange nye ansigter, som er gået til opgaven med stor entusiasme
og allerede har lært en masse badminton.
Og til begge hold, er der stor ros for fremmødet, det er ikke mange
træningsdage I springer over. Det gælder både for spillere og de aktive
forældre på minitonholdet.
Søndag d. 22/1 havde vi et lille internt klubstævne for juniorholdet, hvor
næsten hele holdet var med – og det var virkelig en god dag! Der blev
spillet en masse kampe først i herredouble og damesingle, og efter en
velfortjent spise og sodavandspause, tog vi en lille ekstra runde, for dem der
havde lyst til at spille mere. Der var mange spændende og tætte kampe, og
selvom det bare var ”os selv”, så blev der virkelig kæmpet for sejrene.
I skrivende stund har vi planlagt, at juniorholdet skal til IF62/Dalmose d.
27/2, for at  dyste lidt mod deres ungdomsspillere, og så ser vi selvfølgelig
frem til en god sæsonafslutning, med endnu et internt klubstævne og en
hyggelig afslutningsdag med badmintonleg og efterfølgende hygge i
klubhuset med pizza.
Håber i har hygget jer lige så meget som vi har, og ser frem til at se jer igen
til september.
Hilsen Lonnie, Signe, Camilla og Gitte

BADMINTON
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Forår og sommer er

heldigvis på vej og

tennisspillerne sukker

efter at få grus under

fødderne –det er altså bare

bedre end halgulvet! Men vi

savner nogle flere at dele

fornøjelsen med, så vi

håber, at mange flere vil

prøve at spille tennis.

Og vi satser på at få

banerne klar så hurtigt som

muligt, men vejrguderne

har jo også noget at skulle have

sagt!

Vi planlægger sæsonstart
lørdag den 22. april kl. 14,
hvor der vil være et lille

åbningsarrangement for både

nye og ”gamle” spillere og for

børn. (Ketsjere og bolde kan

lånes!)

I forbindelse med børn
vil vi også i år arrangere

børnetræning, men vi vil

gerne have fat i en lokal

træner, så hvis der er

nogen, der kender nogen

eller selv har lyst til at ”lege

tennis” med børn 1 time til 1 ½

om ugen, så sig endelig til! (til

Bodil 30 70 53 10 eller Inger 23

69 11 66). Endelig tidspunkt for

børnetræning vil blive fastlagt,

når en træneraftale er på plads.

TENNIS

OPFORDRING!
Kom nu og vær med til at bruge
vores dejlige tennisbaner!
Vi skal nok hjælpe jer med de
grundliggende ting, fx regler og
banepasning.
Der vil også være mulighed for
familietennis, så forældre og børn
kan hygge sig sammen.

Hilsen
Inger og Bodil

BGF´s tennisudvalg
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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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KRÆMMERMARKED

I  Boeslunde hallen
Søndag d. 30 april   kl.  10.00  -  15.00

Foråret står for døren  -   start oprydning!!!
Er du kreativ  -  kom og sælg !!! Alt kan sælges -   ( ikke  dyr)

Pris: 150.00 kr. pr. Bord.     Betaling ved tilmelding

Tilmelding bindende

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

 Arr. B.G.F.

NB! BBV holder samme dag loppemarked

udenfor  hallen
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Pris: 150.00 kr. pr. Bord.     Betaling ved tilmelding

Seniorholdet 2016-17

Formanden har blyanten
2016 sluttede af med en
telefonopringning d. 22-12 fra
Trelleborg Fonden, der gerne
vil støtte os med 100.000 kr. til
renovering af vores, mildest
talt, udbrændte lysanlæg.
SÅDAN! Desværre starter 2017
så med, at vi forelægger det for
kommunen, som siger, at det
må vi ikke gå i gang med nu,
grundet nogle interne kontroller af
kommunens anlæg. Det har ført til møder med kommunen på banen, og
dernæst møde med borgmesteren, i håb om at speede processen lidt op. Vi
har i samme omgang taget en debat op, omkring tilladelse til brug af vores
træningsbane året rundt, og ikke kun i sommerhalvåret, samt udskiftning af
vores faldefærdige hegn. I skrivende stund er der endnu ikke kommet nogen
afklaring, men vi krydser fingre og kæmper videre og håber vi har fuldt lys
og råderet over banen, måske allerede i det tidlige forår, og ellers til
efteråret.
Tak til alle for forståelsen for de omskiftelige spilleforhold.
Seniorerne overvintrer på en flot 3 plads i deres række a point med nr. 2, vi
må se hvor langt det rækker i foråret. Dejligt at se den flid der er på
træningsbanen både fra trænere og spillere, fortsæt med det.
Alle vores hold klør også på med fuld kraft i hallen på vores overfyldte
torsdag. Den 3. februar afholdt vi igen ”Brugsercup”, 32 tilmeldte til et
intenst og hyggeligt fredagsstævne, som blev afsluttet med hygge i
cafeteriet.
Ungdomsholdene har kørt godt på med stævner gennem vinteren, hvor flere
af dem er afsluttet med medaljer. Godt gået af både spillere og trænere.
Gennem hele året har vi været tilsmilet af støtte fra lokale sponsorer, så
vores tøjskab er fyldt op, og til den sidste træning inden jul, sluttede vi af
med at vores trænere og ungdomsafdeling fik en træningsdragt.
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Sidste træning inden jul var der traditionen tro juleafslutning med bold,
æbleskiver og saftevand med ønsket om en god jul og et godt nytår.

Samme dag blev alle klubbens børnespillere og trænerstab iklædt en ny
træningsdragt som fire lokale sponsorer har foræret klubben.
En stor tak skal lyde til

Isocom, Sofakompagniet, Korsør Auto & Dækcenter og Sportigan
som har givet de 60 sæt.
 Klubben har desuden i år været heldig med stor støtte fra mange lokale
sponsorer med flere hold iklædt nye spillesæt – tak for det!
Så nu kan vores børnespillere også komme i klubtøj til og fra kamp og
træning.

En stor tak til alle skal der lyde fra klubbens bestyrelse.

På billedet ses vores U9-11 årgang samt en del af vores trænerstab.

Julegave til ungdom og trænerstab i Boeslunde Boldklub

Forårssæsonen er endnu ikke helt planlagt, men følg os på
www.boelundeboldklub.dk eller på facebook. Der kan du finde kontakter,
træningstider og turneringer.
En lille husker til os alle - vi kan kun blive bedre, hvis vi hjælpes ad med at
blive det.

Forza BB        Allan
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Spillere, trænere ogbestyrelse sigerMANGE TAK!
Boeslunde piger U10-U12.

Vi har være ude at spille KIF cup, hvor vi fik en flot 3. plads, og en fin
stor pokal med hjem.
Den 5. febr. tog vi til Frederiksberghallen i Sorø, for at afslutte DGI
puljen, og med glade tilråb fra forældre snuppede pigerne lige endnu en 1
plads.

Så var vi til Vibestævne i Dianalund, hvor vi
med 4 spillere tog første pladsen med hjem, til
stor glæde for både spillere, forældre og
trænere.

Så nu ser vi med spænding frem til
Vestsjællands mesterskabet i Tuse ☺

Vi vil gerne sige TAK til de
fantastiske piger der ALTID
kæmper til sidste fløjt, og deres
familier for god kamp gejst, og
hygge på sidelinjen.
God bold fra Louise og Per Rich.
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Støt vore annoncører…
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-De støtter os - tak!

www.opvvs.dk
Tlf. 58 19 60 68
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Boeslunde Boldklubs Venner
Afholder ordinær generalforsamling

Fredag den 31. marts 2017

Kl. 18.30

I klubhuset, Borgbjergvej 16, Boeslunde

Dagsorden i følge lovene.

Indkomne forslag bedes afleveret til formanden

inden 15. marts

Efter generalforsamlingen serveres der sild,
smørrebrød og ost, samt 1 øl og en snaps +

kaffe. Pris 95 kr.

Af hensyn til mad, bedes man tilmelde sig
på tlf. 40 94 90 35 eller 20 29 89 23

senest den 24. marts.

Med venlig hilsen

Vinderne af en flaske Boeslundevin,
sponsoreret af Dagli’Brugsen er:
Medl. Nr.  97,  Lasse Jensen, Møllegårdsvej
    -      nr. 123, Leif Oldenborg, Byvejen
    -      nr. 187, Thomas Rokbøl, Neblevej
    -      nr. 224,  Kirsten Gyldsø, Møllegårdsvej
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LOPPEMARKED
Boeslunde boldklub´s venner samler ind til loppemarked

den 30-4 2017  kl 10 -16 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. 20. februar og frem til d. 26. april.

Venlig hilsen
BBV

Dagli´brugs i Boeslunde???
Det er meget ”op ad bakke” for Dagli´Brugsen at få økonomien til at
hænge sammen og derfor har de sendt et åbent brev til alle husstande i
Boeslunde og omegn. Boeslundebladets redaktion vil gerne bakke op om
Dagli´Brugsen, for det er en del af ”pulsen” i Boeslunde, at Brugsen findes!
Her møder vi bekendte, her sender vi trygt vore børn hen og herfra får vi
opbakning til byens kultur- og sportsliv. Desuden betyder det noget for
huspriserne, for en by med handelsmulighed er mere attraktiv for
huskøbere.
Men vi må indse, at det kræver noget af os at have det gode i byen: vi må
hver især tænke over, hvor meget vi handler og prøve at følge den
opfordring, der gives i det åbne brev:

-Vi håber og beder jer om at prøve at
ændre jeres indkøbsmønstre bare en
lille smule, så I lægger mere handel i
vores lokale brugs!

Så kære Boelundeborgere -som det hedder på vores annoncesider

Støt vore annoncører.. -De støtter os!

Boeslunde Byvej 137
Tlf. 58 14 00 01

HVER DAG
ÅBENT 7-19!

Boeslunde
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I den seneste tid har vi i lokalrådet brugt meget til på ”Borgerne bestem-

mer”, et spændende projekt som vi glæder os til at følge, men mere om det

senere. Ellers arbejder vi stadig væk med hastighedsdæmpning på byvejen,

men det er desværre ikke noget der sker hen over natten.

Vi er også i fuld gang med at arrangere det næste disko-

tek for alle byens unger. Det bliver den 7. April, så der

må I allerede nu gerne sætte kryds i kalenderen. Mind

jeres børn om det og tag endelig alle deres venner og

klassekammerater med.

Generalforsamling

Vi har desuden for første gang prøvet at arrangere en fælles general-

forsamling for både Boeslunde Boldklub, Boeslunde Gymnastikforening

og Boeslunde lokalråd. Vi håber på at det vil være nemmere for folk at

finde en friaften, fremfor at skulle sætte kryds i kalenderen tre aftner i

marts måned. Vi vil desuden denne aften d. 14. marts være værter for lidt

mad og drikkelse inden selve generalforsamlingen.

BORGERNE BESTEMMER

Mandag 16. januar afholdt vi informationsmøde på Boeslunde skole om

projekt ”Borgerne Bestemmer”, hvor Boeslunde/Gryderup er blevet tildelt

100.000 kroner. Tak for husly til skolen og Lars.
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Der var et fantastisk stort fremmøde på 69 borgere – så mange at vi måtte

bestille ekstra mad i form af 6 familiepizzaer for at der var mad nok til alle.

Der dukkede også 10-12 børn op, og de blev passet på suveræn vis af Wen-

dy, Pia og Lonnie fra byens dagplejerkorps, så forældrene kunne koncen-

trere sig om mødet. Tusind tak for at I 3 stillede op.

Finn Vedel Pedersen og Anne Justiniano fra Slagelse kommune informere-

de om retningslinjerne for brug af pengene. Der er rigtig mange ting vi kan

bruge pengene til som vi kan få gavn af i rigtig mange år fremover.

9. marts (efter dette blad er gået i trykken) holder vi afstemningsmøde på

Boeslunde skole om de forslag, der er kommet, og jeg håber at dette møde

får mindst lige så stor tilslutning som mødet 16. januar og glæder os til at

se alle de forslag der kommer.

Fiber til Boeslunde??

Der er forskellige folk i byen som er gået sammen i en gruppe for at
undersøge muligheden for at få fiber til Boeslunde, der er aftalt møde med
Fibia og der er planlagt infomøde

Den 6/4-17 kl.19-20.30
.
 Følg med på www.boeslundeinfo.dk samt diverse Boeslunde facebook
sider eller opslag i byen for at få mere at vide.
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Mindeparksfest 2017
Foreninger og samarbejdspartnere afholder for 4. år i træk Mindeparksfest.

Lørdag den 19. august - Traditionen tro er det lørdag i uge 33.

Programmet er endnu ikke 100 % fastlagt, dog kan det afsløres at der vil

være et eftermiddagsprogram med diverse aktiviteter for store og små.

Herefter en aften fest bestående af mad, musik og dans.

Hold øje med opslag i Dagli´Brugsen, skolen, hallen,

www.boeslundeinfo.dk

eller tilmeld dig facebook gruppen:

Mindepark´s fest i Boeslunde.

Eftermiddagens program er gratis for alle – Alle er velkommen.

Vi starter billetsalget til aftenfesten

Lørdag den 20. maj kl.  09 – 12 ved Dagli´Brugsen
Billetter købt denne dag vil få en gratis fadølsbillet til aftenens fest!

Billetterne er kun et opkald væk: ”Du ringer - vi bringer” ring til Allan på

tlf.: 29678535 eller send en mail: mindeparksfest@outlook.dk

Støt op om en god dag i ’parken’, er vejrguderne ikke med os om

eftermiddagen rykker vi aktiviteterne ind i det store fest telt.

Vi ses i Mindeparken – Festudvalget.
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SE HER!!!!!!

Vi vil forsøge noget nyt, så der ikke skal være 3
generalforsamlinger  inden for 14 dage.

Fælles generalforsamling
Tirsdag 14. marts 2017 kl. 18

i
Boeslundehallens cafeteria

Foreningerne er vært ved et lettere traktement
inden generalforsamlingen.

Det vil være muligt at hente et regnskab i
cafeteriaet eller i Dagli’ Brugsen eller ved

henvendelse til foreningernes kasserer ca. 8
dage før generalforsamlingen

Boeslunde Gymnastikforening
 Boeslunde Boldklub

og
Boeslunde Lokalråd
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Præstens klumme

Gode nyheder – det glade budskab!
I disse dage er årets pressefoto blevet fundet blandt adskillige nomi-
nerede. Det fælles tema for alle disse billeder er krig, sult, død og
ødelæggelse. Det er som om, at nyheder i TV, radio og aviser altid
skal være dårlige nyheder. Gennem disse medier bliver vi på en
mærkelig måde samtidige med alverdens ulykker og dårlige nyheder
på en gang.
Hvor er alle de gode nyheder?
Evangelium betyder ”det glade budskab” og dette glade budskab og
de gode nyheder synes jeg, at vi har brug for i en verden, hvor der i
medierne males så meget med den sorte pensel.

Nu er det forår og naturen vågner igen. Alle de skønne
farver i haver, grøftekanter og skove melder forårets
komme. Det er en hel opstandelse. Derfor passer det
også så fint, at påsken falder om foråret. For påskens
budskab er netop: Opstandelse.

Et glad budskab og en god nyhed om at livet vender tilbage. At de
dårlige nyheder ikke skal have lov til at sætte dagsordenen. Det skal
til gengæld tro, håb og kærlighed.
Ved Boeslunde kirke er der mindst tre gode nyheder dette forår.
Foråret er de unges tid, hvor de bekræfter deres dåb ved konfirma-
tionen. Konfirmationen falder i år Store Bededag og der er bestilt sol,
blå himmel og fuglesang!
Forårets sange, ”Kom maj du søde milde”, ”Grøn er vårens hæk” og
alle de andre dejlige sange, skal vi også synge, når skuespiller
Valdemar Schiøler Lincks oldebarn, sognepræst Søren Schiøler
Linck, kommer og fortæller om sin berømte oldefar, krydret med
filmstumper og revyviser

– tirsdag den 4. april, kl. 17.30 i sognehuset.
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Skærtorsdagsgudstjenesten er i år klokken 16.
Skærtorsdag indstiftede Jesus nadveren og fællesskabet omkring
bordet. Fællesskabet er også noget, der er udfordret i vor tid. Både
de nære fællesskaber og de store sammenhænge. Derfor holder vi
fanen højt ved Boeslunde Kirke og spiser sammen – en lettere
anretning – efter skærtorsdagsgudstjenesten.
 Alle er velkomne.

Jeg ønsker alle et godt forår og en glædelig påske!
Jesper Biela Christensen

-Simone Hvidtfeldt Foldby Jensen

-Laura Frederiksen

-Oliver Fridlev Kjærulff Henriksen

-Tereza Nyvang Bredevang Andersen

-Benjamin Bell Hjortdrup Jakobsen

-Tobias Mejdahl Nerby

Konfirmander i Boeslunde Kirke
Store Bededag 2017

-Mathias Dalsø Larsen

-Naja Vang Godtfredsen

-Philip Emil Anthoni Bach

-Cecilie Stott

-Katrine Anna Rokbøl

-Martin Christensen



28

KIRKENYT
Forår 2017

GUDSTJENESTELISTE

Marts:

Den 12. kl. 10.30:  Højmesse – kirkekaffe

Den 19. kl. 15.00: Påskespil – se omtale heraf!

Den 26. kl. 10.30: Højmesse

April:
Den  9.  kl. 10.30: Højmesse – Palmesøndag – kirkekaffe

Den 13. kl. 16.00: Højmesse – Skærtorsdag

Den 14. kl. 10.30: Højmesse – Langfredag

Den 16. kl. 10.30: Højmesse

        Helle Burkal Hansen medvirker på flygelhorn

Den 30. kl. 10.30: Forårsgudstjeneste - pigekoret medvirker.

Maj:

Den   4. kl. 19.00: (torsdag) Stillegudstjeneste

Den 12. kl. 10.30: Store Bededag – konfirmation

Den 21. kl. 10.30: Højmesse

Den 31. kl. 17.00: (onsdag) Spagettigudstjeneste

       Ved dette hyggelige familiearrangement serveres grillede

        pølser og brød
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Juni:
Den 4., kl. 1030: Højmesse – Pinsedag – kirkekaffe

Den 18., kl. 1030: Højmesse

      Rundgang på kirkegården ved menighedsrådets

      næstformand, P.F.Ettrup med efterfølgende traktement

Juli:
Den  2.  kl. 10.30: Højmesse – kirkekaffe

Den 16. kl. 10.30: Højmesse

Den 30. kl. 10.30: Højmesse

August:
Den 13. kl. 09.00: Tidlig gudstjeneste med Weyses og

         Ingemanns  morgensange- og salmer

Den 27. kl. 09.00: Tidlig gudstjeneste med morgensang

September:

Den 10. kl. 10.30: Højmesse - kirkekaffe

Ny provst for Slagelse Provsti

Ved kongelig resolution af den 7. februar 2017 er sognepræst ved
Roskilde Domkirke i Roskilde Stift, Ulla Thorbjørn Hansen, ansat
som provst for Slagelse Provsti, [hvortil Boeslunde Pastorat hører],
og sognepræst i Sankt Peders-Havrebjerg Pastorat i Roskilde Stift
fra den 1. marts 2017.
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Formanden har ordet
Byggenyt:

Som tidligere skrevet, bliver I løbende holdt orienterede om den nu

igangsatte renovering og det kommende byggeprojekt af Boeslunde

Præstegård.

Der har været licitation og 1. etape kan derfor gå i gang omkring uge

10, hvilket i første omgang vil være nævnte renovering af den gamle

præstebolig med henblik på et fremtidigt fælles sognehus med blandt

andet kontorfaciliteter til alle ansatte.

Senere på sommeren vil byggeriet af en ny præstebolig begynde.

Boligen kommer til at ligge i den store præstegårdshave og vil få egen

udkørsel til Kirkestræde.

Menighedsrådet véd, at denne periode både vil skabe lidt rod omkring

arbejdspladsen og lidt trange forhold for dem, der plejer at benytte sig

af det nuværende sognehus. Men håber samtidigt på forståelse, da

det kun er en relativ kort periode og resultatet vil give bedre forhold

for alle.

På menighedsrådets vegne

Gitte Nyvang Hartmeyer
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Søndag den 19. marts, kl. 15.00 – Påskespil
Kirkens børne- og pigekor opfører med sang
og drama fortællingen om Jesu liv fra
Palmesøndag til Påskedag.

Alle er hjerteligt velkomne.

Sang – kvindetræf
Torsdage i lige uger samles en flok kvinder i alderen fra omkring 35
år og frem til hyggeligt samvær i sognehuset – nogle gange med
opstart i kirken til sang med organisten bag klaveret.
De synger alle genre – for eksempel gospel, årstidens sange, hits
samt sange til eftertanke og fordybelse.
Alle kvinder fra Boeslunde og omegn er hjerteligt velkomne.

Torsdage i uge 12 og 14: Samvær i sognehuset
Torsdage i uge 16, 18 og 20: I kirken med efterfølgende kaffe i
sognehuset.

Babysalmesang
Torsdage i tiden fra kl. 12.30 - 13.15 hele året
er der sang for og med børn i alderen 1 til 12
måneder.
Deltagelse er gratis.
Tilmelding til kirkens organist, Mirella Kjærulff
(Se oversigt her!)
Alle er hjerteligt velkomne.
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Torsdag d. 23. marts kl. 19.00
Koncert med Michala Petri og Lars Hannibal

En koncert med Petri og Hannibal Duo er en rejse i den populære
klassiske musiks fo-
runderlige verden.
Duoen har med deres
fælles store erfaring
udviklet en ligefrem,
uhøjtidelig og stærkt
kommunikerende kon-
certform, hvor den med
korte introduktioner
guider publikum til
forståelse af det særlige
ved de enkelte værker.

Programmet til koncerten vil holde sig inden for det nævnte klassiske.
Michala vil spille et bredt udvalg af sine mange typer blokfløjter og
Hannibal spiller både lut og guitar. Programmet vil være varieret
geografisk samt tidsmæssigt og vil som gennemgående temaer have
folkemusikinspireret musik fra forskellige lande samt
’karakterstykker.’
Petri og Hannibal Duo spiller således et program som er:
Smukt – Virtuost – ’Barokt’ – Humoristisk – Seriøst – Uhøjtideligt –
Gammel – Nyt – Tysk – Italiensk – Argentinsk – Dansk – Norsk – og
måske Kinesisk!
Musikken er blandt andet af komponisterne som Bach – Händel –
Piazzolla – Grieg – Carl Nielsen og Petri selv.

Programmet henvender sig til alle aldre…
…så vær meget velkomne til denne enestående

gratiskoncert!
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Oversigt over menighedsråd med flere ved
 Boeslunde Kirke

Menighedsrådsformand: Gitte Nyvang Hartmeyer
Erdrupvej 40,  4242 Boeslunde

Telefon: 3125 6474 (bedst efter kl. 1600). Email: 58506860@mail.dk

Næstformand: Per Faartoft Ettrup
Boeslunde Byvej 122, 4242 Boeslunde

Telefon: 5814 0081. Email: pfettrup@gmail.com

Kirkeværge: Jan Borgstrøm
Kærebjergvej 23, 4242 Boeslunde

Telefon: 3543 1067 – 2652 1067. Email: janogmarianne@stofanet.dk

Kasserer: Helen Merete Keldmann Christensen
Gryderupvej 225, 4242 Boeslunde

Telefon: 5838 5271 – 4115 2002. Email: toftegaard225@gmail.com

Kontaktperson: Anders Nyvang Andersen
Tronagervej 25, 4242 Boeslunde

Telefon: 2256 0635. Email: hvidager@live.dk

Menigt medlem: Ellen Johansen
Neblevej 23, 4242 Boeslunde

Telefon: 5814 0009. Email: klausellen@hotmail.com

Sekretær:
Jesper Biela Christensen (sognepræst)

Sønderupvej 11, 4242 Boeslunde
Telefon: 2364 3497. Email: jebc@km.dk

Medarbejderrepræsentant:
Mirella Kjærulff

Sønderås 55c, 4200 Slagelse
Telefon: 6150 4890. Email: organist@stofa.dk

Stedfortrædere:
1. Inge Staal

2. Ib Skovgaard
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Regnskabsfører:
Charlotte Henningsen (ikke medlem)

Bygningskyndig:
Thomas Baun Christensen (ikke medlem)

Diverse udvalg

Kirke- og kirkegårdsudvalg:
Hele menighedsrådet med undtagelse af kirkeværgen

Byggeudvalg:
Hele menighedsrådet

Valgudvalg:
J.B.Christensen (formand), P.F.Ettrup og A.N.Andersen

Ladeudvalg:
G.N.Hartmejer, J.Borgstrøm og Lone Meyer (ikke medlem)

Sognehusudvalg:
P.F.Ettrup og E.Johansen

Gudstjeneste- og aktivitetsudvalg:
J.B.Christensen, E.Johansen, M.Kjærulff og Lone Meyer (ikke medlem)

Informationsudvalg:
P.F.Ettrup, J.B.Christensen, M.Kjærulff, A.N.Andersen

Kontaktperson og medlem af ’Hyggeklubben’:
J.B.Christensen

Øvrige kontaktoplysninger

Graver: Asger Hansen
Rennebjergvej 55, 4230 Skælskør

Telefon: 2443 8915 – 5818 8317. Email: boeslunde-graverkontor@mail.dk

Særligt

Al henvendelse vedrørende kirkegård: Kirkeværge eller graver (se denne
oversigt!)
Al henvendelse vedrørende leje af Laden: Lone Meyer,
Boeslunde Byvej 132, 4242 Boeslunde
Telefon: 6128 8188. Email: meyer1901@hotmail.dk
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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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