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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Ja, så skriver vi snart 2015 og det vil sige, at vi er nået
en halv sæson igennem med de fleste hold og vi håber, at alle har fundet noget, man kunne være til – ellers håber vi
at høre fra jer.
Vi har i år været meget spændte på, om den nye skolereform ville
være i stand til at påvirke foreningen, men vi har prøvet at rette vores tider ind, så det ser ud til at være gået nogenlunde. Vores
showhold måtte vi desværre aflyse.
Ellers vil jeg ønske alle medlemmer, læsere, instruktører
og bestyrelse en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.
HUSK at vi afholder generalforsamling i marts måned, så hold øje
med opslag i udhængsskabet ved Dagli’Brugsen og på vores
hjemmeside: www.bogym.dk
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Venlig hilsen
Birgit.

3

BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

ønskes
alle de aktive medlemmer
af
alle de glade instruktører

i
BGF!

PARKOUR
PUSLINGEHOLD

STOLEHOLD

SPRINGHOLD

50 +

MOTION OG VELVÆRE
MASALA BHANGRA
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Juleferie!

Sidste træningsuge før jul er uge 51
(15.- 21. december)
Første træningsuge i det nye år er uge 2
(5. - 11. januar)
PROGRAM (vinter 2015)
Mandag
16.45- 18.15: Parkour (fra 11 år) v/ Johan, David og Christian.
18.15-19.00: Masala Bhangra® level 2 v/ Christina
19.15-20.00: Masala Bhangra® level 1 v/ Christina
Tirsdag
10.30-11.30: Sjov motion for hukommelsessvækkede v/ Birgit og
Charlotte. Foregår på plejecenter Møllebakken!
16.15–17.15: Puslinge (årgang 2011 til 0. kl.) v/ Trine, Lars
og Henrik.
17.15–18.45: Spring (0. kl.—12 år) v/ Bente og Kristina
Onsdag
09.00–11.45: 50+ Motion & Velvære v/Inger
Stolegymnastik v/ Minna
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

For unge

og voksn

e

Masala Bhangra

Instruktør
Christina Fagaragan Østerberg

2 hold
I denne sæson tilbyder BGF hele 2 hold inden for Masala
Bhangra:
kl. 18.15-19.00 Level 2. Her mikser vi vores moves og gør
overgangen mere flydende.
kl. 19.15-20.00 Level 1 mere enkel koreografi

Masala Bhangra Masterclass i Boeslundehallen
søndag D. 21/12 kl. 11-12.30!
Pris 50 kr.

Mastertrainer Dennis Thomsen
kommer og underholder med energisk og sjov
danseworkout med høj kalorieforbrænding!
Find ud af mere på facebook under:
Masala Bhangra Boeslunde.
Evt. spørgsmål kan sendes til
Christina Østerberg!
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING
Krolf

Siden maj måned har Boeslunde haft en Krolfbane bag Mindeparken,
den har vi nu lukket ned for vinteren.
I løbet af sommermånederne har et lille hold mødt op stort set hver
mandag aften og hygget sig sammen (hvis det ikke lige regnede) og vi
håber igen at starte op til foråret.
Hvis der er nogen, der allerede nu ved, at de gerne vil være med, så sig
til, så vi næste år kan få startet godt op og finde et tidspunkt, der passer.
Også glædelig jul og godt nytår til krolfspillerne – jeg håber, vi ses på
banen igen til foråret.
Venlig hilsen Birgit.

Folkedans

Vi startede torsdag den 25. september med omkring 3 kvadriller
(24 dansere), det var rigtig dejligt at
se flere nye dansere i år og der er stadig plads til flere, så kom forbi Præstegårdsladen en torsdag aften mellem kl.
19 og 21. Du behøver ikke at kunne
danse, for at være med, det lærer du
og har du ikke lige en at danse med,
så kom alligevel! Sidste gang før jul er
d. 11. december, hvor vi spiser sammen og hygger os og ellers starter vi
igen torsdag den 8. januar.
Glædelig jul og godt nytår ønskes til
alle dansere, instruktør og spillemænd.
Inger, Ole og Birgit.
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TENNIS
Tennisafdelingen
har hallen om
lørdagen kl. 8-13
og der er plads til
nye spillere. Kontingentet er
310 kr. og man tilmelder sig og
betaler hos Dorthe Hansen,
Sønderupvej 8, Boeslunde.
Hilsen Bodil, tlf. 30 70 53 10

BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING
Badmintonsæson 2014– 2015
Vintersæsonen 2014 – 2015 er i gang. Der har været en god tilmelding,
trods det at vi måtte flytte timer på grund af skolereformen. Næsten alle
fik en tid, men der var hold, som fik en tid tidligere end den de havde året
før. Vi ved godt det er svært, at skulle begynde og spille på et andet tidspunkt, end det man har været vant til i mange år.
Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 21 på vores 2 børnehold. Skulle
der være nogle børn, som gerne ville begynde at spille badminton, er der
også plads til dem!
Vore 3 badmintonhold har været i kamp:
Veteran mix Boeslunde 1. har spillet 2 kampe og vundet dem begge.
Veteran mix Boeslunde 2. har spillet 2 kampe og vundet en og tabt en.
Veteran HD Boeslunde 1. har spillet 1 kamp og tabt den.
Sæt kryds
i kalenderen:
Ons. d. 14 dec.:
Julefællestræning
m. efterfølgende
Gløgg og æbleskiver.
Lør. d. 31 Jan.:
Stævne
m. efterfølgende gule ærter.

hallen:
Ledige baner i 16.45
–
Man. 15.45 16.30
15.00 –
Ons.
21.00 – 22.00
15.00 – 16.00
Fre.
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING
Badmintonsæson 2014– 2015

Børnetræning:
Onsdag
5-8 år
kl. 16.30-17.30
Juniorhold fra 9 år kl. 17.30-19.00
Trænere:
Signe Andersen
Gitte Hansen
Lonnie Frederiksen

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.58140512 - 22278407 allon@mail.dk
Gitte Hansen tlf. 58191475 – 25211122 ravnemarken47a@msn.com
Signe Andersen tlf. 29254520 signepigen0808@gmail.com
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING
HÅNDBOLD
Vi har desværre måtte give afkald på vores herrehold i år. Der var ikke
spillere nok, men vi håber at kunne få samlet et hold igen til næste sæson.
Vi har to damehold, som begge har spillet nogle gode kampe.
Der er meldt et hold til i Øst Pokalturnering, der skal mødes 3 Københavner hold.

Skulle der sidde nogen derude,
der har lyst at prøve kræfterne
af i Boeslunde håndbold, så
mød op.
Der er altid plads til nye spillere, øvede som begyndere!

Træning d
Tirsdag kl. 1 amer:
9.0
Fredag kl. 19 0 – 20.30
.00 – 20.15

Håndboldafdelingen
ønsker alle
en glædelig jul
-Få nu bare snøret
skoene og kom
afsted!

samt et godt Nytår!
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING
”Sjov Motion” Motionscafé på Møllebakken

Siden 16.april 2013 har der eksisteret en Motionscafé på plejecenter
Møllebakken, hvor Charlotte Cruse og jeg har fungeret som instruktører
for et hold beboere/borgere med hukommelsesbesvær hver tirsdag formiddag fra kl. 10.30 til 11.30.
Vi har haft 12-15 deltagere i gang med stolegymnastik, ballonbadminton, leg med bolde og andre små redskaber og det har været rigtigt sjovt for os alle sammen.
Det skal bemærkes, at det er frivilligt arbejde, men oplevelsen med deltagerne er løn i sig selv. Vi har rigtig meget brug for hjælp, så kontakt
mig, hvis du kunne tænke dig at være med bare en gang imellem som
afløser eller vikar.
Venlig hilsen Birgit Falkenberg (tlf. 58 14 03 34)

FITNESS – NY INFO!!!

Nøglen er afløst af et poletsystem!

Som det ses af ordensreglerne på næste side, fungerer poletten som
et aktivt medlemskort: Så længe du har poletten, er du fitnessmedlem og skal betale 100 kr. forud pr. måned. Hvis du ikke betaler,
bliver poletten gjort inaktiv og depositum er tabt!
Poletten skal kun bruges, når du skal ind, døren kan altid åbnes indefra! - og låser automatisk, når du går!

BEMÆRK! Hvis du ikke har afleveret den ”gamle” nøgle til Dorthe, har du mistet dit depositum!

11

BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING
FITNESS

Se også
NY INFO
side 11!

Hører du til dem der
- vil træne alene
- ikke kan få diverse idrætstilbud til at passe med Ønske
r du at få an
arbejdet, så ..
og maskinerne, vist rummet
så
Inger, tlf. 58 38 kontakt
PRØV FITNESS I BOESLUNDEHALLEN
52 67
Ordensregler for Fitness
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Kontingent 100,- kr. pr måned. Minimum 1 måned betales ved
tilmelding.
Ved tilmelding udleveres en polet til fitnessdøren, som du med
din underskrift forpligter dig til ikke at give videre. Depositum
200 kr.
På samme blanket skriver du under på, at det er på eget ansvar du træner med fitnessmaskinerne.
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.
Hvis du ikke betaler, inaktiveres poletten og depositum er
tabt.
Kun betalende må være i rummet! Der kan købes gæstekort
hos Dorthe for 20 kr. pr. gang.
Misbruges poletten eller fitnessmaskinerne medfører det bortvisning.
Forlad lokalet, som du selv ønsker at modtage det!
Der ophænges medlemsliste

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

Boldklubben holder generalforsamling
Onsdag 25. februar 2015 kl. 19
i klublokalet i Hallen
Dagsorden iflg. lovene
Hjælp til kioskpasning i Boeslundehallen søges.
Kunne du tænke dig, at hjælpe med lidt frivilligt arbejde, så kunne vi godt
bruge et par hænder til hjælp med kioskpasning. Din hjælp er med til at
tjene penge til foreningerne. Du skal nok blive lært op. Det vil for det meste dreje sig om et par timer, mest i weekenden under div. fodboldkampe.
Det kan både dreje sig om udendørs- og indendørs kampe.
Kontakt Eva Rehder, Boeslunde Boldklub - telf. 51 92 04 49 eller mail
evarehder@stofanet.dk
Følgende har vundet:
Vi har i årets løb solgt
passive medlemskort
til Boeslunde Boldklub
og vi vil gerne sige tak
for jeres støtte!
Der er udtrukket
1 flaske Boeslundevin
på medlemskortet!

Ole Johansen
Flemming Olsen
Janni Wager
Inge Hansen
Peter Dalholm
Carl Emil Frederiksen
John Jensen
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Rosa Andersen
Jeanette Kiellberg
Leif ”Basse” Andersen
Bente Jensen
Hanne Kiellberg Madsen
Bente Olsen
Charlotte Ginnerup Hansen

BOESLUNDE BOLDKLUB

Boeslunde Boldklubs venner

afholder
julefrokost for medlemmer
fredag den 12. december kl. 18.30
i klubhuset
Borgbjergvej 16, Boeslunde
Der serveres:
sildemad og smørrebrød
kaffe og ost
Pris: 90 kr.

Øl, vand, vin og sn
kan købes!

aps

Også lotteri!

Tilmelding er bindende
på tlf. 20 29 89 23 (Jeppe)
eller mail: mo1976@live.dk
senest den 5. december!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Efterfølgende kan der spilles
kort, rafles m.m.!

Vinderne af en flaske Boeslundevin sponsoreret
af Dagli’Brugsen:
medl.nr. 53: Conny Pedersen, (Kærebjergvej)
nr. 231: Kurt Hansen (Elmegårdsvej)
nr. 20: Ann Frost (Tronagervej)
Vinen kan afhentes i Dagli’Brugsen, Boeslunde!

14

BOESLUNDE BOLDKLUB

U7 - U8 - U9 - U10 og U11
Vi takker for en dejlig udendørs sæson med ca. 25-30
fodboldglade drenge og piger!
Vi har i løbet af året deltaget
i DGI’s stævner, bl.a. medaljestævne i Skælskør og Jystrup.
-Og sluttede af med pizza og
sodavand i klubhuset!

Vi glæder os til sæson
2015!
Sportslige hilsner
Jeppe og Lars

Spilletider for indendørs
fodbold er om torsdagen:
U6– 7– 8: 15.30-16.15
U9-10 og 11: 16.15-17.15

15

Blomstergården
v/ Aase Clausen
Carl Medingsvej 3, 4230 Skælskør

Tlf. 58 19 61 44
L.K.-huse
Papir uld
Efterisolering
Hulmursisolering

J.P. Larsens
El-service Aps

________________________________________________

Kragemosevej 7 –4200 Slagelse

tlf. 51 50 34 30 / 58 54 18 10

TØMRERMESTER
KURT JENSEN

OLE’s vinduespolering

23 20 29 42
www.tkj.dk

Gryderupvej 145, 4242 Boeslunde
tlf. 58 38 53 28 / 20 65 34 08
FÅ ET GODT TILBUD –RING!

Tømrer-, snedker- og glasarbejde
Boeslunde

Alt i vinduespolering - også landture!

BB

- din lokale fodboldklub
Kontakt Flemming Olsen
Tlf. 58 14 00 23/ 28 89 26 31

Algade 32 4220 Korsør
Tlf. 58 37 27 14

Brian Rasmussen
Korsvejens Auto ApS

Slagelse Landevej 190
4242 Boeslunde
br@korsvejensauto.dk
www.korsvejensauto.dk
Tlf. 58 14 54 40
Cvr.nr. 35 04 15 75

Revisionsfirmaet

TOMMY BACH

Byvejen 118 - 4242 Boeslunde
Tlf. 58 14 03 67 - Biltlf. 30 53 69 67

Algade 18, 4230 Skælskør
Tlf. 59 57 60 31 - Fax 59 57 60 90
pkj@spks.dk - www.spks.dk
Terapi For Krop Og Sind
Ved Kranio Sakral Terapeut
Vivi Andersen
Tronagervej 25, 4242 Boeslunde
Afspændingsmassage
Mindfulness

tlf. 29 77 34 67

Spil TENNIS
I BOESLUNDE
Ring til 30 70 53 10

Boeslunde
HVER DAG
ÅBENT 7-20!

Sydbank

hvad kan vi gøre for dig

Boeslunde Byvej 137
Tlf. 58 14 00 01

MINISALONEN
V/ Inger Frederiksen
Gryderupvej 155
Telefon 58 38 52 67

WINTHER’S
BYGGESERVICE
Varme og Sanitet
TLF. 28 56 64 18

Badminton

I Boeslundehallen
Få en banetid hos Ole Jensen
Tlf. 58 14 02 66

at
Husk
lad!
være g

Den glade
Vinduespudser
v/Frank Andersen

Boeslunde
Mobil 40 81 72 58

MADSORASK
Udlejning af små maskiner
Tlf: 58140208 / e-mail: info@campinggaarden
Rennebjergvej 110

Gårdsalg: -æbler
-pærer
-æblemost

fra egen frugtplantage!

Inge-Lise og
Knud Maegaard

Klarskovvej 69
4220 Korsør

Mobil 3012 9596
E-mail:
knud@agroskat.dk

Nytorv 10, 4200 Slagelse
Ttf. 58 37 00 43 - fax 58 52 90 88
Annoncemail: ann.ks@sondagsavisen.dk
Redaktionen: red.ks@sondagsavisen.dk

Tlf. 58 18 81 11

BOESLUNDE BOLDKLUB

U14 drenge
Vi skulle så stifte bekendtskab med 8-mandsfodbold for første gang, og
det blev svært.
Det er et spil uden offside reglen, og vi blev igennem mange af kampene
overmatchede på fysikken (højde), da vores hold består af tre årgange. Vi
måtte gå igennem turneringen uden at vinde en kamp, men drengene skal
roses for, aldrig at slå op i banen og give op. Træningsindsatsen har som
altid været i top, og godt humør i gruppen. Så håber vi bare på at blive
matchet med nogle hold på vores eget niveau næste år.
Vi har gennem efteråret måttet sige farvel til et par
spillere, dem ønsker vi held og lykke! Samtidig har vi
også sagt velkommen til et par nye, men vi mangler
lige et par stykker til, for at vi kan prøve kræfter med
11-mands, så vi kan få vores offside med igen.
Vi fortsætter udendørs om tirsdagen, så længe vejr og vind tillader det, og
indendørs om torsdagen.
Mvh Træner teamet

Ungdomstræningstider ses på vores hjemmeside boeslundeboldklub.dk
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Boeslunde Lokalråd
Mindeparksfest

I august afholdt vi det første af en forhåbentlig lang række af årlige mindeparksfester. Som I kan læse andet steds i bladet, var det et brag af et
arrangement. Lokalrådet vil gerne takke for opbakningen til arrangementet – både til deltagerne, men absolut ikke mindst til alle de frivillige der
gennem meget lang tid har knoklet med at få arrangementet op at stå samt
afviklet. Husk at aflevere spørgeskemaet som alle deltagere har fået tilsendt, så vi kan få gjort arrangementet endnu bedre til næste år. Vi glæder
os til festen næste år.

Sodavandsdiskotek.

Fredag den 3. oktober afholdt vi det seneste af en efterhånden lang række af sodavandsdiskoteker i Præstegårdsladen for 4. til 9. klasse. Da dr
er stor tilslutning til arrangementet, havde vi denne gang åbnet op for
begge sale i Præstegårdsladen, og det var godt for der var fyldt med glade unger der havde et brag af en fest. Alle rekorder blev sprængt og vi
måtte undervejs sende en stafet af sted efter mere sodavand og chips, da
vi var ved at løbe tør. Los Smartos spillede i sædvanlig suveræn stil op
og der blev gået til den på dansegulvet til konkurrencerne i både limbo
og stoledans. Vi takker alle leverandører og sponsorer – uden jeres hjælp
kunne det ikke lade sig gøre. Hold øje med kalenderen på
www.boelsundeinfo.dk for vi gentager helt sikkert succesen til foråret.
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Boeslunde Lokalråd
Foreningsaktiviteter.

Lokalrådet afholder fortsat møder sammen med byens øvrige foreninger, for at styrke samarbejdet og skabe synlige resultater i byen.
Vi syntes at vi får mange gode resultater ud af det – blandt andet
hjemmesiden, Boeslundefolderen og Mindeparksfesten. Pt arbejder
vi med flere nye emner, blandt andet udskiftning af hegnet omkring
boldbanen, udnyttelse af området mellem hallen og Mindeparken,
beboermøder, bankospil osv. De fleste af disse emner er stadig i opstartsfasen, så hvis du har gode ideer til disse eller andre emner så
hører vi meget gerne fra jer.

Hjemmesiden.

Husk at gå på www.boeslundeinfo.dk. Her er links til alle byens foreninger samt en aktivitetskalender der samler alle arrangementer for Boeslunde ét sted. Som noget nyt kan du nu tilmelde dig et nyhedsbrev – så
får du automatisk en mail når der lægges nyt ind i kalenderen. Kan det
være nemmere?
På lokalrådets vegne Leo Thonesen
Husk lokalrådets facebookside
”Boeslunde lokalrådsnyt”.
Tilmeld jer til gruppen – så har I hurtig adgang til
lokalrådets arrangementer og opdateringer.
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Boeslunde Lokalråd
Mindepark fest i Boeslunde genopstået!
Lørdag den 16. august var der igen fest i Mindeparken. Efter en
årrække uden de traditionsrige fester, havde de lokale foreninger
genoplivet festen i Mindeparken.
Boeslunde Lokalråd, Boldklubben og Gymnastik-foreningen stod i
samarbejde med Dagli’Brugsen i Boeslunde og Smartos Group –
Din lokale festudlejer bag dette års arrangement.
De frivillige startede begivenheden.
Allerede kl. 16 dagen før var der mødt frivillige op i Mindeparken
for at få rammerne sat inden lørdagens arrangement. En hæk
blev trimmet, toiletter rengjort, et par fliser blev lagt og det store
telt blev rejst efter et par justeringer. Alt gik planmæssigt, så man
kom hjem i god tid og var friske lørdag morgen. Her blev der startet med en bid morgenbrød, inden endnu en flok frivillige gik på
med krum hals. Borde og stole blev sat på plads i teltet, de forskellige boder blev ordnet og de endelige rammer tog form.
Nu er det nu!
Lørdag over middag begyndte første del af festen med aktiviteter
for alle, der havde lyst til at kigge forbi. De lokale foreninger stod
for at underholde børn og voksne med forskellige lege, inden
klovnen Tapé kom og tryllebandt alle med sine klovnerier. Mindeparken summede af liv og alle de fremmødte hyggede sig ved boderne med Det Muntre Køkken, Fiskedam, Skyd-til-mål, og Flødebollekastemaskinen. I teltet var der kagekonkurrence og da vinderen var fundet, havde alle mulighed for at smage på lækkerierne, mens de nød en kop kaffe eller en kold fadøl.

21

Boeslunde Lokalråd
Festen kan begynde.
Kl. 17.30 blev teltet åbnet for de mere end 170 børn og voksne,
der havde købt billet til aftenens arrangement. Allan Frederiksen,
Boldklubben, som var en af de 4 fra festudvalget, åbnede festen
med en kort tale, hvor han gjorde opmærksom på at: Dette er en
Mindepark fest, men med den nye generation.
Menuen var helstegt pattegris med tilbehør, som dagen igennem
havde spredt en dejlig duft i Mindepar-ken og ja, der var flødekartofler med på menuen! Stemningen i teltet var god, folk sludrede
og hyggede sig med anekdoter om de gamle Mindepark fester.
Der var amerikansk lotteri med utrolig flotte præmier fra mange
lokale virksomheder. What’s Up spillede op til dans og gulvet var
fra start til slut fyldt med glade gæster, som kl. 01 kunne gå trætte hjem, da festlighederne sluttede.
I silende regn blev Mindeparken lukket.
Kl. 10.00 søndag var de frivillige igen på banen. Denne gang for
at få pakket ALT sammen. Regnen var skyld i at nedpakningen
trak ud, – men inden man gik hver til sit, blev der tid til at drøfte
weekendens arrangement over en grillpølse.
Hele ideen bag arrangementet har været at skabe sammenhold
og liv i Boeslunde, men forhåbentlig har eftermiddagen og aftenen også været med til, at Boeslundes foreninger får et lille bidrag i deres klubkasser. Festudvalget er allerede i gang med at
drøfte, om der igen er grobund for, at Mindepark festerne i Boeslunde er kommet for at blive. Der har været sendt evalueringsskemaer ud, som vi er ved at gennemgå og som det ser ud lige
nu, kan I godt sætte x i kalenderen lørdag i uge 33, 2015.
Nærmere information følger fra Festudvalget.
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Præstens klumme
Første søndag i advent tændes det første lys i
adventskransen. Advent, der betyder komme, er
en tid, hvor vi venter og forventer. Vi venter på
noget, der skal komme, og vi fyldes af en forventning og glæde.
Mens vi venter og forventer, tænder vi adventskransen. Måske fordi det er
en tradition, men måske også fordi dens fire lys, det langsomt tiltagende lys,
er dét, der kan tage os ud af ræset og holde os fast i tiden, der skrider langsomt frem mod den store dag. Måske fordi dens lys kan være en modbevægelse til det ræs omgivelserne stresser os med i december og i stedet hylde
langsommeligheden, som forventningen, glæden og eftertanken kan vokse i.
Tænd adventskransen! Et lys af gangen og mærk forventningens glæde vokse. Giv dig selv lov til en adventsstund hver dag. Nogle rolige øjeblikke ved
adventskransen, dens lys og varme. Lyt til den store julemusik. Læs Juleevangeliet. Hold advent og giv hjerte og tanker tid til at berede sig på en
højtid - lyset, der fødes i mørket.
Livets glæde er ikke det, vi når, men det, der når os. Jesu komme, kærligheden, glæden og freden.
Glædelig adventstid!
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Velkommen til gudstjeneste i Boeslunde Kirke
November
Søndag d. 30. november kl. 10:30 - 1. søndag i advent
De 9 læsninger, hvor konfirmanderne medvirker. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe.
December
Søndag d. 14. december kl. 14:00 - 3. søndag i advent
Krybbespil og efterfølgende juletræsfest i Laden
Søndag d. 21. december kl. 10:30 - 4. søndag i advent
Onsdag d. 24. december kl. 15:00 - Juleaften
Julegudstjeneste for hele familien
Torsdag d. 25. december kl. 10:30 - 1. juledag
Januar
Torsdag d. 1. januar kl. 14:00 - Nytårsdag
Nytårsgudstjeneste. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på
champagne og kransekage
Søndag d. 11. januar kl. 10:30 - 1. søndag efter Helligtrekonger
Søndag d. 25. januar kl. 10:30 - Sidste søndag efter Helligtrekonger
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Februar
Torsdag d. 5. februar kl. 17:00
Spaghettigudstjeneste for børn og deres forældre. Efter gudstjenesten er der gratis pasta og kødsovs i Laden.
Søndag d. 8. februar kl. 10:30 - Seksagesima
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe
Søndag d. 22. februar kl. 10:30 - 1. søndag i fasten
Marts
Torsdag d. 5. marts kl. 19:00
Stillegudstjeneste
Søndag d. 8. marts kl. 10:30 - 3. søndag i fasten
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe
Torsdag d. 19. marts kl. 19:00
Ungdomsgudstjeneste, hvor konfirmanderne medvirker
Søndag d. 22. marts kl. 14:00 - Mariæ Bebudelses dag
Gudstjeneste med påskens fortællinger

Torsdage i ulige uger er der gudstjeneste på plejecenter
Møllebakken kl. 10:30
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Aktiviteter i Boeslunde Sogn
Strikkedamerne
Alle, der har lyst til være med til at strikke tæpper og trøjer til børn i Afrika og Rumænien er velkomne i Sognehuset torsdage i lige uger. Vi holder
juleafslutning torsdag d. 11. december kl. 14:00.
Den nye sæson begynder torsdag d. 8. januar.
Garn, tæpper og trøjer modtages gerne.
Kontaktperson: Tove Rehder, tlf. 58 38 50 91

Boeslundes Litterære Kaffeklub
Vi samles om en god bog én gang om måneden og har gode stunder,
mens snakken går om bogoplevelserne og kaffe-, te- og kagetørsten slukkes. Af og til har vi en film på programmet.
Er du glad for at læse bøger, og har du lyst til at give dit besyv med om
mange litteraturgenrer, skulle du kigge forbi, når vi mødes. Vi mødes kl.
19.00 den sidste tirsdag i måneden i Sognehuset.
Kontaktperson: Lene Pedersen, Tlf. 27 46 48 33

Boeslunde sogns Hyggeklub
Hyggeklubben mødes i Præstegårdsladen mandage i ulige uger kl. 14. Vi
holder juleafslutning med Adventsgudstjeneste i kirken mandag d. 1. december kl. 14:00.
Et medlemskort koster 20 kr. Kaffe/te + foredrag koster 20 kr. Brød til
kaffen medbringer man selv.
Kontaktperson: Tove Beierholm, tlf. 61 71 64 93
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Kirkens musik og kor
Babysalmesang – Nyt hold begynder torsdag d. 29. januar
Babysalmesang er kirkens musikalske legestue, som er
for børn i alderen 0-1 år. Vi synger, nynner, vugger og
danser til tonerne af salmer og sange brugt på en ny,
sjov og inspirerende måde. Helt små børn lærer melodier, før de lærer ord, de kan synge før de kan tale, og
de kan danse før de kan gå. At synge med sit barn er
derfor en god måde at stimulere barnets fornemmelse for rytme, sprog og
motorik. Det er sundt og sjovt både for mor og barn.
Fædre er selvfølgelig også velkomne.

Kom og få inspiration til at bruge sang og musik i hverdagen!
Vi mødes torsdag kl. 11:45-12:30. Undervisningen strækker sig over 8
torsdage og det er gratis at deltage.
Underviser og tilmelding: Mirella Kjærulff, tlf.: 61 50 48 90,
email: organist@stofanet.dk
Tilmelding senest d. 25. januar.

27

Kirkenyt – vinter 2014
Kvindetræf – vintersæson
Alle kvinder i alle aldre er velkomne til at deltage i Kvindetræf, hvor vi
mødes torsdage i lige uger:
Torsdag d. 22. januar kl. 19.00: "Sysle-aften" i Sognehuset.
Torsdag d. 5. februar kl. 19.00: Sang i kirken med Mirella, efterfulgt af
kaffe i Sognehuset.
Torsdag d. 19. februar kl. 19.00: Sang i kirken med Mirella, efterfulgt at
kaffe i Sognehuset.
Torsdag d. 5. marts kl. 19.00: Stillegudstjeneste i kirken, efterfulgt af
kaffe i Sognehuset.
Torsdag d. 19. marts kl. 19.00: "Sysle-aften" i Sognehuset.
Det er gratis at deltage.
Medbring selv kaffen og evt. kagen.
Tilmelding dagen før til Mirella, tlf. 61 50 48 90.
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Kommende arrangementer
De 9 læsninger
Søndag d. 30. november er der De 9 læsninger, hvor kirkens kor og konfirmanderne medvirker.
I løbet af gudstjenesten vil vi høre forskellige læsninger, julemusik fra
koret og synge kendte julesalmer.

Krybbespil og juletræsfest
Søndag d. 14. december er der krybbespil og juletræsfest.
Kl. 14.00 opfører børn og unge fra kirkens kor årets
krybbespil, som i år er med helt nye effekter.
Kl. 15.00 er der juletræsfest i Præstegårdsladen.
Entré voksne 25 kr. Børn gratis adgang.
Der er godteposer og æbleskiver til børnene samt æbleskiver og kaffe/the til de voksne. Øl og vand kan købes.
Tilmelding senest tirsdag 9. december til Mirella Kjærulff, tlf. 61 50 48 90,
email: organist@stofanet.dk

Julekoncert
Torsdag d. 18. december kl. 17:00 er der julekoncert i kirken ved Boeslunde Skole.
Alle er velkomne!
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Kontaktoplysninger og adresser
Sognepræst
Majbrit Billesø Rasmussen
M: mabr@km.dk
T: 23 64 34 97
Fri hver mandag!
Organist
Mirella Kjærulff
M: organist@stofanet.dk
T: 61 50 48 90
Graver
Asger Hansen
M: boeslunde-graverkontor@mail.dk
T: 24 43 89 15
Menighedsrådsformand
Ib Skovgaard
M: skovgaardboeslunde@os.dk
T: 20 76 59 61
Ladeudlejning Hans Pedersen
M: nyregaard@live.dk
T: 58 14 00 52 / 40 20 87 56

Boeslunde Kirke på facebook
Nu kan du ’like’ Boeslunde Kirke på facebook og derfra følge
med i kirkens aktiviteter og gudstjenester. Søg efter Boeslunde
Kirke!
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING
Formand
Folkedans

Birgit Falkenberg
Kærebjergvej 20
4242 Boeslunde

58 14 03 34
falkenberg.petersen@gmail.com

Næstformand
Tennis

Bodil Christiansen
Lille Egedevej 55
4220 Korsør

30 70 53 10
bodilvoldby@dlgmail.dk

Sekretær & PR

Tina Frederiksen
Neblevej 17
4242 Boeslunde

58 14 05 42
fltf@frederiksen.mail.dk

Gymnastik & Børneidræt

Charlotte Cruse
Hovstien 1,
4242 Boeslunde

23 32 68 36
c_cruse@live.dk

Håndbold

Pia Sørensen
Svalevej 17
4220 Korsør

58 38 04 91
ls@io.dk

Kulturudvalget

Marianne Borgstrøm

35 43 10 67
janogmarianne@stofanet.dk

Badminton

Ole Jensen
Neblevej 22
4242 Boeslunde

58 14 02 66

b.o.jensen@os.dk

Kontaktpersoner
Kasserer:

Dorthe Hansen
Sønderupvej 8
4242 Boeslunde

58 14 01 20
dorhan@hansen.mail.dk

Fitness:

Inger Frederiksen

58 38 52 67

BGF hjemmeside: bogym.dk

BOESLUNDE LOKALRÅD
Formand

Leo Thonesen

30 70 42 86

leothonesen@hotmail.com

Kasserer

Jens Klindt

41 86 28 02

nanaogjens@stofanet.dk

Sekretær

Elisabeth Eugster Lauridsen

24 94 56 60

snivsen@hotmail.com

Webredaktør

Jesper Lorentsen

22 87 30 00

jecoloma@stofanet.dk

Lars Mejdahl

40 73 85 01

millelars@email.dk

Tina Larsen

27 62 51 53

larsen@dlgnet

Connie Lorentsen

22 87 30 00

jecoloma@stofanet.dk

Pia Ekberg

26 73 85 96

pek@jslaw.dk

Revisor

Lokalrådets hjemmeside: www.boeslundeinfo.dk
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