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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Foråret er på vej og dermed er det også ved at være slut
på vores sæson 2014/15 her sidst i marts, hvor vores
store afslutning afholdes søndag den 29. marts.
Jeg vil derfor gerne sige tak til alle jer, der har støttet op om foreningen, det gælder både aktive medlemmer, vore dygtige instruktører og
ikke mindst mine kolleger i bestyrelsen – uden jer – ingen forening!
Der er et par aktiviteter og hold, som fortsætter et par måneder endnu
med sommertræning, så se nærmere inde i bladet og hold også øje
med opslagstavlen ved Dagli’Brugsen samt vores hjemmeside:
www.bogym.dk
Venlig hilsen
Birgit Falkenberg

Afslutning og opvisning
søndag den 29. marts kl. 10.00 - 12.00
Der vil traditionen tro være fælles morgenmad fra kl. 9.00 -10.00.
Dette er gratis for gymnaster, pårørende kan købe en spisebillet hos
instruktørerne.
Fra kl. 10.00 går det så løs med fælles indmarch. Alle foreningens
hold kommer på gulvet i ca. 10 min. og viser, hvad de har arbejdet
med i løbet af året.
Gymnastikudvalget.
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50 + motion & velvære

PAS PÅ DIN KROP. - STYRK DEN.

Hver onsdag kl. 9.00 bobler Boeslundehallen af snak
og livsglade mennesker M/K
De kommer for at holde deres krop i gang, de VED
nemlig, hvor vigtigt det ER, og de har fundet glæden ved at motionere. Mange træner løb - cykling eller boldspil i forskellige variationer.
DET ER FINT, men rigtig mange glemmer bevægeligheden i kroppen
og træner meget ensidigt. Derved opstår mange skader!
Vi bliver ældre, går med små skridt, får ikke løftet foden (falder), det
sker bare ganske langsomt, uden at vi rigtig bemærker det.
Vi kan ikke forhindre det, men vi kan udskyde det og forlænge vores
livsglæde;
Det prøver jeg at hjælpe jer med, og med god musik får man lokket
kroppen til mange ting.
KOM OG PRØV. Det er aldrig for sent, og nye ansigter dukker jævnligt
op.
Efter jul afprøvede vi at træne de 5 TIBETANERE (øvelser til evig ungdom!) jeg selv og flere, ca. 20 stk., hænger på -.
Så vi fortsætter. Det er ca. 12 min. efter gymnastiktimen.
Sæsonen slutter d. 25 marts (gymnastikopvisning d. 29. marts)

Jeg siger tak for en flot sæson med ca. 70 glade motionister!

Inger

Workshop URBHANIZE ®
Hold øje med hjemmesiden samt opslag i Hallen og Dagli’Brugsen.
Vi prøver, om vi kan få en dag med præsentation af URBHANIZE®,
den nye dansedille.
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Forårssæsonen 50 + (april & maj)
Starter: 8. april
Slutter:27 maj
Sted: Boeslunde hallen
Tid: onsdag kl. 9.00 – 11.15
(1 times gymnastik- derefter mulighed for anden aktivitet i hallen,
eller snak og kaffe i cafeteriet.)
PÅ GENSYN.
INGER
PS. Vil du vide mere ring: Inger 58385267

SE HER Nyt initiativ !!!!
FamilieIdræt
I april måned er der mulighed for at komme til tre workshops med
familieidræt
Vi vil gerne afprøve om børnefamilier har lyst til at lave idræt sammen i stedet for hver for sig.
Vi garanterer sved på panden og masser af sjov. Holdet er for alle
familier der kan lide at røre sig og være sammen. Alle aldre kan være med da indholdet vil blive tilpasset til de familier der deltager.
Aktiviteterne spænder fra leg, til floorball, til badminton (miniton),
volleyball, springgymnastik, dans og meget andet. Alle i familien skal
være parat til at deltage aktivt.
Vi træner tirsdag den 7., 14 og 21. april fra 16.30 til 18.00
Pris: 100 kr. pr. familie for alle tre gange.

yt
yt N
N
t
Ny

Mange hilsner
Familien Hau Rasmussen
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BILLEDER FRA FASTELAVN

Se flere billeder fra fastelavn på
www.bogym.dk
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Sjov Motion
Motion for hukommelsesbesværede på plejecenter Møllebakken går nu
snart ind i sin 3. sæson og siden august, har det så været gymnastikforeningens område.
Vi har af og til omkring 15-16 deltagere og hygger os
med en let opvarmning, som vi kan sidde ned til og synge til, så spiller vi badminton med balloner, kaster med
bolde m.m. og lige pludselig er timen gået og vi har haft
det sjovt med god musik til. Men vi kan godt bruge et
par hænder mere, så kontakt os, hvis du vil være med.
Charlotte og Birgit

Folkedans
Så er vi ved at danse af for denne sæson, hvor vi til sidst nåede at
blive 24 dansere, dvs. 3 kvadriller!
Vi har også i år haft inviteret til Åbent Hus/Lagkagefest torsdag den 5.
marts og vil også være på gulvet til opvisningen.
Tak til alle danserne, vores tålmodige instruktør og levende spillemænd og velkommen igen til den nye sæson sidst i september.
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.8 april.
31 januar blev der holdt ”Guleærterstævne” med 18 spillere og 24
spisegæster.
Vi har i denne sæson deltaget med 3 Veteranhold:
Mixhold Veteran D pul. 1 Boeslunde 1
Mixhold Veteran D pul. 1 Boeslunde 2
Herredouble Veteran D pul. 1

Sidste spilledag i vintersæsonen for voksne
ons.d. 25 marts / fre.d.27 marts og man. d. 30 marts.
Tilmelding sommerbadminton
ons.d. 25 marts kl. 19.00 i klublokalet.
Tider.:

Onsdag
Fredag

16.00
18.00
20.00
15.00

–
–
–
–

17.00
19.00
21.00
16.00

17.00
19.00
21.00
16.00

- 18.00
– 20.00
– 22.00
– 17.00

Gratis for vinterspillere. Nye medlemmer kr. 150
ag d.1
en lørd e
r
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d
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g
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res årli
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i
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BADMINTON
For vores 2 børnehold er det også ved at være slut med træningen,
sidste spilledag er, ons.d. 25 marts. En stor tak til de børn som mødte
op for at spille, samt en tak til deres trænere.

Kontaktpersoner.
Badmintontider/turnering.
Ole Jensen tlf. 58140266 – 21763798 b.o.jensen@os.dk
Boldsalg. Ole Jensen Neblevej 22
Børnetræning.
Lonnie Frederiksen tlf.58140512 – 22278407 atterup.auto@mail.dk
Gitte Hansen tlf. 58191475 – 25211122 ravnemarken47a@msn.com
Signe Andersen tlf. 58167029 – 29254520
signepigen0808@gmail.com

TENNIS
B.G.F. Har 2 pragtfulde tennisbaner, beliggende mellem hallen og
Mindeparken.
Som tilflytter er det ikke det første I kommer forbi, når I ser på byen,
derfor denne info.
Banerne er for alle, kom og prøv denne dejlige sommeraktivitet.
Søndag d. 26 april kl. 10.00 - 12.00
er der tilmelding for børn og voksne, kom og prøv at spille, I kan låne
en ketsjer, (i tilfælde af regnvejr kan vi ikke spille, men så vil jeg sidde i hallens cafeteriet for tilmelding).
Er I forhindret på denne dato, kan I melde jer ind ved at ringe til
Inger 23691166 eller Dorthe 58140120
Hilsen

Inger Frederiksen

Pris: voksne 400 kr.

Børn 250 kr. inkl. træner
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HÅNDBOLD
Så er sæsonen godt i gang efter julepausen.
1. Holdet ligger lige under midten
2. Holdet ligger nr. 1
2. Holdet vandt deres række før jul og spiller nu i A-rækken.
Vi er desværre ramt af skader og graviditet (det er selvfølgelig dejligt)
b.la. på målmandssiden, men der startede heldigvis en ny målmand efter jul, som har taget flot over.
Der er også startet nye/gamle spillere op efter jul, og det er jo altid dejligt, der kommer nye til.
For husk det er aldrig for sent, at starte op, øvede som begyndere, vi
har plads til alle.
Mange forårshilsner
Håndboldafdelingen

Træningsti
der:
Tirsdag kl. 1
9.00 – 20.3
0
Fredag kl. 1
9.00 – 20.1
5

-Få nu bare snøret
skoene og kom afsted!
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FITNESS
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 anvist rumm
et
og maskinerne,
så kontakt
Inger, tlf. 58 38
52 67

Ordensregler for Fitness
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

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 på tavlen.
Børn under 15 år må IKKE benytte fitnessmaskinerne.

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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Krolf
Vi har jo stadig vores bane liggende bag ved Mindeparken
og så snart vejret er til det, vil vi gerne starte op igen, så
hvis det er noget, du kunne tænke dig at være med til, så
lad mig høre fra dig, det er rigtigt hyggeligt at ”gå et par runder” ved
de 12 huller.
I sommermånederne var det mandag aften, vi mødtes, men det kan
jo passes ind efter ønske. Det er jo også muligt at gå op og tage en
runde efter 50+ om onsdagen, hvis vejret skulle være til det.
Birgit

Mindeparksfest – Lørdag den 15. august
2015 er i fuld gang og festudvalget har arbejdet i kulissen for at forberede
dette års Mindeparksfest, for fest i Mindeparken det bliver der igen i år.
Det er fastlagt at Mindeparks festen kommer til at ligge lørdag i uge 33.
Vinderen af de to billetter vi havde udloddet til Mindeparksfesten 2015 blev
Simon Visholm – Endnu engang tillykke.
Programmet i år er endnu ikke 100 % fastlagt men vi kan afsløre, at der vil
være aktiviteter i Mindeparken allerede fra middagstid
Festteltet med mad og livemusik bliver åbnet kl. 17.30 og for at få entre til
dette skal man købe billet.
Køb før din nabo og få en fadøl med i prisen
Billetterne til dette års fest bliver sat til salg lørdag den 16. maj 2015,
dette vil foregå ved Dagli´Brugsen, sæt kryds i kalenderen og køb din billet
denne lørdag, til de første 50 billetter er der en gratis fadøl med i prisen.
På Facebook kan du melde dig ind i vores gruppe der hedder: Mindepark’s
fest i Boeslunde, her vil du blive opdateret.
Hold også øje med opslagstavlerne ved Brugsen og Boeslunde Lokalråds
hjemmeside, her vil der også blive lagt informationer.
De festligste hilsner
Udvalget for Mindeparks fest i Boeslunde
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BOESLUNDE BOLDKLUB
Der er stadig senior fodbold i BB – for ALLE

En lille fjer, der blev til 10 høns.
Et fantastisk ordsprog, der viste sig at blive til sandhed.
Efteråret 2014 var en mærkelig størrelse for Boeslunde Boldklub. Der
var noget intern uro i vores spillertrup. Bestyrelsen var forholdsvis
hurtigt på banen, for at se om man kunne bremse denne uro. Der
blev holdt spillermøder af flere omgange, dog uden at det så ud som
om at der ville komme en løsning. Nogle gange kæmper man bare
forgæves, og må så flyve lidt højere op i helikopteren, og se det hele
i et højere perspektiv.
Efterårs sæsonen blev afsluttet – vi ved alle at pointene ikke væltede
ind på kontoen – og det er måske også en af grundene til at det hele
blev lidt mere vanskeligt. I en tid hvor man burde stimle sammen og
løfte i flok, der bebudede flere spillere at når efteråret var spillet færdigt, så var det slut med fodbold i BB. Det er der på ingen måde noget galt i, vi lever i et frit land, og folk kan jo spille fodbold hvor de
vil. Og ja, det er jo sjovere at spille fodbold når der kommer point på
kontoen.
Rent faktisk blev der fra bestyrelsens side opfordret til at tale lige ud
af posen – således at vi vidste hvor vi stod.
Vi valgte lidt før sæson afslutning at tage afsked med træner Bent
Rasmussen. En afsked der alene blev besluttet på bestyrelses niveau,
da vi så nogle konflikter og match der ikke stemte overens, og som vi
ikke kunne se en lysere fremtid på.
Det skal nævnes at vi den dag i dag er rigtig glade for Bent’s engagement i klubben, og selvfølgelig kede af at det skulle stoppe sådan.
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Klubben stod nu over for sit sværeste valg i mange mange år. Ja måske nok nogensinde. Vi snakker om halve døgn, så tæt var seniorafdelingen i klubben fra at lukke. Så det var tæt på kan i nok forstå.
Det kom bestyrelsen for øre at nogle stadig havde interesse i at spille
i BB, så derfor valgte vi at give det endnu et skud energi.
Der blev i december 14 indkaldt til spiller/bestyrelsesmøde med det
ene punkt på dagsorden – skal klubben blive ved? – og hvad har folk
af ønsker, skal der ansættes en træner?
Indkaldelsen startede 1 måned før den 8 december – og der blev
sendt 1-2 remindere frem mod mødet. Der blev sendt til 51 spillere
(de spillere der var på trænerlister m.m.) 51 spillere gav et resultat på
14 fremmødte spillere. Det vil sige der var nok lidt flere, for nogle
havde valgt at spille fodbold i hallen lige inden ved siden af, fremfor
at deltage i mødet? Der blev ligeledes modtaget 7 sms’er, det gav et
resultat på 4 afbud og 2 tvivlsomme spillere til næste sæson. Så arbejdsbetingelserne var på forhånd lidt ringe.
Bestyrelsen havde i indkaldelsen opfordret kraftigt til at folk skulle sige sin mening, hvad de ønskede, om de spillede i BB næste sæson,
eller noget helt 3. Det VIGTIGSTE var at man meldte ærligt ud, så vi i
bestyrelsen havde et bæredygtigt beslutnings grundlag.
Lad os sige det sådan – det var ikke det resultat vi ønskede os af mødet, men vi blev dog klogere. Der var udmeldinger omkring at nogle
lagde stor vægt på træning 1-2 gange om ugen, mens andre meldte
ud at kampe var rigeligt. Bestyrelsen fremlagde at man ikke kunne
ansætte en træner til 6-7 mand der indikerede at de vil træne. Så
hvor meget det end irriterede os, så var vi nød til at acceptere at nogle af vores unge spillere ville forsvinde på det grundlag.
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Det har vi fuld forståelse for, og håber selvfølgelig at vi kan byde dem
velkommen tilbage igen meget snart.
Men der skal jo være noget at byde velkommen til. Derfor er vi i bestyrelsen rigtig glade for at vi i samme omfang får en henvendelse fra en
som rigtig gerne vil administrere og stå for et seniorhold i Boeslunde.
Det betyder at vi kan fortsætte seniorfodbolden i BB – juhuuuuu må
der gerne siges. Vi ved godt det er i et begrænset og nedgraderet omfang – men hey, det er der. Og vi er klart af den overbevisning, at var
seniorafdelingen blevet lukket helt, så var der gået rigtig mange år før
den var åbnet igen. Det er tiderne simpelthen ikke til – vi må bare erkende at der ikke længere er samme klubfølelse m.m.
som i de gode gamle dage.
Kært barn har mange navne:

Endnu et ordsprog – og endnu et der virker.
Det er vigtigt at pointere for Boeslunde Boldklub’s bestyrelse at der
stadig findes seniorfodbold for alle, der skulle have lyst til dette. Dette
”overgangs-hold” er hverken noget lukket, specielt eller på anden måde spærret hold. Der er plads til alle. Der vil senere på året, når vejret
bliver lidt bedre sågar stadig være træning – uden træner, men hey, vi
hygger os stadig – ALLE mand.
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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!

Majken’s Diner
Hold din fest i
Ydun Forsamlingshus
- også mad ud af huset.
Ydunvej 20
4241 Vemmelev
Tlf.:22381515 eller 58385239
www.majkensdiner.dk

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

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

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

at
Husk
lad!
være g

Den glade
Vinduespudser
v/Frank Andersen

Boeslunde
Mobil 40 81 72 58

BOESLUNDE BOLDKLUB
U14 fodbold

Drengene fra U14
har gennem hele
vinteren trænet
flittigt, men har i
år fravalgt turneringen og kun deltaget i nogle få
stævner.
Et af dem var vi
endda gode nok til
at vinde.
Det var super.

Traditionen tro afholdte vi vores interne juleafslutningsstævne med
forældre/søskende med efterfølgende fællesspisning. Igen i år med
fin opbakning, næste år skal vi bare have lidt flere af forældrene i
spilletøj .
Udendørssæsonen er netop i skrivende stund skudt i gang. Vi vil i år
indlede et samarbejde med IF62 for at få stablet et 11 mandshold på
benene. Lørdag den 28. feb. var der indkaldt til mønstring/møde
(billedet ovenfor) ang. det nye tiltag. 16 friske drenge var mødt op +
2 uden spilletøj og 4 afbud, så det er en lovende start på det nye
samarbejde. Træningen vil foregå i Boeslunde tirsdag og torsdag kl
17.30-19.00 med evt. afstikkere til Dalmoses anlæg. De nærmere aftaler er stadig ikke helt på plads, da tiltaget er helt nyt. Trænerteamet
fra begge klubber ser meget frem til samarbejdet. Drengene fandt
også hurtigt sammen på træningsbanen så positiv opstart
Med rygvind til drengene

Kennet, Renè og Allan
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BOESLUNDE BOLDKLUB

Boeslunde Boldklubs Venner
Afholder ordinær generalforsamling
Fredag den 27 marts 2015 kl 18.30
i klubhuset Borgbjergvej 16 Boeslunde.
Dagsorden ifølge lovene.
Efter generalforsamlingen serveres der sild, smørrebrød
og ost, samt 1 øl og en snaps + kaffe. Pris kr. 95,00.
Af hensyn til mad, bedes man tilmelde sig på tlf. 40949035/
20298923 senest den 22. marts.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen.
Vinderne af en flaske Boeslundevin
sponsoreret af DagliBrugsen :
medl
-

nr.
nr.
nr.
nr.

32 Bente Olsen ( Neblevej )
113 Ejgil Jensen ( Byvejen )
172 Inge lise Hansen ( Rennebjergvej )
207 Stefan Olsen ( Byvejen )

Boeslunde Boldklub har 25.2.2015 holdt generalforsamling
- og har konstitueret sig, som det fremgår på side 2.
Her er kommet 2 nye medlemmer ind: Per Rich og Christian Gynter i
stedet for Ronni Andersen og Henrik Pallesen.
Velkommen til de nye og tak for samarbejdet til de afgående medlemmer.
Se nærmere på: www.boeslundeboldklub.dk
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BOESLUNDE
Mindeord for Jørn Meyer:
Jeg har kendt Jørn, helt fra min teen age alder, det vil sige kendt, er
nok så meget sagt i min verden dengang, han var min mor og fars
nabo - Inges mand og Finn - Lone + Renes far.
En mand af få ord og hilste man, vidste man ikke om han var i humør
til at hilse, eller man fik en brummen til svar. - Den eneste episode jeg
kan huske, hvor Jørn blev nævnt i længere sammenhæng (kun positivt) var, da hækken/plankeværket væltede ind i Jørns have og et nyt
blev sat op i godt samarbejde.
Tiden gik og vi kom i gang med at bygge Boeslunde hallen. - jeg startede mit gymnastikhold 50+, og her oplevede jeg en anden Jørn, en
gladere og meget hjælpsom Jørn, stadig med sine særheder, men han
kom fløjtende hver morgen, ”nå, hvilke redskaber skal der frem i
dag”, og jeg fik aldrig nej, hvis jeg bad om hjælp, også i foreningsregi
og jeg er sikker på, han var en god pedel kollega.
Men sygdommen sneg sig ind, han var stadig hjælpsom, men på 50+
holdet kom der flere og flere pauser. Også på folkedanserholdet, hvor
Jørn og Inge altid har været aktive, bemærkede man Jørns sygdom.
Tirsdag d. 24. feb. sov Jørn ind i hjemmet på Boeslunde Byvej
Jørn har fået fred og vores tanker går til børnene og INGE, som har
haft og får en svær tid.
ÆRE VÆRE JØRNS MINDE
Inger Frederiksen
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Boeslunde Lokalråd
Generalforsamling

Boeslunde lokalråd indkalder til generalforsamling i henhold til vedtægterne,
Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 17/3-2015 klokken 19.00
i Boeslundehallens cafeteria. Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Kom og tag aktiv del i vores lokalsamfund. Vi vil meget gerne have
tilbagemeldinger på de aktiviteter vi laver, og også ønsker til fremtidige aktiviteter som Lokalrådet kunne tage op.

Sodavandsdiskotek - NY DATO

Det har tidligere været annonceret på lokalrådets facebookside at
næste sodavandsdiskotek afholdes 27. marts. Vi er i mellemtiden
blevet opmærksomme på, at der samme aften vises finalen i Xfactor på TV, og vi har derfor valgt at flytte sodavandsdiskoteket til
fredag den 17. april for at få så mange deltagere som muligt. Ved
seneste diskotek i oktober måned spillede Los Smartos for fulde
huse, og de unge havde en pragtfuld aften. Det er som altid for 4.
til 9. klasse, og foregår i Præstegårdsladen fra 19.00 til 23.00. Entre koster 30 kroner, og der kan købes sodavand, alkoholfrie
drinks/cocktails, slushice og snacks.

Affaldsindsamling

Vi gentager i år deltagelsen i Danmarks Naturfrednings affaldsindsamling. Det foregår søndag den 19. april hvor vi mødes ved Brugsen klokken 10.00. Kom og tag del i at få vores dejlige by til at tage
sig endnu bedre ud – til gavn for både os der bor her, og alle der
kommer til byen udefra. Det eneste I skal medbringe er et par arbejdshandsker, tøj efter vejret, og en masse godt humør – så leverer vi resten. Affaldsposer bliver leveret af Danmarks Naturfredningsforening.

21

Brugsen længe leve
I slutningen af februar var der stort udsalg af frostvarer i Dagli’Brugsen Boeslunde. Det skyldtes ikke - som nogen måske troede – at butikken var ved at
lukke og derfor skulle ha’ tømt lageret, men til gengæld at de tre gamle, utidssvarende frysere skulle skiftes ud med nyt, mere energivenligt inventar.
Dette er blot et af de mange tiltag, som vores lokale butik tager. Bestyrelsen er
sammen med vores dygtige uddeler, Jakob, hele tiden bevidste om at ha’ en så
moderne og tidssvarende butik som mulig, så vi har de bedste forudsætninger
for at overleve på sigt.
Brugsen er sammen med skolen, børnehaven og hallen vigtige dele af et velfungerende lokalsamfund. Mangler en eller flere af disse, vil det have stor indvirkning på vores samfund, bl.a. med manglende tilflytning og faldende huspriser.
Det er desværre en kendsgerning, at det er ”op ad bakke” i øjeblikket for vores
lille brugs, og vi må igen i år konstatere et mindre underskud. Selv om vi
egentlig er en sund forening med en god egenkapital, siger det sig selv, at vi
ikke kan blive ved at holde liv i butikken, hvis ikke udviklingen vender, og vi
begynder at lave overskud.
Det er faktisk ikke så meget, der skal til – vi skal bare alle sammen være bevidste om at lægge noget handel i brugsen. Denne opfordring er ikke for at slå
nogen oven i hovedet, men blot for at minde om hvor værdifuldt det er at have
en lokal indkøbsmulighed.
Kender I ”gajol-effekten” – ellers se her: hvis alle kunder bare køber lidt mere
– ja, såmænd bare svarende til en æske gajol, kan det betyde at butikken
kommer ud med overskud i stedet for underskud. Det er faktisk ikke mangel
på kunder, der er det største problem, men snarere at mange kun kommer for
at købe et par liter mælk – så derfor opfordrer vi jer til at tænke over dette,
når I går ind for at handle.
Mandag den 20. april holder vi generalforsamling i Laden kl. 19. Det plejer
ikke at være det store tilløbsstykke, men vi kunne rigtig godt tænke os at se
jer i år, så I kan få lejlighed til at komme og lytte til formandens spændende
beretning og få en drøftelse af butikkens situation. Vi serverer et par stykker
smørrebrød og en øl/vand og bagefter en kop kaffe. Der er tilmelding i butikken senest en uge før.
Generalforsamlingen er naturligvis helt uforpligtende, men skulle man ha’ lyst
til at stille op til bestyrelsen og udfordre de tre bestyrelsesmedlemmer, der er
på valg i år, er I mere end velkomne. Vi håber at se jer til en hyggelig aften i
Laden, men mest af alt håber vi at hele byen vil stå sammen og sikre, at vi
også har en indkøbsmulighed i fremtiden.
Det er jeres valg!
Venlig hilsen
Bestyrelsen for Dagli’Brugsen Boeslunde
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Præstens klumme
Udenfor spirer små forårsblomster frem. Lyset er på vej tilbage og dagene bliver længere. Foråret er på vej!
Vi suger solens varme til os, og vore sanser vækkes på ny. Og her ved
forårets begyndelse bliver vi mindet om, hvor stærkt og underfuldt
livet er: alt, hvad der vinteren igennem syntes dødt, bryder frem og
folder sig ud med betagende livskraft – lige for øjnene af os. Forårets
komme vækker undren, glæde og taknemmelighed.
Og det samme gør påskens budskab, opstandelsesbudskabet, som er
uendeligt meget større og dybere end underet vi ser udfolde sig i naturen.
Påskens budskab er, at Gud påskemorgen rejste sin søn, Jesus
Kristus, af graven. Gravens mørke blev brudt. Dødens magt blev
brudt.
Med Jesu Kristi opstandelse er
døden ikke det sidste, der er at sige, for det endte ikke her. Jesus Kristus opstod og gav os håbet om, at det samme vil ske for os. Påsken
rækker os håbet om, at der er liv, evigt liv hos og med Gud, bag dødens grænse.
Dét budskab må forkyndes igen og igen. Og det sker, hver eneste
gang vi samles til gudstjeneste. Og det sker på en ganske særlig måde i påsken, hvor opstandelsesevangeliet lyder til os.

Glædelig påske!
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Velkommen til påskens gudstjenester
Skærtorsdag

Aftengudstjeneste torsdag d. 2. april kl. 19.00
Skærtorsdag var dagen før Jesu korsfæstelse. Om aftenen tog han
afsked med sine disciple ved den sidste nadver. Denne dag er først og
fremmest festen for nadveren.
Til skærtorsdags- og aftensgudstjenesten skal vi høre om nadverens
indstiftelse og fejre nadver med hinanden.
Efter gudstjenesten er der sammenkomst i kirken.
Langfredag

Liturgisk gudstjeneste fredag d. 3. april kl. 10.30
Langfredag var dagen, hvor Jesus blev korsfæstet, døde og blev begravet. Det er derfor en sorgens dag i kirken, hvilket vi fx viser ved, at
alterlysene ikke er tændt.
Langfredagsgudstjenesten er en liturgisk gudstjeneste. Der vil denne
dag ikke være prædiken, men vi skal i stedet høre lidelseshistorien og
synge salmer sammen.
Påskedag

Påskegudstjeneste søndag d. 5. april kl. 10.30
Påskedag var dagen, hvor Jesus opstod fra graven. Det er kirkens
største festdag, og denne dag skal vi høre læsningen af Påskeevangeliet og synge kendte og smukke påskesalmer.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i våbenhuset.
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Menighedspleje i Boeslunde Sogn
Menighedsrådet ved Boeslunde Kirke har på deres menighedsrådsmøde i november 2014 besluttet, at der fremover skal samles ind
ved alle højmesser, og at de indsamlede midler skal gå til menighedspleje i Boeslunde Sogn.
Med menighedspleje i Boeslunde Sogn får kirken nu mulighed for at
give en håndsrækning til økonomisk trængte familier i sognet og
hjælpe dem med et lille bidrag i forbindelse med jul, påske og konfirmation.
Betingelserne for at få en økonomisk håndsrækning er, at man er
bosiddende i Boeslunde Sogn og udfylder et ansøgningsskema, som
fås ved henvendelse til sognepræsten.

Konfirmation i Boeslunde Kirke
Konfirmation kl. 9.30
Alexander Prip Hesselberg, Bag Volden 10, 4241 Vemmelev
August Heuck Egede, Klarskovvej 41, 4220 Korsør
Mark Køtter Larsen, Lille Egedevej 66, 4220 Korsør
Rasmus Nissen, Tronagervej 46, Neble, 4242 Boeslunde
Andreas Hansen Bagge, Elmegårdsvej 12, 4242 Boeslunde
Christian Aaby Nordkvist Jensen, Mosevænget 20, 4242 Boeslunde
Jakob Holm Jensen, Gerdrupvej 230, Sønderup, 4230 Skælskør
Catharina Gundsø, Sønderupvej 63, 4242 Boeslunde
Mie Sønderup Nielsen, Elmegårdsvej 1, 4242 Boeslunde
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Marie Sif Hansen, Rennebjergvej 55, 4230 Skælskør
Line Pind Rasmussen, Bulowsvej 7, 4230 Skælskør
Lea Hjort Hansen, Møllegårdsvej 3B, 4242 Boeslunde

Konfirmation kl. 11:00
Christoffer Hallberg Henriksen, Fuglebakken 12, 4220 Korsør
Felix Stubholm Olsen, Dyrhaugesvej 7A, 4220 Korsør
Gustav Dalsø Larsen, Musholmvej 86, 4220 Korsør
Ida Søholt Mortensen, Vesterbøgebjergvej 11, 4220 Korsør
Kamma Dyre Jespersen, Hovstien 3, 4242 Boeslunde
Lærke Bøgelund Andersen, Lille Egedevej 63, 4220 Korsør
Niels Brix Christiansen, Gråstenvænget 41, 4230 Skælskær
Philippa Mouritzen, Skrænten 5, 4220 Korsør
Maximilian Wolfram Borchert (bosiddende i Belgien)
Benjamin Nyvang Andersen, Tronagervej 25, Neble, 4242 Boeslunde
Lærke Eva-Marie Valintin Kjær Hocke, Korsør Landevej 555,
4242 Boeslunde
Sebastian Nybo Hansen, Erdrupvej 18, 4242 Boeslunde
Daniel Dandanell Nielsen
Emil Nilsson
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Velkommen til gudstjeneste i Boeslunde Kirke
Torsdag d. 2. april – Skærtorsdag, Gudstjeneste kl 19.00
Fredag d. 3. april – Langfredag, Gudstjeneste kl. 10.30
Søndag d. 5. april – Påskedag, Gudstjeneste kl. 10.30 (Kirkekaffe)
Søndag d. 12. april – Gudstjeneste kl. 10.30
Torsdag d. 16. april – Spaghettigudstjeneste kl. 17.00
Søndag d. 26. april – Gudstjeneste kl. 10.30
Fredag d. 1. maj – Bededag, Konfirmation kl. 9.30 og kl. 11.00
Torsdag d. 14. maj – Kr. Himmelfarts dag, Gudstjeneste kl. 10.30
Søndag d. 24. maj – Pinsedag, Gudstjeneste kl. 10.30
Mandag d. 25. maj – 2. pinsedag, Friliftsgudstjeneste kl. 11.00 i Borgbjerg
Mindepark
Søndag d. 7. juni – Gudstjeneste kl. 10.30
Torsdag d. 11. juni – Stillegudstjeneste kl. 19.00
Søndag d. 21. juni – Gudstjeneste kl. 10.30
Søndag d. 5. juli – Gudstjeneste kl. 10.30
Søndag d. 19. juli – Gudstjeneste kl. 9.00 v. Lars Bernhardt Hansen
Søndag d. 2. august – Gudstjeneste kl. 10.30
Søndag d. 16. august – Gudstjeneste kl. 10.30
Søndag d. 30. august – Gudstjeneste kl. 10.30

Torsdage i ulige uger er der hhv. andagt eller gudstjeneste på plejecenter
Møllebakken kl. 10:30
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Kvindetræf og sang
Kom og vær i selskab med andre kvinder fra vores hyggelige by. Vi
synger, sludrer, diskutere, griner og nyder hinandens selskab over en
kop kaffe – og lærer hinanden bedre at kende, og der er ingen aldersgrænse. Vi mødes 2 torsdage i måneden fra kl. 19.00 - 21.30.
Torsdag d. 9. april: Vi mødes i kirken, hvor Mirella leder os igennem ”Kvindesalmesang”: fællessang fra sangbogen, gospelsang og
lidt korsang, men også musik til stilhed og eftertanke.
Alle kan synge med uanset hvor "dygtig" man synes, at man selv er.
Det er glæden ved at synge, som gør aftenen til en god oplevelse.
Og Mirella er altid glad for sangen :) Vi afslutter med kaffe i Sognehuset og tid til syslerier.
Torsdag d. 23. april: Sang i kirken. Vi runder sæsonen af med at
synge alle de sange vi har lært - og måske også nogle af dem fra
sidste år :)
Torsdag d. 7. maj: Syslerier - og måske lidt sang ?!
Torsdag d. 21. maj: Træf i Sognehuset. Medbring kaffe og evt.
syslerier.
Torsdag d. 11. juni: Vi begynder i kirken med Stillegudstjeneste.
Derefter kaffe og syslerier i Sognehuset
Tilmelding hver gang til kontaktperson Anni Kiellberg Madsen, senest
dagen før hvert træf, tlf. 61276067 eller Mirella, tlf. 61504890
Hvis du er tilmeldt Annis sms-ordning modtager du en sms med programmet for den følgende torsdag ca. 5 dage før hvert træf.
Alle er velkomne!
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Babysalmesang
Nyt hold begynder torsdag d. 9. april!

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.
Babysalmesang i Boeslunde kirke:
Torsdag kl. 11.45-12.30 for børn fra ca. 0 – 12 mdr.
Undervisningen strækker sig i første omgang over 5 torsdage.
Underviser / tilmelding skal ske til organist Mirella Kjærulff,
tlf. 61 50 48 90/ mail: organist@stofanet.dk
Tilmelding senest d. 1. april.
Undervisningen er gratis.
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Kontaktoplysninger og adresser
Sognepræst

Majbrit Billesø Rasmussen
M: mabr@km.dk
T: 23 64 34 97

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

Gertrud Maria Kursch
M: gku@km.dk
T: 22 58 65 35

Al telefonisk henvendelse vedr. udlejning af
Laden skal ske på hverdage efter kl. 18.00.

Boeslunde Kirke online
Nu kan du ’like’ Boeslunde Kirke på facebook og derfra følge med i
kirkens aktiviteter og gudstjenester. Søg efter Boeslunde Kirke!
Du kan også gå ind på www.boeslundekirke.dk og se vores nye
hjemmeside, der er opdateret med kirkens aktiviteter og gudstjenester.
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING
Formand/
Folkedans

Birgit Falkenberg
Kærebjergvej 20
4242 Boeslunde

58 14 03 34

Næstformand/

Bodil Christiansen
Lille Egedevej 55
4220 Korsør

30 70 53 10
bodilvoldby@hotmail.com

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

Sekretær & PR

Marianne Borgstrøm
Kærebjergvej 23,
4242 Boeslunde

35 43 10 67
janogmarianne@stofanet.dk

Badminton

Ole Jensen
Neblevej 22
4242 Boeslunde

58 14 02 66

falkenberg.petersen@gmail.com

b.o.jensen@os.dk

Kontaktpersoner
Kasserer:

Dorthe Hansen Sønderupvej 8
4242 Boeslunde

58 14 01 20
dorhan@hansen.mail.dk

Tennis og Fitness:

Inger Frederiksen

58 38 52 67

BGF hjemmeside: www.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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