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Formanden har ordet …
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Velkommen til den nye sæson
Så skal vi snart i gang med sæson 2022 - 2023 og forhåbentlig bliver
det en helt normal sæson uden nedlukninger.
I år vil vi være i stand til at tilbyde en bred vifte af aktiviteter: 50+ og
Stolehold, Yoga, småbørnsgymnastik og  badminton - både for børn,
unge og voksne, desuden  håndbold, tennis, og folkedans.

Vi er også altid åbne for nye ideer, så går du rundt og kunne tænke dig at starte noget nyt
op eller være med som instruktør, så hold dig endelig ikke tilbage, men lad os høre fra dig.

Vi er meget velforsynede med
redskaber og rekvisitter, lige fra
små og store bolde til airtrack og
faldskærm!

Venlig hilsen
Birgit

HUSK vores hjemmeside: www.bogym.dk så du kan følge med i vore aktiviteter og
arrangementer m.v.
Du kan også følge med på Facebook under gruppen: Boeslunde Gymnastikforening.
De fleste arrangementer vil også fremgå af kalenderen på Boeslundeinfo.dk

mailto:jebc@km.dk
mailto:jebc@km.dk
mailto:jebc@km.dk
mailto:jebc@km.dk
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På disse hold leger vi forskellige lege og bevæger os til musik, slår
kolbøtter, hopper, danser og springer.

Gennem små og store redskabsbaner træner og styrker vi børnenes
motorik og balanceevne.

Vi glæder os rigtigt meget til at se jer og er klar til at brænde en masse
krudt af og have det sjovt sammen.

Mange sjove og glade hilsner fra

Gitte, Linda, Louise og Gitte.

Krumspringerne

Krumspring 1

for 2-3 årige

kl. 16.15-17.00

Krumspring 2
for 4-6 årige

kl. 17.00-18.00

Har du spørgsmål eller
ønsker flere oplysninger, så
kontakt Charlotte Cruse -se
kontaktoplysninger side 35.

Start
tirsdag 13. sept.

Pris
350,-



BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

55

50 + motion & velvære
Pas på din krop - styrk den

En dejlig tid, sommer og sol, er ved at slutte. Vi har daset -
sikkert spist lidt godt -gået ture -cyklet -svømmet -eller noget
andet. Men nu er det snart september og vi må ind i vores gode
vaner igen!!!

     Onsdag den 7. september kl. 9
i Boeslundehallen

starter vi på 50+, motion og velvære!
Alle kan deltage M/K, du skal bare have lyst til at bevæge dig
til god musik og få rørt din krop med sved på panden!

SÅ BARE KOM
og oplev vores gode fællesskab, hvor mottoet er

“VI GØR HVAD VI KAN”

Men er du ikke så godt gående, -eller har andre problemer, så
kan du motionere på stoleholdet hos Minna, -samme tid og sted.

På gensyn!
Inger (2369 1166) og Minna (2985 0338)

Gymnastikken er fra 9-10, derefter nyder vi en kop kaffe i cafeteriet, som
BGF giver, -du skal bare medbringe kop og evt. brød.

-Og for dem, der har lyst til mere samvær, er der boccia i hallen til kl.
11.15

Prisen for september til marts er 350 kr.
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Problemer med bentøjet eller balancen
så byder

Stoleholdet
på rigtig god og varieret gymnastik

Vi benytter redskaber som vægte, elastikker,
bolde, tøndebånd osv. så gymnastikken er
meget andet end bare at sidde og svinge med
benene!

Det foregår onsdag 9-10 i Boeslundehallen,

samtidig med
50+ MOTION OG VELVÆRE (se side 5)

og man kan udmærket flexe mellem holdene.

Kaffe og boccia deler vi også med gulvholdet!
Så bare mød op og prøv det af!

Hilsen fra instruktøren
 Minna
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Ja så skal vi i gang igen, efter
en velfortjent sommerferie.

Vi fik gang i vores spil efter
jul og gik på sommerferie på
en 1. plads!

Og det betyder vi bliver i Serie 2, når vi starter op igen.

Vi startede op igen tirsdag d. 9 august kl. 19.00
Men der må meget gerne komme flere, så vi forhåbentlig kan starte et
damehold mere og et herrehold op.
Så sidder du derude og tænker, at du har lyst at prøve at spille lidt bold,
nybegynder som øvet, så kom frisk i hallen!

Træningstiderne er:
Tirsdag kl. 19.00 – 20.30
Torsdag kl. 19.00 – 20.15

(indtil uge 42, derefter bliver det om fredagen, samme tid)

Afhængig af om der kommer herrer og hvor mange, vil deres
træningstid være efter damerne, altså tirsdag kl. 20.30 – 22.00 og
torsdag kl. 20.15 – 21.30 (og efter uge 42 om fredagen)

Håndboldafdelingen

Håndbold
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BADMINTON

Kontaktpersoner:
Badmintontider/turnering. Ole Jensen tlf. 58140266 – 21763798
                                               Mail: b.o.jensen@os.dk
Boldsalg. Ole Jensen, Neblevej 22  tlf. 58140266 – 21763798
Fællestræning.: Tomas Mogensen på tlf. 21440502

Efter en god sommerferie, uden for meget corona, er vi igen
klar til at tage hul på en ny badmintonsæson.

Tilmelding badmintontider:
Man. d. 29 . aug. kl. 19.00 i klublokalet.

                   Første spilledag ons. d. 31. august

Spilletider:
Mandag: 20.00 - 22.00

Onsdag:  19.00  - 22.00

Fredag:   15.00 - 17.00.  Fællestræning 17.00-19.00

Børnetræning
onsdag 16.30-19.00

Pris:  400 kr. voksen.
   400 kr. pr. Junior.

          300 kr. pr. Miniton
          200 kr. fællestræning

Hvis man har betalt for en fast spilletid, er
fællestræning gratis
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HJÆLP - HJÆLP - HJÆLP
Angående vores børnebadminton, er vi
desværre kommet i den situation, at
Lonnie, efter mange år som børnetræner
har valgt at stoppe.

Så derfor søger vi en ny leder, som kunne
overtage børnetræningen for to børnehold,
”Miniton og Juniorhold”.

Du behøver ikke at være uddannet træner.
DGI afholder trænerkurser i løbet af sæsonen, som du gerne må
deltage i.

Lonnie vil gerne deltage i træningen i opstarten, for at hjælpe
dig i gang.

BADMINTON  Junior- og børnehold

Er du interesseret så kontakt:

Ole Jensen

mobil 21763798

       mail: b.o.jensen@os.dk
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Folkedans
Starter torsdag den 22. september kl. 19.00
i Præstegårdsladen.

Kom og prøv det og se, om det er noget for dig, inden
du tilmelder dig.

Vi danser først ca. ½ time og holder så en lille pause inden næste omgang,
som varer til ca. 20.30, så nyder vi den medbragte kaffe m.m. og synger et
par sange sammen.

Sæsonen varer ca. 22 torsdage, pris 460 kr./pers.

Vi bruger ikke dragter, har levende musik og det hele styres af vores
instruktør gennem mange år, John Pedersen.

Så vel mødt med kaffekurven og det gode humør.
Inger, Ole og Birgit.

Sjov Motion på Møllebakken
Den nye sæson er startet 2. august og der var gang i den
tirsdag formiddag fra kl. 10.30 til 11.30.
Vi får rørt os til sang og musik, spillet badminton med
fluesmækkere og balloner og kastet med bolde m.m. Har du

lyst til at kigge forbi os en dag – er du meget velkommen. Pårørende er
også meget velkomne.

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

Birgit
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Yoga
Jeg glæder mig til at starte min 4. sæson som yogainstruktør i
Boeslunde Gymnastikforening. De tidligere sæsoner har alle været
præget af en afslappet stemning på holdet, som efterhånden er
blevet ret stort.

Yogaen henvender sig til voksne (over 16 år).
Alignment yoga er en afart af hatha yoga og jeg har
meget fokus på styrke, bevægelighed i alle led og at
kroppen er i balance. Vi arbejder naturligvis også
med balance og smidighed, men det er ikke det
primære fokus.

Yogierne på holdet giver udtryk for øget styrke og kropsbevidsthed
igennem sæsonen og efter pauserne er de glade for at komme
tilbage og få det godt i kroppen igen.
Vi er ikke meget spirituelle på holdet, selvom vi arbejder med
åndedrætsøvelser og afspænding hver uge.

Så hvis du gerne vil være stærkere og have det sjovt samtidig, så
kom og vær med.
Vi dyrker yoga i behageligt tøj og bare fødder.
Medbring en yogamåtte og et tæppe/tykt håndklæde. Hvis du har
en yogablok og et yogabælte, må du også meget gerne medbringe
det.

Vi ses til yoga i Præstegårdsladen, onsdage kl. 1745-1900 fra uge
36. Pris 450 kr.

Venlig hilsen Miee Swendsen
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Tennisbanerne har været rigtig gode i år, selvom

de har været lidt rigeligt tørre her på det sidste!

Men brug endelig vandingssystemet og vand godt,

inden I begynder at spille.

Banerne er åbne til og med uge 42 (efterårsferien)

og man kan stadig nå at melde sig til og få nogle

gode motionstimer!

Ring til Bodil (30 70 53 10) og få et godt tilbud!

Indendørs træning

er lørdage fra kl. 8.00 – 13.00 i Boeslundehallen med tilmelding og start

lørdag den 22. okt. kl. 10.30-11.30

Pris: 400 kr.

Hilsen BGF´s tennisudvalg

v. Bodil Christiansen, tlf. 30 70 53 10

TENNIS
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Mænds Mødested/Det Gamle Klubhus

Fredagsholdet har været godt i gang, de har flittigt holdt området pænt.
De har været med til at plante en lille lund af æbletræer nede på grunden
ved tankstationen og når der kommer æbler på træerne, er de til rådighed
for byens borgere.
Sidst har vi fået et bogskab op på plankeværket, så nu har du ingen
undskyldning for ikke at kunne læse en god bog, som
kan lånes fra skabet.
Der er stadig et lille værksted til rådighed med en
Dekupørsav, en maskine til at skære i flamingo og en
stiksav, så man kan lave fuglehuse og der er også træ
til dette.
Vi har endvidere en hel del bøger, blade og spil til fri
afbenyttelse inde i Det Gamle Klubhus.

Har du også lyst til at være med i flokken, så mød op en fredag
kl. 9. og få kaffen med ved 10-tiden.

Krolf

Vil du hellere være med til at spille Krolf, så er der som regel
nogle i gang med det om mandagen fra kl. 14.
-Også her er der en kop kaffe efter endt spil!
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KRÆMMERMARKED
I  BOESLUNDE-HALLEN

søndag den 16. okt. 2022
kl. 10 – 15

Kom og gør en god handel!

Start oprydning – lej et bord

Pris: 150 kr. pr. bord

Bindende betaling ved tilmelding
Kontakt:Inger 23691166  Judith 61375041

Kom også og nyd en kop kaffe/kage/pølser

-og andet godt!
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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. hver den 1. i måneden. Hvis du ikke
træner mere, afleveres poletten til Dorthe.

5. Hvis du ikke betaler, inaktiveres poletten den 8. i måneden
og depositum er tabt. Genåbning af polet koster 200 kr.

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

BEMÆRK!

Indendørssko er påbudt i

fitnesslokalet!

Ønsker du at få anvist rummet ogmaskinerne, så kontakt Inger, tlf.23 69 11 66

Tilmelding og betaling til kasserer
Vivi Thiemer, Vester Bøgebjergvej 68, 4220 Korsør
Tlf. 53 62 50 08  E mail: vivi_thiemer@hotmail.com

Poletter og gæstekort
ordnes hos Dorthe Hansen, Sønderupvej 8, 4242 Boeslunde

tlf. 41 27 34 29, mail Dorhan@hansen.mail.dk
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Formandens ord

Forårssæsonen sluttede med fine resultater for vores
hold

Veteran og oldboys holdet sluttede i toppen

Serie 4 holdet sluttede som 4er.

U16 spillede sidste turneringskamp som en finale mod
Dianalund, vinderen ville vinde rækken og taberen ville
blive treer. Vi tabte desværre 1-0

U10 blev toer i deres pulje og superveteranerne sluttede i
nederste halvdel af deres række.

Træningstider og kontaktpersoner kan findes på vores
hjemmeside www.boeslundeboldklub.dk eller på vores
facebook side.
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Samarbejde med Slagelse kommune

Christina, Bold og Bevægelse og Slagelse kommune forlængede deres
samarbejde med at tilbyde Lille Egede og Boeslunde Børnehus og skole
idrætstimer i ny og næ. Stadig med stor succes!
Så alt i alt en fornuftig halv sæson afsluttet og vi er klar til en ny.

Andre trænere
Vi har desværre måttet rokere lidt på trænere, da vi har måttet sige farvel
for en stund til Dennis og Casper pga af stigende arbejdspres.
Tak for hjælpen i denne omgang!

Vi har fundet nye erstatninger på
deres pladser og velkommen til
Camilla som overtager
Bold og Bevægelse.

I skrivende stund er vi ved at planlægge en aktivitetsdag med byens andre
foreninger, men mere om den i næste nummer.

Tak til alle i og omkring klubben for at støtte og holde den i gang!

Allan
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-De støtter os - tak!

www.opvvs.dk
Tlf. 58 19 60 68

2642 6507
Tlf. 5819 6584· www.gardinerogmarkiser.dk· info@gardinerogmarkiser.dk

RING EFTER GARDINBUSSEN
FRA SKÆLSKØR

mobil Boeslunde

Lærkestensgårdens kartofler
Åbningstider:

mandag til lørdag 9-18. Søndag lukket

  Lars Westh, Erdrup Enghave 2, 4242 Boeslunde
larswesth@c.dk

Slagelse Tømreren ApS
Lille Egedevej 50
4220 Korsør

Telefon: 50 30 44 82
E-mail: kim@stap.dk
Hjemmeside: www.stap.dk

Tømrermester Kim Jensen

Dyrk

                   i Boeslundehallen

Se nærmere side 13 her i bladet

mailto:kim@stap.dk
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Støt vore annoncører…

Har du en lokal virksomhed
- så køb en husstandsomdelt annonce

her i bladet!
Støt samtidig dit lokalsamfund.
Ring til Carl Emil 23 10 90 14

KORSØR KØKKENCENTER
køkken - bad & garderobe

Korsør Landevej 655, Korsør
Tlf. 5838 5304 / 2023 5348

www.korsørkøkkencenter.dk

Åbningstider:
Tors-fredag kl. 13-18

mailto:kim@stap.dk
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Vi håber alle har haft en skøn sommer og nydt det
gode sommervejr.

Skt. Hans
Vi skød sommeren i gang med et brag af en Skt.
Hans aften. Det var skønt endelig at kunne afholde
Skt. Hans igen efter alle corona-udfordringerne.
Vi vil gerne takke for en vellykket Skt. Hans aften,
med ca 350 fremmødte skønne borgere.
Tak for jer, tak for I bakker os op. En særlig tak til
Slagelse Brand og Redning, Mirella og koret, samt Gregers fra Bare
Gregers.

Diskotek
Endnu en kæmpe succes var vores børnedisko i
marts 2022. Denne gang havde vi ca. 140 glade og
veloplagte børn/unge mennesker i festhumør.
Der blev danset og festet igennem lige fra start til
slut. Vi planlægger allerede disko igen den 30.
september 2022 og glæder os til mere fest med de
unge fra byen og ikke mindst alle dem udenfor

byen. For alle er jo velkomne og det er ligesom om “rygtet” om vores
diskofest har bredt sig vidt omkring, hvilket er virkelig fedt. Vi har
åbenbart et koncept, som ikke findes ret mange steder. Og vi er bare super
glade for den store opbakning. Det gør det bare så meget sjovere at
arrangere og afholde.

Legeplads
Legepladsen ved hallen har fået en overhaling med en klat maling hist og
her, så den igen står flot og legeklar.
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Shelters
Vi havde desværre lige et
uheld med brand ved
vores shelter i foråret. Et
vidne tilkaldte
brandvæsenet og gløderne
blev hurtigt slukket i
taget. Der kom lidt
skader, men det fik Ole
David hurtigt styr på, så
shelteret igen var klar til at huse gæster. Politiet var også ind over og der
var intet, der tydede på andet end et forsætligt uheld. Heldigvis.

Faktisk er der flere udefra, som
har benyttet vores sheltere, som
virkelig roser placeringen og
forholdene ved shelters og
bålhytte.
Der nævnes bl.a. ting som,
muldtoilettet, at der er to
shelters, som er lig med man
kan være mange deroppe, fx en

større familie. Placering meget tæt på Købmanden.
Legeplads/fodboldbane meget tæt på shelters, så
børnene kan lege, mens de voksne kan hygge sig ved
bålet/shelters. Det er endda nævnt, at det har været
det bedste shelter-sted nogen har prøvet. Det er jo
fedt at høre, at det ikke kun er os selv, som er glade
for vores fine shelters.
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Skolen

Indimellem det hele kæmpes der
også for skolens eksistens. Alle
byens foreninger og bestyrelser
kæmper sammen om skolens
overlevelse og vi krydser alle
hvad vi kan for at vi stadig har
vores skønne, lille skole.

Det var lidt nyheder fra Boeslunde Lokalråd.

Mange hilsner Mette/Lokalrådet

Boeslundefilm

Vi er også i fuld gang med
forberedelser til produktionen af
Boeslunde-filmen sammen med
Landsbyfilm. Det bliver et
spændende projekt og vi glæder os til
at vise jer det færdige resultat.

Vi får heldigvis god hjælp fra Martin
Vølund. Tak for det.

Måske en afløser for denne,
som kan ses hos Skælskørs
Egnshistoriske arkiv.
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INFORMATIONSKILDER

Da der er kommet og kommer en del nye borgere til Boeslunde for tiden,
vil vi lige gøre lidt reklame for de Facebookgrupper i Boeslunde, som
giver information om, hvad der sker i byen.
Vi ved godt, at det ikke er alle der er på Facebook, men så håber vi, at
der er naboer eller andre, der vil bringe budskaberne videre, når de bliver
lagt op.

FACEBOOKGRUPPER

HJEMMESIDER

Der findes også en hjemmeside - Boeslundeinfo, hvor der er henvisning
til andre hjemmesider i Boeslunde, ligesom, der på forsiden ligger en
kalender, som vi vil forsøge at få opdateret med, hvad der sker i
Boeslunde.

Derudover oplyser de enkelte foreninger her i Boeslundebladet deres
hjemmesideadresser sammen med oplysninger om bestyrelserne (se side
2 og 35)

-Boeslunde og omegn

-Det sker i Boeslunde

-Boeslunde i ord og billeder gennem tiden

-Boeslundeinfo
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KIRKENYT

Kort orientering om ’rigets tilstand’
 – fra august til august

Den første store begivenhed i efteråret var og blev Kunst og Kirker, der i
Boeslunde Kirke blev afholdt for første gang.
Det var en stor succes både lørdag den 13. og søndag den 14. november
med tre deltagende kunstnere, glaskunstneren Ida Wieth, skulptøren Robert
Jacobsen og billedkunstneren Simon Aaen. 474 besøgende lagde vejen
forbi.
Af de to sidste købte menighedsrådet to kunstværker, hvor det ene står i
tårnrummets vestvindue og det andet hænger på nordvæggen over for
døbefonten.
Påskesøndag blev billedet afsløret ved en mindre reception.

Vi følte således alle at have lagt Covid 19 bag os,
hvilket allerede skete onsdag den 25. maj med
forårskoncerten,  ”En lærke lettede”, fremført af
fløjtenisten Tine Karlshøj-Andersen og pianisten
Andreas Flensted-Jensen, hvilket var til stor glæde.

-og mens vi nu er ved festivitas:
Søndag den 25. september afholder vi Høstgudstjeneste med efterfølgende
Høstfest i Præstegårdsladen. Vi mødes til gudstjeneste i kirken kl. 1100
med efterfølgende fest, hvor der er mulighed for fællesspisning, der
ligesom sidste år vil ske i form af smør-selv-rugbrød.

Tilmelding efter først-til-mølle-princippet
til Linda Andersen på telefon 2851 1707 senest den 19. september.

Formanden har ordet...
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Men inden da afholder vi såkaldt valgforsamling tirsdag den 20 september,
kl. 1900 i sognehuset.
Forholdet er jo det, at vi af Roskilde Stift fik tilladelse til at virke i en toårig
periode – den rinder nu ud ultimo november. Det handler således om et
menighedsrådsvalg for endnu en toårig periode, således at vi atter kommer
ind på sporet af de ordinære fireårige valg.
De valgtes funktionsperiode træder i kraft første søndag i advent (den 28.
november.)
Se i øvrigt opslag hos Min købmand.
Så mød op til menighedsrådsvalget og brug din stemme!

Og apropos valg:
Den 15. juni kl. 1200 blev det afgjort, at provst ved Slagelse Provsti, Ulla
Thorbjørn Hansen, med 818 afgivne stemmer af i alt 1604 afgivne stemmer
blandt Roskilde Stifts menighedsrådsmedlemmer. Ulla Thorbjørn bliver
således den 65. og første kvinde på den 1000 år gamle bispestol i Roskilde.
Tiltrædelsen sker den 1. september med indsættelse og bispevielse i
Roskilde Domkirke den 4. september.
Afskedsgudstjeneste i henholdsvis Sankt Peders Kirke i Slagelse og
Tårnborg Kirke finder sted den 28. august kl. henholdsvis 1400 og 1700.

Det er den nyvalgte biskop til højre;-)
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Hen over foråret har menighedsrådet gennemgået både provstesyn og
skanning af kirken, hvilket har resulteret i ekstraudgifter på bygnings- og
vedligeholdelsessiden (håndværkere og materialer) samt energiforbrug.
Til at styre diverse regnskaber er vor nu tidligere regnskabsfører, Hanne
Saugmann Beierholm, og kasserer, Helen Merete Keldmann Christensen,
nu begge fratrådte med tak for indsatsen herfra og afløste af Ole Hansen
Busch, Slagelse Kirkegårde, som regnskabsfører og Claudia Mørch som
kasserer (Se under ad hoc-udvalg!)

På det såkaldte diakonale område bliver dette i meget stor udstrækning
dygtigt varetaget af Boeslunde Sogns Hyggeklub (se program senere!)

Sidste års succes vedrørende Kunst og Kirker videreføres ligeledes i år
lørdag den 12. og søndag den 13. november – så vær også opmærksom på
disse to datoer!

Præstens klumme
Bjarke Pihl Mørch

Hér det seneste år har én af mine store glæder i tilværelsen været at hente
min yngste søn fra Boeslunde Skole om eftermiddagen, når han får fri. Det
gode ved at blive hentet af far er, at man så får lov til at bære sin taske og
sin jakke selv. Man skal også selv huske sin drikkedunk og sin madkasse,
og så skal man helt selv sætte børnesædet om på forsædet ved siden af Far
og lukke sin egen sikkerhedssele. Der er kort sagt ingen, der hjælper én
med noget som helst. Det er der faktisk hele to grunde til: Den første grund
er, at Far ikke gider at gøre det for ham. Den anden grund er, at han vokser
20 cm, når han selv får lov til at gøre det. Så er man nemlig en stor dreng,
der kan selv. Bagefter får han i øvrigt altid få overtalt Far til, at vi skal ud
at ”smage på en kage”. Under kampråbet ”Farmand og Hansemand på nye
eventyr” tager vi ned til Min Købmand, der har hele tre slags
snegle at vælge imellem: Kanelsnegle, crèmesnegle og
romsnegle med gul glasur. Sønnike vil altid helst have en
romsnegl – hvorimod Farmand er skadet af at arbejde i kirken
og mener, at kanelsnegle er de traditionelle og eneste rigtige,
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og at alle andre former for snegle er alt, alt for moderne. Brorson, In-
gemann og Grundtvig ville garanteret også have valgt en kanelsnegl!

På dage, hvor der bliver hentet affald, står skraldespanden stadigvæk ude
ved vejen, når vi kommer hjem. Det elsker Sønnike, og så skynder han sig
op og kører den tilbage på plads. Det er næsten umuligt for ham at bugsere
rundt med den gigantiske spand – men han klarer det hver eneste gang –
helt uden hjælp. Og så er han vokset endnu et par centimeter. Så er det en
strålende glad dreng, der kommer ind ad døren!
For et par år siden havde jeg den ære at begrave en dame i 90’erne, der
hver dag, lige til det sidste, var ude i haven at luge. Posen til ukrudt hængte
hun på håndtaget af sin rollator. Nogle gange skete det, at familiemedlem-
mer tilbød at hjælpe – men så fik de altså også skæld ud. Hjemmehjælpere
fik ikke engang lov til at komme inden for døren.

Det er ikke spor rart at være hjælpeløs. Det lyder så dejligt og behageligt at
have nogen til at gøre alting. Det er det bare ikke. Selvtillid kommer af, at
man selv kan gøre ting. Derfor gælder der også det samme princip i
børnehaver som på plejehjem: Man skal ikke gøre noget for folk, som de
selv kan klare. Det kan godt lyde hårdt – men i virkeligheden er det nok
endnu hårdere at skulle gøre alting for andre. Så gør man også andre
afhængige af én. Så føler man sig vigtig, og de føler sig hjælpeløse. Det er
en hårfin balance. Hvornår hjælper man andre mennesker, og hvornår
trænger man sig på? Og hjælper man dem virkelig for deres skyld, eller
hjælper man dem for sin egen? Og hvornår er hjælpen overhovedet en
hjælp?
Én ting kan man i hvert fald altid gøre for mennesker, som man holder af:
Man kan bruge lidt tid sammen med dem. Læse en bog sammen med
Sønnike eller besøge Moster Anna på plejehjemmet og drikke en kop kaffe
sammen med hende. – Eller spise en kanelsnegl sammen med dem begge
to. Og hvis det kun kan blive til 10 minutter, så lyder det måske ikke af så
meget. Men så skal man huske, hvad man lærte i matematik i skolen: 10
minutter er uendeligt meget mere end 0 minutter!
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Nye konfirmander
Et nyt skoleår begynder med en masse unge mennesker i 7. klasse, og det
er derfor ved at være tid til konfirmationsforberedelse. Søndag den 4.
september, kl. 1030 har vi en særlig gudstjeneste i Boeslunde Kirke, hvor
vi byder de nye konfirmander og deres forældre velkomne. Bagefter holder
vi et lille, kort møde, hvor man kan få svar på alle sine spørgsmål.
Tilmelding til konfirmation og konfirmationsforberedelse i Boeslunde sker
via: https://www.folkekirken.dk/livets-
begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding

Konfirmationen finder traditionen tro sted i Boeslunde Kirke på Store
Bededag – den 5. maj 2023.

Gudstjenester

21. august 10:30: Højmesse – kirkekaffe

4. september 10:30: Højmesse med konfirmandvelkomst, hvor vi siger
velkommen til alle, der skal konfirmeres i Boeslunde i 2023. Alle er
selvfølgelig velkomne til gudstjenesten.
Efter gudstjenesten holdes et lille møde for konfirmandfamilierne.

25. september 11:00 Høstgudstjeneste med efterfølgende spisning
                                   (se side 23)

9. oktober 10:30: Højmesse – kirkekaffe

23. oktober 10:30: Højmesse – kirkekaffe

6. november 16:00 Alle Helgen: Mindegudstjeneste, hvor vi læser
navnene op på dem, der er gået bort i årets løb. Efterfølgende får
man et lys, som man kan sætte ud på kirkegården. Alle er selvfølgelig
velkomne – og særligt, hvis man har mistet i årets løb.
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13. november 10:30: Kunsthøjmesse (Kunst og Kirker) (Se side 25)

27. november 11:00: Første søndag i advent

29. november 14:00: Hyggegudstjeneste

11. december 14:00: Gudstjeneste med krybbespil

24. december 15:00: Juleaftens gudstjeneste

25. december 10:30: Juledags gudstjeneste

Andre aktiviteter
Kom og vær en del af korfamilien Boeslunde
Kirke
Stunder fyldt med: Sangglæde, sammenhold, sjov og
spas, spænding og sommerfugle i maven, seriøsitet,
sangtræning, skuespil, selvudvikling, show og
stjernedrys.

Børnekor for alle piger og drenge fra 0.kl – 4. klasse
Vi synger hver tirsdag kl. 15.30 – 16.20, og optræder ca. 4 gange om året
til f.eks. høstgudstjeneste, krybbespil, Luciaoptog, påskespil, forårskoncert
og meget mere.
Juniorkor i Boeslunde kirke for alle piger fra 5. klasse og op
Vi øver hver tirsdag kl. 16.30 – 18.15. Koret synger i kirken ca. 8 -10
gange om året, hvor korpigerne får løn. Kor er mere end løn, sang og kirke.
Vi kommer på årlig Tivolitur, korweekend til Agersø, pizza-aften og
masser af andre gode oplevelser, der styrker fællesskabet og sammenholdet
i koret, som er alfa og omega for, at vi i korfamilien står sammen side om
side, både når vi optræder, synger og er sammen.
Det er gratis at gå i korene. Nærmere information og tilmelding til Mirella
Kjærulff tlf. 6150 4890.
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Babysalmesang torsdage kl. 12.00 – 12.45 i Boeslunde Kirke
Kom til en stund i kirken, som nærmest virker meditativ i sammenværet
mellem dig og dit lille barn, når du i nærvær og ro sammen med andre
forældre med små børn, synger og danser for og med dit lille barn i kirkens
smukke rum.

Babysalmesang er for alle små børn fra 0 – ca. 10
måneder.
Vi begynder torsdag den 25. august, men det er
muligt at begynde senere, da der løbende optages
børn på holdet.

Det er gratis at deltage, men der er begrænsede antal pladser, så tilmelding
er nødvendigt.
Nærmere information og tilmelding til Mirella Kjærulff, tlf. 6150 4890.

Kirkeyoga
"Du har skabt os til dig, o Herre,
og vort hjerte er uroligt,
indtil det finder hvile i dig"
Sådan skriver kirkefar, filosof og biskop
Augustin i værket ’’Bekendelser’’. Det var vise
ord dengang for 1600 år siden, men de ord taler
også ind i vores virkelighed i dag, for mange af
os har en uro, en længsel eller en higen efter

noget bedre og mere end hamsterhjul, krav og udefrakommende pres og
stress. Kirkeyoga er en form for yoga, hvor der gennem øvelser fokuseres
på at give slip på præstation og overgive sig til det nu, der opstår i
kirkerummet under yogaen.  Kirkeyoga bygger på ’’ Open to Grace
’’tanken. På dansk ’’Åben for nåde’’ Med simple yogaøvelser, bibeltekst
og bøn er der fokus på at overgive sig til selve det nådefulde i livet, som vi
i kirken kalder Gud. På den måde træner man sig i at lukke af for Ego og
tankemylder, og åbne sig for noget større og åbne sig for en indre fred og
ro i sindet, noget man kan få gavn af i hverdagen.
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Vi laver Kirkeyoga i uge 37-40 over 4 tirsdage fra kl. 19.00-20.00 i
Boeslunde kirke. Der er begrænsede pladser, og der er tilmelding til
Mirella (tlf. 6150 4890), som er uddannet yogalærer, og vil guide os
igennem kirkeyogaen.
Medbring din egen yogamåtte eller lån én i kirken. Kom gerne iføre løst,
behageligt tøj, som du kan bevæge dig i. Kirkeyoga er for voksne; både
begyndere og erfarne. Det kræver ingen forudsætninger at deltage, og der
plads til dig uanset hvad du tror og hvilken krop du kommer med.

Kvindetræf
Torsdage i lige uger i tiden

1900-2130
ved

Ellen Margrethe Kudsk Warming
telefon 3036 8557

Strikkedamerne
Torsdage i ulige uger

i tiden 1400-1600
ved

Tove Bejerholm
telefon 6171 6493

Kontaktoplysninger for
menighedsråd og ansatte

Formand: Per Faartoft Ettrup, Boeslunde Byvej 122, 4242 Boeslunde.
Telefon 6463 9770. E-mail: formand4242@gmail.com
Næstformand: Bjarke Pil Mørch, Kirkestræde 4, 4242 Boeslunde.
Telefon: 2364 3497. E-mail: bpm@km.dk
Kirkeværge: Villy Jørgensen, Svanehøjvej 11, 4220 Korsør.
Telefon: 4081 5232. E-mail: kirkevaerge4242@gmail.com
Ikke medlem af menighedsrådet.
Kontaktperson: Gitte Søholt Mortensen, Korsør Landevej 541, 4242
Boeslunde. Telefon 4058 0374. E-mail: bakkely-gaard@hotmail.com
Kasserer og sekretær: Claudia Mørch, Kirkestræde 4, 4242 Boeslunde.
Telefon: 4148 9178. E-mail: boeslunde.mhr.kasserer@gmail.com
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Menigt medlem: Carl-Emil Kronvold Frederiksen, Mosevænget 14, 4242
Boeslunde. Telefon 2310 9014. E-mail: cefrederiksen@stofanet.dk
Menigt medlem: Søren Hilbert Hartmann, Boeslunde Byvej 176, 4242
Boeslunde. Telefon: 2280 8311. E-mail: sabatinis1@gmail.com
Menigt medlem: Lonni Burkal Andersen, Gammelgårdsvej 3, 4242
Boeslunde. Telefon: 4094 6474. E-mail: burkal.andersen@gmail.com
Stedfortræder: Jørgen Toftegaard Christensen
Kirkebogsførende præst: Bjarke Pil Mørch, Kirkestræde 4, 4242
Boeslunde. Telefon: 2364 3497. E-mail: bpm@km.dk
Organist: Mirella Kjærulff, Sønderås 55c, 4200 Slagelse.
Telefon: 6150 4890. E-mail: organist@stofanet.dk
Graver: Asger Hansen, Rennebjergvej 55, 4230 Skælskør.
Telefon 2443 8915. E-mail: boeslunde.graverkontor@mail.com
Bygningskyndig: Thomas Baun Christensen. Ikke medlem af
menighedsrådet.
Regnskabsfører: Ole Hansen Busch. Ikke medlem af menighedsrådet.
Præstegårdsladen: Kontakt Lone Meyer for nærmere information
– Boeslunde Byvej 132, 4242 Boeslunde. Telefon: 6128 8188 efter kl.
1800. E-mail: meyer1901@hotmail.dk

Stående udvalg
Kirke- og kirkegårdsudvalg: Hele menighedsrådet med undtagelse af
kirkeværgen.
Valgudvalg: P.F.Ettrup (formand), B.P.Mørch og S.H.Hartmann

Ad hoc-udvalg
Ladeudvalg: Villy Jørgensen (formand), G.S.Mortensen samt L.Meyer
(tilforordnet.)
Aktivitets- og informationsudvalg: S.H.Hartmann (formand),
L.B.Andersen og B.P.Mørch (kontaktperson til hyggeklub og kvindetræf.)
M.Kjærulff (tilforordnet.)
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Økonomiudvalg:
Udvalgets fornemst opgave er at skabe en gennemsigtighed i forhold til
kirkens økonomi samt at have mulighed for at drøfte den på særskilte
møder for at kunne fremlægge nogle gennemtænkte rapporter til
menighedsråds-møderne.
Claudia Mørch, kasserer (formand), Ole Hansen Busch, Bjarke Pil Mørch,
Villy Jørgensen og Asger Hansen.
Økonomiudvalgsmøder er åbne for alle.

Boeslunde Sogns Hyggeklub
Program for 2022 – 2023

Tirsdag den 4. oktober: Forfatter og kulturjournalist, Erik Lindsø holder
foredraget, ”En fremmed kommer til byen”.
Tirsdag den 18. oktober: Foredragsholder Hans Jørgen Møller holder
foredraget, ”50 fotografier du bør kende”.
Tirsdag den 1. november: Museumsinspektør Trine Borake fortæller om
”Guldfundene i Boeslunde”.
Tirsdag den 15. november: Jørgen Hugo Jensen fortæller om sin
deltagelse i Team Rynkeby og om sin tid søs hos ØK.
Tirsdag den 29. november: Gudstjeneste kl. 1400 med Bjarke Mørch.
Herefter gratis kaffebord i Præstegårdsladen.

-------------------
Tirsdag den 10. januar: Christian Medom holder foredraget, ”Fra
gadebetjent til PET”.
Tirsdag den 24. januar: Tidligere chauffør for kongehuset, Søren
Sørensen, fortæller ”Bag rattet i kronebilen”.
Tirsdag den 7. februar: Generalforsamling med sang og musik – gratis
kaffebord.
Tirsdag den 21. februar: Forfatter Pernille Stockfleth holder foredraget,
”Ellen – velkommen til helvedet”.
Tirsdag den 7. marts: Leif Fabricius, tekstforfatter og foredragsholder,
fortæller om ”En sund sjæl i et sølle skrog”.
Tilmelding til spisning den 21. marts.
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Tirsdag den 21. marts, kl. 1230: Afslutning med spisning og
underholdning med ”Old fashion”. Pris kr. 100,00.

Møderne foregår i Præstegårdsladen i Boeslunde og begynder kl. 1400,
hvis ikke andet er oplyst

Husk fra sæson 2023-2024 koster medlemskab, kaffe og foredrag kr.
250,00 – men husk ligeledes at medbringe kage!

Medlemskort til hyggeklubben
Sælges fra den 10. januar

Alle er velkomne – unge som ældre!

Hyggeklubbens bestyrelse består af følgende:

Formand: Villy Jørgensen      4081 5232  hygge4242@gmail.com
Næstformand: Tove Beierholm    6171 6493
Kasserer: Birthe Nielsen           2074 0526
Sekretær: Hans Pedersen           4020 8756
Menigt medlem: Jane Johansen    2363 3003
Rep. for menighedsrådet: Bjarke pil Mørch 5814 0102

Klubbens program er fremlagt hos Min købmand samt ophængt på op-
slagstavlen sammesteds.

Vel mødte!

Foreningen modtager tilskud fra
Boeslunde Sogns Menighedsråd og Slagelse Kommune

Klubben, kirkens ansatte samt menighedsråd ønsker
alle et herligt efterår

mailto:Bentor6372@gmail.com
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING
Formand/
folkedans

Birgit Falkenberg
Kærebjergvej 20
4242 Boeslunde

58 14 03 34 / 22 74 65 91
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 Lise Antonsen
Attekøbsvej 1
4220 Korsør

 58 38 60 70
la@bogin.dk

Gymnastik /
børneidræt

Charlotte Bang Cruse
Rennebjergvej 140
4242 Boeslunde

23 32 68 36
c_cruse@live.dk

Bestyrelses-
medlem

Minna Rasmussen
Boeslunde Byvej 18
4242 Boeslunde

29 85 03 38
peerminna18@gmail.com

Kasserer Vivi Thiemer
Vester Bøgebjergvej 68
4220 Korsør

53 62 50 08
vivi_thiemer@hotmail.com

Håndbold Pia Sørensen
Svalevej 17
4220 Korsør

58 38 04 91 / 22 61 00 31
ls@io.dk

Kontaktpersoner

Fitness/tennis Inger Frederiksen 23 69 11 66
Tennis Bodil Christiansen 30 70 53 10
BGF hjemmeside: www.bogym.dk

BOESLUNDE LOKALRÅD
Formand Mette Hegelund rygaardhegelund@gmail.com 51 84 02 01
Næstformand Leo Thonesen Leothonesen@hotmail.com 30 70 42 86
Bestyrelse Bjarne Rasmussen bjarnelindras@gmail.com 40 15 19 63
Bestyrelse Brion Grønbæk skydesmolf@live.dk 26 46 44 66
Bestyrelse Jeppe Reitan jeppereitan@gmail.com 20 90 54 07

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

Sekretær Trine Niemann 51 9068 16

mailto:Bentor6372@gmail.com
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Næste nummer af Boeslundebladet udkommer i december 2022
Sidste frist for aflevering af indlæg er søndag d.06.11. 2022

Boeslunde


