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HALFORENINGENS BESTYRELSE
Formand Tommy Bach 21 70 03 42 tommy-bach@mail.dk
Næstformand Ole Jensen 21 76 37 98 boeslundehal@gmail.com
Sekretær Eva Rehder 51 92 04 49 evarehder56@gmail.com
Best.medlem Ole Petersen 22 39 29 93 falkenberg.petersen@gmail.com
Best.medlem Birgit Falkenberg 58 14 03 34 falkenberg.petersen@gmail.com
Kasserer Bente Jensen 30 54 03 77 beaje@live.dk
Boeslundehallens hjemmeside: www.slagelse.dk/boeslundehallen

BOESLUNDEBLADETS REDAKTION

Ansvarshavende redaktør Carl Emil Frederiksen 23 10 90 14 cefrederiksen@stofanet.dk

Redaktør Bodil V. Christiansen 30 70 53 10 bodilvoldby@hotmail.com
Bladudvalg, BGF Inger Frederiksen 23 69 11 66 minisalonen@mail.dk

Bladudvalg, BB Else Hansen 21 78 75 03 elsedagmarhansen@hotmail.com

Bladudvalg, Lokalråd Tina Dalsø Larsen 27 62 51 53 tina.dalsoe@gmail.com

Bladudvalg, Kirken P. F. Ettrup 64 63 97 70 pfettrup@gmail.com

Forside:Boeslunde skole, -værd at kæmpe for!

BOESLUNDE BOLDKLUB
Formand Allan Frederiksen 29 67 85 35 allon@mail.dk
Næstformand Jeanette Kiellberg 51 78 43 54 kiellberg75@gmail.com
Kasserer Eva Rehder 51 92 04 49 evarehder56@gmail.com
Senior/veteran
DBU/DGI

Kurt Petersen
Kenneth Johansen

40 57 58 70 kurtb.petersen@gmail.com
24 28 33 06 kjo@slagelse.dk

Ungdom Gudni Sigurdsson
Allan Frederiksen
Christina Moll Pedersen

42 33 03 96 gudnims@gmail.com
29 67 85 35 allon@mail.dk
50 98 50 72 mollpedersen@gmail.com

Boldbanen Allan Frederiksen
Kenneth Johansen

29 67 85 35 allon@mail.dk
24 28 33 06 kjo@slagelse.dk

Haludvalg Eva Rehder 51 92 04 49 evarehder56@gmail.com
Hjemmeside Gudni Sigurdsson

Eva Rehder
Kenneth Johansen

42 33 03 96 gudnims@gmail.com
51 92 04 49 evarehder56@gmail.com
24 28 33 06 kjo@slagelse.dk

Sponsorer Jeanette Kiellberg
Kenneth Johansen

51 78 43 54 kiellberg75@gmail.com
24 28 33 06 kjo@slagelse.dk

BB´s hjemmeside: www.boeslundeboldklub.dk
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Formanden har ordet …
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Så er vi snart nået gennem de 4 første måneder af denne
sæson og vi håber, alle er kommet i gang med netop den
aktivitet, de kunne tænke sig. Vi har desværre ikke fået
gang i alle de hold, som vi havde ønsket os.
Det er lidt synd for de børn og unge, der godt kunne tænke
sig at spille badminton, at der ikke findes en eneste voksen,
der kunne tænke sig at gøre noget ved det og som oven i
købet med god hjælp kunne starte holdene op igen.
Vi er meget åbne for nye idéer og kunne du tænke dig, vi
skulle starte på noget nyt, håber vi at høre fra dig og har
du lyst at prøve kræfter med at blive instruktør hos os, så
vil der være mulighed for at få inspiration på nogle af DGI’s
mange kurser, som vi kan hjælpe dig med at deltage i.

Ellers vil jeg ønske alle medlemmer,
instruktører og bestyrelse samt læsere

en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.
Vel mødt i 2023 – du kan sagtens nå at være
med på et hold i den sidste del af sæsonen

og så er det naturligvis til halv pris!

HUSK at vi afholder generalforsamling i marts måned, så
hold øje med opslag i udhængsskabet, tavlen hos
MinKøbmand og på vores hjemmeside: www.bogym.dk og
kunne du tænke dig at tage en tørn i bestyrelsen, så lad os
høre fra dig, vi vil meget gerne have friske nye kræfter ind i
bestyrelsen, også som suppleanter.

Venlig hilsen
Birgit.
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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.

Sidste gang før jul er tirsdag 13. december,

hvor vi slutter af med lidt julehygge!

Vi mødes igen efter jul tirsdag den 3. januar 2023!

Mange glade julehilsner 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.
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50 + motion & velvære
Pas på din krop - styrk den

Hver onsdag (sept.-marts) er vi -50+

i Boeslundehallen for at styrke vores krop,så vi får et bedre velvære.

Du kan også nå det endnu,det er aldrig for sent at komme i gang - kom
og vær god ved din krop,brug den og få sved på panden,

til god musik,og forskellige redskaber.

Vi er et blandet hold M/ K  -  så mød bare op!!!!

Sidste gang inden jul er onsdag d. 21/12

Og vi starter op igen d. 4/1

I ønskes alle en RIGTIG glædelig jul & GODT NYTÅR

Mange julehilsner

fra

Inger & Minna

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)



66

BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

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!

Julehilsen fra instruktøren
 Minna
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Ja, så er vi kommet godt fra
start.
I skrivende stund, har vi
vundet 4 og tabt 1 kamp og 3
kampe tilbage inden jul.

Der er desværre ikke kommet så mange nye, som vi håbede på og havde
fået lovning på, så vi kører stadig kun med 1 dame hold.

Men sidder du derude og tænker, at du har lyst til at prøve at spille lidt
bold, nybegynder som øvet, så kom frisk i hallen, vi har altid plads til en
mere!
Vi drømmer stadig om, at kunne få et damehold mere, samt et herrehold!

Julehilsner
Håndboldafdelingen

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

Håndbold
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BADMINTONBADMINTON

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

Vores vintersæson for de voksne er kommet godt i
gang. Det er dejligt at se så mange, der vil spille
badminton. Vi har dog stadig ledige baner.

Spilletider:
Mandag: 16.00-20.00

Onsdag:  16.00-18.00

Fredag:   15.00 - 17.00.  Fællestræning 17.00-19.00

Pris:  400 kr. voksen.

          200 kr. fællestræning

Hvis man har betalt for en fast spilletid, er
fællestræning gratis
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HJÆLP - HJÆLP - HJÆLP
Desværre har vi ikke fundet nogen, som vil tage
sig af vores børnehold. Hvis der skulle være 1
eller 2 voksne, som vil tage sig af
børnetræningen, vil vi i badmintonafdelingen
blive meget glade.
Vores tidligere træner Lonnie, vil gerne hjælpe
jer i gang med træningen.

Du behøver ikke at være uddannet træner.

DGI afholder trænerkurser i løbet af sæsonen, som du kan
deltage gratis i.

BADMINTON  Junior- og børnehold

Er du interesseret så kontakt:

Ole Jensen

mobil 21763798

       mail: b.o.jensen@os.dk
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Folkedans
-kom og vær med!

Torsdag den 22. september startede vi i denne
sæson og er i år kommet op på ca. 24 deltagere,
men der er stadig plads til flere, så kig forbi en
torsdag aften kl. 19-21 i Præstegårdsladen og prøv
selv at se, hvor sjovt, vi har det.

Vi bruger ikke dragter, hvis det skulle forhindre dig
i at møde op.

Sidste gang før jul er 15. december, hvor vi spiser
sammen og hygger os og ellers starter vi igen
torsdag den 5. januar.

Glædelig jul og godt nytår ønskes til alle dansere,
instruktør og spillemænd.

Inger, Ole og Birgit.

Sjov Motion
– Motionscafe på Møllebakken

Vi er ”still going strong” og har det rigtig hyggeligt med
vores hold tirsdag formiddag fra 10.30 – 11.30.
Vi får rørt os til musik, spillet badminton med balloner og
fluesmækkere samt kastet med bolde m.m.

Kom og besøg os, hvis du har lyst til at prøve at være med.

Rigtig glædelig jul og godt nytår til alle.

Birgit
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Yoga

Yogierne på holdet giver udtryk for øget styrke og
kropsbevidsthed igennem sæsonen og efter ferierne
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.

Vi har plads til flere, så hvis du gerne vil være stærkere og have det
sjovt samtidig, så kom og vær med.

Vi dyrker yoga i behageligt tøj og med 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.

Julehilsen fra Miee Swendsen
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Igen - et godt KRÆMMERMARKED
God stemming, næsten udsolgt af boder og godt
fremmøde af købelystne  “gæster”!

Som kræmmer er det altid et lotterispil, hvor
meget man får solgt, det der sælger den ene gang er yt næste gang,  -  men
sådan er ”gamet`” når man er kræmmer!

Tak til alle som hjælper til ved opsætning af borde
og hjælper Birgit i caféen

Mange hilsner fra
INGER &JUDITH

Tennis

Indesæsonen er i gang og der spilles fra
8.00 - 13 om lørdagen. Hvis man gerne vil
spille, men ikke har fået en tid endnu, kan man henvende
sig til mig, så finder vi ud af det!
Hvis du mangler en makker, kan jeg måske også hjælpe
med kontakt til de nuværende spillere.

Mange julehilsner fra
formand for tennisafdelingen

i BGF
Bodil

tlf. 30 70 53 10!

v. Bodil Voldby Christiansen

KRÆMMERMARKED
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Mænds Mødested/Det Gamle Klubhus

Vi har gennem året sat vældig skik på området
omkring boldbanerne, shelter og bålhytten samt
Motionsoasen. Mændene mødes stadig hver fredag

fra kl. 9 til ca. 11 i Det Gamle Klubhus, så du er hjertelig
velkommen til at deltage her.

Der er også kommet vældigt styr på alle de gode bøger, vi har
fået og der bliver jævnligt sat nye tilbud ud i skabet, du kan
låne/tage med dig.

I løbet af sommeren har der også været åbent i huset
om mandagen, hvor man har drukket kaffe sammen
efter en tur på Krolfbanen.

Er det noget for dig, så kom og besøg os fredag eller mandag
eller sig til, når du har tid for at komme og se nærmere.

Glædelig jul og et godt nytår ønskes I
alle

af teamet fra Mænds Mødested
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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

En vellykket efterårssæson i BB

Vi har fået afsluttet vores nye hegn projekt, en kamp som har stået på i
mere end ti år og som i den grad har pyntet og ikke mindst nu kan gøre det
gavn, som et boldhegn gør og næsten uden forhindringer, udover et
vandrør, der ikke var tegning over!

Aktivitetsdag

Vi afholdte i august sammen med de andre foreninger en aktivitetsdag, som
var begunstiget af dejligt vejr og en masse glade mennesker.
Tusind tak for opbakningen til dette og tak til alle de frivillige og vores
lokale købmand for at det kunne lade sig gøre
Vi prøver igen næste år og vil du være med i teamet omkring dagen, så sig
endelig til!
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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
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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
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Sportsligt er det også gået fint.

Bold og bevægelse for vores de helt små træner flittigt hver søndag.

Vores U9 hold har deltaget i en del stævner med succes og ved det
afsluttende medaljestævne vandt begge hold deres pulje.

Vores 8 mands U12 hold vandt deres meget tætte række og samme
kunststykke gjorde vores U17 11 mands hold.
Stærkt arbejde af både spillere og trænere
Tak for stadigt stigende tilskuerantal til vores ungdomskampe, det elsker
spillerne

Serie 4 holdet kæmper lidt med at få stabile resultater så
de sluttede lige udenfor top 6

8 mands Oldboys og 11 mands veteraner blev 2er i
deres række og 8 mands Super veteraner sluttede 5er

Vi oplever stadig at der dukker nye medlemmer op, specielt hos vores
børnehold, så vi har altid brug for flere frivillige hænder til at hjælpe vores
forskellige teams, så kom frisk op af sofaen hvis du kan undvære en time
eller to.

Forza BB

Nye medlemmer
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Juletræstænding
Nu nærmer vinteren og julen sig og det
betyder, at vi er ved at forberede os på byens
juletræstænding den 19. nov.
Når bladet uddeles er dette formentlig
allerede afholdt, men i skrivende stund er vi i
gang med forberedelserne.

Også i år kommer der hesteoptog, arrangeret
af Neble Naturridning og

Erhvervsnetværket.
Espe har sponsoreret et juletræ til byen

- så det er dejligt.

Der er sat en
skumringstimer på
juletræskæden, så vi
sparer så meget som

muligt på strømmen, men dog alligevel har nogle
timer med lys på træet.

Og så er det Lokalrådet og alle de frivillige hjælpere,
som sørger for at træet kommer op at stå og arrangementet glider… Og
det er lige dét, man kan i sådan et lille landsbysamfund som vores. Vi
hjælper hinanden og får tingene op at stå!
Det kan godt være Slagelse Kommune skal spare en masse penge og bl.a.
lukker vores lille, fantastiske skole, men humøret og sammenholdet
herude kan de heldigvis ikke spare væk!

Butiksforeningen og
Thomas/Min Købmand
sørger for gratis æbleskiver,
gløgg, varm kakao og
slikposer til børnene.
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Sodavandsdisko
-i september gik igen over al forventning. Vi havde i “sidste sekund” fået
flyttet festen til et større lokale, så der var plads til alle. Det var en god
beslutning, da vi fik virkelig mange festglade børn og unge på besøg. Der
var liv og glade dage og musik og dans for fuld gas! Der kom over 165 og
festede med os virkelig fedt. Og der var mange, som kom udenbys fra, fedt
at det har bredt sig og vi får besøg fra nær og
fjern.
Tak til de søde frivillige hænder, som hjalp os,
og en særlig tak til de unge knægte, som
frivilligt gav en stor hånd.
Vi håber det kan være med til, at de en dag
har lyst til at føre det vigtige lokalrådsarbejde
videre.
Vi holder selvfølgelig disko igen den 3. marts
2023 - så glæd jer og ha´ dansemoves’ne klar!

Nye boliger på Borgbjergvænget
- Den 1.10.22 var de nybyggede, flotte
boliger indflytningsklar alle sammen, og
alle 20 boliger er lejet ud.
Det er en stor succes, og der er heldigvis
mange, der ønsker at bo i vores skønne
landsby.
 Fedt at det er kommet i stand og nu
endelig er beboet.

Byggeriet er blevet fulgt fra
første spadestik til indflytnings-
klare!
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Boeslunde-film
- Hvis I ikke allerede har set det, så er vores nye Boeslunde-film
udkommet. Det er Landsbyfilm, som har kontaktet Lokalrådet for snart
længe siden om at producere en film om Boeslunde og vise hvad vi har at
tilbyde her i byen. Landsbyfilm har stået for indsamling af sponsorater fra
private firmaer til finansiering af filmen. Tina og Mette fra Lokalrådet har i
samarbejde med Landsbyfilm planlagt og produceret filmen. Den blev
optaget på dagen, hvor der også var aktivitetsdag på boldbanerne. Vejret og
rammerne var helt perfekte for at vise byen fra sin bedste side. Derudover
fik vi lov at optage en del af filmen på en
adresse på Slg. Landevej med den perfekte
landsby/Morten Korch stemning - Tak for det.

Vi var også så heldige at få lov at låne en traktor
midt i høsten og med kort varsel - så 1000 tak til
alle, der har hjulpet os med filmen - både med
locations, rekvisitter og som
“statister/skuespillere”!
Uden jer var der ikke blevet lavet så fin en film.

Boeslunde Lokalråd ønsker alle en glædelig jul og godt nytår - pas godt på
hinanden! Vi glæder os til at tage fat på et nyt år, hvor der helt sikkert
kommer en masse nye, spændende projekter.

Tak for et godt år 2022.
Mette/Lokalrådet

Find filmen på
vimeo.com/760273876

eller på Lokalrådets
Facebookside
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KIRKENYT

Formanden har ordet...

Jeg må beklageligvis meddele, at organist Mirella Kjærulf af forskellige
årsager har fratrådt sin stilling ved Boeslunde kirke og stillingen bliver
genopslået.
Det betyder, at vi kan forvente stillingen besat af vikarer helt frem til maj
næste år, ligesom følgende annoncering er udsendt fra Boeslunde Sogns
Menighedsråd:
Det er med beklagelse at menighedsrådet ser sig nødsaget til at indstille
følgende aktiviteter fra skrivende stund og frem til foråret:
Juniorkor - Børnekor - Pigekor og Babysalmesang.
              -------------------------------------------------------------
Ud over ved Kunst & Kirke vil kirken indtil videre kun være opvarmet
ved kirkelige handlinger.

Udtalelse fra Boeslunde Sogns Menighedsråd
Boeslunde Sogns Menighedsråd og Landsforeningen af Menighedsråd har det
sidste stykke tid lavet en gennemgang og opmåling af de ansattes stillinger.
Dette har ført til, at organisten er blevet varslet ned i tid, hvilket reelt foregår ved
at afskedige og genansatte under ændrede vilkår. Inden afskedigelsen er der
høringstid. Her har organisten valgt ikke at komme med oplysninger, der ville
kunne påvirke stillingens opmåling, samtidig med at hun har takket nej til
ansættelse på de ændrede vilkår.
Menighedsrådet har IKKE nedskåret aktivitetsniveauet i kirken, blot tilpasset
stillingsstørrelsen efter de opgaver, der er/var i stillingen.
Stillingsberegningen er ikke hemmelig og offentliggøres hermed på kirkens
hjemmeside.
De anførte timetal pr. opgave er jævnfør med satserne, der findes på
organistforeningens hjemmeside.

Der kan ydermere tilføjes at
�� Menighedsrådet er forpligtet til at stille en organist til rådighed til
       gudstjenester og kirkelige handlinger. En organiststilling ved Boes-
       lunde Kirke, der udelukkende er baseret på dette, ville være normeret til
       15%, svarende til 5-6 t timer om ugen. (fortsættes næste side)
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�� Menighedsrådet kan efter eget skøn afsætte flere opgaver og timer til or-
ganisten. Dette er tilfælde ved Boeslunde Kirke, hvor der er tilføjet ca. 17
timer om ugen til andet arbejde i kirken.

�� Menighedsrådet har i sin nye stillingsudmåling IKKE skåret ned på hver-
ken kor, dagplejesalmesang, babysalmesang eller plejehjemsaktiviteter.
Der kan desuden nævnes, at man for korenes vedkommende har indregnet
kor i alle skoleuger, selvom koret typisk holder længere sommer- og jule-
ferie end skolen.

Det er menighedsrådet hensigt, at der til sommer 2023 findes en ny organist på 23
timer, som igen sætter gang i musiklivet. Indtil da vil kirken kun musikalsk
betjenes til gudstjenester og kirkelige handlinger af organistvikarer.

Menighedsrådsvalg
Ved menighedsrådsvalget tirsdag den 20. september blev følgende valgt:

1. Claudia Mørch
2. Linda Andersen
3. Per Faartoft Ettrup
4. Ida Agnete Michael Fogh Kiberg
5. Charlotte Bang Cruse
6. Villy Helmer Jørgensen
7. Lonnie Alice Burkal Andersen
8. Anette Mortensen
9. Jane Gammelgaard Hansen

Herfra skal lyde et stort til lykke med valgene – og ikke mindst en stor tak
for opbakningen.
Det nye menighedsråd konstituerer sig i løbet af november og tiltræder den
1. søndag i advent for en toårig periode. Det betyder, at Carl-Emil
Kronvold Frederiksen, Gitte Søholt Mortensen, Søren Hilbert Hartman og
Jørgen Toftegaard Christensen med tak forlader rådet.

Menighedsråd og kirkens ansatte ønsker alle en glædelig jul!



2424

KIRKENYT

Præstens klumme
Bjarke Pihl Mørch

Julen handler om ”Det Glædelige Budskab” – Evangeliet – nemlig at Gud
er kommet til jord. Derfor hænger man tit trommer og horn på juletræet, så
man højlydt kan gøre det glædelige budskab kendt for alverden.
”Frygt ikke; thi se, jeg forkynder eder en stor glæde, som skal være for
hele folket. Thi eder er i dag en frelser født i Davids by; han er Kristus,
Herren! Og dette skal være jer et tegn: I skal finde et barn svøbt og
liggende i en krybbe.”
Nu er der selvfølgelig kommet en ny oversættelse, så de nye generationer
kan følge med, men sådan lød det dengang, da vi andre var børn. Dengang
var Maria også frugtsommelig. Det kunne jeg godt lide – dét lød dejligt!
Fra 1992 ventede hun bare et barn i stedet. Det ødelagde lidt det hele. Jeg
kunne bedre lide dengang, hun var frugtsommelig. Jeg var faktisk lige ved
at skrive, at jeg synes, at vi skal gøre hende frugtsommelig igen – men det
kom ligesom til at lyde lidt forkert.
Under alle omstændigheder er en lille ny en god nyhed. Og julen er kort
sagt det glade budskabs tid. Det kan vi godt liiiige tåle at blive mindet om.
Boeslunde er jo på mange måder en ganske særlig by. I Hyggeklubben
havde vi for nylig et skønt foredrag om de arkæologiske fund – og når man
sådan har siddet i to timer og kigget på billede efter billede af alle de
fantastiske skatte i sølv og guld, som er blevet gravet op af markerne – ja,
så står det klart, at man bor et ganske særligt sted. Endda et sted, der har
været særligt igennem flere tusinde år.
En anden ting, som gør at Boeslunde skiller sig lidt ud, er netop folks
forkærlighed for budskaber. Hér taler jeg ikke kun om de glædelige bud-
skaber, men også om de mindre sjove. Boeslunde har simpelthen verdens-
rekord i autogenereret sladder. Det er måske ikke supergodt, men det er da
i det mindste en rekord. I de fleste byer skal der jo gerne én eller anden
form for fakta til, før folk taler om det.  I Boeslunde besidder man derimod
en sjælden kreativ evne til at tage to ting, der ikke har noget som helst med
hinanden at gøre, og trylle dem sammen til en højere enhed.
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 Så hvor det jo nok er meget normalt i det ganske land, at det rygtes, hvis
slagterens Emma og bagerens mellemste søn, Birger, har flettet fingre midt
på torvet og, hvem ved, måske endda kysset hinanden midt på mulen – så
har folks fantasi hér på stedet slet ikke brug for den slags håndfaste beviser.
Næ nej – blev Birger blevet set i byen om torsdagen og Emma set bag
disken i faderens forretning om fredagen, så var der jo nok noget om det.
Det kan man da sagtens få en historie ud af. Og selv
hvis folk godt ved, at de to ikke kan døje hinanden, så
ville det jo næsten være synd at lade sådan en god
historie gå til spilde, bare fordi den ikke passer.
På min allerførste dag på arbejde i byen blev jeg, efter
gammel skik, budt velkommen med de sidste
nyheder: ”Har du hørt, at præsten…” Og tænk sig, det
vidste jeg slet ikke! Hér kunne nogen måske med
fordel overveje at få sig en ny hobby. Man kunne for eksempel hækle eller
gå på jagt. Jeg hæklede for eksempel engang en ulden hue til min ene søn,
som bragte stor glæde, lige indtil den blev kogevasket. Man kan også lære
at spille mundharmonika – så siger man i hvert fald ikke noget forkert så
længe.
Som præst er man – af uransagelige årsager – utrolig interessant. Folk i
byen forholder sig lidt til præsten, som Billedbladet gør til Dronningen. De
skal nok finde på noget. Til gengæld har jeg kun én kjole og ingen
diamanter, så dér hører sammenligningen altså også op. Det ville ellers
pynte.
Det er faktisk lidt synd, at folks kreative superkræfter bliver spildt på den
måde. Man har det meget sjovere, når de blev brugt til noget positivt. For et
par tusind år siden – omtrent dengang Jesusbarnet lå i krybben – blev byens
kreative kræfter tilsyneladende brugt på at lave store, imponerende guldkar.
Det kunne man da godt tage op igen.
Og så kunne vi også tage ved lære af englen i juleevangeliet og bringe et
godt budskab. – For de gode budskaber, de gør faktisk verden lidt bedre –
og til et meget rarere sted at være. Så hér er altså mit forslag til et
nytårsforsæt: Fortæl en positiv historie om én du kender hver dag. Så varer
julen jo nærmest hele året!
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Gudstjenester
27. november 11:00: Første søndag i advent

29. november 14:00: Hyggegudstjeneste

11. december 10:30: Tredje søndag i advent

24. december 15:00: Juleaften

25. december 10:30: Juledag – kirkekaffe

1. januar 1400: Nytårsgudstjeneste med bobler og kransekage

15. januar 10:30: Højmesse – kirkekaffe

29. januar 10:30: Højmesse – kirkekaffe

12. februar 10:30: Højmesse – kirkekaffe

26. februar 10:30: Højmesse – kirkekaffe

2. marts 10:30: Højmesse – kirkekaffe

26. marts 10:30: Højmesse - kirkekaffe
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Kontaktoplysninger

Kirkebogsførende præst:
Bjarke Pil Mørch, Kirkestræde 4, 4242 Boeslunde.
Telefon: 2364 3497. E-mail: bpm@km.dk

Organist: (vakant)

Graver: Asger Hansen, Rennebjergvej 55, 4230 Skælskør.
Telefon 2443 8915. E-mail: boeslunde.graverkontor@mail.dk

Da det nye menighedsråd i skrivende stund ikke har konstitueret sig,
henvises til kirkens hjemmeside boeslundekirke.dk for øvrige
kontaktoplysninger.
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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, fortæl-
ler ”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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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

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!

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.
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Gemt, glemt – nu genfundet og
nypudset

Under denne lidt kryptiske overskrift gemmer der sig
lidt lokal kultur- og personalhistorie. Den kommer her:
Som den førstefødte af en børneflok på syv af købmand

i København, Didrik Barthold Beck-
mann og Anna Maria Könemann, blev han i 1712 døbt Hermann
Dominicus Didriksen Beckmann. Efter endte studeringer og udenlandsrejse
blev han af kirkeejeren, Christian Berregaard til Borreby, som den 11.
efterreformatoriske præst kaldet til Boeslunde Sogn i 1741.
Både Beckmann og hans hustru, Maren Hansdatter Haagen, havde rødder i
det velhavende, københavnske borgerskab, hvilket forhold blandt andet gav
sig udslag i erhvervelsen af den her viste sygekalk, bestående af etui, kalk
og disk.
Under sin rejse på Fyn og Sjælland besøgte historikeren, Jacob Langebek,
blandt andet Boeslunde Præstegaard – han skriver ”Mandagen d. 22. aug.
[174] vare vi alle her fra Gierdrup til Giest hos Hr. Bechman i Boeslunde
Præstegaard og bleve meget vel tracterede.” Der manglede altså intet.

Sygekalken af københavnsk prøvesølv (tretårnet = en lødighed på 830 ‰,)
12,8cm høj med sekstunget fod, sekskantet, indknebet skaft, midtdelt knop
med 2x6 bukler, oprindeligt bæger. På foden et graveret våben (mand med
stav i den ene hånd, skriftbånd i den anden,stående i vand til knæene og
årstallet 1741 – altså et ”talende” våben = bækmand.
Mestermærke for Johan Jørgen Schowert, 1738, først i København senere
Fredericia samt stadsgardeinens, Peter Nicolaj van Havens lødigheds-
stempel. = garderer for/kontrollerer ædelmetallers lødighed.
Disken med graveret hjulkors; under bunden samme
mestermærke samt HDB 1741 for Herman Dominicus
Bechmann.
Se hans og hans hustrus epitafium i kirkens tårnrum.
Fik jeg nævnt, at han i 1770 blev valgt til provst i Slagelse
Herred to år før sin død.
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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
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Næste nummer af Boeslundebladet udkommer i marts 2023.
Sidste frist for aflevering af indlæg er søndag d. 12.02. 2023

Boeslunde


