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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Formanden har ordet …
Velkommen til den nye sæson
Så skal vi snart i gang med sæson 2018 – 2019 og igen i år
vil vi være i stand til at tilbyde en bred vifte af aktiviteter.
Se programmet inde i bladet.
Vore formænd for de forskellige afdelinger samt
instruktørerne har gjort et stort stykke arbejde for at skabe
et så godt og alsidigt program, som vi håber, vore brugere
vil tage godt imod.
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.
Venlig hilsen
Birgit

HUSK vores hjemmeside: www.bogym.dk så du kan følge
med i vore aktiviteter og arrangementer m.v.
Kig også i udhængsskabet, når du kommer forbi
Dagli’Brugsen.
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING
Gymnastikafdelingen
I skrivende stund har vi stadig sommer, varme og masser af sol. Sikken en
sommer.
Vi er nu på vej til den kommende sæson med de indendørs aktiviteter. Der
er dog stadig mulighed for at benytte vores udendørs træningsområde.
Vores gymnastikhold starter d 3. september. Det har været et puslespil som
vanligt, at få besat instruktørpladserne. Vi må desværre sige farvel til Lars,
Kamilla og Mike, som skal afprøve andre
udfordringer enten privat eller andet regi som Vi har en ledig tid
at være soldat.
tirsdag fra 16:00-19:00 i
Men så siger vi endnu en gang velkommen
tilbage til Trine. På spring vil hun ses i
hallen. Så er du
samarbejde med Linda og Kathrine. På vores
uddannet instruktør og
nye familiehold vil hun ses med hendes
skønne familie som hjælpere. Samtidig siger
ønsker et hold, evt.
vi velkommen til Caspar Fagaragan Østerberg
parkour eller anden ide,
på Spilopperne.
Tider for vores hold vil stå andet sted i
så kontakt bestyrelsen.
Bladet.
Vi mangler en mandlig hjælper på spilopperne. Vi håber, at evt. en
forælder vil melde sig til at hjælpe med at opstille og sætte de (for børn)
tunge redskaber på plads.
Ang: instruktørønsker/arrangementer, så er vi behjælpelige med kurser, og
har mulighed for at bane vejen for nye tiltag. Vi i bestyrelsen er en del
frivillige, som er villig til at give en
hjælpende hånd og yde støtte.
Håber at se rigtig mange
ere.
motionister, nye som tidlig
Vel mødt i vores forening.
og
r
Unge som gamle fra næ
Udvalgsformand,
gymnastik
en
fjernt, som ønsker at være
Bente Christophersen
del af vores fantastiske
Tlf: 26290791
foreningsliv.
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Mandag
16:30-17:30
17:30-18:30
18:30-19:30
Tirsdag
10:30-11:30
19:00-21:30

Spilopperne 3-5/6 år
Springhold
Urbanize 8år-voksen

Instruktørteam
Instruktørteam
Mette

Sjov motion
Møllebakken plejecenter
Håndbold, damer

Birgit og Vibeke

Onsdag
09:00-10:00 50+Motion og velvære
samt stolehold
16:30-17:30
17:30-19:00
18:00-22:00
Torsdag
19:00-21:00

Vagn (opstart 14/8)

Inger og Minna

Badminton (miniton) 5-8 år Lonnie og Signe
Badminton, junior 9-15 år Lonnie og Gitte
Badminton, voksne

Folkedans,
Præstegårdsladen

Fredag
16:00-19:00

Badminton, voksne

Lørdag
08:00-10:15
10.30-11:30

Tennis, indendørs
Familiegymnastik

John (Start 27/9)

Opstart 13/10
Instruktørteam

5

BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING
Lidt om holdene…

Springholdet:
Springholdet er for dig der er startet i 0.
klasse og som er frisk på springgymnastik.
Vi arbejder med grundspringene, vejrmølle,
håndstand og saltoer. Derudover træner vi i
trampolinen og med andre sjove spring. Vi
glæder os til at byde velkommen til gamle
såvel som nye gymnaster.
Instruktører: Trine, Katrine og Linda

SPILOPPERNE
Gymnastik for børn i alderen 3-6 år. Man
SKAL fylde 3 år i 2018 for at være med
Der bliver gang i hallen med sjov, ballade
og udvikling. Vores timer vil handle om
redskaber, leg og god muligheder for
udvikling.
Vi arbejder med at udfordre børnene motorisk og rytmisk. Vi tager
redskaber frem og afprøver grænser.
Vi glæder os til at se nye som gamle gymnaster til en herlig sæson.
Vi kunne godt bruge lidt ekstra stærke kræfter, som vil være behjælpelige
med redskaberne
Gymnastisk hilsen fra
Ronja, Caspar og Randi
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Familieholdet

for børn fra ca 8 mdr. til 4 år og deres Lørdage 10.30 til 11.30.
familier.
Vi leger og leger og leger
sammen. Aktiviteterne er tilrettelagt så de
tilgodeser de små, men store søskende kan
sagtens være med og have det sjovt.
Grundlæggende arbejder vi med redskaberne og
skaber sjove legemiljøer, der stimulerer og
understøtter børnenes motoriske udvikling. Alle
er velkommen, børn og far eller børn og mor eller
bedsteforældre, mostre eller naboen. Hele familien er aktiv
og derfor er indendørssko eller allerhelst bare tæer og tøj man kan bevæge
sig i et must!
Instruktør: Trine

Priser:
Miniton

300 kr

Spilopperne, Urbanize og Springhold (incl. t-shirt) op til 14 år 350 kr
Stolehold og 50+ ( uden t-shirt)

350 kr

Badminton, Urbanize fra 15år og evt andre voksenhold

400 kr

Håndbold

800 kr

Folkedans pr person

460 kr

Familieholdet pr familie

500 kr
VEL MØDT
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

En sommer som siger "SPAR 2 " med varme-dejlige aftener-strand badeferie og masser af det vi danskere kalder
"HYGGE"--Men det går ikke længere, varme eller ej, vi må
igang igen, - kroppen skal holdes ved lige.

Mød op:
M/K - onsdag d.5/9 kl. 9.00 i Boeslundehallen
og få arbejdet kroppen godt igennem til god musik, og føl velværet ved at
være i gang!!
Er du ikke så mobil, så er Minna klar til at motionere med dig på
stoleholdet (samme tid og sted)
Husk en kaffekop, da vi hygger efter gymnastikken over en kop kaffe, som
B.G.F. gir`
Hilsen og på gensyn
INGER: 23691166
MINNA: 29850338
PS: ved du, at jordbær med fløde??,-ja det må du godt, ----1/3 af
det fedt din krop skal bruge -- bør komme fra rigtig smør -mælk
og gode osteDet hjælper på dit immunforsvar og giver dine muskelceller gode
arbejdsbetingelser,- og giver dig ikke for højt kolesteroltal!!!
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URBHANIZE
for unge og voksne i Boeslundehallen.

mandag kl. 18.30-19.30
- KOM GLAD .
G DANS MED
GRIN, SVED, O
OS !

Find os på facebook
URBHANIZE BOESLUNDE.

s
Folkedan en 27.

rsdag d
-starter to
r kl. 19.00
septembe sladen.
ård
i Præsteg

Sjov Motion på Møllebakken
Der er gang i den hver 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.
Instruktører er Vibeke og Birgit
og en sæson på ca. 45-46 uger
koster 250 kr.

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. 24 torsdage
12 før jul og 12 efter, 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.
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BADMINTON
sæson 2018-19
Efter en varm og solrig sommer er vi klar til at tage hul på en ny
badmintonsæson. Vi vil igen tilmelde et herre- og 2 mixhold til
turneringsspil.
Vi fortsætter fællestræningen om fredagen, med tilmelding på
Facebook ”Boeslunde badminton”. Alle kan tilmelde sig.
Spilletider i
Boeslundehallen:

Tilmeldin
g bad
Onsdag 15

mintontid
er:

. aug. kl. 1

i klubloka
let.

Mandag: 20.00-22.00
Onsdag: 15.00-16.00
(børnetræning 16.30-19.00)
19.00-22.00
Fredag:
15.00-17.00
(fællestræning 17.00-19.00)

9.00

Priser:
400 kr. for voksne og juniorer
300 kr. for. Miniton.

Første spilledag
mandag d. 3. sept.

Kontaktpersoner:
Badmintontider/turnering. Ole Jensen tlf. 58140266 – 21763798
b.o.jensen@os.dk
Boldsalg. Ole Jensen tlf. 58140266 – 21763798
Børnetræning. Lonnie Frederiksen tlf. 22278407 allon@mail.dk
Camilla Frederiksen tlf. 21347711
Gitte Hansen tlf. 25211122 ravnemarken47a@msn.com

Badmintonudvalget
10

BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING
Badminton, ungdomsafdelingen 2018-19

n nye
Så starter de
so n !
badmintonsæ

Kom til Miniton
om onsdagen
fra 16.30 til 17.30.

Første træningsdag er
onsdag d. 19/9
Junior
Juniorholdet er som udgangspunkt
for børn på ca. 8-15 år, og vi træner
hver onsdag fra. 17.30 – 19.00.
Er du 8-9 år, og aldrig har gået til
badminton før, anbefaler vi, at du i
stedet starter på miniton holdet.
Kontakt evt. Lonnie på 22278407,
hvis du er i tvivl.
Træningen er en blanding af en
masse øvelser, hvor vi lægger stor
vægt på, at du skal lære de
grundlæg-gende badmintonteknikker, samt badmintonspil, hvor
vi forsøger at bruge det, vi har lært i
de tekniske øvelser. Og så skal vi
selvfølgelig have det sjovt, med leg
og sjove spiløvelser.
Vi glæder os meget til at se jer
Hilsen Lonnie, Gitte og Camilla

Miniton er for de 5-7 årige samt
ældre børn, som ikke har gået til
badminton før. Gennem en blanding
af leg og sjove badmintonøvelser,
får børnene lært de helt grundlæggende badmintonteknikker.
Det er til miniton et krav, at alle
børnene har en forælder eller anden
voksen med til træningen, som
absolut ikke behøver at have nogen
badmintonmæssige færdigheder,
men er uundværlig som hjælper. Og
så er det også bare super hyggeligt,
når både børn og voksne kan være
aktive sammen.
Har du spørgsmål så kontakt Lonnie
på 22278407
Vi glæder os meget til at se jer
Hilsen Lonnie og Camilla

Til jeres forældre:
På juniorholdet er det ikke et krav, at børnene har en forælder med til
træningen, men jo flere hjælpende hænder vi har, jo bedre træning kan vi
give jeres børn. Derfor sætter vi stor pris på, hvis du/i engang imellem vil
deltage i træningen som hjælper, og det kræver absolut ingen
badmintonmæssige færdigheder.
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HÅNDBOLD

TENNIS
Det har indtil nu været en tør,
varm og alt for stille sommer
på tennisbanerne - men det
kan ændres! Vejret har skiftet
og I kan stadig nå at melde jer til og
få nogle gode motionstimer. I kan
oveni i købet varme
op på de nye
udendørs
motionsredskaber
ved siden af
tennisbanerne!
Ring til Bodil
(30 70 53 10) og få
et godt tilbud!
Banerne lukker ned efter uge 42, alt
efter hvordan vejret arter sig!

Indendørs træning
er lørdage fra kl. 8.00 – 10.15.
Officiel start den 7. okt., men vi
bliver ude, så længe vejret er til det!

Så er en ny sæson ved at
starte op, denne gang er vi
kun Boeslunde, da Ruds
Vedby ikke ønskede at
forsætte samarbejde pga. afstanden.
Vi ser frem til at byde Vagn
velkommen tilbage på trænerposten
igen.
Vi starter damehold op
tirsdag d. 14 august kl. 19.00.
I første omgang træner vi bare
tirsdage kl. 19.00-20.30, med
mulighed for, at vi tager nogle
fredage til hjælp igen, hvis
der bliver ønsker om mere
træning.
Vi håber at se flere gamle som nye
spillere, da vi altid har plads til lige
dig på holdet �

Hilsen
BGF´s tennisudvalg

Varme sommerhilsner
Håndboldafd.

Tilmelding til indendørs:
Ring til Bodil, 30 70 53 10
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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 an
vist
rummet og maskine
rne, så
kontakt Inger, tlf.
58 38 52 67

Ordensregler for Fitness
1. Kontingent 100,- kr. pr. måned. Minimum 1 måned betales ved
tilmelding.
2. Ved tilmelding udleveres en polet til fitnessdøren, som du med
din underskrift forpligter dig til ikke at give videre. Depositum
200 kr.
3. På samme blanket skriver du under på, at det er på eget ansvar
du træner med fitnessmaskinerne.
4. Så længe du har poletten, er du medlem og du forpligter dig
til at betale 100 kr. pr. påbegyndt måned (8 dages
betalingsfrist). Hvis du ikke vil træne mere, skal du melde fra
ved at aflevere poletten til Dorthe.
5. Hvis du ikke betaler, inaktiveres poletten og depositum er
tabt.
6. Kun betalende må være i rummet! Der kan købes gæstekort hos
Dorthe for 20 kr. pr.gang.
7. Misbruges poletten eller fitnessmaskinerne medfører det
bortvisning.
8. Forlad lokalet, som du selv ønsker at modtage det!
9. Der ophænges medlemsliste
10. Børn under 15 år må IKKE benytte fitnessmaskinerne.
11. Fitness kan benyttes hver dag kl. 7.00 til 22.00

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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STORT

KRÆMMERMARKED

Hobbyarbejder
Kræmmere
- Nyt og Brugt
Søndag den 21. oktober
kl. 10 - 15
I Boeslundehallen
Kom og gør et godt køb!
STADEPLADS
selv
Kunne du tænke dig
en
r
at være kræmmer fo
dag?

Det vil o
gså være
m ulig t a
t købe k
affe
m.v. i
Boeslun
de
G ym na s
tikforen
Sportsca ings
fe.

.
Et bord koster 150 kr
ng
di
el
m
Betaling ved til
Ring
Inger: 23 69 11 66
Judith:61 37 50 41

Arrangør:
Boeslunde Gymnastikforening
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Årets
OK
check
på 25.350,21 bliver
her overrakt de 2
foreninger i maj 2018
Har du ikke et kort, så skynd dig
Tak til alle jer, der flittigt har brugt deres
at kontakte en af os og se alle de
OK-kort til vores fordel.
muligheder, du får med det, både
køb af benzin, fyringsolie og
som betaling ved Storebælt og Øresundsbroen.
Vi har endvidere både en el-aftale og en mobil-aftale, som giver lidt penge
i klubkasserne, så du kan også støtte os, hvis du har OK som el-leverandør
eller et OK mobilabonnement, blot dit OK kort så er tilknyttet vores
sponsoraftale.
Venlig hilsen Allan & Birgit

Kursus i førstehjælp
Tirsdag den 25. september fra kl. 15.00—19.00
Boeslunde Gymnastikforening har planer om at oprette et
kursus i førstehjælp (genoplivning, brug af hjertestarter)
her i efteråret.
Kurset er for alle interesserede blandt andet med henblik
på at få så mange som muligt til at være fortrolige med
hjertestarteren og vil finde sted i Boeslundehallen.
Der er plads til 16 og er du interesseret i at deltage, så
ring til Birgit tlf. 22 74 65 91.
Venlig hilsen Birgit Falkenberg
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Nyt fra Brugsen

Boeslunde

Den 21. juni 2018 blev der fyldt godt
og vel op i præstegårdsladen af
borgere fra by og land.
Boeslunde Byvej 137
HVER DAG
Tlf. 58 14 00 01
Brugsbestyrelsen havde indkaldt til
ÅBENT 7-19!
borgermøde, og dagsordenen var
butikkens skrantende økonomi med risiko for en snarlig lukning.
Det mest nødvendige tiltag var en hurtig kapitalindsprøjtning for at få
stabiliseret likviditeten, og bestyrelsen lancerede to måder at støtte på,
nemlig ved køb af støttebevis samt ved at få oprettet en debitorkonto,
hvorpå man indbetaler et beløb, som man så efterfølgende anvender, når
man handler.
Under mødet var der et par workshops, hvor deltagerne blev spurgt om
deres meninger og forslag til hvordan man kan ændre udviklingen og få
større omsætning, og der kom rigtig mange gode tilkendegivelser.
Siden borgermødet og indtil her i starten af august er der sket mange gode
ting. Det glæder os at kunne konstatere, at der er skrabet ca. 230.000 kr.
sammen som en kombination af øget omsætning, køb af støttebeviser samt
oprettelse af debitorkonti, så der er taget et kæmpe skridt i den rigtige
retning. Vi har dog stadig et efterslæb i forhold til målsætningen på
300.000 kr., og vi opfordrer derfor til at man stadig støtter butikken på den
ene eller anden måde økonomisk.
En del frivillige har meldt sig til at hjælpe til med forskellige ting, såsom
opfyldning af varer, indsamling af varer til vareturene, aktiviteter i og uden
for butikken mv.
Der har været øget fokus på kundeservice, grøntafdelingen har fået et løft,
og der er sat ekstra ind for at minimere datovarer.
Bestyrelsen og Stella takker for al den hjælp og støtte der er kommet, både
økonomisk og på andre måder. I de kommende måneder vil vi følge op på
endnu flere af forslagene fra borgermødet, så I vil opleve flere spændende
tiltag hen over efteråret. Vi holder jer underrettet på opslagstavlen i
butikken og på sociale medier.
Det allervigtigste for os er naturligvis at vi kan holde fast i den øgede
omsætning, så vi for alvor kan se lys for enden af tunnelen.
Husk igen, Brugsen har kun en fremtid, hvis I som borgere fastholder
ønsket om at bevare den.
Venlig hilsen Bestyrelsen for Dagli’Brugsen Boeslunde
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Formandens ord
Seniorerne klarede sig fint igen i foråret og sluttede som nr. 2 i serie 4 og
midt i puljen i serie 6.
2. pladsen i serie 4 var lig med oprykning til Serie 3. Stort tillykke. I
skrivende stund har drengene taget fat på træningen til den kommende
sæson, som kræver hårdt arbejde, hvis målsætningen om forbliven i rækken
skal indfries. Sidst vi var i serie 3, var det gerne på de sidste tyve minutter,
vi tabte en del af kampene, så det skal forbedres denne gang.
2. holdet skal vi også se om vi kan få lidt mere stabilt, så vi kan få det i
toppen af deres række.
Trænerstaben i klubben er stort set intakt fra foråret, vi kunne dog godt
bruge lidt ekstra hænder til en del af ungdomsholdene i form af
hjælpetrænere/holdledere. Så kan du undvære en time eller to i løbet af
ugen, hører vi meget gerne fra dig. Vi skal nok være behjælpelige med
beklædning og eventuelle kurser. Vi kan også altid bruge lidt flere frivillige
omkring pasningen af kiosken til hjemmekampe, så kom bare ud af busken,
selvom du måske ikke lige vil være aktiv på selve banen. Vi vægter det
sociale udenfor banen lige så meget som på banen.
Træningstider for ungdom/seniorer/veteraner og kontaktpersoner kan ses
på hjemmesiden eller opslagstavler ved hal og brugs. Ligeledes kan
turneringskampe findes der
Forza BB
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Støt vore annoncører…

Holm’s Knivservice

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

Thomas Holm Pedersen
4242 Boeslunde

Tlf: 30 52 35 53
www.holms-knivservice.dk
Facebook/Holms-knivservice.dk

18
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-De støtter os - tak!

www.opvvs.dk
Tlf. 58 19 60 68
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BON BON TUR 2018

Den 10 juni var BB på deres årlige tur til Bonbon med
ungdomsafdelingen. Vi var lidt over 100 personer afsted
på en dejlig solskinsdag . Den forløb som den plejer med
en masse glade børn og afslappede forældre, dejligt at
der stadig er så stor opbakning til det

Bestyrelsen
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BOESLUNDE BOLDKLUB
U11 og U12 drenge
I foråret havde vi både et 8-mandshold i U11 og i U12.
U11 holdet spillede 6 kampe, vandt 5 og tabte 1. Det blev til en andenplads
med samme point antal som Benløse som vandt rækken. Flot klaret.
U12 holdet sluttede som nr. 4 efter 5 sejre og 4 nederlag. Vi havde håbet på
et par sejre mere, men spillet sidst på sæsonen var ikke godt nok, det
arbejder vi på i kommende sæson. Alle drengene har trænet flittigt, så det
fortsætter vi bare med i den nye sæson og ser hvor langt det kan bringe os,
hvor vi har tilmeldt et hold i U13 og et i U12.
Vi har efterhånden fået samlet en trup på lidt over 20 drenge, men vi har
altid plads til et par stykker ekstra.
Allan og Gudni

U11/12 pigerne.
Foråret ‘18 bød på nye og spændende udfordringer. Der blev
etableret et holdsamarbejde mellem Boeslunde U11/12-piger
og Skælskør U13-piger - et tiltag som bød på forandring og
omstilling for både spillere, forældre og trænere, og som skabte
en “ny” trup bestående af i alt 20 spillere, som fremadrettet
skal træne og spille kampe sammen.
I alt et rigtig godt forår som resulterede i en samlet 3. plads i turneringen,
og et samarbejde som har skabt glæde hos trænere og spillere.
Vh Camilla

U15 piger
U 15 pigerne var i foråret rykket på 11 mandsbane og prøvede kræfter
med stor bane og offside-reglen.
De kæmpede bravt og spillede til tider fint, men det var ikke helt nok til at
tage nogen point i deres pulje.
Pigerne har valgt at gå tilbage til 8-mandsbane til efteråret.
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BOESLUNDE BOLDKLUB

Boeslunde Boldklubs Venner Anno 1969
Vi er i fuld gang med at forny / sælge dit medlemskort. Vi har desværre
ikke kunne træffe alle hjemme i denne ferietid. Men vi skal nok komme
forbi.
Årets julefrokost
bliver afholdt fredag den 7. december kl. 18.30 i klubhuset..
Så sæt kryds i kalenderen nu!

Vinderne af en flaske Boeslundevin sponseret af Dagli´Brugsen Boeslunde
1.
2.
3.
4.

Nr 40 Jørgen Rygaard (Slagelse)
Nr 57 Kaj Nykjær (Skælskør)
Nr 277 Christian Larsen (Skælskør)
Nr 297 Pouline Prip (Møllegårdsvej)
Vinen skal afhentes i Dagli´Brugsen

Boeslunde Boldklubs Venner søger efter et sted
til opmagasinering af loppeeffekter
Ring eller skriv på 40949035.
HVORNÅR ER DET NU AT BOESLUNDE
SPILLER FODBOLD?

Se det i
FODBOLD APP'EN
- TÆTTERE PÅ BANEN!
App’en er gratis at downloade og alle
funktionerne er nu 100% gratis at benytte!
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Lokal UdviklingsPlan (LUP)
Under denne overskrift (rubrik) blev det første møde, bestående af lokalt
interesserede borgere og en repræsentant fra Slagelse Kommune, afholdt i
foråret 2016 med opgave om først og fremmest at afdække de muligheder
og ressourcer, der måtte findes inden for Boeslunde og omegns grænser.
Dette virke er fortsat siden da i regi af Boeslunde Lokalråd og har
udmøntet sig i flere tiltag, herunder afholdelse af flere velbesøgte
borgermøder, hvor alle har haft mulighed for at ytre sig.
LUP-gruppen arbejder for tiden blandt andet med følgende temaer:

Markedsføring af Boeslunde og omegn
Der er her blevet undersøgt flere muligheder for eksempel ved hjælp apps,
hvor aktiviteter, tilbud og lignende kan spredes til borgerne. Hjemmesiden,
www.boeslundeinfo.dk, er der i gruppen enighed om, er en god platform,
idet der dog skal arbejdes videre med flere markedsføringskanaler.

Erhverv
Under dette tema er der etableret et erhversnetværk i Boeslunde, som er
ved finde ’sine egne ben’. Netværket består af omkring 10-12
virksomheder, med hvem de første møder har været afholdte, ligesom der
er formuleret både strategi og vision herfor. Det er planen, at netværket
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Lokal UdviklingsPlan (LUP) fortsat
skal mødes fire gange årligt samt synliggøre virksomhederne i området for
således at være med til at skabe opmærksomhed omkring disse i området
for ad den vej at være med til at skabe og udvikle Boeslunde og omegn.
Hertil har kommunen afsat lidt midler til brug her i opstartsfasen
E-sport
Der arbejdes ligeledes på at få arrangeret et såkaldt LAN-party til efteråret
med ønsket om i fremtiden at kunne etablere en selvstændig Esportsforening lokalt – men det forudsætter hjælp og opbakning fra en
allerede etableret forening!
Trafik
Trafiksikkerhed er ligeledes et tema i LUP-gruppens arbejde.
Det er især Boeslunde Byvej og Rennebjergvej der giver anledning til
utryghed for borgerne. Vedrørende sidstnævnte er politi og kommune
kontaktet omkring hastighed og sikkerhed. Særligt forhold for gående og
cyklister er i gruppens fokus.
Hvor det af den kommunale cykelstiplan fremgår, at etablering af cykelsti
mellem Boeslunde og Tranderup forventes at ske i 2023-25, har politiet
givet afslag på at ville sænke hastigheden på Rennebjergvej til forskel fra
Slagelse Kommune, der er indstillet på at ’se på fartdæmpende tiltag’.
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Motionsoase i Boeslunde
Nu er der ingen undskyldning for ikke at få rørt sig!
Boeslunde Gymnastikforening har med støtte fra
Landudvikling Slagelse, Slagelse Kommune, Sparekassen
Sjælland Fonden og Nordea-fonden fået mulighed for at
opsætte 6 ude-fitness redskaber i stål fra Scandi-Trend i et
område ved Boeslunde Hallen.
Der er også opsat en ”fitness-trappe”, som indgår i
området og forbinder de 2 niveauer med hinanden, i det
nederste område vil der blive planeret og sået græs senere
på året.
Vi regner med en officiel indvielse i nærmeste fremtid.
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Mere fra motionsoasen

Der er også gang i bygning af bålhytte og shelter bag
ved fodboldbanen.
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Alle er velkomne,
me
n kun
HUsK oGsÅ…
bestyrelsesFra Boeslundehallens bestyrelse
medlemmerne hos
Der afholdes generalforsamling
BBV, BB og BGF og
tirsdag den 11. september kl. 19.00 Halforeningen har
i Boeslundehallens cafeteria. Dagsorden stemmeret

efter vedtægterne.
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KIRKENYT
Efterår 2018
Præstens klumme
For lidt og for meget
Det er for meget af det gode”, siger
man. Det betyder, at var der lidt
mindre, så var det godt nok. Men nu
er det for meget. Jeg tænker på vejret.
For lidt varme og solskin er en trist
sommer; men sådan, som det har
været de sidste tre måneder – det er
for meget af det gode!
Det var den græske filosof,
Aristoteles, der fandt på udtrykket
”den gyldne middelvej”. Ikke for meget og ikke for lidt. Sådan er det også
med varme og solskin. Og med alt muligt andet for den sags skyld.
I Bibelen optræder vandet for eksempel på to forskellige måder. Det er
både en velsignelse og en forbandelse. En velsignelse, når agerjorden
vandes og afgrøderne vokser op, men en forbandelse, når syndfloden
kommer og dækker hele jorden og slår alt liv ihjel, sådan som vi hører om
det i fortællingen om Noah og arken.
I disse dage er det ikke vandet, der er en forbandelse som i fortællingen
om syndfloden. Tværtimod. Kunne vi bare få noget mere af det livgivende
vand. Jesus vidste godt, hvor vigtigt
vandet var, når han talte om ”livets
vand” i evangelierne. I salmebogen har
vi en salme, der hedder ”Kom regn af
det høje”. Den har vi sunget nogle gange
i Boeslunde Kirke på det sidste med
håbet om, at regnen snart vil vande vort
land og vore marker. Måske er det den
globale opvarmning? Måske er det
solens livscyklus, der blot er ændret?
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KIRKENYT
Efterår 2018
Under alle omstændigheder glæder vi os til, at det velsignede vand igen
bringer liv til vor jord.
Lige i øjeblikket er det for meget af det gode - så kom, regn af det høje!

Martin Luther – en studiekreds om Luthers liv fra vugge til
grav
Dette efterår læser vi Jakob Knudsens roman, ”Angst – Mod”, der netop
handler om Martin Luthers liv fra vugge til grav. Sidste år markerede vi
Reformationsjubilæet, da det i 2017 var 500 år siden, at Luther slog sine 95
teser op på kirkedøren i Wittenberg.
Men hvem var Martin Luther, hvis tanker om teologi og kirke førte til
Reformationen? Dette har Jakob Knudsen forsøgt at give et svar på i sin
roman.
Vi skal også se en film om Martin Luthers liv, ligesom der bliver ud-flugt
til Nyborg Slot, hvor Christian III blandet andet boede, da han i 1536 han
indførte den lutherske tro i sine riger og lande.
Tidsplan:
Torsdag den 27. september, kl. 1900 i sognehuset: Første del af ”Angst –
Mod”.
Onsdag den 3. oktober, kl. 1100-1200: Slotsvandring på Nyborg Slot.
Torsdag den 11. oktober, kl. 1900 i sognehuset: Anden del af ”Angst –
Mod”
Torsdag den 1. november, kl. 1900 i sognehuset: Vi ser en filmatisering af
Luthers liv.
Tilmelding:
Alle er velkomne til at deltage i hele eller blot en del af studiekredsen ved
at tilmelde sig hos sognepræst Jesper Biela Christensen på jebc@km.dk.
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KIRKENYT
Efterår 2018
Gudstjenesteliste
August:
Den 12., kl. 1030: Højmesse – kirkekaffe
Den 26., kl. 1030: Højmesse – kirkekaffe
September:
Den 9., kl. 1030: Højmesse – kirkekaffe
Den 13., kl. 1030: Stillegudstjeneste
Den 23., kl. 1030: Høstgudstjeneste
Oktober:
Den 7., kl. 1030: Højmesse – kirkekaffe
Den 21., kl. 1030: Højmesse – kirkekaffe
November:
Den 4., kl. 1600: Allehelgen-gudstjeneste
Den 18., kl. 1030: Højmesse – kirkekaffe
December:
Den 2., kl. 1100: Højmesse – koret medvirker – kirkekaffe
Den 6., kl. 1900: Stillegudstjeneste – vi tænder fredslyset
Den 16., kl. 1400: Gudstjeneste med krybbespil
Den 24., kl. 1500: Juleaftensgudstjeneste
Den 25., kl. 1030: 1. juledag – højmesse - kirkekaffe
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KIRKENYT
Efterår 2018
Formanden har ordet…
Fra den valgte formand er modtaget følgende:
”Jeg vil gerne takke menighedsrådet, som i godt et halvt
års tid har varetaget både igangværende og nye opgaver
omkring byggeriet, mens jeg var væk. P.F.Ettrup som
fungerede som konstitueret formand, Ellen Johansen
som konstitueret næstformand og Inge Stahl, der
indtrådte fra suppleant til menigt medlem.
Byggeriet omkring Boeslunde Kirke er nu ved at gå ind
i den afsluttende fase. Det nye sognehus har snart været
i brug i et år til stor glæde for alle, håber vi.
Den nye præstebolig er nu også endeligt færdig, hvorefter Jesper og familie
kan flytte ind hen over sommeren.
Haveprojektet afventer endelig
beplantning, som vil foregå i efteråret
for at give den mest optimale start for
træer og buske.
Der vil i alle nye projekter, specielt i
et sådan stort byggeprojekt som det
har været tilfældet her ved Boeslunde
Kirke, være udfordringer, både i
forhold til det rent byggetekniske,
men også omkring indkøring af nye rutiner, arbejdsforhold, påvirkning
lokalsamfund og meget mere.
Alt nyt og fremmed er svært og kræver derfor en hvis form for åbenrummelig- og omstillingsparathed, for at det kan lykkedes, så alle på en
god måde kan komme igennem denne proces.
Boeslunde Sogns Menighedsråd håber, at alle med tiden vil få nogle gode
og indholdsrige oplevelser i og omkring Boeslunde Kirke.
Med venlig sommerhilsen
Gitte Nyvang Hartmeyer
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KIRKENYT
Efterår 2018
- års - jubilæum
Vor helt fantastiske og energifyldte organist, Mirella Kjærulff, havde den
1. august i år 25 års jubilæum ved Boeslunde Kirke.
Umiddelbart efter studentereksamen i 1993 blev Mirella ansat ved
Boeslunde Kirke og har siden da været tilknyttet denne som organist. Ved
ansættelsen havde hun allerede organisterfaring, da hun havde spillet i
Agersø Kirke siden hun var 11 år og kunne derfor i 2011 fejre 25 år som
organist.
På det tidspunkt, hvor Mirella blev ansat ved Boeslunde Kirke, var der
ingen aktiviteter for børn og unge i kirken, men det har hun siden markant
ændret på og har igennem de sidste 25 år formået at sætte utroligt meget
spændende i gang til stor glæde for mange.
Siden hun begyndte, har hun været primus motor for alt lige fra baby-,
puslinge- og juniorsalmesang, børne - og pigekor, kvindesalmesang,
Gospel Work Shops og til spaghettigudstjeneste samt meget, meget mere.
Alle har nok på et eller anden tidspunkt oplevet ét af de mange meget
stemningsfyldte krybbe- og/eller påskespil, som hun har sat op til stor
glæde for både børn og voksne og som opføres i Boeslunde Kirke hvert år
til jul og påske. Derudover har hun formået at givet konfirmationerne i
Boeslunde Kirke en særlig stemning med hendes glade sangbudskab,
krydret med trommer og sang fra pigekoret, så alle gik derfra med en glad
fornemmelse.
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KIRKENYT
Efterår 2018
Ved alle kirkelige handlinger som højmesser, begravelser, bryllupper og
barnedåb er Mirella også en meget dygtig organist med en stor spændvidde,
hvor hun forsøger at opfylde de specielle ønsker, der kan komme i
forbindelse ved specielt bryllupper og begravelser.
har uddannet sig løbende blandt andet inden for musikpædagogik for børn,
men også med salmesang for demensramte, hvilket beboerne på Boeslunde
Plejehjem nyder godt af.
Derudover har hun vundet flere priser, herunder ”Palladius-prisen”, netop
for hendes store engagement for arbejdet med børn og unge, hvor
bibelhistorien og salmens betydning for forkyndelsen videregives igennem
sang og leg.
Mirella har valgt, at hendes 25-års-jubilæum her i august ikke skulle fejres,
men at det i stedet bliver slået sammen med korets, når dette til foråret
ligeledes har 25-års-jubilæum.
I den forbindelse håber vi på at kunne skabe og danne rammen om et rigtig
fint arrangement til fejring af både Mirella og kor.
Tusind tak Mirella for dit altid store engagement samt det liv du har tilført
kirken gennem årene og jeg ser frem til flere musikalske stunder sammen
med dig og koret.

Gitte Nyvang Hartmeyer
Forhenværende formand for Boeslunde Sogns Menighedsråd
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KIRKENYT
Efterår 2018
Kontaktoplysninger
Sognepræst: Jesper Biela Christensen, Sønderupvej 11, 4242
Boeslunde
Telefon: 2364 3497. Email: jebc@km.dk
Formand: Ubesat ved bladets deadline. Kontakt, hvis
nødvendigt:
Per Faartoft Ettrup, Boeslunde Byvej 122, 4242 Boeslunde
Telefon: 5814 0081. Email: pfettrup@gmail.dk
Organist: Mirella Kjærulff, Sønderås 55c, 4200 Slagelse
Telefon: 6150 4890. Email: organist@stofa.dk
Graver: Asger Hansen, Rennebjergvej 55, 4230 Skælskør
Telefon: 2443 8915. Email: boeslunde-graverkontor@mail.dk
Bemærk: De ansatte holder fri hver mandag!
Leje af Præstegårdsladen: Lone Meyer, Boeslunde Byvej 132,
4242 Boeslunde
Telefon: 6128 8188. Email: meyer1901@hotmail.com
(Al telefonisk henvendelse om leje skal ske på hverdage efter
kl. 1800.)
Lån af sognehus: P.F.Ettrup, Boeslunde Byvej 122, 4242
Boeslunde
Telefon 5814 0081. Email: pfettrup@gmail.com eller E.
Johansen, Neblevej 23, 4242 Boeslunde. Telefon: 5814 0009.
Email: klausellen@hotmail.com

35

Aktiviteter i Boeslunde Sogn
Strikkedamerne
Alle, der har lyst til at være med til at strikke
tæpper og trøjer til børn i Afrika og Østeuropa er
velkommen, ung eller ældre! Vi mødes første gang i efteråret
torsdag d. 4. oktober kl. 14.00-16.00
Kontaktperson: Tove Beierholm, tlf. 61 71 64 93

Korsang
Boeslunde Kirkes kor er for alle børn og
unge i alderen 5 år-25 år, opdelt på flere
alderstrin. Det er gratis at gå i korene, som alle ledes af organist
Mirella Kjærulff.
Børnekor for de 5-10 årige: tirsdag 15.30-16.20
Pigekor fra 11 år og opefter: tirsdag 16.30-18
Tilmelding er nødvendig og skal ske til korlederen
på tlf. 61 50 48 90
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Aktiviteter i Boeslunde Sogn

Kvindetræf
Vi sludrer, diskuterer, griner og nyder hinandens
selskab over en medbragt kop kaffe/te – og
lærer hinanden bedre at kende.
Vi mødes første gang i efteråret
i Sognehuset.
Kontaktperson og tilmelding til
Anni Kiellberg Madsen, tlf. 61 27 60 67

Boeslunde Sogns hyggeklub
Hyggeklubben mødes tirsdage i ulige uger kl.
14.00 i Præstegårdsladen. Vi mødes første gang i
efteråret tirsdag d. 9. oktober kl. 14.00, hvor
præst Søren Schiøler Linck holder foredrag om sin oldefar,
revyskuespiller V. Schiøler Linck.
Se hele programmet på næste side.
Kontaktperson: Tove Beierholm, tlf. 61 71 64 93
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Program for Boeslunde Sogns Hyggeklub
Efteråret 2018
Tirsdag d. 9. oktober:
Præst Søren Schiøler Linck ”Hvor er det kommunalt”.
Foredrag om hans oldefar, revyskuespiller V. Schiøler Linck
Tirsdag d. 23. oktober:
Svend Worm ”Kilimanjaro, toppen af Afrika”
Om en tur til Tanzania sammen med sønnen i 2012
Tirsdag d. 6. november:
Lisbeth og Knud-Erik Pedersen ”Europa rundt på Nimbus”
De besøgte 27 lande, kørte 20.418 km!.
Tirsdag d. 20. november:
Tidligere PET ansat Hugo Mortensen ”Hvordan kommer man gennem
livet på trods af usportslig kropsbygning, manglende kvindetække m.v.”
Tirsdag d. 4. december:
Gudstjeneste kl. 14 med Jesper Biela Christensen. Efter gudstjenesten er
der kaffebord i Laden. Menighedsrådet giver brød til kaffen.
Alle er velkommen!
Kaffe/te + foredrag koster 20 kr. Medbring selv brød (undtagen de gange,
hvor de bliver serveret brød)

Møderne foregår i Præstegårdsladen i
Boeslunde og begynder kl. 14, hvis
ikke andet er oplyst.
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING
Formand/
folkedans

Birgit Falkenberg
Kærebjergvej 20
4242 Boeslunde

58 14 03 34
Falkenberg.petersen@gmail.com

Næstformand/
Badminton

Ole Jensen
Neblevej 22
4242 Boeslunde

58 14 02 66 / 21 76 37 98
b.o.jensen@os.dk

Sekretær & PR

Linda Andersen
Borgbjergvej 12 D, ST
4242 Boeslunde

28 51 71 07
ll.g.mimic@gmail.com

Gymnastik /
Børneidræt

Bente Christophersen
Boeslunde Byvej 158
4242 Boeslunde

26 29 07 91
Bentor6372@gmail.com

Gymnastik /
børneidræt

Randi Ginnerup Hansen
Boeslunde Byvej 161
4242 Boeslunde

60 81 04 95
randihansen2003@yahoo.dk

Bestyrelse

Kristina Wettendorff Petersen

71 10 07 91
k.wettendorff.p@gmail.com

Håndbold

Pia Sørensen
Svalevej 17
4220 Korsør

58 38 04 91
ls@io.dk
Kontaktpersoner

Kasserer

Dorthe Hansen
Sønderupvej 8
4242 Boeslunde

58 14 01 20
Dorhan@hansen.mail.dk

Fitness/tennis

Inger Frederiksen

58 38 52 67

Tennis

Bodil Christiansen

30 70 53 10

BGF hjemmeside: www.bogym.dk

BOESLUNDE LOKALRÅD
Formand
Kasserer
Sekretær
Webredaktør

Jens Klindt
Elisabeth Eugster Larsen
Mette Hegelund
Jesper Lorentsen

Nanaogjens@stofanet.dk
snivsen@hotmail.com
rygaardhegelund@gmail.com
Jecoloma@stofanet.dk

41 86 28 02
24 94 56 60
51 84 02 01
22 87 30 00

Bestyrelse

Tina Dalsø Larsen

gryderne@gmail.com

27 62 51 53

Bestyrelse
Bestyrelse

Bjarne Rasmussen
Leo Thonesen

bjarneras@stofanet.dk
Leothonesen@hotmail.com

51 84 02 01
30 70 42 86
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Næste nummer af Boeslundebladet udkommer i december 2018
Sidste frist for aflevering af indlæg er søndag d. 04.11.18
40

