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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING
Formanden har ordet …
Velkommen til den nye sæson
Så skal vi snart i gang med sæson 2019 – 2020 og igen i år vil vi være i
stand til at tilbyde en bred vifte af aktiviteter, oven i købet et par nye
tiltag. 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.
Og – hvis du ikke allerede har gjort det, så download MIN LANDSBY
og se i Nyheder eller Kalenderen under Boeslunde hvad der ellers sker i
byen.

Fra Boeslundehallens bestyrelse
Der afholdes generalforsamling

Dagsorden efter vedtægterne.

mandag den 2. september
kl. 19.00
i Boeslundehallens cafeteria.

Alle er velkomne, men kun
bestyrelsesmedlemmerne hos
BBV, BB og BGF og Halforeningen
har stemmeret.
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING
Gymnastikafdelingen
Vi er nu på vej til den kommende sæson med de indendørs aktiviteter. Det
er dog stadig muligt at benytte vores fantastiske udendørs træningsområde.
Er åbent HELE ÅRET!
Vores gymnastikhold starter d 2. september. Det har været et puslespil som
vanligt, at få besat instruktørpladserne. Vi søger forsat instruktør til vores
springhold og voksenhold om mandagen.
Vi må desværre sige farvel og forhåbentlig på snarlig gensyn til Mette og
Trine, som har ønsket at bruge mere tid på familieområdet.
Men så siger vi god dag til nye hold som Crazy girly Danze og
seniordans. Begge hold har nogle veluddannede instruktører, som vi
glæder til at følge og samarbejde med.
Tider for vores hold vil stå andet sted i Bladet.
Vi håber at få besat ALLE INSTRUKTØRPLADSER, før sæsonstart.
Så er du uddannet instruktør og ønsker et hold, evt. kender en, som
kan være interessant.. -Så kontakt bestyrelsen.
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 motionister, nye som tidligere. Unge som
gamle fra nær og fjernt, som ønsker at være en del af vores fantastiske
foreningsliv.
Vel mødt i vores forening.
Udvalgsformand, gymnastik
Bente Christophersen, Tlf: 26290791
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Sæson 2019 – 2020 (opstart uge 36)
Tilmelding: første mødedag i Boeslunde Hallen
Mandag
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00

Spilopperne 3-5/6 år
Springhold 6 årrytmik og styrke NYT

Tirsdag
10:30-11:30 Sjov motion
Møllebakken plejecenter
18:00-19:00 Crazy girly Danze NYT
19:00-21:30 Håndbold, dame

Instruktørteam
Instruktørteam
??

Birgit og Vibeke
Instruktørteam
Vagn (opstart 13//8)

Onsdag
09:00-10:00 (11:15) Motion og velvære Inger og Minna
Samt Stolehold
15:00-16:00 Badminton Voksne
16:30-17:30 Badminton (miniton) 5-8 år. Lonnie og Signe
17:30-19:00 Badminton, junior 9-15 år Lonnie og Gitte
18:00-22:00 Badminton, voksne
Torsdag
19:00-21:00

Folkedans, Laden

John (Start 26/9)

Fredag
13:00-15:00
16:00-19:00

Seniordans NYT
Badminton, voksne

Anne Overbjerg

Lørdag
8:00-10:30

Tennis, indendørs Opstart 26/10
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

NYHED…..
TIRSDAGE 18:00 - 19:00.
Vi vil i løbet af sæsonen prøve kræfter med forskellige stilarter
indenfor dans. Det vil være Hip Hop, Girly, Disco og
Showdance.
Derudover skal vi lære en masse om kroppen og om hvordan
vi kan udvikle os indenfor dans.
Så kom og vær´ med til en spændende, sjov, social og
lærerig sæson.
Holdet er for børn i alderen 7 - 12 år, dette er et begynder
danse hold.
Det er vigtigt at være stabil på holdet, da der er nye moves
hver gang. Derudover har man også en bestemt plads på
holdet og det vil være svært at følge med hvis man ikke er
stabil. Det er en fordel at have træningstøj på og indendørs
sko, bare tæer er også fint. Håret sat op.
Med i instruktørteamet er en pige, som har gået til hip hop
dans i lige godt 5 år, har været til forskellige turneringer, duo
turneringer, opvisninger, på dance camp, hvor der har været
dansere fra andre lande og undervise. Derudover
er hun med i et par youtube videoer fra de
camp, hun har været med til så sent som her i
sommeren 2019. Hun elsker dans og er allerede
nu i gang med at finde musik og trin, som I skal
lære i sæsonen.
VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG
DANSE HILSNER FRA INSTRUKTØRTEAMET.

6

BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Spilopperne

For børn i alderen 3-6 år.
(Man SKAL fylde 3 år i 2019!)
Der bliver fart over feltet, med sjov, ballade og udvikling!
I vores spilop timer vil vi bruge redskaber, lege og god mulighed for
udvikling.
Vi udfordrer spilopperne motorisk og rytmisk og afprøver grænser både
med og uden redskaber.
Vi glæder os til at se nye som gamle spilopper til en ny spændende og
lærerig sæson.
Spilop hilsner fra
Randi, Ronja, Casper og Lucas.
Vi kunne godt bruge lidt
ekstra stærke kræfter, som
vil være behjælpelig med
redskaber.
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50 + motion & velvære
PAS PÅ DIN KROP- STYRK DEN
GYMNASTK for dig der vil holde din krop i form
Vi nærmer os sept. mrd.,hvor aktiviteterne starter op
-så nu er det på tide at finde træningssko/tøj frem,
-og forberede jer på jeres faste rytme,
-med den/de motionerformer, som I har valgt!!!
Jeg vil igen,denne sæson tilbyde jer en afvekslende gymnastik, hvor jeg
prøver at give jer sved på panden og styrke jeres krop (korsetmuskler) alt
sammen ved hjælp af nogle redskaber,god musik og jeres gode humør og
energi!

START: Onsdag d. 4/9 kl. 9.00
STED:

Er du ikke så mobil,
byder Minna på
stolegymnastik,
samme sted og tid.

Boeslundehallen

Efter en times gymnastik byder B.G.F. på en kop kaffe i
cafeteriet (medbring selv kop og evt.brød) og bagefter er
der mulighed for mere motion i form af boccia (kuglespil)
eller badminton til kl 11.00.
Vil du vide mere...
RING: Inger 23691166
Minna 29850338
Hilsen og på gensyn INGER
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Nyt tilt

ag

SENIORDANS
Fredag kl. 13.15 – 14.45
i Boeslundehallen
Kom og vær med til at danse seniordans.
Et nyt tiltag i Gymnastikforeningen.
Du kan komme alene eller med en partner – eller tag
vennerne med. Vi danser rød eller blå – der er ikke meget
forskel, hvilken farve vi er.
Vi skal have rørt kroppen – og gerne lattermusklerne – til
dejlig musik vi kender, fra dengang vi var noget yngre.
Der danses i kreds, i rækker, i kvadriller – og i de fleste
danse bytter vi partner hele tiden, så vi får hilst på
hinanden rigtig mange gange i løbet af sådan en
eftermiddag.
Niveauet vil blive tilpasset, så alle kan være med.
Vi kommer jo for at more os – og dans, musik og godt
selskab – så bliver det vist ikke bedre!
Jeg glæder mig til at se jer til en dejlig sæson.
Danseleder: Anne
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING
BADMINTON
Efter en god vintersæson, samt en fantastisk
sommerferie vel overstået, er vi nu klar til at starte
på en ny sæson.
Tilmeldin
g badmin
tontid
Onsdag 28

. aug. kl. 1

i klubloka
let.

er:

9.00

Spilletider i Boeslundehallen:
Mandag: 20.00-22.00
Onsdag: 15.00-16.00
19.00-21.00
Børnetræning 16.30-19.00
Fællestræning 21-22

Første spilledag
mandag d. 2. sept.

Priser:
400 kr. for voksne og juniorer

Fredag:
15.00-17.00
fællestræning 17.00-19.00

300 kr. for. Miniton.

Mvh
Badmintonudvalget
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.
Gitte Hansen tlf. 25211122 ravnemarken47a@msn.com
Camilla Frederiksen tlf. 21347711
Fællestræning: Tomas Mogensen på tlf. 21440502
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING
Så er vi klar til badminton igen!
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
Juniorholdet er som udgangspunkt for børn på ca. 8-15 år, og vi træner
hver onsdag fra. 17.30 – 19.00 i Boeslunde Hallen.
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 grundlæggende 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.
Første træningsdag er onsdag d. 18/9.
Til dine 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.
Vi glæder os meget til at se jer
Hilsen Lonnie, Gitte og Camilla
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Folkedans
Starter torsdag den 26. 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. 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.

Venlig hilsen
Inger, Ole og Birgit

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.

Motionsoasen
Her kan man få rørt
alle musklerne ude i
den friske luft!
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HÅNDBOLD

Ja, så er sommeren ved at være ovre
og det er blevet tid til, at vi skal i gang igen.
Vi har spillet os op til, at vi i år skal spille i Dame Serie 2.
Vi starter op tirsdag d. 13 august 2019 kl. 19.00 – 20.30.
Træningstiderne vil være:
Tirsdag kl. 19.00 – 20.30
Og indtil fodbolden kommer ind i oktober, vil der også være træning
Torsdag kl. 19.00 – 20.30
Vi vil i år se om vi kan samle lidt herrer, så vi igen kunne få et herrehold.
Hvis det lykkedes vil deres træningstid være:
Tirsdag kl. 20.30 – 22.00 med mulighed for at de også indtil oktober kan
træne om torsdagen.
Så er du frisk på at afprøve noget håndbold, dame som herrer, øvede eller
begynder, så kom frisk i Boeslunde Hallen og få et par prøve træninger.

Mvh.
Håndboldafd.
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TENNIS

Det har været en lidt for stille sommer på
tennisbanerne - men det kan ændres! 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!
Banerne lukker ned efter uge 42.

Indendørs træning
er lørdage fra kl. 8.00 – 10.30 i Boeslundehallen med
start den 26. okt.
Tilmelding til Bodil på tlf. 30 70 53 10
Pris: 400 kr.
Hilsen BGF´s tennisudvalg
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STORT

KRÆMMERMARKED

Hobbyarbejder
Kræmmere
- Nyt og Brugt
Søndag den 20. oktober
kl. 10 - 15
I Boeslundehallen
Kom og gør et godt køb!
STADEPLADS
selv
Kunne du tænke dig
en
at være kræmmer for
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
Betaling ved tilmeldi
Ring
Inger: 23 69 11 66
Judith:61 37 50 41

Arrangør:
Boeslunde Gymnastikforening
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HUSK vi har aktivitetsdag hver fredag fra kl. 9
til ca. 11, hvor vi mødes i huset og finder ud
af, hvad der skal klares rundt i området.
Er du frisk på at være med, så kig forbi.

Vi har også mulighed for at servicere din
cykel eller plæneklipper m.v.

MØDESTEDET (Det gamle klubhus)
Holder åbent hver mandag fra kl. 14 til 17, her kan vi mødes og hygge
os sammen.
Vi kan spille Krolf eller Petanque udendørs eller
andre spil inde, vi har nu også nogle forskellige
bøger eller blade, du kan låne/læse og det er
muligt at få en kop kaffe.
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Ønsker du at få an
vist
Hører du til dem der
rummet og maskine
rne, så
- vil træne alene
kontakt Inger, tlf.
23
69 11 66
- ikke kan få diverse idrætstilbud til at passe
med arbejdet, så ..
PRØV FITNESS I BOESLUNDEHALLEN

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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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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Formandens ord
Vores 1. hold fik et hårdt forår med lidt mange nederlag og måtte nok lidt
som forventet rykke ned i serie 4 igen. Heldigvis har drengene holdt
moralen højt og er startet op igen.

Anderledes godt gik det for vores 2. hold, som sluttede 2er og rykker op i
serie 5. Trænerteamet er heldigvis fortsat det samme.
Fortsæt det gode arbejde!

Vores veteraner og superveteraner
klarede sig fint i deres puljer og
træner stadig flittigt søndag + nogen
af dem hjælper også vores 2. hold.
Dejligt.

Nyt tøj
DBU

Flere af vores hold har igennem for-

Vi prøver i år at spille vores

året fået nyt tøj og i skrivende stund

hjemmekampe under DBU om

er vores ungdomsafdeling i gang

lørdagen igen, så husk at kigge

med at få en ny træningsdragt med

forbi og støtte vores hold.

støtte, så…
- husk at støtte vores sponsorer,
-de støtter os!
20

BOESLUNDE BOLDKLUB

På ungdomssiden sluttede vores U13 piger næstsidst i
deres gruppe. Camilla har valgt i efteråret at forsøge
sig ved lidt stævner i stedet for en fast turnering.

U13 drengene vandt deres pulje efter et forår uden
nederlag og masser af godt spil. De tabte dog deres
kvartfinale kamp om Sjællandsmesterskabet. De skal i
efteråret prøve kræfter med 11 mands banen.
U12erne sluttede 2er i deres pulje. De
mindre hold har besøgt en masse 5mandsstævner og har også taget lidt metal
med hjem.
Stor ros til alle vores trænere for godt
arbejde.

Nyt U12 hold
I efteråret prøver vi med et par nye trænere,
at starte et nyt U12 hold op.
Velkommen til Claus og Nicholas, der
kommer fra Korsør
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I juni var vi vanen tro
på vores årlige tur til
Bon Bon Land

ca 100 stk. var vi afsted
på en dejlig solskins søndag.
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Lokalhistorisk
Boeslunde – Danmarkshistorie i
landsbyformat (del 1)
Skrevet af:
Jesper Nielsen (skribent)
Udgivet den 30. marts 2019

Landsbyen i midten – hvor de trak guld op af jorden
Mellem Skælskør og Korsør ligger en
større landsby kaldet Boeslunde. De
fleste, der kommer til byen, er på vej
andetsteds hen.
Det første, som man ser på vejen, er
kirken, der er meget stor af en
landsbykirke at være, og som kan ses
viden om. Måske stopper man ved
købmanden, handler lidt og får tanket op, men byen i sig selv er ikke et mål
for ret mange. Det er lidt synd, da der er masser af historie bag den lille
soveby. Her har rigmænd levet et ødselt liv, mens præster har frelst mange
sjæle. Her er plyndringsmænd gået i land og er blevet slået tilbage. Her har
man bogstaveligt talt trukket guld op af jorden!
Men lad os starte ved begyndelsen.

Helligdommen – hvor præsterne smed lurerne i søen
Lad os skrue tiden tilbage til omkring 800 før vor tidsregning, i den yngre
bronzealder. Der er ikke megen by på stedet, og slet ingen kirke. Men der
er noget andet: En stor høj ligger omtrent dér, hvor kirken kommer til at
ligge.
23

Højen kommer senere til at hedde Borgbjerg. Det er en underlig
fremtrædende høj, der ligger ovenpå et i forvejen højt område. Man kan se
denne høj i miles omkreds, i silhouet mod himlen.
Naturligvis er den guddommelig, det vil enhver bronzealder-dansker mene.
Der er da også et lille tempel eller en helligdom på toppen, og et
ofringssted for foden.
For foden af højen går en flok i procession, med to lurblæsere forrest. Der
er præster eller præstinder bag dem, efterfulgt af mænd og kvinder, alle i
deres bedste tøj. Lurblæserne laver larm, musik kan man dårligt kalde det,
imens flokken går ned til en lille sø eller mose.
Der smider lurblæserne deres instrumenter i vandet.
Idéen kan synes underlig i dag, men dengang var man
sikker på, at man måtte betale, hvis man skulle være gode
venner med de over- og underjordiske magter. En
bronzelur har været afsindigt bekosteligt at fremstille.
Alene bronzen har været så værdifuld, at det sikkert
ikke har været en enkelt person, der har betalt. Dertil
kommer støbning, smedning og udsmykning, nok et
årsværk af arbejde.
Men folkene fra Boeslunde har haft overskud.
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Lur af bronze fra et
andet sted i landet
(Brudevælte Mose).
(Foto: Roberto
Fortuna og Kira
Ursem /
Nationalmuseet /
CC-BY-SA).

Guldet – en bondekone pløjede guld
op af marken

Disse guldspiralerne blev fundet ved
Gammelgård i Neble i Boeslunde.
Arkæologerne ved ikke, hvad
guldspiralerne blev brugt til, men de
kan være brugt i en religiøs tilbedelse
af solen. (Foto: Arnold Mikkelsen /
Nationalmuseet / CC-BY-SA).

De to lure blev fundet igen i 1838 da mosen
skulle oprenses. Det blev startskuddet til en
bunke af fund, der stadig kommer af og til, og
bliver ved med at forbløffe.
I området omkring Boeslunde er der blevet fundet så meget guld, at
landsbyen er blevet verdensberømt. Det første guldfund blev gjort af en
bondekone, der gik og pløjede på Borgbjerg, og fik pløjet et guldkar op. En
hurtig undersøgelse resulterede i at et andet kar også blev fundet. Den
lokale skolelærer fik arrangeret, at fundene blev overdraget
myndighederne. I 1892 pløjer en anden bonde på nordsiden af højen og
finder et tredie kar.
Og således er det gået siden da. Der går nogle år, og så kommer der nyt om
at der igen er fundet guld i Boeslunde. Guldringe, guldarmbånd, det ene
fund efter det andet.
Senest i 2015, hvor over 2000 små guldspiraler blev fundet i en mark tæt
på landsbyen.
Der har været nogle rigtigt velhavende mennesker, der boet i området.
Måske har de været rige på grund af handel, det er nok sandsynligt.
Boeslunde ligger forholdsvist tæt på stranden ved Espe mod sydvest,
hvilket sikkert har været en landingsplads.
Måske har de tjent penge på den hellige bakke. Det er uhørt at folk
igennem historien er blevet rige af religion. Måske er folk ligefrem
valfartet til Borgbjerg fra hele oplandet, måske hele Sjælland. De
guldsager, som man finder, behøver ikke være de lokales offergaver.
Boeslunde og Borgbjerg har i så fald været at sammenligne med andre
store religiøse centre fra Norden, som Jelling i Jylland og Uppsala i Sverige
i Vikingetiden. Det, som vi ved om Bronzealderens religiøse liv, er baseret
på andre kulturer, der kunne minde om det vi havde i Danmark, og så en
god portion kvalificerede gæt. Der er ingen skriftlige kilder.
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Formanden har ordet…
Status for byggeri og anlæg
”Roskilde Ringen og Slagelse Møg-agen faar aldrig Ende” lyder et før-reformatorisk ordsprog med baggrund i Roskildes mange kirker og Slagelses omfattende
byjorde.
Med lidt god vilje kan dette udsagn passende overføres på aktiviteter, der kan virke
endeløse – således også på den flerårige proces, som skiftende menighedsråd har
måttet deltage i; en proces der endnu ikke er endeligt gennemført og afsluttet.
Man kan indimellem opleve folk, der uden blusel lidt nonchalant slår ud med hånden og udtaler, at dette og hint har været ”dyrt men dejligt!” Og spørger man så om
denne vor langvarige bygge- og anlægsaktivitet har været dyr, vil svaret være et
rungende ja – og om det har været dejligt, er svaret et ligeså bestemt nej!
Men rolig nu – ikke siden 1813 har Danmark oplevet en statsbankerot; så med velvillige kræfters hjælp kommer vi igennem finansieringen, ligesom menighedsrådet
nok skal nå til vejs ende.
Dog – lad os glæde over de indre og ydre anlæg, og nej, det koster jo ingen penge!
Konfirmation 2020
De kommende konfirmationer ligger på Bededag, fredag den 8. maj 2020. Tidspunkterne kommer an på antallet af konfirmander.
Det bliver Birgitte Saltorp, som også havde forårets konfirmationer, der begynder
forberedelserne af konfirmanderne, og sidst på året tager den nye præst over.
Undervisningen ligger onsdag fra kl. 1430 til 1600 – den begynder onsdag den
11. september.
Dagen efter, altså torsdag den 12., har i hvert fald konfirmanderne fra Lille Egede
Friskole og Eggeslevmagle Skole fri til at være til konfirmandforberedelse hele
dagen, fra kl. 0830 til 1430.
Der vil blandt andet være morgenkaffe, film og værdidebat.
Man kan sagtens blive konfirmeret i Boeslunde Kirke, selv om ens klasse ikke har
fri til at gå til konfirmationsforberedelse på det tidspunkt, som vi har den her i
Boeslunde. Så går man blot sammen med sine skolekammerater efter aftale med
den præst, som de skal konfirmeres hos.
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Søndag den 8. september, kl. 1030, holder vi Forklaringsgudstjeneste, hvor
Birgitte forklarer det, som foregår i gudstjenesten. Bagefter mødes
konfirmandfamilierne med Birgitte i Sognehuset og vi sikrer os, at alle er blevet
skrevne op. Der vil være småkager og lidt at drikke og selvfølgeligt lejlighed til at
stille spørgsmål.
Præstegårdsladen
Skal I holde bryllupsreception? Eller morgenspisning i forbindelse med
bryllupsdagen? Brunch eller frokost for familien efter dåben?
Der kan være mange grunde til at feste og I kan leje Præstegårdsladen ved
gadekæret for en rimelig pris. Der både borde, stole og service til op til 80
personer samt et anretterkøkken.
Præstegårdsladen kan af hensyn til naboerne ikke udlejes til ungdomsfester
(konfirmation dog undtaget.)
Kontakt da Lone Meyer for nærmere informationer:
Boeslunde Byvej 132, 4242 Boeslunde. E-mail: meyer1901@hotmail.com
Telefon: 6128 8188. (Al telefonisk henvendelse skal ske på hverdage efter kl.
1800.)
Ny præst – næsten
Det er en lang proces at vælge ny præst og i vort tilfælde her i Boeslunde er den
lidt længere, fordi Roskilde Stift fastholdt, at alle pladser i menighedsrådet skulle
udfyldes. Dette er da sket i løbet af foråret ved et såkaldt udfyldningsvalg,
hvorefter arbejdet kunne påbegyndes.
Menighedsrådet har således brugt en dags koncentreret arbejde på at formulere,
hvad vi ønsker af vor nye præst. I forlængelse deraf blev der skrevet et opslag,
som gerne skal ’sælge’ Boeslunde rigtigt godt, til Præsteforeningens Blad.
Annoncen kommer i midten af august, hvorefter de interesserede så skal have
nogle uger til at kontakte menighedsrådet, besøge området og skrive ansøgning.
Når ansøgningerne er modtagne i løbet af september, skal rådet have tid til at læse
dem, inden et møde med biskop Peter Fischer-Møller fra Roskilde Stift for at
gennemgå kandidaterne med ham. Det gør man, fordi biskoppen også har truffet
ansøgerne og måske har nogle teologiske eller praktiske bemærkninger, som rådet
kan have gavn af, inden vi udvælger, hvem vi gerne vil se nærmere på.
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I oktober skal der så være prøveprædikener. Det vil sige, at rådet hører en 3
til 5 kandidater holde gudstjeneste (på forskellige dage) og at vi derefter
har en ’job-samtale’ med dem hver især. Dette både for at finde ud af, hvad
vedkommende synes om Boeslunde, om ’kemien passer’ og hvilke nye
ideer vedkommende bringer med sig.
Derefter følger processen med at blive enige om hvem, der vil være den
bedst egnede. Så ringer vi og spørger, om vedkommende stadigt er
interesseret, (der kan jo være sket noget i familie- eller jobsituation, som
giver et ’nej’ – hvilket dog sjældent sker,) og når svaret er ’ja’, indstiller
rådet ved provstens mellemkomst til biskoppen og Kirkeministeriet.
Når ministeriet har udnævnt den nye præst til Boeslunde Pastorat, kan
vedkommende opsige op i sit nuværende sogn og begynde at pakke
flyttekasser.

Foto: Lene Helweg Augustsen

Vi har i jobopslaget meget kraftigt understreget, at Boeslunde er et sogn,
hvor vi kommer hinanden ved, ligesom det er vort ønske og håb, at den nye
præst vil være synlig i rigtigt mange sammenhænge og at vi alle vil gøre
vort bedste for at tage imod vedkommende.
Når man bliver præst i et sogn, flytter man ikke blot arbejde men også
bolig – og hvis præsten har familie, kommer alle også til at ’flytte liv’.
Vi vil informere yderligere i dagspressen, ved opslag i Brugsen, på
Facebook og kirkens hjemmeside, når vi véd, hvem der bliver den nye
præst i Boeslunde.
Med venlig hilsen og håbet om et godt valg
P.F.ETTRUP
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Præstens klumme
Engang blev jeg kontaktet af en teatertrup, som gerne ville bruge ’min’ kirke som
scene. Jeg sagde, at jeg af hensyn til rummets særlige karakter (det er et jurist-ord
for alle pengene!) gerne ville læse manuskriptet, så jeg var sikker på, at tingene
passede sammen. Det var ikke, fordi jeg havde tænkt mig at være særligt skrap,
men der er altså grænser for, hvad man kan gøre i en kirke.
Men jeg hørte aldrig fra dem igen…
Men hvem bestemmer i kirken?
Menighedsrådet har vedtaget under hvilke forhold, der må fotograferes i kirken og
reglerne kan ses på hjemmesiden www.boeslundekirke.dk.
Ved bryllupper, begravelser og lignende er organisten kun forpligtet til at spille
det, som ligger inden for hendes repertoire. Hvis hun har tid og mulighed for det,
kan hun sige ja til at spille andet, men dels skal familien skaffe en brugbar node
og dels koster det selvfølgelig den tid, det tager at forberede at spille det ønskede
bedst muligt.
Når det angår selve gudstjenesten eller den kirkelige handling er præsten chefen.
Det betyder, at præsten har ansvaret for, at alt foregår med tilstrækkelig værdighed
og det, man i gamle dage kaldte gudsfrygt, men som vi i dag vil kalde respekt. Jeg
har for eksempel sagt nej til en bøn, nogen fra en familie gerne ville have læst ved
en bisættelse, forbi bønnen var fra Scientology og ikke havde et hak med kristen
tro at gøre. Der kan også være sange, der kan være lidt for ’friske’ – men det
kommer an på den konkrete sammenhæng.
På kirkegården har menighedsrådet fastsat regler, som graveren er ’politibetjent’
for. Reglerne er ikke lavet for at genere nogen, men for at vise vore afdøde og alle
de efterladte størst mulig respekt.
Når noget skal passe til alle, er der nogle gange, at det kan komme til at virke lige
lovligt stramt. Men som de fleste vil vide, er der i hverdagen relativt stor
fleksibilitet både på kirkegården og i kirken.

Birgitte Saltorp
29

KIRKENYT
Efterår 2019
Gudstjenester og andet godt
August:
Torsdag den 29., kl. 1900: Sommeraften med sang
Sommerglæde, høst-vemod – der glider mange stemninger ind over os, mens sommeren går på hæld.
Vi samles til stillegudstjeneste for at sige tak for det,
vi har fået og for det, som stadigt kommer til os.
September:
Søndag den 8., kl. 1030: Der må være en forklaring
Hvorfor gør præsten alle de mærkelige ting oppe ved
ved alteret? Hvorfor er det så formelt og hvad er egentligt meningen med det?
Ved den forkortede gudstjeneste forklarer Birgitte
Saltorp nogle af ’hemmelighederne’ bag vor almindelige søndagsgudstjeneste.
Konfirmanderne, deres familier og alle andre er velkomne. Der er et traktement til konfirmandfamilierne
i Sognehuset bagefter, hvor Birgitte vil fortælle om
konfirmandforberedelserne og sikre, at de, som skal
gå til præst et andet sted, men vil konfirmeres i Boeslunde, er skrevne op.
Søndag den 22., kl. 1100: Høstgudstjeneste,
Hvor vi sætter alle sejl til for at fejre alle de gode
gaver, der kommer fra land, himmel og hav.
Både børne- og pigekoret har rige musikalske gaver til os.
Efter gudstjenesten er alle velkomne til at fortsætte høstfesten i Præstegårdsladen, hvor der vil
være lækker mad, ligesom vi leger og synger
sammen. Der er aktiviteter for børnene, Hyggeklubben står for kagerne til kaffen og menighedsrådet vil kort orientere for årets gang.
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Søndag den 29., kl. 1030: Højmesse,
hvor teksterne omhandler håb.
Kirkekaffe.
Oktober:
Torsdag den 10., kl. 1900: Stillegudstjeneste
Søndag den 20., kl. 1600: Aftensangsgudstjeneste
Vi mødes, men det mørkner og synger nogle af de
mange dejlige salmer.
Eventuel præsteindsættelse – se dagspressen!
November:
Søndag den 3., kl. 1600: Alle Helgen – Alle Sjæle
På denne højtidelige eftermiddag mindes vi dem, vi
mistet i årets løb. Vi takker og tænder lys.
Eventuel præsteindsættelse – se lokalpressen!
Søndag den 17., kl. 1030: Højmesse
ved den nye præst.
Kirkekaffe.
Hvor ikke andet er anført, afvikles de kirkelige handlinger ved
konstitueret sognepræst
Birgitte Saltorp
-----------------------------------------------Strikkeklubben
Alle, der har lyst til at være med til at strikke tæpper og trøjer til børn i Afrika og
Rumænien er velkomne i Sognehuset, Sønderupvej 9, torsdag i ulige uger, i tiden
1400-1600. I den forgangne sæson har vi sendt 80 bluser, 26 tæpper og 10 sjaler
til Ukraine. Der altid plads til flere – så kom endeligt og vær med! Vi begynder
torsdag den 3. oktober. Garn, tæpper og trøjer modtages med tak. Kontaktperson:
Tove Beierholm, telefon 6171 6493.
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Boeslunde Sogns Hyggeklub
Program for 2019– 2020
Møderne foregår i Præstegårdsladen i Boeslunde og begynder
kl. 14.00, hvis ikke andet er oplyst.

Tirsdag den 8. oktober 2019:
Kenneth Schødt. ”Den lille forskel” - En humoristisk fortælling om kvinder og
mænds forskellighed.
Tirsdag den 22. oktober:
Sognepræst Birgitte Saltorp: ”Blandt danskere og indianere i Canada.” Birgitte
arbejdede 5 år i Canada som præst.
Tirsdag den 5. november:
Højskolelærer Lars Studs: ”En musikeftermiddag med Benny Andersen/Halfdan
Rasmussen.” Vi synger også sammen og ser billeder samt digte.
Tirsdag den 19. november:
Nina Rasmussen og Hjalte Tin: ”På motorcykel gennem Sydamerika med Emil og
Ida.”
Tirsdag den 3. december:
Gudstjeneste kl. 1400 med Birgitte Saltorp.
Herefter er der kaffebord samt julehistorie i Præstegårdsladen.
Tirsdag den 7. januar 2020:
Fornyelse af medlemskort
Leif Drescher: ”Et arbejdsliv på Flyvevåbnets redningshelikopter.”
Tirsdag den 21. januar:
Vlado Lentz (fra ’Politijagten’ i TV): ”Goddag, det er færdselspolitiet.”
Tirsdag den 4. februar:
Generalforsamling
(Program kommer senere)
Tirsdag den 18. februar:
Major og tidligere staldmester Per Thuesen: ”I dronningens tjeneste”. Om hans
arbejde i de kongelige stalde.
Tirsdag den 3. marts:
Forfatter, journalist, tryllekunstner Jesper Grønkjær: ”En førstehåndsberetning fra
Nordkorea” (og måske lidt trylleri.)
Tirsdag den 17. marts., kl.1230:
Spisning pris 100 kr.
Underholdning med musiker Brian Nygaard. Vi synger lidt sammen, som vi
plejer.
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Kontaktoplysninger for
menighedsråd og ansatte
Formand: Per Faartoft Ettrup, Boeslunde Byvej 122, 4242 Boeslunde
Telefon: 6463 9770. E-mail: pfettrup@gmail.com
Næstformand: Ellen Johansen, Neblevej 23, 4242 Boeslunde
Telefon: 5814 0009. E-mail: klausellen@hotmail.com
Kirkeværge: Carl-Emil Frederiksen, Mosevænget 14, 4242 Boeslunde
Telefon: 2310 9014. E-mail: cefrederiksen@stofanet.dk
Kontaktperson og sekretær: Lene Helweg Augustsen, Elmegårdsvej 6,
4242 Boeslunde
Telefon: 2053 5399. E-mail: info@crela.dk
Kasserer: Helen Merete Keldmann Christensen, Gryderupvej 225,
4242 Boeslunde
Telefon: 5838 5271 – 4115 2002. E-mail: toftegaard@gmail.com
Menigt medlem: Ib Flemming Skovgaard, Mosevænget 19,
4242 Boeslunde
Telefon: 2076 5961 – 4062 9851. E-mail: skovgaardboeslunde@os.dk
Stedfortræder: Lone Meyer, Boeslunde Byvej 132, 4242 Boeslunde
Telefon: 6128 8188. E-mail: meyer1901@hotmail.com
Medarbejder repræsentant: Graveren
Konstitueret sognepræst: Birgitte Saltorp, Sønderupvej 9,
4242 Boeslunde
Telefon: 2364 3497. E-mail: bsa@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.dk
Regnskabsfører: Hanne Stegmann, Beiholms Revision (ikke medlem)
Bygningskyndig: Thomas Baun Christensen (ikke medlem)
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Diverse udvalg
Forretningsudvalg
C.-E.Frederiksen, L.H.Augustsen og H.M.K.Christensen
Kirke- og kirkegårdsudvalg
Hele menighedsrådet
Byggeudvalg
C.-E. Frederiksen
Valgudvalg (til valget i 2020)
P.F.Ettrup (formand), I.F.Skovgaard, præsten
Ladeudvalg
C.-E.Frederiksen og Lone Meyer
Sognehusudvalg
C.-E.Frederiksen og Ellen Johansen
Gudstjeneste- og aktivitetsudvalg
E.Johansen, L.Meyer, præsten, M.Kjærulff
Informationsudvalg
P.F.Ettrup (formand), L.H.Augustsen og M.Kjærulff
Kontaktperson til Hyggeklubben
Præsten
Leje af Præstegårdsladen: Se under formandens indlæg,
’Præstegårdsladen’!
Lån af sognehus: Enten formand eller næstformand
-------------------------------------------Boeslunde Kirke
og
Boeslunde Sogns Menighedsråd
ønsker alle
et herligt efterår
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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

Kristina Wettendorff Petersen

71 10 07 91 k.wettendorff.p@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

Linda Andersen
Borgbjergvej 12 D, ST
4242 Boeslunde

28 51 71 07
ll.g.mimic@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 / 41 27 34 29
Dorhan@hansen.mail.dk

Fitness/tennis

Inger Frederiksen

23 69 11 66

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
Jeppe Reitan

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

41 86 28 02
24 94 56 60
51 84 02 01
20 90 54 07

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 2019
Sidste frist for aflevering af indlæg er søndag d. 03.11.19
36

