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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
Alexander Lentz

40 57 58 70 kurtb.petersen@gmail.com
24 28 33 06 kjo@slagelse.dk
53 80 02 02 alexbache90@gmail.com

Ungdom Gudni Sigurdsson
Allan Frederiksen

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

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 42 33 03 96 gudnims@gmail.com
Sponsorer Jeanette Kiellberg 51 78 43 54 kiellberg75@gmail.com
BB´s hjemmeside: www.boeslundeboldklub.dk

HALFORENINGENS BESTYRELSE
Formand Tommy Bach 21 70 03 42 tommy.bach@c.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 gryderne@gmail.com

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

Forside: Høsttid!
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Formanden har ordet …
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Sæson 2020-2021 er lige om hjørnet og vi
håber, der er lagt et program, hvor alle
kan finde noget at deltage i.

Vores instruktører har i hvert fald gjort sig
umage for, at det skulle kunne lade sig
gøre, og selvfølgelig med hensyn til
Covid-19 retningslinjerne, men mangler
du noget, hører vi gerne fra dig.

Læg også mærke til det helt nye hold
Bokwa Fitness, søndag formiddag.

Vi har lidt ledig halgulv mandag fra kl. 16.00 – 18.55 samt et halvt gulv
søndag formiddag fra 9.30 – 10.30, så der vil være muligt at starte et
eller andet op – hvad f.eks. med billard eller bordtennis?

Venlig hilsen - og vel mødt i uge 36.

Birgit

Fra Boeslundehallens bestyrelse

Der afholdes ordinær generalforsamling
onsdag den 16. september kl. 19.00 i Boeslundehallens cafeteria.

Dagsorden iflg. vedtægterne.
Alle er velkomne, men kun bestyrelsesmedlemmerne hos BBV, BB og

BGF og Halforeningen har stemmeret.
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Bokwa dance består af bogstaver, tal og former, der sammensat bliver til en
sjov og festlig koreografi.
Vi danser til god ørehængende musik, der kun kan gøre os glade. Vi
forbrænder en masse kcal, uden at lægge mærke til, at vi faktisk har trænet
konditionen i en time.

Alle kan deltage, uanset om man føler, at man ikke kan danse. Bokwa er
nem at gå til og vi bygger serien op hver gang, så alle har en chance.
Bokwategnene er et fælles sprog, du lærer løbende og det bliver derved
nemmere.
Vi starter timen med opvarmning, der kan består af let styrke og cardio, så
vi får varmet kroppen godt op til en times fest på danse gulvet.
-Kom og vær med og få en super sjov time, med masser af sved, god energi
og effektiv cardiotræning.

HILSEN OG PÅ GENSYN!
Mette

NYT! BOKWA fitness SØNDAG9.30-10.30start 30/8
Instruktør Mette Gøth Lindberg



66

BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Covid 19 satte en brat stopper for vores gymnastik, midt i marts
blev alt lukket ned -

ingen afslutning - ingen opvisning - ingen forårsgymnastik  -

Det har været en lang sommer, hvor vi alle (tror jeg) har prøvet at
holde os i form, men det smuldrer let,når man skal motivere sig
selv i lang tid.

Så mon ikke vi alle glæder os til at komme igang igen!!!

JEG GØR !!!

Mød glad og motiveret op i  BOESLUNDE HALLEN

ONSDAG D. 2 sept. kl 9.00

PRIS: 350 kr

Vi fortsætter i sammme gode  ånd

- GOD MUSIK  OG SVED PÅ PANDEN

Er du tilflytter - gået på pension/ eller andet, med lyst til motion,
og tænker på, om det er noget for dig - SÅ KOM OG PRØV !!!

MOTTO: Vi gør hvad vi kan

HVIS Covid 19 stadig "spøger”, når vi starter, må vi se på
muligheden for at lave flere hold.

HUSK: tag et stort håndklæde med til at lægge på måtten, når vi
har gulvøvelsen

HILSEN OG PÅ GENSYN

INGER (23691166)

50 + motion & velvære
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Er du ikke så mobil,
byder Minna på

stolegymnastik,
samme sted og tid. som 50 +

Stolegymnastik er en motionsform, hvor vi arbejder uden belastning af
benene, dog står vi ved stolene for at arbejde med styrke i kroppen.
Når vi sidder er det skulder - ryg - nakke og ben, vi får arbejdet med. Her
arbejder vi også med små redskaber.
Har du specielle problemer, så bare mød op, så finder vi ud af, hvordan det
kan klares.

Snak og grin undervejs, -ja, det er noget vi gør en del i!

Hilsen og på gensyn!
Minna

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

Det er vist lige noget
for mig!
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Folkedans
-Starter torsdag den 24. september i Præstegårdsladen og husk, vi har

levende musik og en fantastisk instruktør til at guide os
gennem dansene!
Vel mødt med kaffekurven og det gode humør.
Pris for hele sæsonen er 460 kr.

Mødestedet – Det Gamle Klubhus
Fredag formiddag fra kl. 9 til ca. 11 er der gang i den hos Mændenes
Mødested, så kom og vær en del af fællesskabet her, vi klarer jo
småopgaver for vores allesammens by, så den kan præsentere sig fra den
bedste side.

Mandag eftermiddag fra kl. 14 til 16 er der åbent for Krolf, Petanque eller
bare socialt samvær for alle og det vil være muligt at få eftermiddagskaffen
her.
Er der en anden dag eller tidspunkt, du kunne tænke dig at låne huset, så
sig til.

Venlig hilsen
Inger, Ole og Birgit

Venlig hilsen
Ole David
tlf. 22 39 29 93 Løbetræning er godt!

-men HUSK OGSÅ at
benytte dig af
Motionsoasen, det er
ganske gratis!
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Yoga
Vi arbejder med yogaen for
at blive stærkere, smidigere
og opnå en bedre
kropsbevidsthed. Du vil
opleve, at denne type yoga er
hårdere end den typiske hatha yoga og efter kort tid vil du
opleve, at din krop bliver stærkere.

Du kan forvente at få pulsen lidt op og svede, men der er også altid tid til
meditation og afspænding.

Yoga er for alle og der kræves ingen erfaring.

Venlig hilsen Miee Agnete Swendsen

Zumba
Har du lyst til at være en del af et fantastisk
hold, hvor der er gang i musikken og kroppen
bare har lyst til at bevæge sig - så er det
ZUMBA. Vi sætter fokus på fællesskabet,
hvor alle kan være med. Hos os har vi det
sjovt og danser til mega fed musik, samtidigt med vi faktisk lærer noget!
Det kan også være at du mangler et boost i din hverdag, hvor der skal ske
noget nyt eller du vil lære nogle nye bekendtskaber at kende og dette kan
Zumba indfri, det skader jo aldrig at prøve! Så kom endelig og vær med, vi
glæder os til at møde dig.

Holdopstart mandag d. 31 august kl. 19:00 - 20:00
i Boeslunde hallen

Venlig hilsen Kit Kasted

Medbring yogamåtte og tæppe.

I Præstegårdsladen
onsdag 17.45-19.00

Start 2. sept.
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Håndbold
Så er sommeren ved at være slut og vi skal
efter en længere ufrivillig pause pga.
corona i gang igen.
Ja, det hele gik jo pludselig i stå, og vi
kunne ikke træne eller spille kampe. Derfor er der ikke sket

det store siden sidst.
DHF valgte at bruge vores placeringer ved nedlukningen, så vi igen i
sæsonen 2020/2021 skal spille i Serie 1.
Vi starter op med træning Tirsdag d. 11 august 2020, kl. 19.00 -  20.30
Vi ser lige hvad stemningen er, når vi starter op om vi skal træne om
torsdagen, indtil fodbolden kommer ind i hallen, eller om vi træner om
fredagen.
Vi ved, at vi desværre har et par skadede spillere, der formentligt ikke
kommer til at spille igen og der er også en der er gravid, men vi håber at se
mange spillere igen og forhåbentligt kommer der også nogle nye.

Hilsner
Håndboldafdelingen

Tennis

Tennisbanerne havde godt af regnen i foråret,
og de har været virkelig gode her i sommer-
perioden. Udesæsonen slutter 24.10.20, hvorefter man kan
melde sig til indendørs tennis i hallen lørdage kl. 8-13.

Tilmelding og
timefordeling til
indendørs tennislørdag 24.10 kl. 10-11

Vil du have et tilbud på resten af
udesæsonen, så ring til Bodil på
tlf. 30 70 53 10!

v. Bodil Voldby Christiansen
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KRÆMMERMARKED
I  BOESLUNDE-HALLEN

SØNDAG D. 4. oktober kl. 10 – 15
Er du kræmmer eller kreativ

 – kom og sælg !!!

Start oprydning – lej et bord

Pris: 150 kr. pr. bord

Bindende betaling ved tilmelding
Kontakt:Inger 23691166  Judith 61375041

VI HÅBER  at gennemfører vores kræmmermarked
d. 4/10 og samtidig overholde alle covid 19
REGLER!
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BADMINTON

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

Efter en brat afslutning af vores vintersæson, grundet cov19
virus, hvor børn og voksen badminton, samt holdturnering
og afslutning blev aflyst, er vi nu klar til at starte på en ny
vintersæson.

Spilletider i Boeslundehallen:

Mandag:  17.00 - 19.00
20.00 - 22.00

 Onsdag:  15.00 - 16.00
19.00 - 22.00

Børnetræning 16.30-19.00

Fredag:      15.00-17.00
fællestræning 17.00-19.00

Tilmelding badmintontider:Onsdag 26. aug. kl. 19.00
 i klublokalet.

Priser:

400 kr. for voksne og juniorer

300 kr. for. Miniton.

Første spilledag
mandag 31. august

M.v.h. Badmintonudvalget
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Juniorholdet er for de 8-15 årige, og der er plads til alle,
både nybegyndere og dem som har spillet før. Vores træninger
er altid sammensat at træningsøvelser og kampspil, og det
vigtigste er ikke, hvad du kan, men at du har lyst til at lære, og
gerne vil have nogle gode hyggelige badmintontimer sammen
med resten af holdet.
Vi træner i Boeslunde Hallen om onsdagen fra 17.30 til 19, første gang
er d. 16/9.
Er du 8-9 år, og aldrig har spillet før, kan det være en fordel for dig at starte
op på miniton holdet, kontakt os evt. før opstart.

Er du interesseret så mød op i hallen, eller kontakt evt. Lonnie på
22278407.

Vi glæder os meget til at se jer
Hilsen Lonnie, Gitte og Camilla

Miniton

Er du mellem 5 og 7 år, så er det lige holdet for dig. Både med
og uden ketsjer og bold, får vi trænet forskellige
badmintonøvelser, altid flettet sammen med en masse sjove
lege.
Vi træner i Boeslunde Hallen om onsdagen fra 16.30 til
17.30, første gang er d. 16/9.
Til miniton har vi brug for mange hjælpende hænder, og det er derfor
nødvendigt, at du altid har en voksen med, som kan deltage i træningen
sammen med dig. (Det kræver absolut ingen badmintonmæssige
færdigheder at være med som hjælper)

Badminton for børn - Opstart onsdag d. 16/9
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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. 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

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 anvistrummet og maskinerne, såkontakt Inger, tlf. 23 69 11 66

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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Hurra! Vi har fået 17.528,00 kr. fra
Boeslunde Sogns Brugsforening og
OK.
Tak til alle, der har tanket – og bliv
endelig ved, det kan mærkes i
klubkassen.
Med venlig hilsen

Boeslunde Boldklub og
Boeslunde Gymnastikforening
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BOESLUNDE BOLDKLUB

Nedlukning

Der har ligesom i resten af landet ikke foregået ret meget i Boeslunde

Boldklub pga nedluk af foreningsaktiviter. Alle tilmeldte turneringer blev

aflyst. Vi fik dog lov at træne igen fra midt i maj under skærpede regler og

der blev mulighed for tilmelde sig en lille Sommerbold-turnering med to-

tre kampe som skulle afvikles som skulle afvikles inden sommerferien,

som i år blev skubbet hen til start juli. Vi havde 3 hold med veteran, senior

og U15 drenge, som fik lidt kampe i benene inden en kort sæson blev

afsluttet.

Bandereklamer

Vi fik under vores nedlukning etableret

vores nye bandereklamer på stadion og

tusind tak til jer firmaer, som allerede er

kommet op og hænge og jer, som er på

vej. Vi har stadig ledige pladser så giv os et praj hvis du gerne vil op og

hænge også. Mange tak til de frivillige

som hjalp med opstillingen og til

STARK for materialerne.

Formandens ord
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Allan

Træningen

Vi er i skrivende stund ved at skulle starte op igen og

trænerstaben er den samme på de fleste hold. Vi skal

dog byde velkommen til Majse og Frederik, som skal stå

for træningen af vores de mindste årgange af piger og

drenge

Vi søger dog altid ekstra frivillige hænder, så går du med en lille

træner/hjælpetræner drøm i maven, så hører vi gerne fra dig

Trænerafløser til U15 piger

PT søger vi en vikar til vores U15 piger da vores nuværende træner,

Camilla skal igennem en operation som vil holde hende fra træningsbanen

et stykke tid
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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

18

Toften 6
4230 Skælskør
tlf.: 30 52 35 53

Mail: info@holms-knivservice.dk

KORSØR KØKKENCENTER
køkken - bad & garderobe

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

www.korsørkøkkencenter.dk
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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
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Tirsdag den 30-6 kunne Hans Henrik og Heidi fra 3F Storebælt endelig

komme og se seniorerne i aktion i det nye tøj, som de sammen med

stadionreklame og bolde har sponsoreret. 1 hjemmekamp i år, som i øvrigt

blev vundet med 2-1 over Vemmelev. Tøjet lå klar til forårsopstart men det

satte corona en stopper for men nu kunne det endelig luftes i en

sommerbold turnering som gav 2 sejre og 1 nederlag. Stadionreklamer er et

nyt tiltag på Boeslunde Stadion, som 3F Storebælt også sagde ja tak til i

forbindelse med sponsoratet til Boeslunde Boldklub. Vi takker for støtten

Seniorerne i nyt tøj
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Rigtig glædelig sommer til jer alle sammen.

Det har jo været et noget anderledes forår for os som for alle andre. Vi har
desværre også mærket Coronaen i lokalrådet.
Vi har for første gang i mere end 10 år måtte aflyse vores dejlige Skt. Hans
fest i Mindeparken, hvor vi jo (heldigvis) altid er langt over de 100
mennesker, som var tilladt på daværende tidspunkt. Vi krydser fingre for,
at tilstanden snart normalisere sig og så vender vi tilbage med et ordentligt
brag i 2021.

Vi har dog stadig fået lidt fra hånden i lokalrådet i løbet af forsommeren.
Som nogen måske har set, så er der kommet endnu et shelter oppe ved
bålhytten. Vi havde arrangeret en arbejdsweekend og i løbet af de 2 dage,
så stod der et nyt shelter. Jeg tillader mig at være lidt stolt af den indsats,
for det er faktisk et stort arbejde.  I forbindelse med shelter og bålhytte har
vi også, hen over sommeren, måttet lægge ører til lidt småbrok i krogene
og høj musik. I den forbindelse har vi set os nødsaget til at lave nogle
ordensregler for området. Reglementet er trykt her i bladet. Jeg vil dog i
første omgang opfordre alle til bare at tage hensyn til hinanden. Det er
super fedt, at de unge mennesker bruger området og i det store hele har det
fungeret upåklageligt. Oprydning i området har faktisk også hele sommeren
været ok. Så stor ros til alle brugere af området. Men læs reglerne og tænk
på hinanden.

Vi har desuden været en tur rundt om legepladsen og fået den kigget efter
for småskavanker, som jo desværre opstår, når det er lavet af træ. Men lidt
Gori, så virker det hele igen som nyt. Vi er, derudover, begyndt at arbejde
lidt på en udvidelse af legepladsen til gavn for de mindste brugere. Vi fik
en henvendelse omkring det og har derefter været i dialog med dagplejerne,
så de har ytret ønsker om hvad der mangler mest. Vi er nu begyndt de
indledende øvelser med at søge penge og så håber vi, at vi kan udvide
inden alt for længe.
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Slutteligt har vi sammen med LUP gruppen været til møde i Slagelse med
Slagelse Boligselskab, som fremlagde planerne for opførelsen af de 22 nye
boliger i Boeslunde. Det bliver SÅ godt. Virkelig et flot og gennemarbejdet
projekt. De er pt. i gang med tilladelser m.m. og håber så, at alt er på plads
til at de kan nå at gå i gang i år. Det første der skal gøres er selvfølgelig at
grave render efter fortidsminder og hvis ikke de viser alverden, så kan de
gå videre med byggeriet. Vi glæder os til at se det færdige resultat og
ønsker byen tillykke med udvidelsen.

1. Ryd op efter dig selv!
2. Musik er tilladt fredag og lørdag  til kl.  24.00. Alle andre dage til
     kl. 21.00 – Vis dog altid hensyn til andre!
3. Bål må kun etableres på de dertil indrettede og godkendte bålpladser.
4. Det er forbudt at fælde træer.
5. Det er forbudt at klatre på bygningerne.
6. Mindre telte må slås op i umiddelbar nærhed.
7. OBS! Hvis shelters benyttes til vernatning er det ikke tilladt for andre
    at spille musik i bålhytten.

Booking kan foretages på:
https://book01.webbook.dk/slagelse/borgerportal/

På forhånd tak for hjælpen!

ORDENSREGLER
FOR BÅLHYTTE OG SHELTERS
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Formanden har ordet…

Menighedsrådsvalg 2020…
…efter nye valgregler.

Således blev kirkens indlæg i Boeslundebladet også indledt i dette års
martsnummer.
At dette næsten gentager sig, skyldes det enkle faktum at i modsætning til
den overordnede, almene situation siden da – hvilket jeg selv mit i en
høsttid ikke behøver at tærske langhalm på – ja, så fastholdes det
landsdækkende valg til menighedsråd tirsdag den 15. september.
Her i Boeslunde Sogn sker valgforsamlingen derfor også denne dato,
kl. 1900 i sognehuset.
Med tilladelse af Roskilde-bispen, Peter Fischer-Møller, vil valgperioden
dog her ekstraordinært blive på to år i forhold til de ellers foreskrevne fire.

Så med denne korte orientering vil jeg atter opfordre alle, der måtte have
tid, lyst og lejlighed til at lade sig opstille som kandidater til valget medio
september.
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Præstens klumme

Der er mange ting, som vi normalt går og venter på i årets løb: lysegrønne
blade, sommervarmen, efterårets farver og selvfølgelig jul. Her i 2020 har
vi derimod nærmest alle sammen bare ventet på at få corona. Det er ikke
just noget at glæde sig til! Det har godt nok også været nedtrykkende!
Nogle har fået det og er døde, andre har haft det og er kommet sig og resten
af os har prist os lykkelige for, at vi er gået fri. Og vi spørger os selv, hvor
længe det mon varer ved…?
 Alting har været anderledes. Her i Boeslunde Kirke kunne tingene selv-
følgelig heller ikke gå deres vante gang. Vi måtte aflyse påsken og flytte
konfirmationerne. Gudskelov har vi så her i sommeren allerede haft
mulighed for at konfirmere de første, og den sidste konfirmation er også
planlagt. Min far sagde altid, at man ikke kan glæde sig for længe til noget
godt, men det er nu alligevel hårdt for de unge at skulle vente så længe – og
hårdt for deres forældre at skulle ændre alle planerne for festen. Vi i kirken
har gjort vores bedste for at få konfirmationerne flyttet til de dage, der
passede bedst muligt for konfirmanderne og deres familier og for at få
arrangeret gudstjenesten, så folk kan holde den nødvendige afstand.
Festligt er det i hvert fald blevet – selv om vi ikke kan fylde kirken til
bristepunktet, som traditionen byder. Næste års konfirmander skal
selvfølgelig også snart i gang med at gå til præst, og jeg glæder mig til at se
dem! Hvis nogen er i tvivl, om deres børn/unge kan blive konfirmeret hér i
Boeslunde, skal de bare kontakte mig, og svaret er jo sædvanligvis ja. Hvis
man googler ”konfirmandtilmelding”, så finder man også let den
elektroniske tilmelding.
     Hvad fremtiden bringer, ved vi jo aldrig. Hvad får vi mon lov til i løbet
af efteråret? Hvis folk igen kommer til at sidde alene og ensomme for at
beskytte sig imod corona, så husk på, at der – i mangel af bedre – i det
mindste er en sognepræst at ringe til. Man kan også prøve at ringe til gamle
venner, som man ikke har set i mange år og genoplive lidt minder
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(fortsat)

fra skoletiden. Og så kan man i hvert fald også gå ned i Brugsen at se lidt
venlige ansigter, imens man køber ind, eller gå sig en tur i vores dejlige
lille by. Og hilser man alle, man møder, med et smil, så er verden allerede
blevet en lille smule mindre ensom.

Latin
Så er tiden kommet til at søsæt-te
et latinhold. Vil du gerne lære
latin (eller genopfriske det), så er
du kommet til det rette sted!
Boeslunde bliver nemlig snart det
eneste sted mellem Køben-havn
og Odense, hvor der er et
latinhold! Hvorfor lære latin? – Fordi latin er pragtfuldt! Man kan ikke
andet end at elske det! Og så er latin det ordentligste og overskueligste
sprog i hele verden. Når man kan latin, forstår man opbygningen af alle de
andre euro-pæiske sprog. Når man har lært latin, er det som at stå på et højt
bjerg, hvorfra man kan overskue hele verden, imens man nyder udsigten.
Grammatikken på de moderne sprog er nemlig bare en sløset, billig light-
udgave af den latinske. Latin opløfter ånden!

Udgifter: Kurset er gratis, men man skal købe en bog. – En dejlig bog!
En rigtig dejlig bog med en masse latin, som bliver éns yndlingsbog, og
som man muligvis kommer til at sove med om natten, fordi man ikke kan
lægge den fra sig! Jeg vil begraves med min latinbog!
Sted: Sognehuset, Sønderupvej 11 i Boeslunde. Tidspunktet fastlægges
senere.
Alle interesserede må meget gerne sende en lille mail til mig (Bjarke) på
bpm@km.dk – så får I videre informationer ad den vej.
Jeg glæder mig!
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Gudstjenester

August

Lørdag den 22., kl. 1030: Konfirmation
Søndag den 23., kl. 1030: Højmesse

September:

Torsdag den 3., kl. 1900: Stillegudstjeneste
Søndag den 6., kl. 1030: Velkomstgudstjeneste for de nye konfirman-
                                          der med efterfølgende møde for konfirmand-
                                          familierne
Søndag den 20., kl. 1100: Høstgudstjeneste med efterfølgende høstfest
                                            i Præstegårdsladen
Oktober:

Søndag den 4., kl. 1030: Højmesse
Søndag den 18., kl. 1030: Højmesse
Torsdag den 29., kl. 1900: Stillegudstjeneste

November:
Søndag den 1., kl. 1600: Allehelgen
Søndag den 15., kl 1030: Højmesse
Søndag den 29., kl. 1030: Højmesse – 1. søndag i advent

December:
Tirsdag den 1., kl. 1400: Hyggegudstjeneste
Søndag den 13., kl. 1400: Krybbespilsgudstjeneste med juletræsfest
Torsdag den 24., kl. 1500: Juleaften
Fredag den 25., kl. 1030: Juledag
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Som alle andre var vi her i
Boeslunde for-hindrede i at
fejre 75-årsdagen for
befrielsen på ønskelig vis –
men lys på kirken det kunne vi
dog sætte, som dette
stemningsfulde billede viser.

 Her fotograferet af Lene
Helweg Augustsen den 4. maj

Boeslunde Sogns Hyggeklub
Program for efterår 2020 og forår 2021.

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

Kontaktperson: Tove Beierholm – telefon 6171 6493.

Tirsdag den 6. oktober:
Knud Erik Therkelsen fra Grænseforeningen holder foredraget om
”Genforeningen”

Tirsdag den 20. oktober:
Præst og forfatter Kirsten Schmidt fortæller om livet som præst på Orø i
”Ind under præstekjolen”

Tirsdag den 3. november:
Ansat i forsvaret, Brian Lange, fortæller om ”Mit liv i Fremmedlegionen”
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Tirsdag den 17. november: ”Oldfashioned” fra Slagelse underholder med
diverse, kendte potpourrier

Tirsdag den 1. december: Gudstjeneste med Bjarke Pil Mørch.
Derefter kaffebord samt julehistorie i Præstegårdsladen

Tirsdag den 12. januar: Forfatter og kulturjournalist, Erik Lindsø, holder
foredraget, ”Et tørklæde kommer til byen”
Fornyelse af medlemskort

Tirsdag den 26. januar: Falkemanden, Flemming Sanggaard, ”Alene i
vildmarken”

Tirsdag den 9. februar: Lidt sang og musik ved Mai Larsen
Generalforsamling

Tirsdag den 23. februar: Foredragsholder og journalist, Hans Jørgen
Møller, fortæller om «50 fotografier du bør kende»

Tirsdag den 9. marts: Foredragsholder Annemarie Hessellund Bean-
land fortæller om at nærme sig den 4. alder – ”Firs, Fed og Færdig”

Tirsdag den 23. marts kl. 1230: Underholdning med musiker Brian
Nygaard – vi spiser og hygger os sammen, som vi plejer
Spisning til pris af 100 kr.
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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: lene@crela.dk
Kasserer: Helen Merete Keldmann Christensen, Gryderupvej 225,
4242 Boeslunde.
Telefon: 5838 5271 – 4115 2002. E-mail: toftegaard@gmail.com
Menigt medlem: Lone Meyer, Boeslunde Byvej 132, 4242 Boeslunde.
Telefon: 6128 8188. E-mail: meyer1901@hotmail.dk
Født medlem: Præsten
Medarbejderrepræsentant: Graveren

Sognepræst: Bjarke Pil Mørch, Kirkestræde 4, 4242 Boeslunde
Telefon; 2364 3497. E-mail: bpm@km.dk
Organist: Mirella Kjærulff, Sønderås 55c, 4200 Slagelse
Telefon: 6150 4890. E-mail: organist@stofanet.dk
Graver: Asger Hansen, Rennebjergvej 55, 4230 Skælskør
Telefon: 2443 8915. E-mail: boeslunde.graverkontor@mail.com
Regnskabsfører: Hanne Stegmann, Beierholms Revision (ikke medlem)
Bygningskyndig: Thomas Baun Christensen (ikke medlem)

------------------------000------------------------
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Kunst og Kirker

For første gang deltager Boeslunde Kirke i aktiviteten, Kunst og Kirker, i 
samvirke med Slagelse Provsti og Slagelse Turistforening, der rundt om i 
provstiet havde omkring 6000 besøgende sidste år.
I 2020 er denne seværdige aktivitet hos os planlagt at finde sted i dagene, 
fredag den 6. til søndag den 8. november, kl. 1000-1600, alle dage i 
Boeslunde Kirke.
Dér udstiller billedkunstner Diana Blüthgen samt de to skulpturkunstnere
Ida Wieth og Robert Jacobsen under musik og sang af Mirella Kjærulff, 
Trine Sandholdt Worm og Troels Kjærulff.

Det er vort store håb, at du, kære læser, én af disse tre dage måtte have lyst 
til at besøge vort arrangement i kirken.

I håbet om at vi alle fremadrettet får 
mulighed for at kunne tage afsked med 
denne kronede sol – sol coronatus –
og blot nyde dén med solbriller, ønsker

Boeslunde Kirke
og

Boeslunde Sogns Menighedsråd
ønsker alle

et smukt efterår

Vi er sammen – men på afstand!
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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 Jens Klindt Nanaogjens@stofanet.dk 41 86 28 02
Kasserer Mia Carlsson
Sekretær Mette Hegelund rygaardhegelund@gmail.com 51 84 02 01
Webredaktør Jeppe Reitan 20 90 54 07

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

Bestyrelse Bjarne Rasmussen bjarneras@stofanet.dk 40 15 19 63
Bestyrelse Leo Thonesen Leothonesen@hotmail.com 30 70 42 86
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Næste nummer af Boeslundebladet udkommer i december 2020
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