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BOESLUNDE BOLDKLUB
Formand Allan Frederiksen 29 67 85 35 allon@mail.dk
Næstformand Per Rich 29 88 50 08  perrich72@gmail.com
Kasserer Eva Rehder 51 92 04 49  evarehder@stofanet.dk
Senior/ Veteran Kurt Petersen

Christian Gynter
40 57 58 70  kurtbpetersen@gmail.com
41 18 58 48  christiangynter@hotmail.com

Ungdom Jeanette Kielberg
Per Rich

51 78 43 54  kielberg75@gmail.com
29 88 50 08  perrich72@gmail.com

DGI ungdom Allan Frederiksen 29 67 85 35 allon@mail.dk

Boldbanen Allan Frederiksen
Per Rich

29 67 85 35  allon@mail.dk
29 88 50 08  perrich72@gmail.com

Haludvalg Eva Rehder 58 14 04 49  evarehder@stofanet.dk
Hjemmeside Gudni Sigurdsson 42 33 03 96  gudnims@gmail.com

BB’s hjemmeside: www.boeslundeboldklub.dk

HALFORENINGENS BESTYRELSE
Formand Tommy Bach Tommy.bach@c.dk 21 70 03 42

Næstformand Ole Jensen boeslundehal@gmail.com 21 76 37 98

Sekretær Eva Rehder evarehder@stofanet.dk 58 14 04 49

Best. medlem Ole Petersen falkenberg.petersen@gmail.com 22 39 29 93

Best. medlem Birgit Falkenberg falkenberg.petersen@gmail.com 58 14 03 34

Kasserer Bente Jensen beaje@live.dk 30 54 03 77

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

Redaktør Bodil V. Christiansen bodilvoldby@hotmail.com 30 70 53 10

Bladudvalg, BGF Inger Frederiksen Minisalonen@mail.dk 58 38 52 67

Bladudvalg, BB Else Hansen 58 14 03 23

Bladudvalg, Lokalråd Jens Klindt nanaogjens@stofanet.dk 41 86 28 02

Bladudvalg, kirken Mirella Kjærulff organist@stofanet.dk 61 50 48 90
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Forsiden:

Fotoet på forsiden er en affotografering af et luftfoto, som hænger i

konfirmandstuen i Sognehuset. Det blev taget i starten af 1970´erne af en

”Boeslundedreng”, Kihn Nicolaisen (søn af malermester Jørgen

Nicolaisen, Borgbjergvej) på foranledning af Carl Emil Frederiksen og

Benny Holm.

Kihn var i lære som fotograf hos Sterling Foto i Skælskør og han kom

med op i et fly og fik taget billedet. Anker Holm (Benny Holms far) var

ansat hos Valdemar Nielsen i Skælskør og han lavede indramningen, så

Carl Emil og Benny kunne få hver et luftfoto.

Efter at Carl Emil og Inge havde haft deres foto hængende i hjemmet 25-

30 år, forærede de det til konfirmandstuen, hvor det hænger den dag i dag!

Fra redaktionen

 Redaktionen ønsker alle vore læsere og annoncører en glædelig

jul og et godt nytår. Tak for den interesse der udvises for

bladet. Vi tror, at vores formidling af aktiviteter i

lokalsamfundet er til glæde og gavn for alle.

Så på gensyn i det nye år. Vi tager

fortrøstningsfuldt fat på de næste 25 år!

På redaktionens vegne

Carl - Emil.
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Formanden har ordet …

Ja, så skriver vi snart 2017 og det betyder, at Boeslunde
Gymnastikforening kan fejre 150 års jubilæum, det vil vi fejre med en
reception på selve dagen,

onsdag den 25. januar, kl. 16 til 18
hvor alle er velkomne.

Endvidere bliver der jubilæumsfest med spisning og dans
lørdag den 28. januar, kl. 18 til 01

Se nærmere for billetter i bladet her.

Vores afslutning sidst i marts, vil vi også gøre lidt ekstra ud af, så det
bliver en festlig jubilæumsopvisning.

Ellers vil jeg ønske alle medlemmer, læsere,
instruktører og bestyrelse en rigtig glædelig jul samt
et godt nytår.

Vel mødt i 2017 – du kan sagtens nå at være med
på et hold i den sidste del af sæson 2016-2017.

Venlig hilsen
Birgit.

HUSK at vi afholder
generalforsamling i marts måned, og
det bliver en fælles generalforsamling

for både Lokalrådet, Boeslunde Boldklub
og Boeslunde Gymnastikforening, så
hold øje med opslag i udhængsskabet

ved Dagli’Brugsen og på vores
hjemmeside: www.bogym.dk
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

50+ pas på din krop - styrk den.
      HUSK:   motion =velvære.

Det er en stor fornøjelse at komme i hallen hver onsdag

kl. 9. Hallen summer af glade energiske motionister m/k,

som har fundet velværet ved at dyrke motion og holde

kroppen i form Flere nye har fundet vej til min

motionsform, så vi er nu 88 tilmeldte. Men uanset hvor meget vi træner, kan

vi løbe ind i skader,- eller alderen sætter sine grænser!!!

Derfor er det en super løsning vi har i B.G.F., hvor dem der

skal i gang efter en skade, - eller hvor kroppen har bedre af

stolemotion, går på Minnas stolehold. Vi er alle i hallen på

samme tidspunkt, så de kan vælge gulvhold/stolehold eller

skifte, alt efter hvordan kroppen har det.

Vi holder JULEAFSLUTNING onsdag d.21/12.     , hvor

vi efter gymnastikken hygger med gløgg og æbleskiver.

MEN VI VIL HER ØNSKE JER ALLE RIGTIG GLÆDELIG  JUL

&

 GODT  NYTÅR

Og på gensyn d.4/1-2017!

MANGE JULEHILSNER     INGER OG. MINNA

-Godt vi har
et stolehold!
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Vi er kommet godt fra start
både på Shorties og voksen
holdet. Men der er plads til
flere, så kom frisk og dans
med os!

Mandage
kl 18 Shorties
kl 19 Urbhanize voksne
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Folkedans
- Vi har plads til flere, så kom og prøv det.

Omkring 26 dansere startede vi i denne

sæson, der er den 25. for vores instruktør,

John Pedersen, der er stadig plads til flere,

så kig forbi en torsdag aften kl. 19-21 i

Præstegårdsladen og prøv selv.

Vi bruger ikke dragter, hvis det skulle

forhindre dig i at møde op.

Sidste gang før jul er 8. december, hvor vi spiser sammen

og hygger os og ellers starter vi igen torsdag den 5. januar.

Glædelig jul og godt nytår ønskes alle

dansere, instruktør og spillemænd.

Ole, Inger og Birgit



10

BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Badmintonsæsonen  2016 – 2017 er i gang. Der er desværre også i denne
sæson en lille tilbagegang af tilmeldte spillere, så hvis nogen skulle få
lyst at spille badminton, er der ledige baner.
Vi har igen i år tilmeldt 3 hold til turnering. 1
herrehold samt 2 mixhold, og vi har ikke
været tvunget til trække et hold ud af
turneringen, da der er kommet nye
motionsspillere til, som gerne vil spille
turnering.

     Alle holdene har været i kamp.
     Herre B-rækken vundet 1kamp.
     Mix 1 C-rækken vundet 1 og tabt 1 kamp.
     Mix 2 C-rækken vundet 1 og tabt 1 kamp.

Ledige baner i hallen
Onsdag: 15.00 – 16.30

               20.00 – 22.00

Fredag:   15.00 - 17.00

Sæt kryds i kalenderen.

Ons. d. 21 dec. Julefællestræning med
                              efterfølgende gløgg og æbleskiver.
Lør.  d. 21 Jan. Stævne med efterfølgende gule  ærter.
Lør.  d. 1 april. Påskestævne.

BADMINTON

Vi er kommet rigtig godt i gang med en ny sæson, med knap 20
badmintonglade BØRN fordelt på 2 hold.
Juniorholdet er stort set fyldt op, og der bliver trænet koncentreret med
spil og tekniske øvelser, og samtidig grinet og snakket på kryds og tværs.
Som de andre år tager vi ikke ud og spiller turnering, men vi arbejder på at
arrangere nogle ministævner, som vi har gjort det de sidste par år sammen
med IF62/Dalmose. Vi skal omkring jul også have vores egen lille interne
turnering. I skrivende stund er det endnu ikke besluttet, om vi afvikler den
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Børnetræning. Lonnie Frederiksen tlf.58140512 - 22278407
allon@mail.dk
Gitte Hansen tlf. 58191475 – 25211122
ravnemarken47a@msn.com
Signe Andersen tlf. 29254520 signepigen0808@gmail.com

over nogle træningsaftener, eller om vi finder en lørdag/søndag hvor det
kan afvikles.
På miniton holdet bliver der også trænet med stor energi. Vi leger, griner,
snakker og laver masser af badminton tekniske øvelser, og det er en
fornøjelse at se, hvor gode de i virkeligheden er til at slå, selv ret svære
badmintonslag, i den alder. Og dejligt med super aktive forældre, som er
med til at få øvelserne til at fungere.
For begge hold er det rigtig dejligt, at både spillere, samt de voksne som er
med på miniton holdet, er stabile med meget få afbud.
Vi kan sagtens bruge flere spillere, især på miniton holdet, og det er stadig
ikke for sent at starte op i denne sæson! Miniton holdet er for de 5-8 årige
(samt evt. ældre begyndere), og det er en super mulighed for at lære
badmintonspillet fra bunden af, på en sjov og anderledes måde end den
traditionelle badmintontræning.
Vi træner onsdag fra 16.30 til 17.30, så kom frisk J Kontakt evt. Lonnie
på 22278407 for mere information.

Kontaktpersoner:
Badmintontider/turnering. Ole Jensen tlf. 58140266 –
21763798   b.o.jensen@os.dk
Boldsalg. Ole Jensen, Neblevel 22, tlf. 58140266 – 21763798
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

HÅNDBOLD
Så er sæsonen i gang. Da vi lige
pludselig ikke var så mange
tilbage, valgte vi at slå os samme
med Ruds Vedby IF og hedder nu
Boeslunde GF-Ruds Vedby IF. Vi
træner nu skiftevis i Boeslunde
hallen og Ruds Vedby hallen om
tirsdagen. Ruds Vedby fandt en
”gammel spiller” frem som gerne
ville forsøge sig som træner, dette
går rigtig godt og vi har pt. en
”gammel herrer spiller” som
hjælpetræner. Da vi nu er et helt
nyt hold, er der selvfølgelig lidt
start vanskeligheder med
sammenspillet, men der er højt
humør og alle kæmper en brav
kamp på at få det til at fungere. I
skrivende stund har vi tabt de
kampe der er spillet, men der
bliver kæmpet videre.
Sidder du derude og tænker, du
godt kunne tænke dig at prøve
kræfter på et helt nyt hold, er du
meget velkommen til at komme til
træning og se, om det er noget for
dig.

God jul og godt nytår til
jer alle derude!

Hilsen Håndboldafdelingen

TENNIS
Et fantastisk efterår har
gjort det muligt at spille
tennis lige til uge 42. Herefter
er der nogle, som fortsætter med at
spille indendørs lørdag formiddag.
Børnene sluttede sidst i september,
hvor indendørs aktiviteterne er
startet.
Men stadig er der alt for få der
benytter vores tennisbaner. Jeg kan
kun håbe, at nogle flere får øjnene
op for denne dejlige udendørs
motionsform.
Men tak til jer der har været aktive
i sommer voksne/børn

Tak for en fin sæson.
Tak til Peter Kolding for som altid
god pasning af banerne

GLÆDELIG JUL &
GODT NYTÅR
HILSEN INGER

Håndboldtræning er:

Boeslunde hallen: tirsdag lige uger

kl. 19.00 – 20.30

Ruds Vedby hallen: tirsdag ulige

uger kl. 19.00-20.30
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Kære Ønskefe!

Udvikling 2017 …

Boeslunde skole og børnehaven Boeslunde Børnehus er

knyttet sammen i en aftale om samdrift. Det betyder, at Bestyrelsen er

fælles for de to institutioner, og de syv forældre til børn i børnehaven og

skolen, der er medlemmer af Bestyrelsen, repræsenterer alle forældre med

børn i børnehave eller skole. Disse forældre skal tilse og medvirke til, at

tingene fungerer og børnene sikres udvikling.

Men samtidig er det også en forældreopgave at tænke skole og børnehave

ind i hele Boeslundeområdets udvikling. Børnene er jo ikke kun børnehave-

eller skolebørn, men også Boeslundeborgere, der lærer og udvikler sig

døgnet rundt i sammenhæng med

andre børn og voksne, og derfor

bliver det for Bestyrelsen en vigtig

opgave at understøtte det, man kan

kalde ”forpligtende fællesskaber”,

altså organiseringer, samvær,

netværk, fysiske rum, der inviterer

alle til ”at høre til i Boeslunde”.

Helt konkret kan der tænkes på muligheder omkring bl.a. trafikforhold

(fartdæmpning, belysning, fodgængerovergange, stisystemet og dets

vedligeholdelse) og idræt og motion (skater-anlæg, parkourbane,

forhindrings-/klatre-bane, kunstgræs fodboldbane, haludvidelse), og

idélisten kan fortsættes. Boeslunde skole blev i 1935 opført nærmest på

åben mark i en vis afstand til Boeslunde. Nye beboelsesområder har
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gennem årene bragt by og skole nærmere hinanden, og få

skridt skal der nu til, før sammenhængen kan nås.

Overvejelser om lukning for biltrafik på Borgbjergvej mellem skolen og

den lille skoleskov, der vil medføre nye muligheder i dette område, er

således på udviklingsønskelisten.

Byrådet i Slagelse Kommune signalerer velvillighed, samtidig med der

luftes mulighed for en vis økonomisk tildeling i forhold til udviklende

tiltag. Bestyrelsen for børnehave og skole udfolder signalerne ved at

medvirke til tænkning i perspektiver, hvor fællesskabet mellem borgere,

foreninger, bestyrelser, lokalråd og kommune spiller sammen i forsøget på

at hjælpe hinanden med at udvikle og gøre tingene bedre.

Med venlig hilsen og ønsket om et rigtigt godt nytår,

Lars Hansen.
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Husk at handle lokalt....
Efter et par "hårde" uger, er vi endelig blevet færdig med jeres "nye" Dagli

Brugs. Vi håber, at den er blevet mere indbydende at handle i og at det er

blevet nemmere at finde rundt. Vi synes selv at vi har fået en "ny" og flot

butik.

Dagligvarer handlen er stadigvæk i hård konkurrence og vi skal kæmpe

hårdt hver dag i Brugsen. Vi forsøger med sms'er og Facebook (Husk, at

like os for gode tilbud) og syntes selv, at vi har nogle gode tilbud.

Vi har ændret vores åbningstider den 1 oktober og tilrettet andre

omkostninger for at være bedre rustet til fremtiden.

Bestyrelsen byder på gløgg og æblerskiver igen i år, se

opslag i butikken, ligesom børn kan få hængt deres

julesokker op (Julemanden kommer forbi, har jeg hørt).

Kære Ønskefe!

Husk, at handle hos os i dag...

-så ligger vi der også i morgen...

Rigtig glædelig jul og godt nytår.

Jakob og personalet
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

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. 58 38 52 67

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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BOESLUNDE BOLDKLUB

Så nærmer julen sig, og indendørssæsonen er kommet godt i gang, efter at
vi fik sluttet en god udendørssæson af.
Seniorsiden er kommet godt fra land i turneringen i serie 4, og ligger pt nr.
3 i gruppen, halvvejs i turneringen. De er langsomt blevet flere og flere til
træning, hvilket styrker både kampen om pladserne på holdet og skærper
formen. Tomlen op herfra, fortsæt det gode arbejde, Michael og Jan.
På ungdomssiden har der været fuld gang i træning og kamp. På
trænersiden har der været tilgang til U14 pigerne og Simon, hvor Michael
er trådt til.
U7-8 og Frederik har fået Dennis med som fast hjælper.
Vi er stadig meget åbne overfor flere frivillige, såvel folk med en
landstræner i maven, eller den som har en time i ny og næ til at give en
hånd med alt det andet klubarbejde.
Vi vil henover vinteren forsøge at rejse penge til opgradering af vores
lysanlæg, men det er en stor udgift, Så vi vil søge vidt og bredt efter en stor
check. Har du en god idé, så er det ud af busken.
Vi takker de andre foreninger i Boeslunde for at bære over med, at vi til
tider erobrer samtlige omklædningsrum. Det er nogen af de positive
problemer vi støder på, efterhånden som der kommer flere hold, der skal
spille kampe samtidig med at andre hold træner
Indendørstræningen er startet op med godt pres på vores ”torsdag i hallen”,
men med fælles forståelse plejer det at gå. Vi er desuden i skrivende stund i
gang med at forhandle med kommunen, om tilladelse til at bruge vores
udendørsbaner hen over vinteren, så der kan trænes udendørs sideløbende
med indendørstræningen.
Vi har haft lidt vanskeligheder med vores hjemmeside, men når du læser
dette, skulle du gerne kunne finde mere om os på
www.boeslundeboldklub.dk
Tak til alle der støtter klubben: frivillige, forældre, tilskuere og sponsorer
FORZA BB
ALLAN

Formandens ord…
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Støt vore annoncører…
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-De støtter os - tak!

www.opvvs.dk
Tlf. 58 19 60 68
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BOESLUNDE BOLDKLUB

Lokale sponsorer har her
til efterårsturneringen
været gavmilde og
iklæde nogen af vores
hold med nyt spilletøj
Korsør Auto og
Dækcenter har støttet
superveteranerne
Nemo VVS har støttet
seniorerne
Sofakompagniet har
støttet U11 pigerne.
Og lige nu i skrivende stund er vi blevet yderligere forkælet af Isocom,
Sofakompagniet og Korsør Auto og Dækcenter som sammen iklæder vores
børneafdeling og trænerstab med en træningsdragt. Dragten er indkøbt
hos Sportigan Korsør til en favorabel pris. Sættet forventes klar og
spillerne klædt på indenfor kort tid. Billede følger i næste nr

Seniorholdet 2016-17

Nyt tøj i Boldklubben

Veteranerne 2016-17

Spillere, trænere og

bestyrelse siger

MANGE TAK!
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BOESLUNDE BOLDKLUB

Pigehold U10-11

Spillere:
 Mille, Frederikke, Helena, Jessica,
Maja og Josefine.
Midten: Celina, Anna og Træner Per.

Forrest: Mathilde.

Vi har nogle fantastiske piger
som er vilde med fodbold og
kommer meget gerne til træning
og kampe. Vi har fået spillersæt
med eget navn på ryggen. Det er
sponsoreret af SofaKompagniet.
Vi træner indefodbold i
Boeslundehallen om torsdagen
fra 18.30-19.30. Nye spiller er
meget velkomne.
Træner: Per Rich

Spillere: Sander, Asger, Freya, Jeppe,
Malthe, Luka og Silje.

U7 Drenge og piger
Lørdag den 6/11 var de en tur i
Sorøhallen og spille indendørs
fodbold. Vi spillede 4 kampe
hvor vi vandt de 3 af dem og
spillede 1 uafgjort. Vi startede
godt ud mod Vemmelev og
skaber et hav af chancer, men
formår ikke at få dem afsluttet
og kampen ender 0-0. derefter
spillede vi imod Fuglebjerg,
Tuse og ikke mindst Skælskør,

som vi vandt stensikkert over!
Holdet kæmpede bravt og tak for
kanon forældre opbakning!

Trænere Frederik Rich og
Dennis Foverskov
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BOESLUNDE BOLDKLUB

Mindeparksfesten, som blev startet op igen i 2014, har for tredje år

givet et mindre overskud, hvilket nu har gjort, at der deles penge ud

til de foreninger som står bag. Det drejer sig om Boeslunde

Boldklub, Boeslunde Gymnastikforening og Boeslunde Lokalråd.

Foreningerne og deres frivillige hjælpere er dem der sørger for en

hyggelig eftermiddag, hvor det står mest i børnenes tegn, og en god

aftenfest til de voksne. Uden dem ville det ikke være muligt, så

derfor er det dejligt at kunne give noget tilbage, udtaler

næstformanden for festudvalget for Mindeparken, som også kan

fortælle, at der vil være fest i Mindeparken igen den 19/8-2017.

Samtidig vil festudvalget også gerne give en tak til alle de

sponsorer, som bidrager til, at det hele kan løbe rundt.

Mindeparksfesten i Boeslunde deler ud.
Næstformand for festudvalget,
Tony Staes, uddeler her en
check til formand for Boeslunde
Boldklub, Allan Frederiksen,
formand for Boeslunde
gymnastikforening, Birgit
Falkenberg, og næstformand for
Lokalrådet, Leo Thonesen, på
15.000 til deling mellem
foreningerne.
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BOESLUNDE BOLDKLUB

Afholder julefrokost for medlemmer

fredag den 2. december kl. 18.30

i klubhuset,

Borgbjergvej 16, Boeslunde

Der serveres sildemad, smørrebrød + kaffe og ost, pris 90 kr.

Øl, vand, vin, og snaps kan købes, og der er lotteri.

Efterfølgende kan der spilles kort, rafles m.m.

Tilmelding er bindende på tlf. nr. 20298923

(Jeppe)40949035(Mette), eller på mail,  mo1976@live.dk

senest den 25. November

 Med venlig hilsen Bestyrelsen.

Boeslunde Boldklubs Venner

Vinderne af en flaske vin sponsoreret af
Dagli´ Brugsen
Vinen skal afhentes i Brugsen

Nr. 18. Erling Bell, Kærebjergvej

Nr. 60. Kristian Juranich, Elmegårdsvej

Nr. 64. Lone Madsen, Neblevej

Nr. 82. Hanne Hansen, Elmegårsdvej
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Kære Ønskefe!

Nu har jeg været ansat som sognepræst i Boeslunde i

fire måneder. Det er ikke lang tid, men lang tid nok til at

have fundet ud af, at der er et vidt forgrenet foreningsliv, og at her bor

mennesker, der er glade for deres by og fællesskab.

Der findes en velfungerende Dagli’Brugsen med altid gode tilbud og

en god stemning, hvor man kan mødes til en snak om stort og småt.

Et godt lokalt liv – og lige i midten ligger kirken med korskole,

babysalmesang, foredrag og meget mere. Mit ønske for det

kommende år er, at det lokale liv fortsat vil blomstre og styrke

fællesskabsfølelsen. Jeg kommer fra en stilling som sognepræst ved

Eliaskirken på Vesterbro i København, hvor der ikke er det samme

fællesskab og hvor man ikke kender hinanden. Jeg sætter allerede

stor pris på den lokale forankring og kontinuitet i mødet med

mennesker, der er glade for deres by og kirke.

Menighedsrådet er ved at bygge en ny præstegård og en ny

sognegård. Når sognegården står færdig i det nye år, er det mit

ønske, at de nye fine lokaler må danne ramme om gode aktiviteter til

glæde for hele sognet. Indtil præstegården er bygget færdig bor jeg

på Mosevænget 16 her i Boeslunde, hvor jeg også har

hjemmekontor.

Jeg vil ønske alle i Boeslunde en glædelig jul og et godt nytår, som

jeg selv ser meget frem til!

Jesper Biela Christensen

Jule- og nytårshilsen fra
sognepræsten
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Plejecenter Møllebakken har sidst på

sommeren fået en rickshaw, så beboerne

kan komme rundt i lokalområdet, og vi vil således blive lidt

mere synlige, når det er godt vejr. Beboerne nyder at komme

rundt og se hvad der sker i byen, og vi håber den vil blive brugt rigtig meget

fremover. Hvis der er borgere i Boeslunde, som har tid og lyst til at blive

cykelpilot, så kan man henvende sig på Møllebakken.

Der er Hyggeklub i Fælleshuset hver tirsdag, hvor alle er velkommen. Der

bliver strikket, spillet kort, grinet og drukket kaffe.

Vi har et godt samarbejde med gymnastikforeningen, som kommer hver

tirsdag og laver gymnastik med beboerne til stor glæde for beboerne.

Ligeledes har vi glæde af, at Børnehaven jævnligt kommer og skaber liv og

glæde i huset. Til jul kommer elever fra skolen og går luciaoptog, en

tradition der har bestået i mange år.

Møllebakkens Støtte- og Venneforening er kommet godt i gang og har i

løbet af året haft mange aktiviteter dels til glæde for beboerne og deres

familie, men også for at samle penge ind.

Hvis der er borgere i lokalområdet, som ønsker at støtte Venneforeningen

kan man henvende sig til Møllebakken.

Alle i lokalområdet er velkommen til at "kigge ind" på plejecentret og få en

kop kaffe og se vores hyggelige plejehjem, og er der en

forening i lokalområdet, der mangler et sted at afholde et

møde er de også velkommen til at kontakte plejecentret.

Møllebakken takker alle for et godt samarbejde og ønsker alle

en glædelig jul og et godt nytår!

Kære Ønskefe!

Connie Andersen
Plejecenter Møllebakken
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Først skal der her fra

Lokalrådets side lyde en stor

tak til alle deltagere ved årets

Mindeparksfest. Det gælder

børnene, der havde en

formidabel formiddag med

både klovnerier og gadeteater. Derudover de mere velkendte boder med

”det muntre køkken”, ”flødebollekaste-maskine”, ”boldspark” m.m. Det

gælder selvfølgelig også alle voksne der deltog i arrangementet om dagen

og også alle de glade mennesker der slog sig løs i teltet om aftenen. Men

den største tak herfra skal gå til alle de frivillige der hjalp til. For uden dem

havde der ikke været nogen fest. Ingen nævnt ingen glemt. Men mange tak

til Jer alle. Ud over mindeparksfesten har vi gang i flere forskellige

spændende ting. I skrivende stund er vi i gang med at lægge sidste hånd på

næste Børnediskotek som bliver afholdt inden dette blads udgivelse, men

vi håber naturligvis, at der igen er en masse børn der har hygget sig i

Laden.

Vi er desuden gået i gang med et lidt større projekt, som nok vil tage lidt

tid, men som har været oppe at vende mange gange. Vi vil meget gerne i

dialog med kommunen omkring hastighedsdæmpning på Byvejen. Det må

og skal kunne lade sig gøre her hos os. Vi kan jo alle se, at i byer  som vi

kan sammenligne os med, som Eggeslevmagle og Dalmose, er der lavet
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 diverse former for vejbump og chikaner. Men nu er vi gang og så må se,

hvad det ender op med.

Som mange også så på facebook, så prøver vi at arrangere endnu en

byvandring, men det kunne desværre ikke lade sig gøre at finde

kvalificerede guider inden vejret blev for kedeligt. Vi husker det og vil

tage det op igen til foråret, med håb om forståelse for det og med stor

opbakning når dagen kommer.

Vi vil i lokalrådet også gerne opfordre jer alle til at komme med gode ideer

til hvad vi skal give os i kast med. Vi har på flere fronter været så heldige

at vi har fået lidt penge, som kan gøre gavn i hele byen. For det første har

vi fået lidt penge fra Skælskør Antenneforening, som lukker ned og derfor

deler deres formue ud til en lang række foreninger i deres område og altså

heriblandt Boeslunde Lokalråd. Det er ikke en stor formue, men der kunne

jo være en af Jer der sad med en god ide. En anden ting som er helt

fantastisk er at vi i Boeslunde og sammen med Gryderup har fået 100.000

kr af Slagelse kommune fra initiativet ”Borgerne bestemmer”. Så kig på

opslaget og kom og vær med til at bruge 100.000 kr. Vi glæder os til at se

Jer til januar.

Til sidst vil jeg lige nævne at vi, som det står andet sted i bladet, holder

fælles generalforsamling med boldklubben og gymnastikforeningen til

foråret. Så kom endelige og bak op om foreningslivet i byen og hvis det

har nogen interesse, så er der måske også en plads til dig!
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KOM
OG

VÆR
MED

TIL AT
BRUGE
100.00O

KR!

BOESLUNDE OG
GRYDERUP HAR
SAMMEN FÅET
TILDELT 100.000 KR
AF SLAGELSE
KOMMUNE FRA
INITIATIVET
”BORGERNE
BESTEMMER”

INFORMATIONSMØDE
MANDAG 16. JANUAR 2017

FRA 17 TIL 19.
HVOR DET HOLDES VED VI IKKE ENDNU.

DER VIL VÆRE LIDT AT SPISE OG DRIKKE, OG DER VIL
OGSÅ VÆRE MULIGHED FOR BØRNEPASNING UNDER
MØDET.
HOLD ØJE MED OPSLAG I BRUGSEN, PÅ FACEBOOK OG
BOESLUNDEINFO.DK

KOM OG HØR
HVORDAN DU
KAN VÆRE MED
TIL AT BRUGE
PENGENE
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KIRKENYT
Vinter 2016

Allerede sidst i oktober måned købte jeg en pose juleskum, en slags
skum-fiduser, formede som julemænd. I skrivende stund er der
dukket nisser og juleøl op alle vegne, julesmåkager og julekalendere.
Ja, man skal skynde sig, forstås, hvis man vil have fat i en meget
populær julelakridskalender fra Johan Bülow. Det går stærkt. Snart
handler alt om julegaver, juletræ, julemusik, ja i radioen hører vi snart
de gængse klassikere ”Last Christmas” og ”Det er jul, det er cool” og
mange flere.
Al denne ”trængsel og alarm” begyndte dog et helt andet sted. Det
hele begyndte med julefred og juleglæde under en stjerne, der
skinnede særlig smukt på himlen over Betlehem. Kim Larsen synger
”Det er en kold tid vi lever i”, og vi må i dag tilføje: Det er en travl tid
vi lever i, en kommercialiseret tid også. Det går stærkt. Derfor giver
det mening i denne juletid at vende lidt tilbage til udgangspunktet:
julefred og juleglæde.
Derfor tænder vi lys i kirken i disse dage i adventskransen. Lysene
minder os om lyset, freden og glæden. Minder os om det lys, som
Gud tændte i mørket julenat på Betlehems himmel. Minder os om det
lys Gud tændte på jorden i et lille barn, Jesus, som med sine ord og
handlinger, ja med hele sit liv, lyste for mennesker, så de kom til tro
og midt i deres liv pludselig fornemmede lidt af himlens fred og
glæde.
Julen handler om mange ting, men centrum er den julefred og
juleglæde, som kom til jorden julenat. Det er et budskab
om Guds kærlighed og trofasthed, et budskab om, at selv i det
mørkeste mørke tænder Gud et lys. Derfor er lyset også et symbol på
håb. Troen og håbet skal vi holde fast i.

Præstens klumme
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KIRKENYT
Vinter 2016

Da Martin Luther engang blev spurgt, hvad han ville gøre, hvis verden
gik under i morgen, var hans svar: ”Jeg ville plante et træ.” Han holdt
fast i håbet og lyset.
Det er en travl juletid, vi går i møde. Sådan har det altid været. I ’Peters
jul’ står, at ”Moer hun har saa mange Bud/ hvert Øjeblik skal Anders
ud”. Men vi skal huske julefreden og juleglæden, tænde et lys, bede
en bøn, gå i kirke og høre fortællingen om de vise mænd, der fulgte
stjernen til Betlehem, om hyrderne på marken, om englenes sang, om
lyset, der skinner i mørket.
”Julen har bragt velsignet bud.”

Glædelig jul!
Jesper Biela Christensen

Kontaktoplysninger
Sognepræst: Jesper Biela Christensen, M: jebc@km.dk  T: 23 64 34 97

Organist: Mirella Kjærulff, M: organist@stofanet.dk, T: 61 50 48 90

Graver: Asger Hansen, M: boeslunde-graverkontor@mail.dk,

T: 24 43 89 15

De ansatte holder fri hver mandag!

Menighedsrådsformand: Gitte Nyvang Hartmeyer,

M: 58506860@mail.dk, T: 31 25 64 74

Udlejning af Laden: Lone Meyer, M: meyer1901@hotmail.dk,

T: 61 28 81 88 - Al telefonisk henvendelse vedr. udlejning af Laden skal ske
på hverdage efter kl. 18.00.
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KIRKENYT
Vinter 2016

AFLYSNING
AF

MENIGHEDSRÅDSVALGET
i Boeslunde Sogn,

da der kun er indkommet én liste

De seks øverste på denne liste er valgt til menighedsrådet
og de to øvrige er stedfortrædere således:

Gitte Nyvang Hartmejer
Per Faartoft Ettrup

Jan Borgstrøm
Anders Nyvang Andersen

Helen Christensen
Ellen Johansen

------------
Inge Staal

Ib Skovgaard

Valgbestyrelsen for Boeslunde Sogn
------------

Samtidigt takkes de fire afgående medlemmer,
Hans Jørgen Pedersen, Klaus Johansen,

Inge-Lise Engelbrecht og Lone Meyer
for veludført virke.
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KIRKENYT
Vinter 2016

Søndag d. 11/12 Kl. 14.00 Krybbespil i kirken

I kirken opfører børn og unge fra

kirkens kor årets hyggelige krybbespil.

Alle er velkomne i kirken – det kræver

ingen tilmelding.

Kl.15.00 er der juletræsfest i Præstegårdsladen
Entré for voksne 25 kr. Børn gratis adgang.

Godteposer og æbleskiver til børnene samt æbleskiver og kaffe/te

til de voksne.

Sodavand kan købes.

Tilmelding senest tirsdag 6/12
til Mirella Kjærulff på tlf.-nr.: 6150 4890

I år er der et begrænset antal pladser til juletræsfesten. Tilmelding er først

til mølle.
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KIRKENYT
Vinter 2016

Gospel-workshop med
X-faktor-vinderen Linda Andrews

Vi gentager succesen søndag den 22.

januar 2017, kl. 10.00 til 17.00 med en

gospel-workshop i Boeslunde.

Linda Andrews vil lede gospel-

workshoppen og alle er velkomne til at

deltage. Det kræver ikke et særligt

sangtalent.

Sangglæde og hyggeligt samvær, og

Linda Andrews fantastiske smittende

energi, vil få dig til at synge i dagevis

– en dag som gør dig glad!

Workshoppen afsluttes med en gospel-gudstjeneste kl.16.00.

Workshoppen er gratis, men der er bindende tilmelding. Du skal selv

medbringe frokost.

Alle som har tilknytning til Boeslunde er velkomne.

Tilmelding senest den 10. januar
til Mirella Kjærulff på tlf. 6150 48 90
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KIRKENYT
Vinter 2016

GUDSTJENESTELISTE

DECEMBER:
Den 11., kl. 14.00: Krybbespil
Den 21., kl. 09.30: Boeslunde Skoles juleafslutning
Den 22., kl. 09.30: Børnehavens juleafslutning
Den 24., kl. 15.00: Juleaften
Den 25., kl. 10.30: Juledag

JANUAR:
Den 1., kl. 14.00: ”Godt nytår, kransekage og et glas
bobler”
Den 15., kl. 10.30: Højmesse
Den 22., kl. 16.00: Gospel-gudstjeneste (gospel-workshop
hele dagen)
Den 29., kl. 10.30: Højmesse

FEBRUAR:
Den 12., kl. 10.30: Højmesse (kirkekaffe)
Den 23., kl. 19.00: Stillegudstjeneste (torsdag)
Den 26., kl. 10.30: Højmesse

MARTS:
Den 12., kl. 10:30: Højmesse (kirkekaffe)



35

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  Marianne Borgstrøm
 Kærebjergvej 23
 4242 Boeslunde

35 43 10 67
Janogmarianne@stofanet.dk

Gymnastik /
Børneidræt

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

Bestyrelse Tina Frederiksen
Neblevej 17
4242 Boeslunde

58 14 05 42
fltf@frederiksen.mail.dk

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

Tennis / fitness Inger Frederiksen 58 38 52 67
BGF hjemmeside: www.bogym.dk

BOESLUNDE LOKALRÅD
Formand Jens Klindt Nanaogjens@stofanet.dk 41 86 28 02
Kasserer Elisabeth Eugster Larsen snivsen@hotmail.com 24 94 56 60
Sekretær Connie Lorentsen Jecoloma@stofanet.dk 28 19 08 90
Webredaktør Jesper Lorentsen Jecoloma@stofanet.dk 22 87 30 00

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

Bestyrelse Nis Lauridsen snivsen@hotmail.com 30 88 32 28
Bestyrelse Leo Thonesen Leothonesen@hotmail.com 30 70 42 86
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