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Forsiden: Efter en usædvanlig sommer venter vi spændt på, hvad vinteren
vil byde på!
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Formanden har ordet …
Ja, så skriver vi snart 2019 og det vil sige, at vi er nået en
halv sæson igennem og vi håber, at alle har fundet noget,
man kunne tage del i – ellers håber vi at høre, om vi måske
skulle starte noget nyt op og kunne du tænke dig at blive
instruktør, så hold dig endelig ikke tilbage. Vi kan altid
bruge nye og friske kræfter.
Ellers vel mødt i 2019 – du kan også sagtens nå at være
med på et hold i den sidste del af sæson 2018-2019.

Jeg vil her gerne ønske alle medlemmer,
læsere, instruktører og bestyrelse en rigtig
glædelig jul samt et godt nytår.

Venlig hilsen
Birgit.
PS. Vidste du, at du kan støtte vores forening, selvom du
ikke er aktiv ved at tegne et passivt medlemskab til 50 kr.?
Kontakt bestyrelsen eller vores kasserer, Dorthe.
HUSK
-at vi afholder generalforsamling i marts måned, så hold
øje med opslag i udhængsskabet ved Dagli’Brugsen og på
vores hjemmeside: www.bogym.dk
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Springholdet
ved Trine og Katrine
I år er vi et noget lille hold, men vi holder humøret højt og træner alt hvad
vi har lært. Vi træner hver mandag fra 17.30 til 18.30 og vi har plads til
MASSER af flere børn.
Niveauet på holdet er meget blandet, der er nogle der arbejder med
vejrmøller og håndstand og andre er godt på vej til salto alene og flik flak.
Vi bruger meget energi på at træne grundelementerne og styrke, da det er
nødvendigt hvis man vil blive bedre. Vi laver som udgangspunkt alle det
samme, men tilpasser øvelsen til den enkelte gymnast med højdeforskel,
mere eller mindre modtagning osv.
Alle får lov til at springe
på airtrack og alle skal
træne deres håndstand.
Samtidig laver vi masser
af leg og masser af sjov.
Du er altid velkommen til
at komme og prøve. Vi
glæder os til at byde
endnu flere springere
velkommen.
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PAS PÅ DIN KROP - STYRK DEN
50+MOTION OG VELVÆRE
Igen i år en overvældende tilslutning til mit 50+ hold!
Dejligt at se så mange, der ved, hvor vigtigt det er at holde deres krop i
gang. -OG dejligt for mig som instruktør at arbejde med en flok glade,
aktive gymnaster!
Der kan godt være lidt trangt med pladsen, når 92 personer (inkl.
stoleholdet) skal være på gulvet, så jeg er lige ved at sige godt, at der
næsten altid mangler 10 pers., som skal noget andet!
Også redskaber er en udfordring med nok til alle, så indimellem må vi dele
op i grupper.
Men går du derude og tænker, jeg må se at komme i gang??
Så er der også plads til dig!
Hermed en rigtig glædelig jul og godt nytår til jer alle
Hilsen
INGER

SIDSTE GANG FØR JUL 19/12
START I DET NYE ÅR
2/1-2019
Stoleholdet er også
klar igen efter nytår!

Hilsen
Inger & Minna
(tlf. 23691166)
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Hver mandag
kl. 18.30-19.30
for unge og voksne
i Boeslundehallen

Find
os
UR på fac
B
BO HAN ebook
ESL IZE
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DE

SÅ KOM GLAD .
GRIN , SVED , OG DANS MED
OS.
.. get ready to be
URBHANIZED.

Hilsen Mette
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TENNIS
BGF´s 2 dejlige tennisbaner er nu ”pakket ned” for vinteren
efter en alt for stille sommersæson! For varmt? -nej vi ved ikke,
hvorfor det er så svært at få folk på banerne, men vi ved at det er
et problem for alle tennisklubberne. Så hvis der er en ”derude”, der har
idéer og brænder for tennis, er han/hun meget velkommen!

Kontakt:
Bodil 30 70 53 10
Inger 23 69 11 66

Vores indendørs tennistid er lørdag 8.30-13 og den
kan vi heller ikke udnytte, så kontakt Bodil eller
Inger , hvis I vil vide mere om mulighederne.

GLÆDELIG JUL og GODT NYTÅR
fra Tennis udvalget
v / Inger & Bodil

Sjov Motion
på Plejecenter Møllebakken
-hvor der er godt gang i den hver tirsdag fra kl. 10.30 til
11.30 med Vibeke og Birgit som instruktører og med god
hjælp af Jytte, som er frivillig på Møllebakken - og har du
lige netop en time til overs tirsdag formiddag, så kom og
se, hvad vi laver, måske kunne du så tænke dig at være
med eller bare en gang imellem.
Birgit.
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BADMINTON
Vores vintersæson for de voksne er kommet rigtigt godt i
gang. Det er dejligt at næsten alle vore baner
er besatte, men hvis nogen får lyst til at spille badminton i vinter, er der
stadig enkelte ledige baner.
Vores børnehold er også kommet godt fra start, både med små og store
børn. Tilmeldingen til sæsonen er aldrig stor, men den kommer som regel,
når de udendørs aktiviteter slutter, så det er rart at se børnene vende
tilbage til badmintonspillet i vinterhalvåret.
Inden sæsonstart, havde Lonnie i samråd med Boeslunde skole, inviteret
alle børnene op i hallen i deres idrætstime, for at prøve badmintonspillet.
Vi håber nu, at flere vil få interesse for spillet.
Der er på nuværende tid tilmeldt 14 store spillere. På det lille hold
(miniton 5-8 årige) må der meget gerne komme flere spillere.
Der er træning for miniton ons. 16.30 - 17.30
Store børn ons. 17.30 – 19.00
Vi har tilmeldt 3 hold til turnering.: 1 mixhold og 2 Herrehold.

Sæt kryds i
kalenderen:
Ons. d. 19 dec.

Ledige baner i hallen.

Julefællestræning m.
efterfølgende Gløgg og
æbleskiver.

Tir.

15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Ons. 15.00 - 16.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
Fre.
15.00 - 16.00

Lør. d. 26. jan.
Stævne m. efterfølgende
gule ærter.
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BADMINTON
Børn og juniorer
JULEFERIE
Vi mødes sidste gang inden jul den 19. december.
-Og vi mødes første gang i det nye år
onsdag den 9. januar 2019!

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR!
HILSEN
LONNIE, GITTE OG cAMILLA

Kontaktpersoner:
Badmintontider/turnering: Ole Jensen tlf. 58140266 –
21763798 b.o.jensen@os.dk
Boldsalg: Ole Jensen, Neblevel 22, tlf. 58140266 – 21763798
Børnetræning: Lonnie Frederiksen tlf.58 14 05 12 - 22 27 84 07
allon@mail.dk
Gitte Hansen tlf. 58 19 14 75 – 25 21 11 22
ravnemarken47a@msn.com
Camilla Frederiksen 21 34 77 11
Fællestræning: Tomas Mogensen på tlf. 21 44 05 02
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HÅNDBOLD
Så er håndbolden godt i gang. Vi er glade
for, at Vagn er kommet tilbage og vi er
pt. 15 spillere, så det er bare fedt, at vi
har fået gang i Boeslunde Håndbold igen.
Vi er meldt til i Serie 3 og i skrivende stund ligger vi nr. 1, da vi har
vundet de 4 kampe, der er spillet.
Vi træner om tirsdagen i Boeslundehallen fra kl. 19.00 – 20.30 og
nogle fredage, som bliver aftalt undervejs.
Skulle der sidde nogen derude, som tænker, at de ville være med til
lidt bold og en masse hyggelige timer i hallen, er alle velkommen.
Uanset om man er begynder eller øvet.
Hilsner Håndboldafd.

Folkedans
- Vi har plads til flere, så kom og prøv det.
26 dansere er vi i denne sæson, men der er stadig plads til
flere, så kig forbi en torsdag aften kl. 19-21 i
Præstegårds-laden og prøv selv. Det er også en mulighed
for at dyrke motion – og vi har det sjovt!
Vi bruger ikke dragter, hvis det skulle forhindre dig i at
møde op.
Sidste gang før jul er 13. december, hvor vi spiser sammen
og hygger os og ellers starter vi igen torsdag den 3. januar.
Glædelig jul og godt nytår ønskes alle
dansere, instruktør og spillemænd.
Ole, Inger og Birgit.
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KRÆMMERMARKED
Traditionen tro afholdt B.G.F. kræmmer/loppemarked i Boeslunde hallen
d. 21/10-18.
Vi kunne igen i år melde alt udsolgt og lidt mere.- idet alle bander var i
brug som borde, og kreative sjæle fandt boldkasser og lign. frem som
alternative borde!
Der var en god blanding af nyt og brugt og meget kreativt håndarbejde!!
Alt i alt et velbesøgt marked, hvor mange fik et godt køb/salg.
Vi kommer dog med en lille smiley til byens borgere:
Mange lagde vejen forbi, TAK FOR DET, MEN- Boeslunde, vi skal
støtte op om "vores "arrangementer!
Hilsen INGER & JUDITH
P.S Næste marked er søndag d. 28 april 2019

Mænds Mødested
- eller Boeslunde Aktivitetshus, som nogle nu
har døbt det, har
også haft en travl
sæson, se bare,
hvor pænt der ser
ud rundt om
boldbanerne og
Motionsoasen.
Mændene har også
været med til
bålhytte- og
shelterbyggeriet og Dagli’ Brugsens Dragedag blev afholdt
her fra huset, hvor der blev savet og klistret og Dagli’
Brugsen serverede grillpølser efter arbejdet.
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Mindeord om SOLVEIG BACH
ved Trine Hau Bentsen
Solveig Bach er alt for tidligt taget videre herfra. Solveig var i en lang
periode en af de helt store ildsjæle i vores Boeslunde gymnastikforening.
Hun sad i bestyrelsen, lavede børneidræt, fastelavn, julemarked og meget
mere. Mange af byens (lidt ældre) børn kan helt sikkert huske Solveig fra
både gymnastiksalen på skolen og senere i hallen, altid glad, men også
skrap, altid med nærvær og altid med plads til alle. Storelegedag, på cykel
med megafon rundt i byen, til ”nat i hallen”, hvor der altid var skæg og
ballade, og ikke mindst hendes ugentlige træninger med motorik og stor
indsigt. Sådan husker jeg hende, det var det, hun lærte mig - og det husker
jeg på, hver eneste gang jeg står i hallen. Solveig var min lærermester i
mange år, jeg sugede al hendes viden til mig, diskuterede det nye jeg havde
lært med hende, gerne rundt om bordet på Elmegårdsvej. Hun har en stor
aktie i, at jeg er gymnastikinstruktør i dag. Jeg kan stadig huske, da hun en
dag foran Brugsen spurgte mig, om jeg ikke skulle være hjælpetræner på
hendes børnehold?og fra den dag var jeg hjælper på tre af Solveigs hold.
Samme år tog jeg mine første uddannelser og året efter, havde jeg mit eget
hold samtidig med, at jeg var hjælper hos Solveig. Hun kunne noget med at
skubbe på og hjælpe til og forvente noget af andre, som var så vildt. Hun
fik alle til at hjælpe til. Hun gave ros og ris, kommenterede, når man ikke
gjorde/præsterede noget godt nok, og samtidig var hun anerkendende og
empatisk.
Hendes virke og positive tilgang var ikke kun til gavn for Boeslunde
gymnastikforening. Solveig havde også et langt og frugtbart virke i
DGIBørneidræt, et arbejde hun også fik mig involveret i. Sammen lavede
vi bl.a. bedsteforældre-børnebørnlejr på Marvede gamle skole. Jeg kunne
nævne så mange ting som, som Solveig kunne og gjorde og var
ophavsmand til, alle gymnastikkens børnehold står på Solveigs skuldre. Vi
forsøger at bære den arv videre, som hun startede med god børnegymnastik
med plads til alle og højt til loftet.
Kære Solveig
Æret være dit minde
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Julemarked i hallen
-også en af de aktiviteter,
som Solveig var med til at
starte og som hun lagde et
stort arbejde i.

Mindeord om SOLVEIG BACH
ved Inger Frederiksen
Boeslunde har mistet en meget kreativ-børneglad-engageret og vellidt
person.
I årene 1975 - 1990 arbejdede jeg meget sammen med Solveig i B.G.F.
hun stod for børnegymnastikken og især de helt små og svage havde
hendes hjerte.
Mor/far og barn holdet voksede under hendes ledelse. Hun var
foregangskvinde for børneidrætten, hvor det særligt var idéen om at være
med, der var vigtigst for hende, ikke det at vinde.
Solveig var altid fuld af gode idéer, så som overnatning i hallen med
hendes gymnaster- julemarkeder - lave bolcher...
der kan sikkert nævnes meget mere, men det var her, jeg kendte Solveig.
Vi -Boeslunde, vil komme til at savne hende.
ÆRET VÆRE HENDES MINDE
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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 20/41 27 34 29 E mail: dorhan@hansen.mail.dk
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BB nyt fra formanden
Efteråret har budt på lidt af hvert i klubben af både op og nedture.
Seniorholdene har som ventet fået skarp modstand i begge rækker, og
det, samtidig med at træningsindsatsen ikke har været helt i top, har gjort
at det ikke har kastet så mange point af sig som ønsket. Vi er i skrivende
stund i gang med at søge ny træner til seniorsiden, da Michael har valgt at
opsige sin kontrakt i vinterpausen. Vi vil gerne takke Michael for hans
store indsats i klubben, både på og uden for banen, og vi regner med at du
fortsætter karrieren herude som tilskuer. Jan holdleder fortsætter sit
holdleder job i foråret. De gamle drenge har som sædvanligt trænet
søndag formiddag/eftermiddag. Veteranerne sluttede nr 5 i deres pulje og
superveteranerne sluttede sidst i deres pulje
På ungdomsiden måtte vi trække vores U16 pigehold
fra turneringen pga. mangel på spillere. Pigerne der er
tilbage er dog fortsat med at træne sammen med
Michael. Camilla og U13 pigerne har fortsat et
samarbejde med Skælskørs piger, som fungerer fint. De
sluttede som nr 6 i deres pulje.
Gudni og Allans to hold har klaret sig godt, og har trænet virkelig godt og
rykket sig i den rigtige retning.
U13 holdet sluttede som nr. 2, kun en enkelt sejr fra 1 pladsen, U12 holdet
sluttede på en 3. plads i en lige pulje. Frank og Carl Johans trup af vores
yngste er stærkt stigende, og der bliver også trænet flittigt, også selvom
vejret af og til driller. De har deltaget i medaljestævner.
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Indendørssæsonen er startet op, og de sidste trænerjob på
indendørssiden er ved at være løst. Træningstider kan ses i hallen eller
ved Brugsens opslagstavle. Vi kan som altid godt bruge lidt ekstra hænder
til små opgaver, så har du et par timer i ny eller næ, så skub til formanden,
og sig du gerne vil på hans hjælperliste.
Endnu engang tak til byens mange frivillige for godt samarbejde tværs
henover foreningerne, og en særlig stor tak til det nye korps fra
mændenes mødested, som i samarbejde med kommunens folk,
efterhånden har forvandlet det grønne anlæg til en prydhave!
Forza BB

Borger møde 8-11-18
LUP gruppen, foreninger og Daglibrugsen
havde torsdag den 8 november indkaldt til
borgermøde. Tak for det flotte fremmøde (ca
150 voksne og 20 børn).
Mødet startede med sandwich og pizza,
venligst sponsoreret af Slagelse kommune og
Boeslunde lokalråd, samt øl og vand sponsoreret af Brugsen. På
programmet var status på vores brugs som heldigvis kan se mange
lyspunkter, der er dog stadig brug for at øge handlen en smule. Der er også
ting der skal arbejdes på og det bliver der. Lup gruppen fremlagde de
arbejdsopgaver de arbejder på pt. Første del af LUP’en forventes at være
klar til foråret, hvor der samtidig vil blive afholdt fælles indvielse af
bålhytte/shelter, skaterbane og ude fitness. Desuden evaluering af
mindeparksfesten og debat omkring forslag til ændring af bussernes rute
gennem byen.
Tak for alle de gode og konstruktive idéer og kommentarer, som vil blive
taget med i vores fremtidige overvejelser.
Allan
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Boeslunde Boldklubs Venner
BBV afholder julefrokost for
medlemmer
fredag den 7. december kl.
18.30
i klubhuset.
Der serveres sild, smørrebrød
+ kaffe og ost, pris 100 kr.
Tilmelding er nødvendig på
tlf. nr. 40939035
Med venlig hilsen
Bestyrelsen.

Boeslunde
Boldklubs
Venner
takker for s
tøtten
2018!
Vinderne af en flaske Boeslundevin
sponsoreret af Dagli´ Brugsen
Vinen skal afhentes i Brugsen
Nr. 6 Svein Rasmussen, Byvejen
Nr. 111 Jess Nielsen, Byvejen
Nr. 64 Lone Madsen, Neblevej
Nr. 333 Bent Sørensen, Sønderupvej

BBV har 50 års jubilæum
den 10. marts 2019!
Der bliver afholdt reception i klubhuset/hallen
søndag den 10. marts-19 kl. 13-15.
Vi glæder os til at se jer alle til en lille forfriskning!
Mvh Bestyrelsen
Bemærk også jubilæumsfesten for medlemmer!
(omtales side 20)
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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
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-De støtter os - tak!

www.opvvs.dk
Tlf. 58 19 60 68
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Boeslunde Boldklubs Venner

50 ÅRS
JUbILÆUMSfEST

Bemærk..
kun for medle
mmer
af BBV 2018
/19!

i Boeslundehallen

lørdag den 23. marts 2019
kl. 18.00-01.00
Dørene åbnes kl. 17.00
Billetsalget starter
1. januar 2019!
Billetter bestilles på…

nner
o
C
´
O
y
Henr
n s!
a
d
l
i
t
p
spiller o

40 94 90 35
senest 8. marts

LÆKKER bUffET!
Drikkelse
købes i
baren…

Pris: 165,- pr.
billet

Medlemskort kan købes/fornys på

40 94 90 35
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Siden sidst…

Vi har i lokalrådet igennem den seneste tid beskæftiget os med flere
forskellige projekter. Nogle nye og nogle gamle.
Som der forhåbentlig er mange af jer der
har set, så har vi ved at være færdige
med opførelsen af både bålhytte og
shelteret på arealet imellem boldbanerne
og Mindeparken.
Shelteret er helt færdigt og klar til at
blive taget i brug. Så vil man prøve
udendørslivet med børnene så tag
soveposen
og evt. lidt varm kakao med og så tag en
overnatning i shelteret.
Bålhytten er så godt som færdig og ligeledes
klar til brug. Der vil løbende komme lidt
forbedringer i form af borde og bænke og også
et ildsted er på tegnebrædtet.
Tanken med bålhytten er at den kan bruges af alle. Kommer der nu lidt sne
igen i år så kunne det jo være fantastisk med en kælkedag hvor der blev
serveret lidt varm og godt fra hytten. Både skolen, børnehaven og
dagplejerne er naturligvis også mere end velkomne til at indtage deres
frokost i naturen. Derudover er tanken naturligvis også at den må bruges af
alle borgere i byen. Skal du holde børnefødselsdag mens synes 15 børn
fylder lidt meget i huset. Ja så er man jo mere end velkommen til at bruge
hytten.
Der er i forbindelse med shelteret og hytten også købt et muldtoilet som vil
blive placeret nede bagved. Det forventes opsat i løbet af foråret.
Så hvis ikke man har været den vej forbi endnu, så synes jeg man skal gøre
det. For det ser faktisk ret godt ud deroppe.
Jeg vil også lige i den forbindelse, sige stor tak til alle de frivillige der har
hjulpet til. Ligeledes en stor tak til ”Mænds mødested” som både har
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hjulpet, men som også har vedligeholdt, klippet og slået al bevoksning
omkring banerne og ved bålhytten. Det ser ret godt ud.
Ud over byggeriet, ja så har lokalrådet atter engang afholdt børnediskotek i
laden. Knap 50 børn dukkede op og havde en fantastisk aften med musik
og dans og masser af chips og slushice. Det er en stor fornøjelse at holde
fest for dem når der er god opbakning til det. Kom gerne med input hvis i
hører noget fra børnene der kunne gøre det bedre/sjovere/federe.
Lokalrådet arbejder desuden med flere andre ting i samarbejde med byens
øvrige foreninger. Bl.a. kan nævnes at vi pt er i gang med at lave ”Min
landsby” App, som gerne skulle komme op at køre primo 2019. Det vil
være en app hvor alt omkring byen bliver samlet. Hvad sker der, hvor sker
det, hvornår sker det og meget andet.
Sammen med Brugsen har vi endvidere afholdt Borgermøde i hallen med
super stor tilslutning. Vi fik en god snak om Brugsen og en lille opdatering
på hvad der ellers sker i byen. Det vil vi gerne fortsætte med så det håber vi
i vil støtte op om hvis vi holder det igen.
Derudover bliver der fra lokalrådets side også brugt tid på en masse andet.
Vi har (når bladet udkommer) haft vores første juletræstænding i byen og
håber naturligvis også, at I vil bakke op om det og at det kan blive en
tradition her i byen.
Der bliver også arbejdet med busruter, busbevarelse, LUP og en masse
andre ting.
Slutteligt vil jeg lige minde om, som der står beskrevet andetsteds, at vi
igen afholder fælles generalforsamling mellem gymnastikforeningen,
boldklubben og lokalrådet. Det bliver tirsdag d. 26. marts 2019. Håber vi
ses.
Jens Klindt
Formand
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LAN party i Sognehuset
Lørdag d. 27. til søndag d. 28.
oktober dannede det nye
sognehus rammerne om det
første LAN party i Boeslunde
sogn. LAN partyet var arrangeret
af LUP-gruppen, som arbejder
for lokalrådet.
Der deltog knap 20 børn i
alderen 11 til 17 år, som ankom
lørdag eftermiddag med en større
oppakning bestående af computerudstyr, skærme, tastaturer, mus og hvad
en ”gamer” ellers skal bruge. Der var også sove-udstyr i oppakningen, men
det var ikke meget det blev brugt.
Efter computer udstyret var blevet stillet op, og koblet sammen begyndte
computer spillet, men det viste sig desværre hurtigt at sognehusets internet
opkobling var af den mindre hurtige slags, så spillene ”lackede” og der var
slet ikke et ordentligt ”ping”. Heldigvis lykkedes det via teknik kyndige og
hjælpsomme naboer at få trukket et kabel over Sønderrupvej, så der kunne
etableres en ordentlig internetforbindelse og så blev der spillet lystigt til
den lyse morgen. Da klokken blev 3 om natten, kunne vi forlænge løjerne
fordi uret skulle stilles en time tilbage.
Næste formiddag blev udstyret pakket sammen og 19 meget trætte børn
hentet af deres forældre.
Arrangementet var en stor succes, og sikkert ikke det sidste af sin slags.
Dog bliver det ikke gentaget i sognehuset før den bestilte fiberforbindelse
er aktiv.
Ordforklaring: LAN: Local area network, flere computere kobles sammen
og der spilles med og mod hinanden. Lack: Spillet hakker i det. Ping: Den
tid det tager for ”signalet” at nå frem og tilbage fra computer til server.
Thomas
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Mindeparksfest 2018

Vejret var med os i dette års udgave
af mindeparksfesten.
Eftermiddagsprogrammet var i år
udvidet en smule for at lokke lidt
flere af byens borgere i parken om
eftermiddagen. Det var en hyggelig
dag med kagekonkurrence,
bueskydning, hestetur, fodbolddart, klovn, teater, gaming plus
selvfølgelig muligheden for at slukke sult og tørst.
Aftenfesten blev en super cocktail af festlig opstemte gæster, god mad fra
JOMI, godt udvalg i baren fra Dagli Brugsen, dinnermusik med Lars
Kristian, amerikansk lotteri med flotte gaver fra alle vores trofaste
sponsorer (Tak) dansemusik leveret af The Recycled alt sammen i trygge
rammer fra vores sponsor Smartos Group store telt. Alt i alt en god dag i
parken bortset fra et lille minus på regnskabssiden, som skyldes at vi
stadig mangler lidt flere kunder i “butikken” både eftermiddag og aften.
En stor tak skal lyde til alle deltagere, frivillige, sponsorer store som små
for at støtte op om arrangementet, som vi håber kan blive gentaget. Det er
vi PT i gang med at evaluere på.
Mindeparksudvalget
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INDBYDELSE FRA

Som det nu er blevet en tradition afholder vi

Fælles
generalforsamling
tirsdag 26. marts 2019
kl. 18.00
Der bliver serveret lidt at spise!
Dagsorden iflg. foreningernes love.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være de respektive bestyrelser i hænde senest 14
dage før generalforsamlingen.

Alle er velkommen til at deltage i generalforsamlingen
og det er her, du kan høre, hvordan det går i
foreningerne og det er her du kan sige det, hvis du har
noget på hjerte!
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KIRKENYT
Vinter 2018/19
Formanden har ordet…
I forsommeren valgte min forgænger som formand, Gitte Nyvang
Hartmeyer, af private årsager at udtræde af Boeslunde Sogns
Menighedsråd, hvilket ligeledes af samme årsag har været tilfældet med
både kirkeværge, Jan Borgstrøm, og kontaktperson mellem råd og ansatte,
Anders Nyvang Andersen, hvorfor både Inge Stahl og Ib F. Skovgaard i
deres egenskab af stedfortrædere har måttet indtræde, ligesom Carl-Emil
Frederiksen velvilligt tiltrådte funktionen som kirkeværge med ekstern
ansættelse.
At dette ikke har kunnet undgå at give en vis turbulens, især midt i de
endnu uafsluttende byggesager, bør ikke give anledning til undren. Men
som der står som motto under det parisiske byvåben i min oversættelse: Det
omtumles, men synker ej, med henvisning til våbenmærket – et skib i
søgang – ja, måtte dette også gælde for menighedsrådet ved alle gode
kræfters hjælp!
Et såkaldt udfyldningsvalg har i forlængelse af ovenstående været afholdt,
hvorefter en nykonstituering vil finde sted, således som dette sker hvert år
inden det nye kirkeår begynder den 1. søndag i advent.
Inden Boeslunde Bladets deadline kan resultatet heraf beklageligvis ikke
meddeles, hvorfor jeg henviser til en senere omtale af denne i lokalpressen.
Endeligt er det mig magtpåliggende her at takke alle, interne som eksterne
– de udtrådte som de nuværende medlemmer samt kirkens ansatte – for et
altid engageret virke i det forgangne ikke altid lige regelrette og
forudsigelige kirkeår – i søgang!
---------0--------Som nævnt, er tiden for afslutning af vore byggesager indtruffen –
endeligt! – afslutning af præstebolig, etablering af fibernet dér og i
sognehus samt den ’oplæste og vedtagne’ beplantning af havearealet her i
november, således at al dette bør være tilendebragt inden en forhåbentligt
julefred kan sænke sig.
Med venlig hilsen og ønsket om en netop glædelig julefred!
P.F.ETTRUP
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KIRKENYT
Vinter 2018/19
Gudstjenesteliste
Vær alle hjerteligt velkomne til alle gudstjenester!
December:
Den 2., kl. 1100: Højmesse: De ni læsninger
– konfirmander og kor medvirker - kirkekaffe
Den 4., kl. 1400: Hyggeklubbens adventsgudstjeneste og
efterfølgende kaffebord i Præstegårdsladen
Den 6., kl. 0930: Julegudstjeneste for Børnehaven Ravnereden
Den 6., kl. 1900: Stillegudstjeneste – fredslyset fra Betlehem bæres ind
Den 16., kl. 1400: Gudstjeneste med krybbespil og
efterfølgende juletræsfest i Præstegårdsladen
Den 20., kl. 0930: Julegudstjeneste for Boeslunde Skole
Den 20., kl. 1400: Julegudstjeneste på Plejecenter Møllebakken
Den 24., kl. 1500: Juleaftensgudstjeneste
Den 25., kl. 1030: 1. juledag – højmesse – kirkekaffe
Januar:
Den 1., kl. 1400: Nytårsgudstjeneste – menighedsrådet
byder efterfølgende på bobler og kransekage
Den 13., kl. 1030: Højmesse - kirkekaffe
Den 27., kl. 1030: Højmesse - kirkekaffe
Den 31., kl. 1900: Stillegudstjeneste – Kyndelmisse
Februar:
Den 10., kl. 1030: Højmesse - kirkekaffe
Den 24., kl. 1030: Højmesse – kirkekaffe
Marts:
Den 10., kl. 1030: Højmesse – kirkekaffe
Den 24., kl. 1030: Højmesse – kirkekaffe
Hvor ikke andet er anført, afvikles de kirkelige handlinger ved
sognepræst
Jesper Biela Christensen
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KIRKENYT
Vinter 2018/19
Kontaktoplysninger
for
ansatte med flere
således ved Boeslunde Bladets deadline
Formand: Per Faartoft Ettrup, Boeslunde Byvej 122, 4242 Boeslunde
Telefon: 5914 0081. 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
(ikke medlem af menighedsrådet)
Kontaktperson: Anders Nyvang Andersen, Tronagervej 25, 4242
Boeslunde
Telefon: 2256 0635. E-mail: hvidager@live.dk
(udtræder medio november)
Kasserer: Helen Merete Keldmann Christensen, Gryderupvej 225,
4242 Boeslunde
Telefon: 5838 5271 – 4115 2002. E-mail: toftegaard225@gmail.com
Menigt medlem: Inge Stahl, Dybkær 22, 4230 Skælskør
Telefon: 2063 3289. E-mail: ingestahl@mail.dk
Menigt medlem: Ib Flemming Skovgaard, Mosevænget 19, 4242
Boeslunde
Telefon: 2076 5961 – 4062 9851. E-mail: skovgaardboeslunde@os.dk
Sekretær: Sognepræsten
Medarbejderrepræsentant: Graveren
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KIRKENYT
Vinter 2018/19
Sognepræst: Jesper Biela Christensen, Kirkestræde 4, 4242 Boeslunde
Telefon: 2364 3497. E-mail: jebc@km.dk
Organist: Mirella Kjærulff, Sønderås 55c, 4200 Slagelse
Telefon: 4114 2002. E-mail: organist@stofanet.dk
Graver: Asger Hansen, Rennebjergvej 55, 4230 Skælskør
Telefon: 2443 8915. E-mail: boeslunde-graverkontor@mail.dk
De ansatte holder fri hver mandag
----------0--------Øvrigt
Regnskabsfører: Hanne Stegmann, Beierholms Revision (ikke
medlem)
Bygningskymdig: Thomas Baun Christensen (ikke medlem)
Leje af Præstegårdsladen: Lone Meyer, Boeslunde Byvej 132, 4242
Boeslunde
Telefon: 6128 8188. E-mail: meyer1901@hotmail.com
(Al telefonisk henvendelse skal ske på hverdage efter kl. 1800)
Lån af sognehus: Enten formand eller næstformand
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KIRKENYT
Vinter 2018/19
Søndag den 16. december 2018, kl. 1400
Krybbespil med Lucia-optog
I kirken opfører børn og unge fra kirkens kor årets meget seværdige
’krybbespilsteater’,
hvortil alle er i kirken – det kræver ingen tilmelding!

…kl. 1500 åbnes dørene til
juletræsfest i Præstegårdsladen
med entré for voksne på 25 kr. Børn gratis adgang
Godteposer og æbleskiver til børnene
samt æbleskiver og kaffe/te til de voksne.
Sodavand kan købes.

Tilmelding senest tirsdag 11.12
til Helen Christensen på tlf. 4114 2002
Da der i år ligesom altid er et begrænset antal pladser til juletræsfesten –
må tilmelding derfor behandles efter ’først-til-mølle-princippet’!
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KIRKENYT
Vinter 2018/19

Boeslunde Kirke
og
Boeslunde Sogns Menighedsråd
ønsker alle
en velsignet julefest
og
et godt og lykkebringende
nyt år 2019
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Aktiviteter i Boeslunde Sogn
Strikkedamerne
Alle, der har lyst til at være med til at strikke
tæpper og trøjer til børn i Afrika og Østeuropa er
velkommen, ung eller ældre!
Kontaktperson: Tove Beierholm, tlf. 61 71 64 93

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

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

Boeslunde Sogns hyggeklub
Hyggeklubben mødes tirsdage i ulige uger
kl. 14.00 i Præstegårdsladen. Vi mødes sidste
gang i 2018 tirsdag den 4. december kl. 14,
hvor der er gudstjeneste i kirken med sognepræst Jesper Biela
Christensen. Derefter kaffebord i Laden, hvor menighedsrådet giver
brød til kaffen.
Se forårsprogrammet 2019 på næste side.
Kontaktperson: Tove Beierholm, tlf. 61 71 64 93
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Program for Boeslunde Sogns Hyggeklub
Foråret 2019
Møderne foregår i Præstegårdsladen i Boeslunde og begynder kl. 14, hvis
ikke andet er oplyst.
Tirsdag d. 8. januar:

Fornyelse af medlemskort

Ægteparret Lone og Anders Nordkvist Jensen: ”2 års arbejde i Zimbabwe”
udsendt af Danida
Tirsdag d. 22. januar:
Sygeplejerske Helene Andersen: ”Tænk, hvis vi bliver 100 år!”
Tirsdag d. 5. februar:

Generalforsamling

Program kommer senere!
Tirsdag d. 19. februar:
Forfatter Kristina Aamand: ”Kunsten at overleve en pakistansk svigermor”
Tirsdag d. 5. marts:
Musiker Flemming Baade: ”John Mogensen, en folkekunstner”
Tirsdag d. 19. marts kl. 12.30:

Spisning: pris 90 kr.

Underholdning med ”Reersø Spillemændene”
Alle er velkommen!
Kaffe/te + foredrag koster 20 kr.
Medbring selv brød
(undtagen de gange, hvor de bliver serveret brød)
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING
Formand/
folkedans

Birgit Falkenberg
Kærebjergvej 20
4242 Boeslunde

58 14 03 34
Falkenberg.petersen@gmail.com

Næstformand/
Badminton

Ole Jensen
Neblevej 22
4242 Boeslunde

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

Sekretær & PR

Linda Andersen
Borgbjergvej 12 D, ST
4242 Boeslunde

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

Gymnastik /
Børneidræt

Bente Christophersen
Boeslunde Byvej 158
4242 Boeslunde

26 29 07 91
Bentor6372@gmail.com

Gymnastik /
børneidræt

Randi Ginnerup Hansen
Boeslunde Byvej 161
4242 Boeslunde

60 81 04 95
randihansen2003@yahoo.dk

Bestyrelse

Kristina Wettendorff Petersen

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

Håndbold

Pia Sørensen
Svalevej 17
4220 Korsør

58 38 04 91
ls@io.dk
Kontaktpersoner

Kasserer

Dorthe Hansen
Sønderupvej 8
4242 Boeslunde

58 14 01 20 / 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 marts 2019
Sidste frist for aflevering af indlæg er søndag d.19.02.19
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