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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING
Formanden har ordet …
Så er vi snart nået gennem de 4 første
måneder af denne sæson og vi håber, alle er
kommet i gang med netop den aktivitet, de
kunne tænke sig. Vi har desværre ikke fået
gang i alle de hold, som vi havde ønsket os.
Men vi er meget åbne for nye idéer og
kunne du tænke dig, vi skulle starte på
noget nyt, håber vi at høre fra dig og har du lyst at prøve
kræfter med at blive instruktør hos os, så vil der være
mulighed for at få inspiration på nogle af DGI’s mange
kurser, som vi kan hjælpe dig med at deltage i.
Ellers vil jeg ønske alle medlemmer, instruktører og
bestyrelse samt læsere en rigtig glædelig jul samt et godt
nytår.
Vel mødt i 2020 – du kan sagtens nå at være med på et
hold i den sidste del af sæsonen og så er det naturligvis til
halv pris!

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 og appen
MIN LANDSBY og kunne du tænke dig at tage en tørn i
bestyrelsen, så lad os høre fra dig, vi vil meget gerne have
friske nye kræfter ind i bestyrelsen.
Venlig hilsen
Birgit.
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

50 + motion & velvære
PAS PÅ DIN KROP- STYRK DEN
GYMNASTK for dig der vil holde din krop i form
VI SVEDER/KNOKLER OG KNOKLER / SVEDER hver onsdag kl.9 i
Boeslunde hallen, - vi gør det ganske frivilligt!!!
Og vi bliver ved og ved, onsdag efter onsdag, - OG vi gør det for at holde
kroppen i form og få en god hverdag. Vi ved nemlig, at gør vi det ikke, så
går det hurtigt ned af bakke,- og det vil vi gerne udskyde så længe som
muligt!
Vil du gøre noget for din krop og dit velvære m/k
Så lav et Nytårs ønske(og hold det)
Mød op i Boeslunde hallen onsdag d.8 jan. kl 9 og få
sved på panden og smil på læben, sammen med os
andre!
-Den er jeg med
på!

mobil,
Er du ikke så
på
byder Minna
k,
stolegymnasti d.
g ti
samme sted o

HERMED ØNSKES ALLE
EN RIGTIG GLÆDELIG JUL
- OG GODT NYTÅR
HILSEN INGER
(23691166)

Sidste træning før jul er den
18. dec.!
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Nyt i BG

Onsdag kl. 18-19

F!

i Præstegårdsladen
Det nye yogahold i Boeslunde Gymnastikforening har
fået en forrygende start og som nyuddannet instruktør er jeg
meget glad for den modtagelse, som min yogastil har fået.
De fleste af yogierne på holdet har ikke prøvet yoga før og
er dejligt åbne overfor at prøve noget nyt. Selv de sværeste og hårdeste
øvelser bliver modtaget med et smil og gåpåmod.
Der er plads til alle uanset yogaerfaring og fysisk form. Man gør hvad man
kan og det er mit indtryk, at yogierne udfordrer sig selv, når jeg opfordrer
til det. Og min yogastil, alignment yoga, indbyder netop til at udfordre sig
selv. Vi er der naturligvis for at hygge os og have det rart, men formålet
med min undervisning er at yogierne bliver mere smidige, stærkere og
mere mobile i alle deres led. Det kan godt gøre ondt og være svært til tider,
men det er min klare fornemmelse, at yogierne på holdet føler, at de får det
bedre i deres krop fra gang til gang. Og samtidig bliver mere bevidste om
deres krop og dens svagheder og styrker.
Selvom vi arbejder hårdt på holdet, er der også tid til meditation og
afspænding, som man kan forvente på et yogahold. Vi har en dejlig
afslappet og uformel tone på holdet og jeg føler, at vi alle går glade hjem
efter en times hård, men dejlig yoga om onsdagen i præstegårdsladen.
Miee Agnete Swendsen
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING
BADMINTON
Badmintonsæsonen 2019 – 2020 er 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 enkelte ledige baner.
Vi har i år tilmeldt et SEN.+40 mix. og herrehold i DGI Badminton.
Herreholdet har været i kamp.
Antvorskov – Boeslunde 3-3
Sæt kryds
Boeslunde - Vemmelev 6-0

i
kalenderen:

Ons. d. 18 dec.

Fællestræningen om fredagen, som bliver
styret af Tomas Mogensen, har startet en lille
herredouble turnering op, hvor spillere fra
andre klubber deltager. Den bliver spillet en
gang om året, og har fået navnet
BOESLUNDE CUP

Julefællestræning m.
efterfølgende Gløgg og
æbleskiver.

Lør. d. 25. jan.
Stævne m. efterfølgende
gule ærter.

Resultatet 2019 blev:
1. Skælskør
2. Boeslunde
3. Antvorskov.

Ledige baner i hallen.
Tir. 16.00 - 17.00
Ons. 15.00 - 16.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
Fre. 15.00 - 16.00

Badmintonudvalget
ønsker alle en glædelig jul
samt et godt nytår.
6

BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

BØRNE- OG UNGDOMSTRÆNING

Vores børne- og ungdomshold er også kommet godt fra start, 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.

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, Neblevej 22, tlf. 58140266 – 21763798 –
Mobil. Pay.30540377
Børnetræning.: Lonnie Frederiksen tlf. 58140512 - 22278407
allon@mail.dk
Gitte Hansen tlf. 25211122 ravnemarken47a@msn.com
Camilla Frederiksen 21347711
Fællestræning.: Tomas Mogensen på tlf. 21 44 05 02
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Folkedans
Torsdag den 26. september startede vi i denne sæson og er
i år kommet op på 28 deltagere, men der er
stadig plads til flere, så kig forbi en torsdag
aften kl. 19-21 i Præstegårdsladen og prøv
selv at se, hvor sjovt, vi har det.
Vi bruger ikke dragter, hvis det skulle
forhindre dig i at møde op.
Sidste gang før jul er 12. december, hvor vi
spiser sammen og hygger os og ellers starter vi igen
torsdag den 2. januar.
Glædelig jul og godt nytår ønskes til alle dansere, instruktør
og spillemænd.
Ole, Inger og Birgit.

Sjov Motion på Møllebakken – motionscafe
Vi er ”still going strong” og har det rigtig hyggeligt
med vores hold tirsdag formiddag fra 10.30 – 11.30. Vi får
rørt os til musik, spillet badminton med balloner og
fluesmækkere samt kastet med bolde m.m.
Kom og besøg os, hvis du har lyst til at prøve at være med.
Rigtig glædelig jul og godt nytår til alle.
Birgit
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

HÅNDBOLD
Sæsonen er godt i gang og vores Dame Serie 2 ligger pt ca. midt i
rækken.
Der er igen i år dukket nye spillere op, vi har desværre også mistet et par
af de gamle spillere.
Men dejligt at der stadig kommer nye spillere til.
Vi håber på vi kan blive lidt flere spillere så vi kan lave et hold mere, så
alle kan få noget ud af det.
Så sidder du derude og tænker du godt ville ud og spille med os, øvet
som nybegynder, så kom ud og prøv at træne med os.
Vi træner:
Tirsdag kl. 19.00-20.30 i Boeslunde hallen
Og pt. torsdag kl. 19.00-20.15 i gymnastik salen på Tårnborg skole, hvor
den står på styrketræning.
En stor tak til Teilhof automater, som har sponseret nyt spillertøj til os.
Vi ønsker alle en glædelig jul, samt et godt Nytår
Mvh.
Håndboldafd.
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

TENNIS
På trods af et vådt efterår har tennisbanerne
været åbne til og med uge 42 og det har
enkelte medlemmer da også udnyttet.

Men der er desværre alt for få, der benytter vores dejlige tennisanlæg.
Vores ”Åbent hus” arrangement havde kun få deltagere, men ALLE
havde alligevel et par dejlige og sjove timer på banen. Jeg kan kun
opfordre til at nogle flere springer ud i det og prøver denne dejlige
udendørs motionsform af!
Men tak til jer der har været aktive i sommer voksne som børn.

TENNIS I HALLEN
I vinter kan man spille indendørs
tennis lørdag formiddag fra 810.30 i Boeslundehallen.
Det kræver, at man ringer til
Bodil, 30 70 53 10, eller Inger,
23 69 11 66 og laver en aftale.

BGF´s tennisafdeling ønsker alle

glædelig jul og godt nytår!
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

KRÆMMER/ LOPPE/HOBBY MARKED

Ca. kl. 9.55 er alle kræmmere kommet på plads i hallen og man fornemmer
en dejlig positiv atmosfære, alle er spændte, får vi mon solgt noget???
Og når så dørene åbnes kl.10.00 og folk vrimler/småløber ind for at gøre en
god handel, så stiger aktiviteten og det summer af god energi, -snakken og
handel.
Vi kræmmere har i år fået meget ros for en flot opstilling af vores varer,
alle kroge var fyldt ud, næsten alt kunne købes, og atmosfæren var i top.

Får du lyst til en bod næste år??

SÅ HAR VI MARKED IGEN
SØNDAG D. 26 APRIL 2020
HILSEN INGER ( 23691166 )
OG JUDITH ( 61375041)
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Mænds Mødested
Har gennem året fået sat vældig skik
på området omkring boldbanerne,
shelter og bålhytten samt
motionsoasen. Mændene mødes stadig
hver fredag fra kl. 9 til ca. 11 i Det
Gamle Klubhus, så du er hjertelig
velkommen til at deltage her. Vi tager
os også stadig kærligt af din cykel eller plæneklipper m.m.
I løbet af sommeren har der også
været åbent i huset om
mandagen, hvor man har drukket
kaffe sammen efter en tur på
Krolfbanen.
Huset er nemlig ved at være
indrettet med et hold pæne
cafemøbler, en del bøger, man kan låne, læse eller bytte
sig til og i det tilstødende værksted er det muligt at gå i
gang med nogle husflidsarbejder i træ, da der nu er
opstillet en dekupørsav til de finere løvsavsarbejder og en
speciel stiksav, man kan bruge til det lidt
tykkere materiale.
Er det noget for dig, så kom og besøg os
fredag eller mandag eller når du har tid.

Glædelig jul og et godt nytår ønskes I alle
af teamet fra Mænds Mødested
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING
Ønsker du at få an
vist
Hører du til dem der
rummet og maskine
rne, så
- vil træne alene
kontakt Inger, tlf.
23
69 11 66
- ikke kan få diverse idrætstilbud til at passe
med arbejdet, så ..
PRØV FITNESS I BOESLUNDEHALLEN

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

Tilmelding og betaling til Dorthe Hansen Sønderupvej 8, 4242 Boeslunde
Tlf. 58 14 01 20 E mail: dorhan@hansen.mail.dk
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Måske den sidste juleand fra
Dagli’ Brugsen Boeslunde!
Som I alle ved har Brugsen kæmpet hårdt de
seneste år med store underskud. Siden de to
borgermøder i 2018 skete der dog en positiv
fremgang. Omsætningen begyndte at stige, og
der kom mere styr på driften. Tak til alle jer
der købte støttebeviser og oprettede
debitorkort, som betød meget for likviditeten.
Første halvdel af 2019 gik også nogenlunde
fint, men desværre må vi her hen mod
udgangen af året konstatere, at det ser
rigtig skidt ud igen. Budgetter og
omsætning kan ses på en planche ved
indgangen til butikken uge for uge, og
det har været trist læsning i meget lang
tid. Ydermere har der været
Juletræstænding 2018
ekstraordinære udgifter med stort pres på
-Et af mange eksempler
på, hvordan Brugsen er
likviditeten til følge.
Konkurrencen er benhård, og da vi næsten samlingssted for byens
aktiviteter.
konstant er bagud i forhold til budgetterne,
har COOP strammet grebet gevaldigt, så vi
nu står helt ude på kanten igen.
Bestyrelse og ledelse arbejder sammen med COOP på at finde
løsninger, så vi kan komme på ret køl igen. Der er flere modeller
i spil, og det informerer vi om, så snart der er mere overblik over
det. Hvorvidt det lykkes, ved vi ikke i dette øjeblik.
Bestyrelsen og personale kan kun endnu engang opfordre til at
alle støtter vores brugs så meget som muligt – der er i den grad
brug for det nu.
Vi ønsker alle i Boeslunde og omegn en
rigtig glædelig jul.
14

Bestyrelsen

INDBYDELSE FRA

Som det nu er blevet en tradition afholder vi

Fælles
generalforsamling
tirsdag 17. marts 2020
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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BOESLUNDE BOLDKLUB

Formandens ord

Boeslunde Boldklubs ”Bedste” Venner startede
vores efterår med en flot check til første
turneringskamp.
Det er uvurderligt arbejde BBV står for og som
gør at vi får lidt ekstra støtte til vores forskellige
gøremål i klubben
Tusind tak for støtten på sidelinjen og den
økonomiske del!

På den sportslige side har senior holdene kæmpet med at finde stabilitet,
det er blevet sejre men også en del nederlag som gør at begge hold er
placeret i midterfeltet af puljerne. Kim og resten af trænerteamet har ydet
en god indsats og sidst på sæsonen er der kommet flere til træning som jo
er grundstenen for at få spillet til at virke så det skal vi have med ind over
vinterpausen
Vores 11 mands veteran hold vandt i år deres pulje, stærkt gået.
Superveteranerne klarede sig ikke ligeså godt og sluttede sidst i deres
pulje
Vores to pigehold har været flittige på træningsbanerne men har ikke været
helt nok til turneringshold, de er dog tilmeldt indendørsturneringen og er
dermed klar til at tage kamptøjet på igen.
Camilla og Michael er stadig på jagt efter en hjælper til træningen, som
kom frisk hvis det er noget for dig.
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BOESLUNDE BOLDKLUB

U14 drengene er kommet på 11 mandsbanen og startede som lyn og torden
efter en super træningsweekend i det jyske og midtvejs i turneringen førte
vi turneringen, men måtte ”nøjes” med en 3 plads, som dog er et super flot
resultat. Drengene træner stabilt og godt
Vores nye U12 årgang er startet flot op og har vundet række 2 og række 4
i 8 mands.
Både spillere og forældre er faldet godt, til så det er bare super!
U10 og nedefter klør på med træning og fem-mands stævner.
Trænerteamet rundt om de årgange arbejder fint og der kommer løbende
nye spillere til. Godt arbejde

Endnu en gang stor ros til vores
supportere på sidelinjen for at støtte op
om hjemmekampene.

Vi kunne godt bruge lidt flere frivillige hænder
omkring pasningen af kiosken så vi kan holde
den åbent mest muligt. Har du lyst at give en
time eller to i ny og næ så kontakt os endelig.

Vi har igen i år fået forhandlet en kontrakt igennem så vi kan
benytte halvdelen af lysbanen igennem vinteren, så vi holder
os lidt i form både inde og ude!
FORZA BB
ALLAN
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BOESLUNDE BOLDKLUB

U12 drengene

1. sæson i Boeslunde har været en fornøjelse, vi er kommet til en rigtig
“familie” klub, der er kæmpe opbakning fra alle i klubben og et rigtigt godt
sammenhold. Som hold har vi fået en drømmestart i U12 rækken, vi har
lige afsluttet 1. sæson, hvor vi havde 1 hold tilmeldt i række 2, som blev
vundet med 2 kampe igen, og vi havde et hold i række 4, som også blev
vundet med 2 kampe igen. Så vi trænere er super stolte over, at drengene
kan opnå disse resultater. Men vigtigst af alt er at drengene hele tiden
udvikler sig.
Vi er super glade for vores samarbejde med BB, det er bestemt det helt
rigtige sted for os til at skabe små mirakler. Tak for måden vi er blevet
taget imod!
Nicholas og Claus
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BOESLUNDE BOLDKLUB

⚽ BB UNGDOM ⚽
Hele Boldklubbens ungdomsafdeling har været så heldige at få nye træningsdragter.
Dette kunne ikke lade sig gøre uden vores sponsorer Sydbank i Korsør og Slagelse
Liftudlejning ApS

Vi - spillere, trænere og bestyrelsen - siger tusind tak for støtten
- Også en stor tak til spillerne der havde mulighed for at møde op til et fælles foto
I ser godt ud, drenge og piger!
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Støt vore annoncører…

Korsør Landevej 153
4242 Boeslunde
tlf.: 30 52 35 53

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

Mail: holmsknivservice@gmail.com

KORSØR KØKKENCENTER
køkken - bad & garderobe
Korsør Landevej 655, Korsør

Tlf. 5838 5304 / 2023 5348
www.korsørkøkkencenter.dk

20
20

-De støtter os - tak!

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

Boeslunde Boldklubs Venner
BBV afholder julefrokost for
medlemmer
fredag den 6. december kl.
18.30
i klubhuset.
Der serveres sild, smørrebrød
+ kaffe og ost, pris 100 kr.
Drikkelse købes i baren!
Tilmelding er nødvendig på
tlf. nr. 40939035
Med venlig hilsen
Bestyrelsen.

1969
-2019

Boeslunde
Boldklubs
Venner
takker for s
tøtten
samt for de
ltagelse i
jubilæumsfe
sten
2019!

lotteri!
Vinderne af en flaske Boeslundevin
sponsoreret af Dagli´ Brugsen
Vinen skal afhentes i Brugsen
Nr. 72 Maria Tønder, Skælskør
Nr. 192 Jan Andersen, Hovstien
Nr. 230 Pia Hansen, Elmegårdsvej
Nr. 245 Ingelise Adamsen, Neble

BBV for
ma
overræk nd Jeppe Olsen
ke BB fo
kunne
rm
Frederik
sen en c and Allan
heck på
20.000 k
r.!
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Vi arbejder som sædvanlig i Lokalrådet med en masse forskellige
projekter.
Der er bl.a. en søndag i september blevet malet legeplads ved hallen, så den
igen står præsentabel.
Den 1.11.19 afholdt vi børnediskotek i præstegårdsladen sammen med lige
knapt 50 glade unge drenge og piger. I år havde vi valgt at invitere 3.
klasse med, således at aldersgruppen, der var inviteret var fra 3. til 7.
klasse.
Vi havde en fornøjelig aften med fed dansemusik, Limbo og stoledans med
godt gang i dansegulvet – der var også lidt skræmmende udklædning og
pynt, da det jo var halloween dagen før.
Der skal lyde en stor tak til Dagli’ Brugsen for gode tilbud på varer til
aftenen, til Søren Larsen fra SL-Vagt/SM-Au2Rens Boeslunde for
sponsorat af slush-ice maskine samt til Diskotek Explosion for fed musik
til en god pris og ikke mindst til Menighedsrådet for lån af laden. Tak alle
sammen for at i støtter projektet, så det kan lade sig gøre, det er vi mange,
der er taknemmelige for.
Vi er i skrivende stund, sammen med Brugsen og Boeslunde Erhvervsnet, i
fuld gang med planlægningen af byens nye tradition for tænding af det
store juletræ på Brugsens plæne lørdag den 23.11.19 – hvor Espe Gods har
leveret et flot juletræ til byen – 1000 tak for det. Vi glæder os til at sætte
lys på træet og sprede hygge i byen. Sidste år var en kæmpe succes og vi
håber på at se mindst lige så mange igen i år.
Udover det er det planen, at vi skal have bygget endnu et shelter til foråret.
Det giver mulighed for at større grupper kan komme forbi Boeslunde og
benytte sig af vores fine forhold.
Vi er også i gang med at finde en løsning ift. booking af shelter og bålhytte.
Det skal helst være sådan, at man har mulighed for at booke via nettet. Det
er jo langt det smarteste, især hvis man kommer langvejs fra for at benytte
faciliteterne. Det er ikke så nemt at finde en gratis, fornuftig løsning, men
vi er i fuld gang…så vi håber snart at kunne præsentere en løsning.
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Vi har indstillet Boeslunde Lokalråd til en pris fra Landdistriktspuljen, og
håber selvfølgelig at blive blandt vinderne og få en pose penge ud af det.
Så kryds endelig fingre for os.
Så er der desværre én (for mange) kedelig nyhed ift. Mindeparksfesten. Det
bliver desværre ikke muligt at gentage for nuværende. Der er simpelthen
ikke nok opbakning til det. Det vil ikke kunne hænge sammen økonomisk
og der er heller ikke nok, der har lyst til at stå som primus motor til selve
arrangementet. Derfor må vi desværre ”begrave” Mindeparksfesten i denne
omgang – men hvem ved måske genopstår den en anden god gang.
Til gengæld er der et lille udvalg, som er i gang med at se på andre
muligheder for en fælles ”byfest”. Så hold øje på Facebook og Min
Landsby app’en – når vi ved noget, bliver der lagt info ud dér.
Hvert år i september måned bliver der afholdt ”Naturens dag” og vi satser
på at stable et arrangement på benene i fællesskab med byens øvrige
foreninger. Vi arbejder på hvad dagen skal indeholde. Evt. forslag
modtages gerne. Dagen afholdes i hele landet søndag den 13. september
2020.
Hvis vi skulle være så heldige at få masser af sne, stiller vi gerne op til en
kælkedag med evt. varm kakao eller lignende i bålhytten – så lad os se om
vi kan være så heldige – og så kom endelig forbi og få en kop med…
Det var lidt om, hvad vi går og pusler med i Lokalrådet lige nu – sammen
med en masse andre ting vi har gang i løbende.
På vegne af Lokalrådet
Mette Rygaard Hegelund
Sekretær
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Hent App’en ”Min Landsby”
og vær altid opdateret
med
sidste nyt og landsbykalenderen.
Lokalrådet, Gymnastikforeningen, Boldklubben og Menighedsrådet er gået
sammen om et abonnement på Min Landsby. En simpel og meget
brugervenlig App, som er udviklet netop til en lille landsby som
Boeslunde. Her kan du hurtigt få et overblik over, hvad der foregår i byen.
I starten af det nye år, forventes desuden en opdatering, som gør det muligt
at få notifikationer, når der lægges noget nyt op.
Vi håber meget, at rigtig mange vil benytte sig af App’en, Jo flere jo bedre.
Det er meget nemt at lægge ting op, og systemet kræver stort set ingen
vedligeholdelse. Det kan desuden sættes op til at snakke sammen med
byens hjemmeside (dette er lige på trapperne), så vedligeholdelsen af
denne også bliver meget nemmere.
Alle kan lægge nyheder op på nyhedslisten. Har du behov for at kunne
lægge noget i kalenderen for en forening eller andre grupper, så kan du få
login til dette. Kontakt Birgit på mail: falkenberg.petersen@gmail.com
hun hjælper gerne.
På app’en findes også et kort, hvor man kan se hvilke faciliteter, der er i
området, samt hvilke virksomheder der findes i Boeslunde. Kortet er ikke
fuldt udfyldt endnu, men det kommer hen af vejen.
Og har du virksomhed og ønsker en nål på kortet, så send en mail til
frederiksenlonnie@gmail.com.
I starten af det nye år vil der også blive mulighed for at købe virksomhedslogin, så du kan reklamere for din virksomhed i nyhedslisten. Mere om
dette i det nye år, hold dig opdateret på Min Landsby!
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Exsultate, jubilate…!
Med denne latinske flertals-bydemåde – glæd jer, jubl! - indledes W.A.Mozarts
meget flotte solomotet, som han komponerede som 16-årig i januar 1773, til ære
for himmeldronningen – her vist fra midterfeltet i den mageløse fløjaltertavle, der i
århundrederne frem til midten af 1920-erne havde sin plads i Boeslunde Kirke – nu
på Nationalmuseet i København, hvor den virkeligt er et besøg værd.
På samme vis kan menighedsrådet og kirkens ansatte – uden sammenligning i
øvrigt – både glæde sig og juble!
Og hvorfor nu det? Jo, ser I – ultimo oktober kunne menighedsrådet endeligt til
Roskilde Stift fremsende sin indstilling af kandidat til præsteembedet i Boeslunde
Pastorat.
Og med en indflytningsklar, nymalet og rengjort præstebolig på Kirkestræde 4 kan
vi samtidigt nedlægge det énmandsbetjente byggeudvalg og sige farvel til ’det
lange, seje træk.’ Stor tak, Carl-Emil!
Glædeligt er det ligeledes, at vort fibernet i sognehuset har stået sin prøve ved
afholdelsen af efterårets såkaldte LAN-party med
deltagelse af et par og tyve unge mennesker fra
sognet.
Så jo – exsultate, jubilate…!
I naturlig forlængelse af ovenstående tager vi
ved kirkeårets udgang således afsked med
Birgitte Saltorp, med en stor tak for et meget
engageret og inspirerende virke som konstitueret
sognepræst i Boeslunde med de bedste ønsker i
det sydsjællandske.
På menighedsrådet, de ansattes og egne vegne en
venlig hilsen med ønsket om en glædelig julefest
til alle
P. F. ETTRUP

26

KIRKENYT
Vinter 2019/20
Præstens klumme
Lys i mørket
Det bliver mørkere og mørkere og selv når lyset er
vendt ved solhverv, varer det længe inden, det begynder at føles, som om det bliver lysere. Vi véd,
at lyset er på vej og selv om vi véd, at det aldrig
helt forlader os, ja, at det altid er der et sted i mørket, så er det ikke svært at blive grebet af mismod.
I hvert fald på sådan en rigtigt sur ruskevintermorgen.
Sådan er der også tider i vort liv, hvor vi kan føle,
at mørket lukker sig om os og der ikke er mere godt
at sige. For nogle er det en flygtig følelse og for
andre trækker den dem endnu dybere ned i mørket.
Og er man grebet af mismod, så er lystænding og luciafejring og julekomsammen
bare noget, som kan få en til at føle sig endnu mere alene, selv hvis man går med
til festerne. Over alt siver mørket ind.
Måske er det derfor, at vi i den mørke tid fejrer det himmelske lys. Fordi vi har så
desperat brug for et lys i mørket og fordi vi har brug for at blive set for dem, vi er.
Set, elsket og tilgivet.
Tilgivet? Ja, i hvert fald lettet for nogle af alle sorgerne og selvbebrejdelserne, sådan så det føles lidt mere okay at være alt andet end perfekt. Sådan så mørket ikke
får mere magt, end det allerede har.
Der er et eller andet ved det glansbillede af julen, vi kender, med et par smukke
mennesker, et spædbarn i en krybbe. En stjerne over en stald, dyr og hyrder og
vise mænd, som rører os. Selv når alt andet ved julen får det til at vende sig i os,
er der bare noget ved det billede – noget vi kan holde fast i!
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På den venstre side af altertavlen i Boeslunde Kirke sidder de to mennesker og der
er en baby, dyr og en stjerne. Men der er noget, som ikke helt er som et glansbillede: de ligner et par sjællandske bondefolk og hun ligger træt og svag efter
fødslen, mens han sidder og prøver at få mening i alt det, som er sket. Måske har
hyrderne allerede været der og fortalt, hvad englene har sagt.
Der er ro omkring dem, men verden er langtfra perfekt.
Den følelse er vel ikke så ukendt. At verden raser i sit eget tempo derude i mørket,
mens vi prøver at få tingene til at give mening og søger efter en stjerne at lede os.
Advent betyder, at Gud er på vej til os – at der er et lys i mørket, som skinner for
os.
Der er ingen logik i, at Gud bliver menneske. Hvad skal Han det for? Hvad vil
Han med os?
Gud bliver menneske og altertavlen viser os, at det ikke kun handler om engang
for et par tusind år siden, men at det også handler om et sted på landet i det
vestsjællandske:
”I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i
begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham og uden ham blev intet til af det, som
er. I ham var liv og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket og mørket
greb det ikke.” Sådan lyder det i år til os Juledags morgen.
Der er et lys, som intet mørke kan sluge – et lys, som skinner for dig og mig.
For nogle er der langt fra ordet om lyset og glæden og for andre er der langt fra
festlighederne i den kommende tid til den dybe, rolige fornemmelse af, at lyset
skinner i mørket.
Gud vil os noget midt i mørket og måske kan du være Hans udsendte – Hans
engel – ved at sætte dig hos dem, som mørket omslutter eller ved at give dem,
som kun vil festen og lyset noget, som får dem til at føle sig set.
Vi skal feste! Vi skal feste for at være sammen og vi skal feste for, at lyset skinner
i mørket og mørket ikke i al evighed får bugt med det.
Vi taler om hjerternes jul, men lad os være lysets budbringere med hjerte, sind og
sjæl.

Birgitte Saltorp
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Adventsgudstjeneste
Tirsdag den 3. december, kl. 1400
fejrer vi gudstjeneste med advents- og
julesalmer i kirken, hvor børnekoret er
med til at gøre dagen ekstra festlig.
Vi fortsætter eftermiddagen med sang,
historie og hygge i Præstegårdsladen.
Alle er selvfølgelig velkomne.
Gratis deltagelse.

Krybbespil og juletræsfest
Søndag den 15. december, kl. 1400
samles vi i kirken til en hyggelig
eftermiddag fuld af traditioner.
Kirkens kor byder på stemningsfulde
gamle og nye sange, ligesom der
selvfølgeligt er fællessang
Alle er velkomne både i kirke og til
juletræsfest.
Deltagelse i Præstegårdsladen koster kr.
25 pr. voksen, børn gratis. Betaling ved
indgangen.
Tilmelding til juletræsfesten
til Mirella Kjærulff, tlf. 61504890
senest fredag d. 6/12.

Gudstjenester og fester
Alle er velkomne til alt, hvad der foregår i kirken
December:
Søndag den 1., kl. 1400: Festlig 1. søndag i advent, hvor kirkens kor deltager.
Præsteindsættelse – se dagspressen!
(Fortsættes...)
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(...fortsat)
Tirsdag den 3., kl. 0900 – 1100: Juleafslutning for dagplejebørn og forældre i
Præstegårdsladen.
Tirsdag den 3., kl. 1400:

Adventsgudstjeneste – se foregående side!

Torsdag den 12., kl. 0930:

’Ravneredens’ julegudstjeneste.

Søndag den 15., kl. 1400:

Krybbespil og juletræsfest – se foregående
side!

Torsdag den 19., kl. 0930:

Boeslunde Skoles juleafslutning.

Torsdag den 19., kl. 1400:

Julefejring på Plejehjemmet ’Møllebakken’

Torsdag den 19., kl. 1900:

Stillegudstjeneste. Tænd jeres eget lys ved
flammen fra fredslyset!

Fredag den 20., kl. 1000:

Lille Egede Friskoles juleafslutning.

Tirsdag den 24., kl. 1500:

Juleaften – familiejulefest.

Onsdag den 25., kl. 1030:

Juledag – den dybe, stille glæde.

Januar:
Onsdag den 1., kl. 1500: Nytårsdag – menighedsrådet er vært ved et glas bobler
og kransekage.

(fortsættes…)
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(…fortsat…)
Søndag den 12., kl. 1030: Højmesse – Lad de små børn komme til mig.
Søndag den 26., kl. 1030: Højmesse – At have tro så lillebitte som et
sennepsfrø.

Februar:
Torsdag den 6., kl. 1900: Stillegudstjeneste
Søndag den 9., kl. 1030: Højmesse – Talenter dengang og nu.
Søndag den 23., kl. 1030: Højmesse – Forudsigelser og nærvær.

Marts:
Søndag den 8., kl. 1030: Højmesse – Tro og helbredelse.
--------- 0 --------Hold jer ajour med blandt andet gudstjenester, referater fra
menighedsrådsmøder med meget mere på opslagstavlen i kirken samt vor hjemmeside!
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Boeslunde Sogns Hyggeklub
Program for 2019– 2020
Møderne foregår i Præstegårdsladen i Boeslunde og begynder
kl. 14.00, hvis ikke andet er oplyst.

Tirsdag den 3. december:
Gudstjeneste kl. 1400 med Birgitte Saltorp.
Herefter er der kaffebord samt julehistorie i Præstegårdsladen.
Tirsdag den 7. januar 2020:

Fornyelse af medlemskort

Leif Drescher: ”Et arbejdsliv på Flyvevåbnets redningshelikopter.”
Tirsdag den 21. januar:
Vlado Lentz (fra ’Politijagten’ i TV): ”Goddag, det er færdselspolitiet.”
Tirsdag den 4. februar:

Generalforsamling

(Program kommer senere)
Tirsdag den 18. februar:
Major og tidligere staldmester Per Thuesen: ”I dronningens tjeneste”. Om hans
arbejde i de kongelige stalde.
Tirsdag den 3. marts:
Forfatter, journalist, tryllekunstner Jesper Grønkjær: ”En førstehåndsberetning fra
Nordkorea” (og måske lidt trylleri.)
Tirsdag den 17. marts., kl.1230:

Spisning pris 100 kr.

Underholdning med musiker Brian Nygaard. Vi synger lidt sammen, som vi
plejer.

--------- 0 --------32
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Tak for nu
Siden den 15. februar har jeg haft glæden ved at være jeres sognepræst og overalt,
hvor jeg er kommet frem, er jeg blevet mødt med venlighed og et ”Velkommen
til!” Det har været nemt at føle sig hjemme blandt unge og gamle og begge de
konfirmandhold, jeg har haft fornøjelsen af, har virkeligt været dejlige at være
sammen med.
Nu går turen videre, for mit vedkommende til Snesere og Everdrup Sogne på Østsjælland; og for jeres vedkommende med en ny sognepræst. Hvis vedkommende
får samme gode modtagelse, som jeg har fået, er I med til at gøre vedkommende
til en god præst for sognet. Ja, så enkelt kan det siges.
Tak for jeres tillid og opmuntring samt for gode og dybe og ofte også muntre
samtaler.
Fred og alt godt!

Birgitte Saltorp

…og selv mange tak!
…for en altid nøgtern og sund tilgang til alle forhold, som menighedsrådet
gen-nem henved trekvart år har nydt endog meget godt af, herunder og ikke
mindst af dine mange års erfaring – 25 år er det jo rent faktisk.
Så herfra skal der naturligt lyde et stort til lykke med din nye stilling i det –
øh, sydsjællandske 😉 samt det runde jubilæum i ’kjole og krave!’
Så på menigheden i Boeslunde Sogn, menighedsrådets og egne vegne
hermed vore bedste ønsker for dit fremtidige virke med de venligste
hilsener
ETTRUP
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Kontaktoplysninger for
menighedsråd og ansatte
Formand: Per Faartoft Ettrup, Boeslunde Byvej 122, 4242 Boeslunde
Telefon: 6463 9770. E-mail: pfettrup@gmail.com
Næstformand: Ellen Johansen, Neblevej 23, 4242 Boeslunde
Telefon: 5814 0009. E-mail: klausellen@hotmail.com
Kirkeværge: Carl-Emil Frederiksen, Mosevænget 14, 4242 Boeslunde
Telefon: 2310 9014. E-mail: cefrederiksen@stofanet.dk
Kontaktperson og sekretær: Lene Helweg Augustsen, Elmegårdsvej 6,
4242 Boeslunde
Telefon: 2053 5399. E-mail: info@crela.dk
Kasserer: Helen Merete Keldmann Christensen, Gryderupvej 225,
4242 Boeslunde
Telefon: 5838 5271 – 4115 2002. E-mail: toftegaard@gmail.com
Menigt medlem: Ib Flemming Skovgaard, Mosevænget 19,
4242 Boeslunde
Telefon: 2076 5961 – 4062 9851. E-mail: skovgaardboeslunde@os.dk
Organist: Mirella Kjærulff, Sønderås 55c, 4200 Slagelse
Telefon: 6150 4890. E-mail: organist@stofanet.dk
Graver: Asger Hansen, Rennebjergvej 55, 4230 Skælskør
Telefon: 2443 8915. E-mail: boeslunde.graverkontor@mail.dk
Præstegårdsladen
Der er borde, stole og service til op til 80 personer samt et anretterkøkken.
Præstegårdsladen kan af hensyn til naboerne ikke udlejes til ungdomsfester
(konfirmation dog undtaget.)
Kontakt da Lone Meyer for nærmere informationer:
Boeslunde Byvej 132, 4242 Boeslunde. E-mail: meyer1901@hotmail.com
Telefon: 6128 8188. (Al telefonisk henvendelse skal ske på hverdage efter kl.
1800.)
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING
Formand/
folkedans

Birgit Falkenberg
Kærebjergvej 20
4242 Boeslunde

58 14 03 34
Falkenberg.petersen@gmail.com

Næstformand/
Badminton

Ole Jensen
Neblevej 22
4242 Boeslunde

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

Sekretær & PR

Kristina Wettendorff Petersen

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

Gymnastik /
Børneidræt

Bente Christophersen
Boeslunde Byvej 158
4242 Boeslunde

26 29 07 91
Bentor6372@gmail.com

Gymnastik /
børneidræt

Randi Ginnerup Hansen
Boeslunde Byvej 161
4242 Boeslunde

60 81 04 95
randihansen2003@yahoo.dk

Bestyrelse

Linda Andersen
Borgbjergvej 12 D, ST
4242 Boeslunde

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

Håndbold

Pia Sørensen
Svalevej 17
4220 Korsør

58 38 04 91
ls@io.dk
Kontaktpersoner

Kasserer

Dorthe Hansen
Sønderupvej 8
4242 Boeslunde

58 14 01 20 / 41 27 34 29
Dorhan@hansen.mail.dk

Fitness/tennis

Inger Frederiksen

23 69 11 66

Tennis

Bodil Christiansen

30 70 53 10

BGF hjemmeside: www.bogym.dk

BOESLUNDE LOKALRÅD
Formand
Kasserer
Sekretær
Webredaktør

Jens Klindt
Mia Carlsson
Mette Hegelund
Jeppe Reitan

Nanaogjens@stofanet.dk

41 86 28 02

rygaardhegelund@gmail.com

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

40 15 19 63
30 70 42 86
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Næste nummer af Boeslundebladet udkommer i marts 2020
Sidste frist for aflevering af indlæg er søndag d. 16.02.2020
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