BOESLUNDEBLADET
Nr. 79

Marts 2018

Udgivet af:
Boeslunde Gymnastikforening
Boeslunde Boldklub
Boeslunde Lokalråd
Boeslunde Kirke

27. årgang

BOESLUNDE BOLDKLUB
Formand

Allan Frederiksen

29 67 85 35 allon@mail.dk

Næstformand

Jeanette Kielberg

51 78 43 54 kielberg75@gmail.com

Kasserer

Eva Rehder

51 92 04 49 evarehder@stofanet.dk

Senior/ Veteran Kurt Petersen
Kenneth Johansen

40 57 58 70 kurtbpetersen@gmail.com
24 28 33 06 kjo@slafelse.dk

Ungdom

Linda Andersen
Gudni Sigurdsson

28 51 71 07 l.g.mimic@gmail.com
42 33 03 96 gudnims@gmail.com

DGI ungdom

Allan Frederiksen

29 67 85 35 allon@mail.dk

Boldbanen

Allan Frederiksen
Kenneth Johansen

29 67 85 35 allon@mail.dk
24 28 33 06 kjo@slafelse.dk

Haludvalg

Eva Rehder

58 14 04 49 evarehder@stofanet.dk

Hjemmeside

Gudni Sigurdsson

42 33 03 96 gudnims@gmail.com

Sponsorer

Jeanette Kielberg

51 78 43 54 kielberg75@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

23 69 11 66

Bladudvalg, BB

Else Hansen

elsedagmarhansen@hotmail.com 21 78 75 03

Bladudvalg, Lokalråd

Jens Klindt

nanaogjens@stofanet.dk

41 86 28 02

Bladudvalg, Kirken

Jesper B. Christensen

jebc@km.dk

23 64 34 97

Bladudvalg, Kirken

P. F. Ettrup

pfettrup@gmail.com

58 14 00 81

Forsidefoto: Skælskør Lystskov, april 2017. Det er dette syn, vi glæder os
til hvert år!
2

BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Formanden har ordet …
Det er ved at være slut på denne sæson, jeg håber, alle har været
glade for at deltage på vore hold og kommer frisk igen til efteråret.
Vi har et par aktiviteter, der fortsætter efter vores store afslutning,
som finder sted søndag den 25. marts. Læs mere om det inde i
bladet.
Forinden skal vi lige holde generalforsamling og det bliver i år
igen sammen med Boeslunde Boldklub og Boeslunde Lokalråd
tirsdag den 13. marts kl. 18
i Boeslundehallens klublokale
Vi håber rigtig mange møder op denne aften, så vi kan få friske
input og høre, om I mener, vi gør det godt nok eller om der er
noget, vi skal ændre.
Så vil jeg også lige rette en stor tak til alle jer, der har støttet op om
gymnastikforeningen, det gælder både aktive medlemmer, vore
dygtige instruktører og ikke mindst mine kolleger i bestyrelsen –
uden jer – ingen forening.
Venlig hilsen
Birgit Falkenberg
PS. Se vores dagsorden og regnskab på hjemmesiden
www.bogym.dk
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING
Gymnastikafdelingen
Gymnastiksæson 2017/2018 går på hæld. Der har været en del udfordringer
på holdene i denne sæson.
Instruktører og hjælpeinstruktører har gjort et godt stykke arbejde, som
ikke altid har været nemt. Jeg vil takke for deres indsats for at få det hele til
at gå op i en højere enhed.
Samtidig vil jeg sende en tak til gymnaster og forældre for at støtte op om
vores hold.
Vi har desværre haft lidt aflysninger på børneholdene. Dette vil vi gerne
gøre bedre i næste sæson.
For at råde bod på den manglende tid har vi arrangeret en gymnastikdag
for vores børnegymnaster.
Her vil der være mulighed for, at forældrene kan afprøve et hold med
funktionel træning, som ligger i støbeskeen til en kommende sæson.
Endelig har vi også vores populære opvisningsdag den 25. marts med
morgenbuffet (se opslag andet sted i bladet)

Tak for denne sæson
til
gymnaster, forældre, instruktører og hjælpeinstruktører.
Bente Christophersen
Gymnastikudvalget
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GYMNASTIKDAG
Der afholdes gymnastikdag for ALLE gymnaster på
spilopper, spring og parkour holdene.
SØNDAG DEN 18.3.2018 KL. 13-15:30
13:00-14:00 Øves opvisningsprogram
(kun for gymnaster)
14:00-14:15 Holdes pause
14:15-15:30 Workshop for gymnaster og
forældre
Fra 13-14 er kun for gymnaster.
Forældre bedes opholde sig udenfor hal-lokalet, fx i
cafeteriaområdet.
Fra 14.15-15.30 Workshop
Forældre indbydes til at komme og afprøve et evt.
kommende hold med funktionel træning.
Mad og drikkevarer medbringes selv.
Vel mødt!
Instruktører og hjælpeinstruktører
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Gymnastikopvisning
Søndag d 25.3.2018
Kl. 9- ca 12:30
9:00-9:30 Fælles morgenmad (lille buffet)
-9:30 Fælles indmarch og opvarmning
Spillopperne
DGI Aspirant rytmepiger
50+ Hold dig i form/ Stoleholdet
Ørslev Bjerge gæstehold
Folkedans
Springholdet
Parkour
Fælles udmarch
Billetter til morgenmad: Gæster: 20 kr
Gymnaster: gratis
Billetter fås/købes ved tilmelding på holdene
senest 21.3.2018.
Fra kl. 10:00 Mulighed for at købe kaffe og kage
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Gymnastikopvisningen
DGI Midt- og Vestsjælland Aspirant rytmepiger kommer og sætter præg
på vores afslutning. Det er et hold med rytmegymnaster i alderen 17+ år. Et
hold bestående af gymnaster og instruktører på tværs af foreninger for at
sikre et højt niveau af gymnastik. Holdet repræsenterer gymnastikken i
vores landsdel på fornemste vis. Det er et hold, som viser flot og veludført
rytmik.

Ørslev Bjerge er et springhold på ca. 45 gymnaster, som ønsker at vise
deres kunnen i andre lokalforeninger. Dem glæder vi os til at møde.

Vores egne hold viser hvad de har lært i løbet af vinteren. Det bliver
spændende at se, hvad de finder på.

Der bliver noget at glæde sig til.
Kom og vær med.

Bente Christophersen.
gymnastikudvalget
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Pas på din Krop – styrk den
Motion og Velvære.
Igen - en god sæson nærmer sig sin afslutning!!
Tak til mine gymnaster for et altid flot fremmøde og et fantastisk ”gå på
mod” til min gymnastik, uanset hvad!!
Alle efterlever min indstilling til
gymnastikken og styrkelse af kroppen

”Vi gør hvad vi kan – men gør noget”
Jeg vil også gerne her sige tak til jer der indstillede mig til Kvartalets
Idrætspris 2017 det er dejligt og luner helt ind i sjælen, når ens arbejde
bliver påskønnet.

Sæsonen slutter onsdag d.21/3
Gymnastikopvisning d.25/3
Og til jer der forlænger sæsonen og til evt. nye gymnaster:
Forårsmotion i hallen onsdag kl. 9
Start:4/4 kl. 9.00 Slut:30/5
pris:150kr

H u sk o g
så ladyw
28/5-18! alk

Hilsen Inger (23691166)

Stolegymnastik
!
Kom og vær med

Vi er i Boeslundehallen hver onsdag kl. 9 samtidig
med ”gulvholdet”, så man deltage skiftevis på stol
eller gulv efter kræfter og form.
På stoleholdet er det styrke – og balanceøvelser, som vægtes meget, men
også det sociale, så vi har det sjovt samtidig med træningen. – Og så giver
vi kaffe i cafeteriet bagefter!
Tak til deltagerne i denne vinters sæson, - det har været en fornøjelse og
jeg håber vi ses i næste sæson!
Hilsen Minna
8

BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

FÅ KROPPEN I FORM....
I alt 6 gange her i foråret vil jeg, stå for lidt anderledes motion,hvor
du har mulighed for at udfordre dig selv:
Vi har fælles opvarmning,derefter forskellige stationer/baner/øvelser
hvor vi knokler på.
Hvis de nye udendørs fitnessmaskiner er stillet op, så kan de
afprøves!
Alle kan være med m/k du kæmper mod dig selv!

Start:9/4
Vi er på vej!

kl. 16.45 -18.00

Slut: 14/5
pris:150kr

KOM OG PRØV!
VIL DU VIDE MERE: SÅ RING!!

Max:16 på
holdet

Tilmelding: Ring 23 69 11 66 (Inger)

Hilsen og på gensyn
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Folkedans
Begyndte fint den 26. sæson i september måned, desværre har vi siden haft lidt
mandefald på grund af sygdom m.m.
Vi har sidste danseaften torsdag den 22. marts kl. 18, hvor vi som sædvanlig
spiser sammen.
Tak til vores utrættelige instruktør John og spillemændene, Erling, Bent, og
Ronald, der i år også har været suppleret af Jørgen, Leif, Poul og Dorthe.
Også tak til alle danserne, forhåbentlig ser vi jer igen til næste sæson og tag
gerne naboen eller genboen med.
Venlig hilsen
Inger, Ole og Birgit

Sjov Motion på Møllebakken
Der er stadig godt gang i motionen hver tirsdag på Plejecenter Møllebakken, vi
har af og til omkring 16 deltagere, som vi prøver at få rørt til sang og musik og
ballon-badminton m.m., det er rigtig hyggeligt og stor tak til Jytte, som hjælper
os meget.
Venlig hilsen
Vibeke og Birgit
Så er der ved at ske noget. Vi har fået tilbud fra elektriker, murer
og VVS om at få ordnet nogle ting i det gamle klubhus og vi har
også søgt støtte til det, så vi håber snart, vi kan komme rigtig i
gang.
Vi regner med, at vi kan være med til noget af det, der her i foråret
skal ske i byen: Bålhytte, Shelter med muldtoilet, Motionsoase og Skaterbane, det
bliver rigtig spændende at se, hvordan der kommer gang i det hele.
Kontakt mig, hvis du kunne tænke dig at være med tlf. 22 39 29 93.
Venlig hilsen Ole David
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BADMINTON
Vintersæsonen er ved at være slut, så badmintonudvalget vil
sige mange tak til gamle og nye medlemmer. For dem som
ikke nåede at komme i gang med at spille, er der stadig håb.
Vi starter sommerbadminton ons. d. 4. apr. og fre. d. 6. apr.
Sidste spilledag i vintersæsonen for voksne:
Man. d. 26. marts / Ons. d. 28. marts og Fre. d. 23. marts

Tilmelding til
sommerbadminton
ons.d. 28. marts kl. 19.00 i
klublokalet.

Tider til
sommerbadminton:
Onsdag: 16.00 – 22.00
Fredag: 15.00 - 17.00
Fællestræning:

Sæt kryds i

Fredag 17.00-19.00

kalenderen.
For vinterspillere er
sommerbadminton gratis.
Nye medlemmer kr. 150

lørdag d. 10. marts
Vi afholder vores årlige
doubleturnering

God sommer!
Badmintonudvalget

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. - 22 27 84 07
atterup.auto@mail.dk
Fællestræning: Tomas Mogensen på tlf. 21 44 05 02 tjm@tdcadsl.dk
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TENNIS
Hver lørdag fra kl. 8.30 (og enkelte søndag formiddage)
bliver der spillet tennis i hallen. Det er trofaste spillere,
som uanset niveau har tennisspillet som en del af deres
livskvalitet. Sådan kan det også blive for dig –meld dig
ind og find glæden!
Spillet i hallen er udmærket til at holde sig i gang med vinteren over,
men det er udendørsspillet, der er nummer et!
Og vi i tennisudvalget planlægger at have banerne klar til en ny sæson
søndag den 22.04.2018 kl. 10-11 med mulighed for spil på banerne.
Da vejrguderne jo også har lidt at skulle have sagt, så er det med
forbehold i forhold til banernes stand. Men uanset hvad, er der
tilmelding og betaling denne dag.
Angående børnetræning må vi desværre konstatere, at der ikke er børn
nok til at betale en træner. Derfor tilbyder vi nuværende og nye
tennisbørn (til og med 15 år) at melde sig ind sammen med en voksen.
Det koster 400 kr. + 50 kr. og så kan I spille alt det I kan og vil!
Hilsen tennisudvalget
Kontakt:

v/ Bodil og Inger

Inger 23 69 11 66
Bodil 30 70 53 10
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Igen en fe
stlig faste
lavnsdag…

Flere
billeder på
bogym.dk
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HÅNDBOLD
Så er vi godt i gang igen efter jul.
Der er kommet flere spillere til fra begge klubber, så det er bare
dejligt, at se der er kommet lidt gang i den igen. MEN vi vil stadig
gerne have flere spillere til, så hvis du skulle have lyst, at prøve
kræfter med håndbolden, så mød op og prøv at træn med os, det kunne
jo lige være dig vi stod og manglede.
Før jul blev vi nr. 2, derfor er vi røget i A-rækken efter jul og det giver
mere modstand, der må kæmpes noget mere!
Vi træner stadig:
Tirsdag ulige uger i Boeslundehallen kl. 19.00 – 20.30
Tirsdag lige uger i Ruds Vedby
hallen kl. 19.00 – 20.30
Som udgangspunkt bliver alle hjemmekampe spillet i Boeslunde
hallen.
Forårshilsner
Håndboldafd.
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VI GØR DET IGEN!
KRÆMMERMARKED
I BOESLUNDE-HALLEN
SØNDAG D. 22 APRIL kl. 10 – 15
Er du kreativ – kom og sælg !!!
Start oprydning – lej et bord
Pris: 150 kr. pr. bord
Bindende betaling ved tilmelding
Kontakt:Inger 23691166 Judith 61375041
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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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Formandens ord
Vintersæsonen

Henover vinteren har vores indendørs hold deltaget i DGI turneringer med
både sejre og nederlag. Desværre har vi også måttet melde afbud til nogle
af stævnerne pga. afbud, skader og sygdom, ærgerligt. Men alle hold har
kæmpet godt, når de har været afsted.
Bedst gik det for U11, som vandt deres række og har afsluttet deres finalerunde, hvor de blev nr. 4 - flot klaret
gutter. I skrivende stund er der en del af holdene der ikke
har spillet sidste runde, og der venter også kommunemesterskaber for de yngste hold. Spændende hvordan
det går.

Vi har også fået vel overstået vores Brugsercup med 31 spillende
deltagere.
Dejlig aften med god og afslappet stemning!
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Støt vore annoncører…

holm’s knivservice

Har du en lokal virksomhed
- så køb en husstandsomdelt annonce
her i bladet!
Støt samtidig dit lokalsamfund.
Ring til Carl Emil 23 10 90 14

Thomas Holm Pedersen
4242 Boeslunde

Tlf: 30 52 35 53
www.holms-knivservice.dk
Facebook/Holms-knivservice.dk

18
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-De støtter os - tak!

www.opvvs.dk
Tlf. 58 19 60 68
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Formandens ord
(fortsat)

På græs igen
Udendørssæsonen er så småt slået i gang. På senior siden håber vi alle er
klar til at kæmpe videre for de gode placeringer, glædeligt at Michael er
klar igen efter rygproblemerne og veloverstået operation, så vi kan stille
med samme hold på sidelinjen. Ungdomssiden er også stort set på plads.
Udendørs træningstider bliver oplyst i hallen, Brugsen og diverse sociale
sider og selvfølgelig til de aktive medlemmer. Vi må desværre sige tak for
denne gang til Jeppe og Mette som har valgt at tage en pause. Tak for den
store hjælp. Per og Johan er klar til at tage over. Turneringsmæssigt regner vi med at have 2-3 8 mandshold og så deltage i 5 mands stævner med
de små.
Samtidig vil jeg nok engang takke alle i og omkring klubben, hvad enten
man støtter den som aktivt medlem eller via passivt medlemskab hos vores store støtte, BBV, eller man ”bare” kigger forbi i ny og næ.
Vi er lidt specielle herude, hører man tit, når man kommer rundt hos modstanderne.
DET SKAL VI SGU BLIVE VED MED AT VÆRE!
Forza BB
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Boeslunde Boldklubs Venner
Afholder ordinær generalforsamling
Fredag den 13. april 2018
Kl. 18.30
I klubhuset, Borgbjergvej 16, Boeslunde
Indkomne forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde 7 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden i følge lovene.
Efter generalforsamlingen serveres der sild,
smørrebrød og ost, samt 1 øl og en snaps +
kaffe. Pris 100 kr.
Af hensyn til mad, bedes man tilmelde sig på
tlf. 40 94 90 35 eller 20 29 89 23
senest den 6. april.
Med venlig hilsen
Vinderne af en flaske Boeslundevin, sponsoreret
af Dagli’Brugsen er:
Medl. Nr. 115 Michael Falch, Vester Bøgebjerg
- Nr. 70 Net Lam, Gammelgårdsvej
- Nr. 23 Susanne Mols, Mosevænget
- Nr. 77 Jens Knudsen, Gammelgårdsvej
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Mindeparksfest 2018
Foreninger og vores trofaste sponsorer Smartous Group og Dagli` Brugsen
afholder for 5. år i træk Mindeparksfest.

Lørdag den 18. august
- Traditionen tro er det lørdag i uge 33!.
Programmet er endnu ikke 100 % fastlagt, dog kan det afsløres, at der vil
være et eftermiddagsprogram med diverse aktiviteter for store og små.
Herefter en aftenfest bestående af buffet fra JOMI, Dinner musik af Lars
Kristian og i år bliver der besøg af det lokale band The Recycled, som
møder op sprængfyldt med dansevenlig musik!
Hold øje med opslag i Dagli´Brugsen, skolen, hallen,
www.boeslundeinfo.dk eller tilmeld dig
facebookgruppen: Mindepark´s fest i Boeslunde.
Eftermiddagens program er gratis – Alle er velkommen!
Vi starter billetsalget til aftenfesten

Lørdag den 19. maj kl. 09 – 12 ved
Dagli´Brugsen
Billetter købt denne dag vil få tilknyttet en gratis fadølsbillet til aftenens
fest!
Billetterne er kun et opkald væk: ”Du ringer - vi bringer” ring til Allan på
tlf.: 29 67 85 35 eller Jeanette på tlf. 51 78 43 54.
Støt op om en god dag i ’parken’, er vejrguderne ikke med os om
eftermiddagen rykker vi aktiviteterne ind i det store festtelt.
Vi ses i Mindeparken – Festudvalget.
Husk at støtte vores sponsorer, de støtter os
22

Siden sidst
Vi har igennem den seneste tid, som i måske har
hørt om før, arbejdet videre med projektet som
blev nummer to i forbindelse med projekt
”Borgerne bestemmer”. Med de penge vi fik den gang, samt en hel del
ekstra penge der er blevet søgt om, og heldigvis modtaget, er det nu
lykkedes os at få råd til en del mere. Som det ses på billederne vil der på
det grønne område bag boldbanen og
tennisbanerne i løbet af foråret blive opført
en bålhytte på 5 x 8 meter.
Derudover vil der i hjørnet blive opført et
shelter og nede i ”hullet” er der også blevet
råd til et muldtoilet.
Tanken med shelteret er at det må benyttes af alle, men
også at det kommer på Naturstyrelses officielle kort
over overnatningssteder i naturen.
(http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/overnatning)
Det vil være med til at fremme vores dejlige by for vandrende og cyklende
turister i området. Og skal vi så kunne holde det pænt og indbydende, ja så
er det også nødvendigt med toilettet.

23

Bålhytten
Bålhytten vil ligeledes kunne
benyttes af alle. Det være sig i
forbindelse med et evt.
kælkearrangement i mindeparken, til
minde- parksfesten, fodboldkampe m.m. Det vil på sigt formentlig også
kunne bookes en lørdag f.eks. til afholdelse af børnefødselsdagen eller
familiens pinsefrokost. Børnehaven og dagplejerne og skolen er naturligvis
også meget velkomne til at rykke legen/undervisningen hertil på en varm
solskinsdag.
Når byggetiden nærmer sig vil vi formentlig også få brug for et par
frivillige hænder og er der evt. nogen der ligger inde med 10 m3 stabilgrus
så må i endelig sige til. Men nærmere om det når vi kommer lidt tættere på.
Vi håber at i alle vil tage godt imod det, og være med til at passe på det og
bruge det. Præcis som I har gjort det med legepladsen.
Sodavandsdiskotek
Vi har også lige inden jul afholdt endnu et sodavandsdiskotek med en
masse unge mennesker der hyggede sig. Vi ville dog rigtig gerne være lidt
flere. Så hvis i hører noget fra børnene eller tager en snak med dem om,
hvad der kunne få flere til at dukke op så giv endelig lyd. Det er
tilbagemeldingen fra børnene vi kan bruge til at gøre det bedre og sjovere.
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Vi har endnu et diskotek i støbeskeen, men den endelige dato er ikke
fastsat endnu så mere om det senere.
Generalforsamling
Slutteligt vil jeg lige slå et slag for, at vi jo igen har fælles
generalforsamling tirsdag d. 13. marts. Mød nu endelig op og hør lidt om
både boldklubben, gymnastikforeningen og lokalrådet på en gang. Maden
er vi værter for, så der er ingen undskyldning! Vi glæder os til at se Jer.
Jens Klindt

LUP
LUP står for lokal udviklingsplan, og er er et led i den borgerdrevne
innovation (borgerne bestemmer) i Slagelse Kommune. Borgerne skal
inddrages i udviklingen i deres lokalområde.
På Lokalrådets initiativ er der derfor nedsat en LUP-gruppe for
Boeslunde/Gryderup-området. Inspirationen til gruppens arbejde kommer
bla. fra borgermødet i oktober sidste år, og gruppen har nogle visioner og
planer for, hvordan Boeslunde gerne skulle se ud om 5 eller 10 år.
Vi har valgt at arbejde med følgende strategiske indsatsområder:
-Bosætning
-Infrastruktur
-Institutioner/foreninger
-Erhverv og dagligvarehandel
-Markedsføring
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LUP fortsat
Vi er gået i gang med det område, der dækker erhverv/ dagligvare- handel
og vil indkalde alle lokale erhvervsvirksomheder til et møde for at få
klarhed over interesse og ønsker fra deres side.
Det er planen at afholde et årligt borgermøde, hvor vi fortæller om vores
arbejde, og hvor vi samtidig håber på at få forslag og kommentarer fra
borgerne.
Men alle borgere er til enhver tid velkomne til at komme med forslag, idéer
og kommentarer, og da vi ikke er en fast sammentømret gruppe, må man
også meget gerne deltage aktivt i gruppens arbejde.
På www.boeslundeinfo.dk ligger mødereferater og oplysninger om
gruppens medlemmer under Lokalrådet.
LUP-gruppen

INDBYDELSE FRA

Foreningerne vil gerne gentage succesen fra sidste år, så derfor afholder vi

Fælles generalforsamling
tirsdag 13. marts 2018 kl. 18.00
Bemærk! Vi starter med en let anretning!
Dagsorden iflg. foreningernes love.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være de
respektive bestyrelser i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
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Nyt fra Brugsen

2017 blev et usædvanligt år for
Brugsen – mest fordi vi måtte
Boeslunde Byvej 137
foretage et uddelerskifte midt på året. HVER DAG
Tlf. 58 14 00 01
ÅBENT 7-19!
Jakob stoppede, Stella blev ansat og
det stod fra bestyrelsens side helt
klart, at det vigtigste område hun skulle kaste sig over, var økonomien i
butikken, idet de store underskud de foregående år ikke kan fortsætte.
Der blev hurtigt foretaget drastiske
tilpasninger af personalet samt
effektivisering af arbejdsgangene i
butikken. Fra bestyrelsens side kan vi kun
tage hatten af for det store arbejde Stella
udfører sammen med sit dygtige
personale.
Det seneste tiltag, der er iværksat i
samarbejde med COOP, er en stor omrokering af mange af varerne, så
butikken kommer til at virke endnu mere lys og overskuelig end før. Når
disse linjer skrives er ombygningen ikke færdig, men vi tror på, at I vil
sætte pris på det.
Med hensyn til økonomien bliver regnskabet for 2017 desværre igen et
underskud. Der er forskellige årsager til dette. Uddelerskiftet har kostet, og
besparelserne på personalet fik først effekt sent på året. Endvidere har der
været andre uforudsete omkostninger.
Omsætningen er vigende på det ”normale butikssalg”, hvilket gør sig
gældende for hele dagligvarebranchen. Heldigvis er det her i det nye år
lykkedes at få flere vareturskunder, som bidrager til at omsætningen kan
stabiliseres og bundlinjen forbedres.
Der afholdes generalforsamling den 25. april kl. 19 i Laden, og vi opfordrer
til at I kommer. Der skal vælges nye bestyrelsesmedlemmer, så har man
interesse i at få indflydelse i bestyrelsens arbejde, er det om at møde op.
Venlig hilsen
Bestyrelsen for Dagli’Brugsen Boeslunde
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Præstens klumme
”Dagene længes og vinteren strenges”. Sådan synger vi i en af de salmer,
der hører tiden til lige nu. I skrivende stund er det februar og det er hvidt
derude. Dagen er ganske rigtigt blevet lidt længere og den frost, vi aldrig
troede, skulle komme, gør jorden kold og hård og bilruderne fyldte med
iskrystaller, der skal skrabes af i den tidlige morgenstund.
Salmen af Brorson, ”Her vil ties, her vil bies”, fortsætter med at beskrive
blomsterne, der dækkes, jo mere det sner. Blomster – foråret venter lige om
hjørnet. Når denne artikel læses i Boeslunde Bladet, så er det blevet forår
og solsorten er begyndt at sidde og synge på byens tage.
Forleden dag i Hyggeklubben holdt jeg foredrag om Danmarks fugle, som
nu snart begynder at synge for os igen. Da vi hørte solsorten synge i
højtalerne, kunne man rigtigt mærke, hvordan man længtes efter foråret.
Længtes efter, at sneen skulle smelte og solen begynde at varme igen.
Livet vender tilbage.
Man siger, at så længe der er der liv, er der håb. Men kristeligt kan man
også vende det om og sige, at så længe der er håb, er der liv. Selv om
jorden er frossen og sneen dækker blomsterne og alt liv er borte, så holder
vi fast i håbet om, at foråret vender
tilbage – og nu er det her!
Det gælder også menneskelivet.
Man siger, at så længe der er liv, så
er der håb. Det kan være håbet om,
at sygdommen vil forsvinde. Men
når livet er forbi, så er håbet også
forbi. For der er kun håb, så længe
der er liv. Men Jesus
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fortæller os, at vi kan vende udsagnet om. Så længe der er håb, er der liv.
Tror og håber vi, at blomsterne vokser frem under sneen? Tror og håber vi,
at døden ikke får lov at sejre over livet? Påsken fortæller os, at så længe der
er håb, er der liv.
Dette Boeslunde Blad dækker også påsketiden.
Så længe der er håb, er der liv. Tror og håber vi, at Jesus stod op af graven
påskemorgen, så er det et håb, der rækker ud over døden.
Jeg ønsker alle i Boeslunde og omegn
et dejligt forår og en glædelig påske
Sognepræst Jesper Biela Christensen

Formanden har ordet…
Det er med meget stor glæde, at jeg på Boeslunde Sogns Menighedsråds og
egne vegne kan meddele, at både indretningen samt ibrugtagningen af vor
nye sognegård og arbejdet med opførslen af den nye præstebolig er i god
gænge – sidstnævnte, der nu er under tag, forventer vi bliver færdig til
indflytning i løbet af maj måned – dette sidste ser vi meget frem til!

Med venlig hilsen og glædelig påske
P.F.Ettrup
Konst. formand
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Gudstjenesteliste
Marts:
Den 4.,
Den 11.,

Den 18.,
Den 29.,

kl. 1030: Højmesse – kirkekaffe
kl. 1500: Påskespil – kirkens børne- og pigekor
medvirker (se side 33)

Den 30.,

kl. 1030: Højmesse – kirkekaffe
kl. 1700: Skærtorsdag – fællesspisning efter
gudstjenesten
kl. 1030: Langfredag – højmesse – kirkekaffe

April:
Den 1.,
Den 12.,
Den 15.,
Den 27.,

kl. 1030: Påskedag – højmesse – kirkekaffe
kl. 1700: Spaghettigudstjeneste
kl. 1030: Højmesse – kirkekaffe
kl. 0930 og 1100: Konfirmationsgudstjenester

Maj:
Den 6.,
Den 20.,

kl. 1030: Forårsgudstjeneste. Kirkens pigekor medvirker
- kirkekaffe
kl. 1030: Pinsedag – højmesse – kirkekaffe

Juni:
Den 3.,
Den 7.,
Den 17.,

kl. 1030: Højmesse – kirkekaffe
kl. 1900: Stillegudstjeneste
kl. 1030: Højmesse – kirkekaffe

Juli:
Den 1.,
Den 15.,
Den 29.,

kl. 1030: Højmesse – kirkekaffe
kl. 0900: Gudstjeneste v./pastor Lars Bernhardt
kl. 1030: Højmesse – kirkekaffe
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August:
Den 12.,
Den 26.,

kl. 1030: Højmesse – kirkekaffe
kl. 1030: Højmesse – kirkekaffe

September:
Den 9.,
kl. 1030: Konfirmandgudstjeneste – kirkens pigekor medvirker
- kirkekaffe

Kontaktoplysninger
Sognepræst: Jesper Biela Christensen, Sønderupvej 11, 4242 Boeslunde
Email: jebc@km.dk Tlf.: 2364 3497
Konst. formand: P.F.Ettrup, Boeslunde Byvej 122, 4242 Boeslunde
Email: pfettrup@gmail.dk Tlf.: 5814 0081
Organist: Mirella Kjærulff, Sønderås 55c, 4200 Slagelse
Email: organist@stofa.dk Tlf.: 6150 4890
Graver: Asger Hansen, Rennebjergvej 55, 4230 Skælskør
Email: Boeslunde-graverkontor@mail.dk Tlf.: 2443 8915
De ansatte holder fri hver mandag
Leje af Præstegårdsladen: Lone Meyer, Boeslunde Byvej 132, 4242
Boeslunde
Email: meyer1901@hotmail.com Tlf.: 6128 8188
Al telefonisk henvendelse om leje skal ske på hverdage efter kl. 1800.
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Konfirmander i Boeslunde Kirke
Store Bededag 27/4 2018
9:30

11:30

-Amy Jean Skov Davies

-Clara Augusta Reumert Freitag

-Caspar Fagaragan Østerberg

-Clara Visholm Pipper

-Emilie Rolsted Grevelund

-Jakob Munk Lorentzen

-Maria Larsen

-Johanna Stubholm Olsen

-Marie From Ellegaard

-Julie Thonesen

-Mathias Hagen Boll Thomsen

-Kathrine Jensen-Mattebjerg

-Mathias Rygaard Hegelund

Petersen

-Natasha Meinertsen

-Louise Egede

-Sigrid Bech Hebelstrup

-Maia Mundt Christiansen

-Thor Kiellberg Hedehus

-Mathilde Karla Pedersen
-Nicolai Hallberg Henriksen
-Oliver David Larsen
-Olga Rose Stehr Nielsen
-Sofia Helene Dyre Jespersen
-Sofie Ølgaard Hansen
-Viktor Holger Thorsø Rasmussen
-Wilma Kirkegaard Blendstrup
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Påskespil søndag den 11. marts 2018
kl. 15.00
Kom og oplev påskens historie!
Kirkens børnekor og pigekor opfører deres påskedrama med
fortællingen om Jesu liv fra palmesøndag til påskedag.
Et smukt og gribende drama i ord og sang for både børn og
voksne.

Alle er velkomne
---------O---------
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Nyt fra Boeslunde Sogns Hyggeklub

Udflugt
I anledning af Boeslunde Sogns
Hyggeklubs 30 års jubilæum har vi
arrangeret en udflugt til Sydfyn.
Vi spiser middag på Vester Skerninge Kro, hvorefter vi kører til
sangerinden Lise Nees i Korinth, hvor Lise vil underholde med
sang og musik. Det er også her, at vi får kaffe og kage. Vi vil
også kunne gå en lille tur i hendes flotte have fyldt med masser
af rhododendron.
DATO: Den 30. maj 2018
Afgangssted og tidspunkt: Parkeringspladsen ved kirken kl.
9.30
Pris: kr. 300,- pr. person (drikkevarer er for egen regning)
Afgang fra Fyn ca. kl. 16.
Betaling foregår ved tilmelding, som er bindende. Sidste
tilmelding er d. 16-3-2018
Såfremt I har spørgsmål til ovennævnte så kontakt venligst
Tove Beierholm, tlf. 61716493.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Mandag d. 19. marts
kl. 12.30:
Underholdning med
”Harmonikabanditterne”
fra Kolding.
Spisning: pris 90 kr.

Møderne foregår i Præstegårdsladen i
Boeslunde og begynder kl. 14, hvis ikke andet
er oplyst.
Bemærk!
I den nye sæson, som starter omkring oktober,
bliver mødedagen tirsdag. Dette af hensyn til
præst og graver.
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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
Marianne Borgstrøm
Kærebjergvej 23
4242 Boeslunde
Kristina Wettendorff Petersen

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

Bente Christophersen
Boeslunde Byvej 158
4242 Boeslunde
Tina Frederiksen
Neblevej 17
4242 Boeslunde
Pia Sørensen
Svalevej 17
4220 Korsør

26 29 07 91
Bentor6372@gmail.com

Sekretær & PR

Gymnastik /
Børneidræt
Gymnastik /
børneidræt
Bestyrelse

Håndbold

Kasserer

Dorthe Hansen
Sønderupvej 8
4242 Boeslunde
Tennis / fitness Inger Frederiksen
BGF hjemmeside: www.bogym.dk

35 43 10 67
Janogmarianne@stofanet.dk
71 10 07 91
k.wettendorff.p@gmail.com

58 14 05 42
fltf@frederiksen.mail.dk
58 38 04 91
ls@io.dk
Kontaktpersoner
58 14 01 20
Dorhan@hansen.mail.dk
58 38 52 67

BOESLUNDE LOKALRÅD
Formand
Kasserer
Sekretær
Webredaktør

Jens Klindt
Elisabeth Eugster Larsen
Mette Hegelund
Jesper Lorentsen

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

41 86 28 02
24 94 56 60
51 84 02 01
22 87 30 00

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 august 2018
Sidste frist for aflevering af indlæg er søndag d.05.08.18
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