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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING
Formanden har ordet …
Foråret siges at være på vej, termometeret viser
ikke mange minusgrader mere og dermed er det
så ved at være slut på vores sæson 2018/19 her
sidst i marts, hvor vores store afslutning afholdes søndag den 31.
marts.
Jeg vil gerne sige tak til alle jer, der har støttet op om foreningen,
det gælder både aktive medlemmer, vore dygtige instruktører og
ikke mindst mine kolleger i bestyrelsen – uden jer – ingen forening!
Vi skal dog lige have overstået vores generalforsamling, som i
lighed med de sidste 2 år afholdes sammen med Lokalrådet og
Boeslunde Boldklub tirsdag den 19. marts.
Vi har altid brug for friske kræfter, så kunne du have lyst til at tage
en tørn i bestyrelsen, så hold dig endelig ikke tilbage, det er ikke
hårdt arbejde og vi hjælpes altid ad ved arrangementer m.m.
Der er i øvrigt et par aktiviteter og hold, som fortsætter et par
måneder endnu med sommertræning, så se nærmere inde i bladet
og hold også øje med opslagstavlen ved Dagli’Brugsen samt vores
hjemmeside: www.bogym.dk
Venlig hilsen
Birgit Falkenberg
PS! Foreningen beklager problemerne med
løbebåndet i fitnessrummet! Det er jo desværre ikke
alt, vi selv kan fikse!
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING
Gymnastikafdelingen

Sæson 2018/19
Sæsonen er ved at rinde ud. Det har været et godt år med mindre
udfordringer i medlemsantal og med sygdom blandt instruktører og
gymnaster, som i det ganske land. Tak til instruktørerne for at klare
sæsonen så flot, trods forviklinger.
Vi kan sagtens være flere på holdene. Det ville både glæde andre
gymnaster, instruktører og gymnastikforening. Det er altid lidt sjovere at
være flere.
Instruktørerne har gjort et godt stykke arbejde, og formodentlig er med igen
til næste sæson.

Hvis nogen har ide til nye hold eller ændringer, tager både instruktører og
bestyrelsen imod ideer, ris og ros.

Bente Christophersen.
Gymnastikudvalget
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Pas på din Krop – styrk den
Motion og Velvære.

93 tilmeldte har benyttet sig af muligheden for at holde deres
krop i form hos mig eller på stoleholdet hos Minna.
– Vi gør alle hvad vi KAN, så hallen er fuld af god musik og
glade, svedige motionister, som hver kæmper deres kamp med
at styrke kroppen og udsætte alderdommens svækkelse af
kroppen.!!!

Sæsonen slutter onsdag d. 27/3
Gymnastikopvisning søndag d. 31/3

Forårssæson
Både til evt. nye og til dem, som vil forlænge sæsonen
START
onsdag d. 3/4 kl. 9.00 i Boeslundehallen.
SLUT
onsdag d. 22/5
PRIS 150 kr.

PS!
Hilsen og på gensyn!

Ladywalk 27/5-19!

INGER (23691166)
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Gymnastikopvisning
Søndag d 31.3.2019
Kl. 9- ca 12:30
9:00-9:30 Fælles morgenmad (lille buffet)
9:30
Fælles indmarch og opvarmning
Springholdet
Folkedans
DGI 1014 Mix Nord
50+ Hold dig i form/ Stoleholdet
Urbanize
Spilopperne
Fælles udmarch
(forbehold for ændringer i programmet)
Billetter til morgenmad:

Gæster: 20 kr
Gymnaster: gratis
Billetter fås/købes ved tilmelding på holdene
senest 25.3.2018.
Fra kl. :10:00 Mulighed for at købe kaffe og kage
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Gymnastikopvisningen
DGI Midt og Vestsjællands 1014 mix Nord kommer i år og sætter præg på
vores afslutning. Det er et hold med rytme og springgymnaster i alderen
10-14 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 og skaber magi på fornemmeste vis.

Vores egne hold viser hvad de har lært i løbet af vinteren. Det bliver
spændende at se, hvad de finder på. Møder vi trolde, pirater, mariehøns
eller noget helt andet? Søde små legende og badutspringere, samt voksne
som er blev udfordret fysisk og rytmisk i løbet af vinteren.

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

Bente Christophersen.
Gymnastikudvalget

7

BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Nyt tiltag??? Vi har fået et tilbud fra en instruktør om
SENIORDANS.
- kunne du have lyst til det?
- man behøver ikke at have danset før.
- man behøver ikke at komme parvis.
- alle kan være med uanset alder og køn

Er det noget for dig…
kontakt Birgit
tlf. 22 74 65 91

Folkedans
-Er ved at være slut for denne sæson, vi vil lige
være at finde til vores opvisningsdag den 31.3.,
men ellers har vi vores sidste danseaften torsdag
den 28. marts.
Tak for en god sæson til alle dansere, instruktør og spillemænd. Vi
ses igen sidste torsdag i september, forhåbentlig med lige så stort
fremmøde.

Venlig hilsen
Inger, Ole og Birgit

Sjov Motion
-På Boeslunde plejecenter
Har nu været i gang siden 2013 og det fungerer
stadig rigtig godt med omkring 15 motionister
hver tirsdag formiddag.
Rigtig mange tak til

, som er

med til at sørge for at alle får rørt sig.
Birgit
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

FÅ KROPPEN I FORM
med
INTERVALTRÆNING !
I alt 7 gange her i foråret vil jeg stå for lidt
anderledes træning, som henvender sig til alle
m/k, også til badminton/håndboldspillere
Det skal vi
da prøve!

eller andre, som måske havde godt af lidt
variation i deres træning!

Det er ikke mig I træner /kæmper
imod, det er jer selv!!!!

Ma n d a g 1 7
Ma x 2 0 p å

-18.15

holdet!

Der er fælles opvarmning - derefter er der sat
stationer/ udfordringer op, midtvejs har vi fokus på
mave /ryg /korsetmuskler, og vi slutter med lidt
udstrækning
START : mandag 1/4 kl. 17.00

i Boeslundehallen

SLUT: mandag 20/5 (d. 27/5 ladywalk)
PRIS: 150 kr.
Tilmelding til Inger 23691166
HILSEN OG PÅ GENSYN INGER.
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING
BADMINTON
Vi er nu gået i gang, med den sidste måned af vintersæsonen,
så badmintonudvalget vil sige mange tak til gamle og nye
medlemmer. Der har været tilmeldt 47 voksne og 15 børn. Vi
har deltaget med 3 hold i turneringen, 1 mix. og 2 herrehold. Placeringen af
holdene i puljen foreligger ikke endnu, da turneringen ikke er færdigspillet.
Lør. 26 januar blev der holdt ”Guleærterstævne” med 14 spillere og 22
spisegæster.
Boeslunde 1. herrehold havde lør.16. feb. inviteret et hold fra Nordbyen og
Antvorskovs badmintonklub til en fællesturnering. Efter mange gode
kampe, (Boeslunde vandt!) sluttede man af med et stykke smørrebrød.
Sidste spilledag i vintersæsonen for voksne man. d.25. marts./
ons.d. 27. marts / fre.d.29. marts.
For vinterspillere er sommerTilmelding til
badminton gratis.
sommerbadminton
Nye medlemmer kr. 150

ons.d. 27. marts kl. 19.00 i
klublokalet.

Tider til
sommerbadminton:
Onsdag: 16.00 – 22.00
Fredag: 15.00 - 16.00
Fællestræning:
Fredag 16.00-19.00

Sæt kryds i
kalenderen.
lørdag d. 27. april
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.58140512 - 22278407 allon@mail.dk. Gitte Hansen tlf. 25211122 ravnemarken47a@msn.com
Camilla Frederiksen 21347711
Fællestræning: Tomas Mogensen på tlf. 21440502
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Badminton børnetræning
I skrivende stund tager vi efter vinterferien fat på den sidste
del af sæsonen. Det har været en rigtig god sæson, med i alt
21 børne/ungdomsspillere. Træningsindsatsen har været god og meget
stabil, med spillere som gerne vil lære en masse.
På minitonholdet har det igen været fantastisk at se, hvor hurtigt børn lærer
og tager de rigtige teknikker til sig, når man flytter fokus væk fra det
”rigtige” spil, og i stedet leger det ind med tekniske øvelser. Efter bare en
enkelt sæson, kan de både lave grebsskifte, gode slag og benarbejde. Det
giver dem et godt afsæt til, med tiden, at blive rigtig gode
badmintonspillere. Og det viser bare, at det aldrig er for tidligt at starte til
badminton, så vi håber at se en masse nye unge ansigter (fra ca. 5 år) til
næste sæson 😊
På juniorholdet har vi igen i år arbejdet med både de tekniske øvelser og
det rigtige spil, og det er dejligt at se, hvor meget de alle sammen udvikler
sig i løbet af en sæson. Vi holdt igen i år et lille internt træningsstævne til
jul. Der var 1. præmie til Oliver, Tereza og Freya, og 2. præmie til Victor.
Og så bliver der mulighed for revanche til de andre, når vi slutter sæsonen
af med endnu et internt stævne. Vi har i flere år haft lavet nogle ministævner sammen med IF 62, men da dette ikke har kunnet lade sig gøre i
denne sæson, har vi i stedet afholdt en træningsaften sammen med Korsør
Badmintonklub. Det var en stor succes, som vi regner med at gentage inden
sæsonen slutter. Det er sjovt at se, hvordan den uformelle (og til tider
højrøstede) træningsstemning kan blive afløst at total stilhed og dyb
koncentration, når der står nogle, man ikke kender på den anden side af
nettet 😊 Vi fik både nederlag og sejre, og flere rigtig gode jævnbyrdige
kampe, så det var en god aften.

Camilla Gitte og Lonnie
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Tennis
Efter planen skal der være tilmelding- og åbningsdag
søndag den 5. maj kl. 10-11.
Hvis forholdene tillader det, kan vi også starte med at spille denne dag.
Desværre har der ikke været fremgang i medlemstallet og vi kan derfor
heller ikke tilbyde børnetræning. Vi skal have mindst 8 børn, før vi kan
hyre en træner. Men sig endelig til, hvis I har interesse for det. Men ellers
kan børn (til og med 15 år) melde sig ind sammen med en voksen for 450,så kan I spille alt det I orker!
Men vi vil gerne give ALLE et uforpligtende kendskab til vores
tennisanlæg…så derfor holder vi

”ÅBENT HUS”
på tennisbanerne
SØNDAG 26. MAJ
KL. 14-16

”Åbent hus”
Kom og prøv vores tennisbaner med minitennis og
boldmaskine. For både børn og voksne, uanset
medlemsskab og kendskab til
tennis, det eneste, vi
forlanger, er at I har kondisko
på!
Foreningen sørger for ketsjere
og bolde, men hvis man selv har en
ketsjer, så tager man den med!
Kontakt:

Hilsen og på gensyn fra tennisudvalget!
Bodil og Inger
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Inger 23 69 11 66
Bodil 30 70 53 10

BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

HÅNDBOLD
Vi er godt i gang igen efter
julen, hvor vi sluttede på en 1.
plads og nu er vi kommet i Serie 2 B-rækken. Og vi ligger i
skrivende stund nr. 3.
Der kommer stadig lidt nye til og det er dejligt, da vi desværre
har været ramt af skader, sygdom og graviditeter i løbet af
sæsonen.
Skulle der sidde en derude der har lyst at spille, uanset om du
er øvet eller nybegynder, så kom i hallen og prøv at spille med
os og se om vi er noget for dig.
Vi træner tirsdag kl. 19.00 – 20.30 og vi træner nogle fredag,
efter nærmere aftale.
Forårshilsner
Håndboldafd.
Motionsoasen
Står nu og venter på, at I går i gang,
så snart vejret er til det.
Så kan man få rørt alle musklerne
her i foråret i dejlig frisk luft. Den
officielle indvielse vil finde sted
sammen med de andre fine ting,
Lokalrådet og Boldklubben har fået
stillet op her inden for det sidste år.
Vi regner med, det bliver 4. maj.
Birgit
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VI GØR DET IGEN!
KRÆMMERMARKED
I BOESLUNDE-HALLEN
SØNDAG D. 28. APRIL kl. 10 – 15
Er du kræmmer eller kreativ
– kom og sælg !!!
Start oprydning – lej et bord
Pris: 150 kr. pr. bord
Bindende betaling ved tilmelding
Kontakt:Inger 23691166 Judith 61375041
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Fastelavn 2
019

Så gik der hul…
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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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INDBYDELSE FRA

Som det nu er blevet en tradition afholder vi

Fælles
generalforsamling
tirsdag 19. 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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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

slamsugning og rørspuling
spuling med traktor
TV-inspektion
rodskæring

18
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-De støtter os - tak!

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

Formandens ord
På senior siden er vinteren blevet brugt til at finde en erstatning
på trænersiden, hvor vores samarbejde med Michael er ophørt.
Stor tak til Michael for 3 ½ gode år, vi regner med at se dig på
sidelinjen!
Vi har som erstatning skrevet kontrakt
med Kim Eriksen, som i skrivende stund
allerede er godt i gang med at gøre
drengene klar til turneringstart, (de ser
trætte ud når de forlader
Hvad sagde jeg, -plexiglas!

træningspasset!).

Formen skal også forbedres, hvis vi
skal have rettet op på den lidt
sørgelige stilling i tabellen. (uden
utraditionelle metoder!)

Igennem vinteren har både U13

Vis mig det sted i fodboldloven, hvor
der står, at man ikke må have sin
maskot med på banen!

drengene og veteranerne trænet
udendørs i det omfang træningsbanen har kunne klare det. Tak til alle for
forståelsen for de omskiftelige spilleforhold.
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BOESLUNDE BOLDKLUB

Indendørs
Alle vores hold har gennem vinteren kløet på med
fuld kraft i hallen om torsdagen.
U13 pigerne har som det eneste hold spillet med i
en indeturnering, resten af holdene har i år ikke
været tilmeldt nogen indeturnering, men har deltaget i div. stævner.

Den 1. februar afholdte vi igen ”Brugsercup” med 22
tilmeldte til et intenst og hyggeligt fredagsstævne, som
blev afsluttet med hygge i cafeteriet.

Forårssæsonen er endnu ikke helt planlagt, men følg os på
www.boelundeboldklub.dk, facebook eller opslag i hal og ved brugsen.
Der kan du finde kontakter, træningstider og turneringer.
En lille husker til os alle - vi kan kun blive bedre, hvis vi hjælpes ad med at
blive det!
Forza BB
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BOESLUNDE BOLDKLUB

Boeslunde Boldklubs Venner
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 23.03.19!

BBV afholder ordinær generalforsamling
fredag den 26.04.19 kl. 18.30
i klubhuset, Borgbjergvej 16, Boeslunde.
Dagsorden ifølge lovene.
Indkomne forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen
skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før..
Vinderne af en flaske
Efter generalforsamlingen
Boeslundevin
sponsoreret af
serveres der sild, smørrebrød
Dagli´ Brugsen
+ kaffe og ost, samt
Vinen skal afhentes i Brugsen
en øl og en snaps! Nr. 29 Kim Hanseb, Byvejen
pris 100 kr.
Nr. 141 Kurt Jensen, Sønderupvej

Tilmelding er nødvendig på
tlf. nr. 40939035 eller
20298923 senest 23.04.19

Nr. 180 Sjanni Andersen, Sønderupvej
Nr. 205 Eva Rehder, Hovstien

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Siden sidst

Diskotek
Den 26. oktober festede ca. 40 børn i
Præstegårdsladen til lokalrådets
Sodavandsdiskotek. Det var et brag af en fest
(som sædvanligt), og der var godt gang i
dansegulvet.
Næste sodavandsdiskotek er allerede planlagt,
så den 29. marts gentager vi succesen. Det
bliver som sædvanligt i Præstegårdsladen.

Lokalrådet har sammen med Mænds
Mødested og andre frivillige knoklet
med færdiggørelsen af bålhytten og
shelter, og der mangler nu kun et
ildsted og muldtoilettet, som vil blive
sat op i løbet af foråret.

Der vil ligeledes blive lavet et mindre bålsted foran
shelter, samt et område udenfor bålhytten med borde og
bænke. Der skal lyde en stor tak til alle, der har hjulpet
med projektet.
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Årets heks
Som sædvanligt vil Lokalrådet give årets kost til
en person eller en gruppe, som har ydet en
ekstraordinær indsats for Boeslunde. Vi
modtager meget gerne forslag til, hvem der skal
have årets kost, så skriv til
leothonesen@hotmail.com eller
nanaogjens@stofanet.dk hvis du har et eller
flere emner – gerne med en begrundelse.

Festdag
Lørdag den 4. maj bliver en festlig dag i Boeslunde. Her indvier vi nemlig
bålhytteprojektet, skaterbanen og udefitness og samtidig holder Brugsen
deres blomstermarked.
LØRDAG 4. MAJ LUP-gruppen forventer at fremlægge LUP’en og
Boeslunde erhvervs-netværk arbejder på, at byens
SÆT ET KÆMPE X I
virksomheder får mulighed for at vise byens
KALENDEREN OG
borgere og andre virksomheder, hvad de kan
SÆT BARE HELE
tilbyde.. Dagens endelige program vil blive
DAGEN AF!
offentliggjort på et senere tidspunkt – hold øje med
opslag i Brugsen og de sociale medier.
Leo Thonesen
Næstformand
P.S
Husk
generalforsamling
i hallens cafeteria
tirsdag den 19. marts
klokken 18.00
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Boeslunde Aktivitetshus/Mødestedet
–

Vi har fået 50.000 kr. til hjælp fra Landdistriktspuljen, det giver
mulighed for at få ordnet vægge og lofter og få skiftet det gamle
vindue. Endvidere vil der komme en stor skydedør, så der vil blive
mulighed for at bruge de 2 rum samlet, så vi håber, der er nogen,
der vil komme med gode ideer til brug af huset. Kom frit frem, så vi
kan indrette huset efter det.
Mænds Mødested står i princippet kun for indretningen og serviceringen af huset plus de grønne områder. Ind i mellem håber vi,
at huset kan bruges til nogle aktivitetsdage ligesom dragedagen,
f.eks. en dag, hvor man kunne komme og save med løvsav eller
lignende - også for børnene.
Man kunne måske også forestille sig, at der kunne være mulighed
for nogle at mødes over en kop kaffe eller en snak i stedet for, man
sidder alene derhjemme - eller hvad med et parti skak, et slag kort
eller lignende?
Kontakt en af mændene i gruppen eller ring til Ole 22 39 29 93.
Venlig hilsen
Mænds Mødested
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Formanden har ordet…
Lad mig indlede med at citere den første linie af det danske forårs klassiske
besynger, Ambrosius Stubs, muntre forårsdigt, skrevet omkring 1740 under
et ophold på Tåsinge – Den kjedsom Vinter gik sin Gang.
Om denne vinter har været kedsom, må være op til den enkelte at
bedømme – men helt gået er den vel næppe endnu. Og selv om ingen i
’gammeldags vinterforstand’ kan siges at have oplevet vinterstorme, ja, da
må jeg dog konstatere, at menighedsrådet hen over december- januar har
oplevet en vis grad af vindstyrke. Men de kloge kinesere siger jo, at når det
blæser, er der kun to muligheder, nemlig enten at bygge læhegn eller
vindmøller. Skønt ingen af rådets medlemmer kan påberåbe sig at være
professionelle møllebyggere, er vi dog i fuld gang med at besejle et par
klapsejlere eller flere.
Og hvordan skal dette nu forstås?
Jo, med en opstået såkaldt ’embedsledighed i Boeslunde Pastorat’ i
forbindelse med Jespers fuldtidsansættelse som sognepræst ved Sankt
Povls Kirke i Korsør, ét nyvalgt medlems flytning samt et andets pludselige
dødsfald. Ja, da skal vingerne jo virkeligt besejles!
Og hvad betyder så dette?
Jo, det betyder, at menighedsrådet forventeligt beslutter sig for at anmode
Roskilde Stift om tilladelse til at af-holde et såkaldt udfyldningsvalg,
hvorved de ledigblevne pladser forhåbentligt kan genbesættes.
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Et fuldtalligt menighedsråd vil ligeledes og ikke mindst være meget
ønskeligt i forbindelse med den kommende ansættelse af en ny sognepræst.
Når tilladelsen (igen forventeligt) fra stiftet foreligger, er det biskoppen,
der udskriver valget og fastsætter valgdatoen.
Og når denne er modtagen, vil menighedsrådet afholde både et
orienterings- og opstillingsmøde.
Alle relevante datoer vil efterfølgende blive annoncerede i den lokale
presse sammen med processens forløb.
Derfor håber og tror vi, at der blandt borgerne i Boeslunde Sogn vil være
nogle, der måtte have både tid, lyst og lejlighed til at deltage i
menighedsrådets virke.
Så kontakt da meget gerne menighedsrådet herom!
Og jo, der er og skal fortsat også være god vind i sejlene!
For fuldstændighedens skyld skal det her nævnes, at næste ordinære
menighedsrådsvalg er ultimo 2020.
Med venlig hilsen og ønsket om en god vind for alle

P.F.ETTRUP
---------0--------Boeslunde Kirke
og
Boeslunde Sogns Menighedsråd
ønsker alle
et herligt forår
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Mindeord v. P.F. Ettrup
På menighedsrådets og egne vegne skal jeg her udtrykke vor
oprigtige sorg over Inge Stahls pludselige bortgang ved
nytårstid på Rigshospitalet.
Inge, der i et par år var et skattet medlem af rådet, var med
sin fine og anstændige adfærd stedse det gode eksempel for
os alle.
Æret være Inge Stahls minde

Kontaktoplysninger
Menighedsrådsformand: Per Faartoft Ettrup, Boeslunde Byvej 122, 4242
Boeslunde. Tlf. 6463 9770. pfettrup@gmail.com
Konst. sognepræst: Birgitte Saltorp. Tlf. 5814 0102. bsa@km.dk
Graver: Asger Hansen, Rennebjergvej 55, 4230 Skælskør. Tlf. 2443 8915
boeslunde-graverkontor@mail.dk,
Organist: Mirella Kjærulff, Sønderås 55c, 4200 Slagelse. Tlf. 6150 4890
De ansatte holder fri hver mandag!
Leje af Laden: Lone Meyer, Boeslunde Byvej 132, 4242 Boeslunde
Tlf. 6128 81 88. meyer1901@hotmail.com
Al telefonisk henvendelse vedr. udlejning af Laden skal ske på hverdage
efter kl. 18.00.
Lån af sognehus: Menighedsrådsformand
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Gudstjenesteliste
Vær alle hjerteligt velkomne til alle gudstjenester!
April:
Den 7., kl. 1030: Højmesse – kirkekaffe
Den 18., kl. 1700: Skærtorsdag – fællesspisning efter
gudstjenesten
Den 19., kl. 1030: Langfredag – højmesse – kirkekaffe
Den 21., kl. 1030: Påskedag – højmesse – kirkekaffe

Den 28., kl. 1430: Jubilæumsfejring
(Se særlig orientering herom!)
Maj:
Den 8., kl. 1700: Familieudstjeneste, arrangeret af
konfirmanderne
Den 17., kl. 0930 og 1130: Konfirmation
Juni:
Den 9., kl. 1030: Højmesse – kirkekaffe
Den 23., kl. 1030: Sankt Hans gudstjeneste (nærmere oplyses senere)
Juli:
Den 7., kl. 1030: Højmesse – kirkekaffe
Den 21., kl. 1030: Højmesse – kirkekaffe
August:
Den 4., kl. 1030: Højmesse – kirkekaffe
Den 18., kl. 1030: Højmesse – kirkekaffe
Hvor ikke andet er anført, afvikles de kirkelige handlinger ved
konstitueret sognepræst,
Birgitte Saltorp
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Præstens klumme
En fremmed fugl i Boeslunde
Vi er alle fremmede, indtil vi lærer hinanden at kende. Ja, selv folk, vi tror,
vi kender, kan overraske os ved at vise nye sider af sig selv.
De næste måneder har jeg æren af at være sammen med jer i glæde og sorg
og meget derimellem, så tillad mig at fortælle lidt om mig selv.
Efter ti år som sognepræst i et sogn meget à la Boes-lunde med et aktivt
foreningsliv, skoler, brugsforening med mere blev jeg lærer på Højskolen
Marielyst for Aktive Seniorer. Efter nogle år dér vendte jeg tilbage til
præstegerningen og var fra 2012 til ’17 præst ved Den danske Kirke i
Vancouver på Canadas vestkyst; så jeg har virkelig været konfronteret med
det fremmede.
Danskerne holder fast i deres traditioner, skal jeg hilse at sige! Juleaften
ligger, hvor juleaften altid har ligget – ikke noget med at holde jul den 25.
december som naboerne – og der skal både frikadeller og smørrebrød til,
for at man kan føle sig rigtigt mæt. Kirken, som jo er en blanding af et sted
for troen og en kulturinstitution har endda opfundet årlige frikadellekonkurrencer, så én af deltagerne kan vinde retten til at prale det følgende
år.
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I kirken kommer en vrimmel af mennesker. Der er både fastelavn og Luciaoptog og meget andet, som trækker tre-fire generationer til, og til de
engelsksprogede gudstjenester kommer der både engelsktalende ægtefæller
til og børn af gamle danskere og enkelte andre kommer til, ganske enkelt
fordi de godt kan lide den relativt tilbage-lænede stil i kirken. Til de
dansksprogede gudstjenester kommer der fortrinsvis gamle danskere, men
også efterkommere, som kan en anelse af sproget, finder vej fra tid til
anden.
Efter at være vendt hjem fra Canada har jeg vikarieret rundt om i Roskilde
Stift, og nu får jeg altså lov at være jeres præst, indtil der bliver valgt en ny,
som forhåbentlig skal være jeres rigtigt længe. Jeg glæder mig til at lære jer
at kende, til at konfirmere jeres unge og at samarbejde med skoler og
foreninger og jeg ser oprigtigt frem til den nærmeste tid.
Lige nu er vi fremmede for hinanden, men lad os håbe, at det ikke varer
ved!
Med venlig hilsen
Birgitte Saltorp
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Konfirmander i Boeslunde Kirke
Store Bededag 17/5 2019

9:30
-Kaya Christensen

11:30

-Lærke Hougaard Danielsen

-Marie Heuck Egede,

-Mathilde Aaby Nordkvist Jensen

-Ingrid From Ellegaard
-Olivia Frederiksen

-Alberte Hjort Ploug
-Maria Lindén-Andersen
-Natacha Daugaard Ørberg

-Smilla Moth Nielsen

-August Hansen Bagge

-Felicia Nørby
-Andrea Birch Rasmussen

-Erik Reitan Frost

-Elisabeth Hønghoff Voetmann
-Emil Bell Hjortdrup Jakobsen

-Jonathan Engel Niebuhr

-Sebastian Denholt Kiaulen

-Frederik Munch Ratsack
-Niklas Villumsen

-Malte Larsen,
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Boeslunde Sogns Hyggeklub
Tirsdag d. 19. marts kl. 12.30
i
Præstegårdsladen
Spisning: pris 90 kr

Underholdning med
”Reersøspillemændene”.

Alle er velkommen!
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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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