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Formanden har ordet …
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Så skriver vi snart marts og dermed er det så ved at
være slut på vores sæson 2019/20, hvor vores store
afslutning afholdes 

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 , som i
lighed med de sidste år afholdes sammen med Lokalrådet og
Boeslunde Boldklub .
Vi mangler i år friske kræfter, så kunne du have lyst til at tage en
tørn i bestyrelsen måske bare for 2 år, så hold dig endelig ikke
tilbage, det er ikke hårdt arbejde, vi holder ca. 4 møder om året og
hjælpes altid ad ved arrangementer m.m.

Men fortvivl ikke! Der er nogle hold, som fortsætter et par måneder
endnu med sommertræning, så se nærmere inde i bladet og hold
også øje med vores hjemmeside: www.bogym.dk

Venlig hilsen
 Birgit Falkenberg

PS! Vi har 2 kasser med tøj, som er glemt i hallen. Måske var det en ide
lige at tage et kik på det. Når sæsonen er slut, kommer det på genbrug!
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Pas på din Krop – styrk den
Motion og Velvære.

En rigtig god sæson nærmer sig sin afslutning, og
vi kan forhåbentlig se frem til et varmt/tørt forår
og sommer.
Jeg bliver tit spurgt, -hvor længe bliver du ved???
Jeg kan kun sige, jeg har ingen planer om at
stoppe - men tager en dag af gangen, og ser hvad
den bringer!!

Men med den store flok af glade energiske gymnaster, som møder hver
onsdag, er det ikke svært at være motiveret onsdag morgen.

                                               SÅ VI SES!

Sæsonen  slutteronsdag d. 25 marts
Gymnastikopvisningsøndag d. 29 marts

FORÅRSSÆSON

Både til evt. nye og til dem som
vil forlænge sæsonen

START: onsdag d. 1/4  kl. 9.00
               i Boeslundehallen

SLUT:     onsdag d. 27/5

PRIS:  150 kr. Hilsen og på gensyn

INGER (23691166)
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Gymnastikopvisning
søndag den 29. marts

kl. 9-ca. 12

I skrivende stund er vi ved at planlægge vores program til den
kommende afslutning/opvisning og I kan godt glæde jer!

Vores gæstehold i år bliver et helt fantastisk hold, nemlig
showholdet fra Ringsted, som vil vise, hvad man kan
med nogle meget store ”hamsterhjul”.
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BADMINTON

Vi er nu gået i gang, med den sidste måned af vintersæsonen,
så badmintonudvalget vil sige mange tak til gamle og nye
medlemmer. Vi har deltaget med 2 hold i turneringen, 1 mix.
og 1 herrehold. Placeringen af  holdene i puljen foreligger ikke endnu, da
turneringen ikke er færdigspillet.

Sæt kryds i
kalenderen.

  lørdag d. 4. april
Vi  afholder vores årlige

 doubleturnering

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

Fællestræning:
      Fredag 16.00-19.00

Tilmelding til
sommerbadminton

ons. d. 25. marts kl. 19.00 i
klublokalet.

For vinterspillere er sommer-
badminton gratis.

Nye medlemmer kr. 150

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

Lør. 25 januar blev
der holdt
”Guleærterstævne”
med 13 spillere og
18 spisegæster.
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BØRNE- OG UNGDOMSTRÆNING

I skrivende stund nærmer vi os afslutningen på denne sæsons
børnebadminton.
I forhold til tidligere år, har vi været to ret små hold, men dem der har
været med, har ydet en super god indsats.
På miniton holdet har vi igen fået bevist, at badmintontekniske øvelser
blandet med leg giver pote. Alle har lært rigtig meget i løbet af sæsonen,
også ret svære tekniske slag, nogle gange uden at de helt selv er klar over
det!

Det skal nok komme dem til gode på banen fremover. Tak til
både børn og forældre for en rigtig god og stabil indsats.

På junior holdet har vi trods færre spillere end vanligt, også fået rigtig
meget ud af det. Der er blevet kæmpet med at slå slagene rigtigt og bruge
det rigtige benarbejde. Det er ikke altid helt nemt for dem at se fidusen med
det, men det er så dejligt at se, når de begynder at ”knække koden” og
finder ud af, at det godt kan betale sig at gøre tingene rigtigt, i stedet for at
springe over hvor gærdet er lavest. Og derudover, så har der selvfølgelig
også været tid til mange gode indbyrdes kampe og sjove badmintonlege.

Vi har haft en mini-turnering hen over nogle træningsaftener, hvor der
pludselig blev noget mere koncentration og intensitet på banerne end til
almindelig træning - super fedt!

Og så slutter vi som vanligt sæsonen af med et lille internt klubstævne lige
før påskeferien.

God sommer til alle spillere og forældre, håber vi ses igen til næste sæson.
Hilsen Lonnie, Gitte og Camilla
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Folkedans
-Er også ved at være slut for denne sæson, vi vil lige være at finde

til vores opvisningsdag den 29. marts., men ellers
har vi vores sidste danseaften torsdag den 26.
marts.
Tak for en god sæson med et rigtigt flot
deltagerantal 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 Møllebakken

-Fungerer stadig rigtig godt med omkring 15 motionister
hver tirsdag formiddag på Plejecenter Møllebakken.

Vibeke og Birgit

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.
 Boeslunde Motionsoase er i øvrigt kommet
på Slagelse Kommunes hjemmeside sammen
med de andre motionsoaser i Kommunen, så
flere har mulighed for at se den og måske
gøre brug af den.

Birgit

-Husk at du ikke
behøver at ”nøjes” med
løbetræning!
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Yoga
Efter ca. 5 måneders ugentlig yoga kan jeg se tydelige fremskridt
hos yogierne på onsdagsholdet.
Jeg ser, at de er blevet stærkere og mere smidige.
De kan komme ind i stillinger, som de ikke kunne, da vi startede og
de er blevet mere bevidste om deres kroppe.
Der har været efterspørgsel efter at fortsætte med yoga efter påske, så vi tager
et par måneder mere, hvor vi, hvis vejret tillader det, måske tager vores
yogamåtter med udenfor. Jeg håber at flere vil tilslutte sig og har lyst til at
komme og praktisere yoga med os.
Det vil i så fald være fra onsdag den 15. april til 1. juli.
Sted og pris kommer senere.

Venlig hilsen Miee Agnete Swendsen

Zumba - forår/sommer
Har du lyst til at være en del af et
fantastisk ZUMBA hold, hvor der er gang i
musikken og kroppen bare har lyst til at
bevæge sig.
Vi sætter fokus på fællesskabet, hvor alle
kan være med. Hos os har vi det sjovt og
danser til mega fed musik samtidigt med, at vi faktisk lærer noget.
Det kan også være, at du mangler et boost i din hverdag, hvor der
skal ske noget nyt eller du vil lære nogle nye bekendtskaber at
kende og dette kan Zumba indfri, det skader jo aldrig at prøve.
Så kom endelig at være med, vi glæder os til at møde dig hver
mandag kl. 18.30-19.30 i Boeslundehallen.
Vi starter allerede mandag den 30. marts og sidste gang er mandag
den 29. juni (12 gange). Pris 225,- kr.
Efterårssæsonen regner jeg med at starte allerede mandag den 10.
august.

Venlig hilsen Kit Kasted
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Efter denne utroligt våde vinter skal
tennisbanerne have en periode med godt tørrevejr,
for at de kan blive gjort spilleklare.

Sæsonen er godt i gang. Vi sluttede før jul nr. 7 i rækken og spiller derfor
efter jul Serie 2 Damer B.
Der er i skrivende stund spillet 3 kampe, 1 vundet og 2 tabt, der er kæmpet
godt på holdet, hvor vi efter jul har været plaget af flere skader.
Der dukker stadig nye spillere op, det er jo dejligt, men vi kunne stadig
godt bruge flere. Så sidder du og tænker det er noget for dig, så kig forbi
Boeslunde Hallen og få et par prøve træninger og se om det er noget for
dig.

Vi træner:
Tirsdag kl. 19.00-20.30

samt nogle fredage kl. 19.00-20.15
Forårs hilsner
Håndboldafd.

Håndbold

Tennis

Men vi satser på, at de kan
blive klar til

lørdag den 2. maj
hvor vi har

tilmeldingsdag og sæsonstart

Eventuelle ”tennisspørgsmål” kan rettes til mig
på tlf. 30 70 53 10!

På gensyn på tennisbanerne!
Bodil
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VI GØR DET IGEN!

KRÆMMERMARKED
I  BOESLUNDE-HALLEN

SØNDAG D. 26. 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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Det Gamle Klubhus
Mødestedet – hvor alle er
velkommen!

Huset har sidste år været basis for et hold, der
har spillet Krolf hver mandag samt Mænds
Mødested, der står for serviceringen af huset
plus de grønne områder. De mødes hver fredag
fra 9 – 11.

Ind i mellem håber vi, at I kan bruge huset
til nogle aktivitetsdage ligesom dragedagen,
f.eks. en dag, hvor man kunne komme og
save med løvsav eller
lignende - også for
børnene. Vi har stillet en

dekupørsav op samt en trådskærer til flamingo og
der kan også brændes mønstre i træ med en
brænde-pen.

Der vil også 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?

Kunne du tænke dig at stå for noget af
det, man kan bruge huset til, så kontakt
Ole på tlf. 22 39 29 93.
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Fastelavn

2020
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Ordensregler for Fitness

1. Kontingent 100,- kr. pr. måned. Minimum 1 måned betales ved
tilmelding.

2. Ved tilmelding udleveres en polet til fitnessdøren, som du med
din underskrift forpligter dig til ikke at give videre. Depositum
200 kr.

3. På samme blanket skriver du under på, at det er på eget ansvar
du træner med fitnessmaskinerne.

4. Så længe du har poletten, er du medlem og du forpligter dig
til at betale 100 kr. pr. påbegyndt måned (8 dages
betalingsfrist). Hvis du ikke vil træne mere, skal du melde fra
ved at aflevere poletten til Dorthe.

5. Hvis du ikke betaler, inaktiveres poletten og depositum er
tabt.

6. Kun betalende må være i rummet! Der kan købes gæstekort hos
Dorthe for 20 kr. pr.gang.

7. Misbruges poletten eller fitnessmaskinerne medfører det
bortvisning.

8. Forlad lokalet, som du selv ønsker at modtage det!
9. Der ophænges medlemsliste
10. Børn under 15 år må IKKE benytte fitnessmaskinerne.
11. Fitness kan benyttes hver dag kl. 7.00 til 22.00

Hører du til dem der
- vil træne alene
- ikke kan få diverse idrætstilbud til at passe
med arbejdet, så ..
PRØV FITNESS I BOESLUNDEHALLEN

Ønsker du at få anvistrummet og maskinerne, såkontakt Inger, tlf. 23 69 11 66

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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Bestyrelsen

Situationsrapport fra Brugsen

Det er mørkt derude, men der er heldigvis stadig lys i Brugsen. Det betyder
langtfra, at alle forhindringer er væk, men det er alligevel et tegn på, at der
er vilje til at drive vores lille butik videre, og at COOP stadig er med os.
Desværre tegner regnskabet for 2019 til at blive rigtig dårligt, idet der
forventes et underskud i flere hundrede tusinde kroners klassen. Resultatet
præsenteres og uddybes på generalforsamlingen i april.
Fra personale og bestyrelsens side vil vi gerne takke Lokalrådet for fin
opbakning i form af den husstandsomdelte flyer i november måned. Det
gav umiddelbart et boost og en masse reaktioner fra mange af jer borgere,
som i den grad er bekymret for om butikken overlever.
Vi er meget taknemmelige for al opmærksomheden og den trofaste handel,
som rigtig mange lægger i butikken. Dog er vi efterhånden kommet til den
erkendelse, at det ikke er muligt at få en rentabel butik med overskud på
bundlinjen med en fortsat drift, som den ser ud i dag. Derfor arbejdes der
på flere fronter for at forbedre situationen.
Det undersøges i øjeblikket om der er mulighed for at fusionere eller lave
andre former for samarbejde med andre butikker. Det er umiddelbart ikke
sandsynligt, men flere muligheder prøves stadig af.
Endvidere er der sket nogle omrokeringer af inventaret. Formålet er at
indskrænke sortimentet en smule, så der fremover kun føres et
basissortiment. Det betyder, at man stadig vil kunne få alle gængse varer,
men udvalget inden for de enkelte varegrupper vil være mere begrænset.
Denne øvelse vil forhåbentlig betyde færre kassationer, en større
omsætningshastighed og lavere binding af kapital.
Udover ovennævnte tiltag undersøges det ligeledes om man kan få mere
handel til de nærliggende institutioner. Og sidst, men ikke mindst kan
nævnes at LUP gruppen er i dialog med Slagelse kommune og et par
bygherrer om opførelse af nye boliger i Boeslunde.
Der afholdes generalforsamling onsdag den 22. april kl. 19.00 i Laden. Alle
medlemmer er velkommen, og skulle man have lyst til at sidde med
omkring bestyrelsesbordet, opfordres man til at stille op til bestyrelsen. Der
er fire medlemmer på valg i år.
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Formandens ord

Vintersæson i BB
Seniorsiden har holdt vinterferie og er i skrivende stund
så småt i gang med opstart udendørs
Veteransiden har trænet igennem i det omfang anlægget
har kunnet tåle det og er med i en vinterturnering i 8-
mands.
På ungdomssiden har vi deltaget i DBU og DGI
indeturnering, hvor alle hold har klaret sig flot. 2 af vores hold vandt de
afsluttende medalje-stævner. Alle turneringer er pt ikke færdige, så der kan
være mere metal på vej. Vores U 12 hold har deltaget i mange stævner og
har der også sørget for medaljehøst. Stærkt arbejde af vores
ungdomstrænere.

Udendørssæsonens opstart er stærkt præget af det forunderlige vejrforhold
vi har, men når alt bliver normalt kan træningstider for de forskellige hold
checkes ud på vores hjemmeside, ved hallen og ved brugsens opslagstavle.
Dette gælder også turneringsplan, kontaktpersoner og lignede.
Brugsercup og generalforsamling bliver afholdt efter Boeslunde-bladets
deadline!

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!
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Vindere fra DGI medaljestævne

Glade og stolte spillere fra
U 10 holdet

-Og her de stolte spillere fra
U 12 holdet

 ––-—––––-–––––––––––-—––-—–-–-–-——––––-

Også en stor tak til 3 F, som har indgået
en to-årig sponsorkontrakt med BB og
har givet spillertøj både til BB´s seniorer
og BGF´s damehåndbold!

Allan



1818

Støt vore annoncører…

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

18

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

Mail: holmsknivservice@gmail.com

KORSØR KØKKENCENTER
køkken - bad & garderobe

Korsør Landevej 655, Korsør
Tlf. 5838 5304 / 2023 5348

www.korsørkøkkencenter.dk
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-De støtter os - tak!

www.opvvs.dk
Tlf. 58 19 60 68
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BBV afholder ordinær generalforsamling
fredag den 27. marts  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 Boeslundevin
sponsoreret af Dagli´ Brugsen
Vinen skal afhentes i Brugsen

Nr.  62 Lars Madsen, Møllegårdsvej
Nr.  82 Hanne Astrup, Elmegårdsvej
Nr. 122 Ivan Køtter, Byvejen
Nr. 297 Pouline Prip, Møllegårdsvej

Efter generalforsamlingen serveres der sild, smørrebrød +
kaffe og ost, samt en øl!

 Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Salg af øl,

snaps og
vand!

Lotteri!

Tilmelding er nødvendig på tlf.
nr. 40939035 eller 20298923

senest 23.03.20
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Vi søger en lønnet rengøringshjælp
til Boeslundehallen

Da Else stopper med at gøre rent i hallen, søger vi
en, som vil træde i stedet for hende.

Det drejer sig om ca. 7,5 time hver anden uge.

Det er tale om rengøring af omklædningsrum, gangareal, toiletter
og klublokale efter behov.

For yderlige oplysninger kontakt Ole Jensen på tlf. 21763798

Boeslundehallen bestyrelse

-Et lille indlæg fra Else Hansen, som nu har
stået for hallens rengøring i 25 år!

25 år!
I anledning af mit virke som rengøringskone
holder undertegnede en lille ”reception” den
14. marts-20 kl. 14-16.30 i hallens cafeteria
for kolleger - venner - familie!

Med sportslig hilsen
Else



2222

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.

INDBYDELSE FRA

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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Shelter

Vi har i Lokalrådet besluttet os for at

bygge endnu et shelter, så endnu

flere har mulighed for at overnatte i

vores dejlige by. Såvel udefra

kommende, men lige så meget for

alle os, der allerede bor her. Få mulighed for en helt særlig oplevelse ved at

sove ude i shelter. Det er faktisk meget oppe i tiden, at sove ude, så det er

da fantastisk, at vi også her i Boeslunde kan tilbyde særlig

overnatningsmulighed – og tilmed helt gratis!

Det nye shelter skulle gerne tage form i april måned 2020.

Sodavandsdiskotek

Sodavandsdiskotek blev som bekendt afholdt i november

måned 2019, det gik rigtig godt. Der var ikke overfyldt,

men der var heldigvis en masse glade unger, som

dansede og hyggede sig vældigt. Vi har derfor af samme

grund valgt at nøjes med diskotek én gang i år. Så håber

vi, at der kommer endnu flere unge mennesker på samme tid. Vi overvejer

også at lave festen, som en temafest. Kom endelig med idéer eller forslag

til, hvad der kan gøre børnediskotek endnu mere tiltrækkende.
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Særlige arrangementer
Sne er ikke faldet endnu hen over vinteren (nogle håber stadig) – men det
har derfor ikke været en mulighed at afholde kælkedag heller denne sæson.

Til gengæld bliver ”Naturens dag” afholdt i
september 2020 – helt nøjagtig søndag den
13.09.2020 - i fællesskab med de andre foreninger –
og vi håber selvfølgelig, at så mange som muligt, vil
være med til en spændende dag.

Landdistriktspuljen
Sidst men ikke mindst vil vi sige jer mange tak for de
mange hilsner og lykønskninger vi har fået i forbindelse
med vores pris fra Landdistriktspuljen – som Boeslunde
Lokalråd var så heldige at vinde. Vi er meget stolte over
prisen og arbejder gladeligt videre med alle vores
projekter for hele byen. Vi vandt hele 10.000 kr. samt
et flot skilt og et rødbøg træ, som er plantet ved bålhytten/shelter. Det
bliver et flot symbol på de kræfter, der lægges i alle Lokalrådets projekter –
og tilmed bliver det forhåbentlig en gang et rigtig godt klatretræ.

Mindeparksfest
Mindeparksfest/byfest arbejdes der stadig med på sidelinjen, men det går
lidt trægt med at finde en eller flere, som vil være ”primus motor” på det.
Det er ikke glemt, så har du lyst så kom endelig frit frem, så finder vi ud af
noget.

På vegne af Lokalrådet
Mette Rygaard Hegelund, sekretær
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Formanden har ordet…

Menighedsrådsvalg 2020…
…efter nye valgregler.
I indeværende år skal alle landets menighedsråd afholde valg efter nye
valgregler, der er markant forandrede.
Den 12. maj vil der blive afholdt orienteringsmøde om det kommende
valg den 15. september, hvor alle sognets medlemmer af Folkekirken kan
deltage i den lokale valgforsamling. En aften, hvor det nye menighedsråd
opstilles og vælges af de fremmødte medlemmer.
Så i forlængelse af provst Ulla Thorbjørn Hansens udsagn i kirken i
forbindelse med præsteindsættelsen den 1. december sidste år, vil jeg lige-
ledes opfordre alle, der måtte have tid, lyst og lejlighed til at lade sig op-
stille som kandidater til netop dette valg!
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Den nye sognepræst i Boeslunde
Mit navn er Bjarke Mørch, og ved et skæbnens lune har jeg også fået mel-
lemnavnet Pil. Det er et pigenavn, det er et våben, og så er det et træ såsom
hængepil og grædepil. Derfor lader jeg for det meste da også bare
som om, at jeg slet ikke hedder det.

Efter at have ventet i lange tider, var jeg sidste sensommer endelig så hel-
dig, at stillingen som sognepræst i Boeslunde blev slået op. Mange teo-
loger har nogle ret mærkelige ideer om, hvor de gerne vil arbejde, og der-
for ender de alle gerne besynderlige steder så som København og Slagelse,
hvor folk bor så tæt, at de træder hinanden over tæerne og indånder den
samme forurenede genbrugsluft. Så vil jeg altså hellere have en dejlig by
på landet med en pragtfuld brugsforening, en stor græsplæne, æbletræer i
haven, en musvåge og syv fasaner og to rådyr i éns personlige lille skov,
frisk luft, havudsigt fra børnenes klasseværelse, smukke gamle gårde, søde
og rare mennesker og et sagte hak-hak-hak fra en flagspætte uden for vin-
duet. Folk gør jo gerne det samme, som alle andre
gør, og når storbyerne er fulde af mennesker, så
mener mange da også automatisk, at de skal flytte
derhen. Ved at bo på landet har man sådan set alle-
rede bevist, at man kan tænke lidt selvstændigt.

Min kone Claudia er musikpædagog og til daglig
organist i Slagelse. Hun er meget glad for at hækle,
bage, spille musik, arbejde med børn og dirigere
kor. Hun skifter selv dæk på bilen, sætter hylder op
og elsker at samle møbler fra et kendt svensk
varehus.

Præstens klumme
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(fortsat)
Hun holder også meget af planter, der bærer frugt og bær – for som hendes
bedstefar plejede at sige: Hvis det ikke kan spises, er det ukrudt. Engang
lavede hun en Rasmus Klump i perler, der var halvanden meter høj.
Vi har fire børn: en datter og tre sønner. Drengene går i børnehave og skole
hér i Boeslunde, og vores datter i Skælskør. De to ældste synger allerede i
kirkekor rundtomkring, og de to mindste skråler indtil videre kun
derhjemme, men til gen-gæld meget højt. Forleden i præstegården, da den
yngste blev meget sur, kunne man endda høre ham helt oppe på
plejehjemmet – hvilket, når man tænker over det, faktisk er ret
imponerende. Han skal nok blive en stor sanger. De er alle meget glade for
dyr – pigen især for heste og drengene især for dinosaurusser,
og så er den næstyngste lige begyndt at ønske sig
fugleedderkopper – og helst, jeg citerer, både en han og en
hun, så de kan få unger og æde hinanden (det har han nemlig
set i en dokumentarfilm). De må dog ikke få nogen af delene, men må
nøjes med vores lille hund Sieglinde.

Mit yndlingssprog er latin, fordi det er sådan et dejligt sprog. Latin gør én
glad. Latin giver livet mening. Intet andet sprog i hele verden er så dejligt
som latin. Det eneste minus ved at være sognepræst er, at man ikke bare
kan sidde hele dagen og læse latin. Hvis der er nogen, der vil lære latin, så
bare sig til, så åbner vi et latinhold! Det er det sprog, drømme er gjort af.
Det er det eneste sprog i verden, der er fuldstændigt gennemtænkt og
meningsfuldt. Nogle gange får man næsten tårer i øjnene over, hvor smuk
grammatikken er. Skulle Gud på domme-dag komme og sige, at vi har
misforstået alting, og at hele meningen med livet bare var, at vi skulle læse
latin, så ville jeg godt kunne forstå ham. Latin har bare haft enormt dårlig
PR. Man behøver nu bare at sige sum, es, est, sumus, estis, sunt, og straks
breder roen og glæden sig i hele kroppen. Latin er rendyrket velvære.

Familien og jeg glæder os alle over at være blevet en del af lokalsamfundet,
og kig endelig forbi til én af vores mange kirkelige aktiviteter og få en snak
dér eller nede i Brugsen.
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Konfirmation i Boeslunde Kirke
Store Bededag fredag den 8. maj 2020

Kl. 0930:

Helena Ester Anthoni Bach               Casper Frederiksen
Freya Ditte Frederiksen Nikki Hansen
Nickolaj Rygaard Hegelund              Benjamin Henriksen
Lasse Klindt                                    Silje Skovgaard Madsen
Jonathan Moll Pedersen

Kl. 1130:

Kimmie Andersen                               Wilma Banke
Nora L. Freeman                                 Frederikke Ølgaard Hansen
Kasper Børsen Hansen                        Mathilde Ølgaard Hansen
Iben Bech Jacobsen                             Maja Sy Ross Jacobsen
Maya Munk Lorentzen                        Maya Lise Lautrup
                                                   Christmas Møller
Adrian Vestergaard Madsen                Storm Nikolai Mejdahl Nerby
Hjalte Borg Olesen                              Johanne Jensen-Matteberg Petersen
Nanna Rehder Ralsted                         Josefine Kjærsgaard Thomsen
Gustav Rud Egede                               Kamille Visholm Pipper
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Mogensang i kirken
Vi synger i omkring 50 minutter, lytter derefter til et stykke musik, tænder
lys i lysgloben og beder Fadervor.
Vi synger alle genrer af musik – dog med vægten lagt på højskolesang-
bogen.
Efterfølgende er der kaffe i tårnrummet under de seks nye lampetter. 😊
Alle er velkommen til at deltage – men tilmeld dig venligst til Mirella på
telefon 6150 4890 senest dagen før!

Følgende fredage kl. 0930 er der morgensang i
kirken:
Den 12.02 – Stemmen i fokus
Den 10.03 – Stemmen og den æstetiske oplevelse
Den 24.04 – Forårstema
Den 15.05 – Befrielsen

Babysalmesang i kirken
I dette forår er der løbende tilmelding til holdet.
Alle børn fra 1 til 12 måneder er velkommen – det er gratis at deltage.

I rammen af det rolige og smukke
kirkerum synger og danser vi med de små,
fortæller rim og remser, vugger og leger
’ride-ranke’ – altså alt som er godt for det
lille barns sanser og motorik.
Undervisningen foregår på torsdage
mellem kl. 1200 og 1300 i kirken.

Kontakt Mirella på telefon 6150 4890 for nærmere information og
tilmelding!
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Påskespils-gudstjeneste
for både børn og voksne

søndag den 22. marts, kl. 1500

Kirkens kor vil med smuk og
dramatisk indlevelse fortælle
og synge om påskens
gribende fortælling om
Jesus, der kom ridende til
Jerusalem Palmesøndag,
hvor han sammen med sine
disciple spiste det måltid
Skærtorsdag og blev
korsfæstet Langfredag for at
opstå fra de døde Påskedag.

Påskens fortællinger er ikke så kendte for alle børn som julens fortælling.
Derfor er det vort store håb, at mange familier vil komme til påskespillet,
så børn også kan lære denne vigtige højtid at kende. Påskespillet er dog
bestemt ikke kun for børn og det kan ikke sammenlignes med julens
krybbespils hyggelige og festlige stemning

Påskespillet har en dybere og mere alvorlig stemning både i musikken og
teksterne, der går lige i hjertet – særligt hos de voksne.

Alle er hjerteligt velkommen – men spillet egner sig nok mest for voksne og
børn fra seks år.

Der er gratis adgang.
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Sangaften i kirken med Nørrevangskirkens
voksenkor

under ledelse af Claudia Mørch

onsdag den 3. juni, kl. 1900

Aftenen byder på en
blanding af nye og kendte
forårs- og sommersange,
hvor koret synger for og
med publikum.

Alle er hjerteligt
velkommen.

Der er gratis adgang

Gudstjenester
Februar:

Søndag den 23., kl. 1030: Fastelavnsgudstjeneste

Marts:

Søndag den 8., kl. 1030: Højmesse
Søndag den 22., kl. 1500: Påskespils-gudstjeneste – se herom andetsteds
Søndag den 29., kl. 1030: Højmesse

April:

Skærtorsdag den 9., kl. 1700: Med spisning
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Langfredag den 10., kl. 1030: Højmesse
Søndag den 12., kl. 1030: Påskedag – højmesse
Onsdag den 22., kl. 1700: Konfirmandgudstjeneste

Maj:

Søndag den 3., kl. 1030: Forårsgudstjeneste
Fredag den 8., kl. 0930: Konfirmation 1 – kl. 1130: Konfirmation 2
                                                                                        (Lille Egede)
Torsdag den 14., kl. 1900: Stillegudstjeneste – forår
Torsdag den 21., kl. 1030: Kristi Himmelfart – højmesse
Søndag den 31., kl. 1030: Pinse – højmesse

Juni:

Søndag den 14., kl. 1030: Højmesse
Søndag den 28., kl. 1030: Højmesse

Juli:

Søndag den 12., kl. 1030: Højmesse
Søndag den 26., kl. 1030: Højmesse

August:

Søndag den 9., kl. 1030: Højmesse
Søndag den 23., kl. 1030: Højmesse

September:

Søndag den 6., kl. 1030: Konfirmand-velkomstgudstjeneste
Søndag den 20., kl. 1100: Høstgudstjeneste
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Boeslunde Sogns Hyggeklub
Program for forår 2020

Møderne foregår i Præstegårdsladen og begynder
kl. 1400, hvis ikke andet er oplyst; men se i øvrigt klubbens

særlige folder herom!

Tirsdag den 18. februar:
Major og tidligere staldmester Per Thuesen: ”I Dronningens tjeneste”.
Fortæller om sit arbejde i de kongelige stalde.

Tirsdag den 3. marts:
Forfatter, journalist og tryllekunstner Jesper Grønkjær: ”En
førstehåndsbe-retning 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.

Kontaktperson: Tove Beierholm – telefon 6171 6493.

---------------------- 000 ------------------------

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: 2310 9014. E-mail: klausellen@hotmail.com
Kirkeværge: Carl-Emil Frederiksen, Mosevænget 14, 4242 Boeslunde
Telefon: 2310 9014. E-mail: cefrederiksen@stofanet.dk
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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: Lone Meyer, Boeslunde Byvej 132, 4242 Boeslunde.
Telefon: 6128 8188. E-mail: meyer1901@hotmail.com
Født medlem: Præsten
Medarbejderrepræsentant: Graveren

Sognepræst: Bjarke Pil Mørch, Kirkestræde 4, 4242 Boeslunde
Telefon; 2364 3497. E-mail: bpm@km.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.com
Regnskabsfører: Hanne Stegmann, Beierholms Revision (ikke medlem)
Bygningskyndig: Thomas Baun Christensen (ikke medlem)

Leje af Præstegårdsladen og lån af sognehuset:
Lone Meyer, Boeslunde Byvej 132, 4242 Boeslunde.

Telefon: 6128 8188. E-mail: meyer1901@hotmail.com

Oversigt over menighedsrådsmøder 2020 vil senere blive lagt på vor
hjemmeside

------------------------000------------------------

Boeslunde Kirke
og

Boeslunde Sogns Menighedsråd
ønsker alle

et lunt og herligt forår
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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 Jens Klindt Nanaogjens@stofanet.dk 41 86 28 02
Kasserer Mia Carlsson
Sekretær Mette Hegelund rygaardhegelund@gmail.com 51 84 02 01
Webredaktør Jeppe Reitan 20 90 54 07

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

Bestyrelse Bjarne Rasmussen bjarneras@stofanet.dk 40 15 19 63
Bestyrelse Leo Thonesen Leothonesen@hotmail.com 30 70 42 86
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