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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING
Formanden har ordet …
Det er slut på denne sæson, som har været helt anderledes end de tidligere, rent
ud sagt har den været ret katastrofal for Gymnastikforeningen, vi har jo slet ikke
kunnet mødes på et hold, som vi plejer og få motioneret eller danset sammen og
hygget os.
Nogle hold kunne træne et par gange i starten, men blev så offer for
forsamlingsforbuddet og til sidst en lukket hal, børneholdene fik dog noget
længere tid end de voksne, men f.eks. vores folkedans kom aldrig i gang.
Vi har sat en foreløbig dato for vores kommende generalforsamling og det bliver i
år igen sammen med Boeslunde Boldklub og Boeslunde Lokalråd
Vi vil meget håbe, at der er
nogle af vore medlemmer,
der kunne tænke sig at tage
Vi regner dog med, at denne dato bliver ændret, da en tørn i vores forenings
vi nok ikke kan regne med, at forsamlingsforbuddet bestyrelse, det er ikke spor
tillader det deltagerantal, der plejer at dukke op på besværligt, alle hjælper alle,
men vi savner lidt nyt ”blod”
generalforsamlingen.
i bestyrelsen.
Tirsdag den 16. marts kl. 18
i Boeslundehallens klublokale

Så skal jeg også lige sige en stor tak til alle jer, der
alligevel trods Corona har støttet op om
gymnastikforeningen, det gælder både aktive medlemmer, vore dygtige
instruktører og ikke mindst mine kolleger i bestyrelsen – uden jer – ingen
forening.
Ny kasserer
Boeslunde Gymnastikforening har pr. 1. januar fået ny kasserer, det er Vivi
Thiemer, der har overtaget kassen efter Dorthe Hansen, som igennem mange år
har passet kassen til ug med kryds og slange, tak for det, Dorthe og velkommen
med hvervet til Vivi.
Vi håber så, at Dorthe stadig vil være at finde i foreningen og tage sig af fitnessafdelingen og nøgle-brikkerne!
Venlig hilsen Birgit Falkenberg
PS. Se vores dagsorden og regnskab på hjemmesiden www.bogym.dk
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50 + motion & velvære

Kære alle på 50+ holdet
Nu er det snart 4 måneder siden, vi sidst var samlet—
Det har været jul – jan./feb. med kulde og sne, nu marts og så
går vi heldigvis en lysere tid i møde (i hvert fald på kalenderen!)
Jeg savner jer alle/vores gymnastik / min salon / min struktur på
livet, jeg savner at skulle noget!!
Og jeg håber så meget, at vi snart kan mødes!!!
Nu skal det ikke være ynk alt sammen, jeg/vi har det godt, er
raske og får det bedste ud af dagene, med bl.a. nogle gode lange
gåture i vores dejlige natur.
Jeg tør ikke i skrivende stund sige, hvornår vi kan mødes og
dyrke motion?
Men I får besked, så snart det kan lade sig gøre, indendørs
/udendørs, - - eller måske får vi prøvet virtuelt træning???

Pas godt på jer selv og” styrk jeres krop” til vi ses
Kærlig hilsen
Inger
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Hvis Corona tillader det…
-Hold dig orienteret på www. bogym.dk

Bokwa

Zumba
Mandage kl. 19:00 - 20:00
-indtil videre via Microsoft Teams.
Har du lyst til at være en del vores ZUMBA
hold, hvor der er gang i musikken, så
henvend dig til formand Birgit Falkenberg,
tlf. 58 14 03 34
Venlig hilsen Kit Kasted

Yoga

SØNDAGE??
9.30-10.30
i Boeslundehallen

Jeg har lavet et 28 min. program
på Facebook, hvor alle kan
deltage, både børn og voksne, så
prøv at se på

https://www.facebook.com/watch/?v=868711720632010

Venlig hilsen Miee Agnete Swendsen
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING
BADMINTON
Som alle jo ved, blev der desværre igen lukket ned for al
aktivitet i Boeslunde Hallen først i december.
Vi havde ellers lige vænnet os til at spille, med få
restriktioner (8 pers. i hver ende af hallen), og det var fint,
selv om vi naturligvis savnede vores fælles-arrangementer i
badmintonafdelingen.
I skrivende stund er der ingen der ved, hvornår der åbnes op
igen, men vi håber det bliver her i løbet af foråret, så man
kan spille badminton indtil sommerferien.
Glæder os til at se jer alle igen.

M.v.h. Badmintonudvalget
Mandag: 17.00 - 19.00
20.00 - 22.00
Onsdag: 15.00 - 16.00
19.00 - 22.00
Fredag: 15.00-17.00

Børnetræning
onsdag 16.30-19.00
Fællestræning
fredag 17.00-19.00

Kontaktpersoner:
Badmintontider/turnering. Ole Jensen tlf. 58140266 – 21763798

ojensen370@gmail.com
Boldsalg. Ole Jensen, Neblevej 22 tlf. 58140266 – 21763798
Børnetræning. Lonnie Frederiksen tlf. 22278407; allon@mail.dk
Camilla Frederiksen tlf.21347711
Gitte Hansen tlf. 25211122; ravnemarken47a@msn.com
Fællestræning.: Tomas Mogensen på tlf. 21440502
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Badminton for børn og juniorer

Som for al anden indendørsidræt, så blev det
en meget kort badmintonsæson for begge de
to børnehold.
ØV!
Vi var så godt i gang, og så
lukkede corona endnu engang for træningen. Til gengæld
var det (næsten) 3 super gode træningsmåneder vi fik. Det
er det største miniton hold vi endnu har haft, 8 super
motiverede og glade spillere + deres lige så engagerede
forældre. Det har virkelig været sjovt!

På juniorholdet var der også rigtig god
tilslutning, og igen i år et hold som udover at
møde op glade og aktive også virkelig var
indstillet på at lære noget, det er så fedt! I
skrivende stund går vi og holder fast i et spinkelt håb
om at vi kan nå at få nogle ugers træning inden sæsonen er forbi. Jeg ved
der er flere, som har fået ketsjer i julegave, som bare venter på at blive
testet.
Ellers håber vi virkelig at se alle spillere til en revanche sæson
fra september.
Hilsen Camilla, Gitte og Lonnie
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING
Folkedans
Nåede desværre slet ikke at starte op i denne sæson, men vi oplevede da i august
måned at mødes til et sommerarrangement i Vemmelev, hvor vi spiste sammen
og dansede udendørs ved Fælleshuset, hvor John og Britta bor. Det var en fin
aften og vi var næsten alle samlet.
Nu går vi jo så bare og venter – hvornår ses vi igen, kan vi nå et par aftener her i
foråret, når flere er vaccineret og får vi mulighed for et sommerarrangement med
dans og spisning til sommer? Vi håber!
Venlig hilsen

-Tag en svingom
hjemme i stuen!

John, Inger, Ole og Birgit

Mænds Mødested -Det gamle klubhus
Har holdt pause de sidste par måneder, men flere af
mændene har så gået og hjulpet til i butikken med
bl.a. oprydning i kælderen samt flere andre ting.
Men der er et par projekter i støbeskeen, når vi starter op igen. Vi
har fået 1000 kr. fra jem & fix til stolper m.m. til et insekthegn og
15.000 kr. fra Landdistriktsudvalget til nye fliser foran Klubhuset,
det glæder vi os meget til at komme i gang med og det ville være
rart, hvis der var en, som kunne tænke sig at stå for et hold, der
kunne tænke sig at bygge nogle fuglekasser, vi har en del træ til
det.
Åbent Hus om mandagen er også sat på pause indtil videre.
Venlig hilsen Ole
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Tennis
Efter denne ”tørkevinter” i forhold til
indendørs tennis skal der tages
revanche i udendørssæsonen.
Så vi håber at kunne starte
lørdag 24. april
med tilmelding i cafeteriet
fra kl. 10-11
Eventuelle ”tennisspørgsmål” kan rettes
til mig på tlf. 30 70 53 10!
På gensyn på tennisbanerne!
Bodil

Vi går endvidere med
overvejelser om at omdanne
den ene tennisbane til
Padelbane og hvis der skulle
være nogen med erfaring eller
ideer på det område, hører vi
gerne fra jer!
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING
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Også her håber vi på snarlig genåbning af landet,så vi kan afholde kræmmermarkeder.
Så kære kræmmere,
HA` tålmodighed !!!
I vil høre fra os så snart vi har en dato
Hilsen fra
INGER & JUDITH
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Hej alle fitness brugere i Boeslundehallen!
Lige så snart M.F. tillader brug af fitness lokaler!!! kan I igen
bruge poletten til fitnessrummet
Er I i tvivl om noget, så kontakt Inger 23691166 eller
Dorthe 41273429
Hilsen INGER
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 til Dorthe Hansen Sønderupvej 8, 4242 Boeslunde
Tlf. 58 14 01 20 E mail: dorhan@hansen.mail.dk
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BOESLUNDE BOLDKLUB

Formandens ord
BB nyt
-er der ikke så meget af!
Siden sidste blad fik vi sendt seniorerne på vinterferie
og børne/ungdomsholdene nåede at træne lidt
indendørs og spille første runde af
indendørsturneringen, før vi blev lukket ned og går nu bare rundt og
VENTER på at må starte op igen.

Vi skal rokere lidt rundt på trænerkabalen, når vi skal på græs igen, og har
planer om at starte noget bold og bevægelse op for de mindste børn.

Så har du lyst til at være med på det frivillige team omkring boldklubben,
så tøv ikke med at kontakte Jeanette på tlf 51784354 eller Allan på tlf nr
29678535. Vi kan bruge alle typer af hjælp om du er vores nye træner
eller bare har lyst til at give en time i ny og næ med noget af det praktiske,
så kom frisk!
Vi ser frem til forhåbentligt snart at kunne mødes i klubben igen.
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BOESLUNDE BOLDKLUB

Fodbold for alle!

Corona beskæftigelse: Værsgo og farv!
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Støt vore annoncører…

-SLIBNING
-SALG AF KNIVE

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

Toften 6 4230 Skælskør

tlf.: 30 52 35 53
Mail: thp@holms-knivservice.dk

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!
RING EFTER GARDINBUSSEN
FRA SKÆLSKØR

mobil 2642 6507

Boeslunde

Tlf. 5819 6584· www.gardinerogmarkiser.dk· info@gardinerogmarkiser.dk

www.opvvs.dk
Tlf. 58 19 60 68
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Der er ikke så meget nyt at berette om fra Lokalrådet. Vi venter stadig i
spænding på at mødes igen og finde nye projekter at kaste os over.
Nu er sneen ellers endelig kommet – men det er forsamlingsforbuddet jo
også, så derfor kan og må vi ikke lave vores ellers så hyggelige kælkedag i
Mindeparken. Det må altså vente til næste vinter.
Det er derimod en fryd at se, hvordan byens børn og voksne bruger
bålpladsen ved shelters og bålhytten til at lune sig ved i vinterkulden og
imellem kælketurene.
Og de voksne, der ikke selv tager sig en kælketur kan sidde og nyde
ungernes frydefulde skrig og skrål, når de suser ned ad kælkebakken.
Det varmer altså vores hjerter i Lokalrådet at se folk bruger det, vi har gået
og lagt så mange kræfter og tid i.
Så tak for det.
Og del endelig flere billeder på Facebook af, hvordan i bruger det.
Det kan være god inspiration for andre til også at komme ud og nyde
naturen.
Hvis I ikke allerede har lagt mærke til det, så kan vi fortælle, at der er
blevet sat et fint hegn op ved legepladsen ved hallen. Dette var et
forslag/ønske fra byens dagplejere,
som vi heldigvis kunne imødekomme.
Det kunne vi via penge fra Slagelse
Kommune. Og det praktiske med
opsætning af hegnet har vores
dygtige, lokale tømrer - Boeslunde
Tømrerforretning v/Casper Andersen
taget sig af. Vi ved allerede, at
dagplejerne er meget glade for det, så
vi håber at det også bringer glæde og
tryghed for andre i byen.
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Lokalrådet tager i øjeblikket del i dialogen med Slagelse Kommune
omkring fribusordningen. Det er faktisk allerede sendt i høring. For mere
info om fribusordning henviser vi til Slagelse Kommunes hjemmeside.
Hvis man skriver ”Fribussen 2.0” i søgefeltet på hjemmesiden, vil der
komme mere information frem.
Der er planlagt Fælles Generalforsamling tirsdag den 16.3.21 i hallens
cafeteria – såfremt det lader sig gøre ift. diverse restriktioner. Så sæt lige
kryds i kalenderen allerede nu og så hold øje med nærmere info.
På vegne af Boeslunde Lokalråd
Mette Rygaard Hegelund, sekretær

ORDENSREGLER
FOR BÅLHYTTE OG SHELTERS
1. Ryd op efter dig selv!
2. Musik er tilladt fredag og lørdag til kl. 24.00. Alle andre dage til
kl. 21.00 – Vis dog altid hensyn til andre!
3. Bål må kun etableres på de dertil indrettede og godkendte bålpladser.
4. Det er forbudt at fælde træer.
5. Det er forbudt at klatre på bygningerne.
6. Mindre telte må slås op i umiddelbar nærhed.
7. OBS! Hvis shelters benyttes til overnatning er det ikke tilladt for andre
at spille musik i bålhytten.
Booking kan foretages på:
https://book01.webbook.dk/slagelse/borgerportal/
På forhånd tak for hjælpen!
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Min KØBMAnD
Velkommen
Boeslunde Bladet og dets læsere vil gerne ønske vores nye
købmand Thomas Børgesen velkommen til Byen. Jeg håber
Thomas må blive godt modtaget, for øvrigt kan vi ikke være andet
bekendt!
En flok ihærdige mennesker har gjort et stort stykke arbejde for at
få forvandlet vores efterhånden noget slidte daglig brugs til en fin
præsentabel købmandsbutik.
Og det er vi mange, der skylder dem alle, bestyrelse og frivillige,
en stor tak for.
Jeg og forhåbentlig rigtig mange i Boeslunde og omegn er meget
glade for, at vi fik bevaret en mulighed for at handle lokalt, selv
om det en overgang så noget sort ud.
Jeg tror, at mange nåede at opdage, hvor besværligt det er at
undvære en dagligvare butik i byen i de 3 uger forretningen var
lukket i ombygningsfasen.
Nu er det så, vi alle skal bevise, at vi vil det, at vi vil lægge vores
indkøb i ”vores” butik og dermed sørge for, at der kommer penge i
kassen, både til butikken og til Thomas.
For Boeslundes og borgernes skyld håber jeg virkelig ikke, at vi
nogensinde mere skal spørge, om vi ønsker at have en butik i byen
eller ej, for selvfølgelig gør vi det.
Når man i mange andre mindre samfund, som vores, kan stå
sammen om en sådan vigtig beslutning
SÅ KAN OG VIL VI OGSÅ I
BOESLUNDE.
Held og lykke frem over til
købmanden, og tillykke til
Boeslunde.
På Boeslunde Bladets vegne
Carl-Emil.

nde
Boeslu
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KIRKENYT
Formanden har ordet…
Nyvalgt menighedsråd og dets vigtigste opgaver
Som ny formand for Boeslunde Sogns Menighedsråd vil jeg indledningsvis
takke min forgænger på posten, P.F.Ettrup, der efter en fireårig periode har
valgt at give stafetten videre samt både de ny- og genvalgte medlemmer og
de tre stedfortrædere med ønsket om et frugtbart samarbejde til alles glæde.
Nogle af menighedsrådets opgaver kan oplistes således:
- Sørge for gode rammer for gudstjenesterne og andre kirkelige handlinger
- Planlægge og sørge for gode rammer om andre aktiviteter i sognet
- Ansætte og være arbejdsgiver for kirkefunktionærer
- Udvælge præst til kaldet
- Være offentlig forvaltningsmyndighed
- Vedligeholde kirkebygning, sognehus og øvrige bygninger
- Vedligeholde kirkegård og øvrige jorde
- Kommunikere med det omgivende samfund
- Sikre den daglige drift
- I valgår at afvikle valg til menighedsrådet
Rådets faste opgaver
- Daglig drift af kirken, hvilket vil sige at tilsikre, at der foregår gudstjenester og kirkelige handlinger samt at der gennemføres undervisning af konfirmander og minikonfirmander samt at sørge for
drift og udvikling af kirkegård og øvrige jorde, herunder sognehus
og, som hos os, Præstegårdsladen.
- Være personaleansvarlig for kirkefunktionærer. Rådet er således
arbejdsgiver for blandt andre organist og graver.
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KIRKENYT
Ved nyansættelse af præst: At udvælge denne til kaldet. Præsten er
dog ansat af Kirkeministeriet med en ledelsesvej via provst og biskop.
Ansvar for kirkens aktiviteter
- Afhængigt af, hvad menighedsrådet ønsker og beslutter, der skal
være af aktiviteter ved kirken, har rådet til opgave at sørge for, at
der kan oprettes kirkekor, babysalmesang, foredrag med meget mere. Desuden skal rådet sikre rammerne for præstens virke og er sammen med denne forpligtet til at samvirke om målsætningerne for det
kirkelige liv i sognet.
Offentlig forvaltningsmyndighed
- Men menighedsrådet er ikke blot en forsamling af folkevalgte, der
mødes indimellem og sørger for, at kirke, sognehus og kirkegård
fungerer. Rådet har en særlig rolle, fordi det er en offentlig forvaltningsmyndighed.
Det indebærer, at det skal følge de love og regler, som gælder for
folkekirken og for andre offentlige myndigheder og at det kun må
anvende kirkekassens midler til det formål, menighedsrådet er sat i
verden for, nemlig at virke for sognets kirkelige og administrative
anliggender.
En offentlig forvaltning bygger på værdier om åbenhed, demokrati,
integritet, uvildighed og habilitet.
-

Arbejdet i menighedsrådet
Menighedsrådets beslutninger træffes på møder – typisk mødes rådet en
gang om måneden. Møderne er åbne for offentligheden ligesom
beslutningsprotokoller skal offentliggøres, hvilket blandt andet sker via
kirkens hjemmeside. Der afholdes årlige menighedsmøder, hvor
menighedsrådet skal fremlægge sidste års regnskab og det kommende års
budget. Rådet aflægger desuden beretning om sit arbejde og hvilke planer
der er for det kommende arbejde.
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KIRKENYT
Menighedsmødet er også det forum, hvor sognets beboere har mulighed
for at samtale om deres lokale kirke.
Derudover føres der tilsyn med rådet fra myndighederne.
Dette blot nogle af de grundlæggende opgaver, som indgår i menighedsrådets løbende virke.

Vor sjældent flotte og smukke kirke – værd at værne om.
Her fotograferet af Claudia Mørch
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KIRKENYT

Kontaktoplysninger for
menighedsråd og ansatte
På møde den 25. november 2020 konstituerede menighedsrådet sig
således:
Formand: Lene Helweg Augustsen, Elmegårdsvej 6, 4242 Boeslunde.
Telefon: 2053 5399. E-mail: lene@crela.dk
Næstformand: Per Faartoft Ettrup, Boeslunde Byvej 122, 4242 Boeslunde
Telefon 6463 9770. E-mail: pfettrup@gmail.com
Kirkeværge: Carl-Emil Kronvold Frederiksen, Mosevænget 14,
4242 Boeslunde. Telefon 2310 9014. E-mail: cefrederiksen@stofanet.dk
Kontaktperson: Gitte Søholt Mortensen, Korsør Landevej 541,
4242 Boeslunde. Telefon 4058 0374. E-mail: bakkely-gaard@hotmail.com
Kasserer: Helen Merete Keldmann Christensen, Gryderupvej 225,
4242 Boeslunde. Telefon 5838 5271 – 4115 2002.
E-mail: toftegaard225@gmail.com
Sekretær: Claudia Mørch, Kirkestræde 4, 4242 Boeslunde,
Telefon 4148 9178. E-mail: pinocchiokroete@gmail.com
Stedfortrædere:
Jørgen Toftegaard Christensen
Søren Hilberth Hartmann
Lonni Burkal Andersen
Kirkebogsførende 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.
22

KIRKENYT
E-mail: boeslunde.graverkontor@mail.com
Præstegårdsladen:
Kontakt Lone Meyer for nærmere information, Boeslunde Byvej 132,
4242 Boeslunde. Telefon: 6128 8188 efter kl. 1800.
E-mail: meyer1901@hotmail.dk

Præstens klumme
I skrivende stund er Boeslunde dækket af sne. Så kan man i det mindste
sidde og kikke ud på noget kønt. Påskeliljerne kan næsten ikke vente
længere. Mange af dem stikker allerede hovedet op gennem sneen. Det er
farligt – de risikerer at få frost. Men ud vil de – ud i friheden. Fat mod, lille
påskeblomst! Foråret er på vej. Du skal blot vente lidt endnu.

Nu har man tid til at lægge planer for sommeren. Hvor vil man hen? Hvem
vil man mødes med? Måske man så skal unde sig selv at spise frokost på en
restaurant eller prøve én af de hersens fortovscafeer… Og sidde og nærstudere folks
ansigter, når de går forbi. Synge en sommersang. Og gå en tur og nyde solen og varmen
under åben himmel og glæde sig over, at man
slet ikke har brug for nogen minkpels. Sætte
sig ved havnen i én af de to nærmeste
havnebyer og spise en is. Købe fisk med
hjem. Tage cyklen ned til stranden, smøge
buksebenene op og gå barfodet i sandet og
hvine op over, at vandet er koldt, og at
stenene gør ondt under fødderne. Lytte til
mågerne. Se ud over Storebælt. Komme hjem
sent på eftermiddagen – træt i hovedet og
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lykkelig. Sidde derhjemme og slappe af alene – af egen fri vilje – før
gæsterne kommer på besøg. Grille fisken på terrassen og grine, når
gæsterne spørger, om man selv har fanget den. Åbne en iskold flaske vin.
Rosé. Og glemme alt om dengang i vinter, da man sneede inde og ikke
kunne komme ud.
Det ser kønt ud, når man ser ud i snedriverne. I den nyfaldne sne er der
ikke et eneste fodspor at se. Verden er uberørt. Men hvor man dog længes
efter at sætte fodspor.
Konfirmationer
Som man kan se af nedenstående, så har vi i år valgt at fordoble antallet af
konfirmationer. Det er ikke kun fordi, vi har dejligt mange konfirmander,
men også fordi coronaen for tiden gør det svært at vide, hvornår man får
lov til at holde en ordentlig fest. Et eventuelt forsamlingsforbud på fem
personer kan jo være lidt af en lyseslukker. Konfirmanderne og deres
familier har derfor i år et par ekstra dage at vælge imellem. I Boeslunde vil
vi nemlig gerne have glade og tilfredse konfirmander og
konfirmandfamilier; det er vigtigt for os. Derfor er vi fleksible. Så hvis man
kender en konfirmand, der skal have et telegram, så spørg hellere familien
en ekstra gang, hvilken dag konfirmationen finder sted.
Næste års konfirmationer finder sted til Store Bededag, nøjagtigt som de
plejer.

Gudstjenester
Marts:
Søndag den 7., Højmesse
Søndag den 21., Højmesse
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April:
Skærtorsdag den 1., kl. 1700
Langfredag den 2., kl. 1030: Højmesse
Søndag den 4., kl. 1030: Påskedag - højmesse
Søndag den 18., kl. 1030: Højmesse
Fredag den 30., kl. 0930: Konfirmation
Fredag den 30., kl. 1130: Konfirmation
Maj:
Søndag den 9., kl. 1030: Forårsgudstjeneste
Søndag den 23., kl. 1030: Pinsedag - højmesse
Juni:
Søndag den 6., kl. 1030: Højmesse
Søndag den 20., kl. 1030: Højmesse
Lørdag den 26., kl. 1030: Konfirmation
Juli:
Søndag den 4., kl. 1030: Højmesse
Søndag den 18., kl. 1030: Højmesse
August:
Søndag den 1., kl. 1030: Højmesse ved Marianne Myssen
Lørdag den 14., kl. 1030: Konfirmation
Søndag den 15., kl. 1030: Højmesse
Søndag den 29., kl. 1030: Højmesse
September:
Søndag den 12., kl. 1030: Højmesse og velkomst til nye konfirmander
Søndag den 26., kl. 1100: Høstgudstjeneste med efterfølgende høstfest i
Præstegårdsladen
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Boeslunde Sogns Hyggeklub
Program for forår 2021.
Møderne foregår i Præstegårdsladen og begynder
kl. 1400, hvis ikke andet er oplyst
Kontaktperson: Tove Beierholm – telefon 6171 6493.
Hyggeklubbens bestyrelse har på grund af coronasituationen besluttet at
aflyse alle arrangementer indtil sommer.
Der afholdes generalforsamling tirsdag den 21. september, klokken 1400.

Som det gamle ordsprog varsler, at hvis det blæser og fyger så
voldsomt ved kyndelmisse, at 18 kællinger ikke kan holde den 19. på
jorden, ja, da vil lunere tider og snarligt forår være på vej.
Og således opmuntret ønsker jeg med sindsro på menighedsrådets, de
ansattes og egne vegne jer alle et lunt forår samt en varm og solrig
sommer med de bedste hilser fra
Lene Helweg Augustsen
Formand

Vi er sammen – men hver for sig og
med mundbind
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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
ojensen370@gmail.com

Sekretær & PR

Kristina Wettendorff Petersen

Gymnastik /
Børneidræt

Bente Christophersen
Boeslunde Byvej 158
4242 Boeslunde

71 10 07 91
k.wettendorff.p@gmail.com
26 29 07 91
Bentor6372@gmail.com

Gymnastik /
børneidræt

Randi Ginnerup Hansen
Boeslunde Byvej 161
4242 Boeslunde

60 81 04 95
randihansen2003@yahoo.dk

Kasserer

Vivi Thiemer
Vesterbøgebjergvej 68
4220 Korsør

53 62 50 08
vivi_thiemer@hotmail.com

Håndbold

Pia Sørensen
Svalevej 17
4220 Korsør

58 38 04 91
ls@io.dk
Kontaktpersoner

Fitness/tennis

Inger Frederiksen

23 69 11 66

Tennis

Bodil Christiansen

30 70 53 10

BGF hjemmeside: www.bogym.dk

BOESLUNDE LOKALRÅD
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Webredaktør

Jens Klindt
Leo Thonesen
Mia Carlsson
Mette Hegelund
Jeppe Reitan

Nanaogjens@stofanet.dk
Leothonesen@hotmail.com
mia2308@hotmail.com
rygaardhegelund@gmail.com
jeppereitan@gmail.com

41 86 28 02
30 70 42 86
23 31 28 89
51 84 02 01
20 90 54 07

Bestyrelse

Tina Dalsø Larsen

tina.dalsoe@gmail.com

27 62 51 53

Bestyrelse
Bestyrelse

Bjarne Rasmussen
Brion Grønbæk

bjarnelindras@gmail.com
skydesmolf@live.dk

40 15 19 63
26 46 44 66
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Boeslunde
Næste nummer af Boeslundebladet udkommer i august 2021
Sidste frist for aflevering af indlæg er søndag d. 08.08.2021
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