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Carl-Emil Frederiksen skriver…
Et par ord fra min tale til indvielsen af Boeslunde Hallen den 4. april
1998
Jeg vil gerne ønske jer alle til lykke med vores nye hal. Jeg mener, som
mange andre, at vi har formået at skabe et flot resultat. Noget vi i vores lille
landsbysamfund kan være stolte af.  Jeg ved, der har været talt og skrevet
om hal her i byen de sidste 30 år. Personlig er jeg meget glad for vi først
har fået den nu.   Var ønsket blevet opfyldt dengang, havde vi i dag haft en
gammel, umoderne, udslidt hal, der var alt for dyr i drift.  Nu har vi en
topmoderne hal, med nutidige faciliteter og redskaber.
Jeg vil lige knytte et par bemærkninger til selve
byggeriet, det var håndværkere af den jordnære
slags, derfor har byggeperioden været
fredsommelig og en behagelig  plads at være på.
Her skal lyde en stor tak for det,  til samtlige
medvirkende.  Samarbejdet imellem de
projekterende og kommunen skal også roses.  Hvis
der var tvivl om, hvad der var lovet byggeudvalget,
måtte vi trække på enten Else, Inger eller ham med
kasketten, det var Henning Slagter, der mentes med
det. Vi håndværkere lærte hurtigt, at
morgenvækning af Else og Inger inden 8 ikke var
populært, men Henning kunne vi altid få fat på,
hvis der skulle åbnes for teknikken. Også en stor
tak til jer for hjælpen.
                     Tillykke med Jubilæet!
                                Carl-Emil.

Indvielse med gaver
og taler!

Indlæg i anledning af Boeslundehallens 25 års jubilæum

-Og så skulle der festes!
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Første spadestik 9. august 1997
med presse og borgmester!

De store maskiner er i gang!

Så står ”skelettet” der!

9. oktober 1997: rejsegilde i øsende regn

De 2 daværende
foreningsforkvinder,

Inger Frederiksen BGF
og Else Hansen BB

Borgmester
Hans Christian

Nielsen



Else Hansen, forhenværende formand for
Boeslunde Boldklub, skriver…
I dag er det mig en stor glæde at benytte hallen og at tænke tilbage på,
hvornår og hvordan byen fik den op at stå. Efter den store opbakning, der
var til at bygge klubhus, gik der et stykke tid med at presse kommunen til
at gå ind for en hal i Boeslunde. Da det endelig blev vedtaget, fik Inger,
Carl-Emil og jeg travlt med at se på haller rundt omkring for at se, hvad vi
kunne opnå inden for budgettet: stort redskabsrum - mødelokale - fitness.
I august 1997 var jeg med til det første spadestik, ”en stor sejr for
foreningerne”. Byggeriet gik stærkt, og i februar - marts søgte vi folk til at
male indvendigt og vi, der var primus motor for
dette fik igen stor respons fra byens borgere, lige
fra malerhjælp til kagebagning!
Når jeg tænker tilbage på, hvor meget fælles energi,
der blev brugt dengang, er jeg stolt af at have været
med til at få en hal i Boeslunde!

Inger Frederiksen, forhenværende
formand for BGF, skriver…
Lørdag d. 4 april 1998 blev Boeslunde hallen
officielt indviet, -og
jeg sidder og kikker lidt i forskellige blade fra
årene omkring hallens tilbliven.
Jeg falder helt i staver, har glemt alt om det kæmpe arbejde det var, -
møder-møder-og møder, med byrådet - halforeningen -arkitekten og
håndværkere, desuden alt det, der skulle tages stilling til og besluttes.
Og da vi endelig kom i gang -kontakten til alle de frivillige, som gjorde
et kæmpe arbejde,- alt skulle planlægges.
Jeg vil ikke nævne navne, for vi var mange, og jeg vil ikke glemme
nogen.
Jeg kan kun sige, JEG ER STOLT OVER at have været med til, at
Boeslunde hallen blev til noget, - og at den i dag fremstår som en meget
velholdt og flot hal, -igen takket være de mange frivillige.

EN ILDSJÆL FRA DENGANG!
INGER FREDERIKSEN
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KOM TIL LIVESTREAMIMG I BOESLUNDEHALLEN!

BGF arrangerer denne mulighed for at høre spændende
foredrag fra Aarhus universitet på initiativ af bestyrelses-
medlem Vivi Thiemer.

Det er gratis at deltage og tilmelding er ikke nødvendigt, men BGF
håber, at deltagerne vil støtte initiativet ved at købe kaffe/te og kage for
25 kr. pr person.
(Hvis I vil hjælpe os med at være klimavenlige, så medbringer I selv
kop!)

PROGRAM
VIGTIGT!Mødetid: 18.45

Vil du vide
mere, så gå
ind på
ofn.au.dk



BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Formanden har ordet …
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  Kalenderen fortæller os, at det er marts og dermed er det
også tid til den årlige fælles generalforsamling, som
afholdes

tirsdag den 14. marts kl. 18.00
i Boeslundehallens cafeteria

  Vi håber rigtig mange vil møde op denne aften, det er jo
jeres foreninger og vi vil så gerne høre, om I mener, vi gør
det godt nok eller om der er noget, vi skal ændre.
Har du f.eks. mod på at være med til at præge Gymnastik-
foreningen, så hold dig ikke tilbage, vi vil meget gerne have
nye medlemmer i bestyrelsen – eller evt. startende som
suppleant.
  Jeg vil gerne sige 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

- og et lille hjertesuk fra Boeslundehallen:
Kære forældre
Der er tilsyneladende ret mange børn, der må være kommet
hjem uden overtøj, trøjer, bukser, sokker m.m. eller også har de
glemt sportstøjet eller håndklædet.
  Kig i de to store kasser i forhallen næste gang, I kommer i
Hallen, det kunne jo være, I kendte til noget af det dejlige tøj,
sko m.m., der bare ligger der.
Det bliver i øvrigt fjernet ved sommerferiens begyndelse.
  Vi har også en del nøgler og smykker m.v., som du kan se
noget af i vinduet ved det lille kontor. Så giv os lige besked, hvis
du kan genkende noget af det.

Venlig hilsen Birgit Falkenberg
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Boeslunde hallen har 25 års jubilæum -  altså - er det også 25 år siden jeg
startede 50+ holdet op!
Dengang var vi ca 15 på holdet - vi voksede os dog hurtigt større, - og da vi
var 30,  sagde jeg STOP, -ikke flere på holdet!
Men det gik jo meget godt,  -så vi voksede stadig. -Og i dag, 25 år senere,
har jeg stadig dette dejlige hold, som I kan læse mere om her på siden.

Pas på din krop - styrk den
En god sæson er ved at slutte, -dejligt at være foruden
corona og restriktioner og  alligevel fornemme, at alle
passer på sig selv og hinanden.

Holdet består af en flok M/K særdeles aktive personer, i  50-60-
70-80 års alderen med en pil op! Jeg tror mange yngre vil
forbavses over den form, de er i, - og jeg må absolut yde mit

bedste for at udfordre dem!
Jeg prøver at komme hele kroppen rundt -styrke den - og udfordre kondien

(bl.a.på step) og med lidt god musik går det meget nemmere!

Sæsonen slutter onsdag d.29 marts

   FORÅRSSÆSON
For dem, der har lyst (også nye som vil prøve) forlænger vi sæsonen med et
par måneder

START ONSDAG D. 12/4  — kl. 9.00
i Boeslundehallen ( man møder bare op)

SLUT    ONSDAG d. 31/5
Er du under 50 år, går hjemme, har skiftearbejde og har lyst til at prøve
formiddagsmotion
                             -SÅ KOM BARE OG PRØV.

 MINNA (29850338)HILSEN INGER (23691166)

stolehold -samme tid og sted

50 + motion & velvære 25 ÅRJUBILÆUM

50 + motion & velvære



BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Vi har oplevet nogle glade og ivrige børn og slutter sæsonen af med at
vise lidt af, hvad vi har lavet.
Så vi vil gerne invitere børnene og deres familie til afslutningsdag i hallen

SØNDAG 19. MARTS KL. 9-12

KLOKKEN 9 vil der være kaffe/te og brød og kl. 10 kommer børnene på
gulvet.
Det koster 25 kr. pr. voksen og tilmelding skal ske til os.

Gitte, Linda, Louise og Gitte.

Krumspringerne
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BADMINTONBADMINTON

Kontaktpersoner:
Badmintontider/turnering. Ole Jensen tlf. 58140266 – 21763798
                                               Mail: b.o.jensen@os.dk
Boldsalg. Ole Jensen, Neblevej 22  tlf. 58140266 – 21763798
Fællestræning.: Tomas Mogensen på tlf. 21440502
Børnetræning.: Rasmus Bech tlf. 51326021

Vi er nu gået i gang, med den sidste måned af
vintersæsonen, så badmintonudvalget vil sige
mange tak til gamle og nye medlemmer.

Spilletider til
sommerbadminton:

Onsdag:  16.00-22.00
Fredag:   15.00 - 16.00.

Fællestræning 16.00-19.00

For vinterspillere er
sommerbadminton gratis.

Nye spillere for
sommerbadminton  kr. 150

Sommerbadminton Tilmelding sommerbadminton
ons.d. 29. marts kl. 19.00 i
klublokalet.



BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

HURRAAA så lykkedes det os at finde en
træner, til vores juniorhold.
Det er skolelærer Rasmus Bech, som har
påtaget sig opgaven. Der er på nuværende tid
kommet 10 spillere til træning. Så kære
juniorbørn, mød op til træning!
ons. fra kl. 16.30 – 18.00.

I spiller gratis resten af sæsonen! Sæsonen
slutter 29. marts

BADMINTON
Juniortræning
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Folkedans
-kom og vær med!

Det er ved at være slut på denne sæson, vi har sidste danseaften torsdag den
30. marts, men når dog lige at holde vores årlige Åbent Hus arrangement
den 16. marts først.
Her er gratis adgang for alle, medbring selv kaffen, vi giver kagerne, så
kom og få en svingom til vores udvidede orkester.
 Vi har denne sæson været 22 aktive dansere, som har haft nogle hyggelige
torsdagsaftener sammen med vores dygtige instruktør John Pedersen og

med levende musik fra vores utrættelige
spillemænd Erling Østergaard, som i år også har
fået hjælp af Kurt Nørnberg på violin, Bente West
på fløjte og Leif Bøg på guitar, det har vi nydt
rigtig meget.
Tak til jer alle og velkommen igen til en ny sæson
sidst i september – og skulle vi så alle sammen

prøve, om vi ikke kunne få flere med!

Inger, Ole og Birgit.

Sjov Motion
– Motionscafe på Møllebakken

Vi har stadig gang i motionscafeen på Møllebakken og
samler hver tirsdag en lille flok beboere til stole-
gymnastik, badminton med fluesmækkere og balloner, vi
spiller bold og arbejder med andre små redskaber.

Vi har i øvrigt 10-års jubilæum  her til april!
Der skal lyde en stor tak til Else, som træder til, når en af os andre må
melde afbud.
Venlig hilsen
Birgit og Vibeke



BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Så er vi i gang igen efter julepause.
Før jul sluttede vi på en anden plads, så nu spiller vi Serie 2 Damer A.
Vi er desværre ikke kommet så godt i gang efter jul, der har været en del
skader og sygdom, så det har været lidt blandet spil, med folk der ikke har
spillet så meget sammen, eller man har skulle spille pladser, man ikke er
vant til. Men vi satser på, at komme stærkt igen, så vi kan blive i Serie 2.
Der kommer heldigvis stadig en ny dumpende ind imellem, så vi hele tiden
får nye kræfter ind på holdet.
Men vi kan stadig bruge flere, da vi jo gerne vil lave et dame hold mere,
samt et herrehold. Så kom frisk og se, om det ikke kunne være noget for
dig, og tag gerne naboen, vennen eller veninden med.

Forårs hilsner Håndboldafdelingen
Træningstiderne er:

Tirsdag kl. 19.00 – 20.30
Fredag kl. 19.00 – 20.15

Håndbold

Nu gælder det udesæsonen og den begynder med
tilmelding søndag 23. april kl. 10.30 - 11.30, enten på
tennisbanen eller i hallens cafeteria, alt efter vejret!
Vi håber på en god sæson og tager gerne imod forslag til
arrangementer på tennisbanen!
Jeg kan kontaktes på mobil 30 70 53 10.

v. Bodil Voldby Christiansen

TEnnIS
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VI GØR DET IGEN! KRÆMMER / LOPPEMARKED
I

BOESLUNDEHALLEN
SØNDAG

23. APRIL 2023
KL. 10-15

KOM
-og gør en god handel!

Start oprydning og lej et bord!
Pris: 150 kr. pr. bord

Bindende betaling ved tilmelding
Kontakt:

Inger 23 69 11 66 / Judith 61 37 50 41
BGF

Mænds Mødested/Det Gamle Klubhus
Her efter jul er der atter gang i mændene, som mødes hver
fredag kl. 9. og kigger på, hvad de kan gå i gang med, lige for
tiden er der et par projekter i støbeskeen, det gamle hegn ved

tennisbanen er ved at blive udskiftet – måske allerede færdigt, når bladet
udkommer og så har man fået en bænk fra Slagelse Kommune, som skal op
på toppen på bagsiden af Mindeparken, så man igen har en udsigtsbænk,
hvor man kan sidde og nyde udsigten og om aftenen – også solnedgangen
over Boeslunde. Det har vi jo før haft, men pludselig var den væk.
Har du lyst til at være med – så mød op en fredag formiddag, kommer du
kl. 10, så får du kaffen med!
HUSK også – der er efterhånden et rigtig dejligt udvalg af gode bøger, som
også er et besøg i Det Gamle Klubhus værd og hold også øje med bog-
skabet, der jævnligt bliver forsynet med nye bøger. Den sidste mandag i
måneden mødes "Boeslunde Litterære te- og kaffeklub" kl.19.00 her
til en snak omkring den gode historie, både fra bøger, film og hverdagen.
For mere information om dette, kontakt Charlotte 23326836
Krolf -Regner vi også med at starte op mandag eftermiddag kl. 14 så snart
vejret er til det, så hold øje med plakater og FaceBook.



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. hver den 1. i måneden. Hvis du ikke
træner mere, afleveres poletten til Dorthe.

5. Hvis du ikke betaler, inaktiveres poletten den 8. i måneden
og depositum er tabt. Genåbning af polet koster 200 kr.

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

BEMÆRK!

Indendørssko er påbudt i

fitnesslokalet!

Ønsker du at få anvist rummet ogmaskinerne, så kontakt Inger, tlf.23 69 11 66

Tilmelding og betaling til kasserer
Vivi Thiemer, Vester Bøgebjergvej 68, 4220 Korsør
Tlf. 53 62 50 08  E mail: vivi_thiemer@hotmail.com

Poletter og gæstekort
ordnes hos Dorthe Hansen, Sønderupvej 8, 4242 Boeslunde

tlf. 41 27 34 29, mail Dorhan@hansen.mail.dk
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-De støtter os - tak!

www.opvvs.dk
Tlf. 58 19 60 68

2642 6507
Tlf. 5819 6584· www.gardinerogmarkiser.dk· info@gardinerogmarkiser.dk

RING EFTER GARDINBUSSEN
FRA SKÆLSKØR

mobil Boeslunde

Lærkestensgårdens kartofler
Åbningstider:

mandag til lørdag 9-18. Søndag lukket

  Lars Westh, Erdrup Enghave 2, 4242 Boeslunde
larswesth@c.dk

Slagelse Tømreren ApS
Lille Egedevej 50
4220 Korsør

Telefon: 50 30 44 82
E-mail: kim@stap.dk
Hjemmeside: www.stap.dk

Tømrermester Kim Jensen

Dyrk

                   i Boeslundehallen

Se nærmere side 13 her i bladet
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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

KORSØR KØKKENCENTER
køkken - bad & garderobe

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

www.korsørkøkkencenter.dk

Åbningstider:
Tors-fredag kl. 13-18
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 Vi har desværre siden sidste blad mistet vores revisor og medlem
 gennem mange år

Jørgen Rygaard.
En stor tak skal lyde samt knus og varme tanker til familien.

Formandens ord
Vinteren er en stille periode i boldklubben, men noget sker
der alligevel!

Torsdag er der gang i hallen, og børneholdene er også
aktive i div. haller med indendørsturneringen, som i skrivende stund
nærmer sig medalje kampene. De indledende runder er gået fint med gode
resultater, så det lover godt.

U 12, U 17 og oldboys/veteran har ligeledes holdt udendørsformen ved
lige, når ellers vejr og bane har tilladt det.

Forårssæsonen
Træningstider og dage for vores udendørshold i foråret er endnu ikke helt
på plads, så hold øje med opslag og hjemmeside.
Vi er dog så heldige at vores trænere er klar på en sæson mere, så det
vigtige er på plads.
Nogle af trupperne er dog i vækst, så ekstra hænder til hjælpeopgaver af
mindre karakter kunne vi godt ønske os for at lette lidt på en træners
opgaver.
-Så giv endelig et nap med så vi kan beholde vores gode trænerstab.
Vi savner også en hjælper til Christina på vores Bold og Bevægelse, som
henover vinteren også fortsat har været aktiv med vores samarbejde med de
lokale skoler.
Vi ser frem til foråret og aktion på banerne.



BOESLUNDE BOLDKLUB

Vi er med i planlægningen og afholdelsen af hallens 25 års jubilæumsfest.
Den ser vi meget frem til og håber mange vil deltage og få en god aften.

DANS

POPlic Service

spiller op til

DANS

SPISNING

MARTIN OPPERMANN

sørger for

DINNER MUSIK

Forza BB

BOESLUNDEHALLEN

25 ÅR

LØRDAG 1. APRIL

18.30-01.00

Billetsalg og bordbestilling via:

mail: halfest25@gmail.com

mobil: 51 92 04 49

 275 KR.
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Vi i Lokalrådet håber alle er kommet godt i gang med det nye år og vi
glæder os nu til foråret kommer og der igen kommer mere gang i sjove
udendørsaktiviteter.

Kælkedag
Der har desværre ikke været sne nok i denne vinter (endnu) til at afholde
snekælkedag i Mindeparken. Vi var ellers, ud fra vejrudsigten i starten af
januar, startet på planlægningen af sådan et arrangement, men da de 15 cm
sne aldrig faldt – ja så var det projekt jo desværre ude af billedet igen. Vi
må se om det lykkes næste år.
Vi fik afholdt et rigtig godt julearrangement med tænding af det smukkeste
juletræ og en ny oppustelig julemand – masser af smukke heste og en
masse glade mennesker i julestemning – tak for jeres store opbakning, både
fra gæster og til alle vores dejlige sponsorer.

Sankt Hans
Men nu kigger vi heldigvis mod foråret og sommer – og siger man sommer
siger man også Skt. Hans – og dér kommer vi på banen. Vi har nemlig fået
lovning på de igen vil hjælpe os fra Slagelse Brand og Redning. Der
kommer nogle søde, frivillige brandmænd og hjælper os med at holde styr
på bålet.
Vi kører det samme koncept som de andre år – dvs. der er
mulighed for at grille medbragt mad på vores store grille
eller bare medbringe det mad, man nu har lyst til.

Drikkevarerne kan man købe i vores bod,
ligesom vi også sælger kaffe, kage og
popcorn. Vi glæder os til at afholde
arrangementet i vores smukke Mindepark
igen. Det endelige program bliver lagt på
diverse Facebooksider samt der kommer opslag i
Købmanden, når vi nærmer os.



Generalforsamling
Men inden vi når helt til sommer, så skal vi have afholdt Lokalrådets
generalforsamling, som foregår tirsdag den 14. marts 2023. Som
sædvanligt afholdes generalforsamlingen i fællesskab med Boldklubben og
Gymnastikforeningen. Vi starter med lidt mad kl. 18.00 inden vi går i gang
med den mere alvorlige del af aftenen. Har du lyst til at være en del af
Lokalrådet, så kontakt en fra bestyrelsen – vores kontaktoplysninger står
bagest i bladet bladet.

Skole
Så har vi gennem de sidste mange måneder været igennem en kamp for at
beholde vores fantastiske lille Boeslunde Skole – det lykkedes desværre
ikke. Vi må give fortabt på den – MEN det skal da ikke ødelægge vores
kampgejst for vores skønne Boeslunde og alt det andet vi kan herude. Vi
har et fantastisk foreningsliv, en super fin og populær Købmand,
dagplejere, vuggestue/børnehave og de skønneste borgere! Blandt meget
andet – SÅ os kan de ikke slå ud! Vi kommer stærkt igen! Hjælp os og
hinanden med at bevare det gode humør og vores skønne landsbyliv i
Boeslunde og Omegn.
Vi har rigtig meget lyst til,  at vi får inddraget Lille Egede Friskole som
Boeslundes ”nye” landsbyskole. Vi kan stadig sige til omverdenen, at vi
faktisk har en skole meget tæt på Boeslunde med busforbindelse og
cykelsti lige til døren.
I den forbindelse har vi inviteret Lille Egede Friskole med til vores fælles
foreningsmøder, som de har takket ja til og har allerede deltaget i det første
møde. Alle foreningerne er til næste fælles møde inviteret ud på skolen, så
mødet afholdes dér. Vi glæder os til at få skolen mere inkluderet i byen.
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Diskotek

Og nu vi er ved det med børn – Så skal vi da også
nævne, at vi igen holder Diskofest fredag den 3. marts i
Boeslunde Hallen. Det har været så stor en succes de
sidste mange gange og antallet af børn, der kommer og
fester med os, er stødt stigende for hver gang.
Vi holder det igen i hallen, da festen simpelthen er
”vokset ud af” præstegårdsladen. Det er så super fedt,
at der kommer børn og unge mennesker både her fra

byen, men også fra de omkringliggende byer.
Vi har haft besøg blandt andet fra Vemmelev, Skælskør, Korsør, Slagelse og
Bisserup.
Tak for jeres opbakning, vi er helt overvældede over succesen.
Vi gør alt hvad vi kan for at passe på alle de unge, der er spærret af udenfor
og der er faste ”vagter” udenfor, så alle kan føle sig trygge ved at være der.
Vi er også rigtig glade for al den frivillige hjælp vi får, at nogen gider bruge
en aften med os og de unge.
Og ikke mindst alle de frivillige unge hjælpere, vi håber det kan give dem
lysten til en dag at ”drive” Lokalrådet videre, når vi andre bliver for gamle
og trætte….

Vi ønsker alle et dejligt og solrigt forår

– de bedste hilsener fra Boeslunde Lokalråd/Mette
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Formanden har ordet...

Meget er ændret, siden Boeslundebladet sidst udkom - vi har holdt et
idémøde for sognet, menighedsrådsformand P.F.Ettrup er død, og rådet har
omkonstitueret sig (se nedenfor).
Der ligger nogle store arbejdsopgaver for rådet det næste stykke tid:
Dels skal vi have valgt en god præst til kirken og sognet, dels skal vi finde
en ny fast organist, dels skal vi gøre boligen indflytningsklar til den nye
præst. Vi håber, at vi igen kan lave et trygt og hyggeligt kormiljø, og at vi
på sigt får gang i lidt flere aktiviteter - der sker allerede noget efter påske
(se nogle sider fremme).
Vi glæder os over fortsat at være et sogn, som har sin egen kirke, og vi er
glade og taknemmelige for den opbakning vi får, også i svære tider.

Villy Jørgensen
Formand

Konstituering

Efter Formand Per F. Ettrups bortgang har menighedsrådet konstitueret
sig således:
Formand Villy Jørgensen: formand4242@gmail.com, 40 81 52 32
Næstformand Lonnie B. Andersen: burkal.andersen@gmail.com,
mobil 40 94 64 74
Kirkeværge Anette Mortensen: kirkevaerge4242@gmail.com
Kasserer Charlotte Bang Cruse: boeslunde.mhr.kasserer4242@gmail.com,
mobil 23 32 68 36
Sekretær Ida Fogh Kiberg: 31 50 49 89
Kontaktperson Linda Andersen: kontaktperson4242@gmail.com,
mobil 28 51 71 07
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P.F.Ettrup in memoriam

Søndag den 22. januar afgik menighedsrådets formand Per Faartoft Ettrup
ved døden efter mange års sygdom.
Ettrup var uddannet i militæret, havde en uddannelse i kunsthistorie og
arbejdede i mere end en menneskealder på Det kongelige Garnisons-
bibliotek. Hans passion var historie, ikke mindst de gamle danske
herregårde, og i mange år var han også medlem af et historisk
danseensemble; i de senere år gik han meget op i quiz-aftener med andre
beboere på Østerbro i København, hvor han boede i over 30 år.

I 2015 vendte han tilbage til fødesognet Boeslunde, og han valgte i 2016 at
gå ind i menighedsrådet, hvor han blev formand, trådte ud en periode, og
han var ved sin død igen formand. Det siger noget om hans trofasthed og
æresbegreber, at han sygdommen til trods deltog i sognemødet den 12.
januar.
Billedet er venligst stillet til rådighed af Kristeligt Dagblad
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Søskendejalousi og fællesskab

Min bror og jeg har ikke altid været lige gode venner. Som børn kunne vi
slås og sladre til vores forældre, men det meste af tiden gik det jo rigtig
godt, hvad end vi legede med Legoklodser, eller vi drønede rundt i haven
og på vejen.
Gennem årene har vi fra tid til anden været uenige, men langt det meste af
tiden har vi det godt sammen, og hvis vi i vores arbejde står med en eller
anden hårdknude, véd vi, at den anden kan se de vinkler, vi hver især
måske overser. Vi kan tale om ting fra fortiden og tale om, hvor forskelligt
vi har oplevet noget, og fordi vi kender hinanden så godt, kan vi også nogle
gange rulle med øjnene, når den anden er på vej ud af en eller anden
tangent, som vi genkender.
Sådan er det at være familie, Selvfølgelig er der familier, som er velsignet
med at være hinandens bedste venner hele tiden og uafbrudt, men så er der
som regel en onkel eller en kusine, som er faldet lidt ved siden af, og det
véd alle, og det navigerer man i. Vi behøver ikke at elske hver og en, men
vi kan smile lidt af dem, som ikke ligner os, og gennem smilet finde ud af
at leve med dem.
I familier med fysisk eller psykisk misbrug kan man nå derud, hvor man
for at overleve er nødt til at lukke døren for den, som gør ondt. Selv om
man kender til vedkommendes positive sider, kan en misbruger stjæle så
meget fra sin familie, eller et voldeligt menneske ødelægge så meget for
andre, at der ikke er anden udvej end at afskære forbindelsen til det
menneske. Det gør ondt, med mindre man gør sig følelseskold, og at være
følelseskold er altid en overlevelsesmekanisme, hvad end det er for noget,
som sker nu, eller for noget i fortiden.
Vi nærmer os Påske, og dén højtid er logisk set sværere at forholde sig til
end den, hvor et lille barn bliver født til Jul.
Tiden op til Påske handler om ødelæggelse: Om Judas, som forråder Jesus;
om Peter, som ikke vil kendes ved Jesus, da han er taget til fange; om
folket, der hyldede ham som konge Palmesøndag, men råber ”Korsfæst
ham!” Langfredag.

Præstens klumme
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Tiden op til Påske handler om afsked med venner og familie, om smerte,
ensomhed og død, men Påskedag handler om modsætningen til alt det.
Lyset brager ud af Påskemorgen – se bare på kirkens altertavle! Dér har
kunstneren vist os, at det handler om Boeslunde sogn, fordi dér for
fødderne af den opstandne frelser vokser anemoner. Oprindelig skete det
hele et andet sted, som man kan se på det gammeldags tøj, men
anemonerne fortæller, at nu sker det hos os i Boeslunde, Danmark.
Hvad er det så, der sker?
Det er meget voldsomt, det, der sker, og hvor vildt det er, kan vi se af, at
det kun kan illustreres med, at et menneske dør en forfærdelig død for
bagefter at vinde over døden og stå op til evigt liv. Vi har ikke rigtig nogen
erfaringer af vores egne at hænge det op på – det er simpelthen for
dramatisk – og derfor bruger kunstnerne også de vildeste billeder for at
beskrive det, og alligevel bliver billederne som regel for sødladne og ikke
radikale nok.
Der sker det, at det, som er gået i stykker, bliver helt, at den lidelse, et
menneske har været igennem bliver helet. Prøv at tænke på, hvad du selv
har, som smerter for alvor. Hvad ville det betyde for dig, at lige netop dét
blev helet? Og forestil dig så en heling, der er ti eller tusind gange mere
kraftig.
Tidslinjen er flydende, ligesom den er på altertavlen, for på den ene side er
det Guds ønske, at vi skal opleve det lige her og nu; på den anden side er
der hemmeligheder, vi først får indsigt i, når vi giver slip på alle vores egne
små og store projekter.
Det er muligt allerede i dette liv at opleve, at noget, som var brudt, bliver
helet – det ”nemmeste” er selvfølgelig der, hvor vi er store nok til at sige
undskyld og mene det. Eller der, hvor vi holder op med at plage os selv
med et savn eller noget, vi eller andre har gjort forkert; vi har lov til ikke at
plage os selv med det hele tiden, og dér ligger begyndelsen til heling.
Vi har lov til at parkere tingene hos Gud. Vi har lov til at fortælle den
allestedsnærværende om det, som fylder, og at parkere det, vi ikke kan gøre
noget ved, dér. Hvad end det er vores egne dumheder, savnet af et elsket
menneske, eller et familieforhold, som er gået i stykker.
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Gudstjenester
12. marts 10.30 Gudstjeneste
26. marts 10.30 Gudstjeneste (sommertid!)
  6. april   17.00 Skærtorsdag
 7. april    10.30 Langfredag
 9. april    10.30 Påskedag
23. april   10.30 Gudstjeneste
 5. maj        9.30 Konfirmation (Skælskør Skole)
 5. maj      11.30 Konfirmation (Lille Egede Friskole)
14. maj     10.30 Gudstjeneste
28. maj     10.30 Pinse
11. juni     10.30 Gudstjeneste
Ved konfirmationerne er der ikke kirkekaffe efter gudstjenesten.

Har du prøvet at blive tilgivet for noget dumt, du har gjort? Så véd du også,
hvilken lettelse det er at blive tilgivet, og hvordan det får dig til at holde
mere af det menneske, som har tilgivet dig. Måske tænker du ikke på det
hver dag, men det gør noget ved fællesskabet mellem dig og det menneske
– det gør det stærkere.
I de fællesskaber, vi lever i, er vi nødt til at lære at tilgive hinanden – ikke
for alt, men for en hel del. Selvfølgelig skal misbrugere af den ene og den
anden slags ikke have frit spil, men i den mere almindelige ende af skalaen
gør det godt for både den, som tilgiver, og den, som bliver tilgivet.

Og når vi ikke kan selv, så er det godt at komme et sted, hvor vi kan høre
om, at vi alle sammen begår fejl, men at der er en kærlighed, som er større
end menneskers kærlighed – en kærlighed, som tager det på sig at rette det
op, som vi ikke selv magter.

Det har vi brug for at høre sammen, for at det også skal få konsekvenser i
vores liv her og nu. For at vi skal kunne bringe noget mere end os selv ind i
vores liv og fællesskaber.
Birgitte Saltorp
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Kl. 11.30

Amanda Luna Mejdahl Göttsch

Asger Secher Aggergaard Andersen

Benedicte Grønnegaard Lauridsen

Emil Fuglsang Wimmer

Lærke Arendal Jensen

Malte Lyndgaard Freeman

Marta Correll Wesselhoff

Oliver Braager

Silas Carøe Leong Fischer

Sofie Jensen

Solbjørk Ida Damgaard Strand

Victoria Hindkjær Lindhardtsen

William Alexander Christensen

Xander Maimann Münkel

Kl. 9.30

Kasper Mikkel Larsen

Luka Andrew Carlson

Lærke Ginnerup Hansen

Mads Rolsted Grevelund

Malthe Tram Nissen

Martinus Duch Kristensen

Merle Skovgaard Madsen

Rosa Sofie Wismarch Mørch

Konfirmationer i Boeslunde
kirke

den 5. maj 2023
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Kontaktoplysninger
Præst: Birgitte Saltorp, Sønderupvej 11, 4242 Boeslunde.
Telefon: 23 64 34 97. E-mail: bsa@km.dk
Organist: (vakant)
Graver: Asger Hansen, Rennebjergvej 55, 4230 Skælskør.
Telefon 24 43 89 15. E-mail: boeslunde.graverkontor@mail.dk
Laden, udlejning: Lone Meyer Telefon 61 28 81 88.
E-mail: meyer1901@hotmail.dk
Al telefonisk henvendelse vedr. udlejning af Laden skal ske på hverdage
efter kl. 18.00.

Kristuskransen – eftertanke og meditation

Nogle gange er det rart at blive stille og at have noget
positivt at fylde stilheden med. Derfor vil vi i tiden fra
Påske til Pinse arbejde med Kristuskransen, som er en
moderne nordisk måde at arbejde med tro. Vi vil tale om
perlernes indhold, om hvad der sker i verden, og hvordan
det passer perlerne, og vi vil bruge kransen til meditation.
Kom og vær med! (Kranse kan lånes.)

Birgitte Saltorp introducerer Kristuskransen og nogle af dens mange
muligheder..
Vi mødes i Sognehuset:

Tirsdag den 11. april kl.19.00 til ca.20.30
Tirsdag den 18. april kl.19.00 til ca.20.30
Tirsdag den 25. april kl.19.00 til ca.20.30
Tirsdag den 02. maj  kl.19.00 til ca.20.30
Tirsdag den 09. maj  kl.19.00 til ca.20.30
Tirsdag den 16. maj  kl.19.00 til ca.20.30
Tirsdag den 23. maj  kl.19.00 til ca.20.30
(Undskyld til håndboldfolket, som træner samtidig!)
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Kvindetræf
Torsdage i lige uger i tiden

1900-2130
ved

Ellen Margrethe Kudsk Warming
telefon 3036 8557

Strikkedamerne
Torsdage i ulige uger

i tiden 1400-1600
ved

Tove Bejerholm
telefon 6171 6493

Tirsdag den 7. marts: Leif Fabricius, tekstforfatter og foredragsholder,
fortæller om ”En sund sjæl i et sølle skrog”.
Tilmelding til spisning den 21. marts.
Tirsdag den 21. marts, kl. 1230: Afslutning med spisning og
underholdning med Old fashion”. Pris kr. 100,00.

Møderne foregår i Præstegårdsladen i Boeslunde og begynder kl. 1400,
hvis ikke andet er oplyst

Husk fra sæson 2023-2024 koster medlemskab, kaffe og foredrag kr.
250,00 – men husk ligeledes selv at medbringe kage!

Hyggeklubbens bestyrelse består af følgende:

Formand: Villy Jørgensen      40 81 52 32 hygge4242@gmail.com
Næstformand: Tove Beierholm    6171 64 93
Kasserer: Birthe Nielsen           20 74 05 26
Sekretær: Jane Johansen                23 63 30 03
Menigt medlem: Peder Elbæk        53 26 14 59
Rep. for menighedsrådet: Birgitte Saltorp, 23 64 34 97

Boeslunde Sogns Hyggeklub



BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING
Formand/
folkedans

Birgit Falkenberg
Kærebjergvej 20
4242 Boeslunde

58 14 03 34 / 22 74 65 91
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 Lise Antonsen
Attekøbsvej 1
4220 Korsør

 58 38 60 70
la@bogin.dk

Gymnastik /
børneidræt

Minna Rasmussen
Boeslunde Byvej 18
4242 Boeslunde

29 85 03 38
peerminna18@gmail.com

Bestyrelses-
medlem

Charlotte Bang Cruse
Rennebjergvej 140
4242 Boeslunde

23 32 68 36
c_cruse@live.dk

Kasserer Vivi Thiemer
Vester Bøgebjergvej 68
4220 Korsør

53 62 50 08
vivi_thiemer@hotmail.com

Håndbold Pia Sørensen
Svalevej 17
4220 Korsør

58 38 04 91 / 22 61 00 31
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 Mette Hegelund rygaardhegelund@gmail.com 51 84 02 01
Næstformand Leo Thonesen Leothonesen@hotmail.com 30 70 42 86
Bestyrelse Bjarne Rasmussen bjarnelindras@gmail.com 40 15 19 63
Bestyrelse Brion Grønbæk skydesmolf@live.dk 26 46 44 66
Bestyrelse Jeppe Reitan jeppereitan@gmail.com 20 90 54 07

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

Sekretær Trine Niemann 51 9068 16
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Næste nummer af Boeslundebladet udkommer i august 2023.
Sidste frist for aflevering af indlæg er søndag d. 06.08. 2023

Boeslunde


