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BOESLUNDE BOLDKLUB
Formand Allan Frederiksen 29 67 85 35 allon@mail.dk
Næstformand Jeanette Kiellberg 51 78 43 54 kiellberg75@gmail.com
Kasserer Eva Rehder 51 92 04 49 evarehder56@gmail.com
Senior/veteran
DBU/DGI

Kurt Petersen
Kenneth Johansen

40 57 58 70 kurtb.petersen@gmail.com
24 28 33 06 kjo@slagelse.dk

Ungdom Gudni Sigurdsson
Allan Frederiksen

42 33 03 96 gudnims@gmail.com
29 67 85 35 allon@mail.dk

Boldbanen Allan Frederiksen
Kenneth Johansen

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

Haludvalg Eva Rehder 51 92 04 49 evarehder56@gmail.com
Hjemmeside Gudni Sigurdsson

Eva Rehder
Kenneth Johansen

42 33 03 96 gudnims@gmail.com
51 92 04 49 evarehder56@gmail.com
24 28 33 06 kjo@slagelse.dk

Sponsorer Jeanette Kiellberg
Kenneth Johansen

51 78 43 54 kiellberg75@gmail.com
24 28 33 06 kjo@slagelse.dk

BB´s hjemmeside: www.boeslundeboldklub.dk

HALFORENINGENS BESTYRELSE
Formand Tommy Bach 21 70 03 42 tommy.bach@c.dk
Næstformand Ole Jensen 21 76 37 98 boeslundehal@gmail.com
Sekretær Eva Rehder 51 92 04 49 evarehder56@gmail.com
Best.medlem Ole Petersen 22 39 29 93 falkenberg.petersen@gmail.com
Best.medlem Birgit Falkenberg 58 14 03 34 falkenberg.petersen@gmail.com
Kasserer Bente Jensen 30 54 03 77 beaje@live.dk
Boeslundehallens hjemmeside: www.slagelse.dk/boeslundehallen

BOESLUNDEBLADETS REDAKTION

Ansvarshavende redaktør Carl Emil Frederiksen 23 10 90 14 cefrederiksen@stofanet.dk

Redaktør Bodil V. Christiansen 30 70 53 10 bodilvoldby@hotmail.com
Bladudvalg, BGF Inger Frederiksen 23 69 11 66 minisalonen@mail.dk

Bladudvalg, BB Else Hansen 21 78 75 03 elsedagmarhansen@hotmail.com

Bladudvalg, Lokalråd Tina Dalsø Larsen 27 62 51 53 tina.dalsoe@gmail.com

Bladudvalg, Kirken P. F. Ettrup 64 63 97 70 pfettrup@gmail.com

Forside:Forår i Apager skov
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Formanden har ordet …
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Foråret siges at være på vej, termometeret viser ikke
mange minusgrader mere og dermed er det så ved at
være slut på vores sæson 2021/2022 her sidst i marts.
Det har jo desværre også i år været et år med corona-
aflysninger, men tak for, at så mange alligevel er dukket
op i de perioder, hvor vi måtte komme i Hallen.

Jeg vil også gerne sige tak til alle jer, der har støttet op om foreningen,
det gælder både aktive medlemmer, vore dygtige instruktører og ikke

mindst mine kolleger i bestyrelsen – uden jer
– ingen forening!

Vi skal dog lige have overstået vores
generalforsamling, som i lighed med de
sidste 2 år afholdes sammen med Lokalrådet
og Boeslunde Boldklub tirsdag den 29.
marts.
Vi har altid brug for friske kræfter, så kunne
du have lyst til at tage en tørn i bestyrelsen,
så hold dig endelig ikke tilbage, det er ikke
hårdt arbejde og vi hjælpes altid ad ved
arrangementer m.m.

Der er i øvrigt et par aktiviteter og hold, som fortsætter et par måneder
endnu med sommertræning, så se nærmere inde i bladet og hold også øje
med  ved Det Gamle Klubhus og tavlen hos Min Købmand
samt vores hjemmeside:  og .

Venlig hilsen
Birgit

mailto:jebc@km.dk
mailto:jebc@km.dk
mailto:jebc@km.dk
mailto:jebc@km.dk
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Zumba

Mandage kl. 18.30-19.30
i Boeslunde hallen

Venlig hilsen Kit Kasted

-Hold dig orienteret på www. bogym.dk

Yoga er for alle og der
kræves ingen erfaring.

Venlig hilsen
                                                     Miee Agnete SwendsenMedbring yogamåtte og tæppe.

I Præstegårdsladen
onsdage 17.45-19.00

Yoga
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50 + motion & velvære

Pas på din krop - styrk den
Coronaen er kommet, - ja, men den må ikke styre vores liv, så det
bliver inaktivt og vi sidder hjemme og “visner”!

Vi har i år været 79 tilmeldte på 50+ og stoleholdet og
det er rigtig dejligt at se så mange aktive møde op i
hallen, med lyst til motion og velvære, trods corona!
Denne sæson har heldigvis kun haft en kort nedlukning

omkring jul - og vi passer på hinanden og os selv, med god afstand
og afspritning - så trods corona og regler - har det været en god
sæson, med stort fremmøde og højt humør og energi.

Vintersæsonen slutter den 23. marts -med lagkage og hygge!
Forårssæsonen starter 6. april og slutter 25. maj og koster

150 kr.
På gensyn!

Inger (2369 1166) og Minna (2985 0338)

P.S. Ladywalk mandag 30/5-22

Er der nogle, som går og tænker, det må jeg også prøve,
SÅ BARE KOM

og oplev vores gode fællesskab, hvor mottoet er
“VI GØR HVAD VI KAN”
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BADMINTON
Som alle ved, blev der også i denne sæson lukket ned for
badminton. I december blev der så åbnet for spillet igen. Dette
medførte, at vi kunne holde en juleturnering, samt efterfølgende
julefrokost.
Vi er nu gået gang, med den sidste måned af vintersæsonen, så
badmintonudvalget vil sige mange tak til gamle og nye
medlemmer.
Sidste spilledag i vintersæsonen for voksne
 fre.d.25. marts / man.d.28. marts./ ons. d.30. marts.
Tilmelding sommerbadminton ons.d. 30. marts kl.
19.00 i klublokalet.
Tider til sommerbadminton: Onsdag 16.00 – 17.00
                       17.00 – 18.00
                       18.00 – 19.00
                       19.00 – 20.00
                       20.00 – 21.00
                       21.00 – 22.00

Fredag  15.00 – 16.00
                                                   Fællestræning
                                                            16.00 – 19.00

For vinterspillere er sommerbadminton gratis.

Nye spillere for sommerbadminton  kr. 150

Ved betalt vinterkontingent er fællestræning gratis,
ellers er det  kr.200.
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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
Tereza Andersen tlf. 31239134, teztezzer@gmail.com

Fællestræning.: Tomas Mogensen på tlf. 21440502

Junior- og børnehold

For vores 2 børnehold er det også ved at være
slut med træningen, sidste spilledag er onsdag
30 marts.

En stor tak til de børn og forældre, som mødte
op for at spille, samt en tak til trænerne.

 PS.
Sæt x i kalenderen lørdag d.9 april.

Vi afholder vores årlige doubleturnering,
med efterfølgende spisning
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Tennis

Indesæsonen er slutter med udgangen af
april og jeg håber, at de tilmeldte spillere
har fået lidt ud af det, på trods af forskellige afbrydelser!
Udesæsonen starter med tilmelding søndag 24. april-22
kl. 11-12. Om spillet kan starte den dag, afhænger som
sædvanlig af vejret, men vi krydser fingre for godt
tennisvejr og en god sommersæson.

På gensyn. Bodil
(Jeg kan kontaktes på tlf. 30 70 53 10)

v. Bodil Voldby Christiansen

Så er der liv i hallerne igen.
Hvor er det bare dejligt, vi håber det
fortsætter �
Vi er godt i gang efter jul, hvor vi spiller i

Serie 2 B-rækken, da vi tabte alle kampe før jul.
Der i skrivende stund spillet 4 kampe, hvor vi har vundet de 3. Så det er
en god start vi har fået.

Der har været vist lidt interesse for, at vi måske til næste sæson, kunne
oprette et damehold mere, samt et herrehold, så nu må vi se hvad der
sker.
Så sidder du derude og tænker, at du kunne tænke dig, at spille lidt bold,
så kom i hallen og prøv at træne med
os og se om det er noget for dig. Øvet
eller uøvet så er du velkommen.

Håndboldafd.

Træningstiderne er:
Tirsdag kl. 19.00 – 20.30

Og nogle fredag kl. 19.00 – 20.15
(aftales tirsdagen inden)

Håndbold
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Folkedans
Er ved at være slut for denne sæson, vi vil lige være at
finde til vores ”lagkagedag” (Legestue, hvor alle er
velkomne den 31.3.), men ellers har vi vores sidste
danseaften torsdag den 7. april.

Tak for en god sæson trods nedlukning i en periode 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
Har nu været i gang siden august igen og det fungerer stadig rigtig
godt med omkring 15-20 motionister hver tirsdag formiddag.
Rigtig mange tak til Vibeke, som er med til at sørge for at alle får
rørt sig og til Else Nyvang for at stille op som hjælp, når vi andre
har været forhindret.

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.

 regner vi også med snart kommer i gang
igen, så hold øje med vores opslag på Facebook under
BGF – Boeslunde Gymnastikforening.
Kommunen har også snakket lidt om at gøre noget
ved den gamle , så måske sker der også
noget her.
Sidste Nyt er et  stativ, som Kommunen har bevilliget
penge til og som mændene fra Mænds Mødested arbejder på at
stille op til brug for de unge, som gerne vil træne basketball. Måske
er det nået at blive stillet op, når bladet udkommer ellers er det tæt
på.
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KRÆMMERMARKED
I  BOESLUNDE-HALLEN

søndag den 3. april 2022
kl. 10 – 15

Kom og gør en god handel!

Start oprydning – lej et bord

Pris: 150 kr. pr. bord

Bindende betaling ved tilmelding
Kontakt:Inger 23691166  Judith 61375041

Kom også og nyd en kop kaffe/kage/pølser

-og andet godt!
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Repair Café i Boeslunde?

Den 5. marts åbner der en
Repair Café i Bisserup, var
det en ide at starte en op her
i Boeslunde?

Vi har jo et fint værksted/café i Mødestedet,
så kunne du tænke dig at deltage, det vil
måske bare være en eller to dage om
måneden ca. 3 timer pr. gang, så hold dig
ikke tilbage, men lad os høre fra dig.
Der kan blive brug for syere, mekanik- og
elektronik-fixere, nogen, der kan noget med
træ, PC eller noget helt andet.

Repair Cafe er et bæredygtigt udviklingskoncept, der
stammer fra 2013 med omkring 65 afdelinger i hele Danmark, det er et
non-profit initiativ, hvor frivillige ildsjæle mødes og tilbyder lokale borgere

at reparere defekte
genstande, som ellers var
blevet smidt ud. Det kan
også foregå i et lokalt
samarbejde.

Se mere på
repaircafedanmark.dk

Er det jer, der
reparerer ting?
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Boeslunde Aktivitetshus/Mødestedet/Det
gamle Klubhus? – 

, nu skal vi
nemlig se at få lavet et skilt til huset.

Har I set, vi har gennem de sidste par år fået ordnet
en hel del omkring huset – pæne fliser og nu også 2
lamper på huset samt det pæne plankeværk med opslagsskabet foran
indgangen til huset.

Mænds Mødested står i princippet kun for serviceringen af huset plus de
grønne områder.
Ind i mellem håber vi, at huset kan bruges til nogle aktivitetsdage ligesom
dragedagen i sin tid, f.eks. en dag, hvor man kunne komme og save med
løvsav eller lignende - også for børnene eller selv bygge fuglehuse,
naturligvis med hjælp.

Man kunne måske også forestille sig, at der
kunne være mulighed for nogle at mødes over
en kop kaffe eller en snak i stedet for, man
sidder alene derhjemme - eller hvad med et
parti skak, et slag kort eller lignende?

Kontakt en af mændene i gruppen eller ring til
Ole 22 39 29 93, hvis du kunne tænke dig at se
nærmere på huset eller mulighederne.

Venlig hilsen
Mænds Mødested

?
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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. 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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Som det nu er blevet en tradition afholder vi

 Fælles
generalforsamling

tirsdag 29. marts 2022
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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Formandens ord

Vinternyt fra BB

I løbet af vinteren er der blevet trænet som vanligt torsdag i Boeslunde
hallen, fredag i Korsør hallen.

Som noget nyt har vores nyeste
tiltag Bold og Bevægelse for de helt
små, trænet søndag formiddag.

Det hele har ”som vanligt” været afbrudt af lidt corona pause.
Den var heldigvis ikke så lang, så den påvirkede indeturneringen, som i
skrivende stund er i afsluttende fase.
Nogle af holdene har også vedligeholdt formen udendørs og vi er så småt
begyndt at kigge på opstart og træningstider.

Se mere om det på vores hjemmeside eller opslag
hos Min Købmand eller vores nye fælles
opslagstavle ved indgangen til banerne
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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

Toften 6 4230 Skælskør
tlf.: 30 52 35 53

Mail: thp@holms-knivservice.dk

-SLIBNING
-SALG AF KNIVE

Åbningstider:
Tors-fredag kl. 13-18

mailto:kim@stap.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

mailto:kim@stap.dk
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Ungdomsafdelingen

Resultater

U 11 blev 3-er, marginalt efter 2. pladsen i finalestævnet.

U15 blev fire i et meget tæt finalestævne.

U16 blev 2er i deres pulje

U16 Futsal er kvalificeret til Final Four i Roskilde.

U9 skal også til finalestævne i marts.

U14 har koncentreret sig om vinterboldturneringen udendørs, men har
haft mange aflysninger pga corona, så der er en del kampe tilbage.

Stor tak til alle vores frivillige trænere for at holde godt gang i klubben
og vi glæder alle til at komme på græs og komme i gang med
forårsturneringen med masser af bold og tilskuere på sidelinjen

Forza BB
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Brugsercup

Vi afholdte årets Brugsercup fredag den 11 februar. Som vanligt blev det
en aften med tætte kampe mellem hold sammensat via lodtrækning.
Aftenens absolutte hovedpunkt er sjov, hygge og masser af bold, og det
levede den fuldt op til!

En stor tak til Min Købmand (Thomas) for støtte til præmierne og tak til
Jon og Benja for tjansen ved dommerbordet

Der var selvfølgelig også nogle vindere i stævnet.

På billedet ses vinderholdet til venstre og nr. 2 til højre
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Nyt fra Lokalrådet –

Juletræstænding
Siden sidste nummer af bladet, har
Lokalrådet sammen med
Erhvervsnetværket og Butiksforeningen
afholdt årets juletræstænding.
Det var en stor succes med ca. 250
deltagere.

Tak til alle der dukkede op og var med til at gøre dagen både hyggelig og
festlig.

Tak til rytterne for et flot juleridt rundt i byen som optakt til
juletræstændingen.

Diskotek

I efteråret afholdt vi for første gang i 2 år
sodavandsdiskotek. Det var en kæmpe succes og
deltagerne syntes der var meget lang tid til næste
disko i efteråret 2022. Vi har derfor allerede planlagt
næste disko fredag den 11. marts.
Det foregår som sædvanligt i Præstegårdsladen, så lad
de unge mennesker kridte danske skoene og send dem
trygt afsted.

Hold øje med invitationen på Lokalrådets Facebookside.

Tak til
Skælskør Juletræsplantage

og Boeslunde Butiksforening
som i samarbejde med

Min Købmand
delte gratis æbleskiver ud!
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Generalforsamling

Lokalrådets generalforsamling foregår tirsdag den 29. marts og som
sædvanligt er det sammen med Boldklubben og Gymnastikforeningen, så
sæt kryds i kalenderen.
Det afholdes i hallens cafeteria fra klokken 18.00 og vi starter som
sædvanligt med lidt at spise, før vi skal til den alvorlige del af aftenen!

Har du lyst til at være en del af Lokalrådet, så kontakt en fra bestyrelsen
– vores kontaktoplysninger står sidst i bladet.

Sankt Hans
Lokalrådet planlægger igen i år Skt. Hans aften, da vi nu kan samles uden
restriktioner og forbud.
Vi glæder os til at se jer alle sammen i Mindeparken.
Programmet vil blive offentliggjort på et senere tidspunkt.

LUP-gruppen

Fra LUP-gruppen, der fungerer som et udvalg under Lokalrådet, forlyder
det, at byggeriet af boligerne på Borgbjerg Vænge skrider planmæssigt
frem.

Slagelse Boligselskab oplyser, at de forventer at lodtrækningen blandt dem,
der har skrevet sig op, forventes at finde sted i slutningen af februar måned.

Indflytning sker ad to omgange – henholdsvis den 1. juli og de sidste den 1.
september.

På Lokalrådets vegne
Leo Thonesen
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Det er med stor sorg at bestyrelsen for

Boeslunde sogns butiksforening har

modtaget besked om at vores afholdte

formand, Kurt Stilling, pludselig er død.

Kurt har været aktiv i bestyrelsen for Brugsforeningen siden 1997 og

han blev formand for foreningen i 2016.

I bestyrelsessammenhæng vidste man, at formanden ikke vaklede,

men var vedholdende omkring sit brændende ønske om at bibeholde

en dagligvarebutik i Boeslunde. Det lykkedes heldigvis, selv om

vejen dertil var både lang og anstrengende og Kurt bærer en stor del

af æren for at det lykkedes.

Kurt var en mand, man kunne stole på, og han udstrålede en

naturlig ro og stabilitet, han var en stærk person, som altid satte

andre før sig selv

Kurt var altid i godt humør uanset hvor turbulent hans omverden

var, og socialt var han et dejligt menneske at være sammen med.

Vi skylder Kurt en kæmpe tak for hans arbejdsomhed og store

engagement i Brugsforeningen/Butiksforeningen.

Butiksforeningen har mistet en dedikeret og dygtig formand, som vil

blive savnet

Æret være Kurt Stillings minde

Bestyrelsen ved Boeslunde sogns butiksforening

Mindeord om Kurt Stilling
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Hvem har adgang til menighedsrådets møder?
Dette var overskriften på en artikel i Menighedsrådenes Blad, nr. 10 af
2021.
Den lyder som følger:

Menighedsrådsmøder er offentlige
Når menighedsrådet holder menighedsrådsmøde, er mødet offentligt. Det
vil sige, at offentligheden skal have mulighed for at overvære
menighedsrådets drøftelser og afstemninger.
Tilhørerne skal dog forholde sig i ro under mødet, og tilhørerne har ikke
mulighed for at stille spørgsmål eller deltage i debatten.
Stedfortrædere/suppleanter, der ikke i medfør af menighedsrådslovens § 13
er indkaldt til mødet, har naturligvis samme ret som andre tilhørere til at
overvære rådets drøftelser og afstemninger, men de må heller ikke stille
spørgsmål eller deltage i debatten.

En sag for lukkede døre
Der er adgang til at behandle enkelte sager for lukkede døre, når der ved
sagens behandling vil blive eller forventes at blive fremlagt fortrolige
oplysninger.
Beslutningen, der skal fremgå af protokollen, skal således være begrundet i
den enkelte sags karakter. Hensynet
til at opnå en fri og åben debat kan
ikke begrunde dørlukning.
Spørgsmålet om, hvorvidt en sag
giver grundlag for dørlukning, skal
forhandles for lukkede døre, hvis det
bestemmes af menighedsrådet eller
formanden. Lukkes dørene, er det
som udgangspunkt kun medlemmer
af menighedsrådet, der kan være til
stede under behandlingen af sagen.

Formanden har ordet...

Espe Strand
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Når sagen er færdigbehandlet, er mødet igen offentligt.
En eventuel medarbejderrepræsentant har dog også ret til at deltage i de
møder, hvor en sag skal behandles for lukkede døre.
Medarbejderrepræsentanten har således også ret til at deltage i
menighedsrådets møder vedrørende ansættelse af præst. Men efter
menighedsrådslovens § 27, stk. 5 kan medarbejderrepræsentanten ”ikke
deltage i forhandling i sager om ansættelse af kirkefunktionærer og i sager,
er angår andre funktionærer ved kirken og kirkegården”.
Menighedsrådet kan tillade, at personer, ansatte af menighedsrådet – fx
kordegnen – også overværer behandlingen af sager for lukkede døre. Det
samme gælder andre relevante personer – fx en sagkyndig, når det er
ønskeligt af hensyn til sagens oplysning.

Udvalgsmøder
Udvalgsmøder er i modsætning til
menighedsrådsmøder ikke
offentlige. Det vil sige, at
offentligheden ikke har adgang til
at overvære møderne, og hverken
menighedsrådet eller udvalget han
beslutte, at offentligheden skal
have adgang til at overvære
udvalgsmøder.

Når dette indlæg er valgt, skal det først og fremmest ses på den glædelige
baggrund, at nogle af ’offentligheden’ ved det sidste halve års møder er
fremmødte – og vær fremadrettet hjerteligt velkomne!

Mange tak til Claudia Mørch for de stemningsfulde billeder af de helt
sikkert meget kolde vande – årstiden taget i betragtning.

Vester Bøgebjerg Strand
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Præstens klumme
Bjarke Pihl Mørch

Der er mange gode grunde til at bo i Boeslunde. Købmanden har for
eksempel noget skønt, frisk bagerbrød. Og jeg har for eksempel for vane at
tage en tur ud at kigge på sognets gårde. Nogle gårdejere har i tidens løb
været så rare at sætte en sten ude ved vejkanten med gårdens navn – eller at
få det skrevet med store bogstaver på én af bygningerne. Andre steder er
navnet lidt mere hemmeligt, og så må man i stedet spørge ét af de lokale
orakler eller konsultere én af vor tidligere graver Finns glimrende bøger.

En anden ting, som man ikke med alverdens vold og magt kan holde sine
øjne fra at kigge på, er naturen i sig selv.
Hér for nylig var jeg gået helt ned, fordi jeg havde arbejdet alt, alt for
meget og fået læst alt, alt for lidt latin. Så er naturen en sand gave fra
himlen, der bare bliver ved og ved med at give – og endda helt gratis.

På det seneste har min kære kone også været rundt på lange daglige
traveture i sognet – og allerhelst nede i retning af havet. Eftersom moderne
mennesker jo altid har
et kamera i lommen, har
hun såmænd også
undervejs fået taget
nogle billeder af vor
storslåede natur. Selv er
jeg ikke særlig moderne
– jeg glemmer gerne
min telefon, og når jeg
endelig husker den, får
jeg kun fotograferet
svampe. Men lidt har
også ret.

Skælskør Nor
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Nu begynder vejret jo at blive mildere igen, og så er det rigtig tid til at
komme ud i den friske luft at få bevæget kroppen og givet tankerne frit løb.
Tilbage til naturen! Og når træerne først får blade på igen, ja så bliver sko-
ven som en kirkesal, hvor løvet bruser i vinden som orgeltoner, og fuglene
synger på livet løs som gjaldt det Grundtvigs salmer. Man keder sig aldrig
ude i naturen – og hvis man gør, kan man jo altid tage en dejlig bog med og
sætte sig under et træ at læse.
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Gudstjenester
6. marts 10:30: Højmesse – kirkekaffe

20. marts 10:30: Højmesse – kirkekaffe

3. april 10:30: Højmesse – kirkekaffe

14. april 17:00: Skærtorsdag med spisning

15. april 10:30: Langfredag

17. april 10:30: Påskedag – kirkekaffe

1. maj 10:30: Højmesse – kirkekaffe

13. maj 9:30: Konfirmation (Lille Egede)

13. maj 11:30: Konfirmation (øvrige)

29. maj 10:30: Højmesse – kirkekaffe

12. juni 10:30: Højmesse – kirkekaffe

26. juni 10:30: Højmesse – kirkekaffe

10. juli 10:30: Højmesse – kirkekaffe

24. juli 10:30: Højmesse – kirkekaffe

7. august 10:30: Højmesse – kirkekaffe

21. august 10:30: Højmesse – kirkekaffe
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Formand: Per Faartoft Ettrup, Boeslunde Byvej 122, 4242 Boeslunde.
Telefon 6463 9770. E-mail: pfettrup@gmail.com
Næstformand: Bjarke Pil Mørch, Kirkestræde 4, 4242 Boeslunde.
Telefon: 2364 3497. E-mail: bpm@km.dk
Kirkeværge: Carl-Emil Kronvold Frederiksen, Mosevænget 14, 4242
Boeslunde. Telefon 2310 9014. E-mail: cefrederiksen@stofanet.dk
1. Se afslutningsvis!
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,
Boeslunde.
Telefon 5838 5271 – 4115 2002. E-mail: toftegaard225@gmail.com
2. Se afslutningsvis!
Sekretær: Claudia Mørch, Kirkestræde 4, 4242 Boeslunde.
Telefon: 4148 9178. E-mail: pinocchiokroete@gmail.com
Menigt medlem: Søren Hilbert Hartmann, Boeslunde Byvej 176, 4242
Boes-lunde. Telefon: 2280 8311. E-mail: sabatinis1@gmail.com
Stedfortrædere:
Jørgen Toftegaard Christensen
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. E-mail: boeslunde.graverkontor@mail.com
Bygningskyndig: Thomas Baun Christensen (ikke medlem.)

Præstegårdsladen: Kontakt Lone Meyer for nærmere information – Boes-
lunde Byvej 132, 4242 Boeslunde. Telefon: 6128 8188 efter kl. 1800.
E-mail: meyer1901@hotmail.dk

Kontaktoplysninger for
menighedsråd og ansatte
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1.Ved menighedsrådsmødet den 22. februar forventes Carl-Emils
anmodning om at overdrage funktionen som kirkeværge til Villy Jørgensen
at blive efterkommet.
2. Ved e-mail af 31. januar har Helen anmodet om at udtræde af
menighedsrådet den 1. april, hvilken anmodning på samme møde forventes
at blive efterkommet – funktionen som kasserer vil da og indtil videre være
vakant.

Følg i øvrigt med på vor hjemmeside og facebook!

Stående udvalg
Kirke- og kirkegårdsudvalg: Hele menighedsrådet med undtagelse af
kirkeværgen.
Valgudvalg: P.F.Ettrup (formand), B.P.Mørch og S.H.Hartmann

Ad hoc-udvalg
Ladeudvalg: C.-E.K.Frederiksen (formand) (Villy Jørgensen,)
G.S.Mortensen samt L.Meyer (tilforordnet.)
Aktivitets- og informationsudvalg: S.H.Hartmann (formand),
L.B.Andersen og B.P.Mørch (kontaktperson til hyggeklub og kvindetræf.)
M.Kjærulff (tilforordnet.)

Boeslunde Sogns Hyggeklub

Klubbens aktiviteter kan findes på vor hjemmeside eller hentes på
opslagstavlen hos Min Købmand.

Kvindetræf
Torsdage i lige uger i tiden

1900-2130
ved Anni Kiellberg Madsen –

telefon 6127 6067.

Strikkedamerne
Torsdage i ulige uger

i tiden 1400-1600
ved Tove Bejerholm –

telefon 6171 6493
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Boeslunde Kirke
og

Boeslunde Sogns Menighedsråd
ønsker alle

et herligt forår
samt

en solrig sommer

Bemærk i øvrigt, at Præstegårdsladen
atter er åben for leje!

mailto:Bentor6372@gmail.com
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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

Bestyrelses-
medlem

Charlotte Bang Cruse
Rennebjergvej 140
4242 Boeslunde

23 32 68 36
c_cruse@live.dk

Gymnastik /
børneidræt

Randi Ginnerup Hansen
Korsør Landevej 530
4242 Boeslunde

60 81 04 95
randihansen2003@yahoo.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

mailto:Bentor6372@gmail.com
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Boeslunde


