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25. årgang af Boeslunde Bladet kom på

gaden med blad nr. 73.

Det mente vi måtte fejres, derfor havde redaktionen og foreningerne

inviteret til en lille sammenkomst i klubhuset den 11. 03.

Det blev et par hyggelige timer hvor folk fra bestyrelserne og nogle af

vores annoncører og flere af de ”gamle medarbejdere” kikkede ind og fik

en snak om nogle af de ting vi havde berettet om i de mange blade og

foreningslivet i Boeslunde igennem årene.

Bladet var vært med lidt til halsen og ganen, og det blev en god

eftermiddag.

Vi i redaktionen vil gerne takke for fremmødet, også tak til de som

medbragte gaver til bladet på dagen.

25 år er lang tid i bladverdenen, men med trofaste annoncører og

læseværdige indlæg fra vores foreninger, og til tider også fra vores læsere,

tror vi på Bladets fremtid. Husk har du et godt indlæg til Bladet er du altid

velkommen, også gamle forenings oplevelser er vi glade for.

På gensyn.

På redaktionens vegne.

Carl – Emil.

Forsiden: ”Septembers himmel er så blå” - Have og marker bugner af
afgrøder… Dette blad bugner af aktiviteter for os alle!

Efterårshilsen fra Bodil



4

BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Formanden har ordet …

Sæson 2016-2017 er lige om hjørnet og vi håber, vi har lagt et program,

hvor alle kan finde noget at deltage i. Vi har i hvert fald gjort os umage for

at det skulle kunne lade sig gøre, men mangler du noget, hører vi gerne fra

dig.

25. januar 2017 har gymnastikforeningen eksisteret i 150 år og det håber

vi, at vi kan få fejret med maner. Har du e.vt.  en god idé til det, kan du

kontakte os.

Venlig hilsen - og vel mødt i uge 36.

Birgit

-Og så en god lille nyhed!

Trelleborgfonden har bevilget 10.250 kr. til en
børnetrampolin!
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Sæson 2016 – 2017
Mandag
16.00 - 17.00 Puslinge, 3-6 år
17.00 - 18.00 Mini-spring, 6-9 år
18.00 - 19.00   Shorties Urbanize, 6-15 år Mette
19.00 - 20.00   Urbanize, voksne Mette
Tirsdag
10.30 - 11,30   Sjov Motion på Møllebakken (for huskedårlige)
16.15 - 17.45   Parkour, fra (9)10 år; Kristian og Sander
17.30 - 19.00   Boeslunde Springerne, 9-12 år; Kristina, Erik og Isabella
19.00 - 21.30   Håndbold start 9. august
Onsdag
09.00 - 11.45    50+ - Motion og Velvære; Inger og Minna
16.30 - 17.30    Miniton, 5-8 år; Lonnie og Signe
17.30 - 19.00    Badminton, junior; 9 - 15 år; Lonnie og Gitte
18.00 - 22.00   Badminton, voksne
Torsdag
19.00 - 20.30     Håndbold i Vemmelevhallen; start 11. aug.
19.00 - 21.00     Folkedans i Præstegårdsladen start 29. sept.29. t.
Fredag
16.00 - 19.00   Badminton, voksne
Lørdag
08.00 - 13.00  Tennis , indendørs start 8. oktober

Pris:
Puslinge, Mini-spring, Shorties, Miniton, 50 +, Stolehold        300 kr.
Parkour, Boeslunde Spring., Badminton jun., andre voksenhold 400kr.
Håndbold                                         1050 kr.
Folkedans pr. person 460 kr.

Sæsonen starter uge 36 (5. sept.) og i Boeslundehallen, hvor ikke andet er
noteret. Tilmelding første mødedag.                                    Vel mødt!

150 års Jubilæum i2017
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

PUSLINGEHOLD
Sjov, ballade og udvikling. Puslingeholdet er for børn fra 3
år og op. Holdet er typisk børnenes første møde med
hallen og gymnastikken, derfor handler vores timer om
redskaber, leg og udfordringer. Vores mission er at give
alle børn udfordringer og gode muligheder for udvikling.
Vi fokuserer i første omgang på børnenes basale motoriske niveau og
øver bl.a. hoppe, løbe, balance. Derudover øver vi kropsstyrke og
kropsspænding, så børnene kommer til at kende deres krop og dens
muligheder. Vi glæder os til at tage imod nye som gamle gymnaster.

PARKOUR
Vi springer over alt og løber på
væggene. Styrke og
konditionstræning er en fast del af
programmet.
Fra (9) 10 år
Instruktører: Kristian og Sander

MINISPRINGERE  (6-9 år)

De første skridt på vejen til et liv som
gymnast. Gymnastikken er alsidig og
giver børnene mulighed for at lære
deres krop at kende, lærer om dens
muligheder og dens begrænsninger. Vi
leger og træner og har det sjovt. Der er
fokus på basisspring, vejrmøller, flyveruller, håndstand,
trampolinspring og salto og meget mere. Vi tilbyder et sikkert
rum med masser af tryghed og blide skub når det er
nødvendigt. Vi glæder os til at tage imod en masse nye som
kendte gymnaster.

Instruktører: Trine, Henrik og Ronja
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

For danse glade piger og drenge
fra 6-15 år

Det er de sejeste trin, den fedeste musik.
Det er Hip Hop, Steet Dance blandet med
Bhangra. Det er let at lære/følge med, og
man får mulighed for at udtrykke en cool
attitude, samt en groovy og glad følelse,
mens man danser.

Vi ses i Boeslundehallen.

Opstart mandag d 5 september
kl 18.00-18.50

Instruktør Mette Olsen
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

For danseglade unge og
voksne i alderen 15-99 år
Det er Hip Hop, Street
dance, blandet med
Bhangra, Plus Fed musik.

Vi ses i Boeslundehallen
Fra Mandag d 5 sep.

kl 19-19.50

Instruktør Mette Olsen
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

50+  STYRK  DIN KROP

MOTION & VELVÆRE

Ferien er slut - og vi skal til at indhente det forsømte!!!!!

Selv om man startede sommeren med intention om at holde formen,
TROR JEG, at det for de fleste er gået "i vasken".

Derfor skal vi i gang med at indhente det forsømte!

mød op onsdag d.7/9

kl 9.00  i Boeslundehallen

Holdet er for alle M/K, der har lyst til at holde deres krop i form og få sved
på panden,ved hjælp af god musik,forskellige redskaber,og sjove påfund.
MEN man gør hvad man kan, lidt har også ret,og pludselig kan du nå
tæerne!!!!

VEL MØDT TIL  NYE

- PÅ GENSYN

 til mit 50+ hold.

hilsen Inger Frederiksen

(ring hvis du vil vide mere 23 69 11 66)

PS  Er jeg for hård ved dig, eller har du en dårlig dag -så husk du kan
veksle mellem mit gulvhold og Minnas stolehold.
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Så er sommerferien vel
overstået, og vi er klar til at
starte på en ny sæson.

En tak til dem som deltog i
vores doublestævne lørdag
d. 2. april.

Vindere blev:
Små børn:       1.  Nadia Korgaard
                    2.  Naja V. Godtfredsen
                    3.  Laura Frederiksen

Store børn:     1.  Camilla Frederiksen
                    2.  Mark K. Larsen

Voksne:
Damedouble:   1.  Marianne Borgstrøm – Bente Jensen
                     2.  Hanne Astrup – Else Hansen

Herredouble: 1.  Gitte Hansen – Lars Ib Andersen
                     2.  Mogens Andersen – Poul Mikuta

Mixdouble:      1.  Dorthe Hansen – Lars Ib Andersen
                     2.  Bente Jensen Lars Dan Hansen

-Her deltagerne fra
ungdomsrækken

Badminton.
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Badmintonsæson 2016 -2017

Tilmelding og fordeling af tider til voksne:

Onsdag d. 24 august kl. 19.00 i hallens cafeteria.

Første spilledag onsdag d. 31. august

Pris:  400 kr. pr. voksen

      300 kr. pr barn

Alle spillere er velkomnetil fællestræningom fredagenfra 17.00 – 19.00

Haltider:
Mandag: 20.00 – 22.00   (2 baner)
Onsdag: 15.00 – 16.30 og 19.00-22.00

Børnetræning  16.30 – 19.00

Fredag: 15.00 – 17.00
                 17.00-19.00 (fællestræning)
                 19.00-22.00

Kontaktpersoner.
Badmintontider/turnering: Ole Jensen tlf. 21763798     b.o.jensen@os.dk
Boldsalg.  Ole Jensen Neblevej 22
Børnetræning.  Lonnie Frederiksen tlf. 22278407    atterup.auto@mail.dk
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Så er sommerferien slut og vi starter træning op igen d. 9. august 2016.

Grundet det store frafald af spillere sidste sæson, sluttede vi på en sidste

plads i rækken med o vundne kampe. Trods nederlag af forskellige

størrelser, bevarede træner og spillere humøret.

Dette har betydet at holdet rykker ned fra Dame Serie 1 til Dame Serie 2,

men vi har valgt med de spillere vi satser på at have i den nye sæson, at

trække Serie 2 holdet og vil melde det til i Serie 3, så alle kan få noget ud

af det.

Der var ikke tilmeldt noget sommerhold og vi havde ingen på Agersø.

I skrivende stund ved vi ikke hvor mange der kommer til træning, men vi

håber at se de fleste af de gamle spillere fra sidste sæson og forhåbentligt

nogle nye.
Træningstiderne vil være følgende:
I Boeslunde Hallen: Tirsdag: 19.00 – 20.30
(Fredag: 19.00 – 20.30) (vi venter med at starte
fredagstræningen op til vi ser hvor mange vi bliver)
I Vemmelev Hallen: Torsdag: 19.00 – 20.30

Vel mødt til gamle som nye spillere!
Håndboldafdelingen

Krolf
Vi er jo på grund af det kolde og våde forår og
begyndelsen af sommeren ikke rigtig kommet i gang
med Krolf i år.
Men vi har stadig udstyret og har nogen lyst til at stå
for det, kan vi hurtigt etablere banen igen.

 Ring til mig Tlf. 22 74 65 91, hvis det lige er dig.

Håndbold
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Vores dejlige tennisbaner er desværre igen i sommer
blevet brugt alt for lidt.
Men det er ikke kun i Boeslunde det er et problem, rigtig mange steder
meldes om tilbagegang i denne sport, og jeg kan kun sige, de går glip af
dejlig motion i det fri.
Også for børnenes vedkommende er det op ad bakke. Men vi har i år haft 6
børn til træning under Peter Ninn.
Børnene slutter sæsonen mandag d. 19 sept. og banerne lukkes ned d.23
okt.

Der bliver mulighed for indendørs tennis (ikke for
børn!) lørdage fra kl.8.00 - 13.00 med start d. 8 /10-16.
Pris 400 kr.

For tennisafdelingen Inger Frederiksen

TENNIS

FOLKEDANS
Efter en fin sæson med 32 dansere og en dejlig sommerfest hos Inger og
Arne med kaffe og lagkager, dans på græsplænen og senere afspisning af
den medbragte mad, håber vi, at alle møder op igen og meget gerne også
nye, der har lyst til at lære – eller danse folkedans.

Torsdag den 29. september i Præstegårdsladen kl. 19.00
Vi danser først ca. ½ time, holder en lille pause inden næste ”halvleg”, kl.
ca. 20.30 er det tid til at nyde den medbragte kaffe/te og så synger vi et par
sange sammen.
Vi danser i alt ca. 24 torsdage og prisen er 460 kr. pr. person, i løbet af
sæsonen kan vi, måske i lighed med tidligere år, finde på at afholde et
åbent-hus arrangement.
Vel mødt med kaffekurven og det gode humør.
Vi glæder os til at se dig!

Inger, Ole og Birgit
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Kom og gør en god handel,vi har boder med næsten alt!!!
  NYT /GAMMELT

fine loppeting fra flyttelæs

 brugskunst  / hobby  / tøj  /  bolsjer /  glas

og meget mere---

BGF sælger kaffe/kage  - øl/vand

Venlig Hilsen og på gensyn!

                                    Boeslunde gymnastikforening

Marked
i   Boeslundehallen

søndag d. 2. okt. kl.10.00

Du kan købe en bod for 200kr;
ring og hør om der er ledige pladser :

til INGER:23691166
eller JUDITH: 61375041

BKV har loppemarked

udenfor, ved

indgangen til hallen &

en bod i hallen
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

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. 58 38 52 67

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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 på

13.557,02 bliver her

overrakt til de to formænd

for hhv. Boeslunde

Boldklub, Allan

Frederiksen og Boeslunde

Gymnastikforening, Birgit

Falkenberg af

 uddeler

Jakob Bekker og bestyrelsens nye formand Kurt Stilling.

Tak til alle jer, der flittigt bruger OK-kortet til gavn for vore foreninger.

Allan og Birgit.

Der er ordinær

generalforsamling
i Halforeningen

tirsdag den 6.9. kl. 19.00
Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Alle er velkomne, men kun bestyrelsesmedlemmerne fra BB, BBV og
BGF har stemmeret.

BOESLUNDEHALLEN
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BOESLUNDE BOLDKLUB

Jeg vil gerne lige runde forårssæsonen af med et par ord til det første

halvår, med undertegnede i formandsposten.

Senior. Tak til Michael og Jan for det store arbejde med vores lidt for få

seniorspillere, som dog formåede at klare frisag og blev i serie 4.

Vi håber at se et par nye ansigter til efteråret, så vi kan være lidt flere til

træning hver gang, derved skærpe formen lidt og ikke tabe kampene på ” de

sidste tyve minutter” i efteråret.

Også tak til vores to oldboys hold, der jo bare virker i sig selv. Træner

flittigt søndag på søndag, og fedt at nogen af jer har overskud til at træne

med til seniortræningen.

På ungdomssiden vil jeg takke alle vores trænere for deres arbejde. Super at

se at ungdomssiden støt og roligt vokser. Vores to 8 mands turneringshold

fik gode placeringer i deres puljer. STÆRKT. 5 mands holdene har deltaget

i stævner og klaret det fint.

Vi er i skrivende stund ved at få løst kabalen med trænere og hjælpere til

ungdomsholdene. Men går du med en lille træner i maven, eller vil fløjte en

ungdomskamp i ny og næ, så giv os et ring. Jo flere frivillige vi er, jo

mindre skal hver enkelt overskue, og derved bliver arbejdet meget lettere.

Kurser og andre hjælpemidler til at klare opgaverne, skal vi nok være

behjælpelige med.

Formanden har ordet…
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BOESLUNDE BOLDKLUB

Vi vil søge på diverse sociale medier, når vi mangler, men kender I en, I

kan prikke til, så gør det endelig, så vi kan holde på vores spillere.

Alle vores hold vil gerne takke for støtten på sidelinjen. Husk at tjekke

kampprogrammer for efteråret. Det er sjovere at spille, når der er mange der

hepper!

Jeg prøvede at starte noget fællestræning på ungdomssiden op hver anden

mandag her i foråret. Synes selv det er gået rimeligt, så det overvejer vi at

fortsætte i efteråret.

Tak til bestyrelsen for at hjælpe mig i gang med det nye hverv.

En særlig tak skal lyde til Per og Jeanette for det store arbejde de yder

omkring alle ungdomsholdene.

Vi regner også med at vores islandske islæt (Gudni) har fået armene ned

igen i løbet af juli måned, og får vores ”nye hjemmeside” op og køre, så I

kan holde jer orienteret omkring klubben på www.boeslundeboldklub.dk

Træningstider og kontakter kan ses på den, og på opslagstavlen ved

brugsen.

Tak til alle de lokale foreninger for godt samarbejde

En husker til os alle - vi kan kun blive bedre, hvis vi hjælpes ad med at

blive det! Så både ris og ros er kærkommen.

Forza BB

Allan
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BOESLUNDE BOLDKLUB

VETERANER
     25-08-16  19:00 Boeslunde Boldklub - Holmegaard

01-09-16  19:00 Boeslunde Boldklub - Karrebæk Sg&i
01-09-16  19:00 Boeslunde BK - Ringsted If
15-09-16  18:30 Boeslunde BK - Suså IF
22-09-16  18:15 Boeslunde BK - Tømmerup G & U
29-09-16  18:00 Boeslunde Boldklub - Tuse IF
06-10-16  17:15 Boeslunde BK - Benløse If
13-10-16  17:15 Boeslunde Boldklub - Benløse IF

09-08-16     19:00 U14 Piger 8-mands (03)  Oversidder

10-08-16 19:00 Serie 4 Boeslunde BK -Suså IF

11-08-16 18:00 U11 Drenge 3 8-mands (06) Boeslunde BK -Vemmelev

23-08-16 19:00 U14 Piger 8-mands (03) Boeslunde BK -Hashøj IF

30-08-16 18:45 U14 Piger 8-mands (03) Boeslunde BK-Høng/Løve

03-09-16 14:30 Serie 4 Boeslunde BK-Lynge Broby IF

05-09-16 18:00 U11 Drenge 3, 8-mands (06), Boeslunde BK -B 73,

12-09-16 18:00 U11 Drenge 3 8-mands (06) Boeslunde BK -Slagelse Ik

17-09-16 14:30 Serie 4 Boeslunde BK-Stillinge IF

20-09-16 18:30 U14 Piger 8-mands (03) Boeslunde BK- Lynge Broby

26-09-16 17:30 U11 Drenge 3 8-mands (06) Boeslunde BK-Oversidder

01-10-16 14:30 Serie 4 Boeslunde BK-Halskov Fodbold

10-10-16 17:00 U11 Drenge 3 8-mands (06) Boeslunde BK -Skælskør

11-10-16 17:00 U14 Piger 8-mands (03) Boeslunde BK -Ringsted Dame

22-10-16 16:00 Serie 4 Boeslunde BK- Vetterslev-Høm GF

HJEMMEKAMPE
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BOESLUNDE BOLDKLUB

Efter en rigtig god forårs sæson i DGI`s 8 mands turnering, afholdt vi

traditionen tro afslutning med kamp

mellem forældre mod børn/spillere! Der

blev drukket børnechampagne og

sodavand og der blev spist grillpølser.

Her i efteråret er holdet tilmeldt SBU’s  8-
mands turnering, der giver os nogle flere lokale
kampe.

U 11 -holdet træner onsdage fra 16.30-17.45.

Vi er utrolige glade for den store forældreopbakning i og
omkring holdet, og vi håber på fortsat stor interesse.

Trænerhilsner fra Jeppe og Gudni

U-11 DRENGE
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BOESLUNDE BOLDKLUB

Boeslunde Boldklubs Venner har de sidste par år haft stor tilgang af
medlemmer, og kan derfor i år give en check på 20.000 kr. videre til
Boeslunde Boldklub.

Bestyrelsen i Boldklubbens Venner er glade for
den store opbakning blandt medlemmerne, og
håber på, at endnu flere har lyst til at støtte
vennerne.

På billede ses formanden for BB venner Jeppe
Olsen, overrække checken til formanden for
boldklubben, Allan Frederiksen.

Boldklubbens Venner afholder julefrokost

JULEFROKOST FOR MEDLEMMER
fredag den 2. december kl. 18.30

i klubhuset, Borgbjergvej 16, Boeslunde
Der serveres sildemad, smørrebrød, kaffe og ost, pris 90 kr.

Øl, vand, vin og snaps kan købes.
Efterfølgende kan der spilles kort, rafles m.m.

Tilmelding er bindende på tlf. nr. 20298923 (Jeppe),
40949035(Mette) eller mail mo1976@live.dk senest den 25.
november.

Med venlig hilsen Bestyrelsen.

LOTTERI!
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Støt vore annoncører…
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-De støtter os - tak!

www.opvvs.dk
Tlf. 58 19 60 68
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KIRKENYT
Efterår 2016

Præstens klumme

Præsentation af ny sognepræst
Mit navn er Jesper Biela Christensen, jeg er 39 år gammel
og har været sognepræst i 10 år både i by og på land. Jeg er
meget glad for, at menighedsrådet nu har valgt mig til at
være jeres nye sognepræst i Boeslunde, og jeg håber, at
min familie og jeg får mange gode år her i byen. Jeg og
Hannah flytter i nær fremtid til Boeslunde, og til oktober
kommer en familieforøgelse, så vi bliver tre.
Jeg glæder mig til at lære jer at kende, og er allerede kommet til at holde af
den hyggelige by og flotte natur her omkring.
Her sker rigtig meget nyt i den kommende tid, som jeg ser meget frem til at
være en del af. Den gamle præstegård ombygges til sognehus, og jeg håber
vi mødes til spændende arrangementer og aktiviteter, når alt står færdigt.
Indtil da, er der allerede mange gode aktiviteter ved kirken, som jeg også
glæder mig til at blive en del af: sang og musik, fællesskaber omkring
strikkeklub, litteratur og film, spaghettigudstjenester, krybbespil og meget
mere. Det kan man alt sammen læse om på kirkens hjemmeside.
Det er meget symbolsk, at kirken altid ligger lige midt i byen. Den skal
nemlig tage del i byens liv og være et sted, hvor alle føler sig velkomne.
Jeg håber, at jeg gennem mit virke i Boeslunde vil være med til at åbne
kirke og kristendom op for alle, og tage del i de gode folkelige
fællesskaber og traditioner, som allerede er her i byen.
I kirken mødes vi i glæde og sorg, ved festlige højtider, men også til
hverdag, for kristendommen taler også et ord lige ind i hverdagslivet om
tro og håb og kærlighed. Et ord, der kan hjælpe os med at sætte perspektiv
på livet. Man er derfor altid meget velkommen til at kontakte mig for en
samtale om stort og småt.
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Gudstjenester i Boeslunde Kirke

September
Søndag den 4/9 kl.10.30 - Højmesse, kirkekaffe
Torsdag den 15/9 kl.19.00 - Stillegudstjeneste
Søndag den 18/9 kl.10.30 - Konfirmandopstartsgudstjeneste
Søndag den 25/9 kl.10.30 - Høstgudstjeneste
Oktober
Søndag den 9/10 kl.10.30 - Højmesse, kirkekaffe
Søndag den 23/10 kl.10.30 - Højmesse
Torsdag den 27/10 kl.17.00 - Spaghettigudstjeneste
November
Søndag  den 6/11 kl.16.00 - Allehelgensgudstjeneste
Torsdag den 10/11 kl.19.00 - Stillegudstjeneste
Søndag den 20/11 kl.10.30 - Højmesse
Søndag den 27/11 - tidspunkt og indhold ikke endelig fastsat
(se venligst kirkens hjemmeside i starten af september for yderligere information)
Mandag den 28/11 kl.14.00 - Adventsandagt (hyggeklubben og offentlig)

December
Søndag den 11/12 kl.14.00 - Krybbespil
Lørdag den 24/12 kl.15.00 - Juleaften
Søndag den 25/12 kl.10.30 - Juledag

Jeg takker menighedsrådet for den tillid, som rådet har vist mig, ved at
vælge mig til sognepræst, og ønsker liv og vækst for kirkelivet i Boeslunde.

Jesper Biela Christensen

For yderligere information henvises til kirkens hjemmeside www.boeslundekirke.dk
eller Boeslunde Kirke på Facebook, som løbende opdateres med aktiviteter og
gudstjenester.
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Kirkekaffe
En gang om måneden bydes der på kirkekaffe efter søndagens gudstjeneste,

som regel den første søndag i måneden.

Boeslunde Sogns Hyggeklub
Program for 2016-2017

Møderne foregår i Præstegårdsladen i Boeslunde og begynder kl. 14.00 hvis

ikke andet er oplyst.

Mandag d. 3. oktober

Else Møller, Kerteminde: ”Fra Bondekone til Borgmester”

Mandag den 17. oktober

Foredragsholder Jesper Thomas Nielsen: ”Turen går til Peru”. Jesper

fortæller og viser billeder fra sin rejse til Peru i 2015.

Mandag d. 31. oktober

Tove Udsholt. Tove fortæller om sin jødiske barndom under 2. Verdenskrig,

hvor hun levede i skjul.

Mandag den 14. november

Sognepræst Katja Liebst-Olsen. Katja fortæller om sin udsendelse som

kvindelig feltpræst i Afghanistan.

Mandag den 28. november

Gudstjeneste kl. 14, med vores nye præst. Efter gudstjenesten er der

kaffebord i Laden. Menighedsrådet giver brød til kaffen.
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Mandag den 9. januar 2017

Fornyelse af medlemskort. Pensionist Luvino Scaglinoe. Han kalder sit

foredrag ”En italieners spændende liv”.

Mandag den 23. januar

Lærer Steen Balle. Steen fortæller om Kældernæs-mordet – et drama på

Lolland i 1949.

Mandag den 7. februar

Generalforsamling. Klingenberg Busrejser kommer denne eftermiddag og

fortæller om deres rejseprogram. De giver brød til kaffen.

Mandag den 20. februar

Sognepræst Anne-Mette Gravgaard med foredraget ”Verden har været god

mod mig”. Hendes spændende livshistorie.

Mandag den 6. marts

Organist Mai Larsen underholder med sang og fortællinger.

Mandag den 20. marts kl. 12.30. Spisning, pris 90 kr.

Underholdning med Mona Bang og Erik Nygaard

Under Boeslunde kirkes aktivitetsparaply finder du også en læseklub,
nemlig “Boeslundes Litterære Kaffe- og teklub”.
Vi samles om en god bog én gang om måneden og har gode stunder,
medens snakken går om bogoplevelserne og kaffe-, te- og kagetørsten
slukkes.
Af og til har vi en film på programmet.
Er du glad for at læse bøger og har du lyst til at give dit besyv med om
mange litteraturgenrer, skulle du kigge forbi, når vi mødes.
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Det er altid kl. 19.00, sidste onsdag i måneden – og det er i
Sognehuset på Sønderupvej 9.
Første gang i sæsonen 16/17 er d. 28. sept. 2016.
Interesseret?
Kontakt Lene Pedersen, mobil 27464833, for yderligere
oplysninger og om bogvalg til første samling

Babysalmesang
musik og sang med det lille barn

Vi begynder torsdag d. 1. september kl. 12.15 - 13.00

Kom og få inspiration til at bruge sang og musik

i hverdagen. Gennem sang og leg styrker vi det

lille barns sanser og motorik. Giv dit barn en god

og tidlig start på at udvikle koncentration og

nysgerrighed overfor sprogets nuancer. Musik og sang giver glæde og ro,

og kirkerummet danner en dejlig ramme til helt uforstyrret at lade sangen

klinge lige ind i hjertet og give et særligt øjeblik af nærvær mellem mor og

barn.

Undervisningen er gratis, og du er velkommen til at invitere din mødre-

gruppe eller andre småbørnsfamilier med.

Tilmelding til Mirella, tlf. 61504890
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Kor

Vil du være med i vores fantastiske fællesskab i

vores korfamilie? Vi er 40 børn og unge i alderen 3

- 21 år, som til daglig er fordelt på flere

aldersopdelte korhold, men et par gange om året,

samler vi hele korfamilien og laver et brag af en optræden. Vi holder

hyggeaftner, korfest og Tivolitur og passer rigtig godt på hinanden og vores

fantastiske fællesskab.

Kom og lær nye sange, få nye venner, lær at optræde og udvikle stemmen,

koncentrationen og selvtilliden. Vi leger med musikken, stemmen og

kroppen, og vi arbejder seriøst og målrettet. Det er gratis at deltage. Vi

begynder tirsdag d. 6. september. Tilmelding til Mirella

Børnekor 0. - 4. kl.:

synger tirsdage

kl. 15.30 - 16.15.

Pigekor fra 5. kl.:

synger tirsdage

kl. 16.30 - 18.15.

3 - 5 årige: synger

udvalgte onsdage

                                                                             kl. 16.30 - 17.15.
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Ny sognepræst
Boeslunde menighedsråd har, efter flere år med forskellige præstevikarer,
nu ansat Jesper Biela Christensen som sognepræst fra     d. 1. juli 2016 i
Boeslunde sogn.
Ansættelsen er på 75 % til Boeslunde med en bistandsforpligtelse på 25%
til Sankt Povls Kirke i Korsør.
Boeslunde Kirkes menighedsråd og personale er rigtig glade for, at der nu
er ansat en fast præst, og vil gøre deres yderste for, at Jesper og familie skal
føle sig velkommen og få en god begyndelse her i Boeslunde.
Samtidigt glæder vi os til at se, hvilket præg han vil sætte på kirkelivet i
Boeslunde, og ser frem til et rigtig godt samarbejde.
På vegne af Boeslunde menighedsråd og ansatte.
Gitte Nyvang Hartmeyer

Byggeriet
Som vi fortalte om i sidste blad, vil der ske store forandringer i
og omkring Boeslunde Præstegård.
Vi forventer, at begynde på byggeriet i løbet af efteråret, men
har endnu ikke i skrivende stund dato for det ”første spadestik”.
Vi er klar over, at byggeriet i perioder vil give en del
udfordringer og gener på grund af byggerod, men også fordi vi desværre
bliver nødt til at inddrage vores nuværende sognehus i perioder, da det
også skal fungere som præstekontor, mens vi renoverer det nuværende
kontor.
Derfor vil det muligvis blive nødvendigt, at nogle af de aktiviteter, der har
foregået i sognehuset, må flyttes til laden eller andet sted.
Vi håber på forståelse for dette, da det kun er en periode, og det nye

resultat vil blive meget bedre for alle på lang sigt.
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Vi vil så længe byggeriet står på, komme med små indlæg, både på vores
hjemmeside og på face book for at holde jer alle orienteret.

Nyt om den fysiske omlægning af Boeslunde Kirkegård

I 2012 og 2013 udarbejde menighedsrådet med hjælp fra en kirkegårds-
arkitekt en reguleringsplan for Boeslunde kirkegård. Reguleringsplanen
blev godkendt af provstiudvalget i 2013.
Der var især tre forhold, som førte til ønsket om en reguleringsplan:
1. Generelt bliver mennesker højere i dag end tidligere, og det kan til tider
være vanskeligt at få plads til en kiste inden for et gravsted.
2. I dag anvendes maskiner til f.eks. gravning af en grav, og nye maskiner
kræver bredere gange.
3. Antallet af mennesker, som ønsker at kremeres, stiger, og da et
urnegravsted fylder mindre end et kistegravsted, bliver der mere og mere
ledig plads på kirkegården. Vi ønsker ikke et lidt tomt udtryk på
kirkegården, og derfor ønsker vi at samle gravstederne, og i stedet
beplante de tomme områder og dermed gøre noget for at bevare den
smukke kirkegård så godt som muligt for fremtiden.
Det nuværende menighedsråd ønsker at fastholde den vedtagne plan og
arbejder videre ud fra de bagvedliggende principper, da vi finder, at det er
den rigtige vej til at fastholde en smuk og varieret kirkegård i vores by.
Aktuelt har provstiudvalget godkendt, at der oprettes en afdeling med
stauder.
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I menighedsrådet er der forståelse for, at denne omlægning kan komme til
at berøre en del af sognets borgere. Men det skal pointeres, at der ikke
omlægges gravsteder, der stadigt har gravfred.
Ej heller nedlægges gravsteder, som gravstedsholderen enten selv holder,
eller betaler kirken for at holde. Der er dog områder, hvor nedsættelser af
urner og kister begrænses.
Kirkegårdsplanen fremlægges i Boeslunde kirkes våbenhus i perioden fra
1/9-1/11 2016
I er altid velkommen til at kontakte kirkegårdsgraveren på kirkegården på
telefon 24438915 eller e-mail graverboeslunde@gmail.com

Hellig Kors Kilde

Som en del af Boeslunde Kirkes ejendom, som kirken derfor både har
ansvar og vedligeholdelses pligt over for, hører den Hellig Kors Kilde, der
noget overset og hengemt befinder sig midt mellem præstegård og kirke.
En borgerhenvendelse til Slagelse Kommune vedrørende kildens – det vil
blandt andet sige stensætning og pumpe samt for den sags skyld
nærområdets tilstand – har været årsag til at menighedsrådet har følt sig
forpligtet til at tage dette forhold op til drøftelse, hvilket således sker nu.
Med til ejendommen hører også den tilstødende P-plads mellem kilde og
gadekær. Området mellem kilde og kirkemur er derimod offentlig ejendom,
da dette område tidligere blev benyttet som vejareal inden vejomlægningen
gennem Boeslunde fandt sted i 1970’erne.
Menighedsrådet er nu i dialog med kommune og lokalråd omkring det
videre handlingsforløb i håbet om en fremadrettet, tilfredsstillende løsning.
”Hjælp nu Gud og Hellig Kors Kilde”… lød ordsproget en gang.
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Og sandt er det, at kilden blev regnet
blandt de ypperste sundhedskilder på
Sjælland og derfor i 1666 blev nævnt af
den ansete læge, Thomas Bartholin.
Den gav navn til kirken, Hellig Kors
Kirke, der var en meget besøgt
valfartskirke og som derfor kan takke
kilden for sin størrelse. Den regnes nu som
landets største landsbykirke, bygget som sådan.
Siden blev kilden indrettet som gadebrønd med pumpe og ældre Boeslunde
borgere vil kunne huske at have hentet vand derfra, når vandværket
strejkede. Mere om Hellig Kors Kilde og helligkilder med mere kan læses i
den tidligere graver ved kirken, Finn Pedersens artikel af samme navn i
’Årbogen 2000, Jul i Skælskør’ og August F. Schmidts kronik, ’Kilderejse’,
i ’Skalk’, nr. 3, 1965, der i sin helhed kan findes på Internettet.

Vigtige datoer
Tiden nærmere sig hvor der er valg til
menighedsrådene i hele Danmark og derfor
afholdes Orienterings- og opstillingsmøde
kl. 19.00 den 13. september i Laden i
forbindelse med dette menighedsrådsvalg.
Alle som har lyst til at deltage og have
indflydelse på det kirkelige arbejde, er mere
end velkomne.
Mød op og hør om året der gik, og hvad der
kommer til at præge den næste valgperiode på
orienteringsmødet. Valgregler vil blive
gennemgået på mødet.
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Kontaktoplysninger
Sognepræst: Jesper Biela Christensen, M: jebc@km.dk,
T: 23 64 34 97
Organist: Mirella Kjærulff, M: organist@stofanet.dk,
T: 61 50 48 90
Graver: Asger Hansen, M: graverboeslunde@gmail.com,
T: 24 43 89 15

De ansatte holder fri hver mandag!
Menighedsrådsformand: Gitte Nyvang Hartmeyer,
M: 58506860@mail.dk, T: 31 25 64 74
Valgudvalg:
Gitte Nyvang Hartmeyer, M: 58506860@mail.dk, T: 31 25 64 74
Per Faartoft Ettrup, M: pfettrup@gmail.com, T: 58 14 00 81
Jesper Biela Christensen, M: jebc@km.dk, T: 23 64 34 97

Udlejning af Laden: Lone Meyer, M: meyer1901@hotmail.dk,
T: 61 28 81 88 - Al telefonisk henvendelse vedr. udlejning af Laden skal ske
på hverdage efter kl. 18.00.

Herefter en lille pause og bagefter vil der være opstillingsmøde hvor man
kan stille op som kandidat til menighedsrådet. Hvis man ikke kan komme
denne dag er det stadig muligt at stille op som kandidat. Ring eller skriv
gerne til en fra valgudvalget, se hvem i nedenstående kontaktoplysninger,
for yderligere oplysninger.

Hvis man vil vide mere kan man læse meget mere på:
www.menighedsraadsvalg.dk
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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  Marianne Borgstrøm
 Kærebjergvej 23
 4242 Boeslunde

35 43 10 67
Janogmarianne@stofanet.dk

Gymnastik /
Børneidræt

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

Bestyrelse Tina Frederiksen
Neblevej 17
4242 Boeslunde

58 14 05 42
fltf@frederiksen.mail.dk

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
Dorhan@hansen.mail.dk

Tennis / fitness Inger Frederiksen 58 38 52 67
BGF hjemmeside: www.bogym.dk

BOESLUNDE LOKALRÅD
Formand Jens Klindt Nanaogjens@stofanet.dk 41 86 28 02
Kasserer Elisabeth Eugster Larsen snivsen@hotmail.com 24 94 56 60
Sekretær Connie Lorentsen Jecoloma@stofanet.dk 22 87 30 00
Webredaktør Jesper Lorentsen Jecoloma@stofanet.dk 22 87 30 00

Bestyrelse Tina Dalsø Larsen Larsen@dlgnet 27 62 51 53

Bestyrelse Nis Lauridsen snivsen@hotmail.com 30 88 32 28
Bestyrelse Leo Thonesen Leothonesen@hotmail.com 30 0 42 86
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