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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
Alexander Lentz

40 57 58 70 kurtb.petersen@gmail.com
24 28 33 06 kjo@slagelse.dk
53 80 02 02 alexbache90@gmail.com

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 42 33 03 96 gudnims@gmail.com
Sponsorer Jeanette Kiellberg 51 78 43 54 kiellberg75@gmail.com
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: Boeslunde kirke fra nordsiden
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Formanden har ordet …

3

Vi er nu nået igennem det halve af denne sæson og desværre blev
ikke alt, som vi havde forestillet os, da vi lige netop i skrivende
stund har været nødt til at lukke alle vores voksen-hold under
gymnastikken ned på grund af Corona-krisen!
Vi håber imidlertid at komme stærkt igen og vil så vidt muligt
forlænge sæsonen med de manglende timer og starte op igen, så
snart vi får grønt lys.

Ellers vil jeg trods alt ønske alle medlemmer, læsere,
instruktører og bestyrelses- og

udvalgsmedlemmer en rigtig glædelig jul
og et godt nytår.

Husk også, at der er generalforsamling i marts måned, hvis det kan
lade sig gøre, så kunne du tænke dig at tage en tørn enten i
bestyrelsen, hvor vi godt kunne tænke os et par nye medlemmer,
da der bliver brug for det i 2021 eller at være med i et udvalg, så
mød op der. Vi holder jo formodentlig som sidste år
generalforsamling fælles med Boldklubben og Lokalrådet.

Venlig hilsen
Birgit

Se også vore opslag på tavlen til højre for Dagli’ Brugsens trappe og
hjemmesiden: www.bogym.dk
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50 + motion & velvære

-Så sidder jeg igen,og må skrive om nedlukning
P.G.A. Covid- 19

I skrivende stund 1/11 ved jeg ikke,om vi kommmer igang d.25/11  -  Jeg
håber det.
Jeg har hele tiden sagt,jeg ville lave 2 hold,hvis samlingstallet blev sat ned.
- det ville jeg også have gjort, hvis det var sat ned til 25 eller 20 personer  -
men 10 pers...dvs. 9 + mig, så var det pludselig 5 - 6 hold, det kunne jeg
ikke overskue.

Men covid 19 eller ej - så må vi finde det positive frem----

Vi har en dejlig natur, - gå/cykel nogle ture,bevæg jer det I kan - find noget
god musik og dans/ bevæg jer til det, så bliver humøret straks bedre.

Hvis vi ikke kan samles til en juleafslutning,så vil jeg her
ønske jer alle en rigtig glædelig og godt nytår.

Og lad nytårsønsket være :

-AT 2021 BLIVER SÅ NORMALT SOM MULIGT!

Mange hilsner  og pas godt på jer selv

    INGER

SIDSTE NYT!
N
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Yoga
Yoga er for alle og der
kræves ingen erfaring.

Venlig hilsen Miee Agnete Swendsen

Zumba

Mandage kl. 19:00 - 20:00

i Boeslunde hallen

Venlig hilsen Kit Kasted

Medbring yogamåtte og tæppe.

I Præstegårdsladen
onsdage 17.45-19.00

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

SØNDAGE
9.30-10.30

i Boeslundehallen

Bokwa
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BADMINTON

Badmintonudvalget er glad for, at der er en god tilmelding
til denne sæson, selv om vi er i en  situation af Covid19.

Forsamlingsforbuddet for voksne +21 år er sat ned til 10
personer, men man må godt træne i flere zoner. Da vi kan

dele hallen i 2 zoner med et forhæng, må man godt træne med 10 personer
i hver zone. Det gør, at alle vores tilmeldte har fået en badmintontid.

Hvis nogen har fået lyst til at spille badminton, har vi ledige baner.
Med hensyn til omklædning og bademuligheder, anbefaler Kultur-og
Fritidsafdelingen, at I så vidt muligt klæder om hjemmefra og
efterfølgende bader hjemme.

Kontaktpersoner:
Badmintontider/turnering. Ole Jensen tlf. 58140266 – 21763798
b.o.jensen@os.dk

Boldsalg. Ole Jensen  tlf. 58140266 – 21763798

Børnetræning. Lonnie Frederiksen tlf. 22278407
allon@mail.dk
Camilla Frederiksen tlf.21347711
Gitte Hansen tlf. 25211122 ravnemarken47a@msn.com

Mandag:  17.00 - 19.00
20.00 - 22.00

Onsdag:    15.00 - 16.00
19.00 - 22.00

Fredag:     15.00-17.00

Børnetræning
onsdag 16.30-19.00

Fællestræning
fredag 17.00-19.00

M.v.h. Badmintonudvalget
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Efter en uventet lang sommerpause er det rigtig dejligt at
være kommet i gang igen.
Der er stor tilslutning på begge børnehold, med pt. 8
spillere på miniton-holdet og 11 spillere på junior holdet,
og det er både nye og gamle ansigter - FEDT!
Det giver selvfølgelig lidt ekstra udfordringer at skulle
planlægge en træning, som lever op til alle corona
retningslinjer, men bare vi kan få lov til at træne, så er vi
glade. I fællesskab lykkes det at holde styr på afspritning af
hænder og redskaber og gennemføre lege og øvelser under
bedst mulig hensyntagen til at holde afstand.
Det er første år vi er så mange børn på miniton holdet, og det er bare rigtig
sjovt. Både børn og voksne deltager aktivt og med godt humør, hvilket gør
det nemt at være træner. Det er en fryd for øjet at se, hvor hurtigt børn
lærer og fanger de rigtige teknikker.

På junior holdet trænes der også aktivt og med godt humør.
Det er en rigtig god gruppe, som gerne vil lære, og vi kan se, at
de bliver bedre gang for gang. Vi krydser fingre for, at det trods
corona vil være muligt at arrangere vores små klubstævner hen
over sæsonen, og evt. også mødes med spillere fra andre
klubber til en træningsaften, men det må tiden vise.

Hilsen  Camilla, Gitte og Lonnie

Badminton for børn og juniorer
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Venlig hilsen
Inger, Ole og Birgit

Folkedans
Er desværre ikke kommet i gang i den første halvdel af
sæsonen. Vi havde håbet, men foreløbig må vi
se, om det så lykkes i det nye år.

Rigtig glædelig jul samt et godt nytår til alle hos
folkedanserne.

-Tag en svingom rundt
om juletræet!

Mænds Mødested
Har ikke været mærket direkte af Corona-krisen. De
har haft godt gang i fredagene og har passet de
forskellige områder rigtigt flot og de er også blevet et
par mænd flere i gruppen her på det sidste, så hvis
alle dukker op, kan de blive 8 i alt, dejligt at se.

Rigtig god jul og et godt nytår og tak for det fine
arbejde for byen.

Birgit
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Tennis

 Udesæsonen sluttede 24.10.20, hvorefter
man kunne melde sig til indendørs tennis i
hallen lørdage kl. 8-13. Der er stadig ledige tider fra 8-
10.30!

Vil du vide mere om
indesæsonen,

så ring til Bodil på
tlf. 30 70 53 10!

v. Bodil Voldby Christiansen

Vi træner på livet løs for at komme i form
igen efter en lang pause, og ja bedst som vi
lige er kommet i gang med kampe, kommer
Coranaen og driller os igen. Der er lukket
ned for kampe i 4 uger i skrivende stund.

Vi håber, at vi kommer til at spille flere kampe i denne sæson, men vi må
væbne os med tålmodig-hed.
Som det ser ud pt, må vi træne, hvis vi max er 10 personer til træning inkl.
træner og dette skulle være muligt for os at overholde.
Vi har i denne sæson fået sponseret et sæt spillertøj fra 3F Storebælt,
hvilket vi er meget glade for. Mange tak skal lyde fra os til 3F Storebælt.

De bedste julehilsner
Håndboldafd..

Træningstiderne er:Tirsdag kl. 19.00 – 20.30Og nogle fredag kl. 19.00 – 20.15(aftales tirsdagen inden)

Håndbold
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Da Mette Frederiksen satte samlingstallet ned til 50 personer,så vi os
nødsaget til at udsætte kræmmermarkedet

Men alle kræmmere har taget godt imod det,og vi venter alle på det igen
bliver muligt at samles og afholde et sikkert covid 19 marked.

Så tak, og på et forhåbentlig snart gensyn!

Glædelig jul til alle!
fra Inger og Judith

KRÆMMERMARKED

AFLYST/ UDSAT
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Ordensregler for Fitness

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

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

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

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

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

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

7. Misbruges poletten eller fitnessmaskinerne medfører det
bortvisning.

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

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

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

Tilmelding og betaling til Dorthe Hansen Sønderupvej 8, 4242 Boeslunde
Tlf. 58 14 01 20  E mail: dorhan@hansen.mail.dk
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BOESLUNDE BOLDKLUB

Formandens ord

Et corona efterår er slut med

forholdsvis gode resultater

Seniorer

Serie 4 sluttede sæsonen 2 runder før tid pga. af nye corona restriktioner.

Sidste kamp blev et lokalbrag mod Skælskør med knap 200 siddende

tilskuere, som var vidne til skiftende føringer, men endte med en fortjent

4-3 sejr og de ligger på en foreløbig 6 plads. Hvis foråret byder på lidt

mere træning, kan man med rette kigge op ad i rækken.

Juniorer

U15 drenge sluttede af hjemme med en sikker 2-0 sejr over Greve,

kampen her var også velbesøgt af siddende tilskuere. De endte på en fin 4.

plads.

Truppen her træner flittigt og er i stadig vokseværk, så de fortsætter bare

derudaf!

U13 drenge række 2 tog 3. rækkesejr i træk i en flot spillet hjemmekamp

mod Dianalund med en 4-2 sejr, som efterfølgende blev fejret på bedst

mulig vis i forhold til corona. De er klar til et step opad.



BOESLUNDE BOLDKLUB

13

U16 piger

U16 pigerne indledte i efteråret et samarbejde med B73 for at kunne

komme til at spille kampe samtidig med at de træner flittigt. De er i

skrivende stunde ikke færdige med deres turnering pga. nogle corona-

udsatte kampe

Indendørs

De mindre rækker har været ramt lidt mere af situationen og har ikke været

til så mange stævner som vanligt, det håber vi, der bliver rettet op på i løbet

af indendørssæsonen.

Ungdommen er startet op på indendørssæsonen, imens voksenafdelingen

følger udviklingen i COVID-19 situationen.

Tak for den fortsatte støtte fra alle vores sponsorer,

-husk at støtte dem!

Forza BB
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Kvindetræf.

Vi møder stadig nogle der ikke kender til Kvindetræf . Andre tror det er en
lukket gruppe, og andre igen stiller spørgsmåls tegn ved, hvad kvindetræf i
det hele taget handler om ?
Så, hvad er kvindetræf ??

*Kvindetræf startede op i Januar 2013 og er for alle kvinder i
  Boeslunde sogn.
*Det er kvinder der træffer hinanden på kryds og tværs af alder.
   Pt. er vi kvinder fra midt i 30'erne og op i pensionistalderen.
* Det er uden børn.
*Det er for kvinder både med og uden nørklerier.
*Vi drikker kaffe og te, som vi hver især medbringer hjemmefra.
   Krus medbringer vi også selv. Du kan også nøjes med at tage
   tebreve eller  Instant kaffe med, og benytte dig af at koge vand
   i køkkenet.
* Vi spiser kage eller andre lækkerier som vi skiftes til at have med.
* Vi har seriøse snakke, vi griner med hinanden , vi er der for hinanden,
   vi hjælper hinanden, når fx strikketøjet er gået i hårdknude.
*Vi hjælper hinanden med oprydningen.
*Vi deltager i stillegudstjenester , hvilket ikke er et krav for at  være en
  del af kvindetræf, men det giver så meget mening for hver især, og det
  er så hyggeligt , at vi slet ikke kan lade være med at deltage.
* Det er i Boeslunde Sognehus, som vi er så heldige at må benytte os af.
* Det er torsdage kl. 19 i lige uger .

Kort og godt: Vi hygger os i hinandens
selskab og vi er gode til det!
Kan du se dig selv sammen med os?
Du er meget velkommen til at kontakte mig
på 61 27 60 67

Mvh Anni Kiellberg

Aktiviteter i byen…
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Socialt samvær for mænd
Kunne du tænke dig at være med i

en lille gruppe, der kunne
mødes over et stykke
smørrebrød en gang om
ugen eller hver 14. dag og
hygge sig lidt sammen, så
lad os høre fra dig!

Vi kunne forestille os at mødes i Det
Gamle Klubhus f.eks. hver fredag
fra kl. 13 til 15 og spise et stykke
mad sammen og snakke om løst og
fast.

Aktiviteter i byen…

Det gamle klubhus

Ring til Ole David,
tlf. 22 39 29 93,
hvis det er noget
for dig og du
kunne tænke dig
at være med.

Venlig hilsen
Mænds Mødested

Det Gamle Klubhus, har holdt åbent hver mandag fra kl. 14 og
har været udgangspunkt for krolfspillet, der har været i gang hver
mandag siden i foråret, desværre ikke med så mange deltagere,
som man kunne ønske, men det var måske en ide at være med, nu
meget andet er lukket ned.
Der foregår også et par andre ting i huset, en gang om måneden

bliver der læst bøger af en lille gruppe og der bliver
også af og til savet m.m. i
hobbyafdelingen. Så kom forbi en
fredag formiddag eller mandag
eftermiddag få en kop kaffe med og

se, om der ikke var noget, du kunne bruge huset til.
Ole og Birgit
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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

16

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



17

-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
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Aktiviteter i byen…

Vil du røre dig sammen med
andre og kombinere gåturen
med enkle øvelser i naturen,

-så ring til
BGF bestyrelsesmedlem

Vivi Thiemer
på tlf. 53 62 50 08.

naTurmoTion,

-bevæg dig i naTuren!

NYT TILTAG!
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I år har vi fået 17.528,00 kr.
fra Boeslunde Sogns Brugsforening

og OK.
Tak til alle, der har tanket

– og bliv endelig ved,
det kan mærkes i klubkassen!.

Med venlig hilsen
Boeslunde Boldklub og

Boeslunde Gymnastikforening
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Aktiviteter i byen…

Hvad er der sket i Brugsen?!?

På den ekstraordinære
generalforsamling i Boeslunde Sogns
Brugsforening d. 27. oktober, blev det
besluttet at opsige vores samarbejde
med COOP.

        Foreningen videreføres som
”Boeslunde Sogns Butiks-forening”.

Vi lukker butikken fredag d. 20.
november, og åbner op igen som en

”min købmand”
fredag d. 10. december.

NU skal vi have de sidste andele solgt,
så vi kan nå op på 1 mio. kr.

NU har vi brug for at frivillige melder sig.

Kontaktpersoner for yderligere informationer

-Formand Kurt Stilling, Elmegårdsvej 4, Boeslunde
tlf. 20 10 50 14

         -Medlem Thomas Nordkvist, Mosevænget 20, Boeslunde
tlf. 58 53 09 21
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Så er efteråret over os og COVID-19 hærger igen for alvor. Vi i Lokalrådet
har som alle andre haft nedsat aktivitet pga. coronarestriktioner. Vi har ikke
haft nye projekter i gang endnu. Men dermed ikke sagt vi er gået i stå, der
er bare nogle ting, der er nødt til at være på stand-by lige nu.

Vi var ellers gået i gang med at arrangere årets børnediskotek, men måtte
pga. genåbningens Fase 4 desværre lukke ned for det igen.

Samme scenarie udspillede sig ift. arrangement af
Boeslundes nye tradition omkring
juletræstænding på byens samlingssted, den
grønne plæne ved Brugsen. Det bliver desværre
heller ikke som planlagt. Vi havde dog allerede i
fællesskab med Boeslunde Erhvervsnet og Daglí
Brugsen fundet en alternativ løsning ift.
afholdelse af arrangementet, så det var afstemt
med diverse Corona-restriktioner.

Det blev dog alligevel ”spoleret”, da de sidste
nye restriktioner kom, bl.a. med forsamlingsforbud på mere end 10
personer. Vi kan selvfølgelig ikke forsvare at risikere noget. Derfor bliver
træet ”bare” tændt lørdag den 21.11.20 uden nogen form for samling om
træet.  Og det er jo desværre sådan det er i øjeblikket. Vi må alle gøre en
indsats og det kræver nogle afsavn – men det bliver godt igen, selvfølgelig
gør det det.
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Vi plejer jo også at lave spontane ”kælkedage” i
Mindeparken, hvis der skulle komme sne – det er dog
noget usikkert med de høje temperaturer vejrguderne
sender ned over os i øjeblikket – men også det må
vente til næste vintersæson, hvor alt forhåbentlig ser
anderledes ud.

Til gengæld har vi kunnet bruge nogle af vores kræfter på at hjælpe og være
”arme og ben” til det afholdte borgermøde og generalforsamling for byens
kære Brugs. Og mon ikke også vi får masser at se til, når den nye butik skal
startes op – vi er i hvert fald klar til at give et ordentligt nap med – vi glæder
os rigtig meget til at være med til at skabe en ny butik, som hele byen

forhåbentlig får stor glæde af, og som alle vil
være med til at bakke op om. Det håber vi i
hvert fald.

 Lokalrådet har også valgt at støtte den nye
forening ved at donere penge – og vi håber
selvfølgelig andre foreninger vælger at gøre det
samme.

Vi ønsker alle en rigtig dejlig vinter – Pas på jer selv og hinanden.
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1. Ryd op efter dig selv!
2. Musik er tilladt fredag og lørdag  til kl.  24.00. Alle andre dage til
     kl. 21.00 – Vis dog altid hensyn til andre!
3. Bål må kun etableres på de dertil indrettede og godkendte bålpladser.
4. Det er forbudt at fælde træer.
5. Det er forbudt at klatre på bygningerne.
6. Mindre telte må slås op i umiddelbar nærhed.
7. OBS! Hvis shelters benyttes til overnatning er det ikke tilladt for andre
    at spille musik i bålhytten.

Booking kan foretages på:
https://book01.webbook.dk/slagelse/borgerportal/

På forhånd tak for hjælpen!

ORDENSREGLER
FOR BÅLHYTTE OG SHELTERS
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KIRKENYT

Efter valget…

Ved den ordinære valgforsamling den 15. september og dernæst ved
den ekstraordinære den 6. oktober er følgende genvalgte og nyvalgte
for en toårig periode:

Medlemmer:
1. Lene Helweg Augustsen, 2. Carl-Emil Kronvold Frederiksen,
3. Per Faartoft Ettrup, 4. Claudia Mørch, 5. Helen Merete Keldmann
      Christensen og 6. Gitte Søholt Mortensen

Stedfortrædere:
1. Jørgen T. Christensen, 2. Søren Hilbert Hartmann og 3. Lonni

            Alice B. Andersen

Der skal her lyde en stor tak både til de udtrådte – Ellen Johansen og Lone
Meyer – for deres engagerede virke og til de gen- og nyvalgte for at lade
sig opstille samt et velkommen med håbet om et godt og frugtbart sam-
virke til gavn for Boeslunde Sogn.

Formanden har ordet…
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Ved et konstituerende menighedsrådsmøde torsdag den 19. november,
kl. 1700, vil rådets funktioner blive besatte, således at dette er fuldt
funktionelt ved kirkeårets begyndelse, den 1. søndag i advent – den 29.
november.

Da konstitueringen ikke er gennemført ved Boeslunde Bladets deadline,
kan kontakt til menighedsråd og kirke dog fortsat ske således til
Menighedsråd:

- Lene Helweg Augustsen, Elmegårdsvej 6, 4242 Boeslunde. Tele-
fon: 2053 5399. E-mail: lene@crela.dk

- Carl-Emil Kronvold Frederiksen, Mosevænget 14, 4242
      Boeslunde. Telefon 2310 9014. E-mail: cefrederiksen@stofanet.dk
- Per Faartoft Ettrup, Boeslunde Byvej 122, 4242 Boeslunde.
      Telefon 6463 9770. E-mail: pfettrup@gmail.com
- Helen Merete Keldmann Christensen, Gryderupvej 225,
      4242 Boeslunde. Telefon: 5838 5271 – 4115 2002.
      E-mail: toftegaard225@gmail.com

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

Præstegårdsladen:
- Kontakt Lone Meyer for nærmere information, Boeslunde Byvej

132, 4242 Boeslunde. E-mail: meyer1901@hotmail.dk
      Telefon: 6128 8188 efter kl. 1800.
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Præstens klumme

Julekalendere handler gerne om, at det ”måske slet ikke bliver jul i år”.
Virkelighedens verden trænger sig nemlig på med alle sine problemer. Det
kan være alle mulige slags problemer, der gør sig gældende, men heldigvis
bliver julen altid reddet til sidst – gerne af nogle små nisser med træsko og
røde huer. Men indtil da holder børnene vejret i spænding henne foran
flimmerkassen: Bliver det mon jul i år?

Nogle gange stiller forældre sig det samme spørgsmål: Bliver det mon jul i
år? Rækker pengene til gaver til børnene? Kommer familien op at skæn-
des? Kan man nå alle forberedelserne samtidigt med, at man skal arbejde?
Og selv hvis det lykkes at gøre alt helt perfekt for de små – kan man så selv
nå at finde en lille smule julefred og en lille smule juleglæde midt i alt
jaget? Forældrenes problem er, at der ikke kommer nogen søde små nisser
med træsko og røde huer og redder julen for dem. Man skal selv levere det
hele. Og selvfølgeligt er det en glæde at se, hvordan de små børn glæder
sig, når de åbner deres gaver – men man bliver måske, ligesom den lille
pige med svovlstikkerne, alligevel kun tilskuer til juleglæden.
Og så er der dem, der for længst har set deres børn flyve fra reden, og som
har opnået en vis alder. Med alderen kommer tabene. Tabene af forældre,
venner, måske endda ægtefælle. Og tabene er sjældent så smertelige at
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bære, som når det er jul. Fordi julen er familiens tid, er den også sorgens
tid.
Nu i år er det blevet sværere endnu. Historien går, at andre mennesker er
farlige at være sammen med. Man må isolere sig. Undgå at samle familien.
Og hvis man absolut skal ud, må man ikke vise sit ansigt. Danmark plages
måske af sygdom, men mennesket plages af frygt, ensomhed og tabet af
frihed.
Der er dog én ting, vi ikke skal glemme: Det er netop meningen, at julen
skal være et lys i mørket; varme i en kold tid; et håb i al frygten; glæde
midt i sorgen. Julesalmerne siger det igen og igen:

Sorg er til glæde vendt, klagen endt.
Vor glæde skal hver tunge udsjunge!
Syng med Guds engleskare på Jesu fødselsdag
Om fred trods nød og fare, Gud Faders velbehag,
som vil al sorgen vende til glæde uden ende!
Bær os på børnevis ind i paradis!

Gudstjenester
November:

Søndag den 29., kl. 1030: Højmesse
Første søndag i advent

December:

Tirsdag den 1., kl. 1400: Hyggegudstjeneste
Søndag den 13., kl. 1400: Syng julen ind
Torsdag den 24., kl. 1500: Juleaften
Fredag den 25., kl. 1030: Juledag
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Januar:

Fredag den 1., kl. 1500: Nytårsdag – menighedsrådet er vært ved et
glas bobler og kransekage
Søndag den 10., kl. 1030: Højmesse
Søndag den 24., kl. 1030: Højmesse

Februar:

Søndag den 7., kl. 1030: Højmesse
Torsdag den 11., kl. 1900: Stillegudstjeneste
Søndag den 21., kl. 1030: Højmesse

Marts:

Søndag den 7., kl. 1030: Højmesse
Søndag den 21., kl. 1030: Højmesse

Vi er sammen – men hver for sig og
nu med mundbind!
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Boeslunde Sogns Hyggeklub
Program for efterår 2020 og forår 2021.

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

Kontaktperson: Tove Beierholm – telefon 6171 6493.

Tirsdag den 1. december: Gudstjeneste med Bjarke Pil Mørch.
Derefter kaffebord samt julehistorie i Præstegårdsladen

Tirsdag den 12. januar: Forfatter og kulturjournalist, Erik Lindsø, holder
foredraget, ”Et tørklæde kommer til byen”
Fornyelse af medlemskort

Tirsdag den 26. januar: Falkemanden, Flemming Sanggaard, ”Alene i
vildmarken”

Tirsdag den 9. februar: Lidt sang og musik ved Mai Larsen
Generalforsamling

Tirsdag den 23. februar: Foredragsholder og journalist, Hans Jørgen
Møller, fortæller om «50 fotografier du bør kende»

Tirsdag den 9. marts: Foredragsholder Annemarie Hessellund Bean-
land fortæller om at nærme sig den 4. alder – ”Firs, Fed og Færdig”

Tirsdag den 23. marts kl. 1230: Underholdning med musiker Brian
Nygaard – vi spiser og hygger os sammen, som vi plejer
Spisning til pris af 100 kr.

Vi er sammen – men hver for sig og
nu med mundbind!
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Boeslunde Kirke
og

Boeslunde Sogns Menighedsråd
ønsker alle

en velsignet julefest
og

et godt og helsebringende
nyt år 2021

Ved ophold i menighedsrådets bygninger
– kirke, sognehus og Præstegårdslade –
skal gående og stående bære mundbind!
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING
Formand/
folkedans

Birgit Falkenberg
Kærebjergvej 20
4242 Boeslunde

58 14 03 34
Falkenberg.petersen@gmail.com

Næstformand/
Badminton

Ole Jensen
Neblevej 22
4242 Boeslunde

58 14 02 66 / 21 76 37 98
b.o.jensen@os.dk

Sekretær & PR Kristina Wettendorff Petersen 71 10 07 91 k.wettendorff.p@gmail.com

Gymnastik /
Børneidræt

Bente Christophersen
Boeslunde Byvej 158
4242 Boeslunde

26 29 07 91
Bentor6372@gmail.com

Gymnastik /
børneidræt

Randi Ginnerup Hansen
Boeslunde Byvej 161
4242 Boeslunde

60 81 04 95
randihansen2003@yahoo.dk

Bestyrelse Vivi Thiemer
Vesterbøgebjergvej 68
4220 Korsør

53 62 50 08
vivi_thiemer@hotmail.com

Håndbold Pia Sørensen
Svalevej 17
4220 Korsør

58 38 04 91
ls@io.dk

Kontaktpersoner
Kasserer Dorthe Hansen

Sønderupvej 8
4242 Boeslunde

58 14 01 20 / 41 27 34 29
Dorhan@hansen.mail.dk

Fitness/tennis Inger Frederiksen 23 69 11 66
Tennis Bodil Christiansen 30 70 53 10
BGF hjemmeside: www.bogym.dk

BOESLUNDE LOKALRÅD
Formand Jens Klindt Nanaogjens@stofanet.dk 41 86 28 02
Kasserer Mia Carlsson
Sekretær Mette Hegelund rygaardhegelund@gmail.com 51 84 02 01
Webredaktør Jeppe Reitan 20 90 54 07

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

Bestyrelse Bjarne Rasmussen bjarneras@stofanet.dk 40 15 19 63
Bestyrelse Leo Thonesen Leothonesen@hotmail.com 30 70 42 86
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Næste nummer af Boeslundebladet udkommer i marts 2021
Sidste frist for aflevering af indlæg er søndag d. 14.02.2021


