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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: Mindeparken, 16. januar 2021
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Formanden har ordet …
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Vi er nu nået igennem det halve af denne sæson og desværre måtte
vi aflyse et børnehold- Sjov og Dans i år, da der ikke kom nok
deltagere!
Så går du med en idé om en aktivitet, vi kunne tage op, så kontakt
os, så vil vi se, hvad vi kan gøre.
Vi har også altid brug for instruktører, trænere eller hjælpere og har
du lyst, men ved ikke, hvordan man griber det an, så hjælper vi
med kurser.

Ellers vil jeg ønske alle medlemmer, læsere,
instruktører og bestyrelses- og
udvalgsmedlemmer en rigtig glædelig jul og
et godt nytår.
Vel mødt i 2022 – har du lyst til at deltage
på et af vore hold, så kom og vær med.

Husk også, at der er generalforsamling i marts måned, så kunne du
tænke dig at tage en tørn enten i bestyrelsen, hvor vi altid er åben
for nye medlemmer, eller at være med i et udvalg, så mød op der.
Vi holder jo ligesom sidste år generalforsamling fælles med
Boldklubben og Lokalrådet.

Venlig hilsen
Birgit
Se også vore opslag til højre på den store opslagstavle hos Min
Købmand og hjemmesiden:

www.bogym.dk,
eller

 Facebook gruppen BGF – Boeslunde
app’en Min Landsby.

mailto:jebc@km.dk
mailto:jebc@km.dk
mailto:jebc@km.dk
mailto:jebc@km.dk
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50 + motion & velvære

Pas på din krop - styrk den

                 Jeg kan næsten ikke få armene ned !!!!!

                Vi er i gang igen, - det er så dejligt

        79 glade motionister mødes hver onsdag i Boeslundehallen

      og går til den, hver på sit niveau, om det er på gulv eller stolehold.-

Men-der sidder en lille nisse bag mit øre og hvisker

"PAS NU PÅ-SMITTEN BREDER SIG"

Jeg håber inderligt og krydser fingre for, at der ikke kommer nedlukninger
igen --

Vi må passe på hinanden og os selv, så vi kommer helskindet

ind i det nye år og videre frem.

Hermed  en rigtig glædelig jul,og godt nytår til jer alle

HILSEN  INGER & MINNA

PS! Sidste træning inden jul 22/12-21

Start i det nye år 5/1-22
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Zumba

Mandage kl. 18.30-19.30
i Boeslunde hallen

Venlig hilsen Kit Kasted

Hvis Corona tillader det…
-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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BADMINTON
Julefrokost i Badmintonafdelingen.

Det er længe siden, vi har haft mulighed for at samles til et
socialt arrangement, men nu forsøger vi

Fredag d. 10. december.
Vi starter med fællestræning kl. 16.00, hvor de som har lyst kan tilmelde
sig på Facebook. Derefter spiser vi i cafeteriet ca. kl. 19: en sildemad,
noget smørrebrød og en ostemad.
Har man ikke mulighed for at deltage i fællestræningen, er man selv-
følgelig  velkommen til at deltage i  julefrokosten alligevel.
Der vil inden længe følge en tilmeldingsliste med oplysning om menu og
pris.

Sæt et kryds i kalenderen!
Vi håber at se mange glade badmintonspillere, med påhæng.

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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– Motionscafe på Møllebakken
Vi er ”still going strong” og har det rigtig hyggeligt med
vores hold tirsdag formiddag fra 10.30 – 11.30. Vi får rørt os
til musik, spillet badminton med balloner og
fluesmækkere samt kastet med bolde m.m.
Kom og besøg os, hvis du har lyst til at prøve at
være med.

Rigtig glædelig jul og godt nytår til alle.
Birgit

Venlig hilsen
Inger, Ole og Birgit

Folkedans
Rigtig glædelig jul og godt nytår til alle de aktive
dansere, instruktør og spillemænd. sidste
danseaften i år er 9. december, hvor vi også
spiser sammen og hygger os.
Vi ses igen torsdag den 6. januar 2022.
Nye er også velkommen!

Mænds Mødested
Har gennem året fået sat vældig skik på området omkring
boldbanerne, shelter og bålhytten samt motionsoasen. Mændene
mødes stadig hver fredag fra kl. 9 til ca. 11 i Det Gamle Klubhus,
så du er hjertelig velkommen til at deltage her. Vi tager os også
stadig kærligt af din cykel eller plæneklipper m.m.
Bøgerne i det lille bibliotek er også sat i orden, så det er nemt at
finde en god bog til de mørke timer, her er åbent for lån af bøger
fredag fra 9 til 11 og mandag fra kl. 14 til 16 eller du
kan også kontakte os, så vi kan aftale en tid.
                               Glædelig jul og godt nytår!

Sjov motion
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Tennis

Indesæsonen er i gang og der spilles fra
8.00 - 13 om lørdagen. Hvis man gerne vil
spille, men mangler en makker, kan man henvende sig til
mig, så vil jeg formidle kontakt til de nuværende spillere.

Vil du vide mere om
indesæsonen,

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

v. Bodil Voldby Christiansen

Så er sæsonen godt i gang igen efter
coronapausen, nu håber vi bare, at vi ikke
bliver lukket ned igen.
Vi har fået flere nye spillere og vi har sagt
farvel til et par stykker. Det er dejligt at vi

nu kan stille fuldt hold, når vi skal spille kampe.
I skrivende stund er der spillet 3 kampe, som alle er tabt. Vi kan godt
mærke, vi ikke har spillet så meget sammen, men det går fremad og ser
frem til, at det nok skal blive bedre.
Sidder du derude og tænker du kunne
tænke dig, at spille lidt bold, så kom i

hallen og prøv at
træne med vores
damer og se om det er
noget for dig. Øvet
eller uøvet så er du velkommen!
                         Glædelig jul og godt nytår
                          Håndboldafdelingen

Træningstiderne er:
Tirsdag kl. 19.00 – 20.30

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

Håndbold
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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

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 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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Formandens ord

Seniorafdelingen
Senior siden har vi fået ny mand til at stå for, i form af
Kenneth, og vi har samtidig valgt kun at træne en gang
om ugen. Selve truppen er dog blevet styrket af flere
tilbagekomne spillere, hvilket også kan aflæses på
stillingen!
Oldboys, veteran og superveteran afdelingen kører som
smurt med veteranerne i spidsen, som nok engang vandt
deres række. Her er der også udskiftning på vej i form

af at holdets mangeårige holdleder, Jimmi, trækker sig.
                                    Tusind tak for mange års gode arbejde.

Klubbens hold er nu i gang med vinterturneringer både ude og inde.
Vores store drøm igennem 10 år om nyt hegn ved 11-mandsbanen ser nu
ud til at blive realiseret,,,,, men vi tror ikke helt på det, før det står der!
Men på forhånd tak til alle der har kæmpet med det så længe.

Og som altid tak til alle som støtter klubben både på og
udenfor banen.

Forza BB
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Ungdomsafdelingen

I ungdomsafdelingen har vi netop afholdt vores årlige
trænereafslutning, hvor de fleste var til stede.

Vi har et fantastisk team, som arbejder godt (se billede)

Vi kunne dog godt bruge lidt ekstra frivillige
hjælpetrænere så har du en lille Hjulmand i maven, så
tøv ikke med at give os et kald!

Ungdomsafdelingens trænerteam!
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Efterårsturneringen endte med en placering som nr. 7 i en tæt pulje. Vi var
kun 5 point fra 2. pladsen og med en lille smule mere effektivitet havde vi
snuppet den! Drengene har igen i år rykket sig og spiller efterhånden en
god gang bold.
Truppen mistede hen over sommeren fem mand, men to nye har meldt sig
(der er altid plads til flere) og drengene har været flittige til at passe både
træning og kamp, så vi har kun en enkelt gang været afsted med 13 mand.
Hen over vinteren fortsætter vi med at træne både ude og inde samt deltage
i nogle indendørsturneringer

Tak til PHP i Sorø for tøjsponsoratet!
Forza BB

U15/16 Drenge i BB

Tak fra drengene og os til den store støtte fra sidelinjen!
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Vores seniortøjsponsor 3F
har i efteråret samlet
gammelt spilletøj ind

til børn i Afrika
På billedet ses Hans Henrik fra 3F, som modtager 6 sække med tøj af
Allan fra BB. Tøj som forhåbentlig kan skabe glæde endnu engang!
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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

mailto:kim@stap.dk
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Nyt fra Lokalrådet –

 Vi afholdt fredag den 1. oktober 2021 det fedeste
børnediskotek i Præstegårdsladen.
Der dukkede over 80 danseglade, unge mennesker op
i vældig godt humør. Der blev langet masser af
”drinks” og chips mv. over bardisken. Dansegulvet
var hele tiden fyldt og når vi lavede limbo eller
stoledans, var der køer for at være med.
Vi har ikke tidligere oplevet så stor tilslutning som
denne gang – det var helt overvældende og mega fedt.
Alle voksne var i fuldt sving konstant – bag baren, med at tage imod
børnene/de unge eller på dansegulvet med at lave ”lege”. Og vi havde som
altid én voksen stående som fast ”vagt” udenfor, så alle kan føle sig trygge
ved at sende børnene afsted til disko.
Vi havde børn med både fra Boeslunde, Skælskør, Korsør og Vemmelev.
Så det breder sig og det er fedt, at vi også får besøg ”udefra”.
Da der var så stor ros og efterspørgsel, regner vi stærkt med at gentage
succesen til marts næste år, og vi satser på en dato, der hedder fredag den
11. marts 2022, så kryds gerne datoen af allerede nu!

Vi siger endnu engang tak for støtten og hjælpen fra Diskotek Explosion,
Min Købmand v./Thomas Børgesen og Menighedsrådet for lån af laden.

Og tak til de børn/unge, der mødte op og til deres forældre for at bakke op
om det.
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Juletræ
I skrivende stund arbejder vi i fællesskab
med Boeslunde Erhvervsnetværk på at få
det årlige juletræstændingsarrangement op
at stå. Vi har fået sponsoreret et juletræ fra
Skælskør Juletræsplantage og Boeslunde
Butiksforening i samarbejde med Min
Købmand deler gratis æbleskiver, gløgg og
varm kakao ud. Vi glæder os til at kunne
gennemføre i år uden corona-restriktioner
og håber på det bliver en ligeså stor succes,
som det har været tidligere.

Film
Vi er blevet kontaktet af ”Byfilm”, som ønsker at lave en film om vores
dejlige by Boeslunde.
Filmen er helt omkostningsfri for os, Byfilm finder selv finansieringen til
filmen.
Vi glæder os til at gå i gang med filmen, formentlig til foråret.
Boeslunde er jo helt klart værd at vise frem!
Der skal være lidt om vores lille, fantastiske skole, vores formidable
Købmand, hallen, børnehaven, alle foreningernes arbejde/tiltag i byen,
Mænds Mødested, kirken og hvad vi nu ellers kan finde på af gode ting her
i byen.

Hvis du/i sidder med gode forslag, fif eller andet vi kan bruge til filmen er
du/i meget velkomne til at rette henvendelse til én af os fra Lokalrådet.
Skriv evt. en mail på: boeslundeinfo@gmail.com
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Egerup strand
Ved sidste generalforsamling blev Lokalrådet spurgt om vi var kommet
nærmere en løsning om forslaget til et offentligt toilet ved Egerup strand.
Dette har vi nu undersøgt, og det er desværre ikke muligt, da det er en
privat strand og ejer er ikke interesseret i at stå for vedligehold af toilet.
Derfor er det ikke et forslag, der bliver aktuelt på nuværende tidspunkt.

Legepladsen
Til foråret skal vi i gang med at ordne og male legepladsen ved hallen, så
den igen bliver flot at se på.

Tak for et anderledes år med corona – vi håber på det bedste fremover, og
at næste ”bølge” ikke bliver for hård –
Alle ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår fra Boeslunde Lokalråd.

På vegne af Lokalrådet – Mette Rygaard Hegelund, Formand.
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Afslutning og nye muligheder
Kirkeåret nærmer sig sin afslutning og et nyt år med nye muligheder kan
tage sin begyndelse. Forhåbentligt et kirkeår, hvor det fortsat er muligt at
nyde samværet og fællesskabet i og omkring vores smukke kirke i
Boeslunde.
Dette kirkeårs afslutning betyder også en afslutning for mit virke i
Boeslunde Sogns Menighedsråd. Af personlige årsager træder jeg ud af
rådet og overlader arbejdet til de meget kompetente kræfter, der blev valgte
ind ved seneste valg.
Det er en vemodig, men for mig nødvendig beslutning og jeg vil gerne
takke alle for støtten, opbakningen og samarbejdet i den tid, jeg har været
med.

De bedste hilsener
Lene Helweg Augustsen

Afgående formand

Konstituering
Én gang årligt skal menighedsrådet konstituere sig, således at det er
funktionelt første søndag i advent. Dette skete her den 2. november med
følgende resultat:
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
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

Formanden har ordet...
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Sekretær: Claudia Mørch, Kirkestræde 4, 4242 Boeslunde.
Telefon: 4148 9178. E-mail: pinocchiokroete@gmail.com
Menigt medlem: Søren Hilbert Hartmann, Boeslunde Byvej 176, 4242
Boeslunde. 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.com

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), 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.)
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Præstens klumme
(Ved pastorinden)

Det er atter blevet vinter. Årets længste måned – november – med dens
mørke, regnvejr og trøstesløshed er langt om længe blevet aflyst af
forventningens glæde og julelyset i og omkring husene. Der  er travlhed op
mod juleaften – juletræet, julemaden, julegaver, julehilsener, juleguds-
tjeneste, familiebesøg – mon vi når det hele?

Travlt var der også for 2000 år siden.
Men en anden travlhed. Opgaven med at
flytte sin højgravide kæreste mange
kilometer på æselryg for at efterkomme
en politisk opfordring om folketælling.
Opgaven med at finde et sted at bo,
mens panikken over fødslens begyndelse
allerede bredte sig. Mon de når at finde
et sted for natten – et sted til fødslen? Og
jo, Josef nåede det hele – selvom det nok
ikke var helt, som han havde forestillet
sig. Husly i en stald, okse og æsel som
vidner til en guddommelig fødsel.
Gæster midt om natten, da hyrderne kom
og fortalte om den  vidunderligste
englesang ude på markerne.

Det er ikke altid, at det er os, der bestemmer, hvordan tingene skal foregå.
Vi kan have de bedste planer og hensigter, nøjagtigt forberedt det hele – og
alligevel kommer det uventede og ændrer alt på et splitsekund.

Men lad mig lige summe færdig. Josefs planer om en stille og rolig
hjemmefødsel gik i vasken. Til gengæld skete det mest vidunderlige i en
stald i Betlehem den nat, Jesus blev født. Guds søn, som ankommer der,
hvor han mindst er ventet.

Det ene af de to billeder på
N.K.Skovgaards altertavle fra
1924
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 Midt i julenatten under en stjerneklar himmel. I en stald mellem okse og
æsel. Lige der og hos dem, der med deres umiddelbare glæde får deres livs
største oplevelse. Et lille uskyldigt barn, født i en stald, langt væk fra alt,
som er kommet til dig og mig for at åbne vejen til Gud.

Måske er det der, vi alle sammen skal tilbage til – at glæde os over livets
gang, uanset hvor uventet den er. At komme væk fra travlheden og de
skyhøje forventninger og tage det ligesom Josef og Maria med viden om at
Gud er med os alle dage.

Måske er det lige det, vi skal tage med ind i det nye år – at finde glæden i
livet som det er. Uanset hvad der sker. Og stole på at vi lever med Guds
velsignelse.

Gloria in excelsis deo

Personfølsomme oplysninger
I det sidste stykke tid har der været en del diskussion i det offentlige rum om,
hvad der er tilladt og ikke tilladt at dele fra kirkens side.
Sagen er ganske kort, at det fra Kirkeministeriet er blevet forbudt at dele noget
som helst, der ligner personlige oplysninger – det gælder dåb, konfirmation, vielse
og begravelse.
Dette skal ses på baggrund af lovgivningen om databeskyttelse – General Data
Protection Regulation (GDPR.)
Om der på det kirkelige område kan findes en ændret mulighed på sigt, vil vise
sig.
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Gudstjenester
12. december 14:00 Gudstjeneste med krybbespil og Lucia-optog samt
efterfølgende juletræsfest i laden (se omtale)

24. december 15:00 Juleaftens gudstjeneste

25. december 10:30 Juledags gudstjeneste

1. januar 15:00: Nytårsdag – kom og vær med til at skåle det nye år
ind, når menighedsrådet byder på kransekage og bobler efter
højmessen

  9. januar 10:30: Højmesse – kirkekaffe

23. januar 10:30: Højmesse – kirkekaffe

  6. februar 10:30: Højmesse – kirkekaffe

20. februar 10:30: Højmesse – kirkekaffe

  6. marts 10:30:     Højmesse – kirkekaffe

Boeslunde Sogns Hyggeklub

Ved skrivelse af primo oktober har klubben meddelt, at Villy Jørgensen,
Svanehøj 11, 4220 Korsør, telefon 4081 5232, er indtrådt som den nye
formand med Tove Bejerholm som næstformand.
Herfra et stort velkommen til Villy Jørgensen, idet vi ser frem til et godt og
virksomt samarbejde.
Klubbens aktiviteter kan findes på vor hjemmeside eller hentes på
opslagstavlen hos Min Købmand.
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Begge træf finder sted i sognehuset, hvor der både er mulighed for en kop
kaffe, håndarbejde samt en god snak – og er man ikke til strikketøj, ja, der
vil der helt sikkert være mulighed for deltagelse med anden form for tøj’,
- så her kan alle være med.

 Kom derfor forbi til en hyggelig stund!

Kirkegården

Kirkegården er særdeles smuk her i vintermånederne – både med og uden

sne. Grandekorationer og lys på mange gravsteder gør en tur på

kirkegården til sansefyldt tur. Møder du graverne på din vej, så er der

altid til tid til et smil, en hilsen og måske endda en lille snak.

Kvindetræf
Torsdage i lige uger
i tiden 19.00-21.30

ved Annie Kiellberg Madsen
telefon 6127 6027

Strikkedamerne
Torsdage i ulige uger
i tiden 1400 - 1600

ved Tove Bejerholm
 telefon 6171 6493
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Søndag den 12. december, kl. 1400
Krybbespil med Lucia-optog

I kirken opfører børn og unge fra kirkens kor årets meget seværdige
’krybbespilsteater’,

i kirken, hvortil alle er meget velkomne – det kræver ingen tilmelding!

…kl. 1500 åbnes dørene til
juletræsfest i Præstegårdsladen

med entré for voksne på 25 kr. Børn gratis adgang
Godteposer og æbleskiver til børnene
samt æbleskiver og kaffe/te til voksne.

Sodavand kan købes.

Tilmelding senest tirsdag 07.12
til Mirella Kjærulff på telefon 6150 4890

Da der altid er et begrænset pladser til juletræsfesten –
må tilmelding derfor behandles efter ’først-til-mølle-princippet’!
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Grundet coronasituationen opfordres alle
til at følge med på hjemmesiden og

Facebook omkring den 12. december

Boeslunde Kirke
og

Boeslunde Sogns Menighedsråd
ønsker alle

en velsignet julefest
og

et helsebringende
nyt år 2022

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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