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Kære læsere!

Det er i år 25 år siden at BB, BGF og beboerforeningen

udgav deres første fælles blad og derfor denne

jubilæumsudgave af bladet. Som den opmærksomme læser (og dem er der

heldigvis mange af - har jeg konstateret!) nok

har bemærket, så er skriften på forsiden

ændret lidt. Det er nemlig lykkedes mig at få

skrifttypen fra det allerførste blad ind i mit

skriveprogram! Den er mere spændende, end

den jeg i øvrigt selv erstattede den med

engang!

Jeg har lånt blad nr. 1 fra april 1992 af Carl

Emil og når jeg sidder og læser i det, får jeg

den der underlige modsatrettede

tidsfornemmelse: på den ene side føles det som utrolig lang tid, men på den

anden side kun som et splitsekund! Jeg genkender aktiviteterne, som jeg

deltog i, både personligt og som ”forælder”, og jeg imponeres over det

aktivtetsniveau, som læsningen af bladet udfolder for mig! Det vidner om

aktive borgere, og det har nogle politikere også fået at føle: en lang og

stædig kamp for en hal, en vedholdende kamp for skolen.

Som ”medarbejder” på Boeslundebladet glæder det mig at opleve den

opmærksomhed og anerkendelse bladet får, vi er blevet et borgerblad!’

God fornøjelse med læsning af vores jubilæumsnummer!

Bodil
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Tilbageblik ved Carl Emil Frederiksen

Når man som jeg er så heldig at have samtlige 73 numre
af Boeslundebladet, og vi runder et skarpt hjørne, er det

for mig naturligt at tage et tilbageblik hen over nogle af de forsider og de
indlæg vi har bragt igennem årene.
Da vi startede bladet, var det selvsagt andre tider, alting var i sort hvidt og
vi klippede og klistrede. Bladene skulle gemmes, så vi havde noget for
fremtiden. Alt i alt var det noget mere besværligt at lave blad end det er i
dag.
Første blad var med et sort hvidt foto taget fra kirketårnet ud over Minde-
parken. Vi syntes det var naturligt, at netop dette sted skulle præsentere
vores blad, da der dengang som nu foregik meget både sportsligt og kul-
turelt på denne dejlige plet.
I bladet fortalte vi om vores mening med bladet og havde selvfølgelig
indlæg fra boldklub og gymnastikforening. I de følgende numre havde vi
indlæg fra to ”ældre” aktive medlemmer i badminton afdelingen Harald og
Olav.
Forsiden og indlæg har også været præget af begivenheder med betydning
for foreningslivet i byen. I nr. 5 var der foto og omtale af rejsegilde på det
nye klubhus. Et stort ønske fra foreningerne gik i opfyldelse. Forsiden blev
skiftet ud med en tegning af samme motiv, stadig i sort hvid. Først i nr. 12
kom de første farver på, nisserne havde røde nissehuer--- det var flot.
I de følgende numre skrev vi om mangt og meget: boldklubbens venner
samlede flasker, vi bød folk velkommen til byen, Heino var træner for
boldklubben, jeg filosoferede dengang over forskellige emner i de første
mange blade, bl.a. om  hvordan vi skaffer nye medlemmer til bestyrelserne,
om tordenvejr, mælkebøtter og andre finurligheder!.  Det var også i den
periode vi måtte skrive vi havde mistet både Torben, Olav og Harald. Den
årlige skærtorsdags turnering i badminton blev selvfølgelig også nævnt.
Forsiden på nr. 13 markerede en anden begivenhed: Boeslunde Brugs
rundede de 125 år. Den lever stadig, og hvis vi bruger den overlever den,
håber vi.
I nr. 15 var der godt nyt: Kommunen havde vedtaget bevilling på kr. 5,5
mill. til hal byggeriet og allerede i nr. 18 kunne vi vise foto af rejsningen af
buerne. Det var også i det nr. at jeg lavede en optælling over hvilke selv-
stændige næringsdrivende, der havde været i Boeslunde samtidig for år
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tilbage: 33 kom vi frem til! Det er gået noget tilbage
siden. Leif, som var vores skriverkarl, bragte en artikel
om Connie på Møllebakken, som var leder i 18 år der.
Invitation til halindvielse skærtorsdag den 9. April -98,

så var der fest og farver!
Boeslunde Blader er som bekendt upolitisk, alligevel skete der noget:
omslaget på 2 numre var grønne! Måske var det en trykfejl, det skulle
måske have været blåt, for det ene omhandlede Dronningens besøg i byen.
Leif skrev en lidt satirisk omtale af  denne royale begivenhed, som sit
sidste bidrag til Bladet og han overlod skriveriet til Lena. Tak til LPJ  for
indsatsen.
I de næste numre var der noget om vores fælleantenne, om Halfesten, hvor
Karl Herman underholdt. Vi var stadig sort hvid, men på julenummeret var
forsiden prydet af et flot vinter foto fra Borgbjergvej. En artikel om Hartvig
og Ottomines medvirken på en cd med folkemelodier blev der også plads
til. I Hallen vil man gerne leje stole ud for 5 kr. pr. dag det var rørende
billigt!
Vi vil ikke så gerne være negative, men alligevel sneg der sig en beklagelse
over alle hunde efterladenskaberne på fortovene igennem censuren!
Blad nr. 4o var med fin omtale af boldklubbens 100 års jubilæum, bladet
var samtidig Lenas sidste virke, også tak til Lena for hendes dåd for Bladet.
Bodil tog nu over, hun valgte en forside med en undrende sol og en
tilsyneladende tilfreds måne, hvorfor ved jeg ikke, men en sjov lille teg-
ning, uden der ellers er mere i det. Redaktionen og Bladet har stadig stor
glæde af Bodil som redaktør af bladet. Stor tak til Bodil for det! Her skal
også lyde en tak til Birgit, der sidste år beredvilligt sprang til og overtog i
Bodils sygeperiode.

En flot aften, som vi også måtte skrive
om: 3600 mennesker samlet i
Mindeparken til underholdning af Lars
Lilholt. Jeg personlig vil gerne takke
alle de mange, der ydede en stor
indsats for at vi kunne få den flotte
oplevelse.
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Lokalrådet blev stiftet i 2007, kom med i bladet og er
senere kommet med i redaktionen. Menighedsrådet
efterlyste i nr. 56 opbakning til arbejdet i Kirken. De

ville  gerne have ros eller ris, eller bare kontakt til menigheden. Så kom
lokalrådet helt frem på banen. Skolen var truet af lukning, så der var mange
frivillige i gang og der blev holdt møder med politikere. Lukningen blev
afværget og vi har da heldigvis vores skole endnu, men vi skal fortsat
kæmpe for dens forbliven.
I mit tilbageblik i bladene er der en person, som har været nævnt lige fra
starten, og er det stadig. Hun har været formand for gymnastikforeningen,
var med i første række da der skulle bygges hal, hun har været med ved
loppemarkeder, været med til at starte tennis, hun passer cafeen, og meget
andet, men der hvor de fleste nok mærker Inger Frederiksens enorme
energi er på hendes motionshold for ”voksne” mænd og damer, i mange ja
over tyve år har Inger en gang om ugen sørget for at 70 til 80 ældre får
arbejdet alle muskler igennem. Godt gået Inger jeg skulle hilse og sige tak
fra mange for din ihærdige indsats for foreningslivet i Boeslunde.
I nr. 60 omtaler vi opsætning af hjertestarter i hallen, vi håber ikke vi får
brug for den, men er trygge ved den er der. Kirkestoffet kommer også med
i dette nummer til glæde for mange. I samme nummer hyldes Else Hansen
af Boldklubben for det kæmpe arbejde hun i gennem utallige år har gjort
for BB Hun har været i bestyrelsen hun har gjort rent, er pedel i hallen, og
så har hun vasket i hundrede vis af sæt fodboldtøj, og så har hun ikke
mindst været stik i rend dreng for ”de dumme mandfolk” for alt det de ikke
selv kan, som hun siger, igen en kvinde der har brugt og stadig bruger
meget tid på foreningslivet i Byen. Så roserne var velfortjent og stor tak til
Else for indsatsen.
Efterhånden er vores blad, som vi nu får trykt i Fladså efter vores mening
meget pænt og  vi får ofte respons på at det er tydelig skrift til glæde især
for ældre, også det at vi nu viser billeder og annoncer i farver får vi ros for.
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BOESLUNDE BLADETS BARNDOM ved Leif P. Jørgensen

Er det virkelig 25 år siden, at det første nummer af Boeslundebladet
udkom? - det hævder den ansvarshavende redaktør gennem alle årene, Carl
Emil Frederiksen som stadig i redaktionen sammen med to andre veteraner:
Inger Frederiksen og Else Hansen. På en eller anden måde var jeg blevet
spurgt, om jeg ville være skribent og redaktør på det nye fælles projekt, der
skulle afløse blade for de enkelte foreninger.
Det første redaktionsmøde foregik i køkkenet hos Carl Emil. Som redaktør
og forholdsvis ny tilflytter til Boeslunde så jeg en opgave i at gøre
indholdet i det nye blad forståeligt for alle læsere. Det skulle ikke kun være
muligt for en snæver kreds at afkode en halvkvædet vise. Ved alle hvem
”Jens” er, hvis man ikke skriver efternavnet? Vi skrev mest om forening-
ernes virke, bragte turneringsplan for det stolte fodboldhold, interview med
ny træner, en tidligere landsholdsspiller. Efternavn Hansen, husker du
fornavnet?
Gymnastikforeningen startede håndbold og tennis. Der var en tipskupon
med Boeslundevin som gevinst.
Redaktionen arbejdede også med artikler med bredere appel. Der var hal-
indvielse og besøg af dronning Margrethe, og vi fik ældre borgere til at

I det sidste nummer i 2015 havde vi fået forskellige
personer med særlig berøringsflade i Boeslunde til under
overskriften ”ønskefeen” at lufte lidt af deres ønsker for

det nye år og hvad der efter deres mening kunne være til gavn og glæde for
vore lille samfund, det blev pænt modtaget af læserne, måske kan det buges
igen senere.
Det var et lille tilbageblik på 73 numre af Boeslunde Bladet. Ikke alt er
med, sådan må det jo være.
 Med ønsket om at bladet må leve længe og måske udvides til gavn for
foreningslivet og læserne ønsker jeg Boeslunde Bladet god vind fremover.
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berette om byens liv i gamle dage og lånte interessante
billeder til illustration.
 Det er i øvrigt værd at minde om, at Boeslundefilmen
(optaget 1950) stadig kan købes på Skælskør Lokalarkiv.

Inden aflevering af et nyt nummer til trykkeri kunne det tage sin tid at ind-
samle hånd- og maskinskrevne indlæg fra mange kilder, gruppere og ind-
skrive i WordPerfect tekstbehandling, tilpasse sidetal, deleligt med fire.
Produktionstiden var en alvorlig akilleshæl. Bladet skulle afleveres til tryk-
keri en måned inden det udkom. Udgivelsesfrekvensen med tre numre år-
ligt betød også, at man kunne glemme alt om brandaktuelle artikler.
Meget er forbedret siden da. Halforening, lokalråd og kirke er kommet ind
under bladparaplyen. Der er kommet farver på siderne, og jeg håber for den
nuværende redaktør, at indlæg tilsendt i digital form gør opsætningen nem-
mere. Måske kommer bladet også hurtigt fra trykkeri.
De trykte medier siges at være i krise i konkurrencen med internet,
Facebook og andre såkaldt sociale medier. Hurtige, men måske også lidt
flygtige medier. At udgive et husstandsomdelt blad er ikke gratis, men man
kan ønske, at Boeslundebladet når op på 4-6 numre årligt. Der sker meget
forskelligt, stort og småt, i vores by, og måske kan bladet blive stadig mere
”up to date” og være et stadig mere aktuelt nyhedsorgan og samlet talerør
for Boeslunde!

Fra Boeslunde Boldklub ved Eva Rehder
Først til lykke med at bladet nu har eksisteret i 25 år og en stor tak til
bladudvalget.

Som forening har vi brugt bladet til at fortælle Boeslundes borgere om,
hvad der er sket i vores forening og hvad der skal ske i de næste måneder.

F.eks. fik man om foråret klubbens turneringsplan i bladet, da den ikke
kunne hentes på nettet, så der ved jeg at mange fodboldelskere havde det
liggende, så de vidste hvornår de kunne gå på fodbold-banen til en snak og
en øl.
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Årets fodboldspillere kom i bladet.

Hvis vi ser tilbage på de 25 år, så havde man jo ikke
Facebook og andre sociale medier, da bladet startede og

da var bladet nærmest det eneste sted, hvor vi kunne fortælle om, hvad der
skete i vores forening. Det er også her man kan se, hvem der er i
bestyrelsen for de forskellige foreninger. Hvem man kan ringe til, hvis man
vil vide noget om en af foreningerne.
Når man spørger lidt rundt i byen, så siger folk. "Det læste vi i
Boeslundebladet" også selv om det ikke er lige den forening, som de har
mest tilknytning til. Det er mit helt klare indtryk at rigtigt mange læser
bladet.

Boeslunde Bladet fylder 25 år!
Ved Birgit Falkenberg, Boeslunde Gymnastikforening

Vi fra Boeslunde Gymnastikforening vil gerne ønske Boeslunde Bladet

rigtig hjertelig tillykke.

Det har jo siden første nummer i 1992 været et talerør for vores forening; vi

har været meget glade for at kunne benytte os af bladet til at formidle vore

sæson-programmer og særlige arrangementer gennem alle årene.

Da bladet startede, var det gymnastikforeningen, boldklubben og beboer-

foreningen, der tegnede bladet, i dag er det stadig de 2 sportsforeninger

senere også Lokalforeningen og for et års tid siden kom Boeslunde Kirke

også med, så alt, hvad der foregår i Boeslunde på alle områder bliver distri-

bueret til alle borgere i Boeslundeområdet. Det skal her lige bemærkes, at

Boeslunde Bladet siden december 2009 har ligget på Boeslunde Gymna-

stikforenings hjemmeside (www.bogym.dk) - og gør det stadigvæk.

Det er helt klart en fordel, at alt nu er samlet i et blad, så endnu en gang
hjertelig tillykke med de 25 år.
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Formanden har ordet …

Kalenderen fortæller os, at det snart er marts og dermed er det også
tid til vores årlige generalforsamling, som i år afholdes

mandag den 21. marts kl. 19.30
i Boeslundehallens cafeteria

Vi håber rigtig mange vil møde op denne aften, det er jo jeres forening
og vi vil så gerne høre, om I mener, vi gør det godt nok eller om der er
noget, vi skal ændre. Har du mod på at være med til at præge
gymnastikforeningen, så hold dig ikke tilbage, vi vil meget gerne have
nye medlemmer i bestyrelsen.

Jeg vil 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!

Venlig hilsen
Birgit Falkenberg

- og et lille hjertesuk fra Boeslundehallen:

Kære forældre
Der er tilsyneladende ret mange børn, der må være kommet hjem uden
overtøj, trøjer, bukser, sokker m.m. eller også har de glemt sportstøjet
eller håndklædet hos os.

Kig i de to store kasser i forhallen næste gang, I kommer i hallen, det
kunne jo være, I kendte til noget af det dejlige tøj, sko m.m., der bare
ligger der.
Det bliver i øvrigt fjernet ved sommerferiens begyndelse.

Vi har også en del nøgler og smykker m.v., som du kan se noget af i
vinduet ved det lille kontor. Så giv os lige besked, hvis du kan
genkende noget af det.
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Gymnasternes dag

Afslutningen på gymnastiksæsonen bliver i
år markeret med

GYMNASTERNES DAG

Søndag den 20. marts kl. 13-16

Her vil gymnasterne vise hvad de har lært, men
børnene får også mulighed for at lege på
redskabsbane og hygge sig!

Sjov Motion

Vi har jo stadig gang i motionscafeen på Møllebakken og
samler hver tirsdag en lille flok beboere på 12-14 personer
til lidt stolegymnastik, badminton med fluesmækkere og
balloner, vi spiller bold og arbejder med andre små
redskaber.
Vi har meget brug for hjælp, så kan du afse en times tid
tirsdag formiddag fra kl. 10.30 til 11.30, så kom og hjælp
mig – eller bare en gang imellem.
Der skal her lyde en stor tak til Jytte, som er frivillig på
Møllebakken og troligt møder op og er med til at arbejde
med beboerne.

Venlig hilsen Birgit Falkenberg
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

50+  STYRK  DIN KROP

MOTION & VELVÆRE

Den lyse tid nærmer sig - påsken / foråret står for døren.

Vintersæsonen er ved at slutte, og jeg ser tilbage på en

rigtig god sæson, som sluttede med 85 tilmeldte gym-

naster!

Det er en fornøjelse at arbejde med jer, I går til den

med krum hals lige meget hvad jeg byder jer!

Og samarbejdet med Minna(stoleholdet) fungerer

rigtig fint. Er jeg for hård eller har I en dårlig dag,

sætter I jer

på stolen og

nyder Minnas gode motionsform,

(- og tag ikke fejl, den er effektiv!)

Vi slutter onsdag d. 23. marts

(med gymnastik, kaffe & kage)

Hilsen Inger (23 69 11 66)

HUSK! FORÅRSSÆSONEN
APRIL / MAJ

Starter onsdag d. 6 april
Slutter onsdag d. 25 maj

Pris: 140.00 kr

Det er for alle jer, der har lyst til et
par måneder mere.
Og for alle jer der har lyst til at
prøve at komme i gang!

Vi ses
onsdag d. 6/4 kl. 9.00

i Boeslundehallen.

Hilsen Inger (23 69 11 66)

Det er onsdag!
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

FÅ PULSEN OP-KOM I FORM!

VINTERAKTIVITETERNE  SLUTTER
SOMMERAKTIVITETERNE  STARTER

Der er et lille et lille hul i aktiviteterne april - maj

Jeg vil prøve om der er et behov / lyst -  til at holde formen/ forbedre den /

udfordre den /eller bare komme i gang????

Det er ikke for dig, der bare farer der ud af og har styr på det hele!

Det er for dig m/k (om du er 15 eller 80!), der vil holde kondien, udfordre

dig selv lidt, har lyst til at komme i gang, men mangler skubbet.

Vi behøver ikke at være i samme form, det er dig selv,

du udfordrer. De gode tager bare nogle flere

omgange!

Men du skal være klar til at løbe / lunte / gå hurtigt /

klatre / hoppe / bruge din egen krop som redskab

(mave, ryg, planke)

JEG ER OPTIMIST!  MAX 20 PÅ HOLDET.
DERFOR TILMELDING TIL INGER PÅ 23 69 11 66

START MANDAG D. 4/4 kl. 16.30 - 18.00
SLUT MANDAG D. 23/5

(mandag d. 30/5 er der ladywalk)

PRIS: 150 kr. (1 prøvetime  -- Betaling 2. gang!)
Hilsen  Inger

NYT!
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Tak for en danzelig
URBHANIZE sæson…

Vi holder sommerpause,
men vender stærkt tilbage til efteråret

med en ny omgang
URBHANIZE!

Mette
LIFE IS BETTER

when you dance!

Folkedans

Det er ved at være slut på denne sæson, vi har sidste
danseaften torsdag den 31. marts. Vi når dog lige at holde
vores årlige Åbent Hus arrangement den 25. februar først.
 Vi blev inden sæsonslut 30 aktive dansere, som har haft
nogle hyggelige torsdagsaftener sammen med vores
dygtige instruktør John Pedersen og med levende musik fra
vores utrættelige spillemand Erling Østergaard, som i år
også har fået hjælp af Ronald på violin, det har vi nydt
rigtig meget.
Tak til jer alle og velkommen igen til en ny sæson sidst i
september – og skulle vi så alle sammen prøve, om vi ikke
kunne få flere med! Det er jo så 25. Sæson, vi skal i gang
med.

Venlig hilsen Inger, Ole og Birgit
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Badminton
Vintersæsonen er ved at være slut, så
badmintonudvalget vil sige mange
tak til gamle og nye medlemmer.
 For dem som ikke nåede at komme i
gang med at spille, er der stadig håb.
Vi har sommerbadminton fra april til
juni!

Vi har i denne sæson deltaget med 2
veteranhold:
Mixhold Veteran D pul. 1
Herredouble Veteran  D  pul. 1

Lør. d. 23 januar blev der holdt
”Guleærterstævne” med 20 spillere og
30 spisegæster.
 Lør. d. 6 feb. blev der holdt en børne
spilledag sammen med IF 62. Der blev
spillet mange kampe, så de syntes det
var en rigtig god dag.
For vores 2 børnehold er det også ved
at være slut med træningen, sidste
spilledag er ons. d. 30 marts. En stor
tak til de børn som mødte op for at
spille, samt en tak til deres trænere.
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

Sidste spilledag
i vintersæsonen for voksne

man.d. 21 / ons.d.27 marts

og fre.d. 1 april

Sommerbadminton
Tilmelding

 ons.d. 16 marts kl.
19.00 i klublokalet.

Start
onsdag d.6 april

og
fredag d. 8 april

Tider
Onsdag 16-22
Fredag 15-17

For vinterspillere er
sommerbadminton

gratis.
Nye medlemmer

kr. 150
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Håndbold
Så er julen overstået og vi er i gang igen.
Trods frafaldet i starten af sæsonen, kan vi stadig stille
hold, da der er nye spillere der har meldt deres ankomst, så
det er jo dejligt, at selv om det kan ligne en synkende skude, at vi stadig
kan lokke spillere herud.
Vi valgte at blive i Serie 1 og tage de øretæver som det nu giver, vi bruger
det som god træning. Humøret er stadig højt, trods nederlag.
Nu nærmer forår og sommeren sig og sæsonen slutter i april, så må vi se
hvordan det ser ud herefter.
Træningstiderne er stadig:
Boeslunde Hallen: tirsdag kl. 19.00-20.30
Vemmelev Hallen: torsdag kl. 19.00-20.30
Så har du lyst at komme ud og rører dig, så bare mød frisk op!

Forårs hilsner Håndboldafd.

TENNIS
B.G.F.`s gode tennisbaner bliver brugt alt for lidt.( de ligger
bag hallen op mod Mindeparken) Så jeg håber på en god

sommer og at rigtig mange vil finde vej til banerne, og dyrke denne gode
sommeraktivitet med mulighed for træning flere gange om ugen.
Der er tilmelding  for børn og voksne SØNDAG d. 24. APRIL kl 10.30 –
12.00 (ved banerne). I tilfælde af regnvejr sidder jeg i hallens cafeteria.
Hvis vejret tillader det og banerne er klar, er der mulighed for at prøve
spillet denne dag.(Du kan låne en ketsjer). I kan også tilmelde jer ved at
ringe til Inger 23 69 11 66 eller Dorthe 58 14 01 20

PRIS:400.00kr         BØRN 250.00 inkl træner
Børnene vil træne mandage kl 16.30  -  18.00
Banerne kan derfor ikke benyttes af andre i dette tidsrum
Startdato for børnetræning  - oplyses ved tilmelding.
Bodil føler sig ikke klar til at stå for tennisafd. så jeg må tage en ”sæson”
mere, men hun er klar til at give en hånd med.

Hilsen INGER FREDERIKSEN
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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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Støt vore annoncører…
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-De støtter os - tak!

www.opvvs.dk
Tlf. 58 19 60 68
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BOESLUNDE BOLDKLUB

Herre senior fodbold.

Så er vi godt i gang med træningen,
forud for turneringen.
Vi træner mandag og onsdag fra 18.30 til
20.00.

Vi har 5 træningskampe før turneringsstart.
Vi er 18 spillere, men kan sagtens bruge nogle flere.
Specielt mangler vi en målmand.
Er der nogen der har interesse, kan træner
Michael Arildsø kontaktes på tlf. 28608742.

Hilsen
 træner Michael Arildsø og
holdleder Jan Sørensen

Seniortræning mandag og onsdag kl. 18.30-20.00

Veterantræning søndag kl. 11-12.30
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BOESLUNDE BOLDKLUB

Boeslunde Boldklubs Venner

Afholder ordinær generalforsamling

Fredag den 1. april 2016

Kl. 18.30

I klubhuset, Borgbjergvej 16, Boeslunde

Dagsorden i følge lovene.

Efter generalforsamlingen serveres der
sild, smørrebrød og ost, samt 1 øl og en

snaps + kaffe. Pris 95 kr.

Af hensyn til mad, bedes man tilmelde
sig på tlf. 40 94 90 35 eller 20 29 89 23

senest den 22. marts.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

Vinderne af en flaske Boeslundevin,
sponsoreret af Dagli’Brugsen er:

Medl. Nr. 13 Frank Hansen, Byvejen

    -      nr. 55 Birgit Falkenberg, Kærebjergvej

    -      nr. 62 Ulla Føhns, Gammelgårdsvej

    -      nr. 169 Lone Nør, Rennebjerg
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BOESLUNDE BOLDKLUB

Foreningerne og samarbejdspatnere i Boeslunde afholder igen i år

Mindeparksfest
så sæt kryds i kalenderen ved

Lørdag den 20 august.
Programmet ligger endnu ikke fast, men der vil igen i år være et
eftermiddagsprogram med diverse aktiviteter for store og små.

  Derefter en aftenfest bestående af mad, musik og dans.
Hold øje med opslag i Brugsen-skolen-hallen-www.boeslundeinfo.dk eller

tilmeld dig gerne vores gruppe på facebook:
Mindepark´s fest i Boeslunde.

Eftermiddagens program er som vanligt gratis

Vi starter billetsalget til aftenfesten

Lørdag den 21 maj kl 9-12
ved Brugsen

  Billetter købt denne dag vil få vedhæftet en gratis fadølsbillet. Lad os få
solgt en masse på denne dag.

Efterfølgende salg foregår via mail:mindeparksfest@outlook.dk eller via tlf
29678535 med mottoet
” Du ringer vi bringer”

Støt op om en god dag i ”parken”, og er vejrguderne ikke med os om
eftermiddagen rykkes aktiviteterne ind i vores store telt

Ses i Mindeparken!
Festudvalget
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Venne-og støtteforening på plejecenter Møllebakken.
Foreningen er en nystartet forening, der blev stiftet sommeren 2015.
Foreningens formål:
● At være til hjælp og glæde for beboerne og deres pårørende, hvor det er

muligt
● At arbejde aktivt for at skaffe økonomiske midler til glæde for

hjemmets beboere
● At støtte de aktiviteter der foregår
● At støtte økonomisk op om beboere, som ikke har mulighed for at

deltage i fælles arrangementer
● Udarbejde planer, i samarbejde med personale og ledelse, for hvorledes

foreningens midler kan fordeles, så de kommer flest beboere til gode
● At udbrede kendskabet til foreningen.

Enhver kan være medlem, også uden at have familie på hjemmet.

På foreningens vegne Solveig Bach

Fra lokalsamfundet

RECEPTION
I anledning af at vores formand,

Else Andersen
har valgt at stoppe sit virke i bestyrelsen,

inviterer vi til
Reception i Butikken

Fredag d. 29. april kl. 14 til 17.
 Else har været med i bestyrelsen siden 1972 og formand siden 1977.
 Vi håber at se en masse af vores kunder, samarbejdspartnere samt
Elses  familie og venner til en hyggelig eftermiddag.

Vel mødt!

Bestyrelsen for Dag’li Brugsen, Boeslunde
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Mindeparksfest
Juhuuu… Det lykkedes at finde de folk der skal til, og derfor kan vi med

glæde meddele, at der igen i år vil blive afholdt Mindeparksfest. Det

kommer til at foregå lørdag d. 20. august. Der var to friske ildsjæle som

bød ind og de vil nu stå for eftermiddagens arrangement. Både som vi

kender det men også med en masse nye tiltag for hele familien og især

børnene. Aftenens arrangement vil igen primært være for de voksne, hvor

der vil blive budt på mad og masser af musik og dans. Vi glæder os rigtig

meget til at se jer alle sammen, så sæt allerede nu X i kalenderen.

Vinter
Gennem vinteren har vi brugt tiden på forskellige aktiviteter og gjort os

tanker om hvad vi skal fremadrettet.

Der har ikke været så mange synlige aktiviteter og så alligevel. Lørdag d.

16. januar holdt vi et at lokalrådets mest besøgte arrangementer igennem

mange år. Endelig var det blevet vinter og der lå sne i mindeparken. Vi tog

en hurtig beslutning i lokalrådet om at afholde en fælles kælkedag, hvis

vejret var med os, og det var det heldigvis. I kraft af nymodens teknologi

kunne vi via diverse facebooksider få meldt det ud, og tak for kaffe en

fantastisk opbakning.
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Et godt stykke over 110 mennesker dukkede op iført skitøj og masser af

kælke. Der blev gået til den fra både børn og voksne.

Ind i mellem turene på

bakken var lokalrådet

værter med varm kakao,

kaffe og grillede pølser.

Det var nogle fantastiske

timer og tusind tak for

den opbakning. Det er det

der gør det værd at lave

sådan noget.

Vi håber at det kan lade

sig gøre igen en anden

gang.
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Vi afholder

GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 15. marts 2016

Kl. 19.00

I cafeteriet i Boeslundehallen.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Vi glæder os til at se jer!

Mvh

Bestyrelsen
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KIRKENYT
Forår 2016

Præstens klumme

Mit navn er Peter Jensen, og jeg er ny
midlertidig præst ved Boeslunde kirke. Jeg
skal være her indtil menighedsrådet i løbet af
foråret eller sommeren får ansat en ny fast
sognepræst. Det er således mig der skal forestå
gudstjenester og kirkelige handlinger dette
forår, også konfirmationerne bededag.

For år tilbage var jeg sognepræst i Roskilde,
derefter valgte jeg at arbejde i andre typer
jobs: coaching, teater og fredsarbejde. De
senere år er jeg vendt tilbage til præstegerningen og har haft vikariater på
Sjælland og Fyn. Jeg er 44 og bor i Næstved men har pendlerværelse i
Boeslunde.

I måden at være præst på er det vigtigt for mig med nærvær og klarhed. Jeg
bestræber mig på i gudstjenesten og i den personlige samtale at byde på et
rum, hvor den enkelte kan være med det der nu rører sig, helt sådan som
det er. Samtidig vil jeg gerne være til stede med ærlighed og input, når det
ønskes. Jeg er inspireret af bibelen og den kristne tradition, og af ikke-
voldelig kommunikation, også kendt som giraf-sprog. Det bringer jeg med
i prædiken, samtale, undervisning og samarbejde.

Jeg glæder mig til at møde dem, der søger kirken i den periode, jeg er i
Boeslunde. Og til at møde hvem jeg møder, når jeg selv er rundt i byen for
at lære området at kende. Jeg vil kunne træffes i præstegården i løbet af
ugen, og omkring gudstjenester og arrangementer. Husk, at det altid er
muligt at bede om en samtale, og at samtalen er absolut fortrolig. Nogle
gange ved man ikke hvad man vil tale om, bare at man har brug for at tale
med nogen, der lytter. Se mine kontakt-data på de kommende sider.



28

KIRKENYT
Forår 2016

Gudstjenester i Boeslunde Kirke
Marts
Søndag den 6. kl. 19.00 – Gudstjeneste, konfirmander medvirker
Lørdag den 12. kl. 11.00 – Dåbsgudstjeneste
Søndag den 20. kl. 11.00 – Palmesøndag – Familievenlig højmesse
Torsdag den 24. kl. 17.00 – Skærtorsdag – Højmesse, efterflg traktement
Fredag den 25. kl. 10.30 – Langfredag – Gudstjeneste
Søndag den 27. kl. 10.30 – Påskedag – Højmesse
April
Søndag den 10. kl. 10.30 – Højmesse, kirkekaffe
Søndag den 17. kl. 10.30 – Højmesse
Fredag den 22. kl. 9.30 og 11.30 – Bededag – Konfirmation
Torsdag den 28. kl. 19.00 – Stille-gudstjeneste
Maj
Søndag den 1. kl. 10.30 – Højmesse, kirkekaffe
Torsdag den 5. kl. 10.30 – Kristi Himmelfart – Højmesse
Lørdag den 14. kl. 11.00 – Dåbsgudstjeneste
Søndag den 15. kl. 10.30 – Pinsedag – Højmesse
Mandag den 16. kl. 11.00 – 2.Pinsedag – Gudstj. i Borgbjerg Mindepark
Torsdag den 26. kl. 17.00 – Spaghetti-gudstjeneste
Søndag den 29. kl. 10.30 – Højmesse
Juni
Torsdag den 9. kl. 19.00 – Stille-gudstjeneste
Søndag den 12. kl. 10.30 – Højmesse, kirkekaffe
Søndag den 26. kl. 10.30 – Højmesse
Juli
Søndag den 10. kl. 10.30 – Højmesse, kirkekaffe
Søndag den 24. kl. 10.30 – Højmesse
August
Søndag den 7. kl. 10.30 – Højmesse, kirkekaffe
Søndag den 21. kl. 10.30 – Højmesse
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Kontaktoplysninger
Sognepræst: Peter Ulrik Jensen, M: puj@km.dk, T: 30 69 01 47

Organist: Mirella Kjærulff, M: organist@stofanet.dk, T: 61 50 48 90

Graver: Asger Hansen, M: boeslunde-graverkontor@mail.dk,

T: 24 43 89 15

De ansatte holder fri hver mandag!

Menighedsrådsformand: Gitte Nyvang Hartmeyer,

M: 58506860@mail.dk, T: 31 25 64 74

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.

Kirkekaffe - En gang om måneden bydes der på kirkekaffe efter
søndagens gudstjeneste, som regel den første søndag i måneden (se
gudstjeneste-listen). Kirkekaffen foregår i kirkens tårnrum bagest i kirken.
Rummet er indrettet som café-miljø, og det er let og uforpligtende at
deltage, siddende eller stående.

Gudstjeneste på Plejecenter Møllebakken
Torsdag kl. 10.30 i ulige uger er der hver anden
gang gudstjeneste hvor præst medvirker, og hver
anden gang musikandagt hvor alene organist
medvirker.

Find Boeslunde Kirke på Facebook – eller se www.boeslundekirke.dk, som
løbende opdateres med aktiviteter og gudstjenester
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            Højtider og særlige gudstjenester
Påske – 20.-27. marts
Palmesøndag kl. 11.00 holder vi familievenlig
gudstjeneste, hvor børnekoret medvirker – vi fejrer at
Jesus red ind i Jerusalem på et æsel og blev hyldet af
folk.
Skærtorsdag holder vi aftengudstjeneste kl. 17.00 – vi fejrer, at Jesus
indstiftede nadveren. Efter gudstjenesten bydes der på et let påske-
traktement i kirken: lidt lam, pitabrød, hummus og oliven, med et glas vin
eller saft til (deltagelse er gratis og tilmelding ikke nødvendig).
Langfredag er gudstjenesten kl. 10.30 med salmer og læsninger, uden
prædiken og nadver – det er Jesu korsfæstelse, vi mindes. Påskedag kl.
10.30 holder vi en lys og glad gudstjeneste – vi fejrer, at Jesus opstod fra
de døde.
Pinse – 15.-16. maj
Pinsen handler om Helligånden, Guds ånd og menneskers ånd, om liv og
fylde. Helligånden kom over Jesu disciple efter at Jesus var faret til
himmels, den fyldte dem med indsigt og kærlighed.
Pinsedag kl. 10.30 holder vi gudstjeneste i kirken.

Anden Pinsedag kl. 11.00 holder vi fælles gudstjeneste med nabosognene
udendørs i Borgbjerg mindepark lige over for kirken.

Spaghettigudstjeneste - torsdag 26. maj
Gudstjenesten starter kl. 17.00 og varer en halv time, den er særligt rettet til
børn og deres familier, men alle kan deltage. Bagefter bydes der på
aftensmad i sognehuset. Maden er gratis og tilmelding ikke nødvendig.

Stillegudstjeneste - torsdag 28. april og 9. juni
Gudstjenesten begynder kl. 19.00, og det er en kort gudstjenester, hvor
refleksion, nærvær og stilhed får plads. En anderledes og stærk måde at
opleve kirkens rum på.
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Konfirmation 22. april kl. 9.30
Anne Katrine Kirk Juranich, Elmegårdsvej 6, Boeslunde

Isabella Katarina Pedersen, Suhrsvej 3, Korsør

Cassandra Teresia Dissing Andersen, Humlevænget 1, Korsør

Magnus Theil Jensen, Algade 15A, Korsør

Oliver Ulrik Hansen, Møllebjergvej 3, Korsør

Michael Kildentoft Christensen, Kongeåsen 57, Skælskør

Alexander Gundsø, Sønderupvej 63, Boeslunde

Daniel Benny Jensen, Korsør Landevej 641, Korsør

Konfirmation 22. april kl. 11.30
Emil Celano, Stigsnæs Landevej 375, Skælskør

Simon Pedersen, Teglgården 14, Korsør

Andreas Hjort Grasson, V.Bøgebjergvej 50, Korsør

Nikolaj Aaby Larsen, Hovstien 26, Boeslunde

Oliver Witzel Niemann, Tinghusvej 25, Boeslunde

Mikkel Frederiksen, Atterupvej 11, Boeslunde

Juliane Høvighoff Voetmann, Ved Lunden 11, Korsør

Ida Mundt Christiansen, Algade 47, Korsør

Julie Møller Johansen, Boeslunde Byvej 143B, Boeslunde

Isabella Lundberg Christensen, Sønderupvej 101, Boeslunde

Maria Larsen, Boeslunde Byvej 129, Boeslunde

Cecilie Elmholdt Jensen, Dybkjær 14, Skælskør

Josefine Fisker Risskov Knudsen, Gammelgårdsvej 1, Boeslunde
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Kommende konfirmand ved Boeslunde Kirke
Skal du efter sommerferien gå i 7. klasse og bor i Boeslunde sogn eller går

på Lille Egede Friskole, og vil du gerne konfirmeres i Boeslunde kirke

Bededag 2017, kan du gå til konfirmationsforberedelse ved Boeslunde

kirke. Undervisningen starter i september. Vi sender brev ud inden

sommerferien, hvor du kan læse alt om tilmelding, undervisnings-

tidspunkt, forældremøde mv.

Har du ikke modtaget brevet inden sommerferien, bedes du henvende dig

til sognepræsten. Det kan også være at du ikke bor i Boeslunde sogn men

gerne vil konfirmeres her. Da bedes du også henvende dig.

Nyt fra menighedsrådet

Boeslunde Menighedsråd afholdte d. 27/9-2015 såkaldt udfyldningsvalg.

Menighedsrådet havde ikke været fuldtalligt gennem længere tid og

grundet stigende arbejdspres, bl.a. med et større byggeprojekt i vente,

valgte man denne løsning. Menighedsrådet består nu af:

Gitte Nyvang Hartmeyer (formand)

Hans Pedersen (næstformand)

Klaus Johansen (kirkeværge)

Per Faartoft Ettrup (kasserer og valgformand)

Inge-Lise Engelbrecht (kontakt person)

Lone Meyer (menigt medlem)
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Jeppe Nyvang Andersen (stedfortræder)

Sognepræsten (født medlem)

Der vil som planlagt foregå ordinært menighedsrådsvalg i efteråret, hvilket

finder sted hvert fjerde år i hele Danmark.

Menighedsrådets store opgaver – og

de lidt mindre

Boeslunde menighedsråd har taget det

første skridt i et omfattende

byggeprojekt. Projektet går ud på at renovere præsteboligen Sønderupvej

11 og omdanne den til nyt sognehus med kontorer og mødelokaler. Det

gamle sognehus vil blive revet ned, så kun Laden står tilbage. I den bageste

del af præstegårdshaven opføres en ny præstebolig, og præstegårdshaven

ny-anlægges. Endvidere bygges der ny varmeforsyning som skal levere

varme til Laden, det nye sognehus, kirken og den nye præstebolig.

Projektet ventes at komme til at vare et års tid, og det færdige resultat vil

ændre på området ved kirken og forhåbentlig skabe nye muligheder for

lokallivet i Boeslunde. Kig forbi og følg med i byggeriet.

En anden opgave, menighedsrådet skal løse, er at ansætte en ny fast

sognepræst. Stillingen er ved at blive defineret på ny, efter at Slagelse og

Skælskør provstier blev slået sammen til ét den 1. januar i år.

Menighedsrådet forventer at kunne slå stillingen op i løbet af forårets første

måneder, således at den nye præst vil være ansat hen på sommeren.
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Menighedsrådets tredje store opgave er at skabe interesse for
menighedsrådsvalget i efteråret og at gennemføre valget.
Der er i Boeslunde tradition for fredsvalg. Det betyder, at opstillingsmødet i
september bliver afgørende for hvem det nye 6 personer store menighedsråd
kommer til at bestå af. Men selv om der er tradition for fredsvalg, skal
menighedsrådet være klar til at gennemføre et kampvalg, hvis der opstilles
mere end én liste.
Ud over de store opgaver, er menighedsrådet med til mange andre ting i
kirkens daglige liv. Menighedsrådet er arbejdsgiver for organist,
kirkesanger, graver og gravermedhjælper, og det har ansvar for kirkens
bygninger og for de rammer, der sættes for gudstjenesten og andre
aktiviteter. I menighedsrådets arbejde er der mange forskellige poster og
brug for mange slags kompetencer.

Opsætning af flagstang - For første gang nogen sinde opsætter
menighedsrådet en ’kirkens flagstang’ til flagning ved kirkelige
handlinger. Flagstangen bliver opsat midt på det smalle
græsareal langs kirkemuren ud mod Sønderupvej mellem den
sydlige låge og våbenhuset. Det er menighedsrådets håb, at den

første flaghejsning kan ske i påsken.

Vigtige datoer
Offentligt budgetmøde den 3. maj kl. 20.00 i Sognehuset. Menighedsrådet
redegør på mødet for, hvordan det agter at bruge kirkeskatten det
kommende år.
Menighedsmøde den 16. august 2016 kl. 19.00 i Sognehuset. Kom og hør
om menighedsrådets arbejde for kirken i Boeslunde, stil spørgsmål og
diskuter med. Dette er hele menighedens/sognets årlige møde om kirkens liv
i Boeslunde.
Orienterings- og opstillingsmøde den 13. september i forbindelse med
menighedsrådsvalg (nærmere information følger). Kom og hør om
menighedsrådsvalget og overvej, om du har lyst til at stille op og engagere
dig. Det er på dette møde, der tegner sig et billede af, om der bliver
fredsvalg eller kampvalg.
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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

Charlotte Cruse
Hovstien 1
4242 Boeslunde

23 32 68 36
c_cruse@live.dk

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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Sidste frist for aflevering af indlæg er søndag d. 07.08.16


