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Vi er nu nået gennem det halve af en sæson og alle hold er 
der rigtig godt gang i. Kun et enkelt hold har vi aflyst.  
Går du med en idé om en aktivitet, vi burde starte op, så lad 
os høre fra dig.  
Måske har du lyst til selv at blive instruktør eller træner – så 
kan vi også hjælpe dig med kurser. 

Men ellers vil jeg ønske alle medlemmer, læsere, 
instruktører og bestyrelse en rigtig glædelig jul 
samt et godt nytår. 

Vel mødt i 2009 – der er helt sikkert plads til dig 
på et hold i den sidste del af sæsonen. 

HUSK allerede nu, at der er generalforsamling i marts måned, 
så hold øje med opslag og vores hjemmeside: www.bogym.dk 

Venlig hilsen 
Birgit.
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PS! Diverse arrangementer m.m. vil også kunne ses på vores 
nye hjemmeside: www.bogym.dk og ved opslag i udhængs-
skabet ved Dagli’Brugsen. 

Endvidere vil der også blive annonceret på www.dgi.dk
www.skaelskoernet.dk m.fl. 

Hhjemmeside:

Www.bogym.dk



BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING 

4

FUT i Boeslunde Hallen 

Mandag kl. 20.00 – 21.15 
Aldersgruppe: Voksne m/k 

Er du en FUTTER?
FUT er blevet populært, men der er stadig plads til mange flere.  
Vi træner hver mandag fra 20 til 21.15. Vi er både mænd og kvinder Træningen veksler mel-
lem intervaltræning og muskeltræning, leg og sjov i en skøn blanding. Vi bruger medicin-
bolde, håndvægte og hvad redskabsrummet ellers byder på. Kom og vær med, det eneste der 
kan ske er at du får sved på panden.
Vi ses

Hilsen FUTTERNE 
Lars, Mette, Margit, Birgitte, Helle, Bente, Sofie, 

Camilla, Lisa, Niels, Uffe, Sissel, Cille, Anne 

Mone, Rikke, Karin, Julie, Kristina, Pia, Lea og 

Trine

Instruktør:
stud.cand.sceint idræt
Trine Hau Bentsen,

Mosevænget 8,
tlf. 61 66 01 77. 

Tøsetimen
Mandag kl. 16.00 - 17.00 

Aldersgruppe: 10 – 16 år 

Drenge ingen adgang! 

Trænere: Trine og Liv 

Spillopperne
Tirsdag kl. 16.00 - 16.45 
Aldersgruppe: 3-6 år 

for alle børn   

”Ugh Ugh” og fnis

fra Maria, Lea, Lars og Lisa 
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PAS PÅ DIN KROP-STYRK DEN! 

Mandag aften fra 18.30 - 19.45 går vi til den med krum hals. Tempoet er 
lidt højere end om onsdagen, men også her gælder det ,at vi gør hvad 
vi kan, og fremmødet er flot, så det er en fornøjelse at være instruktør.

Min ferie i år faldt desværre sammen med 2 træningsaftener, men stor 
tak til TRINE, som tog over, og det er altid godt at se en trænings-
fortolkning fra flere sider.

Jeg synes lige vi har startet sæsonen, og alligevel står julen for døren,

så jeg vil ønske alle en rigtig glædelig jul
samt et godt nytår

og på gensyn i det nye år

                         Hilsen Inger

BALLSTICK

Ball-stick er en god gymnastikform på orange bolde. Det giver både kondi, 

smidighed og balance, samtidig med at det kræver nogen udholdenhed. 

Vi er en lille flok, som hygger os med ballstick hver mandag fra 17.30-18.30 og 

nye er velkomne! Efter nytår er det til orange pris - ring på 58 14 03 38  og hør 

nærmere!

Hermed mange gode ønsker til gymnaster og øvrige i Boeslunde Gymnastikfor-

ening.

GOD JUL OG GODT NYTÅR 

Hilsen Minna 
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50+ Motion & velvære: gulvholdet
Vi læser i mange blade, at 50+ er en meget motionerende gruppe, som 
har stort fokus på at holde sig i form,så de får en god og velfungerende 
krop, der igen bevirker, at de udskyder den snigende "ALDERDOM" og 

holder sig aktiv. 
Det mærker jeg også på mit formiddags hold, hvor mange 
nye er mødt op, og vi i dag er 40 særdeles aktive gymna-
ster,som jeg nyder at herse med, da de altid går på med 
krum hals, og gør deres bedste. 
                                    Hilsen Inger

                                          Instruktør på gulvholdet 

50+ Motion og Velvære 
Hver onsdag fra 9-11.15 

Husk kaffekoppen! 

50+ Motion & velvære: stoleholdet
Vi er en lille gruppe, som laver god gymnastik på stole, samtidig med at 
vi får en hyggelig snak om ”vind og vejr”!
Vi har flere stole –så kom og prøv! 

                                 Hilsen Minna
                                             Instruktør på gulvholdet

Til slut vil vi ønske alle 

   EN RIGTIG GLÆDELIG JULOG GODT NYTÅR
HILSEN

INGER & MINNA

Cafeteriet er fyldt godt op, når både stol- og gulv-
hold runder "DAGENS NYHEDER"!  over en kop 
kaffe!



Folkedans
 – Kom og prøv det før du bestemmer dig!

Sæsonen startede torsdag den 24.9., og vi er omkring 17 dan-
sere.
Vi håber dog stadig, flere kunne tænke sig at være med, så vi 
kunne blive 3 kvadriller (24). 
Kig forbi os en torsdag aften kl. 19 til 21 i Præstegårdsladen, 
få en prøveaften og se hvor sjovt, vi har det. 
Vi bruger ikke dragter, hvis det er det, der gør, at du ikke tør 
møde op. 
Sidste gang før jul er 10. december og så star-
ter vi igen den 7. januar. 

Glædelig jul og godt nytår. 

Inger og Birgit. 

Der er tennis i hallen  om lørdagen kl. 10-13.
Hvis man har lyst til at være med kan man ringe til mig, så  
skal man nok komme til at spille.  

Hilsen
                                                        Bodil 
                                               tlf. 58 38 53 10 

P.S. Vi vil gerne have nøgler fra sommersæsonen retur. De kan afleveres hos 
Dorthe, Sønderupvej 8, Boeslunde. Så får man sit depositum tilbage. 

BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING 
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Badmintonudvalget

vil hermed ønske

alle spillere

en rigtig god Jul

og

et godt nytår. 

Ole Jensen 

                Badminton 

Badmintonsæsonen er kommet rigtig godt i 

gang, med en hel del nye ansigter. Stort set 

alle badmintontider er afsat. 

Babyton og Miniton fungerer rigtig godt, 

med Gitte og Lonnie som trænere, men de 

ville gerne se lidt flere til babyton. 

Det er lykkedes os i år at få to rigtig gode 

trænere til de store børn. Det er Frederikke 

og Joachim , nede fra Campinggården, som 

har påtaget sig denne opgave, og det er vi i 

udvalget rigtig glade for. 

Vi har i år tilmeldt to veteran  mixed hold i turneringen. De har på nuværende 

tidspunkt  kun spillet hver en kamp.  

Hvis der skulle være nogle flere, som har lyst til at spille med i turnering,  må de 

meget gerne kontakte Ole Jensen ( tlf. 58140266). Alder på Veteranspillere  + 40 

Til kalenderen! 
!" Onsdag d. 16. Decemmber, 

hvor vi afholder vores traditio-
nelle julefællestræning, med 
efterfølgende

         gløgg og æbleskiver

!" lørdag d. 30 Januar 2010,  
hvor vi holder en eftermiddag  
med fællestræning, og derefter 
spisning.

         Menu: Gule Ærter med flæsk,  
         pølse og derefter pandekager 
         med is. 

Der vil blive hængt tilmeldingslister 
op i hallen. 
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Babyton / Forældre-barn gymnastik 
Sjov og anderledes motion og underholdning 
DER SKAL ALTID VÆRE EN DELTAGENDE FORÆLDRE/ANDEN 
VOKSEN TILSTEDE I TIMEN. 
                                                     

                      Miniton 
Sjov og anderledes indlæring

af badminton 

Sæsonen  slutter onsdag d. 30/3 –2010

Miniton afvikles 
onsdage fra kl. 
16.30 til 17.30 

Babyton afvikles 
onsdage fra kl. 
15.30 til 16.30. 

Er der nogle spørgs-
mål, kan I henvende 
jer til trænerne: 
Lonnie Frederiksen
Tlf. 58140512 
Gitte Lindemose       
Tlf. 58190054 

Miniton henvender sig til børn i alderen ca. 4-9 år.
EN DELTAGENDE FORÆLDRE/ANDEN VOKSEN TIL STEDE 
I TIMEN 

Ketchere er ind-
købt til udlån af 
foreningen.

Frederikke Engelbrecht 
Larsen, 14 år.
Jeg var nok 10 år gammel 
første gang jeg prøvede at 
spille badminton. Og si-
den da, vidste jeg bare at 
det var dét jeg ville. 
Jeg håber, at jeg kan give 

glæden for badminton vi-

dere til de børn, som vil 

træne hos os... 

Joachim Engelbrecht Larsen, 18 år. 
Jeg har spillet badminton siden jeg var 12-13 år 

gammel. Dengang startede jeg i Boeslunde, og 

spillede kun en enkelt gang om ugen. I dag spil-

ler jeg i U19 M, hvilket er rækken lige under Eli-

ten og jeg træner stort set hver eneste dag. 

Jeg har ikke gjort mig de store erfaringer som 

træner endnu, men jeg synes, at det er spændende 

at prøve det, og måske få en masse nye badmin-

tonspillere til at udvikle sig. 

Juniortræning med trænere 
onsdag 17-18.30.



Julemarkedet i Boeslundehallen
bød i år på rigtig mange forskellige boder med mange flotte ting.  
Mange mennesker kom forbi, handlede og sad i cafeen med kaffe og lagkage. 

Mange kunne også 
glæde sig over gode 
og flotte gevinster i 
tombolaen. 

BGF vil gerne udbringe
STOR TAK! 

til alle
der støttede vores tombola 

BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING 
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                       Håndbold 

Så er sæsonen 2009/2010 kommet i gang og vores DAME SERIE 2 er kamp-

klar  i deres nye tøj sponseret af

Akut Hjælp Sundhedsfagligt vikarbureau v/Anita Larsen.

Alle 3 hold er kommet godt i gang, men i skrivende stund er der ikke så mange 

resultater, da turneringen lige er begyndt. 

Der er kommet mange nye spillere, og husk selv om sæsonen er begyndt, er der 

altid plads til endnu flere spillere.

Det er aldrig for sent at begynde at spille håndbold! 

Træningstider:

Damer:  Tirsdag  kl. 19-20.30 og fredag kl. 19-20.15 

Herrer:  Tirsdag kl. 20.30-22.00 og fredag kl. 20.15-21.30 

Vi har desværre været nødt til at aflyse BØRNEHÅNDBOLDEN, da der ikke har været den 
store tilslutning som sidste år. 

BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING 
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Håndboldafdelingen
ønsker alle
en god jul

samt et godt nytår.



Der er kommet nyt udstyr. Så nu er der mange flere 

muligheder for at komme i form. Vi tilbyder romaksine, motionscykel og cros-

strainer, en helt ny kabelstation, hvor hele kroppen kan trænes, frie vægte op 

til 21 kg og stang samt rygbænk. Kort sagt, rigtigt meget fitness. 

Styrketræning er for dig som vil blive stærkere i en fysisk krævende hverdag, 

dig der vil være bedre til din idræt og til dig der bare gerne vil stramme lidt op. 

Konditionstræning er vigtig for din sundhed, husk 30 min om dagen og for dig 

som vil tabe et par kg. Konditionstræning og styrketræning i kombination giver 

fysisk overskud og en sund krop.

Da der er kommet nye muligheder for at træne, vil prisen pr. 1. Januar stige til 

100 kr. om måneden.  

BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING 

Fra kl. 10 – 12, den første søndag, i hver måned, med start søndag den 3. 

Januar, vil der være undervisning  i forskellige typer af træning og derefter 

mulighed for at få lagt program og få vejledning. Dette er et tilbud til alle med-

lemmer og fremtidige medlemmer af fitnessrummet i Boeslundehallen. Hver 

gang vil indeholde en kombination af praktik og teori. Målet er at ruste dig bed-

re til at træne på egen hånd og dermed få det optimale ud af træningen. Derud-

over møder du de andre der træner i rummet og kan måske finde en ny træ-

ningsmakker.  

Instruktør:

Trine, Idrætsuddannet fra Københavns universitet og fitness instruktør.

Foreløbigt program:
3. januar 2010 Intro til styrketræning og konditionstræning – opbyg-

ning af program og træningsdagbog. 
7. februar 2010 Funktionel styrketræning. Med fokus på stang og frie 

vægte.
7. marts 2010 Optimal konditionstræning. Intervaltræning og pulstræning. Har 

du pulsur, så tag det med! 
4. april 2010        Mave – ryg træning og udstrækning. 

FITNESS FORMIDDAG I BOESLUNDE 
NYT! NYT!

Fitness
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Ordensregler for Fitness 

1. Kontingent 100,- kr. pr md. betales ved tilmelding. 
2. Ved tilmelding udleveres en nøgle til fitnessdøren, som du med din 

underskrift forpligter dig til ikke at give videre. Depositum 50 kr.    
3. På samme blanket skriver du under på, at det er på eget ansvar du 

træner med fitnessmaskinerne. 
4. Misbruges nøgle og fitnessmaskinerne medfører det bortvisning.  
5. Børn under 15 år må ikke benytte fitness. Hjælp os med at overhol-

de dette for børnenes skyld.
6. Når du forlader rummet skal lyset slukkes og døren låses (forlad 

det som du ønsker at modtage det)
7. Der ophænges medlemsliste.  
8. Fitness kan benyttes hver dag kl. 7.00 til 22.00. 

HUSK
OVERDRIV ALDRIG  -ANSVARET ER DIT

BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING 
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HUSK AT AFLEVERE DIN NØGLE,

NÅR DU IKKE TRÆNER MERE

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

Læs om ny instruktør og 

nye tiltag side 12 



14

Løvegade 63, 4200 Slagelse, Tlf. 58 50 47 70

L.K.-Huse

Carl Medings Trælasthandel A/S
Træbjergvej 1, 4230 Skælskør, Telf. 58 19 40 08

www.xl-byg.dk

LARSEN Clothing
Boeslunde Byvej 189 

4242 Boeslunde 
6096 0094 
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Mogens Møller’s Eftf.
CENTRUM FOR BYENS URE- OG GULDHANDEL

Algade 32 • 4220 Korsør
Tlf. 58 37 27 14

Algade 26 B . 4230 Skælskør . Tlf. 58 19 98 38



BOESLUNDE BOLDKLUB 

DGI har lagt stævner i Boeslundehallen 
!" 20-12-09 kl. 10-16.30 
!" 10-01-10 kl. 10-20.30 

Den 10. januar 2010 skal BB stille dommere for ung-
dom fra 10-12 og jeg vil gerne opfordre jer til at melde 
jer til at hjælpe med denne opgave, så vil det hele være 

noget nemmere. 
Jeg vil også gerne opfordre til, at nogle flere vil tilbyde at 
passe kiosken, så det ikke altid kun er damerne, der står i 
kiosken. Der er mange, der gerne vil sidde ved dommer-
bordet og det er også fint nok, men kiosken skal jo også 
passes.

Det er min far der 

passer kiosken! 
En grillmester kan vel 
også passe kiosk!!! 

Det bliver et 
dejligt forår 
for mig gamle 
klubhus!

Renoveringen af det gamle klubhus er 
kommet i gang og efter planen skulle det 
stå færdigt til den nye sæson starter. Men 
her på det sidste er det gået lidt langsomt, 
så måske holder planen ikke! 

Glædelig  jul og godt nyår fra 
Flemming Olsen 
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BOESLUNDE BOLDKLUB 

Stillingen 2. holdet 

Serie 5 (Pulje 16)

Klub K V U T Score P

1. Tårnborg IF 11 7 2 2 34 - 24 23 

2. Slagelse DTU 11 6 4 1 33 - 20 22 

3. Fuglebjerg/Sandved-Tornemark 11 6 2 3 27 - 22 20 

4. Stillinge IF (2) 11 6 2 3 37 - 20 20 

5. FC Storebælt 11 6 1 4 30 - 29 19 

6. Slagelse B&I 11 5 2 4 27 - 23 17 

7. Eggeslevmagle IF 11 5 1 5 25 - 18 16 

8. Sorø Freja 11 4 2 5 23 - 22 14 

9. Boeslunde BK 11 3 2 6 21 - 34 11 

10. Løve IF (1) 11 1 6 4 23 - 22 9 

11. Hashøj IF 11 2 3 6 22 - 29 9 

12. Hyllinge IF 11 0 3 8 15 - 54 3 

Klub K V U T Score P

1.  Boeslunde BK 11 10 0 1 51 - 17 30 

2.  FC Storebælt 11 9 0 2 56 - 22 27 

3.  Eggeslevmagle IF 11 7 2 2 39 - 23 23 

4.  BV02, Slagelse 11 7 1 3 48 - 26 22 

5.  Skælskør BI 11 6 1 4 26 - 21 19 

6.  Ørslev-Bjerge IF 11 4 4 3 29 - 26 16 

7.  B. 73, Slagelse 11 4 2 5 28 - 34 14 

8.  Hashøj IF 11 4 1 6 24 - 49 13 

9.  BIH 99, Slagelse 11 3 3 5 21 - 32 12 

10.  Slagelse IK 11 2 3 6 19 - 36 9 

11. FS Hashøj 11 0 2 9 21 - 48 2 

12.  Vemmelev SGI 11 0 1 10 17 - 45 1 

Stillingen 1. holdet 

Serie 4 (Pulje 14)



                       Håndbold 

Så er sæsonen 2009/2010 kommet i gang og vores DAME SERIE 2 er kamp-

klar  i deres nye tøj sponseret af

Akut Hjælp Sundhedsfagligt vikarbureau v/Anita Larsen.

Alle 3 hold er kommet godt i gang, men i skrivende stund er der ikke så mange 

resultater, da turneringen lige er begyndt. 

Der er kommet mange nye spillere, og husk selv om sæsonen er begyndt, er der 

altid plads til endnu flere spillere.

Det er aldrig for sent at begynde at spille håndbold! 

Træningstider:

Damer:  Tirsdag  kl. 19-20.30 og fredag kl. 19-20.15 

Herrer:  Tirsdag kl. 20.30-22.00 og fredag kl. 20.15-21.30 

Vi har desværre været nødt til at aflyse BØRNEHÅNDBOLDEN, da der ikke har været den 
store tilslutning som sidste år. 

BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING 
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Håndboldafdelingen
ønsker alle
en god jul

samt et godt nytår.



I starten gik det meget godt for holdet. Der var nogle meget lige kampe og der 
var både op-og nedture. Folk mangler bare at komme til træning.  

En opfordring til 2. holdet:Jeg kunne godt tænke mig at I kom bare en gang 
om ugen, så kunne vi få et godt hold. 

Jeg vil godt takke Peter for et godt samarbejde og Else for at hun gider at vaske 
vores tøj! 

BOESLUNDE BOLDKLUB 
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Glædelig jul og godt 
nytår fra 

John Hansen 
2. holdstræner 

BB’s 2. hold 

Året er jo ikke gået så godt som de andre år, der har været lidt langt op til 1. 
pladsen!

Om  det så er træneren eller spillervilje der er problemet, kan jo altid diskute-
res….

Men til lykke til Rolf Nielsen, der blev ÅRETS SPILLER 2009. 

HÅBER AT I ER DER IGEN TIL FORÅRET, DRENGE! 

GLÆDELIG JUL OG  GODT NYTÅR 

Fra
Flemming 

U 14 drenge 



Vi ryddede ud med hård hånd og fik afle-

veret flere sæt sportstøj og træningstøj, som 

ikke lige er brugbart i dagens Danmark. Vi har modtaget billeder og tak fra Kir-

sten og foreningen Gambias Venner, som bl.a. skriver: 

 ”Der er meget brug for alt det sportstøj mv. som kan samles sammen, idet 

Gambia er et lille fattigt land, hvor det i første omgang drejer sig om mad og et 

sted at bo, herefter tøj, skolegang og uddannelse. 

Det at modtage spilledragter og træningstøj (selvom det er brugt) er en meget 

stor gave og alle bliver meget lykkelige for at få det og giver meget gerne en 

kamp som tak.” 

Kirsten var med til overrækkelse af tøjet til en sportsforening i byen Bundom,

som også fik noget tøj fra Eggeslevmagle IF og senere blev der spillet en kamp 

mellem Boeslunde og Eggeslevmagle i en helt anden verdensdel. 

BOESLUNDE BOLDKLUB 
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Sportstøj til Gambia 

Sidste vinter fik vi ryddet op i 

vores gamle tøj, som vi ikke 

brugte mere. Vi havde forinden 

fået en henvendelse fra ”lille” 

Kirsten fra Skælskør om at hvis 

vi havde gammelt sportstøj lig-

gende som vi ikke brugt mere, så 

var man interesseret i det til 

Gambia.

Boeslunde Boldklubs Venner indbyder til  
Julefrokost

fredag den 11. December 2009 kl. 19  
i Boeslunde Hallen for medlemmer. 
Tildmelding senest den 7. December  

til Peter Nielsen på telefon 58140025. 
Med venlig hilsen 

B B V. 

Fra BBV



Boeslunde Lokalråd

Kommende arrangementer

!" 12.-13. Marts 2010: Revy i Laden
!" Marts - Generalforsamling

www.boeslundeinfo.dk

I sidste nummer skrev vi, at det var vores hensigt at samle alle links til 

områdets foreninger, institutioner og virksomheder  samt prøve at samle 

alle byens arrangementer på et sted.  Efterfølgende er Holger Erlands-

Petersen, Charlotte Cruse og Susanne Skotte gået sammen om at lave 

en tilsvarende side for Boeslunde.  Vi i Lokalrådet mener ikke, at vores 

område er stort nok til, at det skal dækkes via flere sider. Så efter et mø-

de med Holger Erlands-Petersen og Charlotte Cruse har vi valgt at slet-

te de links og andet hvor der er sammenfald mellem de to sider. Det be-

tyder, at der fremover på www.boeslundeinfo.dk kun vil findes lokalråds- 

samt lokalhistorisk stof.

Lokalrådet ønsker Holger Erlands-Petersen, Charlotte Cruse og Su-

sanne Skotte held og lykke med deres nye side og håber de kan fast-

holde deres nuværende arrangement og entusiasme. 

Sket siden sidst.

Alkoholfrit diskotek d. 25. september2009 i Præstegårdsladen 
Godt 50 friske unger dansede og hyggede sig til Diskotek Los Smartos. 

Ud over børn fra Boeslunde, var der også en del børn fra Skælskør. 

Desværre ved vi ikke, om vi kan fortsætte disse diskoteker. Det er svært 

at skaffe midler til det. Menighedsrådet stiller lokaler gratis til rådighed 

for os, men musikken er ikke gratis. Vi vil dog arbejde hårdt på at det 

skal lykkes
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Boeslunde Lokalråd

Valgmøde i Laden 19. Oktober 2009 

Lokalrådet var selvfølgelig også repræsenteret på valgmødet, som var 

indkaldt af Socialdemokraterne i Boeslunde. Desværre var der kun 

mødt knapt 30 personer op, men debatten blev alligevel livlig. Der var 

deltagelse fra Det konservative Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance, Ra-

dikale, Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti. 

Jørgen Larsen bød velkommen, og herefter havde hvert parti 5 minutter 

til at komme med et oplæg, inden der var en kaffepause. Efter pausen 

var der spørgsmål fra tilhørerne. 

Der blev fra flere sider udtrykt bekymring for Boeslunde Skole’s fremtid, 

men alle tilstedeværende politikere gik ind for at bevare skolen. Det skal 

blandt andet også ses i det lys, at der ikke er nogen økonomisk gevinst 

ved at nedlægge skolen, så længe sale and lease back-aftalen løber, og 

det gør den til 2015. 

Politikerne erkender også vigtigheden af at tilgodese lokalområderne i 

den nye, store kommune. Det blev nævnt, at Boeslunde-området har al-

le mulighederne. Men vi – menneskene – er det vigtigste. Hvis vi er akti-

ve og viser vilje og sammenhold, kan vi gøre Boeslunde til et endnu 

bedre sted og samtidig markere os på det kommunale landkort. 

Vi fik et løfte (sådan opfattede vi det i hvert fald) om, at man vil se på en 

eventuel genindførelse af gæste-dagplejen, så borgere fra Boeslunde 

ved ferie og sygdom hos deres sædvanlige dagplejer ikke er nødsaget 

til at køre frem og tilbage til gæstehuset i Skælskør. Det er ikke hen-

sigtsmæssigt, når man i øvrigt skal til Slagelse, Ringsted eller Køben-

havn for at arbejde. 
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En vis erhvervsudvikling i Boeslunde-området er et ønske for Slagelse 

kommune. Området vest for flådedepotet er stadig udlagt som erhvervs-

område. Tilflyttere er vi selvfølgelig også interesserede i, og derfor blev 

der fra salen udtrykt undren over, at der ikke på Slagelse kommunes 

hjemmeside nævnes, at der er ledige byggegrunde i Boeslunde. 

Vi spurgte også til trafikforholdene, herunder fartdæmpning på Boeslun-

de Byvej og cykelstier på Rennebjergvej og mod Korsør. Men det fik vi 

ingen konkrete svar på. 

I ovenstående har jeg kun beskæftiget mig med de områder, der direkte 

berører Boeslunde. For naturligvis blev der også snakket kulturpalads til 

200 millioner, Tropeby, Trelleborg osv. Men det vigtigste signal for os 

herude er stadig:  Vi kan, hvis vi vil og står sammen om det. 

Og hvad har vi så gang i !!!

Legeplads i Boeslunde

Efter snart 2 års tovtrækkeri med Slagelse kommune, er der nu måske 

ved at være gennembrud i sagen.  

Som nogen sikkert har læst, har vi for snart lang tid siden fået godken-

delse fra kommunen, til at benytte græsarealet der er beliggende mel-

lem fodboldbanen, gangstien op til hallens hoveddør og stien mellem 

plejehjemmet og brugsen. 

At få godkendelse til, at benytte arealet, skulle dog vise sig, at være den 

nemmeste del af projektet. Efter det startede tovtrækkeriet og mailkorre-

spondensen med forskellige instanser i kommunen.

Først her hen over sommeren er der kommet skred i sagerne. Det lyk-

kedes os i første omgang, at få et tilskud fra DPU (Demokrati og politisk 

udvikling) på 20.000,- ud ad de ansøgte 158.000,-, hvilket var godt, men 

der var lang vej endnu. 
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Samtidig med, at de havde vores ansøgning med på udvalgsmødet, 

blev det dog ligeledes besluttet, at kommunen ikke ville stå for hverken 

det daglige, månedlige eller årlige tilsyn. De kunne ej heller give tilskud 

til det. Det betød at vi i lokalrådet stod med en årlig udgift til tilsyn på 

godt 27.000 ,-.

En sådan udgift er vi naturligvis ikke i stand til at betale, og vi var bange 

for at projektet skulle strande der. Vi manglede naturligvis også stadig 

en stor sum penge til indkøb og opførelse af selve legepladsen. 

Med en ny ansøgning og et nyt budget, hvor vi i lokalrådet og jer som 

borgere i byen, stiller med arbejdskraft hvad der svare til udgifter for ca. 

85.000,- til udgravning o.lign., ud af det samlede beløb på 158.000,-,

har DPU igen haft vores ansøgning til behandling og har bevilliget yder-

ligere 48.000,-, hvilket betyder, at hele den legeplads vi har kig på bliver 

betalt af kommunen. 

Hvad angår tilsynene, er hele den problematik nu lagt hos teknisk ud-

valg. Der er jo her tale om en beslutning, der vil danne præcedens for 

hele kommunen. Det vil påvirke alle lokalråd, der har tænkt på at lave 

en legeplads i deres lille by. Allerede nu findes der jo legepladser i kom-

munen, hvor lokalrådene selv står for tilsynene, ifølge aftaler fra før 

sammenlægningen, og den praksis skal jo ændres, hvis vi pålægges 

udgifter til tilsyn for godt 27.000,- årligt. 

Den afgørelse træffes på udvalgsmødet hos teknisk udvalg d. 5. novem-

ber. Så det venter vi på i spænding. 

Hvis afgørelsen falder ud til gavn for os, fortsætter vi med at rejse pen-

ge til anlægsarbejde og så forventer vi at påbegynde arbejdet i foråret. 

Men det skal i nok hører meget mere om.

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER, FOR VI FÅR BRUG FOR SÅ MANGE 

HÆNDER SOM MULIGT. 

Boeslunde Lokalråd
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Debatoplæg 

Hvem skal passe vores børn når dagplejeren har ferie eller er syg? 

Siden den 17. august skal forældre til børn i dagpleje, benytte gæstehu-

set i Skælskør, hvis dagplejeren har ferie eller er syg. Inden den 17. Au-

gust kom barnet til en anden dagplejer i byen. 

Formålet med etablering af et gæstehus er at tilbyde børn og foræl-

dre kontinuerlige og genkendelige rammer, når børnene skal passes af 

andre dagplejere end den sædvanlige dagplejer, der kan være fravæ-

rende grundet sygdom, kursus og ferie. Dette gør sig også gældende 

for børn i Boeslunde. Her kan der så opstå et andet problem i og med at 

gæstehuset befinder sig i Skælskør ude på Hesselgården, som ligger 

ved Skælskør Hallen. Det kan være svært at bringe og hente sit barn til 

tiden, hvis man arbejder nord for Slagelse, da barnets dagplejetider føl-

ger barnet. Endnu sværere er det hvis man ikke har bil. Der kører nem-

lig ingen bus herfra og derud. Man kan derfor komme til at stå i en rigtig 

svær situation mandag morgen når de ringer en op og siger at dagpleje-

ren er syg. Hvis barnet blev sendt i gæstedagpleje ville disse problemer 

ikke opstå og så vidt det var muligt har barnet fået den samme gæste-

dagpleje. Jeg kan forstå ideen med et gæstehus og synes det er en fan-

tastisk løsning, hvis det lå i byen. 

Hvis der er andre som oplever et problem ved at benytte gæstehuset i 

Skælskør vil vi meget gerne høre fra jer. Hedeki77@gmail.com

Boeslunde Lokalråd

De bedste julehilsner fra

Bestyrelsen Boeslunde lokalråd 
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Babysalmesang:
Onsdag kl. 11.15-12.00 for børn fra 0 – 12 mdr. 
Begynder d. 20.januar. Der er undervisning 9 onsdage + afslutning søndag d. 
21.marts.

Puslingesalmesang:
Onsdag kl. 9.20 – 10.05 og 10.15 – 11.00 for børn fra ca. 1–3 år i 
følgeskab med forældre, bedsteforældre og dagplejere. Begynder d. 
20. januar. 

Juniorsalmesang:
Torsdag kl. 16.30 – 17.15 for børn fra 3 – 5 år. Der er undervisning 6 torsdage. 
Begynder d. 4.februar. 

Babymusik-gudstjeneste
Søndag d. 21.marts kl. 15.30. 
Alle er velkomne. 

HUSK: 
Krybbespil og juletræsfest søndag d. 
13. december

Underviser / tilmelding
Organist Mirella Kjærulff, tlf. 61 50 48 90  
E-mail: organist@stofanet.dk 
Tilmelding senest fredag d. 15.januar. 

Undervisningen er gratis, men tilmelding er nødvendig, da der er begrænsede 
pladser på holdene. 

26



BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING 
Formand 
Folkedans 

Birgit Falkenberg 
Kærebjergvej 20 
4242 Boeslunde 

58 14 03 34  
bfalk@post9.tele.dk 

Næstformand 
Tennis

Bodil Christiansen 
Lille Egedevej 55 
4220 Korsør 

58 38 53 10 
bodilvoldby@mail.dk 

Sekretær & PR Tina Frederiksen 
Neblevej 17 
4242 Boeslunde 

58 14 05 42 
fltf@frederiksen.mail.dk 

Gymnastik & Børneidræt Charlotte Cruse 
Hovstien 1,  
4242 Boeslunde  

23 32 68 36 
c_cruse@live.dk 

Håndbold Pia Sørensen 
Svalevej 17 
4220 Korsør 

58 38 04 91 
ls@io.dk 

Kulturudvalget Gitte Lindemose 
Sønderupvej 57 
4242 Boeslunde 

58 19 00 54 
bo.lindemose@email.dk 

Badminton Ole Jensen 
Neblevej 22 
4242 Boeslunde 

58 14 02 66 
b.o.jensen@os.dk

Kontaktpersoner

BOESLUNDE LOKALRÅD

Formand Jens Klindt 27 47 93 88 nanaogjens@stofanet.dk 

Næstformand Henriette Ekberg 
Kiaulen

60 81 85 97 hedeki77@gmail.com 

Sekretær Helle Oldenborg 58 14 16 89 helle.oldenborg@get2net.dk 

Kasserer Pia Ekberg 26 73 85 96 pek@jslaw.dk 

  Jane Gammelgård 
Hansen

60 61 04 66 ja4_sos@hotmail.com 

  Frank Hansen 58 14 05 17 nsu_4242@hotmail.com 

Webredaktør Pia Ekberg 26 73 85 96 pek@jslaw.dk 

Lokalrådets hjemmeside: www.boeslundeinfo.dk   

 Tony Staes 58 16 20 20 staes@stofanet.dk

Kasserer: Dorthe Hansen 
Sønderupvej 8 
4242 Boeslunde 

58 14 01 20 
E-mail:
dorhan@hansen.mail.dk

Fitness: Trine Hau Bendtsen 61 66 01 77 

BGF hjemmeside: bogym.dk 



Igen i år afholdes der fastelavnsfest i Boeslunde 
hallen.
Der vil være tøndeslagning, konkurrencer og gra-
tis fastelavnsbolle til dem der er udklædt. 
Der er mulighed for at købe kaffe, the, øl, vand, 
popkorn og fastelavnsboller. 

Søndag den 14. februar 2010 
Kl. 14-16 

I år får vi besøg af

Honningbandens hatteteater.  

Det er et professionelt improvisationsshow med hatte, børn 

og historier. Det er overraskende, fantasifuldt og somme ti-

der lidt uhyggeligt, men altid morsomt og underholdende. 

Vi ses til fastelavnsfest i Boeslunde hallen! 
Kulturudvalget 

Boeslunde Gymnastikforening,  

__________________________________________________________
Næste nummer af Boeslunde Bladet udkommer i marts 2010. 

Sidste frist for aflevering af indlæg er søndag d. 14.02.10
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