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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING 

Nu er det lige før det sker! 

 

Starten på sæson 2013 – 2014 står for døren og pro-

grammet er lagt.  

Vore formænd for de forskellige afdelinger samt instruk-

tørerne har gjort et stort stykke arbejde for at skabe et 

godt og alsidigt program, så vi håber, du kan finde netop 

den – eller de aktiviteter, der lige netop passer dig. 

Men HUSK, vi er altid åbne for nye ideer, så går du rundt 

og kunne tænke dig, at vi skulle starte noget nyt op eller 

vil du være med som instruktør, så hold dig endelig ikke 

tilbage, men lad os høre fra dig. Vi vil så hjælpe dig med 

at finde kurser, så du kan blive rustet til opgaven. 

Venlig hilsen  

Birgit 
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HUSK vores hjemmeside: www.bogym.dk så du kan følge 
med i vore aktiviteter og arrangementer m.v. 
Kig også i udhængsskabet, når du kommer forbi Dagli’-
Brugsen. 

http://www.bogym.dk/


i  
Boeslunde Gymnastikforening 

www.bogym.dk 
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Sæsonen starter mandag den 2.september  

Sæsonpriser:  
Voksenhold 400 kr. 
Børnehold    300 kr.  
Ved deltagelse på mere end et 
hold er der 100 kr. rabat på 
hvert af de efterfølgende. 

Nyhed! 

PROGRAM 

Mandag 

16.15 – 17.30 Showholdet v/ Bente og Kristina 

17.30 – 19.00 Street Moving v/ Trine, David og Johan  

19.00 – 20.00 Masala Bhangra® v/ Christina 

                                      -For unge og voksne 

 

Tirsdag 

16.15 – 17.15 Regnbuerne v/ Lars, Henrik og Lea 

17.15 – 18.45 Springhold for begyndere v/ Bente og Kristina 

Onsdag 

09.00 – 11.45 50+ Motion & Velvære og Stolegymnastik  

                             v/ Inger og Minna 

 Søndag 

10.00 – 11.00 Forældre/barn v/ Lisa og Trine 
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING 

Street Moving 
Parkour og Free 
Running.  
 Styrke- og konditions-
træning er en fast del af 
programmet. 
Fra 11 år 
(årgang 2002) 

Mandag 17.30-19.00 
Regnbuerne  
Leg som styrker den motoriske 
udvikling og alle sanserne,  
både med og uden redskaber 
Fra 3 til 6 år 
(årgang 2007—2010) 

Tirsdag 16.15-17.15 

Springhold for  
begyndere  
Grundlæggende spring, håndstand og 
lettere disciplin. 
Sjov og motion. 
For børn som tør og vil lære noget nyt. 
Fra 6 til 12 år 
(årgang 2001—2007)  

Tirsdag 17.15-18.45 

Forældre/barn 
Gymnastik med forældre 
eller bedsteforældre.   
Sang, redskaber, løb og 
grin giver vores børn en 
motorisk fordel og man 
bliver så dejligt træt. 
Fra 1 til 3 år 
(årgang 2010—2012) 

Søndag 10-11 

Showholdet  
Det handler om sjov, rytmik og 
dragter, der udmunder i et godt 
show.      
Et udpræget opvisningshold. 
Fra 10 år 
(årgang 2003 )  

For børn og 
unge: 

Mandag 16.15-17.30 
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING 

Igen i år kan vi præsentere en nyhed, nemlig  Masala Bhangra.  

Det er et mix af Bollywood, Bhangra og Cardio-fitness.  

En helt fantastisk atmosfære med dejlig musik, en høj forbrænding og 

selvfølgelig grundigt brug af hele kroppen.  

Alle kan følge med. 

 

Masala Bhangra 
Mandag 19-20 

For unge og 
voksne: 

Alle kan følge med! 
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50+ motion & velvære 
Så er vi nået til september måned, aktiviteterne er så småt 

startet,og vi kan se tilbage på en rigtig dejlig sommer, som 

forhåbentlig har ladet   " batterierne " godt op, så vi nu er klar 

til en ny sæson. 

Onsdag d. 4 sept. kl. 9.00   mødes vi i Boeslunde hallen, så er 

jeg klar til at tage fat på alle stive muskler og led, som er blevet forsømt i 

ferien. 

Alle M/K  50 + , som har lyst til at holde deres krop i form,  

MØDER BARE OP  

-Så får vi en times god motion, med opvarmning - let løb, - og  kroppen 

arbejdet godt igennem, med div: redskaber , som fx store bolde og step-

bænke. 

Kom og prøv om det er noget for dig, er det for meget, er der mulighed for 

at gå over på Minnas hold (stoleholdet -tag ikke fejl, det er også meget ef-

fektivt!) 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Vi slutter af med en kop kaffe i cafeteriet, hvor der 
er mulighed for at vende seneste nyheder!!!!!! 

Medbring kop 
& evt. brød,   
- B.G-F    
giver kaffen!  

HILSEN OG PÅ GENSYN! 
Inger Frederiksen 

58 38 52 67 
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Badmintonsæson  2012 – 2013  
 
Så er sommerferien vel overstået, og vi er klar til at starte på en 
ny sæson. 
En stor tak til dem som deltog i vores doublestævne skærtorsdag d.28 marts. 
Det var dejligt at se, at der var kommet nye spillere til stævnet, og vi håber at 
der fremover vil deltage mange flere. 

 
Vindere af turneringen blev: 
 
Damedouble:  1.  Lonnie Frederiksen – Lotte Pihl 
                         2.  Eva Rehder – Britt Grell 
 
Herredouble:  1.  Tomas Mogensen – Ronny Christensen 
                        2.  Lars D.Hansen – Allan Frederisen 
 
Mixdouble:     1.  Bente Jensen – Allan Frederiksen 
                        2.  Lonnie Frederiksen – Niels Olsen 
 
Børnedouble:  
 
1.  Rasmus Nielsen - Frederikke Andresen  

                         

2.  Oliver Henriksen - Camilla Frederiksen   
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Tilmelding og fordeling af tider til voksne: 
Onsdag d. 21 august kl. 19.30 i hallens cafeteria. 

Første spilledag onsdag d. 4 sept. 
Pris:  400 kr. pr. voksen. 

 
Haltider: 
Onsdag: kl.18.00 – 19.00    Fredag: kl. 16.00 – 17.00 
           19.00 – 20.00                  17.00 – 18.00 
           20.00 – 21.00                  18.00 – 19.00 
           21.00 – 22.00 

 

  Bad- mintonsæson  2013– 2014  

NY SÆSON 

Børnetræning:  

Første træningsdag  
onsdag den 18. september! 
 

Juniorhold fra 9 år:  kl.  16.00 – 17.00 
                  5 – 8 år:        17.00 – 18.00 

Pris:   300 kr.  pr. barn   
 
Trænere:  Signe Andersen – Gitte Hansen – Lonnie Frederiksen 
                    tlf. 58167029                 tlf. 58191475                    tlf.58140512  

Tilmelding på  første træningsdag! 

Boldsalg.  Ole Jensen, Neblevel 22, tlf. 58140266 – 21763798   
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Efter en veloverstået sommer er håndbolden startet op igen den 13. aug. 
Herefter er træningen: 

Målmandstræning tirsdag kl. 18.30 – 19.00 
Indtil fodbolden kommer ind i oktober, træner vi også om torsdagen fra kl. 
19.00 – 21.30 for både damer og herrer. 
 
Siden sidst: 
Vores Serie 2 damer spillede forrygende og var ude og spille om opryk-
ning. Her mødte de et Serie 2 hold og et Serie 1 hold, begge kampe blev 
vundet sikkert og de skal derfor i denne sæson spille Serie 1 
Vores ny oprykkede herrer i Serie 2 spillede også en flot sæson og sluttede 
midt i rækken 
Serie 4 damerne blev nr. 1 før jul og nr. 3 efter jul, også stor ros til dem. 
Serie 4 herrer spillede, trods flere forskellige spillere ud og ind på holdet, 
mange gode kampe med højt humør, men sluttede i nederste del af ræk-
ken. 
Vi ser frem til en ny spændende sæson med vores 4 hold i Boeslunde. 
En stor tak til vores sponsorer til vores herrespillere sæson 2012/2013 
Vi har haft to dame hold meldt til i sommersæsonen(i samme pulje). Der 
har været mange gode kampe, ikke mindst vores lokalopgør mellem vores 
egne hold. 
Det ene hold blev nr. 2 og det andet nr. 5. 
Så var der Agersø stævne, hvor vi havde et damehold og et herrehold med. 
Herrerne vandt en kamp og tabte to, men havde en dejlig dag. 
Damerne blev nr. 1 og fik pokal med hjem til skabet i Boeslunde hallen. 
Vi glæder os til at se gamle som nye spillere til en ny sæson. 

Solskins hilsner 

Håndboldafdelingen  

Damer: Tirsdag kl. 19.00 – 20.30 
              Fredag kl. 19.00 – 20.15 

Herrer: Tirsdag kl. 20.30 – 22.00 
               Fredag kl. 20.15 – 21.30 

HÅNDBOLD 
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Folkedans 
Opstart torsdag den 26. september kl. 19.00 i 
Præstegårdsladen. 
Vi bruger ikke dragter, vi har levende musik, som 
Bent Andersen og Erling Østergaard står for på 
harmonika og det hele styres af vores instruktør gennem 
mange år, John Pedersen. 
 
Vi danser først ca. ½ time og holder så en lille pause inden 
næste ”halvleg”, kl. ca. 20.30 nyder vi så den medbragte 
kaffe og synger et par sange sammen. 
Sæsonen varer ca. 24 torsdage, pris 460 kr./pers.  
Vel mødt med kaffekurven og det gode humør. Vi håber vir-

kelig, du har lyst til at deltage og glæder os til at se dig. Det 

er muligt at prøve det, inden du tilmelder dig.  
Inger, Ole og Birgit. 

TENNIS 

Selvom vores to baner er næsten perfekte i år, har der været lidt for 

stille deroppe. Det har været en varm sommer og andre aktiviteter har 

nok trukket!  

Men det er ikke for sent at komme i gang: Vi har både ketsjere og 

bolde til at låne ud og så kan du spille frem til efterårsferien, så meget du vil for 250 

kr! 

Indendørssæsonen starter lørdag den 5. oktober kl. 10 

Hilsen Bodil, tlf. 30 70 53 10 



 
 Årets OK-check på 9.975,70 bliver her overrakt 
til de to formænd for hhv. Boeslunde Boldklub, 
Flemming Olsen og Boeslunde Gymnastikforening, 
Birgit Falkenberg af Dagli’Brugsens uddeler Jakob 
Bekker.  
Tak til alle jer, der flittigt bruger OK-kortet til gavn 

for vore foreninger.  

Flemming og Birgit.  

12 

BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING 

Lørdag d. 9. november 2013 kl. 10.00 – 16.00 af-
holder kulturudvalget årets julemarked. Der vil være 
boder med gaveartikler af flere forskellige slags, fx forskelli-
ge slags håndarbejder, lys, ting i træ, tørrede kranse og blomsterdekorati-
oner, nisser i alle udgaver samt brændte mandler m.v.  
Tombola  

Traditionen tro har vi atter i år en tombola, hvor overskuddet går til 
gavnlige formål til foreningens mange hold, bl.a. til køb af nye redska-
ber. 
Kender du nogen, eller vil du selv støtte os med én eller flere ting vi 
kan udlodde i tombolaen, så kontakt venligst  

Udvalgsformand Marianne Borgstrøm,  
tlf. 35 43 10 67 

janogmarianne@stofanet.dk 
eller 

Formand Birgit Falkenberg 
Tlf. 58 14 03 34 

Falkenberg.petersen@gmail.com 
Alle bidrag, små som store er velkomne. 

Vi takker på forhånd! 
  

julemarked 
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Ordensregler for Fitness 

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

tilmelding. 

2. Ved tilmelding udleveres en nøgle 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 an-

svar du træner med fitnessmaskinerne. 

4. Så længe du har nøglen, er du medlem og skal betale 100 

kr. pr. måned. Hvis du ikke vil træne mere, skal du melde fra 

ved at aflevere nøglen til Dorthe. 

5. Kun betalende må være i rummet! Der kan købes gæstekort 

hos Dorthe for 20 kr. pr. gang.   

6. Misbruges nøgle og fitnessmaskinerne medfører det bortvis-

ning.  

7. Børn under 15 år må ikke benytte fitness. Hjælp os med at 

overholde dette for børnenes skyld.  

8. Når du forlader rummet skal døren låses (lyset slukker selv). 

Forlad rummet som du ønsker at modtage det! 

9. Der ophænges medlemsliste 

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

FITNESS 

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

Vi har maskiner, så hele 
kroppen kan trænes! 
Sidste nyt: LØBEBÅND 

Ønsker du at få anvist rummet og maskinerne, så kontakt Inger, tlf. 58 38 52 67 



Spil TENNIS  
I BOESLUNDE 
Ring til 30 70 53 10 

Blomstergården 
v/ Aase Clausen 

Carl Medingsvej 3, 4230 Skælskør 

Tlf. 58 19 61 44 

 

  

  

BB  
- din lokale fodboldklub 
Kontakt Flemming Olsen 
Tlf. 58 14 00 23/ 28 89 26 31 

 

  

 

Algade 18, 4230 Skælskør 

    Tlf. 59 57 60 31 - Fax 59 57 60 90 

pkj@spks.dk - www.spks.dk    

  

  

L.K.-huse 

Papir uld 
 
Efterisolering 
Hulmursisolering 

TØMRERMESTER 
KURT JENSEN 

Tømrer-, snedker- og glasarbejde 
Boeslunde 

23 20 29 42 
www.tkj.dk  

Algade 32   4220 Korsør  
Tlf. 58 37 27 14 

 



MADSORASK 

Udlejning af små maskiner 

Tlf. 58 18 81 11 

Nytorv 10, 4200 Slagelse 
Ttf. 58 37 00 43 - fax 58 52 90 88 
Annoncemail: ann.ks@sondagsavisen.dk 
Redaktionen: red.ks@sondagsavisen.dk 
 

 Husk at  

være glad! 
Den glade 
   Vinduespudser 
     v/Frank Andersen 

Boeslunde 
Mobil 40 81 72 58 

 MINISALONEN  
V/ Inger Frederiksen 

Gryderupvej 155 
 Telefon 58 38 52 67 

 

  

  

Badminton 
I Boeslundehallen 

Få en banetid hos Ole Jensen 
Tlf. 58 14 02 66 

 

  

  

  

  

Tlf: 58140208 / e-mail: info@campinggaarden 
Rennebjergvej 110 



 
Så er foråret gået og det er da lige sommer i skrivende stund! 

Jeg vil sige mange tak til 

Leif Hansen 

Ole Johansen 

Niels Ettrup 

for at de var friske på at træde til som træner trio, da det 

brændte på i januar måned, hvor Lars Ole ville prøve noget nyt. 

Det var lidt en kamp at blive i serie 3, men det klarede holdet, 

og det må vi takke trænere og spillere for. 

Så vil jeg sige velkommen til den nye træner duo,  

Bent Rasmussen og John Hansen,  

som er startet her fra sommerferien af. 

Vi håber, at de vil falde godt til i klubben, og får sat spillerne op 

til nogen gode kampe i efteråret. 
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Mvh Flemming Olsen 
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Bestyrelse og udvalg efter generalforsamlingen 
 

Formand: Flemming Olsen 

Næstformand : Kurt Petersen 

Kasserer : Eva Rehder 

Senior afdeling: Kurt Petersen / Henrik Pallesen  

 mail. hep@arepa.dk ) tlf.51313627 

Ungdom: Allan Frederiksen / Jeanette Kiellberg  

 mail. kiellberg75@gmail.com ) tlf.51784354 

PR/hjemmeside : Ronni Andersen 

Banen: Allan Frederiksen / Flemming Olsen 

Haludvalget : Eva Rehder 

Veteraner : lagt ind under senior afdelingen. 

mailto:hep@arepa.dk
mailto:kiellberg75@gmail.com
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BOESLUNDE BOLDKLUB 

BB-SPONSOR TUR TIL BONBONLAND 

Søndag den 9. maj var Boeslunde Boldklub i Bonbonland, 30 ungdoms-

spillere og et par ledere samt 70 pårørende troppede op kl. 10 ved indgan-

gen. Bevæbnet med godt humør og madpakker blev alle sluppet løs og 

havde, efter sigende, en god dag. Undertegnede samt familie var i hvert 

fald godt brugte, da de forlod parken henad mod lukketid.  

STOR tak til vores lokale sponsorer der gør dette arrangement muligt. Ne-

denfor ses forsamlingen lige før indgang. 

På vegne af BB sponsor 
Allan 
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BOESLUNDE BOLDKLUB 

U12 drenge forår 

Fodboldstøvlerne blev snøret før-

ste gang sidst i marts måned, og 

derefter er der, som de forgangne 

år, blevet trænet flittigt. Et par 

nye ansigter er kommet til, så vi i 

skrivende stund er 17 glade dren-

ge i alderen 10 til 13 år. Alle er der stort set hver gang. Det er lækkert, 

stor ros for det. Den nye lokale turnering blev også en stor succes, hvor 

vi, med 7 sejre og kun et enkelt nederlag, vandt puljen foran Fuglebjerg. 

Mange af kampene var meget tætte, men formen var fin, og derfor trak vi 

os sejrrigt ud af de fleste. Sommeren igennem er der blevet sommer træ-

net om tirsdagen, så drengene er klar til den nye turnering i efteråret , som 

starter lørdag den 17 august. Check stilling og kampplan via vores hjem-

meside www.boeslundeboldklub.dk eller www.boeslundeinfo.dk 

Billedet er fra sidste normale træning, hvor der efterfølgende blev grillet 

og hygget med forældre og søskende. Super hyggelig aften med god til-

slutning. 

Vi ses i efteråret, og tak for de flotte kurve  

Mvh. 

Stefan, Renè og Allan 



Diskotek 

Det har været et travlt forår og forsommer for lokalrådet. 

Den 24. maj afholdt vi igen sodavandsdiskotek i Præstegårdsladen. Det 

var en kæmpe succes med ca. 60 børn som alle havde en rigtig god aften 

med hygge, musik, dans og konkurrencer. Denne gang havde vi fået 

hjælp til at holde øje med børnene fra Rikke og Jakob, hvilket vi gerne 

vil sige mange tak for. Hvis andre skulle have lyst til at hjælpe til næste 

diskotek er I meget velkommen til at kontakte lokalrådet. Der skal også 

lyde en stor tak til Brugsen, som valgte at være sponsor til diskoteket – 

det er med til at vi igen kan holde diskotek for de unge på et senere tids-

punkt. Datoen for næste fest er endnu ikke fastsat, men vi skal nok skri-

ve når vi ved mere. 

 

Skt. Hans 

Skt. Hans aften var igen i år en stor succes. Ca. 150 mødte op for at gril-

le deres medbragte mad, og senere mødte endnu flere op for at nyde bå-

let. Der blev hoppet i hoppeborgen, der blev fanget flødeboller fra fløde-

bollemaskinen, og der blev smadret en hel del service i det muntre køk-

ken. Der blev drukket øl, vand og vin og kagerne smagte fantastisk. Vej-

ret var pragtfuldt og bålet brændte smukt som en god afslutning på en 

meget flot aften.  

Boeslunde Lokalråd 
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Boeslunde Lokalråd 

Legeplads 

Legepladsen ved hallen er som mange nok har opdaget endelig blevet 

etableret. I løbet af foråret fik vi de sidste sponsorater på plads, og byg-

getilladelsen blev givet fra kommunen. Den 25. juni kunne vi så langt 

om længe holde indvielse. Vi havde inviteret alle dagplejere med børn, 

børnehaven samt børnene fra Boeslunde skole. Det var en fornøjelse at 

se alle børnene storme ind på legepladsen da den røde snor blev klippet 

over. Det er planen at vi løbende vil spare op så vi kan få endnu flere 

legeredskaber sat op, men lige nu er vi bare rigtig glade og stolte over 

resultatet af mange års arbejde for at få etableret legepladsen. Vi vil 

gerne benytte lejligheden til igen at takke alle der har støttet op om 

projektet, enten i form af kontante sponsorater eller hjælp til alt det 

praktiske. 

Årets kost blev i år tildelt Tony Staes for hans deltagelse i 

flere af de lokale foreninger gennem årene, og fordi han 

altid stiller op når vi i lokalrådet har brug for musik eller 

andet udstyr til vores arrangementer.  

Lokalrådet vil også gerne sige mange tak til Mirella og Sommerkoret 

for deres optræden, samt tak til Brugsen for lån af bilen der kunne hol-

de drikkevarerne kolde hele aftenen. 
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Der er lagt billeder ind på lokalrådets facebook-

side ”Boeslunde lokalrådsnyt”.  

Tilmeld jer til gruppen – så har I hurtig adgang 

til lokalrådets arrangementer og opdateringer. 

Desværre er der også lidt malurt i bægeret. I løbet af uge 31 har der åben-

bart været afholdt ”fest” foran hallen, hvor skraldespande og borde er 

blevet væltet, hegnet ud mod stien er blevet smadret, og nogle stolper 

som vi skal bruge til legepladsen er blevet hængt op i gyngerne og smidt 

op i klatrestativet. Heldigvis er det ”kun” hegnet der er ødelagt, men jeg 

vil opfordre til, at man tager en snak omkring middagsbordet om hvordan 

man behandler vore ting, for hvis legeredskaberne bliver ødelagt har vi 

ikke penge til at få dem repareret eller erstattet. 

Leo Thonesen 

Boeslunde Lokalråd. 
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Spaghetti-gudstjeneste  
torsdag d. 7/11 kl. 17.00 

 

Kort børnegudstjeneste i kirken. 
Bagefter er der fællesspisning i Laden med spaghetti og 

kødsovs. 
Alle er velkomne, både store og små! 

 

 

 

 

 

 
Hjælpere søges! 

Kan du sælge øl/vand eller gå lidt til hånde, stille borde op 

osv. så har vi brug for dig! Ring til Mirella. 

 

Kirkenyt efterår 2013  

 
Gospel-workshop med X-faktor vinderen  
Linda Andrews  

Vi gentager succesen fra sidste år søndag d. 6. okt. kl. 
10.00 - 17.30 med en gospelworkshop i Boeslunde.  
Læs mere side 25! 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.nkmusic.dk/pic/Koncertnavne/Linda-Andrews1.jpg&imgrefurl=http://www.nkmusic.dk/default_2.asp?ID=757&h=300&w=200&sz=23&tbnid=oNanccDInvdYmM:&tbnh=113&tbnw=75&prev=/search?q=linda+andrews&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=lin
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Moder Teresa 
I sidste sæson lykkedes det 12 damer at strikke 101 tæp-

per, 30 strikketrøjer, tørklæder, sjaler og meget mere til 

forældreløse børn i Indien. 

Alle der har lyst til være med er velkomne i Sogenhuset, når den nye 

sæson begynder torsdag d. 19. september kl. 14 – 16, hvor man samti-

digt kan få en hyggesnak over en kop kaffe. Der strikkes torsdage i uli-

ge uger, og torsdag d. 5. december holdes der juleafslutning. 

Kontaktperson: Tove Rehder, tlf. 58385091  

Læsekredsen Boeslunde  
 Vi samles om en god bog én gang om  
       måneden. 

 I sæsonen 2013-14 er første gang  
      d. 24. september 2013.  

 Vi læser bogen “Glas og aske”, skrevet af  
       Ann Syréhn Tomašević til denne dato. 
 

Vi mødes i Sognehuset  
kl. 19.00  

Er du interesseret? Ring for 
yderligere oplysninger.  

Kontaktperson: Lene Peder-

sen, Tlf. 27464833 

Boeslunde sogns hyggeklub 
Møderne foregår hver mandag kl. 14.00 i ulige uger i Præstegårdsladen. 
Sæsonen begynder mandag d. 23/9, hvor Eva Melhof fortæller om: ”Lyset i 
mørket – mit liv som blind”. 
Der er juleafslutning mandag d. 2/12 med Adventsgudstjeneste kl. 14.00. Me-
nighedsrådet byder på kaffe og kage efterfølgende. 
Alle er velkomne. 

Kirkenyt efterår 2013  

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_9Xm1rX4MS1M/TTev-o4bmpI/AAAAAAABIjY/QJhLZCssx7s/s1600/MT-51.jpg&imgrefurl=http://artbyjean-001.blogspot.com/2011/01/knitting-woold-with-wood-needles-from.html&docid=mwF4TsZRURl1BM&tbnid=VcayJQd_X_W-
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=clipart+bog&source=images&cd=&cad=rja&docid=aWhdIwRvb0hebM&tbnid=SHqLRE0o5FFrRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.chatbreak.dk/clipart/boeger_blade_aviser/boeger_blade_aviser.htm&ei=HAvLUbrsKMTKswbl8YCYAg&bvm=bv.48340889,d.Yms


Gospelworkshop  

Vi gentager succesen fra sidste år søndag d. 6. okt. kl. 10.00 - 17.30 med en 

gospelworkshop i Boeslunde. Linda Andrews vil lede gospelworkshoppen, og 

alle er velkomne til at deltage. Det kræver ikke et særligt sangtalent. Sang-

glæde og hyggeligt samvær, og Linda Andrews fantastiske smittende energi, 

vil få dig til at synge i dagevis - en dag som gør dig glad!  Workshoppen af-

sluttes med en gospelguds-tjeneste kl. 16.30. Workshoppen er gratis, men 

der er bindende tilmelding. Du skal selv medbringe frokost, og kirken vil byde 

på øl, vand og kaffe. 
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Tøse-aften 
Kom og vær i selskab med andre kvinder fra vores hyggelige lokalsamfund. 

Vi synger, sludrer, diskutere, griner og nyder hinandens selskab over en kop 

kaffe – og lærer hinanden bedre at kende, og der er ingen aldersgrænse. Ef-

terårssæsonen byder på: 

1. torsdag i måneden kl. 19.00 i kirken, hvor Mirella leder os igennem 

”Kvindesalmesang”: fællessang fra sangbogen, gospelsang og lidt korsang, 

men også musik til stilhed og eftertanke. Kaffe i Sogenhuset efter sangen: 

 5. sept. - 3. okt. - 7. nov. 

3. torsdag i måneden mødes vi til hyggelig sammenkomst og snak evt. med 

strikketøjet d. 19.sept. og d. 17. okt. Torsdag d. 21/11 holder vi sæsonafslut-

ning med et ekstra pift. 

Tilmelding hver gang, seneste dagen før træf, til kontaktperson: Anni Kiell-

berg Madsen, tlf. 61276067  

Tilmelding senest 1. okt. til Mirella, 

tlf. 61504890 

Kirkenyt efterår 2013  



Musik, Sang og Kor  
             for børn og unge i kirken 

 
 

Efterårets hold-oversigt 2013: 
Babysalmesang: for babyer 0 – 12 mdr. Begynder torsdag d. 5.sept. Kl. 
11.45 – 12.30 i kirken. 
 
Puslingesalmesang: ca. 1-3 årige: Begynder torsdag d. 5. sept. Kl. 9.20 
samt 10.10 (der er 2 hold) i lige uger. Ulige uger samles vi til 1 hold kl. 
9.30. 
 
Juniorsalmesang: 3 - 6 år i følgeskab med voksen: torsdage kl. 17.00 – 
17.45. Begynder torsdag d. 26.sept. 
 
Sangklub, Nyt begynder kor: ca. 5 – ca.8 år synger 6 torsdage (med mu-
lighed for forlængelse) kl. 16.00 – 16.45 i kirken, eller forslå anden tid. Be-
gynder torsdag d. 26. sept. 
 
Børnekor: 2. – 4.kl.: Øver hver onsdag kl. 15.30 – 16.30 i Sognehuset. Før-
ste gang d. 4. sept. 
 
Pigekor: Lønnet kor fra 5. kl.: Øver hver onsdag kl. 16.30 – 18.15 i Sogne-
huset. 
 
Ring og hør nærmere for ledige pladser og tilmelding på holdene. 
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Mange sanghilsner 
 

Mirella Kjærulff, 
tlf.61 50 48 90 

E-mail: organist@stofanet.dk  



BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING 

Formand 
Folkedans 
 

Birgit Falkenberg 
Kærebjergvej 20 
4242 Boeslunde 

58 14 03 34  
falkenberg.petersen@gmail.com 

Næstformand 
Tennis 

Bodil Christiansen 
Lille Egedevej 55 
4220 Korsør 
 

58 38 53 10 
bodilvoldby@dlgmail.dk 
(bemærk ændret mail) 

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 Marianne Borgstrøm 35 43 10 67  
janogmarianne@stofanet.dk 

Badminton Ole Jensen 
Neblevej 22 
4242 Boeslunde 

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

Kontaktpersoner 

Kasserer: Dorthe Hansen Sønderupvej 8 
4242 Boeslunde 

58 14 01 20  
dorhan@hansen.mail.dk 

Fitness: Inger Frederiksen 58 38 52 67 

BGF hjemmeside: bogym.dk 

BOESLUNDE LOKALRÅD 

Formand Leo Thonesen 30 70 42 86 leothonesen@hotmail.com 

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

Sekretær Jane Gammelgård Hansen 60 61 04 66 janegammelgaardhansen@gmail.com 

Webredaktør Lars Mejdahl 40 73 85 01 millelars@email.dk 

  Jesper Lorentsen 22 87 30 00 jecoloma@stofanet.dk 

 Elisabeth Eugster Laurid-
sen 

24 94 56 60 snivsen@hotmail.com 

  Tina Larsen 27 62 51 53 larsen@dlgnet 

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

Lokalrådets hjemmeside: www.boeslundeinfo.dk   
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