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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING 
Formand/ 
Folkedans 
 

Birgit Falkenberg 
Kærebjergvej 20 
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falkenberg.petersen@gmail.com 
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Kirkenyt – efterår 2015 

Er du en kommende konfirmand i Boeslunde Kirke? 

- og har du ikke modtaget information 
vedr. konfirmationsforberedelsen? 

Så kontakt snarest sognepræsten for  
nærmere information på 
23 64 34 97 / mabr@km.dk  

 

Boeslunde Kirke online 

Husk at ’like’ Boeslunde Kirke på facebook, så du kan følge med i kir-
kens aktiviteter og gudstjenester. Søg efter Boeslunde Kirke! 
Klik også ind på www.boeslundekirke.dk, hvor du kan læse mere.  

Kontaktoplysninger 

Sognepræst: Majbrit Billesø Rasmussen, M: mabr@km.dk,  
T: 23 64 34 97 

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: Gertrud Kursch, M: gku@km.dk, T: 22 58 65 35 
 
Kan kontaktes via hjemmesiden eller telefonisk efter kl. 18.00 på hver-
dage. 
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Kære læser. 

Vi i redaktionen er sikre på, at I har set en tydelig forskel på de 
sidste tre numre af Boeslunde Bladet og de foregående. 

Til gavn for begge parter har vi indledt et samarbejde med Bo-
eslunde menighedsråd om udgivelse af bladet. 

Menighedsrådet havde svært ved at få udsendt et blad med be-
kendtgørelser om de kirkelige handlinger og andre oplysninger 
til menigheden og borgerne i almindelighed. 

Vi i redaktionen mener, det er en naturlig ting at bringe disse 
oplysninger sammen med det, der sker i byens øvrige forenin-
ger. 

Samarbejdet har betydet, at vi, med stolthed, har kunnet præ-
sentere et pænere blad, bl.a. har vores annoncører kunnet få 
farver på.  
Det er de glade for – det er jo trods alt dem, der betaler vores 
blad. 

Også når vi skal vise fotos fra sports- og kulturelle begivenhe-
der fremstår det nu meget mere præsentabelt. 

Vi har kun modtaget positive tilkendegivelser om bladets nye 
udseende, vi håber, det tavse flertal også synes om vores tiltag. 

Vi glæder os over samarbejdet og håber, at Boeslunde Bladet 
fortsat kan være en læst ”budbringer”. 
 
På redaktionens vegne 
Carl-Emil. 

mailto:mabr@km.dk
http://www.boeslundekirke.dk
mailto:mabr@km.dk
mailto:organist@stofanet.dk
https://post.kirkenettet.dk/owa/redir.aspx?C=cEZaGiTX_kCev85G-W2ag-UG4MQ5_dEI-F2Tg5wPjn5_G6Mwvm3GvIAYbbtXf-AC_lp_hDnp_yY.&URL=mailto%3a58506860%40mail.dk
mailto:gku@km.dk
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 BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING 

Formanden har ordet… 

Nu er det lige før det sker! 

31. august går starten på sæson 2015 – 2016 og programmet 

er lagt.  

Vore formænd for de forskellige afdelinger samt instruktørerne 
har gjort et stort stykke arbejde for at skabe et godt og alsidigt 
program, så vi håber, du kan finde netop den – eller de aktivite-
ter, 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 Falkenberg 

  

 

 

 

BESØG vores hjemmeside: www.bogym.dk så du kan følge med i 
gymnastikforeningens aktiviteter og arrangementer m.v. 

Kig også i udhængsskabet, når du kommer forbi Dagli’Brugsen. 
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Kirkenyt – efterår 2015 

Nyt fra kirkegården 

Kirkegården i Boeslunde er i gang med en omlægning af gravsteder 
og gange. 

I 2012 vedtog det daværende menighedsråd en ny plan for kirkegår-
den. Baggrunden for beslutningen var, at kirkegården har for mange 
gravpladser, og at der ikke er plads på gangene til maskiner (et krav 
fra arbejdstilsynet). 

Grunden til overskuddet af 
gravpladser skyldes blandt 
andet ændrede ønsker til 
gravsteder.  

I dag bliver ca. 90 % kreme-
ret, og mange ønsker et 
mindre urnegravsted eller en 
gravplads med en sten i plæ-
nen.  

 

Urner har en fredningstid på 10 år, hvor en kiste er fredet i 30 år. 
Fredningstid er den tid der går inden gravpladsen må benyttes til en 
ny nedsættelse. Den kortere fredningstid giver også et mindre behov 
for gravpladser. 

Omlægningen betyder, at der er områder, der skal udlægges til 
græsplæne, og at mange af hækkene skal flyttes. Jeg vil i et af de 
næste numre af Boeslunde Bladet beskrive nogle af de forandringer, 
der er på vej. 

Kirkegårdsgraver, Asger Hansen 

http://boeslundekirke.kw01.net/sites/boeslundekirke.kw01.net/files/styles/tinymce/public/kirkegaard.jpg?itok=_r7-whAQ
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Kirkenyt – efterår 2015 

                                     

Ungdomskor: Øvede+ fra 13-25 år øver 5 lørdage i efteråret. 
Medlemmer af ungdomskoret har også mulighed for at få undervis-
ning i solosang.  

Hvis tiderne passer dårligt fx mht. transport fra skolen eller hjem fra 
kor, så kontakt Mirella, og vi har måske mulighed for at skubbe tids-
punktet +/- 15 min. - eller jeg har mulighed for at være behjælpelig 
med at hente i skolen/ved busstoppestedet. Vi finder som regel altid 
en løsning! 

Kontakt og tilmelding til organist Mirella, tlf. 61 50 48 90 

 

Musik og sang med det lille barn - Babysalmesang  

Babysalmesang begynder torsdag d. 27./8. kl. 12.00-12.45 i kirken. 
Kom og få inspiration til at bruge sang og musik i hverdagen, og giv 
dit barn en god og tidlig start på at udvikle 
koncentration og nysgerrighed over for spro-
gets nuancer. 

Undervisningen strækker sig i første omgang 
over 7 torsdage. Undervisningen er gratis, og 
du er velkommen til at invitere din mødregrup-
pe eller andre babyfamilier med. Torsdag d. 
22./10. starter endnu et hold for både fortsæt-
tere og nye.  

Tilmelding til organist Mirella, tlf.61 50 48 90 / organist@stofanet.dk   
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 BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING 

Program for sæson 2015 -2016 
 
Mandag: 
16.15 - 17.15 Puslinge 
17.30 - 18.30 Showhold 
18.30 - 19.20 Urbhanize 
 
Tirsdag: 
10.30 - 11.30 Sjov Motion på Plejecenter Møllebakken 
16.30 - 17.30 Parkour 
17.30 - 18.30 Spring 
 
Onsdag: 
 9.00 - 11.15 Pas på din krop - styrk den +50 
 9.00 - 11.15 Stolegymnastik 
 
Sæsonstart:  
Mandag den 31.august, vi holder efterårsferie i uge 42 og går på jule-
ferie i uge 52. 
 
Opstart igen 4.januar (uge 1). 
Vinterferie i uge 7 og opvisning søndag den 20.marts (uge 11) 
 
Priser: 
Børn til og med 15 år 300 kr. 
Urbanize   400 kr. 
Sjov Motion  250 kr. 
Pas på din krop  300 kr. 
Stolegymnastik  300 kr. 
 
Der er søskenderabat samt rabat ved  
deltagelse på flere hold/aktiviteter i  
Boeslunde Gymnastikforening 
 

mailto:organist@stofanet.dk
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 BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING 

50+ Motion og velvære = Pas på din krop – Styrk den 
  
Ordene taler for sig selv – du skal dyrke motion for at føle velvære – 
og velvære kommer, når du passer på din krop – og du passer på din 
krop når du styrker den. 

 Der er ingen vej uden om, vil du have en god og ”aktiv” alderdom, 
skal du i gang NU. Det er meget nemmere, at holde noget ved lige, 
end samle noget op, der er ødelagt. 

 Det behøver ikke og skal helst ikke være en sur pligt at holde sig i 
form. Man skal finde den træningsform, som passer til en. Og gymna-
stikken er ikke så ensformig, som mange andre idrætsgrene og her 
får vi rørt hele vores krop godt igennem. 

Især korsettet, de indre og ydre korsetmuskler, arbejder jeg meget 
med, - lige som bevægeligheden i benene er vigtig, så vi ikke går og 
tripper. 

Alt sammen til god musik, så vi forlader timen, med en god følelse i 
kroppen og godt humør. 

 Vi træner vores krop hver onsdag kl.9.00 i Boeslundehallen ....  
KOM og prøv, om denne form for træning er noget for dig! 
  
START:  onsdag d. 2. sept.    Kl. 9.00     
               9.00 til 10.00 har vi gymnastik, (nogle fortsætter 15 min  
  med de 5 tibetaner) 
  Derefter drikker vi en kop kaffe og får vendt dagens nyhe-
  der.  
  (BGF giver kaffen, I tager kop og evt. brød med) 
  Pris: 300 kr. 
 
Hvis nogle har lyst til mere motion, er der mulighed for badminton 
eller andre spil i hallen til kl. 11.15. 
  
HILSEN & PÅ GENSYN 
                                            Inger Frederiksen (23 69 11 66) 
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Kirkenyt – efterår 2015 

Sang og musik i Boeslunde Kirke 

Sang og musik skal være sjovt - 
aldrig en sur pligt, som man SKAL 
gå til. Der skal være plads til en 
eftermiddag på sofaen, og derfor 
er fremover ikke kor hver uge, men 
i stedet i to perioder: 1./9.-27./9. 
og igen 26./10.-29./11. samt week-
enden d. 11.-13. dec., hvor vi laver 
krybbespil. 
 

Lær nye sange, få nye venner, lær at optræde, udvikl stemmen, få 
mod, koncentration, selvtillid og glæde. Vi leger med musikken, stem-
men og kroppen, og vi arbejder seriøst og målrettet.  
 
Vi har et fantastisk fællesskab og er en "korfamilie" med 35 børn og 
unge i alderen 3-20 år. Til daglig synger vi på forskellige aldersopdelte 
korhold, men når vi skal optræde, samler vi ofte hele "familien". Vi hol-
der hyggeaftener, korfest og Tivolitur og passer rigtig godt på hinan-
den. Her er plads til alle; både den sensitive, perfektionisten, hygge-
trolden, den generte og en lille rod J - og det er gratis, men der er mø-
depligt! 
 
Sangklub: Børn i alderen 3-5 år synger, spiller, leger og danser tors-
dage kl. 16.45-17.30. Første gang er torsdag d. 3./9. 
 
Spirekor: Nybegynder-kor fra 0. kl.-3.kl., torsdage kl. 15.45-16.30. 
Første gang er torsdag d. 3./9.  
 
Børnekor og juniorkor: Fortsætter/øvede, 9-12 år, tirsdage kl. 
16.30-17.45. Første gang er tirsdag d. 1./9.  
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Kirkenyt – efterår 2015 

Aktiviteter i Boeslunde Sogn 

Strikkedamerne  

Alle, der har lyst til at være med til at strikke tæpper og trøjer til børn 
i Afrika og Rumænien er velkomne i Sognehuset, torsdage i lige uger. 
Vi mødes første gang i efteråret torsdag d. 17. september kl. 14.00-
16.00 

Kontaktperson: Tove Rehder, tlf. 58 38 50 91  

Boeslunde Litterære Kaffe- og Teklub 

I Boeslunde Litterære Kaffe- og Teklub samles vi om en god bog eller 
en god film den sidste onsdag i måneden. Vi mødes første gang i ef-
teråret onsdag d. 30. september kl. 19.00 i Sognehuset. 

Kontaktperson: Lene Pedersen, tlf. 27 46 48 33 

Boeslunde Sogns hyggeklub 

Hyggeklubben mødes mandage i ulige uger kl. 14.00 i Præstegårdsla-
den. Vi mødes første gang i efteråret mandag d. 21. september kl. 
14.00, hvor Else Møller fortæller om: ”Fra Bondekone til Borgmester” 

Kontaktperson: Tove Beierholm, tlf. 61 71 64 93 

Kvindetræf og sang  

Vi synger, sludrer, diskuterer, griner og nyder hinandens selskab over 
en kop kaffe – og lærer hinanden bedre at kende. Der er ingen al-
dersgrænse. Vi mødes første gang i efteråret torsdag d. 20. august 
kl. 19.00, hvor der er stillegudstjeneste og efterfølgende tur til Lenes 
have. 

Kontaktperson og tilmelding til  
Anni Kiellberg Madsen, tlf. 61 27 60 67 
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 BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING 

Stolegymnastik  

- er god motion, man får rørt krop og sjæl, på en god måde – uden 
stor belastning. Man bestemmer selv, hvor meget man vil. 

Så….. 
Velkommen til en ny sæson 
Kom og vær med evt. på to hold! 
 
Mange sommer hilsner Minna 

 

Springholdet 

Er for børn fyldt 6 år til 12 år. 
 
Vi lærer de grundlæggende 
spring, samt at respektere hinan-
dens forskelligheder. 
 
 
 

Vi laver en del til musik. Der afsluttes med et par opvisninger, hvor 
der kan forekomme lidt forældrebetaling til rekvisitter. 

Rasmus, Kristina og Bente 
 

Showholdet 

Holdet, hvor børn fra 10 år til ? arbejder med øvelser både med og 
uden forskellige håndredskaber. Individuelt eller i grupper.  
Alt foregår med rytmik og til ældre eller nyere musik. 
 
Vores anstrengelser udmunder i evt. udklædning ved forårets opvis-
ninger. Der kan forekomme mindre forældrebetaling til evt. rekvisit-
ter. 
 
Vel mødt 
Bente 
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 BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING 

URBHANIZE 

Det er streetdance, hip hop,blandet 
med bhangra. 
Det er fed musik og de fedeste trin. 

 
URBHANIZE er for alle. 

Vel mødt mandag den 31. august kl. 
18.30 - 19.20 

Mette Olsen 

PUSLINGEHOLD 

Sjov, ballade og udvikling. Puslingeholdet er for børn fra 3 år og op. 
Holdet er typisk børnenes første møde med hallen og gymnastikken, 
derfor handler vores timer om redskaber, leg og udfordringer. Vores 
mission er at give alle børn udfordringer og gode muligheder for ud-
vikling.  
 
Vi fokuserer i første omgang på børnenes basale motoriske niveau og 
øver bl.a. hoppe, løbe, balance. Derudover øver vi kropsstyrke og 
kropsspænding, så børnene kommer til at kende deres krop og dens 
muligheder. Vi glæder os til at tage imod nye som gamle gymnaster. 

Vel mødt mandag den 31. august kl. 16.15. Pris: 300 kr. 

Instruktørteamet 

PARKOUR 

Vi springer over alt og løber på væggene. Styrke og konditionstræ-
ning er en fast del af programmet. 

Start tirsdag den 1. september kl. 16.30. Pris: 300 kr. 

Venlig hilsen Instruktørerne 

 

25 

 

Kirkenyt – efterår 2015 

Datoer til kalenderen   

Høstgudstjeneste og høstfest - søndag d. 27. september 

Kl. 11.00: Høstgudstjeneste for hele familien  
Kl. 12.00: Buffet i Præstegårdsladen. Drikkevarer kan købes.  
Kl. 12.45-14.00: Værksteder for hele familien 
- Det vilde værksted: Leg, bål og snobrød i præstegårdshaven 

- Det søde værksted: Lav dine egne søde, firkantede eller runde bol-
sjer 

- Det kreative værksted: Lav kartoffelaftryk 

Kl. 14.00: Kaffe og kage, året der gik i kirken og sang fra kirkens kor 
 
Af hensyn til maden har vi brug for 
tilmelding senest d. 18. september til 
Mirella, tlf. 61 50 48 90 /  
organist@stofanet.dk eller  
Majbrit, tlf. 23 64 34 97 / 
mabr@km.dk 
 
Det er gratis at deltage!  
 

Gospel-workshop – søndag d. 8. november kl. 10.00-17.00 

Linda Andrews vil lede gospelworkshoppen, og alle kan være med. 
Sangglæde og Linda Andrews fantastiske smittende energi, vil få dig 
til at synge i dagevis - en dag som gør dig glad! 

Workshoppen afsluttes med en gospelgudstjeneste kl. 16.00, hvor 
"speciel guests"-sangere fra Absolute Gospel Singers medvirker. 

Workshoppen er gratis, men der er bindende tilmelding senest d. 1. 
november til Mirella, tlf. 61 50 48 90. Du skal selv medbringe frokost. 
Kirken byder på sodavand og kaffe. 

Krybbespil og juletræsfest - søndag d. 13. december kl. 14.00 

mailto:organist@stofanet.dk
mailto:mabr@km.dk
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Kirkenyt – efterår 2015 

Velkommen til gudstjeneste i Boeslunde Kirke 

Søndag d. 13. september kl. 10:30 – Opstartsgudstjeneste for 
konfirmander og deres familier  
Alle er velkomne og efter gudstjenesten er der kirkekaffe 

Søndag d. 27. september kl. 11:00 – Høstgudstjeneste  

Søndag d. 11. oktober kl. 10:30 – Gudstjeneste  
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe 

Søndag d. 25. oktober kl. 10.30 – BUSK-gudstjeneste 
BUSK står for Børn, Unge, Sogn og Kirke. Gudstjenesten er en bør-
ne- og familiegudstjeneste. Alle er velkomne! 

Torsdag d. 29. oktober kl. 19.00 – Stillegudstjeneste  

Søndag d. 1. november kl. 16:00 – Alle Helgens gudstjeneste 
Ved denne gudstjeneste tænder vi lys og mindes dem, vi har mistet. 
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe. 

Torsdag d. 12. november kl. 17.00 – Spaghettigudstjeneste  
Efter gudstjenesten er der spaghetti og kødsovs i Præstegårdsla-
den. 

Søndag d. 15. november kl. 10:30 – Gudstjeneste  

Søndag d. 29. november kl. 11.00 – Gudstjeneste med de 9 læs-
ninger 

 

Torsdage i ulige uger er der enten andagt eller gudstjeneste på ple-
jecenter Møllebakken kl. 10:30 
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 BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING 

BADMINTON 
Så er sommerferien vel overstået, og vi er klar til at starte på en ny 
sæson. 

Sidste sæson måtte vi rykke spilletiden for de voksne, grundet skole-
reformen. 

En stor tak til dem, som måtte tage en tidlig spilletid, for at alle kunne 
få en bane. 

Alle spillere er velkomne til fællestræning om fredagen fra. Kl.17.00 – 
19.00 

 

Badmintonsæson 2015 -2016 

Tilmelding og fordeling af tider til voksne: 

Onsdag d. 26 august kl. 19.00 i hallens cafeteria. 

Første spilledag onsdag d. 2. sept. 

Pris: 400 kr. pr. voksen. 

Haltider: 

Onsdag         kl. 15.00 – 16.30  Fredag        kl.15.00 – 16.00 
Børnetræning   kl. 16.30 – 19.00                   kl.16.00 – 17.00 
                         kl. 19.00 – 20.00                             
                       kl. 20.00 – 21.00    Fælles træning  Kl. 17.00 – 19.00 
          kl. 21.00 – 22.00 
 

Kontaktpersoner:  
Badmintontider/turnering. Ole Jensen tlf. 58140266 – 21763798  
b.o.jensen@os.dk  
Boldsalg. Ole Jensen, Neblevel 22, tlf. 58140266 – 21763798  
Børnetræning. Lonnie Frederiksen tlf. 58140512 - 22278407  
allon@mail.dk  
Gitte Hansen tlf. 58191475 – 25211122 ravnemarken47a@msn.com  
Signe Andersen tlf. 29254520 signepigen0808@gmail.com 
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 BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING 

Miniton – for de 5-8 årige (og evt. ældre nybegyndere) 

Badminton på en anderledes måde 
Vi tager en sæson mere med en masse badminton i form af leg og badmin-
ton-øvelser, som giver børnene en rigtig god badmintonteknik fra start af. 
De nye vil få lært det fra bunden, og dem som har spillet miniton før, skal 
videre med øvelser som træner overgangen til det praktiske spil. 
Så kom og vær med fra  

Onsdag d. 16. september kl. 16.30 – 17.30 
Ketsjer kan lånes hele sæsonen, og du spiller gratis de første 3 gange, så du 
kan prøve, om det er noget for dig. 
Da vi har brug for mange hjælpende hænder, skal der altid være en delta-
gende voksen med til træningen (skal kunne være i hallen fra ca. 16:45). 

Vi glæder os til at se dig 

Mvh. Lonnie og Signe 

Har du spørgsmål så kontakt Lonnie på 22 27 84 07 

Badminton – for de 9-15 årige 

Glæd dig til en sæson med en god blanding af spil og slagøvelser som star-
ter 

Onsdag d. 16. september kl. 17:30 – 19:00 
Ketsjer kan lånes hele sæsonen, og du spiller gratis de første 3 gange, så du 
kan prøve om det er noget for dig. 

Vi glæder os til at se dig 

Mvh. Lonnie og Gitte 

Har du spørgsmål så kontakt Lonnie på 22 27 84 07 

Pris:  300 kr. pr. barn. 
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Kirkenyt – efterår 2015 

Præstens klumme 

Spørg ikke, hvad folkekirken kan gøre for dig, men hvad 
du kan gøre for folkekirken! 

Mange mennesker kommer på forskelli-
ge tidspunkter i livet i kontakt med de-
res lokale kirke, kirkegård eller sogne-
hus gennem gudstjenester, kirkelige 

handlinger, konfirmationsforberedelse, korsang, møder eller sociale 
arrangementer.  

Alle det, der sker i og omkring kirken, kan synes som værende præ-
stens, organistens eller graverens opgave og ansvar, men det at væ-
re kirke er en fælles opgave og et fælles ansvar mellem ansatte, me-
nighedsråd og frivillige. Vi er alle – menighedsråd, frivillige og ansatte 
– med til at lave og være kirke i Boeslunde, og sådan ønsker vi det 
fortsat skal være for at være en levende kirke i udvikling. 

Pt. er menighedsrådet ikke fuldtalligt, og derfor afholder vi udfyld-
ningsvalg til menighedsrådet i efteråret, hvor to nye medlemmer skal 
vælges. Det er derfor nu, at DU har chancen for at være med til at 
gøre noget for folkekirken, for din lokale kirke og for at være med til 
at udvikle kirken og sætte kursen for hvorhen vi skal som kirke. 

Kirkens ansatte og menighedsråd holder orienteringsmøde i forbindel-
se med høstfesten søndag d. 27. september. Der er frist for at melde 
sig som kandidat tirsdag d. 13. oktober. Dette kan ske til menigheds-
rådsformanden eller sognepræsten.  
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Det var ellers så hyggeligt !! 

- da mange benyttede vores lille raste-
plads ved Rovbjerg til indtagelse af 
den medbragte mad eller bare en tår 
kaffe, ved bordene i de små båse. Be-
vares, der var kun 2 borde tilbage, 
men det rakte normalt og skralde-
spanden var lige ved hånden, så folk, 
der besøgte stedet, efterlod det nor-
malt pænt og rydeligt. 
Men sådan skulle det ikke fortsætte; 
den kommunale sparekniv kombineret 
med en god del hensynsløshed til vo-
res små og enkle perler i landdistrik-
terne fik hurtigt sat en stopper for dis-
se ”forlystelser”. 

 
OK hækkene skulle klippes og skraldespanden skulle tømmes og det 
koster, ved vi godt, men jeg tror, at den ene mand og en hækklipper 
kunne betales i nogle år ud i fremtiden, for den udgift, der gik til 
mandskab, rendegraver, lastbil og hvad der ellers går til, når den ” 
kommunale garde” rykker ud. 
 
Hvis det var en så stor belastning for den kommunale kasse, kunne 
man have spurgt i Boeslunde, om der var en forening eller måske et 
par privatpersoner, der ville påtage sig opgaven med klipningen af 
hækkene, men nej væk med ”belastningen” på samme måde som 
med roserne ved Mosevænget, de var dog ellers lige blevet luget så 
fint og rengjort to dage før kommunens materiel brutalt fjernede alle 
spor efter disse pæne blomster.  
 
Resultatet af de kommunale anstrengel-
ser ses tydeligt på vedlagte foto, hæk-
kene er væk, skraldespanden er væk og 
forståligt nok også de folk som nød stil-
heden og udsigten på pladsen, så nemt 
kan det gøres !!!. 
  
Carl- Emil 
Mosevænget 14. 

Foto fra Google StreetView FØR 

Foto: Ole David Petersen EFTER 
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 BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING 

Folkedans  

Opstart torsdag den 24. september kl. 19.00 i Præste-
gårdsladen. 
Vi bruger ikke dragter og det 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 virkelig, 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. 

 

Årets OK-check på 
11.360,92 bliver her over-
rakt til de to formænd for 
hhv. Boeslunde Boldklub, 
Flemming Olsen og Boes-
lunde 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.  
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 BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING 

HÅNDBOLD 
 
Efter en veloverstået sommer, er håndbolden i gang igen.  
Vi er startet op den 11/8-15 
 
Træningstiderne ser således ud for damerne: 

I Boeslunde hallen: 
Tirsdag  kl. 19.00 – 20.30 
Fredag  kl. 19.00 – 20.15 
 
I Vemmelev hallen: 
Torsdag  kl. 19.00 – 20.30 

Hvis der kommer herrer spillere i år vil deres træningstider være. 

I Boeslunde hallen: 
Tirsdag  kl. 20.30 – 22.00 
Fredag  kl. 20.15 – 21.30 

Målmandstræning bliver aftalt når vi har snakket nærmere med mål-
mændene. 

Siden sidst: 
Begge hold serie 1 og serie 4 sluttede midt i rækken. 
 
Der var et hold tilmeldt sommerhåndbold, blandet 1 og 2 holds spille-
re. De mødte højere rangerende hold, så trods nogle gode kampe 
med god kampgejst, sluttede de sidst i rækken. 
 

Der var også tilmeldt 1 hold til Agersø stævne. Der blev de, efter en 
meget varm dag, nr. 2.  

Godt gået til alle spillere. 

Vi glæder os til en ny sæson, med gamle som nye spillere. 

 
Sommer hilsner  
Håndboldafdelingen 
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 BOESLUNDE LOKALRÅD 

Siden sidst 

Vi har i Lokalrådet nydt sommeren med forskellige arrangementer 
og er begyndt at se frem mod efteråret og vinterens projekter. Vi 
har som der efterhånden er tradition for afholdt et diskotek i star-
ten af året og igen var der super stor tilslutning.  

Omkring 75 børn/unge hyggede sig og havde nogle super sjove 
timer sammen i laden. Der blev danset limbo, stoledans og nuti-
dens diskodans, og der blev indtaget slushice og popcorn i store 
mængder.  

Vi har i foråret også igen i år, i samarbejde med Danmarks Natur-
fredningsforening haft affaldsindsamling hvor der også var stor op-
bakning. Vi var ca. 35 børn og voksne der samlede affald i hele by-
en. Ca. 20 store affaldssække blev fyldt med alt lige fra et gammelt 
speedometer til en lastbil og til cigaretskodder og gamle raketter. 
En enkelt fandt også en mindre frimærkesamling og børnene solde-
de for alle pantflaskerne. En god dag, men på en lidt bekymrende 
baggrund. Det burde ikke være nødvendigt!  

Som nogen måske har bemærket er der også blevet opsat et par 
runde borde/bænkesæt ved hallen og legepladsen. De er til fri af-
benyttelse og vi håber blandt andre, at byens dagplejere vil benytte 
dem til madpakkerne. Og til alle så håber vi at I vil passe godt på 
dem.  

Vi har traditionen tro også nået at fejre Skt. Hans med hvad dertil 
hører. Mad på grillen, åbent kirketårn, bålafbrænding og fælles-
sang. Vi fik også kåret årets kost: Allan Frederiksen, som igennem 
mange år har været en af de bærende kræfter i boldklubben. Der-
udover er han nu tovholder og drivkraft i udvalget for mindeparks-
festen. Han er ligeledes en medspiller i netværket af foreninger og 
forretningsdrivende som lokalrådet startede op i det forgangne år. 
Endnu engang tillykke til Allan.  

Med hensyn til Mindeparksfesten, ja så glæder vi os rigtig meget til 
for andet år at holde fest i og for byen. Det var dog ikke uden pro-
blemer at det lykkedes i år. Festen afholdes jo først efter deadline 
for dette blad så det endelige antal mennesker til festen kendes 
derfor ikke. Men der kunne sagtens være flere. Så min bøn til Jer 
er, at hvis vi skal fortsætte med at holde den slags arrangementer i 
byen så kræver det jeres opbakning.  

Og så GOD fest til alle jer der kommer/var til Mindeparkfesten 
2015.  

God sommer 

Lokalrådet 
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Vi er i fuld gang med at forny/sælge medlemskort. Vi har desværre 
ikke kunne træffe alle hjemme i denne ferietid. 
Men vi skal nok komme forbi. 
 
Vinderne af en flaske Boeslundevin sponseret af Dagli'Brugsen Bo-
eslunde. 
 
1. Nr.  33 Leif Olsen Neblevej 
2. Nr.138 Dorthe Hansen Sønderupvej 
3. Nr.156 Jeanette Kiellberg Madsen Gammelgårdsvej 
4. Nr.171 Jens Arne Jørgensen Rennebjergvej 

 

 BOESLUNDE BOLDKLUB 

40 års jubilæum 
Boeslunde Boldklub har fejret at Else Han-
sen har vasket tøj for klubben i 40 år i år. 
 
Dette blev markeret sammen med marke-
ringen af klubbens 110 års fødselsdag tors-
dag den 30. april 2015. 

 
Klubben vil 
gerne også 
her igennem 
takke Else for 
det store ar-
bejde hun gør. 
 
 

BOESLUNDE BOLDKLUBS VENNER 
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 BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING 

TENNIS 
Mange tennisklubber melder om stor tilbagegang i 
medlemstal. 
Og desværre bliver vores baner også brugt alt for 
lidt. 
 
Det er rigtig ærgerligt, at denne mulighed for en god 
udendørs aktivitet i sommermånederne ikke bliver 
brugt. 
 
Banerne er åbne til uge 42, så går der nogle og vil i 
gang? (eller prøve?), er muligheden der endnu. 
Vi tilbyder den sidste periode til 200 kr. (der kan lå-
nes en ketsjer) 
 

Vil I vide mere, ring til Inger 23 69 11 66. 

Jeg prøver også ihærdigt at holde børneholdet i gang (det er godt 
nok op af bakke) 
Efter: opslag i brugsen – på skolerne – åbent hus dag – haft 2. og 3. 
klasserne nede og prøve – og til sidst på facebook, er det lykkes mig 
at samle 6 børn. 
Hver mandag træner de i 1½ time med træner og mulighed for lån af 
ketsjer. 
Så jeg krydser finger for, at de bliver så glade for spillet, at de fort-
sætter til næste år og mange år. – så vi får nogle unge med tradition 
for at spille tennis. 
  
Indendørs træning starter lørdag d. 10. okt. 
 
RING til INGER 23 69 11 66 om nærmere info vedr. pris og tilmelding 
og tidspunkt. 
  
Med venlig hilsen 

Inger Frederiksen (vikar i tennisafdelingen), mens Bodil er sygemeldt. 
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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 an-
 svar du træner med fitnessmaskinerne. 

4. Så længe du har poletten, er du medlem og du forplig-
 ter dig til at betale 100 kr. pr. påbegyndt måned (8 da-
 ges 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 bort-
 visning.  

8. Forlad lokalet, som du selv ønsker at modtage det! 

9. Der ophænges medlemsliste på tavlen. 

10. Børn under 15 år må IKKE benytte fitnessmaskinerne. 

11. Fitness kan benyttes hver dag kl. 7.00 til 22.00 

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 

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

Pigefodbold er vendt 
tilbage til Boeslun-
des  baner og skal her i 
efteråret til at spille tur-
nering i 8mands. 
Pigerne har i foråret 
spillet til et par stævner 
i femmands og en en-
kelt træningskamp med 
et knebent nederlag. 
Pigerne træner flittigt 
og har to engagerede 
trænere så det er bare 

fuld fart udover grønsværen så ser vi hvor langt vi når. 
  
Ungdomsafdelingen BB 

Foråret for klubbens u13/14 blev begyndelsen på et samarbejde med 
IF62`s drenge af samme årgang. 5-6 nye drenge på engang kan no-
gen gange måske give lidt problemer, men ikke her. 
 
21 glade og friske drenge giver godt humør og liv på træningsbanen. 
Turneringsmæssigt skulle vi prøve kræfter med 11 mands i U14, som 
var en stor mundfuld hvor vi også har fået lidt store ”smæk” men 
også har spillet nogen tætte kampe efterhånden som spillere og træ-
nere fat sig til rette. Meget bedre gik det på U13 8mandsbanen , 
hvor vi med en uafgjort i sidste kamp kunne have vundet rækken, 
men vi tabte hjemme 3-4 til Høng og måtte derfor overlade 
1.pladsen til Tuse på en bedre målscore.’ 
 
Men et godt forår samlet set med et godt samarbejde med IF62 som 
vi arbejder videre med i efteråret 
 
Mvh 
Allan, Renè og Kennet 
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 BOESLUNDE BOLDKLUB 

Som ny træner for Boeslundes herre senior, vil jeg gerne præsentere 
mig selv og min holdleder. 

Jeg hedder Michael Arildsø og er bosiddende i Korsør. Holdleder hed-
der Jan Sørensen og er ligeledes bosiddende i Korsør. 

Som træner har jeg haft:     

Ynglinge (U19) i Korsør Boldklub, Ynglinge (U19) i Halsskov IF, 

Serie 4, serie 3, serie 2 og U19 i Slagelse B&I, serie 5, serie 4 og serie 
3 i FC Storebælt og serie 4 i Skælskør B&I. 

Jan Sørensen har været holdleder for drenge i Korsør Boldklub, senior 
i Stillinge IF, senior i Vemmelev og de sidste 10 år for senior i Slagel-
se B&I, hvor han har været med fra serie 3 og op til danmarksserien. 

Vi er kommet godt fra start med træningen og er kommet op på 23 
spillere indtil nu, og er hver gang 16-18 spillere til træning, så det ser 
fornuftigt ud. Det er en fornøjelse, at spillerne er vildt engageret og 
giver sig fuldt ud til træning. 

Vi har haft 2 træningskampe, hvor vi har forsøgt forskellige opstillin-
ger, og vi har 1 træningskamp mere, så vi skal nok nå frem til det 
rigtige, når vi starter turnering. 

Det er vores helt klare mål at vende tilbage til serie 3 allerede til for-
året, da det kun er en halvårsturnering. 

 

Vi håber selvfølgelig, at få en masse støtte fra tilskuerne til kampene, 
så vi ses på stadion. 

 

Michael Arildsø og Jan Sørensen 

Ny træner og holdleder 
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 BOESLUNDE BOLDKLUB 

Søndag den 7 juni var 
Boeslunde Boldklubs 
ungdomsafdeling klar 
foran Bonbon indgang. 

 145 børn og forældre 
er klar til at give den 
gas i Bonbonland. Vi 
synes det er super 
fedt at så mange vil 
støtte op om dette 
årlige arrangement. 
Vejret var med os og 
køerne til forlystelser-
ne var ikke særlig lan-
ge.  

Så det blev igen en stor succes og trætte, men glade børn kunne køre 
hjem igen efter en god lang dag. 

Den nye sæson 

Efteråret er i skrivende stund så småt kommet i gang for ungdoms-
holdene samtidig med skoletaskerne er fundet frem igen 
 
De forskellige ungdomsholds træningstider og trænere kan ses på 
vores hjemmeside www.boeslundebolklub.dk   
  
Boeslunde Boldklub 
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L.K.-huse 

Papir uld 
 
Efterisolering 
Hulmursisolering 

TØMRERMESTER 
KURT JENSEN 
Tømrer-, snedker-  

og glasarbejde 
Boeslunde 
23 20 29 42 
www.tkj.dk  

  J.P. Larsens  
  El-service Aps 
       ________________________________________________ 

      Kragemosevej 7 –4200 Slagelse 

     tlf. 51 50 34 30 / 58 54 18 10 

br@korsvejensauto.dk 
www.korsvejensauto.dk 

Cvr.nr. 35 04 15 75 

Brian Rasmussen 

Korsvejens Auto ApS 
Slagelse Landevej 190 
4242 Boeslunde 
Tlf. 58 14 54 40                                            

 

Blomstergården 
v/ Aase Clausen 

Carl Medingsvej 3, 4230 Skælskør 

Tlf. 58 19 61 44 

OLE’s vinduespolering 

Alt i vinduespolering - også landture! 

Gryderupvej 145, 4242 Boeslunde 
tlf. 58 38 53 28 / 20 65 34 08 
FÅ ET GODT TILBUD – RING! 

 

  

  

  

  

  

Algade 18, 4230 Skælskør 

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

  

  

Algade 32   4220 Korsør  
Tlf. 58 37 27 14 

Revisionsfirmaet  

TOMMY BACH 
Byvejen 118 - 4242 Boeslunde 

Tlf. 58 14 03 67 - Biltlf. 30 53 69 67   

Terapi For Krop Og Sind 

Ved Kranio Sakral Terapeut 

Vivi Andersen 

Tronagervej 25, 4242 Boes-
Afspændingsmassage 

Mindfulness 

Majken’s Diner 

Hold din fest i 
Ydun Forsamlingshus 
- også mad ud af huset. 

Ydunvej 20 
4241 Vemmelev 

Tlf.:22381515 eller 58385239 
www.majkensdiner.dk 
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 Husk at  

være glad! 
Den glade 
   Vinduespudser 
     v/Frank Andersen 

Boeslunde 
Mobil 40 81 72 58 

HVER DAG 

ÅBENT 7-20! 

Boeslunde Byvej 137 
Tlf. 58 14 00 01 

Sydbank 
hvad kan vi gøre for dig 

BYGGESERVICE 
Varme og Sanitet 
TLF. 28 56 64 18 

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

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

WINTHER’S 

  

  

  

  

  

  

  

Boeslunde 

Badminton 
I Boeslundehallen 

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

 MINISALONEN  
V/ Inger Frederiksen 

Gryderupvej 155 
 Telefon 58 38 52 67 

                    

                   

 

 

Inge-Lise og 
Knud Maegaard 
Klarskovvej 69 
4220 Korsør 
 
Mobil 3012 9596 
E-mail:  
knud@agroskat.dk 

Gårdsalg: -æbler 

-pærer 

fra egen frugtplanta-

 


