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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Velkommen til en ny sæson
Sæsonen 2010 – 2011 står for døren og igen i år vil vi være i
stand til at tilbyde en bred vifte af aktiviteter indenfor gymnastik, badminton, håndbold, tennis, senioridræt og folkedans.
Vore formænd for de forskellige afdelinger samt instruktørerne har i år igen gjort et stort stykke arbejde for at skabe et
så godt og alsidigt program, som vi håber, vore brugere vil
tage godt imod.
Vi er også altid åbne for nye ideer, så går du rundt og kunne
tænke dig at starte noget nyt op eller være med som instruktør, så hold dig endelig ikke tilbage, men lad os høre fra
dig.
Venlig hilsen
Birgit

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.
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING
VELKOMMEN
Jeg er glad for at kunne byde velkommen til endnu
en sæson med gymnastik i Boeslundehallen.
Som noget nyt i år tilbydes der ”Dansemotion” – et
hold der er inspireret af den Zumba-dille, der har
ramt landet. Vi har også taget hensyn til ønsket om
et senere starttidspunkt for de mindste børn.
Gamle kendinge som ”Ballstick”,” Pas på din krop –
styrk den” og ”50+Motion & velvære” snupper endnu
en sæson og de nye fra sidste år, pigeholdet
”Tøsetimen” og holdet der absolut ikke er for tøsedrenge ”F.U.T.” holder også fast.
Desværre kan holdet for børn mellem 6-10 år ikke
opretholdes i år, på grund af mangel på instruktører
(et problem vi stadig arbejder med at løse) og i den
forbindelse vil jeg gerne opfordre alle, der har lyst til
at virke inde for gymnastikken i Boeslunde til at rette en henvendelse. Foreningen afholder alle udgifter i
forbindelse med uddannelse til instruktør gennem
DGI’s mange kurser.
Der er nye ansigter blandt instruktørerne, da Katrine
og Ida har gennemgået en junior-uddannelse og de
vil hjælpe til hos ”Spilopperne” - velkommen til. Lisa
holder en lille pause og i den anledning ønsker vi alle
tillykke med den lille nye gymnastikpige der er kommet til verden. Hvis der bliver tid ved jeg at Lisa meget gerne vil genåbne Børne Caféen evt. med hjælp
fra nogle forældre.
Tilbage er bare at ønske jer alle en rigtig god fornøjelse – jeg håber vi for nogle dejlige timer i fællesskabets tegn.
Med venlig hilsen Charlotte Cruse
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

MANDAG

første gang den 6. september

16.00 – 17.30
pris: kr. 300,-

TØSETIMEN (piger 10-15 år)

17.30 – 18.30
pris: kr. 200,18.30 – 19.45
pris: kr. 400,-

BALLSTICK
PAS PÅ DIN KROP – STYRK DEN

20.00 – 21.15
pris: kr. 460,-

F.U.T. (mænd… og seje tøser!)

TIRSDAG

første gang den 7. september

16.30 – 17.15
pris: kr.300,-

SPILOPPERNE (3-6 år)

17.30 – 18.30
pris: kr. 400,-

DANSEMOTION (alle over 15 år)

ONSDAG
9.00 – 11.15
pris: kr. 300,-

første gang den 8. september
50+ MOTION & VELVÆRE
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Børneholdene
SPILOPPERNE
Alder 3 – 6 år.
Spilopperne er holdet for børn
mellem tre og seks år. Man
skal fylde tre i 2010 for at være med. Det bliver gang i hallen med musik, leg, bevægelse
og udfordringer. Vi arbejder
med at udfordre børnene på
motorisk og rytmisk. Vi tager
redskaber frem og afprøver grænser. Vi glæder os
til at se nye som gamle gymnaster til en herlig
sæson.
Ugh Ugh! Hilsen Lea og Lars, Katrine og Ida

TØSETIMEN
Danseglæde, fede ”moves” og sjov i gaden.
Tøsetimen er kun for piger. Det er tøsefnidder
på højt plan. Vi danser alt - lige fra ballet til
funk og har det sjovt med det.
Alle er velkomne, nye som gamle gymnaster.
Vi ses! Hilsen Trine og Liv
Vi håber p
å en god sæ
glæder os
s
til at se dig on og
!
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

DANSEMOTION
Ønsker du at motionere på en sjov og anderledes måde, så ser vi
gerne dig til dansemotion i Boeslunde.
Dansemotion vil indeholde alle de fede ting fra Zumba og en
masse andet godt fra danse verdenen bl.a. ballet og jive.
Dansemotion er for alle som ønsker et alternativ til de gængse
motionsformer.
Timen vil bestå af en blid opvarmning med inspiration fra yoga
og pilates, derefter er vi klar til at give den gas med intensitet og
svingende hofter.
Dans med!
Hilsen Lea og Liv

BALLSTICK
Jeg håber I har haft en god sommer og er friske på en ny sæson.
Vi bruger 3 typer bolde:
De små orange bolde som går i dybden for myoser og muskelspændinger i kroppen rulles væk.
Den store Ballstick bold behandler også musklerne og giver samtidig øget smidighed og balance.
Stor terapi bold (diameter 55-65 cm) er god til styrke og balanceøvelser.
Kom og prøv – bolde kan lånes.
Hilsen Minna Rasmussen
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

F.U.T.
Fysisk træning handler om at udfordre kroppen
og mærke at man lever. Begge ting bliver opfyldt
i
de 75 minutter FUT varer. Vi træner både styrke og kondition, vi træner i intervaller, som cirkeltræning, på forhindringsbaner hvor pulsen
kommer i vejret og med smidighed. FUT er
Instruktør:
for alle der gerne vil lidt mere og som ikke
stud.cand.scient idræt
er bange for at presse citronen. FUT er for
Trine Hau Bentsen,
Mosevænget 8,
både mænd og kvinder, fra 15 år. Husk
tlf. 61 66 01 77.
vand og indendørs sko.
Kom frisk! Hilsen Trine

PAS PÅ DIN KROP - STYRK DEN
… det kalder jeg mit, gymnastikhold, fordi det er så vigtigt, at
holde sin krop,
i gang -i form -i kondi … smidig og velfungerende. Det gør du ved
at træne den, styrke den og passe på den. Husk det er aldrig for
sent, men jo før du kommer i gang, jo nemmere er det, og jo bedre har du det.
Der er rigtig mange tilbud i dag til at træne sin krop, så der er
faktisk ingen undskyldning for ikke at komme i gang, men det er
rigtig vigtigt at du finder den træningsform som passer til dig, så
du bliver ved og kommer til at nyde din træning.
Min træning er en blanding af mange motionsformer. Jeg prøver
at variere den, så den ikke bliver kedelig, men sjov … og effektiv.
Alle kan være med, men vær forberedt på sved på panden!
Kom og prøv! Hilsen Inger Frederiksen
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING
50+ MOTION & VELVÆRE
Når du læser 50+ så kan vi allerede fornemme, at du
Når du kommer
tænker ”så dårlig er jeg ikke”, eller ”jeg gider ikke
hjem, har du
sidde på stole”… men kære alle, det er for ikke at nå fortjent et hvil!
dertil, for at udskyde processen Efter de 50 begynder vores krop at ældes rigtig hurtig, og kun din effektive indsats, kan udskyde denne proces.
Tjek lige dig selv:
1.er dine skridt blevet kortere?
2.er din bevægelighed blevet dårligere - når benet ikke så langt
ud som det plejer?
3.lig dig på ryggen på gulvet, kan du komme helt ned på gulvet
med hovedet?
4.-5.-6. er en masse andre punkter der kunne nævnes…
… men kom hellere i hallen onsdag kl. 9.00og afprøv - træn dine
eventuelle problemer! Det betaler sig på længere sigt.
Vi er en flok glade (ca.50) motionister m/k cirka halvt af hver,
som træner ihærdigt, til glad musik og gode hjælpemidler.
Er du hjemme onsdag kl. 9 fordi du er efterlønner, pensionist,
har natarbejde eller af helt andre årsager, så kom til 50 + motion
& velvære
Hilsen og på gensyn. Inger Frederiksen og Minna Rasmussen
Folkedans
Starter torsdag den 23. september kl. 19.00 i Præstegårdsladen.
Kom og prøv det og se, om det er noget for dig, inden du tilmelder dig.
Vi danser først ca. ½ time og holder så en lille pause inden
næste omgang, som varer til ca. 20.30, så nyder vi den medbragte kaffe mm. og synger et par sange sammen.
Sæsonen varer ca. 24 torsdage, pris 460 kr./pers.
Vi bruger ikke dragter, 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.
Så vel mødt med kaffekurven og det gode humør.
Inger, Ole og Birgit.
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Badminton
Først en tak til dem, som deltog i vores doublestævne d.10 april. Tilmeldingen
var ikke så stor i år, så vi valgte at spille i 3 kategorier, dame, herre og mixduble, så der blev alligevel spillet en del kampe.
Vi håber at i, og mange andre vil deltage fremover. Efter endt spilledag , havde
vi fællesspisning i hallens cafeteria.
Vinderne blev som følger:
Damedouble: 1. Dorthe Hansen – Else Olsen
2. Liss Kolding – Bente Jensen

Herredouble: 1. Lars D. Hansen – Peter Kolding
2. Niels Olsen – Tage Due

Mixdouble:
1. Bodil Christiansen – Niels Olsen
2. Dorthe Hansen – Lars D. Hansen

Børn
Mixdouble:
1. Signe Staun – Niels Nielsen
2. Magnus Andersen – Mathias Skovgaard
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Badmintonsæson 2010 - 2011
Tilmelding og fordeling af tider til voksne
Onsdag 25. August kl. 19.00 i hallens cafeteria
Pris: 400 kr. pr. voksen
Tider i hallen:

Onsdag kl. 18.30 - 21.30
Fredag
16.00 - 19.00
Lørdag
08.00 - 10.00

Vi forsørger også at få nogle formiddagstider, og håber at få svar inden tilmeldingsdagen.
Første spilledag onsdag d.1 september, for lørdagstid er første spilledag d.11
september

Børn og juniorer
Hold

Alder

Tid
onsdag

Træner

Babyton
Barn/forældre

2-4 år

15.45-16.30

Lonnie Frederiksen

Miniton

4-9 år

16.30-17.30

Lonnie Frederiksen

Juniorhold

10-15 år

17.30-18.30

Joachim og Frederikke

Tilmelding på første træningsdag d. 1 september
Pris: 300 kr.
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Tennis
Hvis man har lyst til lidt udendørs motion
før efteråret sætter en stopper for det, kan
man stadig nå at melde sig til tennis for
250 kr. for resten af sæsonen. Vi lukker

Vi kan godt nå det.. og 250 kr. er jo
ikke noget at snakke om!

banerne for vinteren lige efter skolernes efterårsferie.
Lørdag 9. oktober 2010 kl. 10 starter indendørssæsonen i hallen og den strækker sig frem til slutningen af marts. Tennisafdelingen har hallen om lørdagen kl.
10-13 og der bliver lavet nye hold hver gang, alt efter, hvem der møder op.
Kontingentet er 310 kr. og man tilmelder sig og betaler på sæsonstartdagen eller evt. hos Dorthe Hansen, Sønderupvej 8, Boeslunde.
Hilsen Bodil
formand for tennisafdelingen

Helsemesse
I Boeslunde Hallen
Søndag d. 29. august 2010
Kl. 10-16
Kom og få en spændende dag med det alternative
Der vil være massage, healing, clairvoyance og mange flere spændende ting,
Indenfor den alternative verden og wellness.
Der vil være mulighed for at købe prøvebehandlinger i løbet af dagen hos de
forskellige udstillere.
Desuden vil der være mulighed for at købe lidt at spise i vores café.
Med venlig hilsen
Boeslunde Gymnastik Forening
Kulturudvalget
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Håndbold
Håndbold sæsonen 2009/2010 blev en af de bedste i mange år.
Dame Serie 2, der var nyoprykket, endte på en flot 4. plads – Herre A
rykker op i Serie 3 og Dame A bliver i A-rækken.
Damerne har spillet sommerhåndbold og vandt deres pulje – og blev derefter Sjællandsmestre i rækken ”Serie 2 og 3”.
Både Dameholdet og Herreholdet var til stævne på Agersø, Herrerne fik
flere gode kampe, men vandt ikke. Damerne snuppede også her 1. pladsen.
Tak til alle spillerne i den sidste sæson for gode kampe og godt humør.
Tak til publikum som kommer og bakker op om holdene til kampene. Tak
til pigerne, der kommer og passer kiosken, før under og efter kampene.
Og endnu engang STOR tak til Vagn (uden Vagn ingen håndbold i Boeslunde) som har gjort et kæmpe arbejde for klubben med mange flotte resultater.
Men nu er sommeren ved at være slut og træningen begynder igen
17. august 2010 kl. 19
for både Damer og Herrer – Først et kort orienteringsmøde og derefter
fællestræning.
Træning flg. Dage:
Damer: Tirsdag kl. 18.30 – 20.30. Torsdag (indtil 1/10) kl. 19 – 20.30.
Fredag kl. 19 – 20.30
Herrer: Tirsdag kl. 20.30 – 22. Torsdag (indtil 1/10) kl. 20.30 – 22. Fredag kl. 20.30 – 22.00
Vi glæder os til at se gamle som nye spillere til den nye sæson.
Skulle der være en som kunne tænke sig at hjælpe Vagn med at træne –
eller har du en skjult håndbolddommer i dig – så kontakt Formand Pia
Sørensen tlf 22 61 00 31 eller mail ls@io.dk - vi glæder os til at høre fra
dig.
Håndboldafdelingen.
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Ordensregler for Fitness
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontingent 100,- kr. pr md. betales ved tilmelding.
Ved tilmelding udleveres en nøgle til fitnessdøren, som du med din
underskrift forpligter dig til ikke at give videre. Depositum 50 kr.
På samme blanket skriver du under på, at det er på eget ansvar du
træner med fitnessmaskinerne.
Misbruges nøgle og fitnessmaskinerne medfører det bortvisning.
Børn under 15 år må ikke benytte fitness. Hjælp os med at overholde dette for børnenes skyld.
Når du forlader rummet skal lyset slukkes og døren låses (forlad
det som du ønsker at modtage det)
Der ophænges medlemsliste.
Fitness kan benyttes hver dag kl. 7.00 til 22.00.

HUSK
OVERDRIV ALDRIG -ANSVARET ER DIT
Tilmelding og betaling til Dorthe Hansen Sønderupvej 8, 4242 Boeslunde
Tlf. 58 14 01 20 E mail: dorhan@hansen.mail.dk

LE,
IN NØG
VERE D MERE
E
L
F
A
T
R
HUSK A IKKE TRÆNE
U
NÅR D
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Julemarked i Boeslunde Hallen
Lørdag d. 6. november 2010
Kl. 10-16
Så er det atter tid til året julemarked i Boeslunde hallen.
Kom og få en hyggelig dag og gør et godt køb blandt alle de spændende
Boder indenfor kunsthåndværk, brugskunst og husflid.
Der vil være café, med mulighed for at købe lidt godt, hvis sulten skulle
melde sig og der vil være børneværksted, hvor børnene kan udfolde deres
kreative evner.
Kom og få en hyggelig dag
Med venlig hilsen
Boeslunde Gymnastikforening,
Kulturudvalget

Tombola
Vi plejer også at have en tombola, hvor overskuddet går til gavnlige formål for foreningens mange
hold, bl.a. til køb af nye redskaber.
Kender du nogen der har lyst til at støtte os med én
eller flere ting, eller har du selv, så kontakt
udvalgsformand Gitte Lindemose tlf. 58 19 00 54
eller Birgit Falkenberg tlf. 58 14 03 34.
Vi takker på forhånd.
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BOESLUNDE BOLDKLUB

Boldklubben har fordelt de forskellige opgaver, og her kan I se, hvem der tager
sig af de forskellige ting og hvordan I får fat I dem.
Formand: Flemming Olsen
58140023/28892631
halleby@stofanet.dk
Næstformand: Kenneth Olsen
29461083
ko@kr.dk

Damer: Maria Thiemer
28904902
maria_thiemer@yahoo.dk

Herresenior:
Kenneth Olsen
294961083
ko@kr.dk

Ungdom: Allan Frederiksen
29678535
Atterup.auto@mail.dk
Flemming Olsen
58140023/28892631

Boldbanen: Casper andersen
27570127
caverandersen@hotmail.com

PR/sponsorer:
Ronni Andersen
40934783
ronni@billigsport24.dk

Bo Lindemose
58190054/29869893
Bo.lindemose@mail.dk
Hjemmeside: Johnny Hansen
28263210
gorkerhansen2@hotmail.com

Haludvalg: Eva Redher
evaredher2@stofanet.dk
58140449/51920409

Kasserer: Eva Redher
58140449/51920409
evaredher2@stofanet.dk

Flemming.
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BOESLUNDE BOLDKLUB

Trænere
Senior
Peter Andersen ( 1 holdet )
TLF 20675760
Email runrigpeter@stofanet.dk
John Hansen ( 2 Holdet )
Mobil 31663398
Email j-d@privat.dk

Indendørs
Frank Andersen
TLF 58145814 Mobil 51523612
Email fhalka@stofanet.dk

Damer
Michael Skov

U 13
Flemming Olsen
TLF 58140023 Mobil 28892631
Email halleby@stofanet.dk

U9
Frank Andersen
TLF 58145814 Mobil 51523612
Email fhalka@stofanet.dk

Kenneth Johansen
TLF 58145058
Email:
privat@kennethjohansen.dk

Øvrige hold:

Lars Frederiksen
TLF 58140534 Mobil 23286832
Email larsfrederiksen@os.dk

Veteran 11-mands:
Kontaktperson Nich Tønder,
mobil 20 20 70 85

U7

Veteran 7-mands:
Kontaktperson Niels Ettrup,
mobil 40 56 41 46

Allan Frederiksen
Bo Lindemose
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BOESLUNDE BOLDKLUB
Mindeord over Jørgen Larsen, tidligere Boeslunde
Jørgen Larsen døde fredag 2. juli 2010 efter kort tids sygdom 73 år gammel.
Gennem mange år var Jørgen Larsen indbegrebet af Boeslunde Boldklub.
Jørgen blev 1. gang valgt ind i BB´s bestyrelse 17.3.1959 og sad der indtil 1965
og var i samme periode med i spilleudvalget.
I 1968 blev han valgt ind i bestyrelse igen og blev ved samme lejlighed valgt
som formand som han var indtil til 1981 hvor han gik ud af bestyrelsen efter 13
år som formand. I 1990 blev han valgt ind i bestyrelsen igen, da det kneb med
at få valgt en bestyrelse og træder ud igen i 1992.
Når der blev holdt bestyrelsesmøder på Boeslunde Kro ville Jørgen altid have
wienerbrød til uanset om de fik kaffe eller en øl til mødet.
I 1960 var Jørgen på ungdomslederkursus og var herefter med til at få sat et
egentligt ungdomsarbejde i gang og i gennem 60erne og 70erne er der næsten
ikke den ungdomsspiller der ikke på et eller andet tidspunkt har haft Jørgen
som træner. Jørgen var også med til at få de rigtig gode ungdomsspillere til at
forsøge sig på højere plan, hvis han mente at de havde talent.
Jørgen var i 1972 med til at få damefodbold på Boeslunde Boldklubs program
og hvem andre end Jørgen startede som træner for dameholdet, selv om han ikke altid var lige begejstret over at kvinder var begyndt at spille fodbold. Det udmøntede sig i udtalelser som ”hun er for tung bag i”.
Jørgens motto var også, hvis man havde ondt et eller andet sted ”så skal det bare løbes væk”.
Jørgen var også en hyppig deltager ved SBU’s delegerede møde.
Efter sin tid som formand i boldklubben lagde Jørgen sin tid i partiet og var
igennem i flere år medlem med i byrådet i den gl. Skælskør kommune.
I forbindelse med byggeriet af Boeslundehallen deltog Jørgen også og var en
del af det byggeudvalg som blev nedsat og da der i 1996 var stiftende generalforsamling af Foreningen for Boeslundehallen blev Jørgen formand, hvilket han
var indtil september 2000. Fra hallens indvielse i 1998 og frem til 2007 står
Jørgen for rengøringen af hallens gulv. I denne periode var harpiks en evig pestilens for Jørgen.
I forbindelse med Boldklubbens 100 års jubilæum i 2005 blev Jørgen udnævnt
til æresmedlem i klubben.
De sidste år brugte Jørgen meget tid på Skælskør Egenshistoriske arkiv.
Æret være Jørgens minde
Else Hansen og Eva Rehder
Boeslunde Boldklub
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Boeslunde Lokalråd
Boeslunde Skole – møde hvor
de fleste foreninger var med
Lokalrådet og Skolebestyrelsen
havde d. 25. Maj 2010 indkaldt alle byens foreninger til møde om
kommunens ”planer” om lukning
af Boeslunde skole. Mødet gik
rigtig godt. Repræsentanter fra 10 foreninger deltog. Derudover var
Bent fra Sjællands Tidende der. Skolebestyrelsen havde lavet et oplæg
til besparelser og os i Lokalrådet havde skrevet et oplæg til hvilke konsekvenser det vil få for Boeslunde, hvis skolen lukker.
Skolebestyrelsen fremlagde deres og Lokalrådet vores oplæg. Herefter
fremkom de fremmødte med deres meninger. Det hele blev sammenskrevet som nedenstående som hver enkelt forening herefter underskrev. Derefter blev brevet med underskrifter sendt pr mail til alle udvalgsmedlemmer i Udvalget for Børn og Unge.
Lukning af Boeslunde Skole
Boeslunde er i dag et levende lokalsamfund med mange foreninger og
et godt nærmiljø. Vi ser det som et aktiv for Slagelse Kommune, at kunne tilbyde nuværende og kommende borgere, et alternativ til bosætning
i de større byer i kommunen.
Vi ønsker at bevare valgmulighederne og forskellighederne i Slagelse
kommune, hvilket Kommuneplanen også lægger op til.
Minimalt besparelsespotentiale ud fra nedenstående
Hvis budgettildeling ændres så tildeling sker pr elev, som nævnt i Capacent rapporten, vil selve undervisningen på Boeslunde skole koste præcis det samme som på kommunens øvrige skoler.
Øget udgift til befordring af omkring 60 elever.
Minimal besparelse på driftsomkostninger, pga. øgede udgifter på de
skoler, som eleverne kommer til.
Bygninger er leasede, hvilket betyder at der fortsat vil være den samme
udgift.
Risiko for at flere elever vil søge til private skoler
Boeslunde skole har iflg. prognoserne et stabilt elevtal.
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Boeslunde Lokalråd
Hvilke konsekvenser vil det få, hvis Boeslunde Skole lukker?
Foreningerne i Boeslunde frygter, at en lukning af skolen vil blive starten
på en hensygning af lokalsamfundet og dets funktioner herunder Dagli’
Brugsen, bl.a. fordi Boeslunde ikke længere vil være et attraktivt sted at
bosætte sig.
Det er vigtigt at børnene kan starte deres skolegang i trygge og overskuelige rammer i stedet for som 5-6-årige at skulle af sted med bus til
en større skole længere væk.
Ved en lukning af skolen fratager man forældrene muligheden for at
vælge trygheden og overskueligheden for deres børn.
I dag binder Boeslunde Skole lokalsamfundet sammen. Børnene og forældrene kender hinanden og har fællesskabet inden for meget kort afstand. Det gør dagligdagen tryg for både børn og forældre.
Teknologisk Institut har i 2008 udfærdiget en rapport ”Skoler i landdistrikter” der bl.a. belyser skolens betydning for nærmiljøet og hvilke
konsekvenser det vil få, hvis skolen lukkes.
Undersøgelsen viser:
at befolkningsudviklingen bliver mere negativ. Tilbagegangen er mest
negativ i landsogne der ligger i udkantskommuner.
at antallet af børnefamilier falder at uddannelsesniveauet stiger mindre at antallet af borgere med lang uddannelse stiger mindre at huspriserne falder at familieindkomsten stiger mindre at arbejdsstyrken bliver mindre - i de områder, hvor der er lukket skoler uden et alternativ inden for en radius af 5 km
I følge rapporten er der også stor sandsynlighed for, at vi mister arbejdspladser i byen. Ikke bare de arbejdspladser der er på skolen og i
SFO’en, men på sigt også de arbejdspladser der er i børnehaven og i
dagplejen.
På sigt vil foreningslivet påvirkes af skolelukningen som følge af, at forældre og børn lægger deres arrangement på den ”nye” skole.”
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Boeslunde Lokalråd
Sankt Hans 2010
Igen i år var Sankt Hans i Boeslunde et tilløbsstykke.
Folk kom fra hele området for at hygge sig i
venners og byboers selskab i en solbeskinnet mindepark. Igen i år startede aftenen
med fælles grill, hvor mange havde benyttet
chancen til at købe gode bøffer, lækre pølser og dejligt brød og selvfølgelig tilbehør.
Af drikkevarer bød lokalrådet på en lille bod med drikkevarer til gode priser.
Herefter stod den på snobrødsbagning og dette var en stor succes. Børnene hyggede sig ved de uddøende grill, mens de voksne snakkede og
nød det gode vejr.
Mirella og Boeslunde koret stod for
et storslået show, hvor vi fik præsenteret mange af den svenske forfatter
Astrid Lindgrens eventyr, på en sød
og sjov måde, og de gjorde det rigtig
godt.
Et godt indslag inden båltale og
overrækning af kosten til årets heks.

Dog var der to modtager i år, som var Hans og Lise fra Campinggården for deres store indsats
med at trække turister til Boeslunde.

Til slut blev bålet tændt og
”Midsommervisen” lød højt og flot ud
over Boeslunde by og omegn, da hele
mindeparken gjaldede i fællessang.
Så endnu et år med et fantastisk arrangement og en god støtte fra byens
borgere.
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Boeslunde Lokalråd
Revy 2010
Endnu en succes for
Boeslunde Revyen
med 3 udsolgte forestillinger.
Forventningerne blev i
den grad indfriet takket
være en flok glade og
engagerede skuespillere og et velspillende
musikerteam bestående af Per Henriksen og
Mogens Jensen.
Revyen i år havde numre med om ”Veteranbanen”, ”Personalemøde på
Harboe”og ”CO2 problemet”.
I år var det faktisk også muligt at høre hvor forfærdeligt Klaus Hansen
og Henning Rygaard synger i ”Boeslundes Drengekor”.
Vi fik set Henriette Kiaulen og Jane Hansen med sangen om kødskandalen, Bente Jensen som den syngende vejrpige, Lonnie Frederiksen
der gav den hele armen, som den lille pige,
der havde skrevet en stil om sit yndlingsdyr
koen, Jonas Burkal Hansen i rollen som
Ruth Evers fra Faderhuset og Lars Ekberg
der gav sin egen fortolkning af sangen Smile. Det hele bundet sammen af lokale nyheder og reklame indslag.
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Boeslundehallens Halforening
Koordinerende led mellem Slagelse kommune,
BB, BBV og BGF
Boeslundehallens hjemmeside:
www.slagelse.dk/boeslundehallen
Generalforsamling
Der afholdes ordinær generalforsamling i Boeslundehallen
onsdag den 25. august 2010 kl. 19.00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Berigtigelse af stemmeberettigede
3. Formandens beretning
4. Regnskabet ved kasserere
5. Indkomne forslag fra bestyrelsen
6. Indkomne forslag
7. Foreningsbidrag
8. Valg af bestyrelse
9. Eventuelt
Halforeningens vedtægter ang. generalforsamlingen:
Bestyrelsen består af 5 personer og 2 suppleanter samt 2
revisorer.
Boldklubben og gymnastikforeningen skal hver især være
repræsenteret med en person, som er udpeget af foreningerne og derfor ikke på valg.
De øvrige repræsentanter vælges for 2 år. I lige år 1 person og i ulige 2 personer. Suppleanter og revisorer vælges
for et år.
Kun foreningernes bestyrelser har stemmeret og max. 7
stemmer pr. forening. Men alle medlemmer af foreningerne kan opstilles og vælges.
HUSK
Skal du have fest, lejer vi
stadigvæk de blå stole ud.
Kontakt Henning.
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MUSIK OG SANG FOR BØRN
EFTERÅR 2010

Babysalmesang:
Børn i alderen 0 – 12 mdr.
Begynder onsdag d. 15.sept. kl. 11.15 – 12.00 i kirken.
Der er undervisning 8 onsdage.
Puslingesalmesang:
Børn i alderen ca. 1–3 år i følgeskab med forældre, bedsteforældre og dagplejere.
Begynder onsdag d. 15. september i kirken, og der er undervisning 8 gange.
Hold 1:onsdag kl. 9.20 – 10.05.
Hold 2:onsdag kl. 10.15 – 11.00.
Juniorsalmesang:
Børn i alderen 3 – 5 år mødes 7 torsdage i efteråret.
Begynder torsdag d. 30. sept. kl. 16.45 – 17.30 i kirken.
Sangklub:
Børn fra 0.kl. – 1.kl. mødes 7 torsdage i efteråret.
Begynder torsdag d. 30.sept. kl. 15.45 – 16.30 i kirken.
Børnekor:
Børn fra 2.kl. – 4.kl. synger hver onsdag kl. 14.30 - 15.30.
Begynder onsdag d. 1.september i Sognehuset.
Pigekor:
Piger fra 5.kl. – 9.kl. synger hver onsdag kl. 15.30 -17.15.
Begynder onsdag d. 1. september i Sognehuset.
Underviser / tilmelding
Organist Mirella Kjærulff, tlf. 61 50 48 90
E-mail: organist@stofanet.dk
Undervisningen er gratis, men tilmelding er nødvendig, da der er begrænsede
pladser på holdene. Se www.boeslundekirke.dk for nærmere information.
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Kom til debatmøde:

Kirken i dit lokalsamfund

Boeslunde kirkes fremtid?
For at kunne forny os inviterer vi til en uforpligtende aften, med en bred
diskussion om Boeslunde Kirke og udvikling af kirkens mange aktiviteter og
gudstjenester.
Vi har brug for dine ideer og ønsker for kirkens fremtid
Vi har brug for ris og ros
Vi har brug for opbakning

Tirsdag d. 12/10 kl. 19.00
I Sognehuset
3030

Arrangør: Boeslunde Kirkes Aktivitetsudvalg
Evt. henvendelse: Per Hendriksen 58140978

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@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
gitte.lindemose@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
E-mail:
dorhan@hansen.mail.dk

Fitness:

Trine Hau Bendtsen

61 66 01 77

BGF hjemmeside: bogym.dk
BOESLUNDE LOKALRÅD
Formand

Jens Klindt

27 47 93 88

nanaogjens@stofanet.dk

Næstformand

60 81 85 97

hedeki77@gmail.com

Sekretær

Henriette Ekberg
Kiaulen
Helle Oldenborg

58 14 16 89

helle.oldenborg@get2net.dk

Kasserer

Pia Ekberg

26 73 85 96

pek@jslaw.dk

Jane Gammelgård
Hansen
Tony Staes

60 61 04 66

ja4_sos@hotmail.com

58 16 20 20

staes@stofanet.dk

Frank Hansen

58 14 05 17

nsu_4242@hotmail.com

Pia Ekberg

26 73 85 96

pek@jslaw.dk

Webredaktør

Lokalrådets hjemmeside: www.boeslundeinfo.dk
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Næste nummer af Boeslunde Bladet udkommer i december 2010
Sidste frist for aflevering af indlæg er søndag d. 7. nov. 2010
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