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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Vintersæsonen ved at være forbi, og foråret er på vej, selvom
det i år ser ud til at tage sin tid.
Så jeg vil gerne sige tak til alle jer, der trofast har støttet op
om foreningen igennem sæson 2009/10, både aktive
medlemmer og instruktører.
Der er et par af holdene, som fortsætter et par måneder endnu
med sommergymnastik, bl.a. vores mandagshold i Ballstick og
Pas på din krop – styrk den samt det store onsdagshold Motion
og Velvære (både gulvholdet og stoleholdet) med hhv. Minna
Rasmussen og Inger Frederiksen som instruktører. Se
nærmere inde i bladet.
Siden sidst har vi også fået Boeslunde Bladet på hjemmesiden:

www.bogym.dk
hvor man kan følge med i alle vore forskellige tiltag.
Generalforsamling
3. marts 2010
Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent og
stemmetællere
2. Aflæggelse af beretninger
3. Fremlæggelse af det
reviderede regnskab til
godkendelse
4. Behandling af indkomne
forslag
5. Valg af bestyrelse. På valg er
Birgit Falkenberg, Charlotte
Cruse, Tina Frederiksen og Pia
Sørensen.
6. Valg af revisor
på valg: Villy Jørgensen
Valg af revisorsuppleant
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Vi har generalforsamling
Onsdag den 3. marts
kl. 19.30
i Boeslundehallen
Det ville glæde os meget,
hvis der var mange af vore
medlemmer, der mødte op.
Vi vil også gerne have nye
medlemmer i bestyrelsen,
så har du lyst til at tage en
tørn i foreningen, så lad os
høre fra dig.
Vel mødt!
Birgit Falkenberg

BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Gymnastik
For de voksne der gerne vil forlænge sæsonen et par måneder, er der
mulighed for at melde sig til sommergymnastik mandag aften og onsdag
formiddag. Læs også ved de enkelte hold.

Sommergymnastik
Start Mandag d.12/4:
Kl. 17.15 - 18.15

Ballstick v/ Minna

Kl. 18.15 - 19.30

Pas på din krop - styrk den v/ Inger

Slut Mandag d.31/5
Start Onsdag d.7/4:
Kl. 09.00 - 11.15
Slut Onsdag d.26/5
Pris:
Ballstick
Pas på din krop - styrk den
Sommerfut
Formiddagsaktiviteter

50+ Motion og Velvære v/ Minna og Inger

kr. 50.00
kr. 130.00
kr. 130.00
kr. 125.00

Betaling til in
struktøren
1. gang!

SOMMERFUT
Hver mandag fra kl. 20 – 21.15. Start mandag 12/4
Træningen forsætter, nye som gamle er velkommen til at være med. De aftener
vejret tillader det vil vi træne i Mindeparken med udfordrende barmarkstræning
og styrketræning med egen kropsvægt. Mere om dette første træningsaften.
Husk gode sko og lidt vand, så kan alle være med til FUT. Gå på mod og ingen
frygt for sved er at fortrække, men det er intet krav!!
Trine
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Afslutning for børneholdene
Lørdag d. 20 Marts kl. 14
Gymnastikken indbyder til en
hyggelig eftermiddag i hallen.
Børneholdene og deres instruktører
vil vise hvad de har lavet i løbet af
sæsonen, der er masser af lege og
gang i den også for de børn som ikke
har deltaget på hold i år, forældrene
kan samtidig klare
verdenssituationen over en kop kaffe
og til sidst uddeler vi vandrepokalen

Der kan købes drikkevarer og kage.
Alle er velkomne!
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Pas på din krop -styrk den!
Kulde og sne! -og alligevel skal vi til at tænke på sommeren. Efter igen, igen,
igen en god sæson, hvor mange har trodset snevejret og er mødt op til den
ugentlige træning af deres krop.
Vi slutter vintersæsonen den 29. marts
Og straks efter påske er vi klar igen med
SOMMERGYMNASTIK.
KL. 18.15-19.30
til jer (eller nye) som vil motionere et par måneder mere
- starter vi 12. april
og slutter 31. maj
Holdet er for alle m/k
PRIS:130.00 kr. som betales den 1. gang
Her er lidt information om min gymnastik: jeg prøver at
sammensætte et afvekslende og effektivt program til god musik,
hvor kroppen bliver arbejdet godt igennem ved hjælp af kroppens
egen vægt eller ved hjælp af fx store bolde, stepbænk, stav, små
bolde og samtidig med plads til pudsige input.
KOM O G PRØV!
Hilsen Inger frederiksen
Tlf. 58 38 52 67

Ball-stick
...har også sommersæson!
Vi træner mandag kl. 17.15-18.15
Vi bruger 3 typer bolde:
De små orange bolde går i dybden, så myoser/muskelspændinger i kroppen
rulles væk.
Den store ball-stickbold behandler også musklerne, men giver samtidig øget
smidighed og balance.
Den store terapibold (diameter 55-65 cm) er god til styrke- og balanceøvelser.
...prøv det!
Vel mødt!

Minna
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

50+ Motion og Velvære
Hver onsdag fra 9-11.15 i
Boeslundehallen
Kl. ca 8.45 onsdag morgen valfarter omkring 50 personer til Boeslundehallen,
kørende, cyklende eller gående, for at mødes til et par timers hyggeligt samvær
og motion, fordelt på stole og gulv alt efter deres formåen –og den er stor, selv
om alderen er fordelt fra ca. 60 ….- til midt i firserne!
Vi løber, sveder og griner og træner vores krop og gør ting vi før troedevar
umulige –men husk
Det er aldrig for sent!!!
VINTERSÆSONEN SLUTTER D. 24 MARTS.
Og til jer (eller nye) der fortsætter et par måneder endnu ...

Sommersæsonen :
Start 7/4-10
Slut 26/5-10

Pris 125

kr.

Minna
stolehold
58 14 03 38

Inger
gulvhold
58 38 52 67

Folkedans !
Så er det snart slut på vores 18. sæson, hvor omkring 20 har
danset sig igennem 24 hyggelige aftener med fuld musik fra
vores utrættelige spillemænd. Vi har også i år inviteret til
Åbent Hus, som finder sted torsdag den 4. marts.
Tak til alle danserne, vores tålmodige instruktør
John Pedersen samt vore 2 levende spillemænd
Bent Andersen og Erling Østergaard og
velkommen igen til den nye sæson sidst i
september - forhåbentlig sammen med mange
nye dansere.
Hilsen
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

BADMINTON
Efter en god jul og et godt nytår, er vi gået i gang med sidste halvdel af
badmintonsæsonen. Vi kan se, at der igen i år er kommet en del nye ansigter i
hallen, så det er dejligt, at der er flere, som er begyndt at spille badminton. Hvis
der nu sidder nogen hjemme, og godt kunne tænke sig at komme i gang med at
spille badminton, har vi enkelte ledige baner. Kontakt Ole på tlf. 58140266.
Med hensyn til børnetræningen har det været en
rigtig god start på sæsonen. Der blev tilmeldt 5
børn til Babyton, 12 til Miniton og 14 til det store
hold. Efter nytår er alle igen gået i gang med at
spille, så det er noget vi er glade for i udvalget.
Lør. d. 2 januar havde Sørbymagle inviteret til nytårsstævne for ungdom. Vi
deltog med 8 spiller, 1 pige og 7 drenge. Jesper Larsen vandt 1 præmie i U11
Herredouble sammen med en makker fra Sørbymagle.
Lør. d.30 januar havde vi fællestræning med eftf. spisning.
Efter ca. 1½ times spil holdt vi kaffepause med
hjemmebagt kringel. Efter pausen blev der igen spillet ca.
1½ times badminton.
Efter mange gode kampe samledes vi alle i klublokalet hvor der
blev serveret gule ærter og pandekager m.is til dessert.

Badm
- et u inton
d
alle a fordrende
ldre!
spil f
or

Vores 2 veteranhold er i
gang med deres sidste
spillerunde, og på
nuværende tidspunkt er
stillingsresultatet, at Hold
1 ligger på en 2. plads og
Hold 2 på en 4. plads.
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

BADMINTON
fvikles
Babyton a kl.
ra
onsdage f
6.30.
15.30 til 1

Med hensyn til børnetræningen har det været en rigtig god
sæson.

Der blev tilmeldt 5 børn til Babyton, 12 til Miniton og 14 til det store hold.
Efter nytår er alle igen gået i gang med at spille, så det er noget vi er glade for i
udvalget.
Miniton afvikles
onsdage fra kl.
16.30 til 17.30

Lør. d. 2 januar havde Sørbymagle inviteret til nytårsstævne for ungdom.
Vi deltog med 8 spillere, 1 pige og 7 drenge.
Jesper Larsen vandt 1 præmie i U11 Herredouble
sammen med en makker fra Sørbymagle.

Sæsonen for børn slutter onsdag d. 30/3
Er der nogle spørgsmål, kan I henvende jer til trænerne
Lonnie Frederiksen Tlf. 58 14 05 12
Gitte Lindemose
Tlf. 58 19 00 54
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Sæsonen er nu godt i gang og det går rimeligt godt for vores Dame Serie 2.
Holdet er placeret ca. midt i tabellen.
Herre holdet og Dame A har været uheldige i deres kampe her efter jul og
begge hold er placeret sidst i rækken.
Dejligt at se, at der stadig kommer nye spillere til klubben og HUSK alle der
har lyst til at spille håndbold er meget velkomne – det gælder både Damer og
Herrer.
Vi beklager, vi havde en forglemmelse i sidste nummer af bladet – men bedre
sent end aldrig.
Til slut et stort TILLYKKE til Ruth (fra Dame A holdet) med de
70 år.
Det er hermed bevist, at alder ikke er nogen hindring for at spille
håndbold.
HÅNDBOLDAFDELINGEN

Tennis
Den udendørs tennissæson starter i år lørdag 17. april kl. 14-15.
Hvis banernes tilstand og vejret tillader det, spiller vi lidt på åbningsdagen.
Ellers gælder det om at møde op for at få besked om kommende arrangementer
og for at få meldt sig til turneringshold.
Der vil så vidt muligt blive en fast ugentlig træningstime for
børn og nærmere oplysninger fås på åbningsdagen.
Prisen for sommersæsonen er 400 kr. for voksne og
250 kr. for børn.
Velkommen på tennisbanerne!
Bodil
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Fitness

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

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

NYT!

FITNESS FORMIDDAG I BOESLUNDE

NYT!

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
medlemmer og fremtidige medlemmer af fitnessrummet i Boeslundehallen.
Hver gang vil indeholde en kombination af praktik og teori. Målet er at ruste
dig bedre til at træne på egen hånd og dermed få det optimale ud af træningen.
Derudover møder du de andre der træner i rummet og kan måske finde en ny
træningsmakker.
Instruktør:
Trine, Idrætsuddannet fra Københavns universitet og fitness instruktør.
Foreløbigt program for resten af forårssæsonen:
7. marts 2010
4. april 2010

Optimal konditionstræning. Intervaltræning og
pulstræning. Har du pulsur, så tag det med!
Mave – ryg træning og udstrækning.
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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

ØGLE,
N
N
I
D
ERE
AFLEV NER MERE
T
A
K
S
HU
KE TRÆ
K
I
U
D
NÅR
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Fastelavn
Søndag den 14. februar 2010 holdt BGF sin fastelavnsfest. Som I kan se på
billederne mødte rigtig mange festligt udklædte børn og voksne op og slog
katten af tønden.
Efter tøndeslagningen var der underholdning, hvor en del af børnene deltog i
Hatteteatret og både børn og voksne morede sig godt.
Gå ind på bogym.dk og se de mange billeder fra arrangementet
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BOESLUNDE BOLDKLUB

Så er et nyt år godt igang med nye
udfordringer for de forskelige hold i klubben.
Det bliver spændende om førsteholdet kan
blive på 1. pladsen i den nye række,
der bliver lidt køreture for et par kampe.

Og så er det gamle klubhus ved at være færdigt udvendig.
Der mangler lige lidt belysning og maling, ellers vil jeg sige
at håndværkerne er nået frem til et PÆNT resultat,så det
var da værd at vente på.
Der er noget indvendigt arbejde som skal laves nu, men
det er ved frivillig hjælp at det skal laves,for at holde
pengeforbruget nede, så er nogen der har lidt tid, kan man
spørge en af dem i bestyrelsen for nærmere besked.

Skøøønt... for mig
gamle klubhus! Nu
mangler kun det
indre!

Hilsen
Flemming
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BOESLUNDE BOLDKLUB

afholder ordinær generalforsamling
fredag den 12. Marts 2010 kl.19.00
i klubhuset Borgbjergvej 16, Boeslunde.
Dagsorden ifølge lovene.
Efter generalforsamlingen serveres der sildemad, smørrebrød + kaffe
og ost, samt 1 øl og 1 snaps. Pris kr. 85,00.
Af hensyn til mad, bedes man tilmelde sig på telefon 5814 00 25 senest
den 8. Marts.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.
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Lokalrådets aktivitets kalender
12.-13. marts

revy

16. marts

generalforsamling i Laden

16. april

Alkoholfrit diskotek i Laden

23. juni

Skt. Hans i Mindeparken

Find os på www.boeslundeinfo.dk
Ja, så er der lidt nyt fra lokalrådet. Som i måske kan huske fra sidste opdatering så
kæmper vi stadig en kamp med Slagelse kommune for at
få lov til at gå i gang med at bygge en legeplads her i
byen. Siden sidst har beslutningen om hvorvidt
kommunen vil betale de driftsomkostninger på 37000,årligt været oppe og vende i Teknik og miljø udvalget,
men de har valgt at de ikke vil tage stilling til det og har
sendt den endelige beslutning videre til Kultur og
fritidsudvalget som skulle have haft det op og vende på
deres møde i december. Dette er dog ikke sket og ej
heller på deres møde i januar. Vi har nu sendt en rykker
og afventer at høre fra dem hurtigst muligt.
Jeg vil lige benytte lejligheden til også at fortælle lidt om hvad vi har af planer for året
2010.
For det første vil vi igen afholde et par børnediskoteker i
laden. Det første af dem vil løbe af stablen fredag d. 16
april, hvor vi håber at se en masse unge mennesker der vil
være med til at holde et brag af en fest.
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Desuden vil vi igen i år være værter for Skt.
Hans festen i mindeparken. Hvad angår
brændsel vil vi igen gerne have afklip efter
den udendørs gudstjeneste, dato tilgår.
Denne gang vil vi dog gerne havde det lidt
mere tørt end sidste år!
Vi vil også i år stå i spidsen for revyen som
foregår allerede nu her d. 12. og 13. marts.
Desuden vil vi såfremt tiden tillader det arbejde
på at få forskønnet området omkring vores
gadekær. Det være sig både hegn og evt. borde
og bænke.
Vi påtænker også at
forskønne mindeparken
med jeres hjælp og efterfølgende afholde et
grillarrangement i parken for alle der har lyst.
Den sidste ting vi foreløbig har i støbeskeen er
planlægning af et større kulturarrangement i byen i enten efteråret 2010
eller i 2011.
Dette var alt for nu.
Mange vinterhilsner fra
Jens Klindt
Formand
Boeslunde lokalråd.
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Revy 2010

Boeslunde Revy 2010
Kanal 4242

Boeslunde har for en weekend fået
egen ”TV kanal” når
Boeslunde revyen
2010 går i luften.
Revyen spænder lige
fra ”Kanal 4242” ’s
eget drengekor til
overrækkelse af flere
Boeslunde priser.

Præstegårdsladen
Fredag d. 12. marts
kl. 18.30
3 stk smørebrød med
efterfølgende revy
Entré: Kr. 100,00
Lørdag d. 13. marts
kl. 14.00
Revy
Entré: Kr. 50,00

Der vil som sædvanlig være en ligelig
fordeling af sange, sketch og
monologer.

Lørdag d. 13. marts
kl. 18.00-01.00
Buffet – Revy – Dans
Musik: Nick & Dem
Entré: kr. 250,00
Billetsalg :
Dagli’ Brugsen Boeslunde
Nico Vin - Nytorv Skælskør

Vi har i år været så heldige, at få to
meget rutinerede musikere, Mogens
Jensen og Per Henriksen, til at spille
til revyen.

Vi glæder os til at se jer!
Revyholdet

-det her bliver garanteret
sjovt!
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Liberalisering af landbrugsloven:
Regeringen har foreslået en
omfattende liberalisering af
På vores hjemmeside
boeslundeinfo.dk kan
du finde en artikel, der
behandler denne
problematik og de
bekymringer for
yderdistrikterne, som
forslaget giver anledning

landbrugsloven, der ligestiller
landbruget med de øvrige
produktionserhverv.
Men hvilke konsekvenser vil
lovforslaget have for udviklingen i et
lokalområde som Boeslunde?
Mister landbruget kontakten med
lokalsamfundet?
Og hvordan ser “Danmarkskortet” ud

Uddrag af artiklen: Landdistrikterne og den nye landbrugslov:
Danmarkskortet om 10 år
Hvordan ser Danmarkskortet så ud om 10 år, hvis landbrugsloven
ændres som foreslået af regeringen? Ifølge Tanvig er perspektiverne
umiddelbart dystre:
“Det skyldes udsigten til en langt større industriel produktionstænkning
i landbruget, afkoblet fra hensyntagen til egnen med dertilhørende
udtryk og æstetik , med svækket landskabelig attraktionsværdi,
antageligt forringede muligheder for drift af små jordbrug samt
manglende veneration og samarbejde, når management af landbruget
potentielt foregår på afstand.”
Hun øjner dog et lille lyspunkt i muligheden for, at jordløse
landbrugsbygninger kan gøres til genstand for bosætning og nye
aktiviteter. Men lyset er så svagt, at hun næsten ikke giver det en
chance for at komme ind.

21

Musik i kirken

Babymusik-gudstjeneste søndag d. 21.marts kl. 15.30
Børn fra baby-puslinge-og juniorsalmesangsholdene
medvirker, når vi synger om våren, som er på vej,
hvor fuglene og naturen vågner op. Alle er velkomne.
Påskespil: ”Hosianna-Davids søn” Palmesøndag, d. 28. marts kl. 15.00
Hvad er påsken udover ferie og påskeæg?
Vi har i mange år haft vores juletradition med krybbespillet
og alle børn kender nu juleevangeliet rigtig godt, men kender
vi påskens historie?
Påsken er en meget stor højtid i kirken, men ikke altid rettet
mod børnene, som julen er, men det laver vi om på nu med vores nyskrevne påskespil. Alle børn, og voksne, kan komme i
kirken og få hele fortællingen om Jesus sidste dage fra Palmesøndag til Påskedag. Kirkens børne- og pigekor vil gennem
sang og drama tage os med på rejsen. Det bliver en smuk og stemningsfuld oplevelse, men også dramatisk, som måske
efterfølgende kræver spørgsmål og svar for de mindre børn.
Påskespillet er skrevet for både børn og voksne og manuskriptet er skrevet af Mirella og musikken er et udpluk af rytmiske
korsange og salmer af div. komponister bl.a. også Mirella. Musikken er både stille og sørgelig, men også med et dramatisk
”pift af gang i den”. Forældrene fra korene har hjulpet med kostumerne og enkle rekvisitter.
Alle er velkomne til at komme og opleve påsken i kirken på en helt ny måde, og som forhåbentlig kan gå hen og blive en ny
tradition. Vi håber, at I vil komme og høre os.
Boeslunde kirkes kor
Koncert søndag d. 9. maj kl. 16.00 i kirken
Operasangerne Tove Hyldgaard og Tony Landy og organist
Hans Ole Thers. Nogle af de skønneste salmer og sang
blandet med toner fra kirkemusikrepertoiret danner rammen
om programmet.

Der er fri adgang til alle musikarrangementerne
Mirella Kjærulff

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
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

Boeslunde Revy 2010

Kanal 4242
Præstegårdsladen
Fredag d. 12. marts
kl. 18.30
3 stk smørebrød med efterfølgende
revy
Entré: Kr. 100,00
Lørdag d. 13. marts
kl. 14.00
Revy
Entré: Kr. 50,00
Lørdag d. 13. marts
kl. 18.00-01.00
Buffet – Revy – Dans
Musik: Nick & Dem
Entré: kr. 250,00
Billetsalg :
Dagli’ Brugsen Boeslunde
Nico Vin - Nytorv Skælskør

__________________________________________________________
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