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Gymnastik

Endelig ser det ud til at vintervejret er ved at være forbi og foråret
på vej og dermed er det også ved at være slut på vores sæson
2010/11 her sidst i marts.

Gymnastiksæsonen er ved at være forbi og endnu engang har
hallen været fyldt med glade børn og voksne. Jeg hører tit folk
fra andre foreninger sige, at det er utroligt, vi kan holde den gående i så lille en forening, nu hvor tiderne er til ned- og sammenlægninger. Men det kan vi, fordi vi har gode instruktører og aktive gymnaster.
Tak for sæsonen til alle.
Med venlig hilsen
Charlotte Cruse

Jeg vil derfor gerne tak til alle jer, der har støttet op om foreningen,
det gælder både aktive medlemmer, vore dygtige instruktører og
ikke mindst mine kolleger i bestyrelsen – uden jer – ingen forening!

Sidste dag i denne sæson:

Der er et par hold, som fortsætter et par måneder endnu med sommergymnastik, se nærmere inde i bladet og hold også øje med opslagstavlen ved Dagli’Brugsen samt vores hjemmeside:
www.bogym.dk

mandag d. 21. marts
Pas på din krop – styrk den
mandag d. 21. marts Tøsetimen
tirsdag d. 22. marts Spillopperne

Venlig hilsen
Birgit Falkenberg

NB! tirsdag d. 19. april
Dansemotion
onsdag d. 23. marts 50+ Motion og Velvære M/K
Til dem, der ikke nåede at være med, dem der gerne vil mere og
dem, der har fået mere tid, tilbyder vi

Sommergymnastik
Pas på din krop – styrk den
mandage - d. 4. april til d. 30. maj

pris kr. 130,00

50+ Motion og Velvære M/K
onsdage - d. 6. april til d. 25. maj

pris kr. 125,00
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Kursus
i brug af
Boeslundehallens hjertestarter

Kunne du tænke dig at være i stand til at kunne bruge Boeslundehallens hjertestarter?
Så har du mulighed for at lære det på et kursus arrangeret af Trygfonden
Torsdag den 25. maj
kl. 17.30-19.30

BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

50+ motion & velvære
Jeg kan ikke lade være, jeg siger det igen - igen - og igen!!!!
Hvis du vil udskyde din alderdom eller generne
ved den, og gøre den til en periode af dit liv,
hvor du hver dag kan gøre næsten som du vil, så
er det nu, du skal sætte ind, BRUG DIN KROP,
(alle former for motion) og pas på, at "et faldende
tempo ikke sniger sig ind".
Det er de aktive motionister, som hver onsdag
går til gymnastik i hallen, meget bevidste om.
De går til den med krum hals (hver på deres måde), og jeg presser tempoet, så længe de hænger på.
Nu er vintersæsonen ved at slutte, og jeg siger tak for en god sæson.
Men for at hvileperioden ikke bliver for lang, fortsætter jeg for dem der har
lyst i APRIL og MAJ måned.

START:
SLUT:

ONSDAG D.6 APRIL kl. 9.00
ONSDAG D.25 MAJ
HILSEN INGER.

eller
Kl. 19.30-21.30
STOLEGYMNASTIK

Det er dels et repetitionskursus for dem, der var på kursus sidste år,
men der er også åbent for nye interesserede, da der er plads til 12 personer på hvert kursus.
Er du interesseret?
Ring til Birgit
58 14 03 34
for at høre nærmere.
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Stolegymnastik er god motion for hele kroppen og for humøret. Når vi får
sved på panden – får vi også styrket kroppens muskler og bevarer smidigheden.
Man kan også veksle mellem holdene, tage de "serier" man har lyst til.
Inger og jeg ser det som et godt tiltag, hvis man går til og fra.
Tak for en hyggelig sæson
god forår & sommer
M/K
Minna
Kom & prøv
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GET
NYE ER ME
!!!
VELKOMNE

BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING
PAS PÅ DIN KROP - STYRK DEN!
Det har lige været jul - Vinter – januar & februar, og nu marts måned, hvor vi glæder
os til forårets kommen, - i hvert fald skal vi
til at planlægge og forberede os på forårsgymnastikken.
Tak for en dejlig aktiv sæson, hvor I som
altid møder glade og motiverede op, og jeg
prøver at give jer sved på panden, og få jer
til at bruge kroppen, så I har en god brugt
fornemmelse, når timen er omme.
Vi slutter mandag d.22/3 og til jer, som vil fortsætte et par måneder mere inden sommeren kalder starter vi

mandag d.4/4 kl.17.30-18.45
og slutter
mandag d.30/5
NYE/ m/k
kom og prøv!
Den udendørs tennissæson starter i år lørdag 16. 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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Badminton
Vi er nu gået i gang med sidste halvdel af badmintonsæsonen, og for
dem som ikke kom i gang med at spille i vintersæsonen, er der stadig
håb. Vi starter sommerbadminton ons. d. 20 april.
Sidste spilledag for voksne er fredag d.15 april.

Tilmelding Sommerbadminton.
Ons. d. 13 april kl. 19.30 i klublokalet
Tider til sommerbadminton.:

For vinte
rsp
sommerb illere er
adminton
gratis
For nye m
edlemme
r
150 kr.

Onsdag 16.00 – 22.00
Med hensyn til børnetræningen, har det været en rigtig god sæson i år,
med 12 børn til miniton, som bliver trænet af Lonnie. Vi måtte desværre
aflyse babyton på grund af for lille tilslutning, men vi prøver igen til næste sæson. På det store hold, som trænes af Frederikke og Joachim er
der tilmeldt 22 børn.
Sidste spilledag for børn er ons. d. 30 marts.
Vores 2 veteranhold har spillet deres sidste kampe, og begge
hold er blevet nr. 3 i deres pulje.

Lør. d. 19 februar havde vi fællestræning med eftf. spisning. Efter en 1½ times spil holdt vi kaffepause med hjemmebagt kringle og æblekage. Efter pausen blev der igen
spillet 1½ times badminton, og efter endt spilledag med
mange gode kampe, samledes vi alle i klublokalet, hvor
der blev serveret gule ærter og pandekager m. is.

Badmintonudvalget
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Folkedans

SENESTE NYT FRA HÅNDBOLDAFDELINGEN
Så er vi gået i gang med anden del af sæsonen.
Damernes 1. hold er pt på femtepladsen – Damernes 2. hold er på
en fin tredje plads, mens herrerne desværre er sidst i tabellen.
Dejligt at der stadig kommer nye spillere til klubben også midt i
sæsonen.
Der er kommet 5 nye dame spillere og 7 unge herre spillere – og vi
har hørt fra flere, der vil begynde til næste sæson. Men har du tid
og lyst til at spille, så kom i hallen og vær med.
Vi har plads til mange endnu.
Vi satser på en sponsor gruppe til den nye sæson, så vi kan få samlet nogle penge sammen
til klubben – til evt. nye dragter.
TRÆNINGSTIDER

Så er det ved at være slut på denne sæson, vi har
sidste danseaften torsdag den 24. marts. Vi skal
dog lige holde vores årlige Åbent Hus arrangement
3. marts først.
Vi har i denne sæson været ca. 22
aktive dansere, som har haft nogle
hyggelige torsdagsaftener sammen
med vores dygtige instruktør John
Pedersen og med levende musik
fra vore 2 utrættelige spillemænd
Bent Andersen og Erling Østergaard.

få nu bare snøret skoene og kom af sted!

tirsdag

kl. 19-20.30

damer

tirsdag

kl. 20.30-22

herrer

fredag

kl. 19-20.15

damer og
herrer
Forårshilsen

Tak til jer alle og velkommen igen til en ny
sæson sidst i september – og skulle vi så
alle sammen ikke prøve, om vi kunne få
flere med!
Ole, Inger og Birgit.

HÅNDBOLDAFDELINGEN
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- og et lille hjertesuk fra Boeslundehallen:
Kære forældre!
Der er tilsyneladende ret mange børn, der må være kommet hjem uden
overtøj, trøjer, bukser, sokker m.m. eller også har de glemt sportstøjet
eller håndklædet hos os.
Kig i de to store kasser i forhallen næste gang, I kommer i hallen, det
kunne jo være, I kendte til noget af det dejlige tøj, der bare ligger der.

TENNIS
Den udendørs tennissæson starter i år lørdag 16.
april kl. 14-15, hvor der er tilmelding og betaling.
Prisen er 400 kr. for voksne og 250 kr. for børn.
På åbningsdagen kan man blive introduceret til vores startpakker, som består af ketsjer, bolde og et
lille banekursus! Hvis vejrforholdene er til det, kan
man også spille med det samme.
Hvis der er interesse for det, kan vi desuden arrangere begyndertræning for voksne i maj og juni.

Det bliver i øvrigt fjernet
efter den 1. april.
Vi har også en del nøgler og
smykker m.v., som du kan se
noget af gennem vinduet til kontoret.
Så giv os lige besked, hvis du
kan genkende noget af det.
Hilsen Birgit
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Børn og juniorer: Der bliver en fast ugentlig
træningstid, som er gratis for medlemmerne.
Det bliver mandag 16.30-18.00 med Peter
Ninn Hansen fra Slagelse.
Velkommen på tennisbanerne!
Bodil
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Blomstergården
v/ Aase Clausen
Carl Medingsvej 3, 4230 Skælskør

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.

Tlf. 58 19 61 44

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

MaxBank
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

- vi skaber udvikling
Algade 18, 4230 Skælskør
Tlf. 70 13 60 70

Spil TENNIS
I BOESLUNDE
Ring til 30 70 53 10

RE
F L E VE U
A
T
A
HUSK GLE, NÅR D
E
Ø
DIN N ÆNER MER
R
T
E
IKK
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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.

MINISALONEN
V/ Inger Frederiksen
Gryderupvej 155
Telefon 58 38 52 67

Boeslunde Tømrerforretning Aps

Søren Bendtsen
Tlf.:
58140218
Mobil: 40200218
E-mail: sbendtsen@yahoo.dk
www: www.boeslunde-tf.dk

j|vàÉÜ|t
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Formand: Flemming Olsen
58140023/28892631
halleby@stofanet.dk

Damer: Susanne Nielsen
tlf. 61160623
susannenielsen@live.dk

Næstformand: Kenneth Olsen
29 46 10 83
kjols@slagelse.dk

Ungdom: Allan Frederiksen
29678535
Atterup.auto@mail.dk

Herresenior:
Kenneth Olsen
29 46 1083
kjols@slagelse.dk

Flemming Olsen
58140023/28892631
PR/sponsorer:
Ronni Andersen
40934783
ronni@billigsport24.dk

tlf:28260730
wictoriawellness.dk

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

Boldbanen: Casper Andersen
27570127
caverandersen@hotmail.com
Bo Lindemose 58190054/29869893
bo.lindemose@mail.dk

Haludvalg: Eva Redher
evaredher2@stofanet.dk
58140449/51920409
Hjemmeside: Johnny Hansen
28263210
gorkerhansen2@hotmail.com

Kasserer: Eva Redher
58140449/51920409
evaredher2@stofanet.dk
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Trænere og holdledere
U16
Casper Andersen
TLF 27570127
Email caverandersen@hotmail.com

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

U9
Allan Frederiksen
Mobil 29678535
Email atterup.auto@mail.dk

Veteran 11 mands
Søren Cristensen
TLF 58140405 Mobil
20251740

U10
Maria Thimer
TLF 28904902
Email maria_thiemer@yahoo.dk

Nick Tønder
TLF 58140057 Mobil
20207085
Email gitte-nick@stofanet.dk

Danielle
28602352

Veteran 7 mands
Niels Ettrup
TLF 58140081 Mobil
40564146

U12
Frank Andersen
TLF 58145814 Mobil 51523612
Email fhalka@stofanet.dk

Damer
Michael Skov

Lars Frederiksen
TLF 58140534 Mobil 23286832
Email larsfrederiksen@os.dk
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DRENGE U 9 OG U 10
Så er indendørssæsonen snart slut. Vi har i løbet
af vinteren deltaget i flere stævner med skiftende
resultater. Vi sluttede af i Korsør, med en bronzemedalje til U10 drengene og en flot, flot guldmedalje til U9 drengene, den første af slagsen. Begge hold har gennem vinteren
leveret en rigtig god indsats.
Træningen har foregået torsdag eftermiddag, og
alle drengene har deltaget flittigt. Det er meget få
gange vi ikke har været der alle sammen, og det er
jeg rigtig glad for. Tak til både forældre og spillere
for det gode engagement.
Jeg har blot en lille bøn til alle forældre. Det har været svært at skaffe frivillig hjælp til arrangementer i klubben, og DET BLIVER VI NØDT TIL AT
FORBEDRE NÆSTE ÅR.
Opstart udendørs er ikke planlagt endnu, men hold øje
med opslag ved brugsen. Træningsdage bliver med
stor sandsynlighed mandag og torsdag.
Jeg glæder mig til (forhåbentlig) at se jer alle igen når vi
starter op udendørs.
Mvh. Allan

P.S. Vi mangler et par ”hyggeonkler” til at tage sig
af træning af U8/U7/U6 hold. Det drejer sig om 11½ time hver uge (+ evt. et par søndag formiddage
til stævner) Vi hjælper dig/jer selvfølgelig med at
komme godt i gang og kan tilbyde diverse kurser.
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GENERALFORSAMLING

INFO
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Boeslunde Lokalråd
Opdatering fra Boeslunde lokalråd.
I den seneste tid har vi i lokalrådet, ligesom så mange andre engagerede borgere i Boeslunde koncentreret os om arbejdet og bevarelsen af
vores lille dejlige skole. Det har kostet mange kræfter og andet arbejde

BOESLUNDE BOLDKLUBS VENNER afholder
generalforsamling
i Boeslundehallens Cafeteria
FREDAG DEN 11. MARTS KL 19.00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af ordstyrer
Formandens beretning
Regnskabsaflæggelse Vennerne
Regnskabsaflæggelse for kiosk
Indkomne forslag
Forslag bestyrelsen
Valg af bestyrelse (på valg er Kaj Nykær, Palle Thomsen og Poul Mikuta)
Valg af 2 suppleanter (på valg er Søren Rasmussen)
Valg af Revisor (på valg er Henning Rygård)
Valg af Revisorsuppleant
Eventuelt.
Efter generalforsamlingen serveres et par stk. med sild, 2 stk. smørebrød, ost
kaffe og the, 1 øl og 1 snaps.

i lokalrådet har derfor ligget lidt stille.
Vi har dog planlagt et nyt diskotek for de unge mennesker i byen. Det kommer til at foregå i laden som
det plejer fredag d. 27. maj. Nærmere oplysninger
om arrangementet kommer senere.

Mht. vores legeplads er der ikke meget nyt. Vi afventer stadig nye retningslinjer fra Slagelse kommune der skulle gøre det ensartet for alle lokalråd/
foreninger m.m. der ønsker at lave en legeplads i
deres lokalområde. Trist men sandt.

Pris pr. person kr. 100,00
Tilmelding til POUL på tlf. 58 14 01 48 eller 30245814 senest den 7.
marts.
P. B. V.
Poul Mikuta
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Derudover har vi været i kontakt med kommunen
for at følge op på reparationen/renoveringen af
grusstien der går fra Hovstien og bagom børnehaven til skolen. Vi er naturligvis tilfredse med at
der sker noget, men vi er ikke helt tilfredse med
kvalitet af det arbejde der er gjort.
Vi forklarede kort for kommune, at så længe der ikke er lavet dræn nede
i bunden af stien, nede ved moseområdet og afvanding ved lågen ind til
børnehaven, så ville stien i løbet af kort tid være tilbage i samme forfatning som før. De var meget glade for vores henvendelse og de ville så
snart det blev varmere i vejret få ordnet stien ordentligt en gang for alle.
I tiden op til udgivelse af dette blad har vi holdt generalforsamling,
men det må i høre om senere, for de få af jer der ikke var der ;-).

Med venlig hilsen
Boeslunde Lokalråd.
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Lokalrådet har taget initiativ til at arrangere kultur- og aktivitetsdage i Boeslunde d. 9. - 10. september 2011. Her vil vi gerne sammen med jer alle sammen vise alt det, vi har at byde på her i lokalområdet.
Vi har bl.a. planer om:

Åbent hus på institutioner, virksomheder, Espe m.fl.
Et arrangement i kirken
Udstilling af lokalt kunsthåndværk og andet med tilknytning til området
Masser af musikalsk underholdning og anden optræden
Gadekampe
Aktiviteter for børn
Fremvisning af fine, ældre motorkøretøjer
Hestevognskørsel
Mad og drikke
Stor afslutningsfest i samarbejde med Dagli’Brugsen
I forbindelse med arrangementet har Lokalrådet udskrevet en fotokonkurrence. Du kan frem til 15.08.2011 indsende billeder med lokale motiver til Pia Ekberg fra Lokalrådet. Billederne bliver udstillet, og en dommerkomité vil udvælge det bedste billede, som så vil blive præmieret. Det er bare med at komme i
gang. Der er masser af spændende motiver i vort lokalområde. Billederne skal
være optaget med et kamera med min. 2 megapixels.
Og der kommer sikkert mere til. Men alt dette kan kun lade sig gøre, når vi alle
sammen giver et nap med. Derfor er det glædeligt, at flere foreninger, institutioner osv. allerede har tilkendegivet, at de vil være med at arrangere begivenheden. Men vi kan sagtens bruge flere, så har du forslag til aktiviteter eller lignende, eller har du mulighed for at give et nap med det praktiske, så tøv ikke
med at henvende dig til Pia Ekberg eller Frank Hansen fra Lokalrådet.
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Revy
"Vi overgi'r os aldrig" er titlen på årets Boeslunde Revy.
Vi kan ikke komme uden om, at revyen i år bl.a. omhandler Boeslunde
skole og det der er foregået i forbindelse med kampen for skolen. Ud
over Skolebestyrelsesformand Thomas Nordkvist Jensen på Boeslunde
Skole, vil I, blandt mange, også kunne se Ole
Henriksen i hans Beautysalon, Anni Fønsby i jobsamtale samt Bonderøven og hans lille familie.
Bongo, gorillaen som de ikke ville have i Skælskør, er med og emner
som Stip, Burka, Psykologi, Wellnes samt meget
andet bliver vendt i denne udgave af Boeslunde re-

Hvad mon de ﬁnder
på i år?

vyen.

Medvirkende er i år Lone Hansen, Jan Borgstrøm, Jonas Burkal, Lars
Ekberg, Signe Jensen, Lonni Frederiksen, Bente Jensen, Henning Rygaard og Klaus Hansen.
Vi er i år igen heldige at have Mogens Jensen og Per Henriksen til
at spille til revyen.
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Boeslunde Revy 2011
Præstegårdsladen
Boeslunde

Fredag d. 18. marts kl. 18.30
3 stk. smørebrød med e"erfølgende
Revy
Entré: kr. 100,00

Lørdag. 19. marts kl. 14.00
Kaﬀe og lagkage
Revy
Entré kr. 60,00

har vi været
Lørdag aften,
få bandet
så heldige, at
som bl.a.
"What's Up",
o Hansen og
består af Benn
n, til at spille
Per Henrikse
efter revyen.

Lørdag. 19. marts
kl. 18.00 – 01.00
Stor buﬀet – Revy - Dans
Entré: kr. 250,00

Nyt fra kirken
Kirkens musikkalender:
Sang-opvisning
Onsdag d. 6. april kl. 16.30, vil alle vores sangbørn optræde ved en lille hyggelig koncert i kirken i anledning af, at Mirella har været organist i 25 år i Skælskør provsti.
For første gang vil alle vores kor og sanghold, børn fra 0 år – 15 år synge sammen,
men også hver for sig, så de kan vise, hvad vi arbejder med på de forskellige alderstrin. Der vil være både underholdning, dans og skønsang. Alle er naturligvis velkomne.
Påskespil
Sidste år begyndte vi en ny tradition her i kirken. Vi har i mange år haft vores krybbespil som indledning til julen, men nu har vi også et påskespil som indledning til påsken. Palmesøndag d. 17. april kl. 15.00 opfører kirkens børnekor og pigekor et lille
drama med masser af smuk sang og musik, hvor alle har mulighed for at høre historien om Jesus der ridder ind i Jerusalem, den sidste nadver, Jesu død på korset og opstandelsen. Tag børnene med i kirke, så de kan lære, hvorfor vi holder påskeferie!
Vores påskespil er i år for børn i skolealderen og bestemt også for voksne.
Erik Grip
Søndag d. 15. maj kl. 16.00 er der koncert i kirken med Erik Grip.
Der er gratis adgang og alle er velkomne.

Babysalmesang
Begynder onsdag d. 27. april kl. 11.30 – 12.15 i Boeslunde kirke.
Undervisningen strækker sig over 6 onsdage.
Underviser / tilmelding
Organist Mirella Kjærulff, tlf. 61 50 48 90.

Undervisningen er gra's, men 'lmelding er nødvendig.
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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
svale17@gmail.com

Kulturudvalget

Gitte Lindemose
Labofaparken 32
4230 Skælskør

29 21 52 37
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
dorhan@hansen.mail.dk

Fitness:

Trine Hau Bendtsen
Mosevænget 8, 4242 Boeslunde

61 66 01 77
trinehb@gmail.com

BGF’s hjemmeside: bogym.dk

BOESLUNDE LOKALRÅD
Formand

Jens Klindt

27 47 93 88

nanaogjens@stofanet.dk

Næstformand

Henriette Ekberg Kiaulen

60 81 85 97

hedeki77@gmail.com

Sekretær

Helle Oldenborg

58 14 16 89

helle.oldenborg@get2net.dk

Kasserer

Pia Ekberg

26 73 85 96

pek@jslaw.dk

Jane Gammelgård Hansen

60 61 04 66

ja4_sos@hotmail.com

Tony Staes

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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