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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING 

Så skal vi snart i gang med sæson 2012 – 2013 og igen i 

år vil vi være i stand til at tilbyde en bred vifte af aktivi-

teter: gymnastik både for børn og voksne, badminton og-

så her både for børn og voksne, håndbold, tennis, senior-

idræt og folkedans. Der er 2 helt nye hold for børn/unge 

på planen. 

Vore formænd for de forskellige afdelinger samt instruk-

tørerne 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 
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HUSK vores hjemmeside: www.bogym.dk så du kan følge 

med i vore aktiviteter og arrangementer m.v. 
Kig også i udhængsskabet, når du kommer forbi Dagli’-

Brugsen. 

http://www.bogym.dk/


BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING 
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Sæsonen starter mandag den 3.september 

(med en enkelt undtagelse, se næste side)  

i  
Boeslunde Gymnastikforening 

www.bogym.dk 

Bemærk at vi forsøger med 2 nye hold i år, et spring-

hold for begyndere og et parkourhold (kaldet STREET-

MOVING). Det er to populære ting, så instruktørerne 

håber på mange deltagere! 

 

Hilsen og på gensyn fra 

Charlotte Cruse 

Formand for gymnastik og børneidræt 

Sæsonpriser:  
Voksenhold 400 kr. 

Børnehold    300 kr.  

Ved deltagelse på mere end et 

hold er der 100 kr. rabat på 

hvert af de efterfølgende. 
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING 

Springhold for  

begyndere  
Fra 6 til 12 år 

(årgang 2000-06)  

Grundlæggende spring, hånd-

stand og lettere discipliner. 

Sjov og motion for børn som 

tør og vil lære noget nyt. 

mandag 

 

 

16.00 -17.30 
Bente  

&  

Kristina 

Showholdet 
Fra 9 år 

(årgang 2003 )  

Det handler om sjov,  rytmik 

og dragter og udmunder i et 

godt show.      

Et udpræget opvisningshold. 

mandag 17.30 -18.30 
Bente  

&  

Kristina 

Pas på din krop 

-Styrk den! 
For voksne 

Vi lægger vægt på korsetmusk-

lerne, styrke til hele kroppen 

og kondien  

mandag 18.30 -19.45 
Inger 

Regnbuerne  
Fra 3 til 6 år 

(årgang 2006 -2009)  

Leg som styrker den motoriske 

udvikling og alle sanserne, 

både med og uden redskaber. 

tirsdag 16.15 -17.00 
Lars, Henrik, 

Lea & Randi 

Street Moving 
Fra 11 år 

(årgang 2001)  

Parkour, Street Basket,  Street 

Dance, Hip Hop, Free Run-

ning. Styrke- og konditionstræ-

ning  

tirsdag 17.00 -18.30 
Trine, Lea & 

Theis 

50+ Motion og 

Velvære 
 

Hold kroppens forfald fra dø-

ren med god og sjov motion! 
onsdag 09.00 -11.15 

Inger  

Stolegymnastik 
For voksne 

Som ovenfor, men med stole-

støtte 
onsdag 09.00 -11.15 

Minna 

Forældre/barn  
Fra 1 til 3 år 

(årgang 2009—2011) 

Gymnastik med forældre eller 

bedsteforældre.  Sang, redska-

ber, løb og grin giver vores 

børn en motorisk fordel og man 

bliver så dejligt træt.  

søndag 10.00 -11.00 

Lisa 

Nyhed! 

Nyhed! 

Start 10/9 

GYMNASTIKPROGRAM 2012/13 
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING 

M/K! 
KOM OG PRØV! 

MANDAG 10. SEPT.  
KL. 18.30 

Mandag 18.30-19.45 

Vægte  

Store bolde 

God musik! 
Hilsen  

Inger Frederiksen 

 58 38 52 67 

stepbænke! 

PAS PÅ DIN KROP - STYRK DEN! 
 

 
Holdet er for alle, der har lyst til at røre sig og styrke deres 

krop. 

Jeg kan ikke sige det tit nok –kroppens forfald kommer sni-

gende –du tænker ikke over det, -vægten sniger sig op, taljen 

forsvinder, - du giver overgangsalderen skylden, - men der er 

kun dig selv, der kan gøre noget ved det, - eller udskyde det!!! 

 

På holdet mandag aften er alderen meget spredt, nogle kan aldersmæs-

sigt godt gå på onsdagsholdet, - andre er stadig på arbejdsmarkedet og 

nogle har små børn. Men for alle gælder det: de 

har lyst til at holde sig i gang. Forskellen på 

mandags og onsdagsholdet er næsten kun tempo-

et og længere serier. 
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50+ motion & velvære 
En ikke alt for solrig sommer er på hæld og vi nærmer 

os en forhåbentlig god sensommer, og med den er vi 

tilbage i de vante gænger, hvor lysten til motion 

(forhåbentlig) melder sig.  

Jeg prøver igen at gøre mit til, at I kommer i form og får en bedre bevæ-

gelighed. 

Holdet hedder 50+, fordi ved den alder går det rigtig stærkt med krop-

pens forfald, - så der er kun en vej: 

KOM I GANG - GØR NOGET VED DET! 

 

 

Man gør det man kan, - men jeg prøver at udfordre jer, - med gang, - 

med let løb, - ved at arbejde kroppen igennem (ved hjælp af diverse red-

skaber og jeres egen kropsvægt) alt sammen til god musik. Ind i mellem 

er der også plads til pudsige indfald og små serier! 

HILSEN  INGER 
 

 
 
 
 
Gulvhold:Inger Frederiksen      Stolehold:Minna Rasmussen 

               58 38 52 67                                     58 14 03 38 

Er du ikke så bevægelig er stoleholdet et rigtig godt 

alternativ—og du har også mulighed for at veksle 

mellem gulv og stole, alt efter din formåen! 

START ONSDAG 5. SEPT. KL. 9.00-11.15 
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Badmintonsæson  2011 – 2012  
 

Efter en god vintersæson sluttede vi med vores doubleturne-

ring lørdag 31. marts 2012.  

 

Vindere af turneringen blev:. 

 

Damedouble:  1. Eva Rehder – Margit Andersen 

                 2. Marianne Borgstrøm – Dorthe Hansen 

Herredouble:  1. Klaus Madsen – Kim Hansen  

      2. Niels Olsen – Olav Lunding 

Mixdouble:     1. Margit Andersen – Jan Borgstrøm 

                 2. Eva Rehder – Niels Olsen 

Børne 

Single:            1. Rasmus Nielsen 

                2. Oliver Henriksen 
   

  
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  atterup.auto@mail.dk 

Gitte Hansen tlf. 58191475 – 25211122  ravnemarken47a@msn.com 

Signe Andersen tlf. 58167029 – 29254520  privat@billigsport24.dk 
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Tilmelding og fordeling af tider til voksne: 

Onsdag  22. August kl. 19.00 i hallens cafeteria 

 

Første spilledag onsdag d. 5 september 

Pris: 400 kr. pr. voksen 

 

  
 

 
 
 

 
 

 

 

BØRN 
Tilmelding  på første træningsdag  

onsdag d. 5 september 

 
Miniton   4 - 9 år: onsdag   16.oo – 17.oo .  

                                Træner:  Lonnie Frederiksen og Signe Andersen 

  

 Juniorhold:           onsdag 17.oo – 18.oo    

                                Træner:  Lonnie Frederiksen og Gitte Hansen     

Pris børn:  300 kr. 

 

  Badmintonsæson  2012 – 2013  

Onsdag   18.00 –19.00 

  19.00 –20.00 

  20.00 –21.00 

  21.00 –22.00 

Fredag  16.00 –19.00 

Lørdag  08.00 –10.00 

NY SÆSON 



HÅNDBOLDAFDELINGEN 

 

Så er sommerferien vel overstået og vi begynder den nye sæson  

tirsdag d. 14. august 2012 kl. 19 
 

Vi begynder med et lille informationsmøde og derefter er der let træ-

ning for både Damer og Herrer. 

 

Herefter er  træningen: 

Damer – tirsdag kl. 19-20.30 fredag kl. 19-20.15 

Herrer – tirsdag kl. 20.30-22 fredag kl. 20.15-21.30 

Målmandstræning tirsdag kl. 18.30-19 

 

Damerne har spillet sommerhåndbold, hvor de blev nr. 2 

Vi havde et Dame og et Herre hold med til Agersø stævne, hvor beg-

ge hold nåede semifinalen, men desværre tabte. 

Vi glæder os til at se nye som gamle spillere til en ny sæson, hvor vi 

har Damerne i serie 2 og serie 4, og Herrerne også i serie 2 og serie 4. 

 

Håndboldafdelingen 

 

 HUSK der er altid plads til nye spillere,  

både herre-  og damespillere, øvede som begyndere. 
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få nu bare snøret sko-

ene og kom af sted! 
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Folkedans 
 
Starter torsdag den 27. september kl. 19.00 i Præstegårds-

laden. 

  

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 

m.m. 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. 

TENNIS 

Vores to baner har været rigtig gode i år og har været flittigt brugt af de medlemmer 

der er. Det er desværre alt for få og jeg kan kun anbefale tennis som en perfekt fri-

tidsaktivitet: du får frisk luft, motion og socialt samvær med med– og modspiller! 

Hvis det har din interesse kan du nå en halv sæson for 250 kr. og så kan du spille li-

ge så meget du vil! Indendørs starter lørdag 6.10.12 kl. 10. Pris 310 kr. 

Nye talenter: Heldigvis har vi nye spillere på vej, da en lille flok piger 

træner om mandagen fra 16-17.30 med træner Peter Ninn Hansen.  

NYE BØRN/UNGE ER MEGET VELKOMNE ! (også drenge!) 

Hilsen Bodil, tlf. 30 70 53 10                       Velkommen på tennisbanerne! 
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING 

Dette års OK-check på 11.533,37 bliver her 

overrakt til de to formænd for hhv. Boes-

lunde Boldklub, Flemming Olsen og Boes-

lunde Gymnastikforening,  

Birgit Falkenberg af Dagli’Brugsens udde-

ler Jakob Bekker samt formanden for be-

styrelsen Else Andersen. 

 

Tak til alle jer, der flittigt bruger OK-kortet til gavn for vore foreninger.   

Bemærk, det kan bruges på alle OK-stationer i hele landet samt til bil-

vask og flere andre funktioner, bl.a. som betalingskort ved køb af fy-

ringsolie, betaling ved Storebælts- og Øresundsbroen samt ved div. luft-

havns--parkeringer og andre parkerings-pladser. 

 

Har du endnu ikke et OK-kort, hjælper vi dig gerne med at få et, som er 

tilknyttet vores sponsoraftale. 

 

Flemming og Birgit. 

 

PS.  

Kommende OK-kampagner finder sted 16.8., 1.10. og 7.12. alle dage 

fra kl. 15 til 18, så kan du afse lidt tid til at være med til at tegne nye Ok

-kort ved Dagli’Brugsen, så kontakt  

Flemming, tlf. 28 89 26 31 eller  

Birgit, tlf. 22 39 29 93 



Ordensregler for Fitness 

1. Kontingent 100,- kr. pr md. betales ved tilmelding. 

2. Ved tilmelding udleveres en nøgle til fitnessdøren, som du med 

din underskrift forpligter dig til ikke at give videre. Depositum 

200 kr.    

3. På samme blanket skriver du under på, at det er på eget an-

svar du træner med fitnessmaskinerne. 

4. Misbruges nøgle og fitnessmaskinerne medfører det bortvis-

ning.  

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

overholde dette for børnenes skyld.  

6. Når du forlader rummet skal lyset slukkes og døren låses 

(forlad det som du ønsker at modtage det)  

7.  Der ophænges medlemsliste 

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

BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING 

Tilmelding og betaling til Dorthe Hansen Sønderupvej 8, 4242 Boeslunde 

Tlf. 58 14 01 20  E mail: dorhan@hansen.mail.dk  
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FITNESS 

Hører du til dem der 

- vil træne alene 

- ikke kan få diverse idrætstilbud til at passe med arbej-

det, så ... 

 PRØV FITNESS  

I BOESLUNDEHALLEN 

ÅBENT HUS 

SØNDAG 30.09.12 

KL 10-12 

Trine vil være til 

stede og kan vejlede 

med et evt. trænings-

program 
Vi har maskiner, så hele 

kroppen kan trænes! 

Sidste nyt: LØBEBÅND 



Blomstergården 
v/ Aase Clausen 

Carl Medingsvej 3, 4230 Skælskør 

Tlf. 58 19 61 44 

 

  

  

BB  

- din lokale fodboldklub 
Kontakt Flemming Olsen 

Tlf. 58 14 00 23/ 28 89 26 31 

 

  

 

Algade 18, 4230 Skælskør 

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

pkj@spks.dk - www.spks.dk    

  

  

L.K.-huse 

Papir uld 
 
Efterisolering 
Hulmursisolering 

TØMRERMESTER 

KURT JENSEN 
Tømrer-, snedker- og glasarbejde 

Boeslunde 

23 20 29 42 

www.tkj.dk  



Nytorv 10, 4200 Slagelse 

Ttf. 58 37 00 43 - fax 58 52 90 88 

Annoncemail: ann.ks@sondagsavisen.dk 

Redaktionen: red.ks@sondagsavisen.dk 
 

 Husk at  

være glad! 
Den glade 
   Vinduespudser 
     v/Frank Andersen 

Boeslunde 
Mobil 40 81 72 58 

 MINISALONEN  
V/ Inger Frederiksen 

Gryderupvej 155 

 Telefon 58 38 52 67 

 

  

  

  

  

Badminton 
I Boeslundehallen 

Få en banetid hos Ole Jensen 

Tlf. 58 14 02 66 

 

  

  

Boeslunde 

Gymnastikforening 

Foreningen med  

mange muligheder! 

Spil TENNIS  
I BOESLUNDE 
Ring til 30 70 53 10 



 

 

 

Ved generalforsamlingen i foråret fik besty-

relsen følgende sammensætning: 

 

Formand: Flemming Olsen 

Næstformand: Kenneth Olsen 

Kasserer: Eva Rehder 

Senior afd. : Kenneth Olsen / Ronni 

Andersen 

Ungdoms afd. : Allan Frederiksen / 

Flemming Olsen 

 

PR/Hjemmeside: Ronni Andersen 

Banen: Niels Ettrup 

Haludvalg: Eva Rehder 

Veteraner: Kurt Petersen / Niels Ettrup 

 

BOESLUNDE BOLDKLUB 
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Det er dejligt at se alle de unge 

mennesker på banen om aften, 

der sidder og hygger sig, eller 

spiller bold. 

Men det er så lidt surt at komme 

op på banen og se at der er øde-

lagt noget, det synes jeg ikke 

kan være rigtigt. 

-EFTERLAD BANERNE SOM 

I GERNE SELV VIL HAVE 

DEM…. 

 

Og hvis du har hund med på ba-

nen - så hold øje med den, så du 

kan rydde op efter den. Tænk på, 

hvor ubehageligt det er at kom-

me i kontakt med hundens efter-

ladenskaber! 

Mvh Flemming Olsen 



 

BOESLUNDE BOLDKLUB 
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OPSTART EFTER SOMMERFERIEN:  
 

Der startedes op med træning igen fra tirsdag den 

24/7-2012 Kl. 18.30 

Alle der møder op til træning kommer selvfølgelig i 

kamp.  

Alle gamle såvel som nye spillere er velkommen. 

Træner vil igen i den nye sæson være Lars Ole 

Carstensen 
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BOESLUNDE BOLDKLUB 

BOESLUNDE BOLDKLUBS UNGDOM 

Årgang 98-99-00 -  

Trænes af Henrik (24 66 41 21) & Lars (25 13 71 70) 
Træningstider: 

Tirsdag 16.30 til 18.00 
Torsdag 16.30 til 18.00 

 
Årgang 01-02-03 -  

Trænes af Allan Frederiksen (29 67 85 35) & 
Rene 

Træningstider: 
Mandag 16.30 til 18.00 

Torsdag 16.30 til 18.00 
 

Årgang 04-05-06 -  
Trænes af Jeppe (51 80 71 20) & Niels (29 38 27 31) 

Træningstider: 

Onsdag 16.30 til 17.30 
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BOESLUNDE BOLDKLUB 

FRA 

FORÅRET 2012 
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BOESLUNDE BOLDKLUB 

Hjertestarteren i brug på 

boldbanen 

Under en af veteranholdets kampe, faldt en af udebaneholdets spillere 

om på banen. Til alt held blev hjertestarteren hurtigt fundet frem og 

mandens liv blev reddet. 

Denne episode gør det klart, hvor vigtigt det er at så mange som muligt 

ved hvordan hjertestarteren skal bruges, derfor denne lille vejledning: 

1. Undersøg om den tilskadekomne er ved bevidsthed  
2. Tjek for vejrtrækning 

3.         Ring 1-1-2 

HUSK AT HAVE POSTADRESSEN KLAR!  

Postadressen fortæller vagtcentralen, om der er en hjertestarter i nærheden 

I hallen og på banerne er adressen:  

Borgbjergvej 14, 4242 Boeslunde 

4. Hent hjertestarteren.  

5. Tænd hjertestarteren og lyt til instruktionen.  

Hele vejen gennem processen fortæller hjertestarteren, hvad du skal gøre. For 

eksempel hvordan du sætter elektroderne rigtigt på, hvornår den tilskadekomne 

må berøres, og om du skal trykke på den knap, der udløser stødet. 

6. Ring til 40 71 75 08 (nr. står på opbevaringskassen) når hjertestarteren har 

været i brug.  
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BOESLUNDE BOLDKLUB 

Lægehelikopterens landing på boldbanen trak mange tilskuere og 

vi kan fortælle, at manden overlevede og er frisk igen. 

Og jeg vil på klubbens vegne sige mange tak til dem som ydede 

førstehjælp til denne person. 

 

Flemming Olsen 

På www.hjertestarter.dk er der en grundig 

gennemgang af brugen af hjertestarteren 



Boeslunde Lokalråd 

Nyt fra Boeslunde Lokalråd 

Skt. Hans 

Igen i år afholdt lokalrådet Skt. Hans fest i Mindeparken. Først grillede 

vi vor medbragte mad hvorefter der var gratis snobrød til alle børnene. I 

år havde vi valgt at udvide aktiviteterne med det muntre køkken og en 

bod hvor man kunne vælte dåser med bolde. Begge boder var godt be-

søgt hele aftenen af både børn og barnlige sjæle. Overskuddet fra disse 

boder går til opførelse af legepladsen ved hallen. Lokalrådet solgte 

drikkevarer som hele aftenen blev holdt kølige i Brugsens ”kølebil” 

som var udlånt af Brugsen. 

Igen i år stillede Tony Staes og Los Smartos med musik- og lydanlæg 

samt salg af kaffe og popcorn. Tony har indkøbt en hoppeborg som lo-

kalrådet havde lejet til arrangementet, og specielt de mindste nød at 

kunne hoppe ubegrænset. 

Da bålet var tændt sang Mirella, hendes familie samt et par piger fra 

kirkens kor for til Midsommervisen. Det var en meget flot afslutning på 

en hyggelig og sjov aften i mindeparken.  

22 

Der er lagt billeder ind på lokalrådets facebook-

side ”Boeslunde lokalrådsnyt”.  

Tilmeld jer til gruppen – så har I hurtig adgang 

til lokalrådets arrangementer og opdateringer. 



Boeslunde Lokalråd 
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Traditionen tro uddelte Lokalrå-

det året kost. I år gik kosten til 

Frank Hansen for hans mange-

årige engagement i det gamle 

bylaug, lokalrådet, støttefor-

eningen for Boeslunde skole 

osv.  

Årets kost 

Legeplads 

Vi arbejder stadig på at få etableret en legeplads ved hallen, og vi er 

tættere på end nogensinde før. Med tilskud fra kommunen samt sponso-

rat fra Brugsen, Registration Danmark samt overskud fra Skt. Hans 

nærmer vi os. Vi mangler nu ”kun” ca. 15.000 kroner til indkøb og 

transport af godkendt faldsand.  

Sponsorater på 3.000 kroner eller derover 

vil blive markeret på/ved legepladsen når 

den står færdig, men alle beløb vil hjælpe 

med at få realiseret drømmen om en lege-

plads i Boeslunde.  

Skulle du eller dit firma ha-

ve lyst til at være medspon-

sor på legepladsen, kan be-

løb indbetales på Nordea 

reg 2204,  kontonr. 6879-

390-837  



Boeslunde Lokalråd 

Byvandring 

Ved sidste års arrangement var der flere der gav udtryk for, at de var 

kede af, at de ikke var kommet med på byvandringen. Vi er derfor i 

gang med at arrangere en ny tur rundt i byen, og vi forventer, at det 

løber af stablen til efteråret.  

På lokalrådets vegne 

Leo Thonesen 

Formand 

Hold øje med opslag i Brugsen, på facebook 

samt lokalrådets hjemmeside: 

www.boeslundeinfo.dk 
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Efter generalforsamlingen den 14. marts 2012 kom lokalrådets bestyrelse til 

at se således ud: 

 

Formand 
Leo Thonesen, Erdrupvej 11A, 30704286, leothonesen@hotmail.com 

 

Kasserer 
Jens Klindt, Sønderupvej 22, 27479388, nanaogjens@stofanet.dk  

 

Sekretær 
Jane Gammelgaard Hansen, Boeslunde Byvej 117, 60610466, janegammel-

gaardhansen@gmail.com 

 

Webredaktør 
Lars Mejdahl, Sønderupvej 14, 40738501 

 

Jesper Lorentsen, Sønderupvej 33, 22873000, jecoloma@stofanet.dk 

 

Elisabeth Eugster Lauridsen, Boeslunde byvej 154, 24945660, sniv-

sen@hotmail.com 

 

Tina Larsen, Gryderupvej 209, 27625153, larsen@dlgnet.dk 

 

Revisor 
Lisbeth Andersen,  

 

Suppleanter:  

Connie Lorentsen 

Thomas Larsen, Gryderupvej 209, 21725907, larsen@dlgnet.dk 

Ny bestyrelse 

Boeslunde Lokalråd 
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Nyt fra kirken 

Efterårets hold-oversigt (vejledende, ret til ændring forbe-

holdes):  

Babysalmesang: begynder i uge 35  

 

Puslingesalmesang, ca. 1-3 årige: 

Begynder torsdag d. 27. sept. Kl. 9.20 samt 10.10 

(der er 2 hold).  

 

Juniorsalmesang, 3-5 år i følgeskab med voksen: 6 gange i efteråret. Be-

gynder i uge 36: onsdage kl. 17.10 – 17.50 eller torsdag eftermiddage.  

 

Sangklub, 0. - 1.kl: Begynderkor øver torsdage f.eks. kl. 16.15 – 17.00. 

Efter efterårsferien kan man rykke op i Børnekoret. Begynder torsdag d. 

6. sept.  

 

Børnekor, 1. – 4.kl.: Øver hver onsdag kl. 14.30 – 15.30. Børnene vil 

blive hentet ved busstoppestedet eller på skolen det første stykke tid, hvis 

der er behov for det. Begynder onsdag d. 29. august.  
 

Pigekor, fra 5. kl.: Øver hver onsdag kl. 15.30 – 17.15. Begynder onsdag 

d. 22. august. Se Facebook: ”Boeslunde kirkes pigekor” og 

www.boeslundekirke.dk og få oplysninger vedr. løn, hyggearrangemen-

ter, Tivolitur samt vores koncertkalender. 

Mange sanghilsner Mirella Kjærulff, tlf.61 50 48 90 

Informationsmøde om kor og sang- undervisning for børn i alle 

aldre onsdag d. 22. august kl. 17.00 i Sognehuset. Der er samtidigt 

indskrivning på holdene, hvor der på visse hold er et begrænsede antal 

pladser. Så først til mølle gælder! Der vil også være mulighed for at 

komme med spørgsmål, ønsker og påvirke undervisningsdage samt 

tider. Jeg får mange forespørgsler i løbet af året mht. til hold og tider. 

Nu har du chancen for at få det, som du vil ha’ det, så det passer med 

arbejdstider og andre fritidsinteresser. Så mød op!   

 



BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING 

Formand 

Folkedans 
 

Birgit Falkenberg 

Kærebjergvej 20 
4242 Boeslunde 

58 14 03 34  

falkenberg.petersen@gmail.com 

Næstformand 

Tennis 

Bodil Christiansen 

Lille Egedevej 55 
4220 Korsør 

 

58 38 53 10 

bodilvoldby@dlgmail.dk 
(bemærk ændret mail) 

Sekretær & PR Tina Frederiksen 

Neblevej 17 
4242 Boeslunde 

58 14 05 42 

fltf@frederiksen.mail.dk 
 

Gymnastik & Børneidræt Charlotte Cruse 

Hovstien 1,  
4242 Boeslunde  

23 32 68 36 

c_cruse@live.dk 

Håndbold Pia Sørensen 

Svalevej 17 
4220 Korsør 

58 38 04 91 

ls@io.dk 
 

 

Kulturudvalget Marianne Borgstrøm 35 43 10 67  

janogmarianne@stofanet.dk 

Badminton Ole Jensen 

Neblevej 22 
4242 Boeslunde 

58 14 02 66 

b.o.jensen@os.dk 

Kontaktpersoner 

Kasserer: Dorthe Hansen Sønderupvej 8 

4242 Boeslunde 

58 14 01 20  

dorhan@hansen.mail.dk 

Fitness: Inger Frederiksen 58 38 52 67 

BGF hjemmeside: bogym.dk 

BOESLUNDE LOKALRÅD 

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

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

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

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

  Jesper Lorentsen 22 87 30 00 jecoloma@stofanet.dk 

 Elisabeth Eugster Laurid-

sen 

24 94 56 60 snivsen@hotmail.com 

  Tina Larsen 27 62 51 53 larsen@dlgnet 

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

Lokalrådets hjemmeside: www.boeslundeinfo.dk   
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__________________________________________________________ 
Næste nummer af Boeslunde Bladet udkommer i december 2012 

Sidste frist for aflevering af indlæg er  søndag d. 11.11.12 


