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Nyt fra kirken
Babysalmesang:

Kirkens musikalske legestue, som er for forældre og børn i alderen
ca.0-12 mdr.
Vi synger, nynner, vugger og danser til tonerne af salmer og sange.
Helt små børn lærer melodier, før de lærer ord, de kan synge før de kan
tale, og de kan danse før de kan gå.
At synge med sit barn er derfor en god måde at stimulere barnets fornemmelse for rytme, sprog og motorik. Det er sundt og sjovt både for
mor og barn. Fædre er selvfølgelig også velkomne.
Nyt hold:
Begynder onsdag d. 25. januar kl.
11.15 – 12.00
i Boeslunde kirke.
Undervisningen strækker sig over 8
onsdage.
Puslingesalmesang for børn fra ca. 1-3år:
Hold 1: onsdage kl. 9.20
Hold 2: onsdage kl. 10.15
Begynder også d. 25. januar
Underviser / tilmelding
Organist Mirella Kjærulff, tlf. 61 50 48 90.
Undervisningen er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Kor, sang og musik undervisning
Har du et barn som gerne vil synge, så kontakt mig og vi kan sammen finde
et passende hold.
Har du ideer eller ønsker til et arrangement / undervisningsforløb, så vil jeg
meget gerne høre fra dig.
Mange hilsner
Mirella
Tlf. 61 50 48 90 / E-mail: organist@stofanet.dk
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Så er vi snart nået gennem de 4 første måneder af denne
sæson og vi håber, alle er kommet i gang med netop den
aktivitet, de kunne tænke sig.
Men vi er meget åbne for nye idéer og kunne du tænke
dig, vi skulle starte på noget nyt, håber vi at høre fra dig
og har du lyst at prøve kræfter med at blive instruktør
hos os, så vil der være mulighed for at få inspiration på
nogle af DGI’s mange kurser, som vi kan hjælpe dig med
at deltage i.
Ellers vil jeg ønske alle medlemmer, instruktører og
bestyrelse samt læsere en rigtig glædelig jul samt et godt
nytår.
Vel mødt i 2012 – du kan sagtens nå at være med på et
hold i den sidste del sæsonen.
HUSK at vi afholder generalforsamling i marts måned, så
hold øje med opslag i udhængsskabet ved Dagli’Brugsen
og på vores hjemmeside: www.bogym.dk og kunne du
tænke dig at tage en tørn i bestyrelsen, så 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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Kære gymnastikdeltagere!

Udstilling af Vetranmotorcykelklubbens
flot pudsede køretøjer!

Vi ønsker glædelig jul og godt nytår til alle vores deltagere og
glæder os til at se jer igen til næste år.
Der er stadig plads til flere på vores skønne hold.
Især vores showhold for børn over 8 år (mandag 16—17.30) vil
gerne have flere med til forårsopvisningen og vores nyeste
hold ”Forældre/barn” byder også gerne velkommen om
søndagen, kl. 10.30-11.30.

Som I kan se - lykkedes det mig ikke at komme rundt og tage billeder af alle aktiviteter. Har I nogle fra en aktivitet som jeg ikke har

Det er aldrig for sent at begynde!

med, så send dem endelig, så de kan komme med på siden.

Vi holder juleafslutninger i uge 50
Med venlig hilsen
Alle os bag om gymnastikken

Tusind tak til jer alle - Lad os gøre det igen en anden gang
Mange hilsner/Pia

I kan se flere billeder fra
Kulturdagene i Boeslunde
d. 9. og 10. sept 2011 på
Lokalrådets hjemmeside
www.boeslundeinfo.dk
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PAS PÅ DIN KROP - STYRK DEN!
TV, aviser og diverse sundhedsapostle konkurrerer om at fortælle os, hvor vigtigt det
er at spise sundt og at motionere. – Det med
at spise sundt blander jeg mig ikke i, men
jeg gør alt for at holde DET TROFASTE TEAM i form! De kommer hver
mandag og er meget bevidste om, hvor vigtigt det er at holde sig i form,
både konditions- og kropsmæssigt, så lunger og knogler bevarer deres

Motion inde...

styrke.
Jeg prøver at lave et varieret program hver gang, med hjælp af god musik og de mange redskaber, vi har til rådighed.
Har flere lyst til at blive en del af holdet, så mød op mandag kl. 18.30-

.. Og ude!

19.45.

Til slut ønskes I alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår!
Hilsen Inger
Vil du vide mere
RING til INGER
58 38 52 67
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50+ motion & velvære
På guidet lokaltur

Motion har ingen alder –vi skal motionere hele livet!
Vi bliver født, skal lære at sidde – kravle – gå – gå – løbe og klatre. Og
det skal vi blive ved med for at få et godt liv.
Her på 50+, motion og velvære, hjælper jeg, det jeg kan, med til at bevare denne lærdom længst muligt, hver på jeres betingelser, dvs. I gør
hvad I kan, men vi knokler på i samme ”ånd” som
på mandagsholdet, med god musik og redskaber.
Er du ikke så mobil, så husk, Minna hjælper og træner jer på stoleholdet. – Og for os alle gælder det om
at få rørt musklerne, ikke mindst lattermusklerne!
Trænger du til motion – kom og deltag
der hvor du kan.
Hermed ønsket om en rigtig glædelig
jul og godt nytår!

med Carl Emil og
Berthel.

HILSEN INGER

1 kop kaffe
Husk vi nyder en
ikk
efter gymnast

Gulvhold:Inger Frederiksen
58385267

På gensyn den

Musik og humør i
teltet!

4. januar 201

2

Stolehold:Minna Rasmussen
58140338

6
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Pia Ekberg skriver:
Kulturdage i Boeslunde d. 9. og 10. september 2011

Husk !!!

Super dejlige kulturdage - hvor Boeslunde samarbejdede på kryds
og tværs.
Tak til:
Boldklubben, Gymnastikforening, Lokalrådet, Dagli' Brugsen,
Mirella med kor, Frank "Pudser" og Venner, Decades, Hans Larsen, Jette "Ansigtsmaler", Ingelise (Campinggården), Veteranmotorcykelklubben, Vandværket, Dansk Vandrelaug, Skolen,
SFO'en, Børnehaven, Campinggården, Espe Gods, Boeslunde

i Boeslundehallen
søndag d. 19. februar 2012
kl. 14.00 – 16.30
I år kommer

Røgeri, Finn Pedersen, Charlotte Cruse, Boeslunde Kirkes aktivitetsudvalg, Drejergården, Honningmanden, Carl Emil Frederiksen, Berthel Hansen, Birgit Falkenberg og Ole Petersen

Hvis jeg har glemt nogen er det ikke med vilje - lad mig høre fra
jer, så jeg kan få ført jer på listen - for alle der har medvirket til, at
det blev den succes det blev, skal selvfølgelig krediteres for det.

”Honningbanden’s Hatte Tater”
igen og underholder os
Pris pr. voksne kr. 30,Pris pr. barn kr. 20,- inkl. Fastelavnsbolle
Tøndeslagning
Præmier for bedste udklædning – både til børn og voksne
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Desuden kan jeg nævne, at vi i lokalrådet blev ringet op af Annemette
fra kommunens vej og park afdeling der forespurgte om vi ville være

Badmintonsæson 2011 – 2012
Spilletider:
Mandag 17.30-18.30
Onsdag 18.00-22.00
Fredag 16.00-19.00
Lørdag 8.00-10.00

med til at komme med forslag til hvordan Mindeparken kunne vedligeholdes og forbedres til fordel for os i byen. I samråd
med dagplejere og børnehaven har vi derfor haft et
møde med Annemette omme i Mindeparken og er
kommet med forskellige
forslag til hvad vi godt

BØRN:
Tilmelding på første træningsdag d. 7 september

kunne tænke os i parken. Det var bl.a. borde
-bænke sæt, ”Jungle/Tarzan bane” på toppen
og andre ting der kunne gøre det hyggelige-

Onsdag 16.oo – 17.oo Miniton for 4 - 9 årige
Træner: Lonnie Frederiksen

re og sjovere for os og vores børn.

Onsdag 17.oo – 18.oo Juniorhold
Træner: Signe Jensen og Gitte Hansen

PS. Sæt x i kalenderen
Onsdag d.14 dec.: Fællestræning hvor vi samtidig holder juleafslutning med gløgg og æbleskiver.
Lørdag d.28 januar 2012: Nytårsfællestræning med eftf. spisning
(gule ærter/pandekager m.is.)
Lørdag d.31 marts 2012: Doubleturnering (påskestævne)

8

Slutteligt vil jeg gerne opfordre jer til at overveje om det evt. kunne være
DIG der skal vælges som det næste medlem af Boeslunde lokalråd på
vores generalforsamling til februar/marts.
På lokalrådets vegne
Jens Klindt
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Hermed en lille opdatering på hvad
der rører sig i lokalrådet. Vi er jo
desværre igen i gang med demon-

Badmintonsæsonen 2011-2012 har fået en rigtig god start for børn og

strationer og planlæg-

voksne. Vi har igen i år fået en god tilmelding til seniorholdet samt mi-

ning af borgermøde i forbindelse med en evt.

niton og juniorhold, så det er dejligt at se, vi kan udfylde vore timer i

lukning af vores skole. Vi håber stadig vi kan

hallen. Det har i år været muligt at fremrykke børnetræningen en halv

gøre en forskel og afholder derfor møde med

time, hvilket har givet en ekstra time til seniorspillerne. Hvis nogen

de politikere der ønsker at deltage (hele byrå-

skulle få lyst til at spille badminton, har vi ledige baner. Kontakt: Ole

det er inviteret) onsdag d. 23. november i Præsteladen og vi ønsker natur-

Jensen, tlf. 58 14 02 66 eller på mail: b.o.jensen@os.dk

ligvis at så mange som muligt støtter om op mødet og deltager. Lad os nu
stå sammen og huske på at det også var i høringsperioden sidste gang at vi
fik rykket nogle stemmer, så lad os gøre det igen!
Mht. legepladsen så vil jeg ikke trætte jer så meget mere
med det, men blot konstatere at vi nu har fået penge af
kommunen til pladsen og nu kun mangler ca. 10.000 kr.
til faldunderlag for at vi kan gå i gang med at opfører den

Vi har i år tilmeldt 2 mixhold til veteranturneringen, Boeslunde 1 og Boeslunde
2.
Begge hold har spillet deres første kamp,
som endte med følgende resultat:
Boeslunde 1- Alsted Fjenneslev: 6-3
Boeslunde 2- Skælskør: 4-5

til foråret.
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Ledige baner i hallen
Onsdag 19-22
Fredag 16-19
Lørdag 8-10

BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING
HÅNDBOLDAFDELINGEN

Boeslunde Lokalråd
Kulturdagene 9.-10. september 2011 havde mange
underholdende indslag fra lokalområdet.

Træningen er godt i gang og turneringen er også i fuldt sving.
Det går godt for begge damehold, herrerne har i skrivende stund spillet 2 kampe og tabt begge, men de har kæmpet godt, så der skal nok
også komme en sejr til dem.
Det er dejligt at se der kommer mange tilskuere til vores hjemmekampe. Tak til alle jer der kommer og bakker op om os når vi spiller
kamp, og tak til pigerne i kiosken, der altid er klar
med lidt at drikke, en toast og lidt til den søde tand.
Det er dejligt at se så mange spillere til træning, både
gamle og en del nye spillere, på alle 3 hold. Men
husk der er altid plads til flere og det er aldrig for
sent at starte.
få nu bare snøret skoDer er tilmeldt et damehold til Øst Pokalturnerinene og kom af sted!
gen, men der er ikke spillet nogen kampe i skrivende stund.

Vi ønsker alle en glædelig jul!

Vinterhilsner fra Håndboldafdelingen
TRÆNINGSTIDER
tirsdag

kl. 19-20.30

damer

tirsdag

kl. 20.30-22

herrer

fredag

kl. 19-20.15

damer

fredag

Kl. 20.15-21.45

herrer
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BOESLUNDE BOLDKLUB

BOESLUNDE BOLDKLUBS VENNER

INDBYDER
TIL

JULEFROKOST

FREDAG DEN 9. DEC. KL 19.00 I HALLENS CAFETERIA
DER SERVERES JULEBUFFET, SAMT OST, KAFFE/THE, EN ØL
OG EN SNAPS.
ALT DETTE FOR KR. 125,00 PR PERSON.
PETER SÆLGER LOTTERI
AFTENEN SLUTTER MED
KORT, RAFLING, ELLER HYGGE SNAK.
DRIKKEVARER TIL FORNUFTIGE PRISER
TILMELDING SENEST DEN 5. DEC.
TIL POUL,
TLF. 58140148, MOBIL 30245814
P. B. V.
POUL
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Så blev julen skudt igang, med Boeslunde Gymnastik forenings julemarked lørdag d. 5/11-2011.
Der var 33 boder med mange spændende julegaver idéer.
Der var julebag, smykker, brugskunst og mange flotte nisser og igen i år blev de mange besøgende mødt af duften af brændt mandler.
I Juleværkstedet blev der klippet og
klistre og lavet mange flotte juledekorationer.
Caféen havde travlt med at sælge æbleskiver og kage og tombolaen kunne
igen i år melde udsolgt af alle lodder.
Et STORT TAK skal lyde til de mange, der sponsorerer gaver til vores tombola,
samt de mange boder, der hvert år er med til gøre Boeslunde Gymnastikforenings julemarked hyggeligt.
Et STORT TAK til alle hjælperne, der stod
i cafeén, tombolaen og med opsætning
og oprydning ved årets julemarked,
uden jer kunne vi ikke klare det.
Vi ses til næste år.
Boeslunde Gymnastikforening,
Kulturudvalget.
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Tennis

BOESLUNDE BOLDKLUB

Æresmedlem udnævnt

Lørdag 22. oktober –11 startede indendørssæBB’s dobbelte hjemmekampe arrangement i august
blev benyttet til at hædre Else Hansen for hendes
manges års virke i klubben.

sonen 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 hos Dorthe Hansen, Sønderupvej 8, Boeslunde.
Hilsen Bodil
Folkedans
Torsdag den 22. september startede vi i denne sæson og er
i år kommet op på 26 deltagere, men der er stadig plads til
flere, så kig forbi en torsdag aften kl. 19-21 i Præstegårdsladen og prøv selv.
Vi bruger ikke dragter, hvis det skulle forhindre dig i at møde op.
Sidste gang før jul er 15. december, hvor vi spiser sammen
og hygger os og ellers starter vi igen torsdag den 5. januar.
Glædelig jul og godt nytår ønskes til alle dansere,
instruktør og spillemænd.

Else har været med i bestyrelsen for klubben fra
1985 til 2007 og heraf har hun været formand gennem de 15 af årene.
Denne lange periode er kun overgået at en tidligere
formand, nemlig Ernst Christensen, som nåede at
være formand i 21 år.
I sin formandsperiode var hun med som bl.a. tovholder i forbindelse med
opførelse af først klubhuset og senere hallen i Boeslunde, ligesom hun generelt har gjort et stort stykke arbejde i Boeslunde Boldklub.
Endvidere har hun vasket alt klubbens
tøj siden 1975 og gør det endnu.
Hun gør også rent i omklædningsrummene og klublokalet i Hallen. Det
gør hun så godt, at Boeslundehallen er
Slagelse kommunes pæneste hal!
Diplomet overrækkes
af Eva Rehder.

Inger, Ole og Birgit.
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Indendørssæsonen er i gang med fuldt hus hver
torsdag.
Udendørssæsonen starter i januar, opstartsdagen
kan du se på opslagstavlen ved Brugsen og i avisen.

BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Ordensregler for Fitness
1.
2.

3.
4.

1. holdet spiller stadig i serie 3
med træner Lars Ole Carstensen.

5.
6.

2. holdet er rykket op i serie 4 B

7.
8.

1. holdet:
Anders Tribler

Veteranerne:
Christian Tram

2. holdet:
Kim Hansen

Mvh Flemming Olsen
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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
r
et et sabbatå
Trine har tag
(barsel)!!!
fitre har anvist
Da jeg tidlige
gerg
je
r
t, hjælpe
ness rumme
ndre,
a
r
lle
e
rugere
ne evt. nye b r hjælp, indtil
fo
som har brug
sig klar igen.
r
e
ld
e
m
TRINE
Frederiksen
Hilsen Inger
58 38 52 67

HUSK AT AFLEV
ERE
DIN NØGLE NÅ
R DU
IKKE TRÆNER
MERE
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Blomstergården

Boeslunde
Gymnastikforening
Foreningen med
mange muligheder!

v/ Aase Clausen
Carl Medingsvej 3, 4230 Skælskør

Tlf. 58 19 61 44
L.K.-huse
Papir uld
Efterisolering
Hulmursisolering

TØMRERMESTER
KURT JENSEN

MINISALONEN

Tømrer-, snedker- og glasarbejde
Boeslunde

V/ Inger Frederiksen
Gryderupvej 155
Telefon 58 38 52 67

23 20 29 42
www.tkj.dk

BB

Wictoria
Wellness

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

tlf:28260730
wictoriawellness.dk

Badminton
Algade 18, 4230 Skælskør
Tlf. 70 13 60 70

at
Husk
lad!
være g

Den glade
Vinduespudser
v/Frank Andersen

Boeslunde
Mobil 40 81 72 58

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

”Honningbanden’s
Hatte Tater”
Søndag 19.02.12 kl. 14-16.30

Spil TENNIS
I BOESLUNDE
Ring til 30 70 53 10

