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Forsidebilledet er fra februar 2015 og mon ikke mange af jer genkender 

de blandede følelser omkring vinteren, som vi går i møde: Sne og frost er 

smukt i landskabet og lyser op, men hvor er det besværligt, når vi skal 

færdes til fods, på cykel eller i bil!                                           Hilsen Bodil 

I årets sidste blad i 2015  

har vi på redaktionen bedt en række personer, 

som har særlig berøring med os alle i vores samfund på 

den ene eller anden måde, om at komme med en lille 

nytårshilsen  hvor de kan komme med hver deres  nyt-

årsønsker for det kommende år.  

Tak til jer der har afsat tid til at sende os jeres indlæg.  

Vi ønsker held og lykke med ønskerne og godt nytår til 

alle. 

 Med venlig hilsen  Redaktionen. 

  

Kære Ønskefe! 

Indlæggene kan kendes på dette logo 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-vlh4I9nbzdk/TtRdmWDtz6I/AAAAAAAABbY/3uz5x0rMXKY/s1600/216.jpg&imgrefurl=http://fairies-treasure.blogspot.com/&h=1600&w=1187&tbnid=7kUV96w5tbvjMM:&docid=v_8muWeNm41kRM&hl=da&ei=WmVLVrD9AsWZsAGps
http://www.google.dk/imgres?imgurl=https://lh5.googleusercontent.com/-KYXa-xXFVQQ/To0I_eXqSMI/AAAAAAABbP4/se8gqzp7XjI/s278/peterpan10.gif&imgrefurl=http://rumtrold.dk/diamonds/Peter%2BPan.php&h=246&w=278&tbnid=YWP-DPYrvJ7U2M:&docid=q-I6qwEhw9pSsM&hl=da&e
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING 

Formanden har ordet … 

Ja, så skriver vi snart 2016 og det vil sige, 

at vi er nået en halv sæson igennem og vi 

håber, at alle har fundet noget, man kunne 

tage del i – ellers håber vi at høre, om vi 

måske skulle starte noget nyt op. 

Vel mødt i 2016 – du kan sagtens nå at være med på 

et hold i den sidste del af sæson 2015-2016. 

Ellers vil jeg ønske alle medlemmer, læsere, instruktø-

rer og bestyrelse en rigtig glædelig jul samt et godt 

nytår. 

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 

Venlig hilsen 

Birgit. 

PS. Vidste du, at du kan støtte vores forening, selvom 

du ikke er aktiv ved at tegne et passivt medlemskab? 

Kontakt bestyrelsen eller vores kasserer, Dorthe. 
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING 

Puslingeholdet. 
Mange glade børn har hver mandag 
travlt med at blive dygtige. Vi træner i 
øjeblikket vores afsæt i trampolinen 
og på airtracken. Derudover øver vi 
ruller og at stå på hænder. Alle bliver 
udfordret og der er fart over feltet.  

Vi træner hver mandag fra 16.15 til 
17.15 og hvis man bliver tre år i 2015 
er man velkommen. Med lidt støtte 
kan mindre børn godt deltage.  

I år har Camilla været på hjælpein-
struktøruddannelse og Ronja skal 
snart afsted.  

Vi nyder at være sammen med alle de 
skønne børn og vi har altid plads til et 
par stykker mere. 
 Med venlig hilsen 

Instruktørteamet. 

Juleferie! 

Sidste træningsuge før jul er uge 52 

OPSTART  4. januar 2016! 

VINTERFERIE UGE 7! 

Vi nyder morgengym-
nastikken og morgen-
maden sammen og 
derefter går vores dyg-
tige gymnaster på gul-
vet.  

Vi ses til en herlig for-
middag i hallen. 

OPVISNING 

SØNDAG 

DEN 20. MARTS 

KL. 9-12 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO6_mPH5l8kCFQRaLAod7-UKRg&url=http%3A%2F%2Fwww.clipart.kirkerne.dk%2FGratis-clipart-til-Jul-Printvenlige-cliparts-om-julen-Gode-teg.5234.0.html&psig=AFQjCNH2
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING 

MOTION  & VELVÆRE 
50 + 

PAS PÅ DIN KROP  -  STYRK DEN  

               Julen nærmer sig, og mange vil straks tænke,  

                                       ” OH NEJ  kalorier ” --- 

Men husk det er ikke det vi spiser mellem jul og nytår, vi  tager 

på af !!!  Det er det vi spiser mellem Nytår og Jul.!!!! 

Prøv at finde balancen mellem det I spiser og det I forbrænder og 

få et godt forhold til MOTION . 

Rigtig mange er heldigvis klar over hvor vigtigt det er med motion 

og at holde kroppen i form, 

Det viser mit 50+ hold, vi er nu 79 m/k, der hver onsdag kæmper 

for at holde kroppen i form og få et godt velvære! 

Og jeg gør mit for at holde dem i sving. 

Så det er ikke mit 50+ hold jeg er nervøs for, de ved hvad der skal 

til for at holde sig i gang . 

Det er alle JER, som ikke er kommet i gang, men bare lader for-

fald af kroppen komme snigende..  

GØR NOGET VED DET NU, INDEN DET ER FOR SENT. 

 Hermed  ønskes  ALLE en rigtig glædelig jul & godt nytår 

Og på gensyn i det nye år. 

Inger 
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 BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING 

URBHANIZE 

Det er streetdance, hip hop,blandet 
med bhangra. 
Det er fed musik og de fedeste trin. 

 

URBHANIZE GODT I GANG  

 Hver mandag laver jeg en koreografi, som består at forskellige trin. Første trin 

starter jeg med benene, og derefter sætter jeg arme på. Så øves dette inden der 

kommer et nyt trin på, som også startes med benene, og derefter arme osv. osv. 

indtil vi har været igennem hele koreografien.  

Og hver gang danser vi til den fedeste musik, så hvad enten du er star-

tet, eller du vil starte i morgen, om en måned, eller næste år vil det altid 

være muligt at følge med. 

 For URBHANIZE ER FOR ALLE!   

Juletradition  

i Boeslundehallen  
 

Dennis Thomsen  

gæster os igen  

søndag den 13. december 
kl 11– ca. 12.15  

Denne gang med en Master Class i Urbhanize. 
 og tilmelding kan gøres på  

Facebook URBHANIZE BOESLUNDE   

Betaling kan ske på mobile pay 40949035 
Udover billetten er der vand og frugt, og lodtræk-
ning om lidt julegaver!!! 
Så skynd dig og bestil billetten/ billetterne og kom 
og få en god og svedig oplevelse, sam-
men med dine venner / veninder! 

VEL MØDT! Mette Olsen 
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 BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING 

Badmintonsæson  2015– 2016 
 

Vintersæsonen  2015 – 2016 er i gang. Der er i denne sæson en 

lille tilbagegang af tilmeldte spillere, det gælder både børn og 

voksne, så hvis nogen skulle få lyst at spille badminton, er der 

ledige baner.  

Vi tilmeldte 3 hold til turnering, 1 herrehold samt 2 mixhold, men 

måtte desværre trække det ene mixhold på grund af manglende spil-

lere.    

Den 11. sept. havde vores børnetræner Lonnie sammen med DGI in-

struktør Per Toft, arrangeret et minitonkursus for skolens 0.-1. klasse 

og børnehavens ældste børn. 

Kurset gik ud på at give børnene en fornemmelse af at spille badmin-

ton. De fik en god oplevelse og vi håber, at det giver dem lyst til at gå 

til træning. 
Onsdag d. 16 dec.  

Julefællestræning m. efterfølgende 
Gløgg og æbleskiver. 

      
Lørdag  d. 23 Jan.  

Stævne m. efterfølgende gule ærter. 
      

Lørdag d. 2 april.  
Påskestævne 

     Ledige baner i hallen: 

  Onsdag 15.00 – 16.30 

                20.00 – 21.00 

                21.00 – 22.00 

    Fredag 15.00 – 16.00 

        16.00 – 17.00 
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 BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING 

Børnetræning 
 

Onsdage 
 
5-8 år                     kl. 16.30-17.30 
 
Juniorhold fra 9 år kl. 17.30-19.00 
 

Trænere:  
Signe Andersen  

Gitte Hansen   
Lonnie Frederiksen 

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 allon@mail.dk 

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

Signe Andersen tlf. 29254520 signepigen0808@gmail.com 

  Badmintonsæson  2015– 2016 
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 BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING 

Folkedans 
- Vi har plads til flere, så kom og prøv det. 
Omkring 28 dansere startede vi i denne sæson, 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 10. december, hvor vi spiser sam-
men og hygger os og ellers starter vi igen torsdag den 
7. januar. 
 

Glædelig jul og godt nytår ønskes alle dansere, instruk-
tør og spillemænd. 
 

Ole, Inger og Birgit 

Sjov Motion 
 

Siden august 2014 er det Boeslunde Gymnastikforening, der står 
for motionscafeen på Plejecenter Møllebakken og der er godt gang 
i den hver tirsdag fra kl. 10.30 til 11.30. 
 

Jeg havde sådan håbet, at der var en eller flere, der kunne tænke 
sig at hjælpe til med at spille bold m.m. med de beboere, der troligt 
møder op hver tirsdag og får en god times leg og motion og hygge-
ligt samvær, men endnu har jeg desværre ikke hørt fra nogen – så 
har du lige netop en time til overs tirsdag formiddag, så kom og se, 
hvad vi laver, måske kunne du så tænke dig at være med eller bare 
en gang imellem. 
 

Birgit 
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 BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING 

TENNIS 
Tennis sæsonen er 
slut.  Alt  i  alt  en OK sæson 
Vi har ikke været så mange, til 
gengæld  har dem der har spil-
let, haft masser af spilletid og 
brugt banerne flittigt. 
Børnene holdt sig stabilt på 6 
stk. og havde det sjovt samtidig 
med at de lærte noget. 
Desværre blev der nogle regn-
vejrsaflysninger, men sådan er 
det med udendørs aktiviteter (bliver banerne for våde, øde-
lægges de, hvis man spiller på dem) 
Vi håber nu, at børnene er blevet  så glade for tennisspillet, 
at de kommer igen til næste sæson! 
  
 En STOR tak til Peter Kolding for pasning af banerne!!!!! 
 

OG en glædelig jul og 
godt nytår til alle. 
Inger Frederiksen 
 

 

PS!  Bodil er frisk igen, så 
jeg håber hun er klar til ten-
nisafdelingen igen til næste 
sæson, så mit vikar job er 
slut! 

HUSK!  
Indendørs tennis  

for voksne 
lørdage kl 8.00 - 12.00  

i Boeslundehallen 

Nærmere info   
ring Inger 2369 1166 

-Tror du, at vi havde været så 

ungdommelige uden tennis? 
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 BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING 

HÅNDBOLD 
 
Ja så er sæsonen godt i gang. Desværre blev den ikke som vi håbede 

på, vi har haft en del frafald af forskellige årsager og har derfor nu 

kun lige et damehold tilbage. 

 Vi valgte at blive i Serie 1 og det har givet nederlag i samtlige kam-

pe, men holdet holder sammen og der er godt humør på alle spillere 

uanset nederlagets størrelse.  

Det er endnu uvist hvad vi gør efter jul, om vi bliver i Serie 1 eller om 

vi søger om at komme til at spille i en lavere række. 

Trods frafaldet er der kommet en ny spiller til, så det er jo dejligt. 

Så hvis der sidder en derude, som kunne tænke sig at starte op, så 

mød op til træning og se om det er noget for dig. 

Vi ønsker alle en glædelig jul, samt et godt Nytår 

 
Hilsen 

Håndboldafdelingen 
 
 
 

Træningstiderne ser således ud for damerne: 

I Boeslunde hallen: 

Tirsdag  kl. 19.00 – 20.30 

 

I Vemmelev hallen: 

Torsdag  kl. 19.00 – 20.30 
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 BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING 

 Ordensregler for Fitness 

1. Kontingent 100,- kr. pr måned. Minimum 1 måned betales ved 
 tilmelding. 

2. Ved tilmelding udleveres en polet 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. Så længe du har poletten, er du medlem og du forplig-
 ter dig til at betale 100 kr. pr. påbegyndt måned (8 da-
 ges betalingsfrist). Hvis du ikke vil træne mere, skal du melde 
 fra ved at aflevere poletten til Dorthe. 

5. Hvis du ikke betaler, inaktiveres poletten og depositum 
 er tabt. 

6. Kun betalende må være i rummet! Der kan købes gæstekort 
 hos Dorthe for 20 kr. pr. gang.   

7. Misbruges poletten eller fitnessmaskinerne medfører det bort-
 visning.  

8. Forlad lokalet, som du selv ønsker at modtage det! 

9. Der ophænges medlemsliste på tavlen. 

10. Børn under 15 år må IKKE benytte fitnessmaskinerne. 

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

Tilmelding og betaling til Dorthe Hansen Sønderupvej 8, 4242 Boeslunde 
Tlf. 58 14 01 20  E mail: dorhan@hansen.mail.dk  

FITNESS 

Hører du til dem der 
- vil træne alene 
- ikke kan få diverse idrætstilbud til at    
passe  med arbejdet, så .. 
PRØV FITNESS I BOESLUNDEHALLEN 

Ønsker du at få anvist rummet og maskinerne, så kontakt  Inger, tlf. 58 38 52 67 
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Til alle dejlige Boeslundeborgere. 

Er vores by i udvikling eller afvikling? Det er et ofte stillet spørgsmål i 
de små Landsbyer, eftersom tendensen i mange kommuner er sam-
menlægninger og større enheder.  

Lad os forsøge at tage pulsen på byen ved hjælp af denne oversigt 
over nuværende aktiviteter i Boeslunde.  

Grundstene: Dagplejemødre, børnehave, skole, brugs og plejehjem.  For-

udsætning for videreførelse af disse instanser er tilflyttere med børn. Her 

må vi lige minde om, at vores lokalråd har udarbejdet en rigtig god hjem-

meside, hvor alle byens tilbud bliver belyst.                                     

 BGF Aktiviteter: Gymnastik (fordelt på 7 hold) – Badminton (pt. ca. 18 

børn) - Tennis – Håndbold - Fitness – Folkedans – Krolf – Fastelavnsfest.  

BB Aktiviteter:  Fodbold ude – og indendørs (fordelt på 5 hold, heraf ca. 

70 børn). BB leverer en kæmpe indsats ved mindeparkfesten. 

 Lokalrådet Aktiviteter:  Sodavandsdiskotek (ca. 75 børn deltog) – 

Affaldsindsamling -  Mindeparkfest (i samarbejde med BB og BGF) web-

side for foreninger – Tidligere revy.                                

Kirken/ menighedsråd Aktiviteter:  Babysalmesang – Korsang – Julear-

rangement –  Spagettigudstjeneste – Kvindetræf og sang – Hyggeklub.  

Vi mener, at vi har et meget sundt og aktivt foreningsliv med mange til-

bud i forhold til byens størrelse, men hvad gør vi for at fastholde alt 

dette, og udvide tilbuddene efter ønsker og behov.  

 

Kære Ønskefe! Fra Bente og Ole Jensen 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=https://lh5.googleusercontent.com/-KYXa-xXFVQQ/To0I_eXqSMI/AAAAAAABbP4/se8gqzp7XjI/s278/peterpan10.gif&imgrefurl=http://rumtrold.dk/diamonds/Peter%2BPan.php&h=246&w=278&tbnid=YWP-DPYrvJ7U2M:&docid=q-I6qwEhw9pSsM&hl=da&e
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Man har lov at drømme, så vi har ladet tankerne flyve og nedfældet 

noget her, som vi godt kunne tænke os.  

1. Nogle tilflyttere i byen, som vil melde sig ind 

i en af foreningerne, og gi` lidt ny inspiration. 

2. Midler til udvidelse af Boeslunde hallen til et 

billardlokale (et ønske fra borgere i byen) og 

evt. lidt bedre cafeteria - og køkkenfaciliteter. 

3. Revyen kunne genopstå. 

4.  Der kunne afholdes musik – og teaterarrangementer i vores dej-

lige Mindepark. 

Dette kunne på længere sigt være medvirkende til bedre toilet – og 

omklædningsforhold på stedet, da parken dermed ville være et 

mere attraktivt sted for hele kommunen. 

      5. Lad os tale byen OP.   

6. At rigtig mange vil støtte op om den næste minde     

parkfest i august 2016. 

 7. Alle disse drømme kan kun indfries, hvis der er 

nogle ildsjæle, som vil engagere sig i foreningerne. 

Alder ingen hindring! 

Vi vil hermed ønske jer alle en rigtig 

glædelig jul og et godt nytår! 

Bente og Ole Jensen 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=https://mommer.files.wordpress.com/2011/11/0511-0812-2901-5536_spry_old_woman_running_with_a_walker_clipart_image.png&imgrefurl=https://mommer.wordpress.com/2011/11/30/det-er-da-sa-skont-at-vaere-tilbage-pa-jobbet-igen/
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Husk at julehandle lokalt  

For nogle måneder siden skrev vi i Bo-

eslunde Bladet, at det var lidt op ad 

bakke for vores lokale Dagli’Brugs. Det 

var derfor glædeligt, at der efterføl-

gende blev lagt lidt mere i indkøbskurven hos en del kunder – mange 

tak for det. 

Nu kan vi se, at det igen er tid at minde jer om at gøre jeres indkøb lo-

kalt. Husk derfor, når I gør brug af butikkens kanontilbud på f.eks. svi-

nekam, at tilbehøret til svinekammen, og alt det andet 

I ellers har brug for, også købes i vores lokale butik. 

Julehandlen står for døren og personalet glæder sig til 

at betjene jer, så vi kan få en god julehandel. 

Sædvanen tro vil bestyrelsen byde på gløgg og æbleskiver i anledning af 

julen. Det sker lørdag den 12. december, og vi håber at se rigtig mange 

af Jer til lidt julehygge. Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt 

nytår. 

 

HVER DAG 

ÅBENT 7-20! 

Boeslunde Byvej 137 
Tlf. 58 14 00 01 

Boeslunde 

Kære Ønskefe! 

De bedste julehilsener fra 

Bestyrelsen for Dagli’Brugsen Boeslunde 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=https://lh5.googleusercontent.com/-KYXa-xXFVQQ/To0I_eXqSMI/AAAAAAABbP4/se8gqzp7XjI/s278/peterpan10.gif&imgrefurl=http://rumtrold.dk/diamonds/Peter%2BPan.php&h=246&w=278&tbnid=YWP-DPYrvJ7U2M:&docid=q-I6qwEhw9pSsM&hl=da&e
http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.julespil.net/julesjov/juleclipart/MiceGift.gif&imgrefurl=http://www.julespil.net/julesjov/juleclipart/julebilleder4.shtml&h=265&w=256&tbnid=j4o3VRfc0Gx-bM:&docid=_mBB5YYbQyh7tM&hl=da&ei=S1BUVranCMaysQGIt5zoAQ
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Tanker vedr. Boeslunde 2016. 

Vi skal helt sikkert kæmpe for om-

drejningspunkterne i Boeslunde: 

Brugsen, Skole/Daginstitution, Idrætsanlæg og Sportshal, Kirke/

Præstegårdslade – det er dem der  giver byen liv og er rammerne for 

daglige aktiviteter. 

Et par ønsker for 2016 for eksisterende borgere og potentielle til-

flyttere: 

 

 

 

 

Kære Ønskefe! 

Tlf: 58140208 / e-mail: info@campinggaarden 
Rennebjergvej 110 

Fra  

 Sikker adgang til skov, strand og campingpladsens 

svømmebassiner. Måske kan en ”genforhandling” 

med lodsejere åbne for gendannelse af den sløj-

fede kirkesti, dog så den følger de levende hegn, 

fra Bager Kolding til Apager Skov. 

 Genoptryk af folderen fra 2009 ”På vandring i Bo-

eslunde og omegn”, udgivet af Boeslunde Lokal-

råd – gerne med opdateringer. 

Venlig hilsen 

Boeslunde Camping  

v/Hans E. Larsen 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=https://lh5.googleusercontent.com/-KYXa-xXFVQQ/To0I_eXqSMI/AAAAAAABbP4/se8gqzp7XjI/s278/peterpan10.gif&imgrefurl=http://rumtrold.dk/diamonds/Peter%2BPan.php&h=246&w=278&tbnid=YWP-DPYrvJ7U2M:&docid=q-I6qwEhw9pSsM&hl=da&e
http://www.google.dk/imgres?imgurl=https://www.colourbox.dk/preview/1193514-generic-product-label-suitable-for-many-commercial-uses.jpg&imgrefurl=https://www.colourbox.dk/vektor/vektor-1193514&h=630&w=800&tbnid=XMZWTiypovSF1M:&docid=7J1prjV-0hljVM&hl=da&
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L.K.-huse 

Papir uld 
 
Efterisolering 
Hulmursisolering 

TØMRERMESTER 
KURT JENSEN 
Tømrer-, snedker-  

og glasarbejde 
Boeslunde 
23 20 29 42 
www.tkj.dk  

  J.P. Larsens  
  El-service Aps 
       ________________________________________________ 

      Kragemosevej 7 –4200 Slagelse 

     tlf. 51 50 34 30 / 58 54 18 10 

br@korsvejensauto.dk 
www.korsvejensauto.dk 

Cvr.nr. 35 04 15 75 

Brian Rasmussen 

Korsvejens Auto ApS 
Slagelse Landevej 190 
4242 Boeslunde 
Tlf. 58 14 54 40                                            

 

Blomstergården 
v/ Aase Clausen 

Carl Medingsvej 3, 4230 Skælskør 

Tlf. 58 19 61 44 

OLE’s vinduespolering 

Alt i vinduespolering - også landture! 

Gryderupvej 145, 4242 Boeslunde 
tlf. 58 38 53 28 / 20 65 34 08 
FÅ ET GODT TILBUD – RING! 

 

tlf. 29 77 34 67 

 
Hold din fest i 
Ydun Forsamlingshus 
- også mad ud af huset. 

Ydunvej 20 
4241 Vemmelev 
 
Tlf. 50 30 20 27 
 

 
 

  

  

  

  

  

 

  

 

 

  

 

Algade 32   4220 Korsør  
Tlf. 58 37 27 14 

Revisionsfirmaet  

TOMMY BACH 
Byvejen 118 - 4242 Boeslunde 

Tlf. 58 14 03 67 - Biltlf. 30 53 69 67   

 

Algade 18, 4230 Skælskør 

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

pkj@spks.dk - www.spks.dk 

Tronagervej  25, 4242 Boeslunde 

Tlf.  29 77  34 67 
Afspændingsmassage 

Mindfulness  

Badminton I Boeslundehallen 

Få en banetid hos Ole Jensen 

Mobil 21 76 37 98 
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 Husk at  

være glad! 
Den glade 
   Vinduespudser 
     v/Frank Andersen 

Boeslunde 
Mobil 40 81 72 58 

HVER DAG 

ÅBENT 7-20! 

Boeslunde Byvej 137 
Tlf. 58 14 00 01 

Sydbank 
hvad kan vi gøre for dig 

BYGGESERVICE 
Varme og Sanitet 
TLF. 28 56 64 18 

www.opvvs.dk 

Tlf. 5819 6068 

Nytorv 10, 4200 Slagelse 
Ttf. 58 37 00 43 - fax 58 52 90 88 
Annoncemail: ann.ks@sondagsavisen.dk 
Redaktionen: red.ks@sondagsavisen.dk 
 

Tlf: 58140208 / e-mail: info@campinggaarden 
Rennebjergvej 110 

WINTHER’S 

  

  

  

  

  

  

  

Boeslunde 

 MINISALONEN  
V/ Inger Frederiksen 

Gryderupvej 155 
 Telefon 58 38 52 67 

                    

                   

 

 

Inge-Lise og 
Knud Maegaard 
Klarskovvej 69 
4220 Korsør 
 
Mobil 3012 9596 
E-mail:  
knud@agroskat.dk 

Gårdsalg: -æbler 

-pærer 

fra egen frugtplantage! 

 

Tlf. 58 19 60 06 

Mobil 91 52 01 16 

www.psdinner.dk 

ps@psdinner.dk 

   Tårnborg forsamlingshus  
-Har du gæsten, sørger vi for festen!                     
www.taarnborgforsamlingshus.dk 

Værtinde 

Conny Laustsen 

58 38 00 08 / 60 73 19 58 

conny@jacola.dk 

Frølundevej 50, 4220 Korsør 
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 BOESLUNDE BOLDKLUB 

Efteråret 2015 

Som træner for Boeslunde Herre senior fodbold vil jeg her gerne kommen-
tere lidt fra sæsonen. 

Min holdleder og jeg er blevet taget godt imod i klubben, og vi er meget 
glade for at være her, og derfor har vi også lavet aftale om en sæson mere. 

Der har været en del forskellige til træning, 28 i alt, men der er en kerne 
på ca. 16 spillere, der træner næsten hver gang og så en del der kommer 
og træner med ind imellem. 

Flertallet går også godt til den til træning, så det har været en fornøjelse. 

Vi havde håbet på at vi kunne rykke op i serie 3, hvilket også har været in-
de for rækkevidde, men 2 kampe, hvor  vi spillede dårligt og satte 5 dum-
me point til, gjorde at vi manglede 1 point for at rykke op.  Der har dog 
været meget rigtig flot fodbold i de øvrige kampe. Ud af 10 kampe har vi 
vundet 7, spillet 2 uafgjort og 1 nederlag, så vi kan faktisk godt være no-
genlunde tilfreds, men vores bundniveau skal hæves i næste sæson. 

Vi håber på at der kommer lidt tilgang af yngre kræfter, når vi starter op 
igen omkring 1. februar 2016, hvor der fra start bliver knald på træningen.  

Der vil  fra sidst i februar og frem til 1. april være 4 til 5 træningskampe. 

Vi vil også gerne takke de mange tilskuere som bakker os op i kampene. 

 

Så vil jeg gerne sige tak for denne gode halvsæson og ønske 
alle i Boeslunde Boldklub en glædelig jul og et godt nytår. 

 
På gensyn i det nye år! 

Michael Arildsø 

Træner                                             
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 BOESLUNDE BOLDKLUB 

 
U15 drenge efterår 

Hen over sommeren er vores trup krympet lidt, 

men vi har stadig haft spillere nok til at spille 

med i en 11mands række, hvor vi til tider var 

overmatchede, men en del af kampene spillede 

lige op med modstanderne. En enkelt reel sejr 

og en hvor modstanderen ikke kunne stille hold blev det til, hvilket 

resulterede i en placering som nr. 5 i puljen med 6 hold i.  

Henover vinteren fortsætter holdet med at træne udendørs om tors-

dagen 17.30-18.45.  

Vi vil samtidig gerne takke Renè Frederiksen for det gode samarbejde 

henover de sidste mange sæsoner, men han har grundet arbejdet væ-

ret nødt til at stoppe. Vi håber på et gensyn på et senere tidspunkt.  

Vi vil også gerne takke alle spillerne for det altid gode humør både til 

kamp og træning 

Kennet og Allan 

U 6 drenge 

Drenge U6/7 træner indendørs fodbold hver 

torsdag fra kl 16.30 til 17.15. 

Vi er på nuværende tidspunkt kun få drenge, 

og kunne godt tænke os nogle flere at spille 

med. Så har du lyst så kom op og spille med os.  

Karsten. 
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 BOESLUNDE BOLDKLUB 

U 13 

Pigerne har i løbet af efteråret spillet deres første 8-mands turnering 

nogensinde. At vi ender på en tredje plads ud af syv hold, er vi træne-

re rigtig stolte og imponeret over. Det skal siges at pigerne kun har 

trænet sammen i godt og vel et halvt års tid. Et stort cadeau til pigerne 

over den arbejdsindsats til både træning og kamp.  

Vi fortsætter selvfølgelig henover vinteren med at træne, og nye piger 

skal være komne! 

Hver torsdag (Indendørs) kl. 18:45 - 19:45 

Hver tirsdag (Udendørs)   kl. 17:00 - 18:30 

Mvh. Simon Visholm/Stefan Andersen. 

Trænerteamet 



23 

 

 

 BOESLUNDE BOLDKLUB 

U 10 piger Piger U9/10 træner fodbold inden-

dørs fodbold i hallen hver torsdag fra 

kl. 16.00 til 17.00.  

Vi er 9 piger nu, men kunne godt 

tænke os at være nogen flere fra 

årgang 2006 og 2007. 

På billedet mangler Anna, Maja, He-

lena og Josefine.   

Per og Annika 

U 10 drenge 
Vi takker for en dejlig udendørs sæson, 

med ca 20 fodboldglade drenge. 

Vi har i løbet af året deltaget i dgi´s pulje 

kampe. 

Og sluttede af med midt og vestsjællands 

mesterskabet 

Hvor det da også blev til en flot medalje, 

Godt kæmpet Drenge  

Også en Tak til forældrene, for den store 

opbakning ved både hjemmekampe, som 

udebanekampe på trods af vind, vejr og til 

tider en del regn. 

 Vi glæder os til sæson 2016. 

Sportslige hilsner Jeppe og Lars 



24 

 

 

 

BOESLUNDE BOLDKLUB 

Boeslunde Boldklubs venner  
afholder  

julefrokost for medlemmer 

fredag den 4. december kl. 18.30 

i klubhuset 

         Borgbjergvej 16, Boeslunde 

Der serveres: 

sildemad og smørrebrød 

kaffe og ost 

Også lotteri! 

Øl, vand, vin og snaps  

kan købes! 

Efterfølgende kan der spilles 
kort, rafles m.m.! 

Tilmelding er bindende 

på tlf. 20 29 89 23 (Jeppe) 

eller mail: mo1976@live.dk 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

Vinderne af en flaske Boeslundevin sponsoreret  

af Dagli’Brugsen: 

Nr. :  98. Merete Becker (Møllegårdsvej)  

             157. Poul Hulstrøm  (Gammelgårdsvej)  

  165. John Jensen  (Mosevænget) 

          237. Michelle Nielsen (Elmegårdsvej)         

Vinen kan afhentes i Dagli’Brugsen, Boeslunde! 

Boeslunde Boldklubs 

Venner 

takker for støtten 

2015 
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 BOESLUNDE LOKALRÅD 
 

MINDEPARKSFESTEN 

Da vi nærmede os den 15 august, og salgstallet ikke nærmede sig deltagerantal-

let fra året før, som festudvalget havde budgetteret med, blev der indkaldt til 

hastemøde, hvor vi vendte plusser og minusser ved en aflysning, hvorefter vi 

besluttede at gennemføre. HELDIGVIS. Dagen oprandt, efter mange frivillige hav-

de gjort klar i Mindeparken. Desværre var vejrguderne ikke så venligt stemt, så 

eftermiddagens program blev ikke så godt besøgt, men dem der trodsede vejret, 

benyttede sig flittigt af boder og stærk mand/kvinde konkurrencen, når der var 

ophold i vejret. I det store telt blev kagekonkurrencen afholdt, og Niels Plys un-

derholdt til stor fornøjelse for de fremmødte. Samtidig med at eftermiddagens 

program lukkede, dukkede solen frem igen (typisk), og teltet blev klargjort til 

aftenens fest. 

Deltagerantallet blev ikke helt så højt, som vi havde håbet på, MEN DE DER VAR 

DER, LAVEDE EN FEST MED EN SUPER STEMNING. Tak til jer. En god menu med 

behagelig musik til, efterfulgt af lotteri, hvorefter dansebenene blev luftet til fan-

tastisk musik. Hvilket sammenlagt blev til en rigtig god aften/nat i teltet, hvor vi 

heldigvis endte op med et lille plus på det økonomiske. 

Stor tak til samtlige frivillige og de mange sponsorer der gjorde et sådant arran-

gement muligt og selvfølgelig til vores samarbejdspartnere. 

Nu pusler vi med tanken om en fest igen Lørdag i uge 33 den 20. august 2016, 

MEN for at det skal lykkes, søger vi et par friske folk, der vil være primus motor 

på eftermiddagen, så er det DIG vi mangler, er det ud af busken. Vi har sat en 

deadline midt i januar, for at fastsætte et festudvalg. 

Har du ris eller ros til dette års arrangement, gode idéer 

til den forhåbentlig kommende mindeparksfest, eller er 

du den vi venter på i festudvalget, så smid en besked til  

Allan  

på tlf. nr. 29678535 eller på mail allon@mail.dk.  



26 

 

 

Siden 1. januar 2015, altså hele dette kalenderår, har skolen og børneha-
ven i Boeslunde haft ”samdrift”. 

Det betyder, at de to institutioner, eller virksomheder, som det hedder i 
Slagelse Kommune, på ledelses- og bestyrelsesniveau nu hænger sammen 
(dog ikke med hensyn til økonomi). Det medfører, at også personalerne 
knyttes tættere i den udstrækning og retning, som ledelse og bestyrelse 
beslutter. 

Samdriften har ét grundlæggende sigte: Børnenes udviklingsmuligheder 
skal styrkes! 

Vi har det privilegium for Boeslunde, at børnene til tiårs-alderen med for-
ældre, dagpleje, børnehave og skole kan vokse op og udvikle sig i det nære 
miljø.  

Disse første år af barnets liv kan vi tilføre højere kvalitet, når vi i samarbej-
de fokuserer på fælles tilgange, ”en rød tråd”, rettidige indsatser og de 
mange fællesskaber, vi alle og vores gode, lille by kan tilbyde. 

Samdriften har dog også andre positive virkninger. Sammen er vi stærkere i 
forhold til bedre udnyttelse af vores ressourcer, og i en bosætningsstrategi 
har vi dels højere kvalitet og dels sikkerhed for bæredygtighed og vækst at 
tilbyde eventuelt tilflyttende børnefamilier. 

Kan vi til denne samdrift tilføje endnu bedre betingelser, ved at skole og 
børnehave også er en fysisk samlet enhed? Arealerne mellem de to består 
af Borgbjergvej, sti, skov og skolens boldbane, som kun i meget begrænset 
omfang benyttes af børnene.  

For skole og børnehave, og i mine øjne for 
hele Boeslunde, kunne samdriften opnå en 
ny og attraktiv dimension, hvis dette områ-
de blev gjort til ”børnehave/skole”, og mit 

nytårsønske er derfor en delvis lukning af Borgbjergvej (ud for skolen).  

Kære Ønskefe! 

Fra Boeslunde skole og børnehave 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=https://lh5.googleusercontent.com/-KYXa-xXFVQQ/To0I_eXqSMI/AAAAAAABbP4/se8gqzp7XjI/s278/peterpan10.gif&imgrefurl=http://rumtrold.dk/diamonds/Peter%2BPan.php&h=246&w=278&tbnid=YWP-DPYrvJ7U2M:&docid=q-I6qwEhw9pSsM&hl=da&e
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjctdSXi6nJAhWG3iwKHdHlBh0QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.colourbox.dk%2Fvektor%2Fvektor-4785663&psig=AFQjCNEKZJLwvg8kM2MfuMIorsd-qzlc1Q&ust=1448455395684708
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Udvikling og kvalitet er sigtet, hvor begge institutioner ville kunne nyde 
stor gavn af at kunne færdes frit mellem hinanden, og hvor naturområ-
det indbyder til mangeartede ”læringsmuligheder”. 

En lukning af vejen vil give en mærkbar ændring for hele byen, og der vil 
være fordele og ulemper. En trafikomlægning og busruteændring væk 
fra Borgbjergvej vil øge trafikken andre steder. Skal Borgbjergvej gøres 
til ”blind vej” eller skal Hovstien forlænges til Borgbjergvej, så trafikken 
går den vej? Hvad er bedst for Boeslunde? 

Med venlig hilsen og ønsket om et rigtig godt nytår, 

Lars Hansen. 

Plejecentret Møllebakken vil gerne være en aktiv del af lokal-
samfundet og foreløbig har vi fået et godt samarbejde med Børneha-
ven og Gymnastikforeningen. Børnehaven besøger plejecentret en 
gang om måneden, hvor børnene er med til at lave gymnastik og un-
derholdning. Hver tirsdag kommer gymnastikforeningen og laver Sjov 
Motion med vores beboere. 

Vi har de sidste 2 år holdt julemarked, som vi håber vil blive en traditi-
on i årene fremover. 

Som noget nyt har vi oprettet en Venneforening på Møllebakken, og vi 
håber rigtig mange som bor i lokalområdet vil støtte op om Vennefor-
eningen, så den kan komme til at virke til glæde og gavn for vores be-
boere. Kontakt Plejecentret 5857 3410 eller formand Solveig Bach 
2016 8360 

Er der nogen, som står og mangler et lokale til møde eller lignende, så 
vil vi gerne hjælpe, hvis det er muligt. 

På vegne af beboere og medarbejdere på plejecenter Møllebakken 

Centerleder Connie Andersen 

Kære Ønskefe! Fra Plejecenter Møllebakken 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=https://lh5.googleusercontent.com/-KYXa-xXFVQQ/To0I_eXqSMI/AAAAAAABbP4/se8gqzp7XjI/s278/peterpan10.gif&imgrefurl=http://rumtrold.dk/diamonds/Peter%2BPan.php&h=246&w=278&tbnid=YWP-DPYrvJ7U2M:&docid=q-I6qwEhw9pSsM&hl=da&e
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Vi er blevet bedt om at komme 

med nytårsønsker for Boeslunde, som vi 

når klokken slår tolv, vil ønske stille for 

os selv. 

Vi ønsker alle en by som blomstrer af liv, 

med spændende tilbud til børn, voksne 

og ældre. 

Vi ønsker ikke at Boeslunde er en by, man bare kører igennem. Men 

en by man stopper op ved, fordi man kan se, at her er rart at være. 

Desværre er det ikke nok at ønske stille for sig selv ved midnat.  

Vores nytårsønske er derfor at vi her i byen finder vores ressourcer 

sammen. Måske et hold af frivillige hjælpere/”ressource bank”, der 

kan hjælpe til ved de forskellige arrangementer i byen og som alle 

kan få glæde af. Vi ønsker, at kan være fælles om forskellige ting, som 

det allerede nu er tilfældet med vores fælles blad. 

Vi tror også på, at en præst, der er tilknyttet vores sognekirke, har en 

stor betydning for det lokale samfund og sammenhold. Derfor er det 

vigtigt for os at blive ved med at støtte op omkring dette. 

Tak til dem fra Boeslundebladet, som har taget fat på dette emne. Vi 

håber at dette giver anledning til at få en lille snebold til at rulle og 

blive større. 

Godt Nytår 

Formand for Boeslunde Menighedsråd, Gitte Nyvang Hartmeyer 

Kære Ønskefe! 
Fra menighedsrådet 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=https://lh5.googleusercontent.com/-KYXa-xXFVQQ/To0I_eXqSMI/AAAAAAABbP4/se8gqzp7XjI/s278/peterpan10.gif&imgrefurl=http://rumtrold.dk/diamonds/Peter%2BPan.php&h=246&w=278&tbnid=YWP-DPYrvJ7U2M:&docid=q-I6qwEhw9pSsM&hl=da&e


29 

 

Kirkenyt – vinter 2015 

Præstens klumme  

Første søndag i advent begynder ad-

ventstiden. Den tid, hvor vi med de 

fire lys i adventskransen tæller ned og 

venter på det, der skal komme: at Je-

sus blev født ind i vores verden, som 

det lys der skinner for evigt og bryder 

mørket. Vi går en tid i møde, hvor mange forberedelser skal ordnes, men 

hvor der også skal være tid til at fyldes af forventningen og glæden over 

det, der kommer. 

Første søndag i advent begynder et nyt kirkeår. Et nyt år i Boeslunde Kirke, 

hvor vi fortsat vil glæde os over at være kirke sammen med jer. 

Menighedsrådet er nu fuldtalligt og klar til at tage fat på det nye kirkeår og 

de opgaver, der venter. I det kommende kirkeår skal der være menigheds-

rådsvalg på landsplan og vi ser frem til – sammen med jer – fortsat at ar-

bejde for en levende kirke i udvikling i Boeslunde. 

Første søndag i advent begynder et nyt kapitel for mit vedkommende, da 

jeg går på barsel. I løbet af min barsel flytter min familie og jeg til Østjyl-

land, da min mand har fået nyt arbejde, og hvor vi vil komme tættere på 

vores familier. 

Jeg har været utrolig glad for at være i Boeslunde og har mødt mange rare 

og spændende mennesker. Tak for en dejlig tid i Boeslunde og for hvert et 

møde og oplevelse jeg har haft med jer i sognet. 

Jeg ønsker alt det bedste for Boeslunde Kirke og by! 

Mange hilsner fra Majbrit  
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Kirkenyt – vinter 2015 

Januar 

Fredag d. 1. januar kl. 14.00 

Nytårsgudstjeneste, hvor menighedsrådet efter gudstjenesten byder 

på kransekage og champagne, og vi ønsker hinanden Godt Nytår! 

Søndag d. 10. januar kl. 10.30 

1. søndag efter Helligtrekonger 

Søndag d. 24. januar kl. 10.30 

Søndag septuagesima 

Februar  

Søndag d. 7. februar kl. 10.30  

Fastelavns søndag 

Efter gudstjenesten er der kirkekaffe 

Søndag d. 21. februar kl. 10.30 

2. søndag i fasten  

Gudstjenester på Boeslunde Plejecenter 
Torsdage i ulige uger er der enten andagt eller gudstjeneste på pleje-

center Møllebakken kl. 10:30 

Årets julegudstjeneste på Møllebakken er onsdag d. 23. december kl. 

14.00. Efter gudstjenesten er der kaffe og hygge. 



31 

 

Kirkenyt – vinter 2015 

Siden sidst i Boeslunde Kirke 
Høstgudstjeneste og Høstfest 

Søndag d. 27. september dannede kirken 

og præstegårdsladen rammerne om en 

festlig høstgudstjeneste og høstfest, hvor 

børn og deres forældre og bedsteforældre 

hyggede sig ved de forskellige værksteder.  

Kirke- og musikteater for børn 
Fredag d. 6. november havde vi besøg af 0.-

3. klasserne fra Boeslunde Skole og Lille Ege-

de Friskole, som så forestillingen ”David – 

superhelt i krig og kærlighed” opført af 

TRIOfabula. 

Vi er glade for at kunne fylde kirken med glade og nysgerrige børn og 

for skolernes opbakning og samarbejde. Vi ser frem til at Boeslunde 

Skole holder deres årlige julekoncert i kirken torsdag d. 17. decem-

ber, hvor alle er velkomne! 

Gospeldag 

Søndag d. 8. november fyldte dagens 

gospelkor og koret Absolute Gospel 

Singers kirken med sang og glæde! 

Dagen blev afsluttet med en festlig 

gospelgudstjeneste.  
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Kirkenyt – vinter 2015 

Kommende arrangementer 
Krybbespil og juletræsfest 

Søndag d. 13. december kl. 14.00 opfø-

rer 40 børn og unge fra kirkens kor årets 

hyggelige krybbespil. Alle er velkomne i 

kirken – det kræver ingen tilmelding.  

Efter krybbespillet er der kl. 15.00 jule-

træsfest i Præstegårdsladen.  

Entré: Voksne 25 kr. Børn gratis adgang.  

Der er godteposer og æbleskiver til bør-

nene og kaffe/the og æbleskiver til de 

voksne. Øl og vand kan købes. 

Tilmelding skal ske senest tirsdag d. 8. december til organist Mirella 

Kjærulff, tlf. 61 50 48 90. I år er der et begrænset antal pladser til jule-

træsfesten og tilmelding er derfor først til mølle. 

Foredrag 

Onsdag d. 3. februar 2016 kl. 19.00 er der sogneaften, hvor vi får 

besøg af forfatter og foredragsholder, Erik Lindsø, der med humo-

rens bid sætter tilværelsen under lup – også når han fortæller om sin 

tro følgesvend, Grundtvig.  

Vi glæder os til at byde velkommen til en aften med overskriften ”Til 

kamp mod dødbideriet. Grundtvig og livsbegejstringen  



33 

 

Kirkenyt – vinter 2015 

          Kvindetræf og Sang      

Til kvindetræf og sang i Boeslunde Kirke er alle velkomne! 

Vi er 16 kvinder i alderen 35 - 68 år som mødes ca. hver anden tors-

dag -  i alt ca. 16 gange om året. Vi kommer, når vi har lyst, tid og 

overskud – dvs. vi er ikke forpligtet til at møde hver gang. Vi kom-

mer, fordi vi synes det er hyggeligt og sjovt - ikke når det er en af de 

dage, hvor man ikke orker. Det eneste vi gør, er at give Anni besked 

senest onsdag aften inden vi mødes torsdag, så vi ved, at ingen går 

forgæves. 

                      

 

   

 

 

Når vi mødes, så synger vi med Mirella, eller vi nørkler med håndar-

bejde; alt fra strikketøj, til julepynt og til og fra kort eller bare til en 

sludder og en kop kaffe. Alt sammen i en hyggelig stemning. 

-Hvis du ikke "kan" synge, så kom alligevel - Mirella lærer dig det! 

- Hvis du kun vil strikke - så kom og strik sammen med os! 

- Hvis du kun vil synge, så kom de dage, hvor vi synger! 

- Her kan du få det, som du vil ha det! 
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I de kommende måneder mødes vi: 

Torsdag d. 28/1 kl. 19.00 hvor vi synger med Mirella: fællessang fra sang-

bogen, gospelsang og lidt korsang, men også musik til stilhed og efter-

tanke - vi nyder godt af roen i kirkerummet.  

På programmet er bl.a. Danser med drenge: "Aldrig undvære dig", Alex: 

"Hvad nu hvis", gospelsange f.eks. "This a little light of mine", og andre 

sange så som "Hvem kan sejle for uden vind", "Du som har tændt millio-

ner af stjerner" samt forårssange af Alberte, Anne Linnet – alt i alt et me-

get varieret program. Efter sangen er der en kop kaffe og mulighed for at 

nørkle. 

Torsdag d. 11/2 og torsdag d. 28/2 kl. 19.00: "nørkleaften”. 

Torsdag d. 10/3: Synger vi med Mirella. 

Ring og hør nærmere enten til kontaktperson Anni Kiellberg Madsen, tlf. 

61 27 60 67 eller Mirella, tlf. 61 50 48 90 

"Jeg troede kun, at jeg skulle synge en 

lille sang med jer til Kvindetræf, men nu 

er jeg også blevet bidt af at hækle - på 

samme måde tror jeg, at mange er jer er 

blevet rigtig glade for at synge. Dejligt at 

vi kan lære af hinanden og inspirere hin-

anden. Og hvor er I hyggelige at være 

sammen med. Jeg holder rigtig meget af 

vores aftner :)"  

Mirella 
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Boeslunde Kirke online 
Du kan finde Boeslunde Kirke på Facebook og her følge med i kirkens aktiviteter og 

gudstjenester. Søg efter Boeslunde Kirke! 

Klik også ind på www.boeslundekirke.dk, hvor du kan læse mere om kirkens aktivi-
teter og gudstjenester  

 

Kontaktoplysninger 
Sognepræst: Majbrit Billesø Rasmussen, M: mabr@km.dk,  

T: 23 64 34 97 (går på barsel fra d. 29. november 2015. I skrivende stund er vikaren 

endnu ikke fundet, men telefonnummeret til barselsvikaren er det samme!) 

Organist: Mirella Kjærulff, M: organist@stofanet.dk, T: 61 50 48 90 

Graver: Asger Hansen, M: boeslunde-graverkontor@mail.dk,  

T: 24 43 89 15 

De ansatte holder fri hver mandag! 

Menighedsrådsformand: Gitte Nyvang Hartmeyer,  

M: 58506860@mail.dk, T: 31 25 64 74 

Udlejning af Laden: Gertrud Kursch, M: gku@km.dk, T: 22 58 65 35 

Kan kontaktes via hjemmesiden eller telefonisk efter kl. 18.00 på hverdage. 

Fra 1. januar kontakt Lone Meyer, M: meyer1901@hotmail.dk, T: 61 28 81 88 

Kan kontaktes via hjemmesiden eller telefonisk efter kl. 18.00 på hverdage. 

http://www.boeslundekirke.dk
mailto:mabr@km.dk
mailto:organist@stofanet.dk
https://post.kirkenettet.dk/owa/redir.aspx?C=cEZaGiTX_kCev85G-W2ag-UG4MQ5_dEI-F2Tg5wPjn5_G6Mwvm3GvIAYbbtXf-AC_lp_hDnp_yY.&URL=mailto%3a58506860%40mail.dk
mailto:gku@km.dk
mailto:mayer1901@hotmail.dk
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING 
Formand/ 
Folkedans 
 

Birgit Falkenberg 
Kærebjergvej 20 
4242 Boeslunde 

58 14 03 34  
falkenberg.petersen@gmail.com 

  
  

Tina Frederiksen 
Neblevej 17 
4242 Boeslunde 

58 14 05 42 
fltf@frederiksen.mail.dk 

 Gymnastik & Børneidræt Bente Christophersen 
Boeslunde Byvej  158 
4200 Boeslunde 

26 29 07 91  
Bentor6372@gmail.com  

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 
 

Sekretær & PR Marianne Borgstrøm 
Kærebjergvej 23, 
4242 Boeslunde 

35 43 10 67  
janogmarianne@stofanet.dk 

Næstformand/ 
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 

Tennis og Fitness: Inger Frederiksen 58 38 52 67 

BGF hjemmeside: www.bogym.dk 

BOESLUNDE LOKALRÅD 
Formand Jens Klindt 41 86 28 02 nanaogjens@stofanet.dk 

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

Kasserer Elisabeth Eugster Lauridsen 24 94 56 60 snivsen@hotmail.com 

Webredaktør Jesper Lorentsen 22 87 30 00 jecoloma@stofanet.dk 

Sekretær Connie Lorentsen 22 87 30 00  jecoloma@stofanet.dk 

 Tina Larsen 27 62 51 53 larsen@dlgnet 

 Nis Lauridsen   

      

Lokalrådets hjemmeside: www.boeslundeinfo.dk   
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Næste nummer af Boeslunde Bladet udkommer i marts 2016 
Sidste frist for aflevering af indlæg er  søndag d. 21.02.2016 


