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FASTELAVN i Boeslundehallen, 19. 02.12 

6 catwalk 

6 tøndeslagning 

6 underholdning 

BOESLU�DE GYM�ASTIKFORE�I�G 

Så er der allerede snart gået endnu en sæson i vores forening. Jeg vil der6

for gerne sige 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! 

 

Der er et par hold, som fortsætter et par måneder endnu med sommer6

gymnastik, se nærmere inde i bladet og hold også øje med opslagstavlen 

ved Dagli’Brugsen samt vores hjemmeside: www.bogym.dk 

Venlig hilsen 

Birgit Falkenberg 
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Så er det tid til den årlige generalforsamling, der afholdes 
onsdag den 21. marts kl. 19.30  

i Boeslundehallens cafeteria 
Dagsorden iflg. vedtægterne.  

 
I år har vi rigtig brug for din hjælp, da vi har hele 4 personer 
på valg for to år samt 1 for et år. så kunne du tænke dig at 
gøre en indsats i foreningen, så lad os høre fra dig.  
Man skal ikke være bange for at komme til at stå alene med 
noget, da vi altid er vant til at hjælpe hinanden og har ca. 5 
bestyrelsesmøder om året. 
 



BOESLU�DE GYM�ASTIKFORE�I�G 
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Fælles morgenmad Fantastiske opvisninger 

Billetter kan købe hos 

hold instruktørerne 

fra den 20. februar  

Pris pr. gæst kr. 20,� 
Gymnaster gratis 

Klokken 90061200 

Søndag 25. marts 

Gymnastik 

afslutning 

i Boeslundehallen 
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Boeslunde Lokalråd 

Formand: Jens Klindt 

Næstformand: Henriette Ekberg Kiaulen 

Sekretær: Jane Gammelgård Hansen 

Kasserer: Pia Ekberg 

  Leo Thonesen 

 Frank Hansen 

 Webredaktør: Lars Mejdahll 

  

Nuværende medlemmer: 



Kom til lokalrådets  

GE�ERALFORSAMLI�G 

 onsdag d. 14. marts  

kl. 19.00  

på  

BOESLUNDE SKOLE 

Boeslunde Lokalråd 
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BOESLU�DE GYM�ASTIKFORE�I�G 

Sommergymnastik 
Da påsken i år falder først i april, er opstart af sommergymnastikken 
følgende: 
 
Pas på din krop – styrk den 
Mandage kl. 17.30618.45  fra d. 16. april til d. 21. maj.   
Pris kr. 130,00 (6 gange) 

 
50+ Motion og Velvære M/K   
Onsdage kl. 9  fra d. 11. april til d. 30. maj.  Pris kr. 125,00 (8 gange)  

VIL DU PRØVE… SÅ LÆS HER! 
 
På begge hold prøver jeg at motivere jer til kropsbevidsthed og på 
den måde til et bedre velbefindende, ved tilfredsheden ved at bru6
ge sin krop! 
Hertil får I hjælp af god musik og diverse redskaber, som fx store 

bolde, stepbænke, håndvægte og forskellige ”pudsige indfald”!!! 

 

VI GØR DET VI KA�! 

Alle er velkomne! 

 

 
Hilsen  
Inger 
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BOESLU�DE GYM�ASTIKFORE�I�G 

PAS PÅ DIN KROP   STYRK DEN! 
 

 
Tak for en god sæson, 6 godt fremmøde, 6 godt gå 

på mod, 6 og godt humør! 

Det er rigtig dejligt, at I vil deltage i BGF’s 

”opvisning/fremvisning”, det giver måske andre 

lyst til at deltage??? 

Husk det kan godt være sjovt at røre sig! 

 

Sæsonen slutter mandag den 26. marts (dagen efter opvisning)…. Pause 

til sommergymnastikken begynder den 16. april (efter påske), så i år kan 

der kun blive 6 gange. 

 
  Hilsen Inger 

 
 

 
 

Vil du vide mere  
RING til INGER  

58 38 52 67 

BEMÆRK! Ny tid: 17.30 6 18.45 
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Mht. legepladsen så vil jeg ikke trætte jer så meget me6

re 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 opfø6

rer den til foråret. Vi har sendt breve til en masse firma6

er og følger op på dem løbende. Søger diverse steder 

m.m. Men skulle en af jer være så heldige at få 

den store gevinst så tænk gerne på os ;6) 

Som opfølgning på renoveringen af Mindepar6

ken, kan jeg nævne, at der (for en gangs skyld) 

var hurtig udrykning fra kommunens side. Der 

er blevet klippet til så parken tager sig godt ud 

og der er blevet opsat 2 flotte borde6bænke 

sæt. Mht. ”Jungle/Tarzan bane” på toppen så 

venter vi svar på hvad det bliver til. 

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 som holdes  onsdag den 14. marts.. (Se side 

20) 

På lokalrådets vegne 
Jens Klindt 
Formand 

Boeslunde Lokalråd 
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Hermed en lille opdatering på hvad der rører sig i lokalrådet.  

Under skrivningen af dette indlæg sidder mange 

af os, stadig og venter i spænding på, hvad politi6

kerne i Slagelse beslutter sig for med hensyn til 

vores lille skole. Der er kommet mange forskelli6

ge udmeldinger fra de forskellige politikere igennem den seneste tid. Det 

er ikke bare partierne der er uenige men også internt i de forskellige parti6

er er der forskellige udmeldinger. Senest har Steen Knuth meldt ud at han 

blot ønsker at lukke to skoler, Vestermose og Tårnborg, hvilket heldigvis 

ikke er i overensstemmelse med de 4 forslag som er fremlagt af ”Center 

for Skole” til BUI6udvalget. Så intet er åbenbart afgjort endnu. Måske, når 

bladet her udkommer,  er der en afgørelse, lad os håbe på det og lad os hå6

be det er en der tilgodeser vores lille samfund. 

Skulle afgørelsen nu gå os imod, hvad vi ikke håber, så lad os blive ved 

med at stå sammen og huske på alle de andre gode ting vi har her i byen. 

Lad os bevare den store tilslutning til vores lokale idrætsforeninger, lad os 

støtte Brugsen og børnehaven. Bak op om de forskellige initiativer der 

igangsættes og allerede er i gang, det være sig Skt. Hans, Fastelavn, As6

faltbal, Børneloppemarked, folkedans, børnekor og meget andet. 

 

Boeslunde Lokalråd 
BOESLU�DE GYM�ASTIKFORE�I�G 
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Husk vi nyder 1 kop kaffe 

efter gymnastikken 

50+ motion & velvære 
 

HER skal også lyde en stor tak for et flot og me6

get stabilt fremmøde. Det er en fornøjelse og me6

get motiverende for mig at møde en flok glade 

50 +++ gymnaster hver onsdag.  

 

 

Alle gør hvad de kan, og det er meget, som alle vil få at se til opvisnin6

gen, hvor også rigtig mange af jer 50+’er kommer. TAK FOR DET! 

 
  

HILSEN  INGER 
 

 
 
 
 
 
 
Gulvhold:Inger Frederiksen      Stolehold:Minna Rasmussen 
               58 38 52 67                                     58 14 03 38 



BOESLU�DE GYM�ASTIKFORE�I�G 
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Badmintonsæson  2011 – 2012  

Badmintonsæsonen er ved at være slut og badmintonudvalget 
vil sige mange tak til gamle og nye medlemmer for en rigtig 
god sæson.  
Vores 2 veteranholds puljer er ikke færdigspillet endnu, så på 
nuværende tidspunkt kender vi ikke deres placering. 

Sidste spilledag for voksne er henholdsvis mandag d.26 
marts,  fredag d.30 marts og onsdag d.4 april. 

For dem som ikke kom i gang med at spille i vintersæsonen, 
er der stadig håb. Vi starter sommerbadminton ons. d. 11 
april. Spilletiderne er onsdage kl. 16.00 622.00 

   

 

PS. Sæt x i kalenderen 

 
 

Lørdag d.31 marts 2012: Doubleturnering (påskestævne) 

Tilmelding  

Sommerbadminton. 

Ons. d.28  marts  kl. 

19.00 i klublokalet 

For vinterspillere er  

sommerbadminton gratis 

For nye medlemmer 150 kr.  

BOESLU�DE BOLDKLUB 
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BRUGSERcup 
9. februar 2012 

Nr. 1  

Nr. 2 

Nr. 3  

Traditionen tro har der har 
været en afslutningsaften 
indendørs, for seniorer og 
veteraner. 
 I år deltog 23 spillere. 
Her er vinderholdene: 

Navnet er til minde om Lars 
Hansen ( Brugser ) som sad 
mange år i BB’s bestyrelse 
og næsten altid var når  der var 
fodbold enten inde eller ude. 



BOESLU�DE BOLDKLUB 
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Søndag den 12. februar var der mønstring for seniorer.  

Det var ikke det store antal personer som mødte frem , 

men det var også  søndag.  

I år skal der gerne kæmpes for at komme op i serie 2 for 

førsteholdet og for andetholdet gælder det om at blive i 

serie 4. 

Førsteholdet  ligger i midten af rækken, ikke dårligt, da det kun er få po-

int, der er imellem top og bund. Så med to vundne kampe  mere ville 

holdet ligge i top. 

Andetholdet vandt deres række i efteråret ( TILLYKKE til spillere og træ-

ner ), så i foråret 2012 spiller de i serie 4B, og der skal de kæmpe for at 

blive. 

Så kom op og kig når der er hjemmekampe, der skulle gerne blive nogle 

gode kampe at se på og det er altid godt med opbakning. 

Jeg vil også sige TAK for hjælpen til alle de frivillige, som har hjulpet os i 

2011. Det er dejligt, når der er en ekstra hånd til at hjælpe.  

 

Mvh Flemming Olsen 

BOESLU�DE GYM�ASTIKFORE�I�G 
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BØRN: 
 

Onsdag   16.oo – 17.oo  Miniton  for 4 6 9 årige  
Træner:  Lonnie Frederiksen             

 
Onsdag  17.oo – 18.oo Juniorhold  

Træner:  Signe Jensen og Gitte Hansen  
 

Vi siger tak til vores børnetrænere, som gør en stor indsats for 

at lære vores 2 børnehold, at det er sjovt at spille badminton.   

Sidste spilledag for børnene  ons. d.28 marts.  

 
Badmintonsæson  2011 – 2012  

  
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 6 22278407  atte6
rup.auto@mail.dk 
Gitte Hansen tlf. 58191475 – 25211122  ravnemarken47a@msn.com 

Signe Andersen tlf. 58167029 – 29254520  privat@billigsport24.dk 



HÅ�DBOLDAFDELI�GE� 
 

Sæsonen er snart slut og herreholdet og dame serie 4 ligger begge pt. 

på flotte 2. pladser.  Dame serie 2 ligger pt. nr. 6 

Damerne har spillet Øst Pokalturnering, som de desværre tabte. 

Vi har i år mange herrespillere. Det er rigtig dejligt, der er kommet så 

mange nye spillere, (især unge)  så det ikke kun er på dame holdene, 

der er mange spillere. 

Det giver synlige resultater, når der også kan trænes ordentligt. 

 HUSK der er altid plads til nye spillere, både herre6  og damespillere, 

øvede som begyndere. 

Sidste år trænede vi videre, da sæsonen var færdig og 

det gav positivt resultat i sommerhåndbolden.         

Vi regner med igen i år at forsætte træningen indtil 

sommerferien. 

Der er i skrivende stund ikke taget stilling til, hvor 

mange hold, der skal tilmeldes sommerhåndbold. 

Mvh 

Håndboldafdelingen 

 

BOESLU�DE GYM�ASTIKFORE�I�G 
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tirsdag kl. 19620.30 damer 

tirsdag  kl. 20.30622 herrer 

fredag  kl. 19620.15  damer  

TRÆNINGSTIDER 

fredag Kl. 20.15621.45 herrer 

få nu bare snøret sko�

ene og kom af sted! 
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) Og så det årlige  
hjertesuk  

fra Boeslundehallen:  
 

Kære forældre! 
 
Der er tilsyneladende igen ret mange 
børn, der må være kommet hjem uden 
overtøj, trøjer, bukser, sokker m.m. 
eller også har de glemt sportstøjet el)

ler håndklædet m.m. 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.  
Det bliver i øvrigt fjernet inden sommerferien.  
 

Vi har også en del nøg)
ler og smykker m.v., som du 
kan se noget af gennem vindu)
et til kontoret. Så giv 
os lige besked, hvis 
du kan genkende no)
get af det. 
 

Venlig hilsen 
Birgit Falkenberg 

Mangler der ikke noget hjemme i skabet…..! 
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Tilmelding og betaling til Dorthe Hansen Sønderupvej 8, 4242 Boeslunde 
Tlf. 58 14 01 20  E mail: dorhan@hansen.mail.dk  

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 50 

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 døren låses (lyset slukker selv). 

Forlad rummet som du ønsker at modtage det. 

7. Der ophænges medlemsliste.  

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

 
 HUSK  

OVERDRIV ALDRIG  6ANSVARET ER DIT 

HUSK AT AFLEVERE DIN NØGLE NÅR DU IKKE TRÆNER MERE 

BOESLU�DE GYM�ASTIKFORE�I�G 

 
Da jeg tidligere har anvist fit�

nessrummet, hjælper jeg gerne 

evt. nye brugere eller andre, 

som har brug for hjælp. 
 

Hilsen Inger Frederiksen 

58 38 52 67 

BOESLU�DE GYM�ASTIKFORE�I�G 
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Folkedans 

 
Så er det ved at være slut på denne sæson, vi har sidste danse6
aften torsdag den 22. marts. Vi har i år lovet at give et par prø6
ver på vores danse ved gymnastikafslutningen søndag den 25. 
marts, så kom og kig og få evt. lyst til at være med næste sæ6
son. 
  

Vi har i denne sæson været ca. 26 aktive dansere, som har haft nogle hyggeli6
ge torsdagsaftener sammen med vores dygtige instruktør John Pedersen og 
med levende musik fra vore 2 utrættelige spillemænd Bent Andersen og Er6
ling Østergaard. 
 
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!  
 

Venlig hilsen Inger, Ole og Birgit. 

TENNIS 

Den udendørs tennissæson starter i år lørdag 21. april kl. 14615, hvor der er tilmel6

ding 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. 

Børn og juniorer: Der bliver en fast ugentlig træningstid, som er gratis 

for medlemmerne. Det bliver mandag 16.30618.00  

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



Blomstergården 
v/ Aase Clausen 

Carl Medingsvej 3, 4230 Skælskør 

Tlf. 58 19 61 44 

 

  

  

BB  
6 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 

Tømrer6, snedker6 og glasarbejde 
Boeslunde 

23 20 29 42 
www.tkj.dk  

Nytorv 10, 4200 Slagelse 
Ttf. 58 37 00 43 6 fax 58 52 90 88 
Annoncemail: ann.ks@sondagsavisen.dk 
Redaktionen: red.ks@sondagsavisen.dk 
 

  

  

  

  

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

 

  

  

 MI�ISALO�E�  
V/ Inger Frederiksen 

Gryderupvej 155 
 Telefon 58 38 52 67 

Spil TENNIS  
I BOESLUNDE 
Ring til 30 70 53 10 

 

Husk at 
Husk at 
Husk at Husk at     

være glad!
være glad!
være glad!
være glad!    

Den glade 
   Vinduespudser 
     v/Frank Andersen 

Boeslunde 
Mobil 40 81 72 58 

Boeslunde 

Gymnastikforening 

Foreningen med  
mange muligheder! 


