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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING 

Vintersæsonen er nu ved at være forbi og foråret forhå-
bentlig på vej og dermed er det også ved at være tid til vo-
res årlige generalforsamling, som i år afholdes 
 

onsdag den 13. marts kl. 19.30 
i Boeslundehallens cafeteria 

 
Vi håber rigtig mange vil møde op denne aften, det er jo je-
res forening og vi vil så gerne høre, om I mener, vi gør det 
godt nok eller om der er noget, vi skal ændre. 
 
Søndag den 24. marts har vi så afslutning for alle holdene, 
mød op til morgenmaden i Boeslundehallen og vær med til 
at gøre dagen festlig for gymnasterne, nærmere oplysnin-
ger følger fra de enkelte holds instruktører. 
 
Jeg vil gerne sige tak til alle jer, der har støttet op om for-
eningen, det gælder både aktive medlemmer, vore dygtige 
instruktører og ikke mindst mine kolleger i bestyrelsen – 
uden jer – ingen forening! 
 
Der er nogle hold, som fortsætter et par måneder endnu 
med sommergymnastik m.m., 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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http://www.bogym.dk/
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Sommergymnastik 2013 

 
Pas på din krop – styrk den 

Mandag 17.30 – 18. 45 
Start 8. april - slut 13.maj begge dage inkl. 

6 gange kr. 130,- 
 

50 + 
Onsdag 9.00 – 11.15 

Start 3. april – slut 29. maj begge dage inkl. 
8 gange kr. 130,- 

 

Forældre/barn 
Søndag 10.00 – 11.00 
Start 7. april – 26. maj 

8 gange kr. 130,- 

Hjælp! 
Vi søger en instruktør, der kan give en flok friske motionister sved på pan-
den…  
 
Dette nødråb kommer efter at vi har fået at vide, at Inger Frederiksen stopper fra 
næste sæson som instruktør for mandagsholdet: ”Pas godt på din krop – styrk 
den”. 
Det bliver et stort savn, men da det er en beslutning, Inger har taget, som vi ikke 
kan rokke ved, vil vi gerne her sige hende tak for den tid og de rigtig mange år, 
hun har hjulpet os med at passe godt på vores krop – og styrke den! 
Stor tak til Inger fra hele mandagsholdet! 
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING 

PAS PÅ DIN KROP - STYRK DEN! 
 
 
Sæsonafslutning - afslutningsfester = vinteren er 

på hæld, 

lyset og foråret nærmer sig og vi går en dejlig periode i møde. 

Samtidig har jeg besluttet at stoppe som instruktør på holdet her. 

Jeg bliver 65 til sommer og har valgt at trappe lidt ned, både med 

min salon og som instruktør. 

 

Så mandagsholdet stopper med mig som instruktør efter sommer-

gymnastikken, - men jeg fortsætter lidt endnu med onsdagshol-

det. 

Jeg vil gerne sige en stor tak til alle mine gymnaster,- det har altid 

været en fornøjelse at skulle af sted og "arbejde" med jer. 

KNUS INGER 

 
 

 
 

SOMMERGYMNASTIK 
17.30 –18.45  

 
Start mandag den 8. april 
Slut mandag den 13. maj 
I alt 6 gange, pris 130 kr. PS:  LADYWALK 

MANDAG DEN 27. MAJ 
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING 

50+ motion & velvære 
Onsdage kl. 9 i Boeslundehallen 

 

Vintersæsonen er ved at slutte, dagene bliver 

længere og forhåbentlig varmere, 

så vi kan glæde os til en god sommer.-- 

I har været rigtig flittige og fremmødet er som 

altid stort. -  

og det viser kun, at I er klar over, at skal krop-

pen fungere , så skal der trænes!!!!! 

. 
  

 

 

 
 

- Jeg er med på holdet! 

- stolegymnastikken hjælper dig op 
af lænestolen!  

Vi forlænger sæsonen (som vi plejer) 

med april & maj måned. 

Nogle vælger at slutte til afslutningen, 

mens andre er glade for sommersæ-

sonen. 

Så til alle der har lyst,  

mød op!!!! 

Start:3 april Slut: 29 maj = 9 gange 

Pris 130.00 kr. 

Hilsen Inger. 

Stolegymnastikken: vi motio-
ner roligt hele kroppen igennem 
med mange forskellige redska-
ber –vægte, bolde, ringe, og kan 
snakke og hygge samtidig! 
Man kan skifte mellem gulv 
(Ingers hold) og stole, når som 
helst man har lyst til det eller 
har brug for det! 
Hilsen Minna 
 



BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING 

7 

Fastelavnsarrangementet i hallen søndag den 

10.2.2013 blev en stor succes med besøg af rig-

tig mange børn og voksne. 

Flotte kostumer samt stor kreativitet var udvist af alle ud-

klædte. Det var svært for dommerne at vælge de kostumer, 

som skulle præmieres. Alt forløb som det skulle. I cafeen 

blev der solgt meget kaffe m.v. Ca. 190 fastelavnsboller 

blev langet over disken. 

En meget stor tak til alle de frivillige hjælpere, 

som brugte søndagen på, at få fastelavnsarrange-

mentet til at fungere. Uden alle jer - intet faste-

lavnsarrangement. 

Med venlig hilsen 

Form. f. Kulturudvalget 

Marianne Borgstrøm 
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Sommerbadminton 

kan spilles: 
 
Mandag: kl. 19-22 
                 
Tirsdag:  kl. 17-18 
 
Onsdag:  kl. 16-22 
 

Tilmelding Sommerbadminton. 
 

Onsdag d.20 marts   
kl. 19.00  

i klublokalet 
For vinterspillere er sommerbadminton 

gratis 
For nye medlemmer 150 kr.  

Badmintonsæsonen er ved at være slut og badmintonudvalget vil 
sige mange tak til gamle og nye medlemmer for en rigtig god sæ-
son. Ved vores  ”Guleærterstævne” d. 26 jan. var der igen i år 
stor tilmelding, men der er plads til flere, hvis nogen får lyst til at 
deltage næste gang. 

Vores 2 veteranholds pulje er ikke færdigspillet endnu, så på nuværende 
tidspunkt kender vi ikke deres placering. 
 

Sidste spilledag i vintersæsonen for voksne er  

fre. d.22 marts / man. d.25 marts og ons. d.27 marts. 

Badminton  
voksne 

PS. Sæt x i kalenderen Skærtorsdag d.28.marts.   
Vi afholder vores årlige doubleturnering. 
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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.27 marts.  

  
Kontaktpersoner: 
 
Badmintontider/turnering:  Ole Jensen tlf. 58140266 – 21763798  
                                                 b.o.jensen@os.dk 
 
Boldsalg:  Ole Jensen, Neblevej 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 

Badminton 
børn  



HÅNDBOLDAFDELINGEN 
 
Så er julen vel overstået og sæsonen er godt i gang igen. 
 
Det går godt for vores 2 damehold og 1. holds herrerne.  2. holds herrerne 
vinder ikke så meget, men har et godt sammenhold med godt humør og 
de kæmper godt. 
 
Vi har fået en hjælpetræner til damerne, så Vagn kan trække vejret lidt 
ind imellem. Vi håber på sigt, at hjælpetræneren måske kan overtage det 
ene hold helt. 
 
Det er dejligt, selvom vi er midt i en sæson, at der stadig 
kommer nye spillere til, både herrer og damer. 
Så husk, har du lyst at prøve kræfter med os, så kom og 

vær med, uanset om du er begynder eller øvet. 

 

 

 
 
 
 
 

 

Forårshilsner 

Håndboldafdelingen 

BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING 
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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 

Få nu bare snøret 
skoene og kom af 
sted! 
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FASTELAVNSFEST  
10.02.13 

Se også side 7! 

Trængsel ved indgangen.. 

En 
”anderledes” 
konferencier... 

Catwalk... 

Tøndeslagning... 

De voksne ville også lege med... 
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING 

Folkedans 
Det er ved at være slut på denne sæson, vi har sidste dan-
seaften torsdag den 4. april. Vi skal dog lige holde vores år-
lige Åbent Hus arrangement 7. marts først. 
Vi har i denne sæson været ca. 20 aktive dansere, som har 
haft nogle hyggelige torsdagsaftener sammen med vores 
dygtige instruktør John Pedersen og med levende musik fra 
vore utrættelige spillemænd Bent Andersen og Erling Øster-
gaard, som i år har fået hjælp af Ronald på violin, det har vi 
også nydt rigtig meget. 
Tak til jer alle og velkommen igen til en ny sæson sidst i 
september – og skulle vi så alle sammen prøve, om vi ikke  
kunne få flere med!  

Venlig hilsen 
 

Birgit  
 

 

TENNIS 

Den udendørs tennissæson starter i år lørdag 20. april kl. 14-15, 

hvor der er tilmelding og betaling. Prisen er 400 kr. for voksne 

og 250 kr. for børn. 

På åbningsdagen kan man blive introduceret til vores startpak-

ker, 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 medlem-

merne.  

Hilsen Bodil, tlf. 30 70 53 10                       Velkommen på tennisbanerne 
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Ordensregler for Fitness 

1. Kontingent 100,- kr. pr måned. Minimum 1 måned 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. Så længe du har nøglen, er du medlem og skal betale 100 

kr. pr. måned. Hvis du ikke vil træne mere, skal du melde fra 

ved at aflevere nøglen til Dorthe. 

5. Kun betalende må være i rummet! Der kan købes gæstekort 

hos Dorthe for 20 kr. pr. gang.   

6. Misbruges nøgle og fitnessmaskinerne medfører det bortvis-

ning.  

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

overholde dette for børnenes skyld.  

8. Når du forlader rummet skal døren låses (lyset slukker selv). 

Forlad rummet som du ønsker at modtage det! 

9. Der ophænges medlemsliste 

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 

Vi har maskiner, så hele 
kroppen kan trænes! 
Sidste nyt: LØBEBÅND 

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



Spil TENNIS  
I BOESLUNDE 
Ring til 30 70 53 10 

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  

Algade 32   4220 Korsør  
Tlf. 58 37 27 14 

 



CAMPINGGÅRDEN MADSORASK 

Udlejning af små maskiner 

Tlf. 58 18 81 11 

Rennebjergvej 110 
4242 Boeslunde 

Telefon 58 14 02 08 

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 
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Som mange måske ved har der været lidt avisskriveri på det sidste om 
trænersituationen i BB, men sagen er, at  Lars Ole har sagt op pr. 1/1 
2013. 
Vi har fået en ny træner duo på plads og det er et par gamle kendinge, 
nemlig Leif Hansen og Ole Johansen med Niels Ettrup som medhjælper. 
Så velkommen til de nye trænere! 
 
Vi har haft nogle indendørs arrangementer her i vinter og jeg vil sige en 
stor tak til dem som har hjulpet boldklubben med at få dem til at køre. 

 

Tusind tak for hjælpen ! 

 

Med venlig hilsen 

BB formand 

 Flemming Olsen 

TRÆNERSKIFTE 

Formandens ord... 
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.  
Tak for endnu en god indendørs sæson! 

Vi har som vanligt trænet flittigt torsdag eftermiddag, med 

et rigtig godt fremmøde. 

 

 

 

 

 

 

 

Vi  har haft to hold med i DGI’s turnering - i U11 og U12 rækken. U11 

drengene sluttede som nr. 4 ud af 5 hold og U12 som nr.  5 ud af 7 hold. 

Ens for begge hold var, at forsvarsdelen fungerede fint, men at vi ikke var 

gode nok til at score mål. Derfor blev det til en del tætte kampe med smalle 

nederlag til følge. 

Men som altid har drengene holdt humøret højt . 

 

 

Drenge  
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BOESLUNDE BOLDKLUB 

D. 26. januar var vi til et stævne i Storebæltshallen, hvor vi mødte 

Halsskov, Vemmelev og IF62. Vi havde 2 hold med, og sluttede 

som nr. 1 og 2 – Godt gået drenge! 

 

 

 

 

 

Udendørs er vi i skrivende stund , i tæt 

samarbejde med Halskov, ved at danne 

en lokal pulje, som gerne skulle give en 

masse jævnbyrdige kampe inden for kort 

afstand, hvilket vi har savnet i efteråret. 

 

Mht. udendørs træningstider, så vil der komme opslag op ved 

Brugsen, og de kan også ses  på vores hjemmeside 

Drenge  

Mange boldhilsner  

fra  

Rene, Stefan og Allan 
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BOESLUNDE BOLDKLUB 

 
NU SKAL SPILLETØJET I BRUG ! 

 
 

 
OP VVS valgte at gi-
ve boldklubben et helt 
nyt sæt Adidas spille-
tøj, som ikke alene er 
faldet i god jord, men 
som også var utrolig 
nødvendigt. Det gamle 
spilletøj var meget 
slidt og brugt.  
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BOESLUNDE BOLDKLUB 

Boeslunde Boldklub Generalforsamling  
26. februar 2013 

Boeslunde Boldklub afholdt generalforsamling  
 

tirsdag den 26 februar kl. 19.00  
 

Dette var efter at Bladet var gået i trykken, så I 
må forhøre jer hos bestyrelsen for at høre, hvor-

dan det gik. 
 

Boeslunde Boldklubs Bestyrelse 



VENLIG HILSEN 
JACOB 

OG 
DET ØVRIGE PERSONALE!  
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- Kom og vær din egen ”købmand”! 
På plænen ved OK tanken kan du sæl-
ge/købe alt. 
- Vi har pladsen, du har ”lopperne”! 
Der er ingen tilmelding og du skal selv 
medbringe, hvad du skal bruge af bor-
de og stole mm.  

4 lørdagsarrangementer i sommerhalvåret: 

Lørdag den 25.05, 29.06, 27.07, 31.08 og 28.09 

 

GRISEFEST! 

Sæt allerede nu x i 
kalenderen og reser-
ver aftenen til lokal 
hygge, god mad og 
god musik! 

LOPPEMARKED 

 

Den 23. august vender den savnede ”grisefest” tilbage 
på pladsen bag Brugsen. 
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LEGEPLADSEN 

 

Datoen for første spadestik til legepladsen er tæt-

tere på end nogensinde før.  Vi har fået yderligere 

sponsorater fra SK forsyning, gymnastikforenin-

gen og boldklubben, og i skrivende stund er vi i 

gang med ansøgningen om byggetilladelse.   

 

 

Vi håber på at der står en færdig legeplads en 

gang i løbet af foråret, men inden da får vi nok 

brug for lidt hjælp til udgravningen. Det vender 

vi tilbage om, når byggetilladelsen er i hus. 

Siden sidst...  

Beløb over 3000,- 
får en mindeplade!  
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Boeslunde Lokalråd 

Sodavandsdiskotek  

Sidste sodavandsdiskotek i Laden var en stor succes, og vi er 

i gang med at forberede næste diskotek.  

Det bliver den 24. maj, så sæt allerede nu kryds i kalenderen. 
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FÆLLES HJEMMESIDE 
 

Samarbejdet mellem alle byens foreninger udmønter sig 

snart i det første fælles initiativ.  

Vi er i gang med at få udarbejdet en ny hjemmeside hvor 

man kan læse om alle byens foreninger og via links kom-

me ind på de enkelte foreningers hjemmeside.  

Hjemmesiden vil også indeholde en aktivitetskalender, hvor alle forenin-

ger skriver aktiviteter og arrangementer ind, så det hele 

er samlet i én kalender med overblik over alt hvad der 

foregår i byen. 

Formand Leo Thonesen 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i 

Boeslunde Lokalråd 

Tirsdag d. 12. marts kl. 1900 

i hallens cafeteria. 

Dagsorden jf. vedtægterne som kan ses på  

”boeslundeinfo.dk” 

m.v.h. 

Bestyrelsen 
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Nyt fra kirken 
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Gudstjeneste-oversigt:  

Torsdag d. 14. marts: 

Påskespil  kl. 17.00. Børne - og pigekoret vil med sang 

og drama fortælle påskens historie. 

Søndag d. 17. marts:  
Ingen gudstjeneste  

Søndag d.24. marts:  
Palmesøndag: kl. 10.30.                
Vikarierende præst: Anne Kathrine Hauge 

Torsdag d. 28. marts:  
skærtorsdag   kl. 19.00  Vikarierende 
præst: Ane Kathrine Hauge. Efter 
gudstjenesten er der kaffe i Sognehu-
set.  

Fredag d. 29. marts: 
Ingen gudstjeneste  

Søndag d. 31. marts: 
påskedag kl. 10.30  

Da sognepræst Niels Andersen er sygemeldt er der mange 
uregelmæssigheder mht. gudstjenester i Boeslunde kirke. 
Kirkebladet udkommer ikke i denne periode, men der vil 
løbende komme annoncer i Skælskør avis. 
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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 

Lokalrådets hjemmeside: www.boeslundeinfo.dk   

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 
Kærebjergvej  
4242 Boeslunde 

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 

mailto:falkenberg.petersen@gmail.com
mailto:falkenberg.petersen@gmail.com
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