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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Denne sæson er nu ved at være forbi, vi er nået marts og
dermed er det også ved at være tid til vores årlige generalforsamling, som i år afholdes
onsdag den 12. marts kl. 19.30
i Boeslundehallens cafeteria
Vi vil så gerne høre, om I mener, vi gør det godt nok eller
om der er noget, vi skal ændre og håber derfor at se rigtig
mange af vore medlemmer. Har du mod på at være med til
at præge gymnastikforeningen, så hold dig ikke tilbage, vi
vil meget gerne have nye i bestyrelsen.
Søndag den 30. marts har vi afslutning for alle holdene, se
nærmere inde i bladet.
Jeg vil gerne sige tak til alle jer, der i sæsonens forløb har
støttet foreningen, 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 skabet udenfor Dagli’Brugsen samt vores hjemmeside: www.bogym.dk
Venlig hilsen Birgit
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Afslutning på vintersæsonen
søndag den 30. marts
Vi starter kl. 9.00
med morgenmad til

Kupon til
m
hos de resp orgenmad kan købe
s
ektive træn
ere!

kl. 10.00 hvor et festfyrværkeri af en opvisning begynder, med ikke mindre end tre gæstehold .... og de ringer stadig ind fra det
ganske opland for at være med... så vi knokler for at lave en super oplevelse for vores
gymnaster og deres familier.
Hold på afslutningsdagen:

forældre/barn,

Regnbuerne

Springholdet

Parkour

50+ Motion & Velvære

Folkedans

Masala Bhangra
Gæstehold: showhold fra Vestermose if og flere!

Alle interesserede er velkomne!
- gratis adgang til opvisningen!
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING
50+ motion & velvære
HER KØRER DET BARE DER UD AF------------

Vi er fortsat en stor

flok motionister, som mødes til morgengymnastik hver onsdag
kl.9.00 Men jeg tror også på, at der er mange nye "efterlønnere"
som ikke er kommet i gang, men havde godt af det, selvom de mener de er i god form! (det er de nok også) men mange aktiviteter er
meget ensartede, og alderen gør at vi har rigtig godt af at få hele
kroppen arbejdet i gennem.
KOM OG PRØV--DET ER IKKE FORSENT -VI STARTER
FORÅRS SÆSONEN
ONSDAG D:2 APRIL kl. 9.00
SLUTTER: ONSDAG D.28 MAJ

Har du ondt i knæ/hofter/skulderen eller andre skavanker, så kom
alligevel, der er flere som skifter på holdene d.v.s. gør det de kan
hos mig , og flytter over hos Minna (stoleholdet) eller omvendt. og
tro nu ikke at stolegymnastik ikke er funktionelt, det er det i høj
grad......
-TIL DEM SOM FRAVÆLGER FORÅRSGYMNASTIK: HILSEN OG TAK FOR EN
GOD SÆSON!
- OG PÅ GENSYN OG VELKOMMEN TIL DEM SOM FORTSÆTTER OG EVEN-

INGER 58 38 52 67

TUELLE NYE!
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

For unge og
voksne:

Mandag
19
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-20

BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Masala Bhangra®
Første sæson i Boeslunde og sikke en modtagelse!!!
Det største registrerede hold i verden er i Boeslunde gymnastikforening! Det er så flot og overvældende!
Jeg har nydt at undervise i vores skønne hal hver mandag i denne
sæson!
Derfor har jeg valgt at lave et sommerhold , hvilket betyder at der
vil være Masala Bhangra Workout i april og maj måned også!
Dette bliver mandag fra 19-20, vær opmærksom på at det er en
NY sæson med ny betaling (120 kr.)
Find mig på facebook under Masala Bhangra Boeslunde, hvis du
sidder med nogle spørgsmål.
Tak for denne sæson
og på gensyn!
BALLE BALLE !
Christina
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING
TENNIS

Caroline Wozniacki kommer ikke, -men hvis hun kendte de dejlige tennis-

baner i Boeslunde ville hun helt sikkert komme!
Vores 2 baner ligger våde og mosgroede hen, men når forårssolen har fået
tørret dem lidt og faren for nattefrost er nogenlunde overstået, bliver det øverste lag grus taget af og nyt lagt på. I den næste tid skal der vandes og tromles
på skift, og hvis vi er heldige med vejret kan vi starte udendørssæsonen
lørdag den 12. april kl. 14!
Tennisafdelingen har lidt ketsjere til alle aldersgrupper og vi har bolde til låns, så det er bare med at komme og prøve!
Ring til Bodil på tlf. 30 70 53 10, hvis du vil have flere oplysninger
eller melde dig ind selv om du ikke kan komme på åbningsdagen!
Hilsen og på gensyn! Bodil
Folkedans
Det er ved at være slut på denne sæson, vi har
sidste danseaften torsdag den 27. marts Vi skal
dog lige holde vores årlige Åbent Hus arrangement torsdag den 6. marts først, så velkommen
her til at danse med eller bare kigge på, tag kaffen med, vi serverer kagerne!
Vi har i denne sæson været ca. 22 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 Østergaard, som også 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 kan
få flere med!
Hilsen Birgit
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING
HÅNDBOLD
Siden sidst:
Så er julen vel overstået, men der er ikke spillet så mange
kampe i skrivende stund.
Herrerne og 2. holds damerne er kommet i nye rækker efter jul, begge i Arækker, det betyder nogle længere køreture bl.a. til Brøndby, Herlev og
Greve, og noget mere modstand.
1. holds damerne kører videre i samme pulje og ligger pt. på en 5. plads.
Både herrer og damer har deltaget i pokalturnering med både gode og mindre gode kampe og begge hold er nu ude af denne turnering.
Det er dejligt, at selv her midt i sæsonen, kommer der nye spillere til, både
herrer og damer, så vi satser på , at vi igen til næste år har to herrehold.
HRØ (Håndbold Region Øst) har været på besøg i klubben og talt med
vores trænere om forskellige idéer til nytænkning og udvikling af klubben.
Husk det er aldrig for sent at starte op,
øvede som begyndere,
vi har plads til alle!
Forårs hilsner
Håndboldafdelingen

Træningstider
Damer: Tirsdag kl. 19.00 – 20.30
Fredag kl. 19.00 – 20.15

Herrer: Tirsdag kl. 20.30 – 22.00
Fredag kl. 20.15 – 21.30

Målmandstræning tirsdag kl. 18.30 – 19.00
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING
Badminton
Vi er nu gået i gang med den sidste måned af vintersæsonen,
så badmintonudvalget vil sige mange tak til gamle og nye
medlemmer. For dem som ikke nåede at komme i gang med
at spille, er der stadig håb! Vi starter sommerbadminton ons.
d. 2. april.
Sidste spilledag i vintersæsonen for voksne ons. d. 26
marts / fre.d.28 marts og man. d. 31 marts.
Tilmelding sommerbadminton ons. d. 26 marts kl. 19.00 i
klublokalet.
Tider til sommerbadminton: onsdag kl. 16-22
For vinterspillere er
sommerbadminton gratis.
Sæt X i kalenderen.
Nye medlemmer kr. 150
Lørdag d. 5 april 2014
Doublestævne for børn/voksne med
efterfølgende spisning.
De 3 Turneringshold består
af:
40+Veteran D.
med 2 damer + 4 herrer
m. 9 doubler i hver kamp.
55+Veteran
med 2 damer + 2 herrer
m. 4 doubler i hver kamp.

D. 25. januar blev der holdt
”Guleærterstævne”

45+Veteran HD.
Med 4 herrer
m. 4 doubler i hver kamp.

med 20 spillere og 33 spisegæster.
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING
Badminton
børn
For vores 2 børnehold er det også ved at være
slut med træningen, sidste spilledag er onsdag
den 26 marts. En stor tak til de børn som mødte op for at spille, samt en tak til deres trænere.

Kontaktpersoner:
Badmintontider/turnering. Ole Jensen tlf. 58140266 / 21763798
b.o.jensen@os.dk
Boldsalg. Ole Jensen, Neblevel 22, tlf. 58140266 / 21763798
Børnetræning. Lonnie Frederiksen tlf.58140512 / 22278407
atterup.auto@mail.dk
Gitte Hansen tlf. 58191475 / 25211122
ravnemarken47a@msn.com
Signe Andersen tlf. 58167029 / 29254520
privat@billigsport24.dk
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING
- lidt hjertesuk fra Boeslundehallen:

Kære forældre!
Der er også i år ret mange børn, der må være kommet hjem uden overtøj,
trøjer, bukser, sko og sokker eller også har de glemt sportstøj m.m. hos
os.
-Kig i de to store kasser i forhallen næste gang, I kommer i hallen, det
kunne jo være, I kan genkende noget af tøjet, skoene eller taskerne.
-Det bliver i øvrigt fjernet ved sommerferiens begyndelse.
Vi har også en del nøgler og smykker m.v., som du kan se noget af i vinduet til det lille kontor. Så giv os lige besked, hvis du kan genkende noget af det.
Venlig hilsen Birgit Falkenberg

NOGET AT TÆNKE OVER
HVIS VI FORTSAT SKAL HAVE
FITNESS I BOESLUNDEHALLEN!
Vi har været lidt uheldige i den sidste tid:
Der er nogle som ikke kan finde ud af at behandle fitnessmaskinerne
ORDENTLIGT!!!
Når vi er mange, som bruger rummet og maskinerne, er det
MEGET VIGTIGT,
at alle rydder op efter sig, tørrer sved af håndtagene og bruger maskinerne
OMSORGSFULDT
HUSK f.eks. at tage skiftesko med, for det er ikke hensigtsmæssigt at løbe på
strømpe sokker!! Afslidt uld kommer med rundt og vanskeliggør rengøring og
smøring af båndet.
Multimaskinen er ikke brugbar for tiden, fordi nogle har sat for meget vægt på,
og bare ladet den smække ned, og heller ikke kan holde fingrene fra snorene!
- Altså, brug fitness med omtanke, prøv ikke at reparere noget!
- Ring til Inger (58 38 52 67)
så bliver reparatøren kontaktet.
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING
FITNESS

Vi har maskiner, så hele
kroppen kan trænes!
Også LØBEBÅND

Hører du til dem der
- vil træne alene
- ikke kan få diverse idrætstilbud til at passe med Ønske
r du at få an
arbejdet, så ..
og maskinerne, vist rummet
så
Inger, tlf. 58 38 kontakt
PRØV FITNESS I BOESLUNDEHALLEN
52 67
Ordensregler for Fitness
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Kontingent 100,- kr. pr måned. Minimum 1 måned betales ved
tilmelding.
Ved tilmelding udleveres en nøgle til fitnessdøren, som du med
din underskrift forpligter dig til ikke at give videre. Depositum
200 kr.
På samme blanket skriver du under på, at det er på eget ansvar du træner med fitnessmaskinerne.
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.
Kun betalende må være i rummet! Der kan købes gæstekort
hos Dorthe for 20 kr. pr. gang.
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 døren låses (lyset slukker selv).
Forlad rummet som du ønsker at modtage det!
Der ophænges medlemsliste

Tilmelding og betaling til Dorthe Hansen Sønderupvej 8, 4242 Boeslunde
Tlf. 58 14 01 20 E mail: dorhan@hansen.mail.dk
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Blomstergården
v/ Aase Clausen
Carl Medingsvej 3, 4230 Skælskør

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

TØMRERMESTER
KURT JENSEN

Tømrer-, snedker- og glasarbejde
Boeslunde

23 20 29 42
www.tkj.dk

BB

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

Algade 32 4220 Korsør
Tlf. 58 37 27 14

Korsvejens Auto Aps
Kvalitet og service... hver gang!

Slagelse Landevej 190, 4242 Boeslunde

tlf. 58 14 54 40 / 20 46 54 40

br@korsvejensauto.dk
www.korsvejensauto.dk

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
Terapi For Krop Og Sind
Ved Kranio Sakral Terapeut
Vivi Andersen
Tronagervej 25, 4242 Boeslunde
Afspændingsmassage
Mindfulness

tlf. 29 77 34 67

Spil TENNIS
I BOESLUNDE
Ring til 30 70 53 10

Sydbank

hvad kan vi gøre for dig

MINISALONEN
V/ Inger Frederiksen
Gryderupvej 155
Telefon 58 38 52 67

WINTHER’S
BYGGESERVICE
Varme og Sanitet
TLF. 28 56 64 18

Badminton

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

at
Husk
lad!
være g

Den glade
Vinduespudser
v/Frank Andersen

Boeslunde
Mobil 40 81 72 58

MADSORASK
Udlejning af små maskiner
Tlf: 58140208 / e-mail: info@campinggaarden
Rennebjergvej 110

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. 58 18 81 11

BOESLUNDE BOLDKLUB
Generalforsamling
blev afholdt
den 26.02.14

Se resultatet på
www.boeslundeboldklub.dk

1. holds træner Bent Rasmussen, samt 2.
holds træner John Hansen har nu fået skemalagt de træningskampe der skal spilles frem mod sæsonstarten.
1. holdets trænings kamp program er som følger:
Lørdag d. 15 februar – Boeslunde – Herlufsholm
Lørdag d. 15 marts - Vemmelev IF – Boeslunde (SBI Kunststofbane)
Lørdag d. 22 marts Boeslunde – Anadulo (Korsør Kunststofbane)
Lørdag d. 29 marts Boeslunde – Karrebæk (SBI Kunststofbane)
Lørdag d. 5 april – Turneringsstart mod Borup
2. holdet trænings kamp program er som følger:
Lørdag d. 8 marts – Boeslunde – Løve IF (Korsør Kunststofbane)
Søndag d. 16 marts Boeslunde – Stefan Boldklub (Boeslunde gl. stadion)
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BOESLUNDE BOLDKLUB

Boeslunde senior er påbegyndt træningen på eget græs for at blive klar
til forårsprogrammet. Vi render et sted imellem 16-21 til træning i øjeblikket og der kan nemt være flere.
Vi har et klart mål til forårssæsonen, nemlig at gøre arbejdet færdigt
efter vores gode efterårssæson.
1. holdet ligger pt. på 4. pladsen i serie 3. Vi går benhårdt efter oprykning til serie 2.
2. holdet blev lige med nød og næppe i serie 5. Målet for 2. holdet skal
være, at de skal være med i toppen af serie 5 og gerne være med i oprykningsspillet til serie 4.
Vi håber at vi kan få byens støtte på sidelinjen, når vi spiller hjemme
(dobbelt arrangementer)
Skulle man kende en eller selv være interesseret i at spille enten seriøs
fodbold eller hyggebold, så er man selvfølgelig velkommen til at kontakte mig på telefon 26372618. Vi har folk der kommer fra KorsørSkælskør-Slagelse og Dalmose af, så mangler man kørsel så skulle det
heller ikke være nogen hindring.

Bent & John
Senior trænerne
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BOESLUNDE BOLDKLUB

Vi har i vinter haft to drengehold med i
DGI turnering
Vores U12 drenge spillede sig via 4 stævner til en 4 plads ud af 8 hold
og vores U13 drenge spillede sig via 4
stævner til en 5 plads ud af 8 hold
hvilket vi sådan set er tilfredse med ,MEN
vi har også set alle kampe og ved at der er
smidt mange point
på fejl ,som kan fjernes .Det retter vi på og vil stræbe efter en bedre placering næste vinter
Udendørssæsonen er i skrivende stund
sparket i gang med en god træningskamp mod IF62 ,som vi tabte 1-6.
Holdet satser på 9mands i år ,så der er
en masse nyt der skal læres ,både for
spillere og trænere, men vi glæder os .
Vi håber at drengene forsætter med samme træningsflid og forældre med
samme opbakning så bliver det endnu en god sæson.
med venlig hilsen
Trænerteamet
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EFTERLYSNING
Kære læser! Du sidder lige nu med Boeslunde Blad nr. 67 i hånden, i
over 20 år har vi i redaktionen forsøgt os med forskellige tiltag for at
gøre bladet så lokalt som muligt.
Nu skal der prøves noget nyt igen. Vi ved der blandt vores læsere
findes mange dygtige og kreative mennesker både børn og voksne,
og vi vil gerne med Boeslunde Bladet udbrede kendskabet til disse
lokale kunstnere.
Er du en af dem ? Har du en hobby du brænder for og bruger din
fritid på ? Kunne du tænke dig at vise dine talenter for flere vil vi meget gerne bidrage med at få dem vist frem.
Derfor - laver du pileflet – glasmosaik – træsløjd – maler eller tegner
du - eller noget helt andet , og gerne vil dele dine lyster med andre,
så send en mail til redaktionen. Adresserne står i bladet, vi er forventningsfulde og vi glæder os til at høre fra netop dig. Vi har nogle ideer så lad os se, hvad vi kan i fællesskab.
Med venlig hilsen
På redaktionens vegne
Carl – Emil.
NB. Vi modtager stadig gerne indlæg, om ting der måtte vedkomme
vores læsere.
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Boeslunde Lokalråd
GENERALFORSAMLING

Boeslunde Lokalråd afholder generalforsamling tirsdag den 18.
marts klokken 19.00 i cafeteriet i Boeslundehallen. Alle der er på
valg genopstiller, men skulle du gå rundt med et lokalrådsmedlem i
maven er du meget velkommen til at kontakte Leo på 3070 4286 for
at høre mere om hvad vi laver. Vi vil også meget gerne have input til
hvad du syntes at lokalrådet evt. skal arbejde med.

SODAVANDSDISKOTEK

Vi gentager sidste års succes med diskotek i Præstegårdsladen for de
unge fra 4. til 9. klasse. Fredag den 14. marts fra 19.00 til 23.00
skruer Los Smartos op for musikken igen.
Der vil være de sædvanlige konkurrencer og
aktiviteter, men denne gang har Los Smartos
en overraskelse med i form af nyt udstyr.
Nysgerrig? – så mød op og se hvad der sker.

Du må meget gerne invitere venner og klassekammerater med til festen.!
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Boeslunde Lokalråd
SKT. HANS/
MIDSOMMERFEST

I sidste nummer af Boeslundebladet
skrev vi om lokalrådets ide om at afholde en midsommerfest på den lørdag der ligger tættest på selve Skt.
Hans aften, i stedet for at holde arrangementet på selve Skt. Hans aften.
hvad mener du?
Vi har ikke fået ret mange tilbagemeldinger om hvad I syntes, og de tilbagemeldinger vi har fået, er blandede.
Vi vil derfor gerne bede om at så mange som muligt giver deres mening
til kende, så vi kan vurdere om det er en god ide.
Brug Facebook, mail, post, telefon, brevdue eller en hvilken som helst
anden form for kommunikation og lad os høre din mening.

21

Boeslunde Lokalråd

WWW.BOESLUNDEINFO.DK
Boeslundes hjemmeside kører derudaf.
På hjemmesiden er der links til alle byens foreninger, samt en
samlet kalender, så man ét sted kan se alt hvad der foregår og
flere andre funktioner.
Hvornår har du sidst besøgt hjemmesiden?

Der er lagt billeder ind på lokalrådets facebookside
”Boeslunde lokalrådsnyt”.
Tilmeld jer til gruppen – så har I hurtig adgang til lokalrådets arrangementer og opdateringer.
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Kirkenyt forår 2014
Hjemmeside:
www.boeslundekirke.dk

Gudstjenester i marts 2014
Søndag d. 2.marts (Fastelavn ) kl.10.30
Søndag d. 9.marts ( 1.s.i.Fasten) kl.10.30
Søndag d. 16.marts ( 2.s.i.Fasten) kl.10.30
Søndag d. 23.marts ( 3.s.i.Fasten) kl.10.30
Søndag d. 30.marts ( Midfaste) kl.10.30

Konstitueret sognepræst
Lissi Aastrup Andersen
Torvegade 25
4200 Slagelse.
Tlf. 30 11 79 34.
E-mail: laa@km.dk
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Kirkenyt forår 2014
Konfirmation i Boeslunde kirke St. bededag,
fredag d.16. maj 2014 kl. 10.30:
Emil Olufsen, Baunehøjvej 18, 4242 Boeslunde
Simon Bahne Nielsen, Boeslunde Byvej 118, 4242 Boeslunde
Mathias Skovgaard, Elmegårdsvej 14, 4242 Boeslunde
Malthe Møller Johansen, Boeslunde Byvej 143 B, 4242 Boeslunde
Matilde Peyk , Grønhøjvej 54, 4242 Boeslunde
Stefanie Lykke Meinertsen, Boeslunde Byvej 135 A, 4242 Boeslunde
Niels Risskov Knudsen , Gammelgårdsvej 1, 4242 Boeslunde
Sofie Witzel Niemann, Tinghusvej 25, 4242 Boeslunde
Camilla Frederiksen, Atterupvej 11, 4242 Boeslunde
Cemile Christiansen, Erdrupvej 1 B, 4242 Boeslunde
Benjamin Lund Andersen, Gryderupvej 151, 4242 Boeslunde
Magnus Christensen Ploug, Slagelse Landevej 146, 4242 Boeslunde
Nicolaj Valsted, Græsvænget 20, 4220 Korsør
Nicklas Brøndum Holm, Ny Slottsvej 26a, 4220 Korsør
Mikkel Skotte, Gammelgårdsvej 22, 4242 Boeslunde
Jonas Senius Rasmussen, Kruusesvej 1,1 4220 Korsør
Jonas Heilmann Lieblein, Slagelse Landevej 220, 4242 Boeslunde
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Kirkenyt forår 2014
Moder Teresa

Aktiviteter

Alle der har lyst til være med er velkomne i Sogenhuset torsdage i ulige
uger fra kl. 14 – 16, hvor man strikker til forældreløse børn i Indien og
samtidigt kan få en hyggesnak over en kop kaffe.
Kontaktperson: Tove Rehder, tlf. 58385091

Læsekredsen Boeslunde


Vi samles om en god bog én gang om måneden.



25. marts: “Ønskebarnet” (Eddie Thomas Petersen)



29. april: “En passende aftale” (Fay Weldon, 1. bog af trilogien

“Kærlighed og arv”).
Vi mødes i Sognehuset kl. 19.
Kontaktperson: Lene Pedersen, Tlf. 27464833

Kvinde-træf
Kom og vær i selskab med andre kvinder fra vores hyggelige lokalsamfund. Vi synger, sludrer, diskutere, griner og nyder hinandens selskab
over en kop kaffe og evt. lidt håndarbejde – og lærer hinanden bedre at
kende, og der er ingen aldersgrænse. Vi mødes 1. og 3. torsdag i måneden.
Tilmelding hver gang, seneste dagen før træf, til kontaktperson: Anni
Kiellberg Madsen, tlf. 61276067
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Kirkenyt forår 2014
Telefonliste
Organist
Mirella Kjærulff
Sønderås 55c
4200 Slagelse
Tlf. 6150 4890
E-mail : organist@stofanet.dk
Graver
Finn Pedersen
Kærebjergvej 27
4242 Boeslunde
Tlf. 2420 8915
E-mail: boeslundegraverkontor@mail.dk

Regnskabsfører
Annette Hornshøj Jensen
Kontor: Sønderupvej 9
4242 Boeslunde
Telefon 41 30 02 31
E-mail: ah@70133003.dk
Formand for menighedsrådet
Ib Skovgaard
Mosevænget 19
4242 Boeslunde
Tlf. 20 76 59 61
E-mail:skovgaardboeslunde@os.dk
Ladeudlejer
Hans Pedersen
Slagelse Landevej 155
4242 Boeslunde
Tlf.58 14 00 52 / 40 20 87 56
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING
Formand
Folkedans

Birgit Falkenberg
Kærebjergvej 20
4242 Boeslunde

58 14 03 34
falkenberg.petersen@gmail.com

Næstformand
Tennis

Bodil Christiansen
Lille Egedevej 55
4220 Korsør

30 70 53 10
bodilvoldby@dlgmail.dk

Sekretær & PR

Tina Frederiksen
Neblevej 17
4242 Boeslunde

58 14 05 42
fltf@frederiksen.mail.dk

Gymnastik & Børneidræt

Charlotte Cruse
Hovstien 1,
4242 Boeslunde

23 32 68 36
c_cruse@live.dk

Håndbold

Pia Sørensen
Svalevej 17
4220 Korsør

58 38 04 91
ls@io.dk

Kulturudvalget

Marianne Borgstrøm

35 43 10 67
janogmarianne@stofanet.dk

Badminton

Ole Jensen
Neblevej 22
4242 Boeslunde

58 14 02 66

b.o.jensen@os.dk

Kontaktpersoner
Kasserer:

Dorthe Hansen Sønderupvej 8
4242 Boeslunde

58 14 01 20
dorhan@hansen.mail.dk

Fitness:

Inger Frederiksen

58 38 52 67

BGF hjemmeside: bogym.dk

BOESLUNDE LOKALRÅD
Formand

Leo Thonesen

30 70 42 86

leothonesen@hotmail.com

Kasserer

Jens Klindt

41 86 28 02

nanaogjens@stofanet.dk

Sekretær

Elisabeth Eugster Lauridsen

24 94 56 60

snivsen@hotmail.com

Webredaktør

Jesper Lorentsen

22 87 30 00

jecoloma@stofanet.dk

Lars Mejdahl

40 73 85 01

millelars@email.dk

Tina Larsen

27 62 51 53

larsen@dlgnet

Connie Lorentsen

22 87 30 00

jecoloma@stofanet.dk

Pia Ekberg

26 73 85 96

pek@jslaw.dk

Revisor

Lokalrådets hjemmeside: www.boeslundeinfo.dk
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