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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING 

Så skriver vi snart 2014 og er så nået en halv sæson 

igennem og vi håber, at alle har fundet noget, de kan 

være med til – ellers håber vi at høre fra jer. 

Vi har jo i denne sæson forsøgt med et nyt tiltag, nemlig 

Masala Bhangra® mandag aften med Christina Østerberg 

som instruktør og det har været en forrygende succes. 

Men også flere af de andre hold er godt besøgt.  

Vi kunne desværre ikke få deltagere nok til vores Show-

hold i år, så her måtte vi aflyse. Men måske starter vi et 

eller andet op efter nytår, så hold øje med opslagstavler-

ne og hjemmesiden. 

Ellers vil jeg ønske alle medlemmer, læsere, instruktører 

og bestyrelse en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. 

 

Vel mødt i 2014 – du kan sagtens nå at være med på et 

hold i den sidste del af sæson 2013-2014. 

Venlig hilsen 

Birgit  
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HUSK at vi afholder generalforsamling i marts måned, 
så hold øje med opslag i udhængsskabet ved Dagli’Brug-
sen og på vores hjemmeside: www.bogym.dk  

http://www.bogym.dk/


BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING 
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RYTMISK OPVISNINGSHOLD 

2014 
 

til forårsopvisningen 15. marts i Sorø  

og  

gymnastikafslutningen 30. marts i Boeslunde. 

 

 Hver mandag kl. 17.45 – 19.00 

træner vi intensivt på en opvisningsserie. 

 

Du kan være med, hvis du er fyldt 10 år. 

 

Det koster kr. 200,- 

for alle 10 mandage. 

 

Tilmelding skal ske inden 30. dec. 2013 

 

bentor6372@gmail.com 
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING 

Parkour  

Se på  YOU TUBE: 

Søg på  

boeslunde parkour  

og se videoen lavet af Andreas Bagge! 

20 drenge og piger laver ben hård træning hver 

mandag eftermiddag. Det er armstrækkere, krops-

hævninger og vilde spring, der bliver arbejdet med, 

så alle kan opnå den styrke det kræver at udføre 

komplekse spring og klare høje udfordringer. Johan 

og David har her i efteråret gennemført uddannelse 

i Parkour og har nu papir på at de kan undervise de 

unge. Sammen med Trine flytter de rundt på red-

skaberne for at skabe sikre og udfordrende forhin-

dringer, så alle kan blive bedre på lige præcis deres 

niveau. Der er altid plads til flere drenge og piger 

hvis man har lyst til at lege med hver mandag kl. 

16.15 til 17.45 
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING 

Omkring 60 kvinder i alle aldre svinger hver mandag aften hofterne til 

lækker musik. Der er masser af god energi og det er fedt at så mange 

vil samles til den anderledes træningsform. Masala Bhangra® er danse 

workout inspireret af lige dele bollywood og indisk dans, dansen kan 

både være meget feminin og meget maskulin. Dansen bygges op i et 

stille og roligt tempo så alle kan deltage, lige meget hvilke forudsætnin-

ger man har eller ikke har.  

Det er Christinas første år som instruktør og hun er uddannet Masala 

Bhangra® ambasadør level 1 og uddannes snart til næste level. 

Den 22. december afholder vi et stort arrangement med en meget erfa-

ren Masala Bhangra® instruktør i Boeslunde Hallen. Arrangementet 

kræver tilmelding og betaling til Christina.  

Mandag 19-20 

For unge og 
voksne: 

Masala Bhangra® 

Se også holdets  

facebookgruppe 

Masala Bhangra® Boeslunde. 

Første gang efter jul er 
mandag 6. januar 
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Min første sæson "uden mandagsholdet", viser 
heldigvis, at min beslutning var rigtig og jeg 
har det godt med det. 
 
Og vores frygt for ikke at finde en afløser  
holdt heldigvis ikke. 
 
Jeg nyder nu Christinas Masala Bhangra®   
hver mandag og er dejlig svedt og i godt  
humør, når jeg kommer hjem. 
 
Så nu er hele fokus på 50 + Motion & Velvære 
holdet. Her er vi nu 56 på holdet, så det kører 
bare derud af og viser hvor mange, der er be-
vidste om at holde deres krop i gang så længe 
som muligt. 
 
Og det arbejder vi hårdt på hver onsdag og 
undrer os stadig over, at vi finder nye muskel-
grupper, som fortæller, at de trænger til at 
blive rørt i form af ømhed næste dag. 
 
Men vi kan godt være flere på holdet, så er 
du ikke kommet i gang, SÅ SKYND DIG!  

Det er hver onsdag kl 9,00 i Boeslunde hallen 

50+ motion & velvære 

I ønskes alle  

rigtig glædelig jul  

og  

  godt nytår! 

Med tak for det gamle  

og  

på gensyn 

onsdag d. 8. jan. 2014 

Hilsen Inger 

(58 38 52 67) 

Stoleholdet er også godt i 
gang   - vi får rørt os meget 
uden at belaste de store 
led ! 
- men  HUSK   at du frit kan 
”flexe” mellem holdene! 
Kom og vær med, der er sta-
dig mulighed for at deltage! 
Og hermed ønskes I alle en 
glædelig jul og et godt nytår 
fra  

Minna 
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Forældre/barn 
Hver søndag er der hop, sving og leg for børn op til 3 år og deres famili-

er. Holdet er godt fyldt op, men der er altid plads til nogle flere, så har I 

fået mod på det skal I bare møde op en søndag kl. 10. Vores træning er 

baseret på viden om sanser og motorik og vi arbejder meget med at lade 

ungerne opleve hallen og redskaberne på en fantasifuld måde. Vi bruger 

både rim og lege og bolde og tømmer redskabsrummet og har en fest.  

Når de store søskende er med i hallen inddrager vi også dem, så der både 

er noget for de store og de små. Det er sjovt at være aktiv familie sam-

men, hver søndag formiddag. 

Søndag 10-11 

Regnbuerne  
Leg som styrker den motoriske udvikling og alle san-
serne,  
både med og uden redskaber 

Fra 3 til 6 år (årgang 2007—2010) 

Tirsdg 16.15-17.15 

Gymnastikafdelingenafdelingen ønsker børn og 
voksne en rigtig glædelig jul og et godt nytår! 
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Folkedans 
- Vi har plads til flere, så kom og prøv det. 

Det ville være dejligt med 3 kvadriller = 24 dansere! 
 
Omkring 22 dansere startede 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. 

Vi starter igen efter nytår torsdag den 9. januar. 
 
Vi forventer at holde en Åbent Hus aften i løbet af 1. kvartal,  
nærmere kommer på hjemmesiden og på opslag. 
 
 
 

 

TENNIS 

Lørdag 5. oktober –13 startede indendørssæsonen i hallen og 

den strækker sig frem til slutningen af marts. Tennisafdelingen 

har hallen om lørdagen kl. 8-13 og der er plads til nye spillere. 

Kontingentet er 310 kr.  og man tilmelder sig og betaler  hos 

Dorthe Hansen, Sønderupvej 8, Boeslunde.                                    

Hilsen Bodil, tlf. 30 70 53 10 

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

Ole, Inger og Birgit. 
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Siden sidst: 
Vi er startet op med tre hold i år. Der var desværre ikke så mange herrer, 
der startede op her før jul, så vi har to dame hold og et herrehold.  
Der er til alle tre hold kommet nye spillere, så det er jo dejligt, at vi stadig 
er en klub der kan tiltrække spillere udefra. 
Det er svært at sige hvordan vi skal slutte sæsonen, da der ikke i skrivende 
stund er spillet så mange kampe, men alle tre hold klør godt på. 
 
I år har vi både et dame og et herrer hold tilmeldt Øst pokalturneringen. 
Damerne har pt. vundet deres to første kampe og herrerne en vundet og en 
tabt.  
Vagn er stadig træner for alle holdene, men som tidligere nævnt, har vi en 
hjælpetræner Mads til dameholdene. Og det har været super, at der nu er 
to til at deles om opgaverne, når der er mange til træning eller begge hold 
skal spille samtidig. 
Husk det er aldrig for sent, at starte. Vi har altid plads til nye spillere be-
gyndere som øvede  

 
Vi ønsker alle en glædelig jul, samt et godt Nytår. 

Julehilsner 
Håndboldafdelingen  

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 

HÅNDBOLD 

Træningstider  

Målmandstræning tirsdag kl. 18.30 – 19.00 
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Tak til alle sponsorer ved 
vores  

tombola 

Glædelig jul og godt nytår 
fra 

Kulturudvalget 

Julemarked 2013 

-også tak til 
Carl-Emil og 
Juleman-
den! 
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING 

Vores vintersæson for de voksne er kommet rigtigt 

godt i gang. Det er dejligt at næsten alle vore baner 

er besatte, men hvis nogen får lyst til at spille bad-

minton i vinter, er der enkelte ledige baner. 

 

I år har vi tilmeldt et veteran HD hold til turneringen, samt vores 2 

mix veteran hold, som vi har kørt med i mange år. 

Badminton  

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

Ledige baner i hallen. 
 

Man.  21.00 – 22.00 
Ons.   21.00 – 22.00 
Fre.    18.00 – 19.00 

Sæt X i kalenderen. 
 

Onsdag d. 18 december 2013      
 Julefællestræning med efterfølgende 
Gløgg og æbleskiver. 
 
Lørdag d. 25 januar 2014.    
 Stævne med efterfølgende spisning  
gule ærter/ pandekager m. is.  
 
Lørdag d.  5 april 2014          
Doublestævne for børn/voksne med 
efterfølgende spisning. 
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING 

Badminton  

Vores børnehold er også kommet godt fra start, selv om der blev byttet 

træningstid med små og store  børn. Tilmeldingen fra start af sæsonen 

er aldrig stor, men den kommer som regel, når de udendørs aktiviteter 

slutter, så det er rart, at se børnene vende tilbage til badmintonspillet. 

  
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 

Badmintonafdelingen ønsker børn og voksne 
en rigtig glædelig jul og et godt nytår! 



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 

 



MADSORASK 

Udlejning af små maskiner 

Tlf. 58 18 81 11 

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 

 

  

  

  

  

Tlf: 58140208 / e-mail: info@campinggaarden 
Rennebjergvej 110 
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Søndag  
den 2. marts 

 
holder Gymnastikforeningen  

 
Fastelavnsfest  

 
for hele familien  
kl. 14.00-16.00 

 

BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING 

-vi glæder os til at se jer! 



BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING 

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! 
Også LØBEBÅND 

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

Alle medlemmer og læsere  

ønskes  

en rigtig glædelig jul  

og  

et godt nytår  

fra  

Boeslunde Boldklub! 

Måske er der noget godt i 
sækken til 2014!!! 

Mvh Flemming Olsen 
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BOESLUNDE BOLDKLUB 

Boeslunde Boldklub  
afholder 

 generalforsamling   
onsdag d. 26.2.2014  

kl. 19.00 

Generalforsamling  

Dagsorden ifølge vedtægterne følger senere! 
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BOESLUNDE BOLDKLUB 

    K V U T Score P 

1 Korsør FC 11 10 1 0 53 - 13 31 

2 Benløse IF 11 9 2 0 38 - 9 29 

3 Gørslev IF 11 7 2 2 28 - 18 23 

4 Boeslunde BK 11 5 2 4 25 - 22 17 

5 FC Storebælt 11 4 2 5 26 - 31 14 

6 Skælskør BI 11 4 2 5 24 - 29 14 

7 FC Ølby 10 4 1 5 26 - 25 13 

8 Førslev IF 10 4 0 6 28 - 26 12 

9 FS Hashøj 11 3 3 5 37 - 32 12 

10 Borup IF 11 3 2 6 16 - 33 11 

11 Slagelse B&I 11 3 1 7 18 - 36 10 

12 Kr. Helsinge IF 11 0 0 11 6 - 51 0 

Stillingen serie 3, pulje 7 
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BOESLUNDE BOLDKLUB 

U 12 / U 13 

I skrivende stund er vi ved at slutte efter-

årssæsonen af. Vi træner stadig udendørs 

tirsdag, men indendørs torsdag. 

I udendørssæsonen var vi havnet i samme 

pulje som i foråret. Vi spillede en del tætte 

og spændende kampe, men i flere af kam-

pene trak vi desværre det korteste strå, så 

vi sluttede på en 3. plads. Forsvarsmæssigt 

er vi begyndt at stå rigtig godt, men vi mangler desværre lidt skarphed 

foran målet i den anden ende. Men alle træner hårdt, så det skal vi nok 

få rettet op på i næste sæson.   

Næste sæson arbejder vi på at komme i en 9-mands turnering, så der 

skal vi til at lære at spille med off-side. Drengene har som sædvanlig 

trænet flittigt, og det er rigtig dejligt! 

 I Indendørs turneringen har vi 2 hold tilmeldt, og begge hold har væ-

ret ude og spille 1 runde, med både sejre og nederlag i bagagen. 

 

Mvh. trænerteamet for U12/U13 

Rene og Allan 



Boeslunde Lokalråd 
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Lokalrådet har holdt en god lang sommerferie, så der er ikke så meget 

nyt som der plejer at være. Vi har dog ikke ligget helt stille, så lidt er der 

at fortælle. 

 

Legepladsen  

De sidste legeredskaber er nu kommet på plads på legepladsen, i form af 

to balancebomme. Vi har fået mange positi-

ve tilbagemeldinger på legepladsen, og ved 

at den bliver brugt af mange, så vi er meget 

glade for resultatet. Med tiden håber vi på at 

få råd til en vippe, så hvis der gemmer sig en 

sponsor et sted i byen, hører vi meget gerne 

nærmere. 

Diskotek  

Sodavandsdiskotekerne i 2013 har været en 

overordentlig succes, så vi fortsætter selvføl-

gelig. Datoen for næste diskotek er endnu ik-

ke fastlagt, men vi forventer at det bliver i lø-

bet af marts måned. 
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Der er lagt billeder ind på lokalrådets facebookside 

”Boeslunde lokalrådsnyt”.  

Tilmeld jer til gruppen – så har I hurtig adgang til lo-

kalrådets arrangementer og opdateringer. 

Boeslunde Lokalråd 

Midsommerfest  

Skt. Hans festerne de seneste par år har været rigtig godt besøgt, og vi 

vurderer at en del af årsagen til dette, er at Skt. Hans er faldet i en 

weekend.  

Vi overvejer derfor at afholde en midsommer-

fest i stedet for Skt. Hans aften. Konceptet har vi 

ingen planer om at ændre på, men vi vil holde 

festen den lørdag der ligger tættes på selve skt. 

Hans aften.  

Med den planlagte ændring håber vi på at tilgodese så mange som mu-

ligt. Børnefamilierne får mulighed for at få hele aftenen med inden de 

små skal til køjs, og de der har tradition for at fejre Skt. Hans med 

venner og familie andre steder, får nu også mulighed for at deltage her 

i Boelsunde. Vi vil meget gerne høre jeres mening , så lad os høre 

hvad I synes om ideen. 

Leo Thonesen 
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Jul for hele familien  

søndag d. 15/12 
Kl. 14.00 Krybbespil  
I kirken opfører børn og unge fra kirkens kor "Den 
første jul" 
 under ledelse af Mirella Kjærulff. 

Kl. 15.00 juletræsfest i Præstegårdsladen. 
Entré voksne 25kr. Børn gratis adgang. 
Godteposer og æbleskiver til børnene samt æbleskiver 
og kaffe/the til de voksne. Øl og vand kan købes. 
Tilmelding senest tirsdag 10/12 
 til Mirella Kjærulff tlf. nr. 61 50 48 90 / E-mail: organist@stofanet.dk 

Kirkenyt efterår 2013  

Babysalmesang  

Torsdag d. 30.januar begynder der nye hold både for 
babyer og dagpleje børn.  
Det er gratis at deltage. 
 
 
 

Tilmelding til Mirella senest d. 27/1  
 
 

Mange sanghilsner 
 

Mirella Kjærulff, 
tlf.61 50 48 90 

E-mail: organist@stofanet.dk 
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Kvindetræf  

Kom og vær i selskab med andre kvinder fra vores hyggelige lokalsam-

fund. Vi synger, sludrer, diskutere, griner og nyder hinandens selskab 

over en kop kaffe – og lærer hinanden bedre at kende, og der er ingen 

aldersgrænse.   

6. februar; 6. marts; 3. april kl. 19.00 i kirken, hvor Mirella leder os 

igennem ”Kvindesalmesang”: fællessang fra sangbogen, gospelsang og 

lidt korsang, men også musik til stilhed og 

eftertanke.  

Efter sangen går vi i sognehuset og drikker 

kaffe mm.:  

 

 

 

Den 16. jan.- d. 20 feb. – d. 20 marts. mø-

des vi til hyggelig sammenkomst og snak,  evt. med strikketøjet  

 

Tilmelding hver gang, seneste dagen før træf, til kontaktperson:  

Anni Kiellberg Madsen, tlf. 61 27 60 67  

Kirkenyt efterår 2013  
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Kirkenyt efterår 2013  

Gudstjenester i julen 2013: 
 

Søndag d. 1/12 (1. søn. i advent): kl. 16.00,  

                          Musikgudstjeneste, Pigekoret medvirker. 

Mandag d. 2/12: kl. 14.00,  

                           Adventsgudstjeneste 

Søndag d. 8/12 (2. søn. i advent) kl. 10.30 

Søndag d. 15/12 (3. søn. i advent): kl. 14.00,  

                            Krybbespil 

Fredag d. 20/12: julegudstjeneste for børn, børnehave og skole 

Tirsdag d. 24/12 (Juleaften): kl. 15.00 

Onsdag d. 1/1 (Nytårsdag): kl. 11.00 

 

Sognepræst Niels Andersen er stadig sygemeldt. Der vil derfor ikke være 

gudstjeneste alle søn- og helligdage i december. 



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 
beaje@live.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 

Revisor Pia Ekberg 26 73 85 96 pek@jslaw.dk 

Lokalrådets hjemmeside: www.boeslundeinfo.dk   
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