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NYT FRA BØGEBJERG IF
Dette er vores første ”Bøgeblad” fra foreningen på mange måder.
Først er det jo vores første udgivne blad, som jeg håber alle vil tage godt
imod, og se som en fortsættelse af lokalrådsbladet, og dermed også indhold
af andet end sport.
Vi glæder os til at kunne sende Bøgebladet ud 4 gange om året, ligesom
lokalrådsbladet gjorde.
Det er også vores første hele år som forening og ikke mindst mit første år
som formand.
Vi afholder generalforsamling i Bøgebjerg IF torsdag den 26. marts kl.
19.00 i Bøgebjerg hallens mødelokale, og jeg håber at mange vil komme
og hører om hvad der foregår, hvilke visioner vi har og ikke mindst giver
jeres mening med. Dagsorden er ifølge vedtægter. Se indlæg for
generalforsamlingen.
Bøgebjerg IF har afholdt visionsdag. Det var en rigtig god dag, med mange
gode ideer til, hvordan vi kan blive en bedre og stadig attraktiv forening.
Lille indlæg til generalforsamlingen herom.
Alle var enige om at det have været så godt, at vi fremover vil afholde en
sådan dag, hvert år den første lørdag i oktober.
Faaborg Midtfyns kommune har i år valgt at afholde et Idrætsleder
Akademi. Fra Bøgebjerg IF sender vi Kurt Jensen, ungdomsformand
badminton, og jeg selv af sted. Akademiet starter fredag den 16. januar og
afsluttes midt i juni.
Vi har store forventninger og glæder os meget til at blive fyldt med endnu
flere faglige kompetencer indenfor ledelse og kommunikation. Måske vi
skriver lidt om kurset hen af vejen.
På www.boegebjerg-if.dk, kan i altid følge med i alt hvad der sker og
hvornår i Bøgebjerg If..
Venlig hilsen
Britt Christoffersen
Formand

Vester Åby – Åstrup – Pejrup pensionistforening.
Vi har stolegymnastik i Lysbjergparken hver tirsdag kl. 14.00-15.00,
vi afslutter med kaffe og hygge, så tag kop og evt. kage med , vi gir kaffen.
Eftermiddage i Lysbjerg parken fra kl. 14,00 til ca. 16,00.
Hvis der ikke står andet, så tag kop og evt. brød med. vi giver kaffen.
5. februar: Kommer Musik for sjov med Jakob Lagoni.
19. februar: Sparrekassen Fåborg viser filmen ” Min fynske barndom ”
om Carl Nielsen, sparekassen er vært med kaffe og brød.
5. marts:

Lizzi og Kirsten spiller og synger til martine’ med fællessang.

19. marts:

Generalforsamling i Øster Skerninge forsamlingshus,
Dagsorden ifølge lovene.
Derefter underholdning med Leif og Lotte.
Der afsluttes med middag, inden bussen kører retur kl. 19.00

Angående kørsel til Lysbjergparken.
Ring til Elly tlf. 62 61 56 77, mellem kl. 8.00 og 9.00, den dag mødet
finder sted.

Vi siger hermed tusind tak til alle sponsorer, som
gav til vores julelotteri .
Venlig hilsen
Bestyrelsen.

Bøgebjerg Idrætsforening
Torsdag den 26. marts 2009 kl. 19.00
Sted: Bøgebjerg hallens mødelokale.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Hovedkasser fremlægger regnskab
4. Valg:
Formand 2 år– Britt genopstiller
Hovedkassere, 1 år – Anders ønsker ikke valg
Suppleant 1 år – Kasper ønsker genvalg
2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant 1 år
5. Indkomne forslag
6. Eventuelt
Indkomne forslag som ønskes behandlet, skal være formanden i
hænde senest 5. marts 2009.
Velmødt.
Formand Britt Christoffersen

”Den røde tråd” - en sanse- og aktivitetssti.
D. 20 november afholdte vi et borgermøde på V.Aaby Skole, hvor ca. 35
mennesker var mødt frem for at høre om projektet ”Den røde tråd” – en
sanse- og aktivitetssti. Lokalrådsformand Lars Bo Biilmann bød velkommen,
hvorefter undertegnede fortalte lidt om baggrunden for hele projektet. Fra
firmaet Lille Bjørn fortalte Jesper Beneè om motorikredskaberne, som skal
placeres ”nede i krattet” imellem skolens fodboldbane og Svendborgvej.
Formanden for Idrætsforeningen Britt Christoffersen fortalte lidt om det
multihus, som vi gerne vil have bygget ind i skråningerne ved de nye
fodboldbaner. Huset kan f.eks. fungere som rasteplads under løbeturen rundt
på ”den røde tråd”, som taktikmødeplads før fodboldkampen, som
tilskuerplads eller som et undervisningshjørne i skoletiden. I huset indrettes 2
redskabsrum; et øverst til hjørneflag, kegler mv. og et i niveau med
fodboldbanerne, hvor der gøres plads til kridtmaskinen.
Derefter fortalte undertegnede om de fitnessmaskiner, som skal placeres på
den øverste del af skolens fodboldbane.
Fitnessredskaberne er skabt til at installere i det offentlige rum, hvor
mennesker i alle aldre færdes. Serien omfatter 13 forskellige redskaber i et
enkelt skulpturelt design. Redskaberne er enkle at betjene og giver mulighed
for at træne kredsløb, styrke, balance, koordination og smidighed, og de kan
bruges af mennesker i alle aldre, d.v.s. børn, voksne og ældre.
Til slut viste havetegner Janne Fuglsang sine tegninger over beplantningen i
de forskellige aktivitetsområder.
Der var en god stemning til mødet; mange spørgsmål og positive
kommentarer. Rigtig mange mennesker gav skriftlige tilsagn om praktisk
hjælp, når vi skal i gang med udførelsen af projektet. Det var rigtig dejligt!
Der blev naturligvis også spurgt om prisen! Hele projektet vil koste i
nærheden af 1½ million excl. moms. Derfor er vi også i gang med at søge
flere forskellige fonde.
I dec. måned fik vi 20.000 kr. fra Fionia Fond til hjælp til beachvolleybanen,
som skal være ved siden af fitnessparken. Lidt senere på måneden fik vi
3.000 kr. fra Skovgårdsfonden, så det var jo dejlige julegaver at få.
I øjeblikket har vi sendt ansøgninger til 5 andre fonde, så vi håber at der
kommer lidt flere penge i kassen; ellers må vi jo rundt i byen med
raslebøsserne.
Hanne Borup

NYT fra GYMNASTIKKEN
Gymnastikken er godt i gang, og der er masser af arbejde forude.
Opvisningen står for døren så alle hold er i fuld gang.
Vi glæder os til at se jer.
Sæt x i kalenderen d. 4/4 kl. 14.00
Bøgebjerghallen
Entre 30 kr. for voksen
Børn under 14 år gratis.

Kontingent - stadig mange har IKKE betalt.
især på børneholdene, der er også børn som kommer til gymnastik
uden at være skrevet på holdlisterne.
Så det er nu at hammeren falder.
Der SKAL betales og tilmeldes nu.
Pris for en hel sæson Børn 250 kr.
Voksen 350 kr.
Sådan gør du/i
Skriv navn og adresse, telefon nr., fødselsdag og år
Hvad hold /aktivitet
Pengene lægges i en kuvert og smides i postkassen på
Svendborgvej 296, Aastrup. TAK.
Gymnastikudvalget.

Nyt fra Lokalrådet.
Faaborg-Midtfyn Kommune består af 64 små og store lokalsamfund, og disse
er organiseret i 21 lokalråd.
Vores Lokalråd dækker Pejrup, Vester Aaby og Aastrup.
Lokalrådet har til opgave at formidle et samarbejde mellem foreninger og
institutioner i lokalsamfundene, og repræsentere lokalsamfundet i forhold til
Faaborg-Midtfyn Kommune.
Lokalrådet søger at få størst mulig kompetence og påtager sig ansvaret for at
få udført de opgaver, som kommunalbestyrelsen uddelegerer til rådet.
Endvidere er det Lokalrådets opgave at blive naturlig høringspartner i alle
spørgsmål vedrørende lokalområdet, der behandles i kommunen.
Lokalrådet har til formål at fremme det arbejde, der gennem samarbejde
mellem Lokalrådets beboere, politikere og myndigheder, gøres for at bevare
og videreudvikle lokalsamfundene og deres fysiske, kulturelle og
demokratiske muligheder og værdier.
Så vidt så godt, MEN I skrivende stund sidder der KUN 3 medlemmer i
Lokalrådet for Pejrup, Vester Aaby og Aastrup.
DET ER UHOLDBART og disse 3 kan ikke fortsætte arbejdet alene. Der må
forstærkning til.
Vi er nødt til at have et velfungerende lokalråd, hvis vi ikke vil hægtes af i
forhold til resten af kommunen. Hidtil har det hovedsagligt været borgere fra
Vester Aaby, der har siddet i Lokalrådet. Det er på tide, at også Pejrup og
Aastrup bliver bedre repræsenteret, men uanset hvor i vores lokalområde du
bor er du velkommen.
Vi er ikke politisk aktive, men ganske almindelige borgere fra lokalområdet.
I første omgang håber vi på, at dette indlæg kan få interesserede til at melde
sig.
Vi mødes den sidste tirsdag i hver måned i Abildhuset, Præstegårdsvej 12,
Vester Aaby, kl. 19.00.
Du kan evt. kontakte kasserer for Lokalrådet Hanne Høfsten på 47 77 12 90.

NYT fra Kids-volley
Første halvdel af Kids-volley sæsonen er nu gået. Der er sket rigtig meget
med vores børn. Vi er blevet rigtig mange. Der er kommet flere nye spillere til
end der har valgt at holde en pause fra Kids-volley. Vi er en flok børn i mange
forskellige alderstrin, hvilket betyder, at vi har mange forskellige hold. Lige fra
Level 1 til Teen-volley.
Rent sportsligt går det rigtig godt. Vores yngste spillere har endnu ikke været
til et stævne uden at komme hjem med flotte placeringer – rigtig flot og
masser af ros for deres kampgejst. Ydermere er der spillere af de yngste der
har fået ”Dagens spiller” trøje. Jeg er ret sikker på, at der ligger flere af disse
tilkendegivelser af vores børn til de sidste stævner sæsonen byder på.
Vores store og unge spillere har brugt en masse tid på sammenspil. Det
kræver en masse af dem at spille på de højere Levels – og Teen-volley. De
får nu mere modstand og flere sportslige udfordringer. De ser ud til at kunne
håndtere de forståelige nederlag som en oprykning følger med, masser af ros
for deres stædighed. Dog vil jeg her nævne to af vores drenge som er blevet
Teen-spillere. De har kørt meget suverænt og vundet alt det de har deltaget i
– men disse to drenge har også spillet sammen i mange år. Godt gået
drenge!
Slutteligt vil jeg her sige en kæmpe tak til de forældre der altid møder op til
kampe og heppe på vores spillere – en lang dag er altid lidt sjovere, når der
er opbakning på sidelinjen!
Husk: ”Det er sjovt at spille volley – det er den sjoveste sveder”
Mange hilsner fra Kids-volley afd.
Bente Kjær Jensen
Kids-ansvarlig
Vores træningstider:
Level 4 – Teen: Tirsdag kl. 15 – 16:30
Level 1 – Teen: Fredag kl. 16:30 – 17:30 (Level 4 – Teen træner en ½ time
mere dvs. frem til kl. 18:00).

Lidt fra Bøgebjerg Badminton
Så er der efterhånden kun 2 måneder tilbage af sæsonen, men der
er stadig fuld fart på vores ungdomsspillere.
Der har været mange til stævner gennem efteråret og
vintermånederne. Nogle er rykket op i en bedre række, nogle har
kvalificeret sig til Landsmesterskaberne, men alle har spillet nogle
gode kampe.
Oversigt over flotte 1. – 2. og 3. pladser for efteråret 2008
11. oktober 2008 DGI Fyn
2. plads: Anja Schmidt Jensen U15B/DD
3. plads: Maja Schmidt Jensen U11D/DS, Maja Schmidt Jensen U11D/DD
8. november 2008 DGI Fyn
1. plads: Anja Schmidt Jensen U15B/DD
2. plads: Nanna Serup Petersen og Sofie Serup Petersen U11D/DD,
Pernille Jensen U17D/MD
3. plads: Maja Schmidt Jensen U11D/DD, Nanna Serup Petersen og
Sofie Serup Petersen U11D/DS, Pernille Jensen U17D/DS
14. december 2008 DGI Fyns Pigestævne og drengestævne
1. plads: Amalie Bruun U15C/DD, Mathilde Andersen U11D/DD, Nanna
Serup Petersen U11D/DS, Sofie Serup Petersen U11D/DD,
Pernille Jensen U17D/DS
2. plads: Emilie Johansen U17D/DS, Maja Schmidt Jensen U11D/DD,
Nanna Serup Petersen U11D/DD, Mikkel Poulsen U09B/HS
3. plads: Amalie Bruun U15C/DS, Sofie Serup Petersen U11D/DS, Anders
Fauerby Jensen U11D/HS, Mathias Andersen U15D/HD, Mikkel
Vejlgaard Hansen U09B/HS
27. december 2008
3. plads: Anders Fauerby Jensen U11D/HD, Søren Bo Andersen
U15B/HD

Ønsker alle tillykke
med de fine placeringer.

Vi afsluttede 1. halvår i klubben med en juleturnering i hallen, hvor
der blev sat sort plastik på nettene, så man ikke kunne se
modstanderen. Det blev en god turnering, som blev afsluttet med
julehygge og præmieoverrækkelse (venligst sponseret af Brugsen)
Vores U15 hold spiller nogle gode kampe, men de andre hold kan
også spille badminton, så vi får se, hvor de ender henne.
Vi har i år også et U9 hold og et U11 hold med i begynderholdturneringen. Det giver de nye spillere mulighed for at komme ud og
spille mod nogle jævnbyrdige.

Lørdag d. 14. februar er der
stævne for U9 og U11 i Bøgebjerghallen,
så det kunne være rart, hvis der kom nogle tilskuere for at se vores
lokale spillere.

Lørdag den 28. marts er der
klubmesterskab for ungdomsspillerne i
Bøgebjerghallen.
Vi vil meget gerne have mange tilskuere den dag.
På seniorsiden har vi 2 veteranhold med. Der er god plads, hvis der
er nogen, der kan tænke sig at spille turnering.
Der er også nogle få ledige baner til motionister, hvis der er nogle,
som vil i gang de sidste par måneder.
Bøgebjerg IF
Badminton

Vejcenter Syddanmark i Middelfart

Borgermøde i
Vester Aaby
Vejdirektoratet planlægger at forbedre Svendborgvej i Vester
Aaby.
Formålet er at øge sikkerheden og trygheden for byens borgere
samt at forskønne bymiljøet.
Der er afsat 10 mio. kr. til projektet.
Vejdirektoratet inviterer derfor til borgermøde:
Torsdag den 26. februar 2009
Kl. 19.00 - ca. 21.30
i aulaen på Vester Aaby Skole
Formålet med mødet er både at give information om projektets
baggrund og rammer til byens borgere og at modtage information
fra byens borgere om de problemer og ønsker, der er i forhold til
sikkerhed, tryghed og bymiljø i Vester Aaby.
Inden borgermødet får alle husstande i Vester Aaby tilsendt en
folder med information om projektet.
Vi håber at se jer til borgermødet!

NYT fra HÅNDBOLDEN.
Sæsonen er i fuld gang, og tiden og kampene flyver af sted.
Pt. er vores eneste børnehold jo U10-holdet (tidligere lilleput). De deltager
i diverse stævner, hvor der er 2 kampe pr. stævne. Det går rigtigt godt
både til træning og til kamp, hvor der bliver slidt og slæbt og kæmpes om
hver en bold. De er en flok herlige unger, som virkeligt har lyst til at spille
håndbold, hvilket gør det sjovt for trænerne, at have med at gøre.
Endvidere er der bred opbakning fra forældrene, som står i kø for at
hjælpe med kørsel til kampe osv. SÅDAN☺
På Seniorsiden er der virkeligt sket fremgang. Damesenior stiller med to
hold i henholdsvis serie 2 og 3. Der bliver trænet i stor stil, ca. 12-16 til
træning hver gang, og pigerne spiller nogle meget gode og seværdige
kampe, som kun kan anbefales at komme op og se i Bøgebjerghallen. Alt i
alt er der blevet lagt en rigtigt god ”bund” for vores ”piger”, og det bliver
utroligt spændende at følge dem fremover.
På herresiden kan der også gang i den. Herrerne ligger i snit omkring 15
mand til træning hver gang, hvilket er utroligt flot. Herrerne stiller også
med 2 hold i henholdsvis serie 2 og 3. Serie 3-holdet har klaret sig utroligt
flot i turneringen, hvor det her knebet en smule for serie 2-holdet, men
som dog stadig er med i Fynske Cup, hvor de blandt andet har slået det
suveræne tophold Thurø fra serie1 ud.
Alt i alt optur i håndboldafdeling. Vores pragtfulde halbestyrer Stig
Fabricius har startet to ungdomshold op, som består af et drengehold og
et pigehold. De er ikke tilmeldt i turneringen, men træner for sjov om
torsdagen. Det er selvfølgelig planen, at de skal tilbydes at spille med i
turneringen til næste sæson, hvor der også står trænere klar til dem.
Husk at kom i hallen og bak de lokale spillere op om søndagen.
På gensyn i Bøgebjerghallen.
Håndboldafdelingen Bøgebjerg IF

Nyt fra den kommunale dagpleje.
Dagplejen i V. Aaby og omegn, har fået ansat 2 nye dagplejer, Kasper og
Trine, så vi pt. er 7 dagplejer.
Sidste år brugte vi gymnastiksalen til vores
legestue en gang om ugen. Det er en stor
udfordring for mange af de små poder vi
passer, bare at komme ned af trappen til
salen - motorisk rigtigt sundt og derefter
fuld fart på gymnastikredskaber og måtter.
Det er nogle trætte børn vi får med hjem,
lige klar til middagsluren. Tak for lån af salen, vi var glade for at være der.
I år har vi lånt hallen, og børnene glæder sig til de skal op og løbe og
lege med bolde, faldskærm og synge.
Vi havde 23. november et rigtigt hyggeligt julearrangement i Pejrup
forsamlingshus, med 130
deltagende børn, forældre
og bedsteforældre, det var
rigtig mange. Vi var nervøse
for om vi kunne være der –
det kunne vi, der var også
plads til det store juletræ
sponsoreret af Lysbjerg
værelsesudlejning, og til
julemændene der delte
godteposer ud, sponsoreret
af Dagli’Brugsen. Vi gik rundt
om juletræet, vi sang, spiste æbleskiver og børnene legede. Det var en
rigtig dejlig dag, og dejligt med den store opbakning til vores arrangement.
I december havde dagplejerne Norberg foto ude og fotografere alle
børnene, det kom der et dejligt fællesbillede ud af, og vi tror mange
bedsteforældre fik nogle gode gaver.

Vi har også været til julehygge i ældrecenteret Lysbjergparken, Ruth
havde sørget for en hyggelig formiddag, hvor vi sammen med nogle af de
ældre, hyggede med æbleskiver, kaffe og the og flotte godteposer til
børnene.
Dagplejen får i marts og april besøg af en musikpædagog, 4 gange i
legestuen i hallen, hvor vi skal synge sammen med hende.
Mange nye ting står for døren, et nyt år med en ny kalender, det første
bliver fastelavn. Så ja.. vi har allerede fuld fart på igen.
Og så kom sneen lige forbi V.
Aaby, det var bare med at komme
ud og nyde det .

Godt nytår og mange hilsner
fra de kommunale dagplejer

Årets……………
Festudvalget til Egnsfesten har modtaget en ide om at finde
”Årets…..…….” (Titel er endnu ikke fundet) blandt beboerne i
Pejrup, Vester Aaby og Aastrup.
Der går en masse personer rundt, som hver på sin måde er
engageret i lokalområdet. Nogen gør et synligt stykke arbejde,
andre trækker i trådene bag kulissen og atter andre tager sig af helt
andre ting.
Festudvalget synes, ideen er fremragende og er gået i gang med at
finde de rette personer til det udvalg, der skal sammensættes til at
varetage opgaven med at kåre ”Årets………”.
I skrivende stund har vores præst Torkil Jensen sagt ja til at være
formand for udvalget. Hvem de øvrige medlemmer bliver, vil blive
offentliggjort i næste udgave af Bøgebladet. Her vil der også komme
mere information om, hvordan man kommer med kandidatforslag.
På festudvalgets vegne
Marianne Steffensen

Nyt fra FODBOLD
Herre senior har trænet ude hele vinteren!! Men de øvrige hold skal til at på
græs igen.
Det er dejligt igen at kunne se frem til at banerne er fyldt op med spilleglade
piger og drenge.
I år har vi valgt at stille lidt flere hold op, men skulle du stå og mangle et til din
årgang, så kom og sig til, så vil vi se om det ville være muligt.

Holdoversigt:
Hold
U13-U14-U15
piger
Dame senior

Årgang
1994-19951996

Herre senior
U15-U16
drenge
U6 poder

1993-1994

U7-U8 drenge

2003-20042005
2001-2002

U7-U8 piger

2001-2002

U9-U10-U11
piger
U9-U10-U11
drenge
U12-U13-U14
drenge

1998-19992000
1998-19992000
1995-19961997

Træningsdag
mandag kl. 17.00-18.30
onsdag kl. 18.30-20.00
mandag og onsdag
kl. 19.00-20.30
mandag og torsdag
kl. 18.30-20.00
tirsdag og torsdag
kl. 18.30-20.00
mandag kl. 16.00-17.00

Start
2. februar

mandag og onsdag
kl. 16.30-18.00
mandag og onsdag
kl. l7.00-18.30
mandag og onsdag
kl. 17.00-18.30
tirsdag og torsdag
kl. 17.00-18.30
tirsdag og torsdag
kl. 17.00-18.30

9. marts

Venlig hilsen
Britt Christoffersen, tlf. 24 20 53 94

2. februar
2. februar
10. februar
9. marts

9. marts
9. marts
10. marts
10. marts

Lokalområdet af i går.

B1458
Foto fra 1928
Faurshøjvej 1
Bibliotek i mange år i den ende,
der vendte mod vest.
Huset blev revet ned i 1998 for at give
plads til brugsens parkeringsplads.
Alle oplysninger findes på arkivet i
Vester Aaby Sogns Folkemindesamling.
Vester Aaby Folkemindesamling holder åbent kl. 10.00 – 12.00
den 1. lørdag i hver måned, dog ikke i juli og august.

INFORMATION FRA BØGEBJERG IF
For at få indlæg i bladet kræves medlemskab af foreningen, er du ikke
allerede aktivt medlem af foreningen, kan du blive passivt medlem,
henvendelse kan ske til et af medlemmerne i bestyrelsen eller
udvalgsformændene.
Fra Bøgebjergfesten er modtaget oplysning om, at der takkes for
sponsorat fra Danish Crown. Vi undskylder at dette ikke tidligere er
offentliggjort.

Bøgebjerg-vinen.
Vi nyder godt af samarbejdet
med Dagli’Brugsen i Vester Aaby,
der er velsmagende støttepenge
til foreningen.
Hver gang der sælges en flaske
af Bøgebjerg-vinen,
er der 2 kroner til Bøgebjerg IF.
Bøgebjerg-vinen er en pæn
kombination af Cabernet
Saugvignon fra Chile.
Tank
– støt Bøgebjerg IF.
Vil du gerne støtte Bøgebjerg IF, hver gang du tanker, så bestil et OK
Benzinkort, hvis du ikke allerede har et. Klubben får 6 øre for hver liter du
tanker med dit OK Benzinkort. Hvis du tanker mere end 500 liter inden for
det første år, får klubben en ekstra bonus. Kontakt Jan Bruun på tlf. 62 61
68 69 og få oplyst sponsornummer.

Bøgebjerghallens cafeteria
v/ Stig Nielsen
Bøgebjergvej 11, 5600 Faaborg
Tlf. 6261 6266 / Mobil 2180 4511
Hjemmeside: boegebjerghallen.dk

Gå i hallen og støt sporten,
når der er træning og
hjemmekampe.
Støt også Bøgebjerghallens
Cafeteria, han støtter os.

TIL OPSLAGSTAVLEN
Februar

Marts

02.02.09
Fodbold sæsonstart
Se holdoversigt i bladet
05.02.09 kl. 14-16
Pensionistforeningen
Lysbjergparken
07.02.09 kl. 10-12
Folkemindesamlingen
Præstegårdsvej 12
09.02.09 kl. 19-21
Line Dance
Pejrup Forsamlingshus
10.02.09
Fodbold sæsonstart
Se holdoversigt i bladet
14.02.09
Badmintonstævne
Bøgebjerghallen
19.02.09 kl. 14-16
Pensionistforeningen
Lysbjergparken

05.03.09 kl. 14-16
Pensionistforeningen
Lysbjergparken
09.03.09
Fodbold sæsonstart
Se holdoversigt i bladet
09.03.09 kl. 19-21
Line Dance
Pejrup Forsamlingshus
10.03.09
Fodbold sæsonstart
Se holdoversigt i bladet
19.03.09 kl. 14-16
Pensionistforeningen
Lysbjergparken
23.03.09 kl. 19-21
Line Dance
Pejrup Forsamlingshus
26.03.09 kl. 19.00
Generalforsamling
Bøgebjerg IF
Bøgebjerghallen
28.03.09
Badmintonstævne
Bøgebjerghallen
31.03.09 kl. 19.00
Lokalrådsmøde
Præstegårdsvej 12

23.02.09 kl. 19-21
Line Dance
Pejrup Forsamlingshus
24.02.09 kl. 19.00
Lokalrådsmøde
Præstegårdsvej 12
26.02.09 kl. 19.00
Borgermøde
Vester Aaby Skole

April

04.04.09 kl. 10-12
Folkemindesamlingen
Præstegårdsvej 12

04.04.09 kl. 14.00
Gymnastikopvisning
Bøgebjerghallen

14.04.09
Deadline
Bøgebladet

28.04.09 kl. 19.00
Lokalrådsmøde
Præstegårdsvej 12

HUSK at følge med på
foreningens hjemmeside
www.boegebjerg-if.dk

