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Badminton:
Flemming Hougaard
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Fodbold
Britt Christoffersen

Faurshøjvej 12, Vester Aaby
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Gymnastik
Jette Steensen
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Håndbold
Mikkel Steffensen
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Kurt Laier Andersen
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BØGEBJERG IF 

Næste deadline er den 1. juli 2009
Bøgebladet udkommer primo Februar, Maj, August og November



3

NYT FRA BØGEBJERG IF
Årets generalforsamling blev afholdt 26. marts 2009, hvor godt 20 var fremmødt. 
Det er vigtigt for en bestyrelse, at der er godt fremmøde ved en sådan lejlighed, 
det er her medlemmerne har mulighed for direkte kontakt med bestyrelsen og kan 
komme med deres syn på foreningen og evt. nye ideer.  Vi er selvfølgelig ikke en 
større forening end at det er muligt at snakke sammen til dagligt, men alligevel er 
det en rar fornemmelse, når der er et godt fremmøde. 

Rigtig godt nyt er, at kommunen har afset 3,6 millioner til netop vores hal. Det er 
rigtig mange penge, som kommer mange mennesker til gode, og jeg håber da 
endnu flere kan gøre mere brug af faciliteterne, når de er færdige med bl.a. at 
lave nye omklædningsrum og meget andet. Der bliver en tid, hvor tingene knap er 
så sjove mens der bygges, men samtidig kan vi glæde os til at se resultatet sen-
est ved årsskiftet

Bøgebjerg IF slipper ikke for også at mærke Kommunens besparelser, da der er 
skåret i tilskuddene. Tingene bliver ikke anderledes lige nu, og vi må få det bedste 
ud af de midler der er stillet os til rådighed, og så i øvrigt deltage i debatten med 
politikkerne og gøre opmærksom på hvor vigtig en brik i samfundet en idræts-
forening er og at det i forvejen er frivillige som driver dem, og at der ikke længere 
kan stilles yderlige krav.
I Bøgebjerg IF er vi også afhængig af de mange frivillige. Hvis alle disse men-
nesker ikke står der og er villige til at ofre deres fritid for andre, ja så havde vi ikke 
en idrætsforening. Derfor vil jeg meget gerne som foreningens formand selv sig 
tak til disse, men også opfordre alle, til at huske på - Disse frivillige gør en forskel 
for idrætsforeningen. Husk at et klap på skulderne kan være guld værd. Hvis 
du sidder der ude og også gerne vil gøre en forskel, så husk der også er plads i 
vores team til dig.

Rigtig god sommer til alle
Britt Christoffersen
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Badminton
Endnu en sæson er gået godt for badminton, især motionsspillerne. Alle ba-
nerne var optaget på nær én.
Der har også været motionsspillere om onsdagen fra kl. 19-21, sammen med 
turneringsspillerne, da der har været 2 ledige baner.

Det har i denne sæson været tilmeldt 2 hold til turnering, et veteran B hold og et 
veteran +50 hold, det har dog været svært at stille hold, men vi har været gode 
til at hjælpe hinanden på holdene.

Slutstillingen for de 2 hold: 
Veteran B blev nr. 4 ud af 5 hold med 4 point.
Veteran +50 blev nr. 2 ud af 5 hold med 8 point.

Juleafslutningen var en stor succes. Der var 38 tilmeldt til handikapturneringen, 
hvor man spiller med sort plastik for nettet som også er forhøjet. Efter spillet var 
der spisning og hyggeligt samvær. Den gode mad stod Stig og Birgitte for.

Vinderne af handikapturneringen blev Vagn Moses og Kenneth Hansen og nr. 2 
blev Hanne Borup og Ally Granhøj.

Som sædvanlig sluttede vi sæsonen af med klubmesterskab. Der var stor tilslut-
ning af motionsspillere og det er dejligt, at så mange vil være med. 

Resultaterne på klubmesterskaberne 2009 er som følger: 
 Turneringsspillere Motionsspillere
Herresingle Jens Peter Ohlsen Kurt Jensen
 Kim Hansen Finn Hansen

Herredouble Vagn Moses / Finn Hansen /
 Flemming Hougaard Torben Sloth

 Alf Lerche / Jan Svendsen /
 Jens Peter Ohlsen Kenneth Nielsen

Mixdouble Hanne Borup / Lone Kruse /
 Kim Hansen Kurt Jensen

 Kirsten Moritzen / Helle Gertsen /
 Flemming Hougaard  Niels Henning Larsen
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Damekampene blev ikke færdigspillet, men dette sker i starten af den nye sæson.

Sportsmagasinets Vandrepokal går til en person i badminton, som har gjort sig 
positivt bemærket i sæsonens løb. Den gik i år til Kim Hansen, som har gjort et 
stort arbejde for at skaffe sponsortøj. Han er også kommet med i sponsorudval-
get i Bøgebjerg IF og udover det er han en flittig og dygtig badmintonspiller.

En stor tak til Stig for det gode samarbejde, som vi håber fortsætter.

Til slut vil jeg sige tak for denne sæson og håber, at I alle møder lige så tal-
stærkt op i næste sæson.

 Flemming Hougaard

SYDFYNS AUTOCAMPER
(Speciale VW-Busser)

v/ Niels Erik Thing
Svendborgvej 383, V. Aaby, 5600 Faaborg

Tlf. 63 61 89 16 - 24 45 40 16
SE-nr.: 18 45 38 94
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Nyt fra volley
(de voksne)

Endnu en begivenhedsrig og dejlig volley sæson er slut, eller det er den nu 
ikke helt, vi har i skrivende stund Fyns Mesterskaberne og DGI landsstævnet i 
Holbæk at se frem til.

Og så er beachvolley sæsonen ved at være på trapperne. I år ser vi særlig frem 
til dette, da vi håber den nye beachvolley bane, der anlægges i forbindelse med 
den nye sansesti bag børnehaven/skolen, står klar. I så fald vil vi spille hver 
tirsdag aften, alle er velkomne. Kom og vær med det er sjovt!

Tilbage til den forgangne sæson.
Som sagt har den været sjov og tilmed budt på mange lad os sige sportslige 
udfordringer.
Bedst er det gået i Mix her hjemtog vi en flot 3 plads.
Herre holdet i serie 1 blev nr. 8 trods en del fravær/skader så det var også flot.
Dame serie 1 blev nr. 10 med mange nye spillere

Klubbens flagskib dame danmarksserie holdet havde en svær sæson, og tabte 
en del kampe, de fleste af dem knebent, det rakte til en næstsidste plads.
I skrivende stund vides det ikke om det er nok til at blive oppe i rækken, men vi 
krydser fingre for det.

God sommer til alle og husk det var tirsdag aften vi spiller på sand.

Venlig hilsen
Bøgebjerg IF volley afdeling
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Nu går vi i gang med……
”Den røde tråd” – en sanse- og aktivitetssti

Kort før jul modtog vi i udvalget 20.000 kr. fra Fionia Fond, der blev givet til en 
beachvolleybane, som vi vil placere tæt ved skolens fodboldbane; nemlig på 
det sted hvor længdespringsgraven er på nuværende tidspunkt. På den måde 
kan området både bruges til beachvolley og længdespring. I Bøgebjerg IF har vi 
en stor og meget aktiv volleyball-afdeling, så det vil blive rart for spillerne, at de 
ikke længere er nødsaget til at tage til nabokommunen for at spille beachvolley 
om sommeren. 
Om kort tid vil der blive afholdt arbejdsweekender, hvor vi håber, at rigtig mange 
mennesker vil give en hånd med i arbejdet med at etablere beachvolleybanen, 
så den kan blive klar til sommerens brug.
Pengene fra Fionia Fond er desværre ikke nok til at dække de faktiske udgifter 
til banen, så vi skal ud og finde flere penge! Heldigvis fik vi også 3.000 kr. fra 
Skovgårdsfonden, som vi kan bruge til banen.

Lige i starten af april modtog jeg en rigtig dejlig mail (jeg håber ikke, at det var 
en aprilsnar), hvori der stod, at vi var indstillet af LAG Faaborg-Midtfyn til at 
modtage 100.000 kr. De økonomiske midler kommer fra EU’s Landdistriktpro-
gram og Fødevare Erhverv, det er dem, der står for den endelige godkendelse 
af ansøgningen og udbetaler den økonomiske støtte. Vi får sandsynligvis først 
den endelige afgørelse sidst på året. I denne ansøgning har vi prioriteret, at det 
er den 670 m lange grussti, som skal gå rundt på skolens og hallens område, 
som pengene skal bruges til. Når vi forhåbentlig får de mange penge senere på 
året, betyder det, at vi også selv skal udrede et tilsvarende beløb, men det kan 
gøres ved udførelse af frivilligt arbejde, så det er rigtig dejligt, at så mange men-
nesker i området har meldt sig som hjælpere. Det får vi god brug for.

Foruden de allerede nævnte fonde har vi fået afslag på vores ansøgning ved i 
alt 7 fonde, men vi har stadig 5 ansøgninger liggende ved andre fonde, som vi 
endnu ikke har hørt fra.  Så vi håber naturligvis på det bedste.

 Hanne Borup
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Hele familiens Frisør
Tlf. 62 61 54 54

Gymnastikopvisning 4. april 2009
Der mødte ca. 150 mennesker op til  
gymnastikopvisning i Bøgebjerghallen.

Det var en fantastisk eftermiddag, med gym-
nastik for alle pengene, stemningen var høj, 
og der blev klappet begejstret af publikum, 
hver gang der gik et nyt hold på gulvet.

I pausen kunne man vinde sponsorgaver fra det lokale erhverv.

EN STOR TAK TIL VORES TROFASTE SPONSORER:
• Brdr. Sloth - Som hvert år sponserer blomster til alle instruktører.
• FJ Steensen maskinudlejning Aastrup
 - Som for andet år i træk sponserede trøjer til alle hold.
• Salon Miro
• Dagli’Brugsen Vester Aaby
• Lundely Glas
• Kig Ind
• Fyns Gartnerimaskiner
• Stofmølle

Gymnastikudvalget ønsker alle en rigtig 
god sommer og på gensyn til september 
med nye tiltag og hold.

Husk at holde øje med det røde Bøgeblad. Ris og ros eller vil du gerne have et 
hold så kontakt Jette Steensen, mobil 61 16 79 65
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Håndbold sæson 08/09
er ved at være ved vejs ende

Håndbolden for sæsonen 08/09 i Bøgebjerg IF er så stille ved at være vel over-
stået. Det har været en ryste sammen sæson for mange af holdene ikke mindst 
for de to nye damehold, som er startet op i denne sæson, men det er gået over 
alles forventninger med 15-16 til træning hver gang og hvor man har stået sam-
men i opstartsfasen.

Herrerne fik også høstet lidt point hjem efter jul, så der begyndte at være succes 
oplevelser der også.

Tak til alle trænere, dommere, dommerbordsvagter, tilskuere som har brugt tid på 
at bakke os op i denne sæson.

Så er årets spiller for både damer og herrer blevet kåret:
På herre siden blev det Michael Bang, mens det på damesiden blev  
Rikke Petersen. Begge blev hygget om til vores afslutningsfest, hvor vi var 43 
spillere samt trænere samlet, så det var et godt socialt arrangement.

Et stort og fortjent tillykke til jer skal lyde fra os i håndboldudvalget.

Tak for sæsonen 08/09 og på gensyn til sæson 09/10.

Vi forventer at kunne stille følgende hold til den nye sæson med opstart omkring 
den 1. august 2009. Der vil være info på klubbens hjemmeside  
www.boegebjerg-if.dk og der vil blive sendt mail eller brev rundt til spillerne.

• Mini mini U6-U8 (vi forventer at få planlagt træningen 
  så børnene kan hentes i børnehaven/fritidsordningen)
• Lilleput U10 drenge, evt. piger
• Drenge U14
• Piger U14
• Dame serie 2 
• Dame serie 3
• Herre serie 2
• Herre serie 3
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Skulle du være i en aldersgruppe, som vi ikke her har nævnt og ønsker du at 
spille håndbold, er du velkommen til at kontakte håndboldudvalget, så vi se om 
der vil være basis for et hold i din aldersgruppe.

Opfordring til forældre, borgere eller andre håndboldinteresserede: 
Har du lyst til at træne et hold, tage en dommerbordsvagt eller bare hjælpe hånd-
bolden med små opgaver, står vi med åbne arme, da der af og til mangler lidt 
kræfter i vores afdeling. 

Det er sammen vil skal bevare håndbolden i Bøgebjerg IF.

P.S. til jer som har værdikuponer fra jubilæumslotteriet, så er sidste gyldigheds-
dato den 30. juni 2009. 

Mange forårshilsner fra
Håndboldudvalget

TØMRERMESTER

TLF. 62 61 60 59
SVELMØGÅRDSVEJ 11 · V. AABY
Tlf. 62 61 60 59 · Bil 30 66 60 28

Svendborgvej 413, V. Aaby . 5600 Faaborg
Tlf. 62 61 64 82 . Biltlf. 40 57 24 82 

Vester Aaby Inst. Forretning
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Kids- og Teen-volley
Den 5. april blev der afholdt Fynsmesterskaber i kids-volley. Alle vores hold var 
flot repræsenteret. Placeringsmæssigt brugte vi næsten hele skalaen. 
Vores drenge i level 5 fik en flot 3 plads. En særlig tak til Jonas Pedersen for hans 
hjælp – uden ham kunne der ikke stilles hold, idet Søren C stadigvæk døjer med 
et brækket kraveben. De øvrige hold viste utrolig flot spil, men som det er i så 
mange andre sportsgrene er det marginalerne der afgøre kampens udfald. 
Jeg vil her benytte lejligheden til at rose alle kids og teen spillere for den store 
udvikling de har vist i denne sæson. Både på banen, men særligt udenfor banen. 
I er blevet rigtig gode til at bakke hinanden op, såvel på banen som på sidelinjen. 
Det har en stor betydning for spillerne at der er nogle der hepper. Kan berette 
om at der er flere af vores spillere som er kommet hjem fra et stævne med hæs 
stemme og ondt i halsen! 
I weekenden 17. 18 og 19. april tager 17 børn og 5 voksne til Solbjerg Cup. Her 
skal der spilles om det uofficielle Danmarksmesterskab. En weekend alle ser frem 
til – børn som voksne. Der er fuld gang i den, i alle haller. Spilles der ikke lige vol-
ley, kan børnene tage i svømmehallen eller tage et spil bordtennis. Lørdag aften 
er der gallamiddag med efterfølgende dans til disco-toner. 
Selvom vi har afsluttet volley-sæsonen, er den trods alt ikke helt slut endnu. Vi 
forventer at vi får vores egen beach-volley bane – og den skal børnene selvfølge-
lig også prøve kræfter med. Derudover forsøger vi at lave en kids-volley turnering 
til årets Bøgebjergfest. 
Sidst – men ikke mindst, skal der lyde en stor tak til de forældre der har været 
med os til de lange stævnedage rundt omkring i de fynske haller.  Det er utrolig 
rart at I deltager med positive tilråb og opbakning.

Vi ses til sæson 2009/2010
Venligst alle kids- og Teen trænerne  ☺ ☺ ☺

Industrivej 7, Vester Aaby · 5600 Faaborg · Denmark
Tel. +45 62 61 66 66 · Fax +45 62 61 66 36 · mail@bago-line.dk

www.bago-line.com
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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 institu-
tioner 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 ve-
drørende 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 videreud-
vikle 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.
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Nyt fra Badminton
Så kom foråret, og dermed sluttede vinteraktiviteterne i hallen – det gælder også 
for badminton.

I ungdomsafdelingen har vi haft spillere i alle årgange udtaget til LM, og det er jo 
ganske flot. Der er ganske vist ingen, som har taget medaljer med hjem, men alle 
har kæmpet.

Vi havde klubmesterskab i ungdomsafdelingen den 28. marts. Der deltog 24 
spillere fordelt fra U9 til U17. Det gav 40 velspillede kampe – nogle mere tætte 
end andre, men der blev ikke givet ved dørene i nogen af kampene.

Vinderne af klubmesterskabet blev:
U9/U11  Herresingle Anders F. Jensen
U9/U11  Herredouble Mandla Thing / Anders F. Jensen
U9/U11  Damesingle Sofie S. Petersen
U9/U11  Damedouble Nanna S. Petersen / Sofie S. Petersen
U9/U11  Mixdouble Nanna S. Petersen / Andreas Nielsen
U13  Herresingle Oliver Jørgensen
U13  Herredouble Thomas Tornhøj / Oliver Petersen
U15  Herresingle Søren Bo Andersen
U15  Damesingle Anja S. Jensen
U15/U17  Herredouble Søren Bo Andersen / Andrew Rosendal
U15/U17  Damedouble Anja S. Jensen / Amalie Bruun
U15/U17  Mixdouble Anja S. Jensen / Søren Bo Andersen
U17  Herresingle Andrew B. Rosendal
U17  Damesingle Pernille Jensen

Ungdomsafdelingens pokal gik i år til Anders F. Jensen. 

Vi sluttede dagen med lasagne i hallens cafeteria, hvor der også blev trukket lod 
om mange flotte præmier fra Sporten i Svendborg, Sparekassen Faaborg og 
Dagli’ Brusen Vester Aaby.

Det var en god dag med et pænt fremmøde af forældre dagen igennem.
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Vil du se flere billeder fra dagen, kan nogle af dem findes på hjemmesiden  
www.boegebjerg-if.dk

Der har også været spillet klubmesterskab i motionsafdelingen og i senior/turner-
ingsafdelingen – se andet sted i bladet og på hjemmesiden www.boegebjerg-if.dk
Vi forventer, at vi til næste år vil afvikle klubmesterskab for både børn og voksne 
på samme dag.

Vi vil også lave tilmelding til sæsonen til noget, som alle gerne skal møde op til, 
men det kommer der mere om i næste blad.

Til slut vil jeg gerne takke alle, som har hjulpet gennem sæsonen med stort og 
småt.

Til alle spillere – så håber jeg, at vi ses igen til næste sæson.

Ha’ en god sommer! Kurt Jensen, ungdomsansvarlig
Bøgebjerg IF Badminton

V. Aaby Køkkencenter

BESTEM SELV PRISEN
• SAML-SELV-PRIS · Du afhenter, samler og monterer
• SERVICE PRIS · Vi samler og du monterer
• TOTAL-PRIS · Vi klarer det hele

KØKKEN - BAD - GARDEROBE

25 år med køkkener i V. Aaby

TELEFON 6261 6072 · E-MAIL: INFO@VESTERAABYKC.DK
OPMÅLING · COMPUTERTEGNING
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v/ Jesper J. L. Hansen

Tlf. 62 6163 46
Svendborgvej 401 • 5600 Faaborg

Vester Åby Autoværksted

Vester Åby - Åstrup – Pejrup –
Pensionistforening

Den 19. marts havde vi generalforsamling i Øster Skerninge forsamlingshus.
Vi var samlet 58 medlemmer til generalforsamling, kaffe, underholdning og en 
god middag.

Alle valg var genvalg, så bestyrelsen er stadig, 
Formand Elly Nielsen, 
Næstformand og idrætsansvarlig Leo Holm,
Kasserer Poula Hansen, 
Menige medlemmer Eva Hansen, Else Carlsen, Flemming Brandt, Vagner 
Nielsen,
Suppleanter Lilian Boye og Gunner Jensen.

Vores næste arrangement er udflugt til Mandø den 16. juni, vi håber, der er 
mange som har lyst til at opleve den særprægede natur.

11. september har vi Efterårsfest i Øster Skerninge forsamlingshus kl.17 - kl. 23 
med middag og dans. 

Stolegymnastikken kører stadig hver tirsdag eftermiddag.
Gå ture rundt i naturen hver onsdag formiddag.
Krolf og petanque starter, når vejret tillader det.                                              
Krolf torsdag eftermiddag kl.14.30.
Petanque tirsdag aften kl. 19.

På bestyrelsen vegne 
Elly  Tlf. 62 61 56 77



16

Årets..............             
 

Udvalget, der har fået til opgave at finde “Årets...........” er nu sammensat:
 
Formand  Torkil Jensen
Menige medlemmer: Lars Bo Biilmann, Vester Aaby
 Tina-Marie Bruus, Aastrup
 
I næste nummer af Bøgebladet, der udkommer i august måned, vil I finde 
en blanket, der kan anvendes til forslag til, hvem du synes skal være 
“Årets............”
Men begynd allerede nu at tænke over, hvem du synes, der fortjener 
et skulderklap.

 
Med ønsket om en God Sommer.

På festudvalgets vegne
Marianne Steffensen

HUSK ÅRETS EGNSFEST
I BØGEBJERGHALLEN

LØRDAG DEN 31. OKTOBER 2009
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FODBOLD-NYT
Alle vores hold er godt i gang, og der er mange med. 
Rigtig skønt at se børn og ikke mindst voksens glæde ved at spille fodbold. 
 

Nyt hold er dukket op, nemlig U17 drenge, som træner hver tirsdag og torsdag 
fra kl. 18.30 – kl. 20.00. Så kender en eller selv have lyst, så bare kom op på 
banerne.

Senior damer og Senior herrer er godt i gang med forårets turnering, og for her-
rernes vedkommende er der også en pokalturnering, som de skal igennem. 

Den 20. Maj bliver der i mødelokalerne i Bøgebjerg hallen afholdt kursus for 
kampledere for hold op til 7:7 U15. Vi har plads til 25, og vil også gerne høre fra 
dig, hvis du også har lyst til at være med.

I foråret og sommeren er der masser af kampe at se på anlægget ved Bøgeb-
jerghallen. Kom og gi vores hold opbakning og nyd en forhåbentlig lun stund på 
vores dejlige anlæg.

Hold øje med opslag  
om kampe, eller på  
www.boegebjerg-if.dk   
og følg alle holdene, her 
vil der ligge resultater og 
kampplaner for alle hold.

Velmødt til en god kamp
Britt Christoffersen

Bøgebjerghallens cafeteria
v/ Anette Andersen

Bøgebjergvej 11, 5600 Faaborg
Tlf. 6261 6266 / Mobil 2078 2915

Bøgebjerghallens cafeteria
v/ Stig Nielsen

Bøgebjergvej 11, 5600 Faaborg
Tlf. 6261 6266 / Mobil 2180 4511

Hjemmeside: boegebjerghallen.dk
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Hjemmekampe - Fodbold
Dato Kl. Række Udehold 

2. maj 15:00 Herre serie 5, forår 2009 Horne f. Sp. 
      
3. maj 10:00 HS3 - forår 2009 Højby S & G 

9. maj  09:30-12:00 U-7 drenge (født 2002) 5:5 B-STÆVNE Skårup IF 1 

9. maj 12:00-14:30 U-10 piger (født 1999) 5:5 B-STÆVNE Tåsine f.B. 

9. maj 14:00 U-15 piger (født 1994) 7:7, forår 2009 Krarup/Espe SG & I

9. maj 16:00 Kvinde senior 7:7 B, forår 2009 Jordløse BK 
  
17. maj 11:00 U-17 drenge (født 1992-93) 7:7 forår 2009 Særslev BK 

17. maj 14:00 HS3 - forår 2009 FC Kosova 
     
24. maj  U-15 piger (født 1994) 7:7, forår 2009 S.f.B. 

24. maj 13:00 Herre serie 5, forår 2009 FC Sydfyn 

24. maj 14:30 U-17 drenge (født 1992-93) 7:7 forår 2009 Nr. Aaby IK 

24. maj 16:00 Kvinde senior 7:7 B, forår 2009 Fraugde G & IF 1
     
28. maj 18:45 HS3 - forår 2009 Kirkeby IF 
     
2. juni 18:45 HS3 - forår 2009 Korinth IF 
     
7. juni 12:00 U-15 piger (født 1994) 7:7, forår 2009 BK Sydlangeland 
      
13. juni 10:00-12:00 U-10 drenge (født 1999) 5:5 C-STÆVNE 

13. juni 12:00 U-17 drenge (født 1992-93) 7:7 forår 2009 Otterup B & IK 

13. juni 15:00 Herre serie 5, forår 2009 BK Sydlangeland 

14. juni 16:00 Kvinde senior 7:7 B, forår 2009 Allested U & IF 2 
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BØGEBJERGFESTEN
Så nærmer sommeren sig med hastige skridt, så Festudvalget for Bøgebjerg-
festen er gået i gang med at arrangere dette års 

Bøgebjergfest
14. og 15. august 2009

Afdelingerne i fodbold, håndbold og volley vil om lørdagen afholde stævner/
kampe – så her skal vi jo bruge en masse opbakning.

Vi skal også bruge nogle frivillige til at komme og hjælpe såvel før, under og 
efter arrangementet, vi håber selvfølgelig på stor opbakning.

Vi planlægger som de 
foregående år også 
      cykelløb, 
her et billede fra sidste år.

Bøjden Ferguson Klub
kommer på besøg, efter først
at have kørt gennem byen.
Når de kommer på pladsen, vil
De sædvanen tro afholde
traktor ringridning.

Lørdag aften får vi besøg af 

   Black Batmen, 
    som spiller op til dans.

       Alle er velkomne!

     Hilsen festudvalget
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FREDAG den 14 august :

Fra kl. 18.30 Kom og få håret sat eller få farve i        Pris 10 kr.

Kl. 19.00 – 22.00 Børnediskotek i telt 1 på pladsen
 (Børn til og med 7. klasse) Pris 25 kr.
 Der vil kunne købes sodavand, slik og chips.

Fra kl. 18.30 Forældre – i telt 2 på pladsen. Entre gratis 
 Der vil kunne købes kaffe, te og kage 
 samt øl og vand, mens børnene er til diskotek.

LØRDAG den 15 august :

Kl. 9.00 – 10.30 Gratis morgenbord
 – sponseret af  Dagli’ Brugsen, V. Åby

Kl. 9.30 – 11.30 Børne-/ungdomsstævner
 Fodbold - Håndbold - Volley

Kl. 12.00 – 13.30 Håndboldkampe – herrer og damer

Kl. 14.00 – 15.00 Sponsor – cykelløb

Kl. 15.15 – 17.00 Veteran Traktor Ringridning – Bøjden Ferguson Klub

Kl. 19.00 Fællesspisning med helstegt pattegris.
 Levende musik ved ”Black Batmen”
 Billetter købes i forsalg, henvendelse til 
 Annette Biilmann på mobil 2012 4667

Der vil om lørdagen være opstillet hoppeborg og fiskedam.

Ret til ændringer forbeholdes.

BØGEBJERG
FESTEN

2009
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Svendborgvej 331, 5600 Faaborg
Telefon 62 61 59 09
Fax 62 61 59 39
Mobil 21 45 28 59

Dagli’Brugsen
Vester Aaby

Svendborgvej 419 · Tlf. 62 61 56 20

Ideal-Line
Ideal Engineering A/S
Industrivej 7, V. Aaby
DK-5600 Faaborg
Tel. +45 62 61 61 25
Fax +45 62 61 69 50
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Lokalområdet af i går

B 744

Foto fra 1912

Svendborgvej 448

Foran huset står 
møllebygger Mads Pedersen født i 1845,

hans kone Marie Kirstine født i 1855,
Johanne Madsdatter født i 1821.

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.
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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.

HUSK
BØGEBJERGFESTEN 14. og 15. august 2009

EGNSFESTEN 31. oktober 2009

Bøgebjerg-vinen
Vi nyder godt af samarbejdet med
Dagli’Brugsen 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.

Gå i hallen og støt sporten, 
når der er træning og hjemme-

kampe.

Støt også Bøgebjerghallens 
Cafeteria, han støtter os. 

Bøgebjerghallens cafeteria
v/ Stig Nielsen

Bøgebjergvej 11, 5600 Faaborg
Tlf. 6261 6266 / Mobil 2180 4511

Hjemmeside: boegebjerghallen.dk



TIL  OPSLAGSTAVLEN

HUSK at følge med på
foreningens hjemmeside

www.boegebjerg-if.dk

 

TIL  OPSLAGSTAVLEN 
 

 
Maj Juni Juli 

02.05.09 kl. 15.00 
Fodbold  Herre serie 5 

Hjemmekamp 

02.06.09 kl. 18.45 
Fodbold Herre serie 3  

Hjemmekamp 

 

02.05.09 kl. 10-12 
Folkemindesamlingen 

Præstegårdsvej 12 

 01.07.09 
Bøgebladet 

Deadline 

03.05.09 kl. 10.00 
Fodbold Herre serie 3 

Hjemmekamp 

07.06.09 kl. 12.00 
Fodbold U15 piger 

Hjemmekamp 

 

04.05.09 kl. 19.30 
Spillegilde 

Aastrup Forsamlingshus 

 28.07.09 
Lokalrådet 

INTET MØDE - FERIE 

09.05.09 fra kl. 9.30 
Fodbold 

Hjemmekampe 

13.06.09 fra kl. 10.00 
Fodbold  

Hjemmekampe 

 

17.05.09 fra kl. 11.00 
Fodbold  

Hjemmekampe 

14.06.09 kl. 16.00 
Fodbold Dame senior 

Hjemmekamp 

 
August 

24.05.09  
Fodbold  

Hjemmekampe 

16.06.09 
Pensionistforeningen 

Udflugt til Mandø 

 

25.05.09 
Lokalrådsmøde 

Præstegårdsvej 12 

 14. & 15.08.09 
BØGEBJERGFEST 

Se inde i bladet 

28.05.09 kl. 18.45 
Fodbold – Herre serie 3 

Hjemmekamp 

30.06.09 
Lokalrådsmøde 

Præstegårdsvej 12 

 

 
 

HUSK at følge med på 
foreningens hjemmeside 

www.boegebjerg-if.dk 


