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SOMMEREN ER OVER OS
Jeg sidder i sommervarmen og skriver dette indlæg. I skrivende stund har jeg
svært ved tro på, at vi går mod de grå og korte dage. Til trods herfor er det også
en tid hvor foreningslivet igen skal op på sit højeste, og alle de indendørs idrætter
skal i gang og hyggen i Stig og Birgittes kantine.
Når jeg vælger at se sådan på det, ja så bliver jeg alligevel ganske glad for tanken om den tid vi går i møde. Det næste ½ år sker der rigtig meget omkring os,
som vi alle vist er bekendt med, en tid hvor det godt kan være lidt træls at dyrke
idræt i Bøgebjerghallen, der vil ingen omklædningsrum være, toiletter i gården
(parkeringspladsen) og byggerod. Når vi står der midt i rodet og synes det hele er
træls, skal vi huske at Bøgebjerghallen i sin tid blev bygget af rigtig mange frivillige fra hele byen og oplandet, og de fortjener, vi står sammen og ser med lyse
øjne på hele byggeriet og frem til byggeriet er færdig, så vi med stolthed kan sige,
at vi dyrker idræt i Bøgebjerghallen og i Bøgebjerg Idrætsforening.
Det er med stor glæde jeg kigger ned over sportspladsen ved skolen, ja hele
vores anlæg. Det ser flot ud - ny beachvolley bane, som kom i stand ved hjælp
fra ”Den røde tråd”, og alle de frivillige som på en dag fik banen op og stå. Banen
bruges flittigt, både af volleyball fra Bøgebjerg IF, men også skolebørnene og i
de unges fritid. ”Den røde tråd” er i en sådan grad, med til at højne fællesskabet
og ikke mindst udvikle vores by og idræt. Jeg vil gerne opfordre alle til at bakke
op om ”Den røde tråd”, jeg ser det som en fornyelse alle kan nyde godt af, såvel
unge som ældre. Jeg glæder mig meget til at se det hele færdig. En særlig tak
skal lyde til ”Den røde tråd” og ikke mindst til alle de frivillige som hjælper med at
få det i stand.
Det er tid for tilmeldinger til de
forskellige indendørs idrætsgrene, se nærmere under den
enkelte sport og evt. opslag i
byen. Læg mærke til der kan
være nye måder at skulle
tilmelde sig på.
Jeg glæder mig til at møde alle
til Bøgebjergfesten i august,
hvor jeg ved der er nye tiltag
Annonce – Hotel Mosegaard
og hyggeligt at være.
God sommer til alle.
Britt Christoffersen, Formand
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Beach-volley – Kids
Beach-volley for kids, har været en stor succes. Der er mødt rigtig mange børn op
til vores træning. Så mange at vi har måtte dele os. Vi har mødt mange børn som
ikke helt vidste hvad volley var for noget, men af nysgerrighed og gennem kammeratskaber, har dette været med til at børnene har mødt tirsdag efter tirsdag.
Og det er jo det beach-volley handler om: venskab – spil – grin – sved og sand i
underbukserne! Nu hvor børnene har sommerferie har vi valgt at beach-volley for
Kids holder en pause. Vi forventer at de mindste af børnene – fra 0. – 3. Klasse
– starter op igen den første tirsdag i august. Vi mødes som vi pleje ved banen
kl. 16:15 og træner en time. Vi kan lige nå at træne et par gange så vi er klar til
Bøgebjerg Festen, hvor vi laver en beach-volley tunering…………………og inden
længe starter indendørs sæsonen op igen………..men det vil I få mere information om når tiden nærmere sig…………nu skal vi bare nyde den dejlige sommer
og vores beach-volley bane.

Beach-volley - Voksne
Tænker du; sommer og volley? det passer da vist ikke sammen?........
Så er du helt forkert på den. Beachvolley er nemlig de sidste mange somres helt
store hit både blandt unge og ældre.
Reglerne er med få undtagelser de samme som indendørs, dog er der ikke så
megen taktik og ikke mindst færre spillere. Dette og det at det foregår udendørs
på dejlig blødt sand er årsagen til spillets store succes.
Det var derfor med store forventninger at vi så vores nye beach volley bane blive
anlagt her først på sommeren.
Vi blev ikke skuffede, den er bare dejlig, og vi har med stor glæde noteret os at
skolens børn syntes ligeså.
Hvorfor har vi dog ikke fået anlagt den for mange år siden?
Nå, men nu er den her og alle er velkomne til at komme ned bag skolen og se
banen, eller endnu bedre prøve den ☺
Vi spiller hver tirsdag Kl. 18 til ca. 20.
Med venlig sommer hilsen
Bøgebjerg IF volley afdeling

4

Volley sæson 2009/10
Hold

Træningstider

Opstart

Bold og bevægelse
Kidsvolley
Level 3 til 5
Teen U15

Tirsdag kl. 15.00 – 16.00
Tirsdag kl. 16.00 – 17.00
Fredag kl. 16.30 – 18.00
Tirsdag kl. 16.00 – 17.00
Fredag kl. 16.30 – 18.00
Tirsdag kl. 17.00 – 19.00
Fredag kl. 18.00 – 20.00
Fredag kl. 18.00 – 20.00
Tirsdag kl. 17.30 – 19.00

1. september
1. september

Dame 1. hold
Alle damer
Herrer
Mix

1. september
1. september
4. september
4. september
1. september

Nyt fra
og håndbold
Nyt
fravolleyball!
volleyball!
og håndbold

Somnoget
nogetnyt,
nyt,vilvil
volleyball
håndbold
afdelingerne
tilbyde
hold
de
Som
volleyball
og og
håndbold
afdelingerne
tilbyde
hold for
de for
mindste.
mindste.
Vi
kalder
holdet
Bold
og
bevægelse,
og
det
vil
henvende
sig
til
Vi kalder holdet Bold og bevægelse, og det vil henvende sig til de ældste børn
de
ældste
børn
i
børnehaven,
og
de
yngste
børn
i
skolen.
Vi
vil
lege,
i børnehaven, og de yngste børn i skolen. Vi vil lege, hoppe, spille små boldspil,
hoppe,
små
boldspil,
lave med
småbørnenes
eventyr lege,
og og
arbejde
lave
småspille
eventyr
lege,
og arbejde
motorik,
glædemed
ved at være
børnenes
motorik,
og
glæde
ved
at
være
sammen.
sammen.
Dethele
helekommer
kommer
foregå
i Bøgebjerghallen
tirsdag
kl. 15-16,
Det
til til
at at
foregå
i Bøgebjerghallen
hver hver
tirsdag
fra kl. fra
15-16,
vi vil
vi
vil
gerne
lave
aftaler
om
at
hente
de
mindste
i
børnehaven.
gerne lave aftaler om at hente de mindste i børnehaven.
Viglæder
glæderosostiltilatat
masse
dejlige
sommerferien.
Vi
sese
enen
masse
dejlige
børnbørn
efterefter
sommerferien.
Med varme sommerhilsner
Sonja Hansen og Manuela Pedersen.

Med varme sommerhilsner
Sonja Hansen og Manuela Pedersen

V. Aaby Køkkencenter
Annoncer :
TELEFON
6261 6072
· E-MAIL:
INFO@VESTERAABYKC.DK
Vester
Aaby
Køkkencenter
OPMÅLING · COMPUTERTEGNING

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

25 år med køkkener i V. Aaby
KØKKEN - BAD - GARDEROBE
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Vi har været til Landsstævne i Holbæk
Volley-afdelingen har været godt repræsenteret til Landsstævnet i Holbæk Vi var
6 beach-volley hold af sted. Vi spillede i bagende sol, men hvad betyder det i godt
selskab! Vi spillede i en turnering hvor vi kunne udfordre hinanden og dermed
rykker op eller ned på ranglisten. Alle fik placeringer som vi godt kan være
stolte af. Ud af rigtig mange hold fra hele Danmark lå vi alle i top 20. At være til
Landsstævne er en oplevelse for livet – så vi er helt klart med igen – næste gang i
Esbjerg 2013. Måske andre fra Bøgebjerg IF har lyst til at følges med os i volleyafdelingen næste gang? Tag familien, din kæreste, kone, naboen med, for det er
en fest for alle!

Jan Villebro´s møde med Statsministeren Lars Løkke under Landsstævnet
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BØGEBJERGFESTEN
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”
Blomsterdekoration sponseret af Blomsteriet, Ulbølle.
Billetter købes i forsalg, henvendelse til Annette Biilmann tlf. 20124667
Billetter købes i forsalg, henvendelse til Annette Biilmann tlf. 20124667
På pladsen vil der lørdag være:
- Hoppeborg og fiskedam – sponsor Vester Aaby Køkkencenter.
- Rendegraver til øloplukning – sponsor Hansen & Hellerup.
- Udstilling fra: Lundely Glas, Grønnegaard Kunst og Keramik, Kig Ind
- Velvære ved Maja Rosendal Avnbøg, 10 min. massage for 20,- kr.,
beløbet går ubeskåret til Bøgebjerg IF.
Ret til ændringer forbeholdes
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Håndbold sæson 09/10
Håndbold sæson 09/10
Håndbold
sæson 09/10
Håndboldafdelingen vil gerne byde velkommen til endnu en sæson.

Håndboldafdelingen vil gerne byde velkommen til endnu en sæson.
I den kommende sæson
09/10
der lagt
vægt på
få bygget vores
Håndboldafdelingen
vil gerne
bydebliver
velkommen
til endnu
en at
sæson.
Iungdomsafdeling
den kommende sæson
09/10
derår
lagt
vægt
at fåoptimale
bygget vores
op, da der
debliver
seneste
ikke
har på
været
tilbud
op,
da
derDerfor
de seneste
år
ikkepå
har
optimale
tilbud
for
unge
spillere.
harlagt
vi fundet
trænere,
hjælpere,
Iungdomsafdeling
denklubbens
kommende
sæson
09/10
bliver
der
vægt
at været
få bygget
vores ungfor
klubbens op,
unge
Derfor
fundet
trænere,
hjælpere,
domsafdeling
datilspillere.
der
de seneste
århar
ikke
har
været
optimale
tilbud
for klubbens
målmandstræner
mange
flere hold
iviår,
som
vi
håber
der
vil blive
stor
målmandstræner
mange
flere
hold i år,
som vimålmandstræner
håber der vil blive
stor
unge
spillere.omkring.
Derfortilhar
vi fundet
trænere,
hjælpere,
til mange
opbakning
opbakning
flere
hold i år,omkring.
som vi håber der vil blive stor opbakning omkring.
Alle er velkommen i hallen både når der skal trænes, holdes stævner og
Alle
ervelkommen
velkommen
i hallen
både
der
skal
trænes,
holdes
stævner
og
Alle
er
i hallen
både
når når
der
skal
trænes,
holdes
stævner
ogvenner
spilles
spilles
kamp
for mange
børn/unge
kan
godt
lide
når
familien
eller
kamp
forkamp
mange
kan
godt lide
når
familien
ellerfamilien
venner
kommer
og i
spilles
forbørn/unge
mange
børn/unge
kan
godt
lide
når
eller
kommer
og hepper
og det
skaber
en
speciel
stemning,
når der
er venner
mange
hepper
ogog
dethepper
skaber
en speciel
stemning,
når derstemning,
er mangenår
i hallen
kommer
og
det skaber
en speciel
der til
erspecielt
mange i
hallen til
specielt
kampene.
kampene.
hallen til specielt kampene.
Her ses træningstider, opstartsdato samt trænerne for hver af de hold som
Her
ses
træningstider,
opstartsdato
samtsamt
trænerne
for hver
de hold
bliver
Her
ses
træningstider,
opstartsdato
trænerne
for af
hver
af desom
hold
som
bliver
startet
op.
startet
op.
bliver
startet
op.
(Hvis din aldersgruppe ikke er i blandt er du meget velkommen til at tage
(Hvis
din
aldersgruppe
ikke
er ier
blandt
erer
duer
meget
velkommen
tili at
(Hvis
dintil
aldersgruppe
ikke
i da
blandt
du meget
velkommen
til
tage
kontakt
håndboldafdelingen,
vi
meget
interesseret
omtage
deratkontakt
er
til
håndboldafdelingen,
da
vi
er
meget
interesseret
i
om
der
er
aldersgruppe/bekontakt
til håndboldafdelingen,
vi eropmærksom
meget interesseret
i om der er
aldersgruppe/behov
vi ikke har da
været
på.)
hov
vi ikke har været opmærksom
aldersgruppe/behov
vi ikke har på.)
været opmærksom på.)
Vi glæder os til en sæson med mange sjove håndboldtimer for både børn
Vi
glæder
osostiltil
enen
sæson
med
mange
sjove
håndboldtimer
for både
Vi
glæder
sæson
med
mange
sjove
håndboldtimer
for børn
bådesamt
børn
samt
voksne.
voksne.
samt voksne.
Hold
Træner
Træningsdag
Hold
Træner
Træningsdag
Årgang
Opstart
Årgang
Opstart
Line og Anita
Tirsdag 15.00-16.00
U6-U8 miniput
Tirsdag
15.00-16.00
U6-U8
miniput
Opstart 1.
september
2001-2003
& senere Line og Anita
Opstart 1. september
2001-2003
& senere
Drenge og piger
Drenge
piger
Vi laver og
afhentningsordning
i børnehaven/fritter, hvis det ønskes.
Vi
laver
afhentningsordning
i børnehaven/fritter,
hvisTorsdag
det ønskes.
U10 lilleput - drenge
Bettina
(opstart)
15.00-16.00
U10
lilleput - drenge
Bettina
Torsdag
1999-2000
Hjælper(opstart)
mangler
Opstart 3.15.00-16.00
september
1999-2000
Hjælper mangler
Opstart 3. september

Line
Line
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Anita
Anita

Bettina
Bettina

U14 drenge
1995-96-97-98
U16 piger
1993-94-95-96

Stig
U16 drenge
1993-94

Stig, træner
Steen, hjælper
Celina, træner
Christina, hjælper

Torsdag 18.30-20.00
Opstart 3. september
Tirsdag 19.00-20.00
Torsdag 20.00-21.00
Opstart 1. september

Celina
Mentor (opstart)
Hjælper mangler

Christina
Tirsdag 19.00-20.00
Torsdag 20.00-21.00
Opstart 1. september

Målmandstræner for alle
ungdomsholdene:
Årets damespiller 2008/09
Rikke Petersen
Mentor
Damesenior

Jean, træner
Holdleder 1.hold Lise
Holdleder 2.hold Rikke

Jean
Herresenior

Tirsdag 20.00-21.30
Opstart 1. august

Lise

Rikke
Trænere er endnu ikke
Tirsdag 21.30-23.00
kontraktmæssigt på plads. Torsdag 21.00-22.30
Opstart 1. august

Mange håndbold hilsner fra Håndboldudvalget
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Vester Åby - Åstrup – Pejrup –
pensionistforening
Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle, der deltog i turen til Mandø, og
var med til at gøre dagen til en god og hyggelig dag.
Vi håber at alle har haft en god sommer .
11 september har vi Efterårsfest i Øster Skerninge forsamlingshus, fra kl.17 til kl.
23 med middag og dans.
Vi starter op i Lysbjergparken hver anden FREDAG fra kl.14 til 16.
Hvis der ikke står andet, så tag kop og evt. brød med, vi giver kaffe.
Første gang er:
Fredag d. 2. oktober, Musik for sjov med Jakob Lagoni.
Fredag d. 16. oktober, Pakkespil, medbring pakke værdi ca. 30 kr.
Fredag d. 30. oktober, Bjørn Pouli underholder med bl. andet, Peter Malberg
parodier.
Fredag d. 13. november, Jørgen Rasmussen viser billeder fra Tibet.
Stolegymnastikken kører stadig hver tirsdag eftermiddag.
Gå ture rundt i naturen, hver onsdag formiddag.
Krolf torsdag eftermiddag kl.14,30
Petanque tirsdag aften kl. 19.

På bestyrelsen vegne
Elly 62 61 56 77

Hele familiens Frisør
Tlf. 62 61 54 54
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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

Svendborgvej 331, 5600 Faaborg
Telefon 62 61 59 09
Fax
62 61 59 39
Mobil
21 45 28 59
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Årets..............
Som tidligere nævnt i ”Bøgebladet” går der en masse ildsjæle rundt, som hver på
sin måde er engageret i lokalområdet. Nu har du mulighed for at være med til at
bestemme, hvem der har fortjent et skulderklap.
Har du et godt forslag til, hvad titlen skal være på ”Årets….”, så kom med dit
forslag på nedenstående kupon.
Forslag __________________________________
Indsendt af _____________________________
Den første ”Årets…..” præmieres og offentliggøres under egnsfesten den 31.
oktober 2009. Dette års præmie fremstilles af Lundely Glas v/Annette Boock.
Skriv også navn og adresse på den kandidat du stemmer på på kuponen:
Navn____________________________________
Adresse__________________________________
Begrundelse_______________________________
Sendes til eller afleveres senest 28. august 2009 til
Torkil Jensen, Præstegårdsvej 11, Vester Åby
Tina M. Bruus, Svendborgvej 280, Åstrup
Lars Bo Biilmann, Skadegårdsparken 11, Vester Åby

Vi tilbyder alt landbrugsarbejde
Græsslåning · Slamsuger og spuler kombineret
Nyhed! Presning og pakning af småballer 40-60 kg

V.Åby Maskinstation ApS
SVENDBORGVEJ 339 · VESTER ÅBY · 5600 FÅBORG

TELEFON 6261 6795 · BIL-TELEFON 2091 6132
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EGNSFEST 31. OKT. KL. 18.30 med KANDIS

Kære borgere
Vi glæder os meget til at se jer - vores trofaste gæster – til årets egnsfest.
Vi er overbevist om, at der bliver rift om vores 400 billetter! Derfor beder vi jer
reservere billetter på forhånd, så I er sikker på at kunne komme med.
Billetterne udleveres og betales lørdag den 5. september kl. 10-12.
Uafhentede billetter vil blive solgt lørdag den 5. september kl. 12-14.
Nærmere information i Ugeavisen Faaborg og Radio SFM.
Benyt nedenstående kupon eller www.boegebjerg-if.dk
Reservering af billetter til Egnsfesten
Antal _____ (max. 8 pr. person)
Navn ________________________________________
Adresse _______________________________________
Postnr./By _____________________________________
Tlf. ___________________________________________
E-mail _______________________________________
Afleveres senest 28. august til
Ruth Linnebjerg, Pouls Gyde 6a, Åstrup
Ib Pedersen, Krøllegårdsvej 10, Pejrup
Søren Hansen, Dagli´Brugsen i Vester Åby
Marianne Steffensen, Dyssevej 34, Vester Åby
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TØMRERMESTER

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

Vester Aaby Inst. Forretning

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

Bøgebjerghallens cafeteria
Bøgebjerghallens
cafeteria

v/ Stig Nielsen
v/ Anette Andersen
Bøgebjergvej 11, 5600 Faaborg, Tlf. 6261 6266 / Mobil 2180 4511
Bøgebjergvej
11, 5600 Faaborg
Hjemmeside: boegebjerghallen.dk
Tlf. 6261 6266 / Mobil 2078 2915
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Badminton
Badminton
Tilmelding
20
Tilmelding-- Mandag
Mandag den
den 17.
17. august
august kl.
kl. 19
19 –
– 20

Ungdomsspillere (under 18 år) fra kl. 19.00-19.30
Ungdomsspillere
(under
fra kl. 19.00-19.30
Seniorspillere
fra18kl.år)
19.30-20.00
Seniorspillere fra kl.Kontingent
19.30-20.00betales ved tilmelding.
Husk mobilnr. og mailadresse.
Husk
mobilnr.
mailadresse.
Kontingent
betales
vedop
tilmelding.
Hvis
man
af enog
meget
vigtig grund
ikke kan
møde
den 17. august og gerne
vilHvis
spille
den
tid,
man
havde
sidste
år,
kan
man
kontakte
man af en meget vigtig grund ikke kan møde op den 17.Flemming
august ogHougaard
gerne
påviltlf.
62615372.
spille den tid, man havde sidste år, kan man kontakte Flemming Hougaard på
tlf. 62615372.

1. træningsdag for alle er mandag den 31. august.
Hold/årgang
Træning
Træner
U9 og U11
Mandag og onsdag
Anja og Amalie
1999-2000-01-02
kl. 16.30-17.30
U13, U15 og U17
Mandag kl. 17.30-18.30 og
Mads Madsen
Onsdag kl. 17.30-19.00
fra Tåsinge
U19 og seniorer
Mandag kl. 20.30 – 22.00 og
Onsdag kl. 19.00 – 21.00
Motionsspillere
Mandag kl. 18.30-19.30 og kl. 19.30-20.30
Onsdag kl. 19.00-20.00 og kl. 20.00-21.00
Priser for hele sæsonen:
Priser
for hele sæsonen: kr. 475,- incl. bolde
U9
og U11
U9 og U11
kr.
U13
kr. 475,525,-incl.
incl.bolde
bolde
U15
kr. 525,600,-incl.
incl.bolde
bolde
U13og U17
kr.
U19
kr.
600,+
10
kr. pr. gang til bolde
U15 og U17
kr. 600,- incl. bolde
Senior
og
veteran
kr.
750,+
20
gang
til bolde
U19
kr. 600,- + 10 kr.kr.
pr.pr.
gang
til bolde
Motionsbadminton pr. spiller kr. 600,- ved en singletime om ugen
Senior og veteran
kr. 750,- + 20 kr. pr. gang til bolde
Motionsbadminton pr. spiller kr. 525,- ved en doubletime om ugen
Motionsbadminton
pr.
spiller
kr. 600,ved en
ugen
Der er mulighed for at spille både
motion
ogsingletime
senior forom
750.kr. + bolde.
Motionsbadminton pr. spiller kr. 525,- ved en doubletime om ugen

Der op
er mulighed
for atog
spille
både
og senior
for 750.+ bolde.
Mød
til tilmelding
benyt
digmotion
af Sporten`s
gode
tilbudkr.denne
aften.
Vi har truffet aftale med Sporten fra Svendborg om stille en stand op i
Mød op til tilmelding
og benyt
dig af Sporten`s
gode
tilbud
denne
aften.
Bøgebjerghallen
ved vores
tilmelding,
hvor der vil
være
mange
tilbud
på
Vi har truffet aftaletøj
med
Svendborg
om stille en(ekstra
stand op
Bøgebjerbadmintonudstyr,
ogSporten
tilbehørfra
med
store besparelser
%i denne
ghallen
vedvilvores
hvor derfor
vilat
være
mange
tilbud påBøgebjerg
badmintonudstyr,
aften).
Der
ogsåtilmelding,
være mulighed
prøve
og bestille
IF`s
tøj
og
tilbehør
med
store
besparelser
(ekstra
%
denne
aften).
Der
vil også være
klubdragt (der kan prøves dragter fra små børnestr. til xxl).
mulighed
fortilmelding
at prøve og
IF`sstøt
klubdragt
(der kan
prøves
dragter
Mød op til
ogbestille
gør etBøgebjerg
godt køb og
en af vore
gode
sponsorer.

fra små børnestr. til xxl).
Mød
op til at
tilmelding
og gør
godt
køb ogogstøt
en resten
af vore af
gode
sponsorer.
Vi håber
se mange
denet17.
august
hele
sæsonen.
Vi håber at se mange den 17. august og hele resten af sæsonen.
Badmintonudvalget


Badmintonudvalget
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NYT FRA GYMNASTIKEN.

NYT FRA GYMNASTIKEN

Så er det sommer ferie, og vi ønsker alle en rigtig god ferie, her fra
Så er det sommer ferie,
og vi ønsker
alle en rigtig god ferie,
gymnastik
udvalget.
her fra gymnastik udvalget.
Den
nye
uge38
38(16.
(16.og
og17.
17.september)
september)
Den
nyegymnastik
gymnastiksæson
sæson starter
starter ii uge
Lige
nu
ser
programmet
sådan
ud.
Lige nu ser programmet sådan ud.
Hold
Børn 3-4 år
Damer
Rytme piger
Herrer
Børn fra 5 år og op
Spring for begynder
og øvede

Træning
Onsdag kl. 15.30-16.30
Onsdag kl. 19.00-20.30
Torsdag kl. 17.45-18.45
Torsdag kl. 19.30-21.00
Torsdag kl. 16.00-17.30
Torsdag kl. 17.30-19.00

Sted
Vester Aaby skole
Vester Aaby skole
Vester Aaby skole
Vester Aaby skole
Bøgebjerghallen
Bøgebjerghallen

SÆT
søndag d.
d. 28/3
28/32010
2010
SÆTXXi ikalenderen
kalenderen opvisning
opvisning søndag
Hvis der er spørgsmål eller andet så ring 61167965.
Hvis der er spørgsmål eller andet så ring 61167965.

Annoncer:
Velværehuset
Bago-Line

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

16

Fodbold efteråret 2009
Fodbold efteråret 2009
Årgang
2003+04+05
blandet
Drenge
2002+01
Drenge

Hold/Holdnavn
U5 +U6
U6 blandet

Træner
Morten S
(62615010)
Vagner
U7 +8
Bjarne
U7 blandet
(20552686)
Ida
2000+1999+98 U9+10+11
Jesper
Drenge
U11 blandet
(25144991)
Kristian
1997+96+95+94 U12+ 13+14+15 Kasper
Piger
U16 piger
(61306004)
Rune
(25547547)
1994+93+92
U15+17
Mentor
Drenge
U15 drenge
(40457544)
Søren
(22979041)
Senior
Dame senior
Conny og
Mathis
(42212632)
Senior
Herre Senior
Steen
Serie 4
(21733154)

Træningsdag/opstart
Mandag
kl.16.30-17.30
Opstart 10. august
Mandag og onsdag
kl.16.30-18.00
Opstart 10. august
Mandag og torsdag
kl. 17-18.30
Opstart 10. august
Mandag kl. 17-18.30
Onsdag kl. 18.30-20
Opstart 10. august
Tirsdag og torsdag
kl.18.30-20
Opstart 11. august
Mandag og onsdag
kl. 19-20.30
Opstart 10. august
Mandag og torsdag
kl. 18.30-20
Opstart 10. august

Formand
tlf. tlf.
24205394,
bb@christoffersen.mail.dk
FormandBritt
BrittChristoffersen,
Christoffersen,
24205394,
bb@christoffersen.mail.dk
Kasserer
Karen
Frænde
Jensen,
tlf.
40877089,
karen-esben@privat.dk
Kasserer Karen Frænde Jensen, tlf. 40877089,
karen-esben@privat.dk
Vi søger en medhjælper til vores dame senior hold. Skulle du gå og være interVi søgersåen
medhjælper
til Mathis.
vores dame senior hold. Skulle du gå og være
esseret,
kontakt
Britt eller

interesseret, så kontakt Britt eller Mathis.

Annonce:
Autolak-Experten
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Sankt Hans Plads
Vi har en god plan for, hvordan vi gør det grønne område på hjørnet af Skadegårdsvej og Svendborgvej til en hyggelig oase. Vi vil opsætte bord-bænkesæt,
lave en god bålplads og andre hyggeting. Der bliver f.eks. også bedre og mere
sikker kælkeplads, når den flyttes ind i buen bag bålpladsen. Området skal
beplantes med planter, som delvis kan passe sig selv, og kommen vil fortsat slå
græsplænen.
Vi har fået penge af Skovgårdsfonden til at komme i gang - Men vi mangler
nogle hjælpere til at rydde området, anlægge og beplante.
Har I tid og lyst, så mød op den 22. september 2009 kl. 19.00 i Abildhuset,
Præstegårdsvej 12, og fortæl, hvad du gerne vil hjælpe med, og hvornår du har
tid. Er du forhindret denne dag, kan du tilmelde dig arbejdsholdet ved at ringe til
Elly Nielsen tlf. 62 61 56 77.
Så laver vi sammen en plan for, hvornår vi laver hvad!
Det kan blive nogle hyggelige dage, hvor vi alle er med til at gøre vores by mere
vedkommende og funktionel.

Mød op og hjælp os
Vi glæder os til at se jer
Med venlig hilsen
Lokalrådet
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Borgermøde
Lokalrådet for Pejrup, Vester Aaby og Aastrup
Vores små lokale idrætsforeninger har formået at samles, for der igennem at have
mulighed for at overleve og udvikle sig. De har bevist, at det kan lade sig gøre.
Nu er det så tid at samles om vores dejlige område med de samme begrundelser,
nemlig at overleve og udvikle. Hvad gør vi f.eks. hvis der ifølge kommunen ikke
længere er grundlag for en skole i Vester Aaby? Den situation skulle vi nødig
komme i, men det kræver bl.a. at unge familier finder vores område attraktivt at
bosætte sig i.
Flere dårlige forudanelser kunne nævnes, men lad os i fællesskab komme dem i
forkøbet bl.a. via et styrket Lokalråd, der er bredt sammensat af repræsentanter
fra foreningsliv, skole/børneinstitutioner/dagpleje, erhvervslivet og ganske almindelige borgere.

Vi afholder borgermøde
8. september 2009 kl. 19.00
i Abildhuset,
Præstegårdsvej 12, Vester Aaby
For at synliggøre hvilke muligheder vi som lokalsamfund har for at få indflydelse,
vil der være oplæg fra:
Erik Søndergård, formand for Fynsland (lokalrådenes fællesorganisation)
Jens Peter Jacobsen, kommunens landdistriktskoordinator.
Vi håber på, at mange vil finde vej og glæder os til at se jer.
Der vil selvfølgelig være både te og kaffe på bordene.
Med venlig hilsen
Lokalrådet

Vester Åby Autoværksted
v/ Jesper J. L. Hansen

Tlf. 62 6163 46
Svendborgvej 401 • 5600 Faaborg
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Beachvolleybanen er taget i brug
– ”stien” er på vej!
Til projekt ”Den røde tråd” – en sanse- og aktivitetssti
modtog vi i december 2009 20.000 kr. fra Fionia Fond, som skulle bruges til en
beachvolleybane i hjørnet
af skolens fodboldbane.
En solrig lørdag i april indkaldte vi til
arbejdsdag, og 25-30 aktive voksne
mennesker plus et antal børn mødte
op kl. 8.00 for at tage del i arbejdet
med etablering af beachvolleybanen.
Morgenkaffen og rundstykkerne,
som var sponseret af Brugsen i V. Aaby
blev fortæret, og slagplanen lagt.
Seks mennesker plus nogle store maskiner deltog i arbejdet med etablering af
beachvolleybanen. Heldigvis havde det ikke regnet i flere uger, så de store traktorer med vogne kunne uden de store problemer køre på den hårde fodboldbane
uden at ødelægge den.
Resten af de fremmødte tog fat på
at gøre klar til den 670 m lange sti,
som skal være rundt på skolens og
hallens område. Der blev fældet træer,
flyttet jord, ryddet brombærkrat,
ryddet op i skovbunden og brændt bål,
så området var næsten ikke til at kende.
Alle knoklede til hen på eftermiddagen,
hvor vi kunne slutte dagen af med at
spille en beachvolleykamp på den nye bane, imens tilskuerne nød kaffen på
skråningerne.
En rigtig dejlig dag med nogle meget arbejdsomme mennesker.
TUSIND TAK FOR DEN STORE HJÆLP!
Pengene fra Fionia Fond blev brugt godt og vel! Alene sandet og fiberdug (som
skulle lægges i bunden for at undgå ukrudt) kostede alene 20.000 kr.
Beachvolleybanen bliver brugt flittigt af eleverne både i og uden for skoletiden.
Tirsdag aften bliver den overtaget af medlemmerne fra volleyballafdelingen, som
kun har ét problem: De kunne godt bruge en bane mere!
I april modtog vi et brev fra LAG Faaborg-Midtfyn om, at vi var indstillet til at modtage 100.000 kr. til vores projekt, og vi har nu fået den endelige
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godkendelse fra Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri. De økonomiske
midler kommer fra EU ´s Landdistriktsprogram og skal bruges til at lave den 670
m lange løbesti rundt på skolens og hallens område. Projektet skal være gennemført i løbet af 2 år, og vi modtager ikke pengene, før stien er godkendt, en
projektrapport er skrevet samt regnskabet er revideret og godkendt af en registreret eller statsautoriseret revisor. Så der er lige et stykke arbejde som skal gøres
først, før pengene er hjemme!
Vi håber på, at vi kan komme i gang
med arbejdet i løbet af efteråret,
og at der er lige så mange aktive
mennesker denne gang, som vil give
en hånd med i det praktiske arbejde
med at anlægge stien.
Næste arbejdsdag 29. august 2009.
Hanne Borup

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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Lokalområdet af i går

B 1433
Foto fra 1933
Tørvebrænding ved hjemstavnsfester på pladsen midt i byen
Personerne set fra venstre: Hans Chr. Gjesebjerg, Chr. Christoffersen,
Jens Jørgen Nielsen, Hans Jørgensen, Marius Skade Madsen
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 hjemmekampe.
Bøgebjerghallens cafeteria
v/ Stig Nielsen
Bøgebjergvej 11, 5600 Faaborg
Tlf. 6261 6266 / Mobil 2180 4511
Hjemmeside: boegebjerghallen.dk

Støt også Bøgebjerghallens
Cafeteria, han støtter os.
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TIL OPSLAGSTAVLEN
TIL OPSLAGSTAVLEN
August

01.08.2009
Håndbold, seniorhold
Sæsonstart
04.08.2009
Beach-volley Kids
Opstart
10.08.2009
Fodbold /mandagshold
Opstart
11.08.2009
Fodbold, U15+17
Opstart
14.08.2009
Bøgebjergfest
v/Bøgebjerghallen
15.08.2009
Bøgebjergfest
v/Bøgebjerghallen
17.08.2009
Badminton
Tilmelding
28.08.2009
Årets …..?
Afleveringsfrist
28.08.2009
Egnsfest - billetbestilling
Afleveringsfrist
29.08.2009
Arbejdsdag
Den Røde tråd
31.08.2009
Badminton
Sæsonstart

September

01.09.2009
Håndbold, U6-U8 & U16
Sæsonstart
03.09.2009
Håndbold, U10 & U14
Sæsonstart
04.09.2009
Volleyball
Sæsonstart
05.09.2009
Egnsfest
Udlevering af billetter
08.09.2009
Borgermøde, Lokalrådet
Præstegårdsvej 12
11.09.2009
Efterårsfest
Pensionistforeningen

Oktober

02.10.2009
Pensionistforeningen
Lysbjergparken

14.10.2009
Bøgebladet
Deadline

16.10.2009
Pensionistforeningen
Lysbjergparken

27.10.2009
Lokalrådsmøde
Præstegårdsvej 12

16.09.2009
Gymnastik / onsdagshold
Sæsonstart
17.09.2009
Gymnastik /torsdagshold
Sæsonstart

30.10.2009
Pensionistforeningen
Lysbjergparken

22.09.2009
Lokalrådsmøde
Præstegårdsvej 12

31.10.2009
Egnsfest
Bøgebjerghallen

HUSK
HUSK at
at følge
følge med
med på
på foreningens
foreningens hjemmeside
hjemmeside

www.boegebjerg-if.dk
www.boegebjerg-if.dk

