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Nyt fra formanden 
 
Sæsonen er nu på sit højeste. Størstedelen af idrætsgrenene er startet 
deres sæson, så nu er det spændende om vores medlemmer og gerne 
nye medlemmer tager vores gode tilbud til sig. I år har Bøgebjerg 
Idrætsforening nye tiltag især for børneholdene, hvor der er rigtig mange 
børn, der meget gerne vil dyrke idræt, men tiden er ofte knap som 
forældre, og træningstiden ligger ofte på et tidspunkt, hvor børnene er 
trætte eller det ikke er muligt som forældre at nå hjem til. Bøgebjerg 
Idrætsforenings trænere har derfor stillet sig til rådighed ved at være 
behjælpelige med, at hente i børnehaven, med forældrenes tilladelse.  
På voksen og junior siden er der også sket tiltag. Jeg vil opfordre jer alle til 
at se under den idrætsgren i søger om der ikke skulle være mulighed for 
træning og stiller vi ikke allerede hold, ja så kontakt os, så kan vi måske 
lavet et. 
 
Årets store Egnsfest er tæt på at løbe af stabelen her i skrivende stund, og 
er nok afholdt når dette blad når rundt. Jeg vil meget gerne takke jer alle 
for den store opbakning der har været i forbindelse med salg af billetter. Vi 
havde måske frygtet at der ville komme mange udefra, ja vi har jo hørt om 
busser der kommer til Kandis, men ved billetsalgets slutning, var 97 % af 
billetterne bestilt af lokalbefolkningen. Nu venter vi spændt på dagens 
oprindelse og på den gode musik.  Det betyder meget for foreningen, at I 
tager så godt i mod vores arrangementer. En tak skal også lyde til 
Egnsfest udvalget som hvert år, gør det muligt for os, at holde en fest. 
 
Byggeriet er mere end halvvejs, men færdigt det bliver det ikke til vores 
Egnsfest, men tæt på. Vi gør alt hvad der står i vores magt til at gøre 
tingene så let som muligt for alle.  
Det er en fornøjelse at se hvordan byggeriet skrider fremad. Det bliver flot. 
Som i alle byggerier, må vi også erkende at det er svært at se alt for sig, 
og forudse alle ting, men Stig halbestyreren har været en god observatør, 
han har gjort rigtig meget her i byggeprocessen. Selvom det har betydet 
en besværlig dagligdag for ham og Birgitte. Vi tage hatten af for at de på 
deres helt egne og rolige stil står der hver dag og i morgen igen. Det vil 
jeg gerne takke dem for, og jeg håber og tror også når det hele er færdigt, 
at det bliver lettere for dem. 
 
Vi har mange visioner og vil også meget gerne fører flere ud i foreningen, 
derfor hvis du sidder og føler du har måske 1 time eller 2 til overs, så kom 
og meld dig, eller skriv dig på vores opslag i hallen, det vil komme op, når 
byggeriet er færdigt, hvor vi søger hjælpere. Det kan være mange 



forskellige opgaver, så som, dele bøgebladet ud, være dommer, side ved 
dommerbord, praktiske ting, stå i bar, eller andre boder ved vores 
efterhånden mange arrangementer. Vi kan bruge små som store, unge 
som gamle. Er det en bestemt ting du gerne vil, ja så skriver du det bare 
på. 
 
En af de mange visioner som nu kan ses i lokalsamfundet er vores flotte 
klubdragter. Første sending er leveret ud og jeg håber at se endnu flere i 
klubben. Man kan bestille klubdragten på vores hjemmeside 
www.boegebjerg-if.dk eller på bestillingssedlen. Husk at der skal betales 
ved bestilling.  
 
Jeg glæder mig meget til endnu en højsæson for de fleste, for andre går vi 
i dvale, men alt i alt, så er vi en forening der kan bryste sig af, at vi står 
sammen. 

Venlig hilsen 
Britt Christoffersen 

Formand 
 
 

Annonce: 
Hotel Mosegaard 

Salon Miro 

Hele familiens Frisør
Tlf. 62 61 54 54



Bøgebjergfesten 2009. 
 
Årets Bøgebjergfest løb af stablen  
den 14. og 15. august, det var nogle  
gode dage som har givet et overskud  
til foreningen på ca. kr. 45.000.  
 
Der var ca. 60 børn til børnediskoteket  
fredag aften, boldspil på fodboldbanen,  
beach-volleybanen og i hallen lørdag  
formiddag. 
 
Lørdag eftermiddag blev sædvanen tro afviklet sponsorcykelløb med 25 
flittige cyklister, der fik kørt penge ind til foreningen – ca. kr. 41.000. EN 
STOR TAK sendes til de gode cyklister og de 350 privatpersoner/firmaer 
som støttede med sponsorater. 
Vi havde traditionen tro også besøg af Ferguson-klubben fra Bøjden. 
Lørdag aften satte vi rekord med 130 til spisning af helstegt pattegris og 
Black Batmen leverede musikken. 
 
Vi sender endelig en stor tak til Dagli’Brugsen V.Åby, C.O. Elektronik, 
Vester Åby Køkkencenter, Hansen & Hellerup I/S, Salon Miro, Blomsteriet, 
Bøgebjerghallens Cafeteria, Finn Steensen Maskinudlejning, Stofmøllen, 
Velværehuset, Konnerup & Co, FGM, Kig Ind, Lundely Glas, Grønnegaard 
Kunst og Keramik, Sparekassen Faaborg, El-inst. Henning Madsen, Brdr. 
Sloth, Faaborg Vikar, Agermose Skovservice. 
 

Tak for i år – vi glæder os til at jer og mange nye ansigter til næste år, 
13. og 14. august 2010 – husk X i kalenderen. 

Hilsen Festudvalget. 
 



Nyt fra Lokalrådet 
 
Projektet Sankt Hans Plads er desværre stoppet indtil videre. Der var en 
vågen borger, der gjorde os opmærksom på, at stedet var forurenet. Efter 
henvendelse til kommunen har vi nu søgt om en nærmere undersøgelse 
af området, hvilket region Syddanmark skal stå for. Selve undersøgelsen 
er gratis for os.  
 
Ved borgermødet den 8. september dukkede en mindre gruppe borgere 
og foreningsrepræsentanter op. Vi havde et godt møde, hvor mange gode 
ideer kom på banen. 
Som foreløbigt resultat er det besluttet, at Lokalrådet, forenings- og 
forældrerepræsentanter mødes tirsdag d. 24. november kl. 19 i 
Abildhuset for at lave en fælles strategi for områdets udvikling. Andre 
interesserede borgere og lokale virksomheder er også velkomne denne 
aften. 
 

På Lokalrådets vegne Hanne Høfsten 
 
 

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



Nyt fra gymnastik 
 

Så er vi godt i gang med en ny sæson gymnastik 
Og der er plads til flere på alle hold. 

 
Så trænger I eller jeres børn til at få brugt noget energi og ha’ det sjovt 
sammen med andre? Så kan det være, at vi lige har det der skal til ..?   
Kom og vær med (HUARR)…. 
 
Gymnastik på Vester Aaby skole: 

Onsdag: 15.30 – 16.30 Børnegymnastik 3-4 år. 
Onsdag: 19.00 – 20.30 Gymnastik damer 
Torsdag: 17.45 – 18.45 Rytme gymnastik piger 
Torsdag: 19.30 – 21.00 Gymnastik herrer 

 
Gymnastik i Bøgebjerghallen: 

Torsdag: 16.00 – 17.30 Gymnastik børn fra 5 år og op. 
Torsdag: 17.30 – 19.00 Spring fra 3. klasse og op efter. 

 
Vi har i det forrige Bøgeblad skrevet, at spring er fra 5 år og op, det må vi 
tage i os igen, vi beklager, der kan være undtagelser angående alder, 
men der skal også være en interesse fra barnets side, så det ikke bare 
bliver en legestue. 
 
En bøn fra instruktørerne: HUSK at have gymnastiktøj, gymnastiksko eller 
bare tæer – ikke strømpesokker, når du skal til gymnastik. 
 
Det giver megen uro, når mor og far og søskende sidder og ser på, måske 
kunne man lavet noget andet imens. 
 

Vis hensyn  Gymnastikudvalget 
 

 
Annonce: 

Blomsteriet 



Krage sø - Loppemarked. 
  

Til alle frivillige der hjalp til ved vores store loppemarked. 
  

TAK for jeres store indsats. 
  

Vi nåede igen op over de 50.000 kr til Søspejderne. 
 

 
Annoncer : 

Vester Aaby Maskinstation 
Ulla Poulsen – ny annoncør 
Vester Aaby Autoværksted  V.Åby Maskinstation ApS

SVENDBORGVEJ 339 · VESTER ÅBY · 5600 FÅBORG
TELEFON 6261 6795 · BIL-TELEFON 2091 6132

Vi tilbyder alt landbrugsarbejde
Græsslåning · Slamsuger og spuler kombineret

Nyhed! Presning og pakning af småballer 40-60 kg

Rolighedsvej 27, Vester Aaby ·  Tlf. 6261 6727 · Mobil 2924 3202 · www.ullapoulsen.dk

 
Du behøver måske ikke at have ondt. Zoneterapi    
og massage kan lindre smerter i muskler og led  
         og give dig øget velvære.
 Vær god ved dig selv!

Av min nakke! Zoneterapi & Massage

v/ Jesper J. L. Hansen

Tlf. 62 6163 46
Svendborgvej 401 • 5600 Faaborg

Vester Åby Autoværksted



Nyt fra fodbold 
 
Efteråret er over os, og sæsonen er ved at gå på held.  
Vi tæller mere end 110 medlemmer og resultaterne er vi stolte af. Herre 
senior i toppen, se træner Steens indlæg i bladet og dame senior på en 4. 
plads. 
Rigtig godt gået til alle spillere og ikke mindst trænere. 
 
Indendørs fodbold starter for årgangene 2002-2004 

Fredag den 23. Oktober kl. 14-15 i Bøgebjerg hallen 
Der spilles i ulige uger. 

 
U11 vil også gerne ind og spille, men mangler en træner, så er det noget 
for dig, så ring til Britt. 
 
Der afholdes årsmøde i fodbold afdelingen den 2-2 2010 kl. 19.00, hvor 
der vil være valg til bestyrelsen. Karen, vores kasserer går af. 
 

Fodbold sæsonen starter igen for alle børneholdene 
lørdag den 6. marts 2010. 

 
Tak for en god sæson. Jeg glæder mig til en ny sæson 2010. 

 
Venlig hilsen 

Britt Christoffersen, formand 
 
 

   
Et par af spillerne fra fodboldens U10 i kampdragt sponseret af  

Vester Åby Maskinstation ApS og Autolak-Experten ApS 
 



Indlæg fra Fodbold Herrer-senior, sæsonen 2009. 
 
En del er sket siden indlægget, sommeren 2008, hvor jeg uddelte en stor 
ros til de unge spillere i truppen. Vi sluttede 1. halvår, hvor jeg startede i 
klubben, med at lave oprykning til serie 4. 
Efter min sidste klumme, er der sket en stor del i afdelingen. 
Min første navneliste fra forår 2008 talte 15 spillere. Den voksede til 21 
ved udgangen af efterårssæsonen 2008, hvilket må skyldes stor interesse 
i lokalområdet, for at der igen er senior fodbold på programmet. Vi spiller 
stort set ikke en kamp, uden vi trækker en stor del tilskuere til kampene, 
hvilket er en stor motivationsfaktor for at vise vores bedste.  
Det gjorde vi i efteråret 2008. Efter den nye turneringsomlægning for ca. 2 
år siden, betyder det nu, at vi spiller halvårs turneringer, til og med serie 3, 
kendt gennem mange år i ungdomsfodbold, og vi viste endnu en gang, at 
vi har et stort potentiale, da vi på 2. gang denne sæson, rykkede op! 2 
oprykninger det første år, et flot og dygtigt arbejde af disse gæve gutter! 
Efter reparation af vores lys på banen sidste sommer, har vi haft rigtig 
gode muligheder for at træne igennem, også i de mørke timer. Vi valgte at 
blive udendørs vinteren igennem, et godt valg synes jeg, da vi selv i de 
mørkeste måneder voksede yderligere i antal. 
For ikke at gøre det helt ”surt” med kun træning, var vi så heldige, at Oure-
skolerne ønskede at spille træningskampe med os. Vi var på kunstgræs i 
både december og januar, og fik lært, at vores spil kan blive meget bedre, 
rent teknisk, når underlaget er perfekt jævnt. 
Til vores opstart i foråret var der 25 spiller, med yderligere tilsagn, hvilket 
gjorde optimismen god og stor. Skulle vi tilmelde endnu et hold? 
Det valgte vi, og med hjælp fra nogle ”af de gamle” Vester Aaby spillere, 
hvoraf nogle også dukker op på træningsbanen, stillede vi med 1 serie 3 & 
1 serie 5 hold til forårsturneringen. 
For serie 3 holdets vedkommende, måtte vi erkende, at koncentrationen 
hele vejen gennem er noget mere skærpet end i efterårets serie 4. Vi fik 
ikke nogen store sejre, men lært at selv de bitte små detaljer ikke vipper til 
vores side, hvis vi blot står på hælene og venter at de kommer til os. 
Vi måtte en tur ned efter sommerferien, og starte op i serie 4 igen. 
For serie 5 holdets vedkommende, har det været et lækkert forår. De 
tidligere nævnte spillere som ville dukke op, de kom. Vi vandt 2 uden 
kamp, desværre et problem i disse lave rækker, og tabte 2, resten var 
succes, større eller mindre, men vi blev da tilskrevet 3 point hver gang. 
Glædeligt at se, at det ikke kun er socialt vi har sammenhold, men også 
når vi er klædt om, og kæmper. 
Serie 5 holdet vandt vores række, og i ”vores nye æra” i Bøgebjerg If, med 
højst opnåede pointantal for en halvsæson! Flot gutter! 



I skrivende stund er efterårssæsonen ved at gå mod afslutningen, men 
arbejdet fortsætter i fulde flor. Turneringen forløber som næsten forventet. 
Med et nuværende spillerantal i afdelingen, Incl. hjælpen fra ”de gamle” 
tæller vi 39 spillere, som vi bruger af. 
Pulje 7 holdet, vores nedrykkere, er sikret en oprykning til serie 3 efter 
vinteren. Går det som ønsket, så slutter vi af med en ren finale i puljen, 
søndag d. 25 oktober, hvor E.R.I. kommer på besøg på vores 
hjemmebane. Men uanset hvad, så endnu engang flot gået af drengene, 
om ikke andet har vi lært af foråret, fået spillet et par nye ansigter ind på 
holdet, og skærpet vores forberedelser til kampene væsentligt. Vi spiller 
koncentreret og fastholder så godt som muligt vores aftaler. Pt. mest 
scorende hold i rækken, hvilket 2 x 11-0 sejre hjælper til med. 
Pulje 8 holdet, vores puljevindere fra foråret, vidste vi ville have lidt 
sværere odds, da nogle spillere, først er begyndt det egentlige fodboldspil 
i år. Men et flot stykke ihærdig indsats fra deres side skal lyde, der bliver 
suget til sig, både fra sidelinien, og fra de mere rutinerede kræfter på 
banen. Vi har også fået indlemmet vores U-17 drenge i det daglige 
arbejde og kampene, da de desværre ikke kunne stille eget hold efter 
sommerferien på grund af efterskoleafgange. På nuværende tidspunkt, 
ligger vi til en tur i serie 4 efter vinterferie, og vores efterår har været lidt 
blandet. En skidt kamp på Langeland i september, hvor vi taber til nok 
rækkens nemmeste modstander i mine øjne, er vores laveste. Omvendt 
spiller vi 2 gode kampe, Kværndrup tager vi 6-5 hjemme en aften i august, 
hvor der blev svedt til sidste fløjt, og senest i FC Kurant, rækkens nr. 1, 
hvor kun de velkendte marginaler gjorde, at vi ikke kunne stikke sidste 
pind ind, og drille dem i topstriden. 5-4 nederlag, men virkelig godkendt 
indsats. Der skal mere end held til at spille serie 3 med 2. holdet efter 
vinteren, men igen, så har vi forhåbentligt lært en masse i efteråret, og 
vender tilbage, stærkt, efter vinteren. 
 
Kun 14 dage til sæsonen er ovre, og arbejdet i kulissen er begyndt. 
Planlægning af træningskampe er så småt begyndt, og et par kampe i 
løbet af vinteren skulle også gerne lægges. Vi håber på Oure-skolerne et 
par gange mere, og mon ikke der kan arrangeres et par kampe/social med 
Faldsled/Svanninge, på deres ny-anlagte kunstgræsbane også…? 
 
Slutteligt et ønske om at se vores trofaste tilskuere til de sidste 
hjemmekampe inden vinteren. 
Skulle der være interesserede folk, der gerne vil i gang med fodbolden, 
såvel spillere som folk på sidelinien, så kom endeligt op på banerne til os, 
vi tager godt imod…. 

Træner, Steen Madsen 



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

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



Fodboldens herrer serie 5 har fået sponseret  
kampdragt af Vester Aaby Køkkencenter,   
Tømrermester Finn Juul Jørgensen og Sporten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fodboldens herrer serie 3 har også fået sponseret kampdragt, billeder af 
holdet bringes i næste nummer af Bøgebladet. 
 

Klubdragt for Bøgebjerg Idrætsforening 
 

          
Pris børn kr. 375,00   Pris voksne kr. 395,00 

Bestilling kan ske på bestillingsseddel, der findes på foreningen 
hjemmeside www.boegebjerg-if.dk 



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



Nyt fra Volley 
Kids og Teen Volley 
 
Den nye sæson 2009/2010 er kommet godt i gang. Sommerens store 
interesse for beach-volley har haft en god effekt for hele kids-/Teen-volley. 
Vi har fået en del nye spillere – og ”gamle” spillere der igen har valgt at 
spille volley. Dette er vi rigtige glade for, da dette giver en sjovere og 
bedre træning – jo flere jo bedre. Men vi kan blive endnu flere….Vi har i 
samarbejde med DGI, arrangeret 3 skolestævner. De 2 af stævnerne er 
afholdt. Der kom RIGTIG mange børn. På første dagen kom 170 børn fra 
0. – 3. Klasse. På anden dagen kom der 80 børn fra 7. og 8. klasse. Vi 
prøvede at holde ”tungen lige i munden”, hvor vi måtte huske hinanden på 
hvad der er vigtigste: at børnene fik fornemmelsen af, at det er sjovt at 
spille volley – og det gjorde børnene!! De voksne som mødte op fra 
klubben og lærerne gjorde et kæmpe stykke arbejde – Tak for Jeres 
indsats. Vi ser frem til det sidste stævne sidst i oktober hvor det er 4. – 6. 
klasse der skal spille i Bøgebjerg Hallen.  
 
På klubplan venter de første stævner lige om hjørnet…..vi glæder 
os……velmødt til alle……….spillere som forældre. 

Kids-/Teen volley trænerne 
 

 
Sæsonen i Bøgebjerg IF s volley afdeling er godt i gang, men har du lyst 
til lidt sjov motion er der stadig plads til nye spillere. 
Alle er velkomne lige fra den der aldrig har rørt en volley bold, til den 
øvede, alder er heller ingen hindring, vi har spillere fra 5 til 60 år. Så kom 
bare og vær med. Vi træner tirsdag og fredag på følgende tidspunkter: 
Tirsdag:  kl. 16.00 - 17.30 Teens,   

kl. 16.30 - 17.30 Kids 
kl. 17.30 - 19.00 Voksen træning mix motion senior 

Fredag:  kl. 16.00 - 18.00 Alle børn og unge 
kl. 18.00 - 20.00 voksen træning dame og herre senior.  

Al træning foregår i Bøgebjerghallen Vester Aaby vel mødt! 
Som sagt er vi så småt gået i gang og har da også været til de første par 
stævner. Ved en mix turnering i Højby tog vores mix senior hold en flot 
tredje plads hjem. 
I Odense blev herre senior nr. 5 men Dame senior tog endnu en tredje 
plads hjem til klubben.  
Med håbet om et dejligt efterår en mild vinter og en god jul takker volley 
afdelingen for din opmærksomhed, og overvej så lige igen, om volley ikke 
var noget for dig ☺. 



Nyt fra håndbold 
 

Ungdomsafdelingen: Efter et veloverstået skolearrangement hvor ca. 100 
børn i løbet af dagen fik hygget og brugt en masse energi i hallen, håbede 
vi selvfølgelig at det gav lidt pote til håndbolden, men vi må desværre 
konstatere at årets ungdomsafdeling ikke bliver så stor som håbet på 
grund af for få spillere, vi håber på, at vi ser nogle flere ungdomsspillere i 
klubben i fremtiden. Vi forbereder os allerede nu til næste års sæson ved 
at uddanne ungdomstrænere.  
Se på hjemmesiden hvilke aldersgrupper der er tilbage. www.boegebjerg-
if.dk 
 
Damesenior: Jean, dametræner fortæller følgende: 
Nye træningstider: Tirsdag kl. 19.00 - 20.30 og torsdag kl. 20 – 21 men er 
selvtræning indtil vi har en løsning. Husk det er vigtig at I kommer til 
træning tirsdag, da holdene bliver sat til om søndagen der. 
Der er stadig godt gang i tirsdags træningen, hvor vi har været oppe på 27 
spillere, så det må jo siges at være fantastisk. 
Starten har kørt meget på det konditionsmæssige og den fysiske træning, 
som vi jo så også kunne se bar frugt, i vores første  
turneringskampe. Førsteholdet vandt på Thurø med hele 11 mål og 2. 
holdet vandt i Tommerup med 7 mål, det var en rigtig dejlig start. 
1. holdet har mødt Faaborg i pokalturneringen, hvor vi desværre måtte se 
os slået med 4 mål. En kamp hvor 12 spillere var med og alle fik spilletid. 
2. holdet mødte Ollerup/Skerninge i en træningskamp, hvor vi desværre 
også tabte, men hvad gør det når vi så bare vinder turneringskampene. 
1. holdet skal møde Ø. Hæsinge serie 1. i Fynske Cup tirsdag den 20. 
oktober kl. 19.30 på udebane. 
Vi drosler lidt ned på den fysiske træning (dog skal spillerne være mere 
end velkomne til at løbe sig en tur i fritiden) og går mere i gang med den 
taktiske/tekniske del, hvor vi vil dele os mere op i hold og øver i hver ende 
af hallen. 
Mit/vores mål for sæsonen er at arbejde med den enkelte spiller, så alle 
føler, at de er blevet dygtigere, når året er omme. 
At vi møder talstærkt op til træning, med en positiv indstilling, hvor alle gir' 
den gas, mens vi er der. At vi bliver mellem de 5 bedste i rækken! 
Til slut vil jeg rose spillerne for altid at melde afbud til træning. Husk dog jo 
før jo bedre, så jeg bedre kan forberede træningen, målrettet de spillere 
der møder op.  
Og husk kun reelle afbud godtages da alle tirsdage selvfølgelig er helliget 
håndbolden og jeres træner!  Sportslige hilsner fra Jean. 



Herrer senior: 
Så blev sæsonen skudt i gang. Først i pokalen torsdag d. 24. september 
mod Holluf Pile. En kamp mod et godt hold som vores forsvar havde rigtig 
godt styr på. Det sammen med to rigtig gode målmandspræstationer 
dannede grundlag for en flot sejr på 25–19. 
Søndag d. 4. oktober spillede både 1 og 2 holdet i Bolbro. 2 holdet måtte 
desværre inkassere et nederlag. 
Til gengæld spillede 1. holdet helt op til det høje niveau som blev vist i 
pokalen. Vi var kun 9 mand af sted og med rødt kort til Mentor efter 4 min. 
var vi lidt presset med kun en mand på bænken. Men der blev kæmpet af 
alle mand og med Christian i målet med en kanon præstation, kunne vi se 
os selv være foran fra start til slut. Bolbro er et godt hold men vi fik lukket 
godt af i forsvaret og vandt 22-19. 2 point på kontoen og en perfekt start 
på den nye sæson. Venlig hilsen Thomas Johnsen 
 
Stort tillykke til Christina Madsen som vandt i vores tipskupon da hun er 
den person som har sagt ja til at hjælpe med opgaver i håndboldudvalget 
som var på tipskuponen.  
Christina Madsen modtager rødvin fra håndboldafdelingen. 
 
Husk at tjekke hvornår dit hold skal spille turneringskampe eller pokal 
kampe på www.infosport.dk og søg på Bøgebjerg IF under forening og 
find dit hold. 
 
HUSK KIG PÅ OPSLAGSTAVLEN I HALLEN OM DET ER DIG SOM 
SKAL SIDDE VED DOMMERBORD VED DEN NÆSTE HJEMMEKAMP. 
 
Meld gerne til håndboldudvalget hvis du har lyst til at uddanne dig til 
ungdomstræner da vi har mulighed for at kunne sende dig på 
håndboldkurser. Hold dig ikke tilbage. 
 

Mange håndboldhilsner fra håndboldafdelingen. 
 
 
Annonce: Autolak-Experten 



Vester Åby – Åstrup – Pejrup Pensionistforening 
 
Fredag 13. november: Jørgen Rasmussen viser billeder fra Tibet 
                          
Fredag 27. november:  Damernes Butik viser Herre og Dametøj 
  
Torsdag 10. december:  Juleafslutning i Øster Skerninge forsamlingshus. 
   kl. 14.00.– 19,00 
 Præst Torkild Jensen læser op, Liselotte spiller for os. 
 Der er kaffe imens der underholdes. 
 Derefter er der lotteri om gaver fra sponsorer og fra  
 foreningen  
 Vi slutter af med Mariannes gode suppe og tilbehør 
 

Bestyrelsen ønsker god jul, og siger tak for i år. 
-------------------------- 

Håber at I har haft en god jul, og får et godt nytår 
 
Fredag  8. januar: Jeanette Ulrikkeholm synger og spiller,  
  gamle danske sange og gårdsangerviser. 
 
Fredag  22. januar:           Pakkespil, medbring en pakke værdi 30 kr. 
     
Fredag  5. februar:           Henning Busk, fortæller om sit liv som 

førstegangs udvandrer. 
 
                                                 
 
 

Annonce: 
Vester Aaby Køkkencenter 

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



JULEKALENDER 
 

Håndboldudvalget har i år satset på et 
nyt tiltag for at tjene lidt ekstra penge. 

Vi vil sælge julekalendere. 
 

Julekalenderne sælges fra omkring 1. november og til 24. december 2009. 
Der vil være mulighed for at købe julekalendere i Bøgebjerghallen og i en 
stand i løbet af november og december i Brugsen i V. Åby. Julekalenderen 
koster 20 kr., og du vil med det samme kunne, om du har vundet.  
Gevinsterne er sponsoreret af de erhvervsdrivende i V. Åby, Aastrup og 
Pejrup samt omegn. 
Vi håber på stor opbakning til dette nye tiltag. 

Med venlig hilsen håndboldudvalget i Bøgebjerg IF 
 
Vi vil gerne sige i forbindelse med dette indlæg et STORT tak til alle 
firmaer, der har sponsoreret en gevinst. I har været med til at gøre denne 
julekalender mulig. Tusinde tak skal lyde  

Fra håndboldudvalget i Bøgebjerg IF 
  

 
 

Annoncer: 
Sydfyns Autocamper 

Rosendals Wellness & terapi – ny annonce  
 

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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    Sammen bygger vi professionelt



Nyt fra sponsorudvalget 
 
Vi takker vore sponsorer for en god støtte på trods af at mange har det 
svært under finanskrisens hærgen. 
  
Nogle sponsorer har måttet trække sig på grund af de vanskelige vilkår, 
men de fleste har dog fundet midler til et sponsorat.  
Sponsorater er et vigtigt tilskud, som betyder at kontingenterne bliver til at 
betale, ikke mindst for børnefamilierne. Samtidig er vi sikre på at 
sportsfolket i Bøgebjerg IF kvitterer ved at være loyale over for vores 
sponsorer. 
  
Kontakten til sponsorerer varetages i dag af en sponsor gruppe, som 
består af medlemmer fra Badminton, Fodbold, Gymnastik, Håndbold og 
Volleyball. Tidligere var det organiseret af hver enkelt afdeling. 
Det betyder at vi samlet får en mere effektiv kontakt til vores sponsorerer 
og en bedre fordeling af det indsamlede. 
  
Vi har nu fungeret i 10 måneder og har allerede gode resultater. Mange 
ting skal dog endnu forbedres så vi kan opfylde de mange ønsker der er i 
de enkelte sportsgrene. 
 
EN STOR TAK TIL SPONSORERNE: 
Henning Madsen, V. Aaby Køkkencenter, Fyns Varmepumpecenter,  
Salon Miro, Sporten Svendborg, STARK - Faaborg, Bago-Line, Ideal-Line, 
Bøgebjerghallens Cafeteria, Dagli’Brugsen V. Åby, Finn Juul Jørgensen, 
Knud Krogh, Per Hansen, Sparekassen Faaborg, Autolak-Experten,  
V. Åby Maskinstation ApS, Blomsteriet, Rosendals Wellness & Terapi, 
Sydfyns Autocamper, Velværehuset, V. Åby Autoværksted, Ulla Poulsen, 
Hotel Mosegaard, Aastrup Vognmandsforretning CWC Auto, Strandvejens 
Fodklinik, V. Åby Blikkenslager og VVS, Carsten Rasmussen, Damas, 
Palle Jensen, Gamskærgård Maskinstation, Hellerup & Hansen I/S, 
KPMG Faaborg, Faaborg Farvehandel ApS, Albani, NIMA, Fyns Køle 
Teknik, Håstrup & Nab VVS A/S, Naturgas Fyn, Jan Geertsen, Svanninge 
Malerforretning, Nestle – Food Specialities A/S, Øster Hæsinge Auto ApS, 
Svendborg Synshal ApS. 
 

Vi takker alle for den gode modtagelse. 
Sponsor gruppen



 Nyt fra skolen. 
 

Den 22. september havde vi på skolen  
arrangeret en pædagogisk eftermiddag  
for lærere og pædagoger, hvor der blev  
fokuseret på et nyt fælles tiltag for alle  
kommunens skoler fra 2010.  
Det drejer sig om ”LP – modellen”!  
Ideen er udviklet i Norge, hvor en stor del af landets skoler arbejder efter 
modellen. Konceptet er købt af CVU i Nordjylland, som så formidler det 
videre til danske skoler. 
For at være lidt på forkant, havde vi allieret os med en skoleleder fra 
Billund, hvor de har arbejdet med modellen de sidste 3 år. Hun underviste 
lærere og pædagoger om eftermiddagen og holdt et foredrag for forældre 
og andre interesserede om aftenen. Der var mødt ca. 50 mennesker op, 
som fik et godt indtryk af, hvad det drejer sig om. Det var faktisk lidt 
ærgerligt, at der ikke dukkede flere op, men der bliver lejlighed til at sætte 
sig ind i tingene senere, da projektet løber over 3 år.   
Hvad er så LP – modellen? 
LP – modellen er en analysemodel, som ser på helheden omkring et ”barn 
i problemer”! I stedet for at forsøge at få barnet til at fungere i det miljø, 
der nu tilfældigvis er på stedet, så analyserer man elevens omgivelser og 
forsøger at analysere sig frem til, hvad det er i miljøet, der fastholder 
barnet i den uhensigtsmæssige adfærd. Det vil sig, at man analyserer 
undervisningsmiljøet og derefter forsøger at sætte ind, der hvor man kan 
ændre på tingene i stedet for at arbejde videre med tiltag, der ikke har 
effekt. Når metoden betragtes som værende meget anderledes, skyldes 
det i særdeleshed tankerne om, at det kan være i omgivelserne/miljøet, 
der skal ændres og ikke barnet, der skal tilpasses. 
Er der noget nyt i det? -kan man så spørge. Det nye er, at der arbejdes 
systematisk og målrettet med at ændre de ting, der kan ændres på. Det 
kan være banale ting som at skifte plads i klasseværelset, få lidt flere 
korte pauser, spise mindre slik osv., men også ændringer i holdninger til 
barnet fra de voksne i miljøet, lærere pædagoger og forældre m.fl. 
Vi forventer os en hel del af projektet og glæder os til at komme i gang. 
Forvent nu ikke, at der sker en stor forandring lige fra starten! Det er et    
3-årigt projekt, hvor det første år er kurser og øvelser, andet år afprøvning 
af teorierne og tredje år er det år, hvor arbejdet gerne skulle bære frugt. 
Der kan for de interesserede læses om LP – modellen på internettet. 
 

Hans Milland, skoleinspektør 

Nyt fra skolen



Nyt fra den kommunale dagpleje 
 
Dagplejebørn og dagplejere har på det sidste arbejdet målrettet med 
dokumentation af lærerplaner. 
Vores emne var at sætte fokus på MUSIK, KROP og BEVÆGELSE. 
 
Vi lagde en plan - Alle 7 dagplejere og ca. 28 dejlige børn mellem ½ og 3 
år, var sat stævne i Bøgebjerghallen en gang om ugen. Vi har øvet og 
øvet og haft det skægt. Vi skulle jo blive gode, for vi inviterede forældre og 
bedsteforældre til at komme og se resultatet af vores projekt. 
 
Selve dagen oprandt, men da hallen desværre var optaget den dag, lånte 
vi gymnastiksalen på skolen, hvor vi havde en rigtig hyggelig formiddag. 
Børn og voksne fik sunget godt igennem, fik bevæget kroppen til sangene, 
især den med ”en lille ælling” var god. 
 
Bagefter var vi godt tørstige og sultne, mange bedsteforældre og forældre 
havde taget mad og drikke med og blev og hyggede lidt bagefter. Så var 
børnene også brugt og turen gik hjemad, til en dejlig lang lur i 
barnevognen.  
 
Det var en rigtig dejlig dag og vi takker for den store tilslutning. 

 
Hilsen Elsemarie, Helle, Kasper, Jytte, Pernille, Trine og Lene 

 

 
 



v/ Claus W. Clemmesen · Sterrebyvej 51 · Hundstrup · 5762 Vester Skerninge · cwc@cwc.dk

Alt i det nyeste udstyr
Reparation af alle bilmærker

☎ 6224 4004

 Pejrup Forsamlingshus 
præsenterer Inge-Marie & Andreas 
fredag d. 29. januar 2010 kl. 19.00 

 
De vil holde et lysbilledforedrag om Sprogø, 
specielt med fokus på tiden 1923-61, hvor 
der var Kvindehjem for tvangsanbragte 
kvinder.  
 
Der suppleres med 3-4 fællessange. 
 
Som altid ved vores januararrangement vil 
der blive serveret oste/pølsebord. 
 
Opslag kommer op, når tiden nærmer sig. 
Men afsæt aftenen allerede nu. 
 

 
 
 
 

Annoncer: nye annoncører 
Aastrup Vognmandsforretning 

CWC Auto 
 
 



Nyt fra Badminton 
 

Så er sæsonen godt i gang, der er ca. 35 ungdomsspillere, som 
træner mandag og onsdag. 

 
Til at træne U9 og U11 har vi igen i år Amalie og Anja, som gør det 

rigtigt godt.  
De træner kl. 16.30 til 17.30, så hvis du er under 11 år og gerne vil 

prøve badminton,  
så mød endelig op og vær med. 

 
Hvis du er ældre end det, er det efter 17.30, du skal møde op. 

U13, U15 og U17 bliver mandag og onsdag trænet af Mads Madsen 
fra Tåsinge. 

 
Det er i år blevet til 4 hold i turneringen - et U11 hold, et U17 hold og 

to seniorhold. 
 

Der er kommet godt gang i motionisterne igen.  
Der er kun en ledig bane onsdag, så det er med at være hurtig, hvis 

du vil spille motionsbadminton - ellers er der stadig plads som 
senior-/turneringsspiller. 

 
Vi har igen i år fået mange stævner til vores hal, men vi har måttet 
flytte de første to på grund af ombygningen i hallen.  
Den 13. og 14. december er der drenge- og pigestævne.  
Alle er velkomne til at komme og se nogle velspillede 
badmintonkampe. Man kan endda være så heldig, at der er nogle 
lokale spillere at heppe på. Så tag dig et par timer til at se 
badminton, det er sjovere for spillerne, når der er mange tilskuere. 

 
Vi havde stor succes med at have besøg fra Sporten til vores 
tilmeldingsaften. Jens fra Sporten havde et stort udvalg af ketsjere 
og sko med. Der var mange som gjorde en god handel. I samme 
forbindelse blev der bestilt en del klubdragter, og den kan 
selvfølgelig stadig bestilles. 

 
Badmintonudvalget 



 Lokalområdet af i går. 
 

 
B 1381 

Foto fra 1950 
 

Svendborgvej 457 
 

Huset har tidligere været en arbejderbolig til Pilegaard. 
Huset blev fjernet helt i 1984. 

 
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. 

 
Annonce: 

KLH Web-design – Ny annonce



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 
EGNSFESTEN 31. oktober 2009. 

BØGEBJERGFESTEN 13. og 14. august 2010. 
 
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 Støt også Bøgebjerghallens 
Cafeteria, de støtter os.Tlf. 6261 6266 / Mobil 2180 4511 

Hjemmeside: boegebjerghallen.dk 
 



TIL  OPSLAGSTAVLEN 
 

November December Januar 
01.11.2009 kl. 10.35 

Håndbold U14 drenge 
Bøgebjerghallen 

 04.01.2009 kl. 19.30 
Spillegilde 

Åstrup Forsamlingshus 
02.11.2009 kl. 19.00 

Linedance 
Pejrup Forsamlingshus 

07.12.2009 kl. 19.30 
Spillegilde 

Åstrup Forsamlingshus 

08.01.2010 
Pensionistforeningen 

Lysbjergparken 
02.11.2009 kl. 19.30 

Spillegilde 
Åstrup Forsamlingshus 

08.12.2009 kl. 20.00 
Håndbold Damer/ Herrer 

Bøgebjerghallen 

 

09.11.2009 kl. 19.00 
Linedance 

Pejrup Forsamlingshus 

10.12.2009 
Juleafslutning i 

Pensionistforeningen 

10.01.2010 
DEADLINE 

BØGEBLADET 
11.11.2009 kl. 10.11 

Håndbold U14 drenge 
Bøgebjerghallen 

10.12.2009 kl. 18.30 
Håndbold  

Bøgebjerghallen 

10.01.2010 
Håndbold 

Bøgebjerghallen 
13.11.2009 

Pensionistforeningen 
Lysbjergparken 

10.12.2009 kl. 19.30 
Adventsmøde 

Åstrup Forsamlingshus 

 

13.11.2009 kl. 18.30 
Fællesspisning 

Åstrup Forsamlingshus 

13.12.2009 
Badmintonstævne 
Bøgebjerghallen 

22.01.2010 
Pensionistforeningen 

Lysbjergparken 
15.11.2009 kl. 10-14.30 

Håndbold 
Bøgebjerghallen 

14.12.2009 
Badmintonstævne 
Bøgebjerghallen 

24.01.2010 
Håndbold 

Bøgebjerghallen 
20.11.2009 kl. 18.30 

Fællesspisning og sang  
Pejrup Forsamlingshus 

 26.01.2010 kl. 19.00 
Lokalrådsmøde 

Præstegårdsvej 12 
21.11.2009 kl. 10-15.30 

Håndbold 
Bøgebjerghallen 

 29.01.2010 kl. 19.00 
Foredragsaften 

Pejrup Forsamlingshus 
23.11.2009 kl. 19.00 

Linedance 
Pejrup Forsamlingshus 

  

24.11.2009 kl. 19.00 
Lokalrådsmøde 

Præstegårdsvej 12 
24.11.2009 kl. 19.30 

Håndbold Damer serie 2 
Bøgebjerghallen 

27.11.2009 
Pensionistforeningen 

Lysbjergparken 

 
HUSK at følge med på 

foreningens hjemmeside 
www.boegebjerg-if.dk 

 

 


