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NYT fra formanden
Der sker hele tiden nye tiltag i Bøgebjerg Idrætsforening. Nu er der
startet et løbehold, de løber hver mandag og onsdag kl. 19. Første
gang kom der 16 deltagere, men der er stadig plads til flere, hvis du
skulle have lyst, så mød op ved Bøgebjerg Hallens parkeringsplads.
I skrivende stund, arbejder jeg med at vi bliver koblet på www.
halbooking.dk. Det er et system, hvor medlemmer kan registrere
sig til forskellige hold, betale og alt muligt andet. Der skal lægges
mange data ind, før vores medlemmer kan bruge det, men det
bliver løbe og fodbold afdelingen der får æren af, at afprøve om jeg
har fået lagt de rigtige data ind. De øvrige formænd for de andre
sportsafdelinger, vil bruge sommeren, til at få deres lagt ind, så alle
er på systemet senest oktober.
Bøgebjerg Hallen vil også være at finde her, og om et par uger, vil
det være muligt at reservere badminton og volley baner i de timer
Bøgebjerg Idrætsforening ikke bruger hallen. Hallens øvrige lokaler
vil også være mulige at leje via www.halbooking.dk. Vi ser frem til
det hele virker og håber det kan lette de mange frivilliges arbejde og
gøre det nemmere for vores medlemmer.
Årets generalforsamling blev afholdt med godt 25 fremmødte. Det er
vigtigt for en bestyrelse, at der er godt fremmøde ved en sådan
lejlighed, da det er her medlemmer har mulighed for direkte kontakt
med bestyrelsen og 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 daglig, men alligevel er det en rar
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fornemmelse når medlemmerne vil give deres synspunkter til os,
ved en sådan lejlighed.
I Bøgebjerg Idrætsforening er vi også afhængige af de mange
frivillige. Hvis alle disse mennesker 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 sige 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.
Skulle du have lyst til at hjælpe os med at tjene lidt penge, kunne vi
bruge dig, til Faaborg Sommerrock.
Du skal være over 18 år, og have lyst til at arbejdet ca. 6 timer.
Jeg kan ikke sige hvilket job du får, men det kan være alt fra at stå i
bar, kontrollør, og meget andet, efter hvad tid du får. Men du får
fribillet samt et måltid mad.
Skriv eller ring til mig, hvis du skulle have lyst til at hjælpe til på
Faaborg Sommerrock.
Rigtig god sommer til alle
Britt Christoffersen

Nyt i Bøgebjerg Idrætsforening
Løbeklub

Mandag den 12. april kl. 19
Mødested: Bøgebjerg Hallen, Bøgebjergvej 11, 5600 Faaborg
Mange har efterspurgt en løbeklub - Nu er den her.
Det er for begyndere, og andre der har lyst.
Alle kan være med!!!
Pernille Rasmussen er instruktør.
Løb: Mandag og onsdag kl. 19 + hjemmearbejdet.
Forårssæsonen 2010 er på 12 uger, og byder på 12 ugers trænings
program med resultat i 30 min sammenhængende løb.
For spørgsmål kan Pernille kontakts på Tlf. 26 27 19 78
Kontingent 220,- kr. pr. sæson
Bøgebjerg idrætsforening

Bjarne Christiansen
Eskemosegyden 63
5600 Faaborg
Biltlf. 40 25 64 69
www.fvpc.dk
post@fvpc.dk

Varmepumper · Ventilationsanlæg · Klima- & køleanlæg
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Nyt fra Bøgebjerg Volley.
Endnu en sæson er til ende i vores lille, men dejlige volleyball klub.
Resultaterne i rækkerne har været absolut godkendt, især på baggrund
af at vi har fået en del nye uøvede spillere.
Dame holdet tog en flot anden plads hjem i serie 1. Herrerne fik
samme placering, dog fra bunden …, men de havde det sjovt.
Vores bedste mix hold fik en fjerde plads, mens 2. holdet i mix blev
sidst, men dog med nogle vundne kampe.

Derefter står den på beach volley på vores nye bane bag skolen.
Trænings tiderne er som følger:
Børn tirsdag kl. 17.00
Voksen og teenagere tirsdag kl. 18.00.
Kom og vær med, det er helt uformelt vi griller, snakker, nyder vejret,
og får lidt motion samtidig ☺

Alt i alt en god sæson med mange dejlige timer.
Helt slut er sæsonen dog ikke, 24.-25. april tager vi til Ebeltoft og spiller
mix.

På volley folkets vegne
Michael Pasch

Svendborgvej 331, 5600 Faaborg
Telefon 62 61 59 09
Fax
62 61 59 39
Mobil
21 45 28 59
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”Den røde tråd” – en sanse- og aktivitetssti.
Nu er det blevet forår, og tiden at der kommer gang i aktiviteterne igen
omkring ”den røde tråd”. I april/maj – når fodboldbanen er tilpas tør til at vi
kan køre med store maskiner uden at ødelægge græsset - vil selve
grusstien blive lavet. Vi håber på, at vi kan anlægge hele stien inkl.
petanquebanen. Vi mangler dog stadig 60.000 kr. i at have alle pengene til
anlæggelsen, så det ville være rart, hvis der lige kom en ”rig onkel” forbi
med en pose penge!
Desuden har vi fået 35.000 kr. af kommunens Landdistriktspulje, så vi har
kunnet købe 2 fitnessmaskiner fra firmaet Norwell i Håstrup. De 2
kredsløbsmaskiner vil blive opstillet i området ved siden af beach
volleybanen, som skal danne starten på vores fitnesspark. Der er
yderligere 12 maskiner i serien, som vi naturligvis også gerne vil have, så
det tilsammen kan danne en helhed, hvor flere kan motionere samtidig.
I 2009 søgte vi 13 fonde, hvoraf vi fik et positivt svar fra de 3. Fra LAG
Faaborg-Midtfyn får vi 75.000 kr. når ”stien” er anlagt og godkendt, og når
rapport og revideret regnskab er afleveret og godkendt af LAG Fonden.
Fra Skovgaardsfonden modtog vi 3000 kr., som vil blive brugt til
anlæggelsen af stien. Pengene fra Landdistriktspuljen er allerede brugt til
indkøb af de to fitnessmaskiner.
På nuværende tidspunkt har vi sendt 6 nye ansøgninger til fonde i dette
kalenderår, og vi har fået negativ respons på de 3 og mangler svar på de
3 andre. Men vi giver ikke op!
Vi vil naturligvis gerne have hjælp til at lave sti, petanquebane samt
opsætning af de to fitnessredskaber, så I skal bare ringe og melde jer hos
Jan Villebro eller undertegnede, hvis I har lyst og tid til at give en
hjælpende hånd.
Hanne Borup
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Fodbold
Alle vores hold er godt i gang, og der er mange med.
Rigtig skønt at se børn og ikke mindst voksnes glæde ved at
spille fodbold.
Senior damer er blevet så mange, at de nu spiller 11. mands
fodbold, så det bliver en spændende sæson med nye udfordringer.
Senior herre, er også godt i gang med forårets turnering, og har
udover deres turnering i serie 3+4, en pokalturnering de skal
igennem. Hold øje med opslag om kampe, eller gå ind på
www.boegebjerg-if.dk og følg alle holdene, her vil der ligge
resultater og kampplaner for alle hold.
I foråret og sommeren er der masser af kampe at se på anlægget
ved Bøgebjerg hallen. Kom og gi vores hold opbakning og nyd en
forhåbentlig lun stund på vores dejlige anlæg.
Velmødt til en god kamp
Britt Christoffersen
Formand
Tidspunkter for hjemmekampe kan ses på bladets bagside.

E: +45 62 21 26 00
PHON
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Nyheder fra gymnastik afdelingen
Vi afsluttede sæsonen med et brag af en gymnastikopvisning søndag
den 28.03. Der var rigtig stor tilslutning 145 betalende var mødt op.

For første gang var der opvisning fra alle vores hold. Så en stort tak for
For første gang var der opvisning fra alle vores hold. Så en stort tak for
at dame og herre holdene valgte at komme til opvisningen.
at dame og herre holdene valgte at komme til opvisningen.
Opvisningen gik over alt forventning. Alt dette kunne ikke lade sig gøre
Opvisningen gik over alt forventning. Alt dette kunne ikke lade sig gøre
hvis ikke vi har nogen fantastiske instruktører og nogle ihærdige
hvis ikke vi har nogen fantastiske instruktører og nogle ihærdige
gymnaster.
gymnaster.

Gymnastikudvalget med Jette Steensen i spidsen, er allerede godt i
Gymnastikudvalget med Jette Steensen i spidsen, er allerede godt i
gang med næste sæson. Alle nuværende hold vil fortsætte til den
gang med næste sæson. Alle nuværende hold vil fortsætte til den
kommende sæson. Træningsdag og tidspunkt vil komme i
kommende sæson. Træningsdag og tidspunkt vil komme i
næstkommende blad.
næstkommende blad.
Tak for denne sæson vi glæder os til at se jer til sæson 2010 -2011.
Tak for denne sæson vi glæder os til at se jer til sæson 2010 -2011.
God sommer fra gymnastikudvalget.
God sommer fra gymnastikudvalget.
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HÅNDBOLD
Så er sæsonen 2009/2010 veloverstået og vi kan se tilbage på en
fantastisk sæson, som var præget af masser af vilje og fight både til
træning og i kampene.
Vi havde i år et U14 hold tilmeldt, samt to dame- og herrehold,
begge med et hold i henholdsvis serie 2 og 3.
Vores U14-hold har spillet en god sæson, hvor de altid har vist vilje
og godt humør, på trods af, at de til træning og i kampene ikke var
ret mange. Det resulterede desværre til sidst i, at vi blev nødt til at
trække holdet, da de havde for mange afbud til kampene. Ærgerligt,
men samtidigt har det været fantastisk dejligt igen at have et
ungdomshold i klubben, og vi vil fortsat forsøge at få flere
ungdomsspillere til håndbold i Bøgebjerghallen.
Vores seniorafdeling kører til gengæld derud af for fulde gardiner.
Hver eneste træning har der på damesiden været 15-20 spillere til
træning og på herresiden ca. det samme. Det er utroligt flot med en
så stor opbakning, hvilket ikke mange af vores naboklubber kan
prale af. Det blev ikke til oprykning i år for hverken dame- eller
herreholdet, som begge på nogle tidspunkter led under mange
langvarige skader. Og så har det været intet mindre end fantastisk
at se den opbakning, som alle vores hold har fået ved
hjemmekampene. Der skal lyde en stor tak fra afdelingen til alle,
som i sæsonens løb har kommet i hallen og bakket spillerne op. Det
betyder rigtigt meget for vores spillere, at vi har en så god
hjemmebane, hvilket også er frygtet ved vores modstandere. Feks.
til lokalbraget mod Faaborg HK i herre serie 2, hvor godt 100

tilskuere mødte frem i Bøgebjerghallen. Flot og godt gået af alle. (og
så bankede herrerne jo Faaborg, så det var endnu bedre…)
Som sagt tidligere vil vi fortsat forsøge at få ungdomsspillere til
klubben. Vi har i den forbindelse etableret et ungdomsudvalg, som
laver et stort stykke arbejde, og som skal forsøge at få flere
ungdomsspillere til klubben. Det bliver svært, men intet er umuligt,
og vi er godt klar over, at vi formentligt bliver nødt til at starte med
de helt små årgange, og på den måde forsøge at bygge et godt
fundament op.
Til slut en stor tak til alle vores trænere, udvalgsmedlemmer,
hjælpere, forældre osv. for den store hjælp alle har ydet sæsonen
igennem. Vi glæder os til næste sæson, hvor der forhåbentligt vil
blive spillet endnu mere god håndbold i hallen.
Sportslige hilsner
Håndboldafdelingen, Bøgebjerg IF

Bøgebjerghallens cafeteria

Sammen bygger vi professionelt
12

v/ Stig Nielsen
Bøgebjergvej 11, 5600 Faaborg
Tlf. 6261 6266 / Mobil 2180 4511
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Nyt fra de kommunale dagplejere
Dagplejebørn og dagplejere er kommet godt ind i det nye år. Lige
inden havde vi en rigtig hyggelig juletræsfest i Pejrup forsamlingshus,
med et flot fremmøde af bedsteforældre, forældre og søskende. Vi var
92 voksne og 33 børn, der var lidt trængsel omkring juletræet :-)
Vi kan jo heller ikke komme udenom, at vi har haft RIGTIGT meget
SNE, det er noget alle børnene har nydt, og der har været gang i
kælkene, ja bare det at gå i sneen har været en udfordring af de sjove.

Her i foråret har vi, i vores
Her i foråret har vi, i vores
legestue i hallen, 4 tirsdage haft
legestue i hallen, 4 tirsdage haft
besøg af musikpædagog Stine
besøg af musikpædagog Stine
Brinch, vi synger, spiller på
Brinch, vi synger, spiller på
trommer, har rasleæg og hun
trommer, har rasleæg og hun
har et lille ”pindsvin” der hedder
har et lille ”pindsvin” der hedder
Lulu med, som hilser på
Lulu med, som hilser på
børnene. Der er også en pose
børnene. Der er også en pose
med overraskelses dyr i, som vi
med overraskelses dyr i, som vi
synger om. Alle ”vores” børn
synger om. Alle ”vores” børn
glæder sig meget til det og er
glæder sig meget til det og er
meget koncentreret i de 45 min.
meget koncentreret i de 45 min.
det foregår.
det foregår.
Omkring 1. maj begynder vi at
Omkring 1. maj begynder vi at
holde legestue på legepladsen
holde legestue på legepladsen
på Præstegårdsvej. Det bliver
på Præstegårdsvej. Det bliver
dejligt at slippe af med
dejligt at slippe af med
flyverdragt og varme støvler :-)
flyverdragt og varme støvler :-)
Onsdag den12 maj er der atter DAGPLEJEDAG. Det foregår i Faaborg
Onsdag den12 maj er der atter DAGPLEJEDAG. Det foregår i Faaborg
hallen, hvor alle dagplejere med børn i Faaborg syd mødes til
hallen, hvor alle dagplejere med børn i Faaborg syd mødes til
forskellige aktiviteter. Der kommer en bus og henter os i Vester Aaby.
forskellige aktiviteter. Der kommer en bus og henter os i Vester Aaby.

I februar holdt vi fastelavn med alle børn klædt ud, de slog katten af
tønden og der faldt en masse lækre og sunde ting ud.

Det er også i Maj måned at vi tager på besøg på Egeskov.
Det er også i Maj måned at vi tager på besøg på Egeskov.
Og så har vi fået en ”ny” kollega her i Vester Aaby, det er Jette Greve
Og så har vi fået en ”ny” kollega her i Vester Aaby, det er Jette Greve
på Strandvejen. Jette har været dagplejer i Faaborg i 23 år, så hun er
på Strandvejen. Jette har været dagplejer i Faaborg i 23 år, så hun er
godt inde i faget.
godt inde i faget.
Hilsen alle de kommunale dagplejere i Vester Aaby
Hilsen alle de kommunale dagplejere i Vester Aaby
Elsemarie, Jytte, Helle, Pernille, Kasper, Jette og Lene
Elsemarie, Jytte, Helle, Pernille, Kasper, Jette og Lene

SYDFYNS AUTOCAMPER
(Speciale VW-Busser)
v/ Niels Erik Thing
Svendborgvej 383, V. Aaby, 5600 Faaborg
Tlf. 63 61 80 16 - 24 45 40 16
SE-nr.: 18 45 38 94
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EN FORÅRSHILSEN FRA VESTER AABY BØRNEHAVE OG SFO
FORÅRSPROJEKT:
I et forsøg på at få gang i foråret, der lader vente på sig, har vi haft
forårsprojekt i marts måned. Når vi har det, gør vi noget særligt ud af et
emne – i år var det ”Afrikas dyr”, og emnet blev behandlet med en
masse kreative aktiviteter. Vi sluttede med en eftermiddag, hvor alle
vores forældre var inviteret på Abemad og til at se, hvad vi havde lavet.
Som altid var der god opbakning til vores arrangement.
VALG TIL BESTYRELSE:
Det var der også, da der d. 7. april var valg til vores og skolens nye
fælles bestyrelse. Der var mange, der gerne ville stille op og deltage i
opbygningen af vores nye organisation. Der var god stemning og gejst
– det lover godt for det videre forløb. Vi afventer som skolen med
spænding det kommende opslag af ny skoleleder.
OVERGANGE:
Selv om vi snart ikke længere har overbygning på skolen, så har vi
stadig noget enestående her i Vester Aaby, som man i hvert fald ikke
kan byde på i Faaborg eller i andre store byer.
Nemlig tilbud om 13 år med sammenhæng og helhed i et tæt,
overskueligt og trygt miljø, - fra børnene starter i dagpleje til de
forlader skolen efter 6. klasse. Det betyder:
Tryg overgang fra dagpleje til børnehave. Dagplejerne kommer på
besøg den sidste torsdag i hver måned samt spontant, især når de har
et barn, der nærmer sig børnehavestart. Det betyder, at de kommende
børnehavebørn kender børnehaven og de voksne der, inden de starter.
Vi oplever, at dagplejebørnene har let ved at starte i børnehaven.
Somme tider er det næsten sværere for forældrene…!!!????

Vester Aaby Inst. Forretning

Svendborgvej 413, V. Aaby . 5600 Faaborg
Tlf. 62 61 64 82 . Biltlf. 40 57 24 82
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Og fra børnehave til skole og SFO. Vi skal lige netop nu i gang med
de ældste børnehavebørns overgang til børnehaveklasse. Vi har i år
ca. 20 børn, der skal i børnehaveklasse. Det er nogle rigtig dejlige
unger, der er ved at være klar til det næste store, spændende skridt i
deres tilværelse.
Der foregår flere forskellige ting:
Kirsten Ebeling fra børnehaveklassen kommer på besøg. Det er dejligt
hvert år at opleve hendes store engagement og glæde ved at møde et
nyt hold, selv om det vist snart må være 35. ? gang, hun modtager et
nyt hold børnehaveklassebørn.
Børnene kender hende i forvejen fra legepladsen og hendes hyppige
gang i børnehaven.
I løbet af de næste uger vil børnene komme på besøg i
børnehaveklassen, og de nuværende børnehaveklassebørn på besøg i
børnehaven. I små hold får de lov til at være på besøg, så de kan se,
hvordan det foregår derinde. De kommer med til morgensang og kan
allerede inden, de starter, finde rundt på skolen og begå sig på
legepladsen, som de har delt med indskolingen det sidste år i
børnehaven. De kender også i forvejen Kometen og personalet der.
Op til skolestart mødes de nogle gange af en venskabsklasse.
Til slut er de helt trygge ved de fysiske rammer og de personer, der
skal indgå i deres nye liv og er helt klar til den store og længe ventede
festdag, hvor børnehaveklassen ENDELIG starter.
Især i det sidste år i børnehaven ser vi stærke venskaber folde sig ud,
og legerelationer også i fritiden blive opbygget. Vi ser også netværk
blive opbygget mellem forældrene.
At vedligeholde disse relationer er jo nemt, når man går i
dagpleje/børnehave/skole/SFO/ fritidsaktiviteter i det samme
lokalsamfund.

Dagli’Brugsen
Dagli’Brugsen
Vester Aaby
Vester Aaby

Svendborgvej 419 · Tlf. 62 61 56 20
Svendborgvej 419 · Tlf. 62 61 56 20
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Det er let at komme til nogle af de mange aktiviteter i den lokale
idrætsforening fra både børnehave og SFO – hvem ved, om der ikke
også kunne være spændende nye muligheder at udvikle der?
I både børnehave og SFO rammes vi i disse år af de trange
økonomiske tider, som vist endda er kommet for at blive….. Vi har
skullet foretage barske reduktioner i personalet gentagne gange og
skal også igen finde nye besparelser, bla. via sommerferielukning.
Der er til stadighed brug for at øve sig i at se MULIGHEDER i stedet
for begrænsninger, men jeg synes, at det trods alt lykkes, fordi vi har
nogle dejlige unger og mange positive forældre, der nærer vores
engagement og arbejdsglæde med positiv respons og en god
omgangstone i det daglige. Så det er ikke så sært, at vi kan gå rundt
og se glade ud!
Så på trods af, at vi jævnligt mærker forandringens vinde suse hen
over os på godt og ondt, både lokalt og kommunalt, så lever vi og har
det godt!
Mange hilsner fra alle i børnehave og SFO -
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Så er vi godt i gang med planlægningen af dette års Bøgebjergfest.
Der vil igen i år være noget for en hver smag.
- Børnediskotek fredag aften
- Gratis morgenbord lørdag morgen
- Sponsor cykelløb
- Krydret med festlige indslag i løbet af dagen.
- Fællesspisning, selvfølgelig helstegt pattegris, musik og dans
lørdag aften.
Traditionen tro kommer Bøjden Ferguson Klub på besøg og afholder
traktor ringridning, når de har kørt en tur gennem byen og aflagt besøg
ved plejehjemmet og pensionistboligerne efter ønske.
Vi har i år lavet aftale med Team Riders og Motorcykelklubben
Tårnfalkene, der kommer med deres gejlede biler og motorcykler. Er
du højere end 135 cm vil der være mulighed for en tur bag på en af
motorcyklerne.

Som noget nyt vil der også blive afholdt børnedyrskue.

Inst. leder Gunild Hansen
Her er lige et par forandrings – citater:
Den bedste måde
Når forandringens
at forudsige
vinde blæser, er
fremtiden på, er
der nogle, der
ved selv at skabe
bygger læhegn
den.
mens andre
bygger vindmøller

Bøgebjergfesten den 13. og 14. August 2010

Livet er som et spil
kort. De kort, du
får på hånden, kan
du ikke ændre på,
så det er op til dig,
hvordan du vælger
at spille dem.

Har du et kæledyr du gerne vil vise frem så har du muligheden nu. Vi
afholder børnedyrskue lørdag den 14. august 2010.
Tilmelding skal ske senest den 21. juni 2010 til Charlotte Pedersen
tlf.61671270 eller på mail lottesp@gmail.com med antal og art af
kæledyr.
Vi glæder os til at se jer.
På festudvalgets vegne
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Foråret stunder til både i have og i skole.
De første forårstegn har allerede vist sig i naturen, og i skolen
startede vi foråret med en sang- og historieaften for forældre og
personale torsdag d. 25. marts. Søren Ole Petersen – tidligere leder
af Nordfyns Efterskole – og Klaus Thormann havde sammensat et
udvalg af forårssange, som vi sang af karsken bælg, og Søren Ole
knyttede historier og anekdoter til sangene, mens vi nød et glas vin
og lidt ost. Det blev en rigtig sjov og hyggelig aften, som vi gerne vil
gentage en anden gang og eventuelt gøre til en fast tradition på
skolen.
Et andet forårstegn på skolen er stor aktivitet angående
planlægning af næste skoleår som landsbyskole. Vi har en
række ideer, som bl.a. blev præsenteret på mødet på skolen d. 20.
januar, og som er blevet suppleret med ideer fra de fremmødte
forældre på årsmødet d. 15. marts og senere igen af deltagerne i
valgmødet d. 7. april, så det er ikke ideer, vi mangler. Nu går
bestyrelse, ledelse og personale så i gang med at se på, hvordan
hverdagen kan se ud på en landsbyskole, og at se på hvad vi kan
gennemføre nu, og hvad der må vente lidt. Det giver god mening,
for selvfølgelig kan vi ikke gøre det hele på en gang, men må
prioritere, og så skal der også være mulighed for, at en ny leder kan
komme til at præge processen og blive en del af udviklingen af
skolen. I skrivende stund ved vi ikke, hvornår vi kan forvente at
ansætte en ny leder, for kommunen er jo kommet med en række
besparelsesforslag og -krav, og dem må vi tænke med, inden vi
begynder at søge.

Planlægningen af næste skoleår indbefatter både møder blandt
skolens personale og møder med personale fra både børnehave,
SFO og skole, samt møder i ledelsen og i bestyrelserne, så der
bliver nok at se til, og vi regner med at være færdige og køreklar i
starten af juni, så vi også får tid til at koncentrere os om planlægning
af sommerfesten torsdag d. 24. juni.
Endelig har vi haft valgmøde til den nye fælles bestyrelse onsdag d.
7. april, og et pænt fremmøde sikrede, at vi fik opstillet syv forældre
til den nye bestyrelse + 5 suppleanter. Det var flot, og der bliver
virkelig udvist stor vilje til at arbejde med i udformningen af vores
skole og institution.
Når dette læses, ved vi, om de opstillede er blevet valgt (se skolens
hjemmeside: www.vesteraabyskole.skoleporten.dk), eller om der
skal være skriftlig afstemning. Under alle omstændigheder vil vi
holde de nye bestyrelses-medlemmer godt underrettet om
arbejdsprocessen med landsbyordningen, så de er inde i arbejdet,
når de tiltræder d. 1. august.
Glædeligt forår til alle
Eivin Rød (konstitueret leder)

Sover du dårligt? Zoneterapi & Massage
Zoneterapi og massage kan give ro
og afspænding – og bedre søvn.

Vær god ved dig selv!
Industrivej 7, V. Aaby . DK-5600 Faaborg · Tel. +45 62 61 66 66 . Fax +45 62 61 66 36

Rolighedsvej 27, Vester Aaby · Tlf. 6261 6727 · Mobil 2924 3202 · www.ullapoulsen.dk
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Egnsfest 2010
Vi erindrer om årets egnsfest lørdag den 30. oktober.
I år er der to orkestre, der vil stå for det musikalske: CC & Lee, der
spiller under spisningen og under dansen bl.a. byder på en
forrygende ABBA-afdeling, og så har vi vores lokale Black Batmen.

Årets V.Å.P.’er
Også i år skal ”Årets V.Å.P.’er” kåres i forbindelse med egnsfesten.
Nærmere omkring forslag m.v. i ”Bøgebladet” i august måned.
Arbejdsgruppen er uændret. Det vil sige Tina Marie Bruus, Lars Bo
Biilmann og Torkil Jensen.
Venlig hilsen
Egnsfestudvalget

Nærmere omkring billetsalg og bordbestilling i ”Bøgebladet” i august
måned.
God sommer.
Egnsfestudvalget

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

BLACK BATMEN
TØMRERMESTER

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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TLF. 62 61 60 59
SVELMØGÅRDSVEJ 11 · V. AABY
Tlf. 62 61 60 59 · Bil 30 66 60 28
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Nyt fra badmintonafdelingen
Vi har den 27. marts afsluttet sæson 09-10 med klubmesterskab
med 41 deltagere.
Det blev en rigtig god dag for børn og voksne med en masse gode
kampe. Der var hele dagen igennem kræset med frugt og kaffe til
alle.
Sidst på eftermiddagen fik ungdomspillerne medaljer, det blev i år til
12 guld og 2 sølvmedaljer. Derefter blev der serveret lasagne i
cafeteriaet og trukket lod om en masse fine sponsorgaver, som var
sponseret af: Sporten, Sparekassen Faaborg og Dagli´ Brugsen
Der blev også i år fundet en, som havde gjort sig fortjent til vores
vandrepokal - det blev Søren Bo Andersen.
Klubmestre blev i år:
U9/U11
U9/U11
U9/U11
U9/U11
U9/U11
U15/U17
U15/U17
U15/U17
U15/U17
U15/U17

DS
DS 2. pl.
HS
MD
DD
DS
DS 2. pl.
HS
DD
MD

Maja S. Jensen
Lærke Ditlevsen
Anders F. Jensen
Maja / Anders
Trine Chistoffersen / Maja
Anja S. Jensen
Amalie Bruun
Søren Bo Andersen
Amalie / Anja
Anja / Søren

Jeg vil gerne her takke vores trænere gennem 2 år - Anja og Amalie
- for en fin indsats. Jeg vil også takke Mads for en god sæson med

Alt i det nyeste udstyr
Reparation af alle bilmærker

de store. Alle 3 stopper nu, så der vil til næste sæson være nye
trænere på alle pladser.
Vi har været til Landsmesterskab for hold i DGI- byen med vores
U11 hold. Der fik de bronze i C-rækken - ”godt gået”!
Der var også 4 som kvalificerede sig til individuelt LM, men kun en
som deltog.
Der har været spillere med til flere DGI-stævner gennem sæsonen, i
alt har 11 spillere deltaget.
Klubmesterskabet blev for de voksnes vedkommende afsluttet
lørdag aften med god mad fra hallens cafeteria, uddeling af præmier
og pokal samt hyggeligt samvær.
Klubmestre ved de voksne blev i år:
HS
Motion
Joakim Hansen
HS 2.pl.
Motion
Stig Nielsen
HD
Motion
Stig / Lennart Nilsen
DD
Motion
Birgitte Jørgensen/ Susanne S. Jensen
HS
Turnering Thomas Hansen
HS 2. pl.
Turnering Jesper Jensen
HD
Turnering Thomas / Kurt Jensen
HD 2. pl.
Turnering Vagn Moses / Flemming Hougaard
MD
Turnering Hanne Borup / Alf Lerche
MD 2. pl.
Turnering Kirsten Moritzen / Flemming
Pokalen blev i år givet til Kurt Jensen
Vi har haft 2 veteranhold med i turneringen i år - et +40 og et +50
hold. +40 blev nr. 3 med 12 point ud af 6 hold i deres pulje.
+50 blev nr. 6 med 11 point ud af 7 hold.

Hele familiens Frisør
Tlf. 62 61 54 54

☎ 6224 4004

v/ Claus W. Clemmesen · Sterrebyvej 51 · Hundstrup · 5762 Vester Skerninge · cwc@cwc.dk
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Det har været en positiv sæson, især hvad angår antallet af spillere
på senior siden med både motionister og turneringsspillere. Den
fremgang håber vi at kunne fortsætte næste sæson.
På ungdomssiden har der været lidt færre spillere i denne sæson.
Det er noget vi skal forsøge at ændre på, for det er jo der fra de nye
seniorspillere skal komme.
Så husk at møde op når der er tilmelding til den nye sæson. Vi vil
nok også lave et arrangement i stil med det, der var ved sidste
sæsonstart, men mere om det senere.
Vi vil ønske alle en rigtig god sommer med sommerferie,
Bøgebjergfest, grillaftener og hvad man ellers kan finde på.
Badmintonudvalget

NYT NYT NYT
Du kan tilmelde dig Bøgebjerg Idrætsforenings
nyhedsbrev på

www.boegebjerg-if.dk

Lundely Glas
Smykker & brugskunst

Annette Boock
Svendborgvej 329 ‐
Aastrup
5600 Faaborg
Telefon: 62 60 22 98
Mobil: 20 76 73 75

Nyt fra lokalrådet.
Først vil vi gerne takke for fremmødet til vores årsmøde den 30. marts
2010. Det var en hyggelig aften med mange gode forslag, til byens videre
forskønnelse. På mødet måtte vi desværre sige farvel til vores kasserer
Hanne Høfsten, hun fortsætter dog som revisor i stedet for Søren Serup.
Derudover stoppede Elly Nielsen også. Vi vil gerne herigennem takke dem
for deres engagement i den tid de har været i lokalrådet. Der skal også
lyde et stort velkommen om “bord” til vores nyeste medlem af lokalrådet,
Halldor Sørensen vi ser frem til et godt samarbejde.
Takket være 3 ildsjæle her i byen, Svenåge Tommerup, Kurt Jensen og
Jørgen Henriksen, er det med stor glæde, at vi kan fortælle, at stien fra
Pottemagervej til Skovgårdsvej er blevet ordnet, så den er brugervenlig,
dog skal græsset lige gro lidt, hvis man ikke vil have pløre på skoene.
Vi laver en lille indvielsesceremoni senere på sommeren. Nærmere følger.
Vi vil gerne takke de tre herrer for deres kæmpe arbejde.
Sidst vil vi lige fortælle om vores store
projekt, oppe på det grønne område ved
cykelstien, som vi kalder Skt. Hans plads.
Som alle kan se har vi fældet en masse
træer. Før vi kan komme videre, skal vi
have kørt ½ m jord på. Det skulle gerne
ende med at blive at attraktivt sted, hvor
Skt. Hans bål bl.a. fremover vil blive afholdt.
Vi håber ligeledes at borgerne vil benytte
pladsen. Vores tanke/ide er et stenbelagt
bålsted, staudebede, borde og bænke så
der er mulighed for at sætte sig og slappe
af med lidt godt til ganen måske.
Vi glæder os til at komme i gang og få det færdigt.

Værkstedet er åbent efter aftale ‐ Bestillinger modtages ‐ Kurser
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Vester Åby - Åstrup – Pejrup pensionistforening.
Vi har afsluttet vinterens hygge eftermiddage, med
generalforsamling i Øster Skerninge forsamlingshus.
Alle der var på valg, blev genvalgt.
Der var over 60 medlemmer til generalforsamlingen,
hvor vi fik kaffe med kage, underholdning og afsluttede med
middag, inden bussen kørte hjem kl. 19.00.
I år har vi 2 udflugter.
Den første er turen til Læsø, torsdag den 3. juni, vi kører til Læsø,
og bliver der til lørdag den 5. juni.
På hjemvejen kører vi til Hvidsten Kro, for at få deres berømte
æggekage, den skulle være meget god.
Tirsdag den 22. juni kører vi til Møgeltønder, for at se kirken og
slotsparken, hvis den er åben. Derefter ud til slusen, hvor vi får
serveret en 2 retters middag, derefter et smut over grænsen (for
dem der vil) inden vi kører hjemad, måske afbrudt af en kaffe pause.
Vi spiller Krolf en gang om ugen ved Abildhuset, og vi påtænker at
starte Hockey samme sted. Information ved Leo Holm 22 52 02 44.
Pensionist foreningen ønsker alle en god sommer.
På bestyrelsens vegne Elly Nielsen, tlf. 62 61 56 77

Vester Åby Autoværksted

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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Filmen kan bestilles hos Svenåge Tommerup på tlf. 62 61 63 43

v/ Jesper J. L. Hansen

Tlf. 62 6163 46
LANDSFORENINGEN

DANSKE
MASKINSTATIONER

Svendborgvej 401 • 5600 Faaborg
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Lokalområdet af i går.

INFORMATION
INFORMATIONFRA
FRABØGEBJERG
BØGEBJERGIF
IF
For
Foratatfåfåindlæg
indlægi ibladet
bladetkræves
krævesmedlemskab
medlemskabafafforeningen,
foreningen,ererdu
duikke
ikke
allerede
alleredeaktivt
aktivtmedlem
medlemafafforeningen,
foreningen,kan
kandu
dublive
blivepassivt
passivtmedlem,
medlem,
henvendelse
henvendelsekan
kanske
sketiltiletetafafmedlemmerne
medlemmernei ibestyrelsen
bestyrelseneller
eller
udvalgsformændene.
udvalgsformændene.

HUSK
HUSK
BØGEBJERGFESTEN
BØGEBJERGFESTEN13.
13.og
og14.
14.august
august2010
2010
EGNSFESTEN
EGNSFESTEN30.
30.oktober
oktober2010
2010

Bøgebjerg-vinen.
Bøgebjerg-vinen.

B746

Foto fra omkring 1930 – Svendborgvej 419
Sprøjtehuset foran før gade gennembruddet i 1934.
Rolighedsvej var bag om Brugsen.
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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MURERMESTER

PALLE JENSEN V. ÅBY A/S

Rolighedsvænget 11 · V. Åby · 5600 Faaborg
Tlf. 6261 6898 · Mobil 2021 7598 · 2120 2598 · Fax 6261 6798
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Bøgebjerghallens
Bøgebjerghallenscafeteria
cafeteria
v/v/Stig
StigNielsen
Nielsen
Bøgebjergvej
Bøgebjergvej11,
11,5600
5600Faaborg
Faaborg
Tlf.
Tlf.6261
62616266
6266/ /Mobil
Mobil2180
21804511
4511
Hjemmeside:
Hjemmeside:boegebjerghallen.dk
boegebjerghallen.dk

Gå
Gåi ihallen
hallenog
ogstøt
støtsporten,
sporten,
når
nårder
dererertræning
træningog
og
hjemmekampe.
hjemmekampe.
Støt
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TIL OPSLAGSTAVLEN
Maj

01.05.2010 kl. 10-12
Folkemindesamlingen
Præstegårdsvej 12
02.05.2010
Fodbold
U16-piger kl. 12.00
Kvinder Serie 2 kl. 14.00
Hjemmekamp
03.05.2010
Spillegilde
Åstrup Forsamlingshus

04.05.2010
Beach volley
Sportspladsen v/skolen
08.05.2010
Fodbold
U-11 drenge kl. 13.00
Herre Serie 4 kl. 15.00
Hjemmekamp
09.05.2010 kl. 10.00
Fodbold – Herre Serie 3
Hjemmekamp
15.05.2010 kl. 15.00
Fodbold - Herre Serie 4
Hjemmekamp
26.05.2010
Lokalrådsmøde
Præstegårdsvej 12
30.05.2010 kl. 13.00
Fodbold - Kvinder S2
Hjemmekamp

Juni

03.06.2010 - 05.06.2010
Tur til Læsø
Pensionistforeningen
03.06.2010 kl. 18.45
Fodbold - Herre Serie 3
Hjemmekamp
06.06.2010
Fodbold
Herre Serie 4 kl. 10.00
U8 drenge kl. 10.30
U16 piger kl. 12.00
Hjemmekamp
13.06.2010 kl. 10.00
Fodbold - Herre Serie 3
Hjemmekamp
20.06.2010 kl. 12.00
Fodbold - U16 piger
Hjemmekamp
21.06.2010
Tilmelding børnedyrskue
Bøgebjergfesten
22.06.2010
Tur til Møgeltønder
Pensionistforeningen
24.06.2010
Sommerfest
Vester Aaby Skole
30.06.2010
Lokalrådsmøde
Præstegårdsvej 12

Juli

01.07.2010
DEADLINE
BØGEBLADET

28.07.2010
Lokalrådet
INTET MØDE - FERIE

August
Næste blad
Udkommer
primo august

13. & 14.08.2010
BØGEBJERGFEST
Se inde i bladet

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

