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BØGEBJERG IF
 
 

Bestyrelse: 
 

Formand 
Britt Christoffersen 

Faurshøjvej 12, Vester Aaby 
Tlf. 62 61 50 90 

Mail: bb@christoffersen.mail.dk 
 

Næstformand/Sekretær 
Morten H. Pedersen 

Odensevej 161 C, 5600  Faaborg 
Tlf. 23 93 87 50 

Mail: vol-formand@boegebjerg-if.dk 
 

Kasserer 
 

P.t. Ingen 
 
 

Suppleant 
Morten Mikkelsen 

Åbyvej 28, 5762  V. Skerninge 
Tlf. 2750 5990 

Mail: m_jaeger1@hotmail.com 
 

 
Redaktør og layout 
Annette Biilmann 
Skadegårdsparken 11, Vester Aaby 
Tlf. 62 61 52 92 
Mail: biilmann@sydfynsmail.dk 
 

 
Udvalgsmedlemmer: 

 
Badminton: 

Flemming Hougaard 
Dyssevej 23, Vester Aaby 

Tlf. 62 61 53 72 
Mail: flemmingh2009@sol.dk 

 
Fodbold 

Britt Christoffersen 
Faurshøjvej 12, Vester Aaby 

Tlf. 62 61 50 90 
Mail: bb@christoffersen.mail.dk 

 
Gymnastik 

Jette Steensen 
Svendborgvej 296, Aastrup 

Tlf. 61 16 79 65 
Mail: poststeensen@c.dk 

 
Håndbold 

Mikkel Steffensen 
Toftevej 29, Vester Aaby 

Tlf. 62 61 32 22 
Mail: mikkelsteffensen21@hotmail.com 

 
Volleyball 

Kurt Andersen 
Odensevej 62, st.th., 5600  Faaborg 

Tlf. 62 61 45 40 
Mail: kurt.andersen@stofanet.dk 

 
 
 
Trykkeri: 

 
 

 
 
 
 

BEMÆRK: Næste deadline er den 10. oktober 2010 
Bøgebladet udkommer primo februar, maj, august og november 
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Bøgebjerg Idrætsforening 
 
Så kom sommeren endelig. Skønt med sol og varme, det har vi 
vist længe sukket efter. 
 
Alle der dyrker sport i Bøgebjerg Idrætsforening er gået på ferie 
efter et forår, hvor vi kunne prale af en flot løbe afdeling, som 
kunne ses hver mandag og onsdag med deres gule veste på. 
Refleksvestene er tænkt til løbe afdelingen i deres sæson, men 
de øvrige sports hold, kan også gøre nytte af dem, hvis de en 
kold og mørk vinteraften, skulle have brug for lidt styrketræning 
i det fri. Det skal være sikkert at dyrke idræt i Bøgebjerg IF, og 
det har Salon Miro sørget for. Tusind tak. 
 
Sidst skrev jeg om vores nye tiltag med www.halbooking.dk. 
Siden er nu sat op til idrætsforeningen, og de første har allerede 
betalt via denne portal. Det letter os rigtig meget i de enkelte 
afdelinger og jeg håber alle medlemmer af Bøgebjerg IF vil blive 
glade for at kunne tilmelde og betale denne vej. Så ingen ”våde” 
girokort fra Bøgebjerg IF mere. Løb og fodbolden er sat helt op 
og jeg ved de øvrige udvalg arbejder på at vinterens hold er på 
til deres opstart. Husk at man skal melde hver enkelt familie 
medlem ind. Det er en gang at gøre det og så er det bare at 
melde sig til de ønsket aktiviteter. 
På vores hjemmeside www.boegebjerg-if.dk, er der en 
vejledning, som guider dig igennem hvis du er tvivl om hvordan 
du gør og vi står også altid til rådighed med en hjælpende hånd. 
Det er vigtigt for os, at alle bruger systemet, da det vil gøre vi 
kan bruge mere tid på det vi nemlig helst vil. IDRÆT 

Varmepumper · Ventilationsanlæg · Klima- & køleanlæg

Bjarne Christiansen
Eskemosegyden 63
5600 Faaborg 
Biltlf. 40 25 64 69
www.fvpc.dk
post@fvpc.dk
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Det er med et stort suk jeg skriver dette, men Nicole som var 
vores kasserer i Bøgebjerg IF, ønskede til generalforsamlingen at 
træde af. Derfor har vi søgt med lys og lygte efter en ny. Dette 
er ikke lykkes for os, og vi spørger derfor nu om det kunne være 
noget for dig. Hvis du sidder derude og tænker ”hvorfor har de 
ikke spurgt mig”, så kontakt mig hurtigt og gør opmærksom på 
dig. Vi skal nok søger for at lærer dig op, og det drejer sig oftest 
om at betale vores regninger, deltage i vores møder. Regnskabet 
skal samles i februar og det er her de fleste timer ligger, men du 
kommer ikke til at sidde alene med det.  
Hvis vi ikke finder en kasserer indenfor den næste tid, så er vi 
nødt til at betale en professionel, hvilket vil betyde, at alle vores 
kontingenter må stige, som følge af den ekstra udgift vi vil få. 
Så skriv/ring til mig, hvis du er det mindste fristet, og skulle du 
sidde med spørgsmål så er du også altid velkommen. 
 
Den røde tråd er godt på vej rundt i vores lokalsamfund, og jeg 
har allerede været en tur rundt på den ny anlagt sti, og jeg 
glæder mig til den står fuldstændig færdig. Men den er allerede 
nu en tur værd. Så gå en tur i det dejlige vejr og nyd alt det 
arbejde de frivillige har lavet.  
 
Glæder mig rigtig meget til at se alle fra lokalsamfundet til vores 
alles Bøgebjergfest, i dagene den 13-14. august. Udvalget har 
lagt et hele nyt program for dagene, så kom og bak dem op. 
 

Rigtig god sommer til alle 
 

Britt Christoffersen 
Bøgebjerg Idrætsforening 

Sammen bygger vi professionelt
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Bidrag fra Tuborgs Grønne Fond 
 til  
”Den røde tråd” – en sanse- og aktivitetssti. 

 
Når dette blad udkommer, skulle den 650 m lange løbesti rundt 
om skolen og børnehaven gerne være anlagt. Ved siden af 
beachvolleybanen vil to fitnessmaskiner være opstillet, som skal 
danne starten på en fitness-park med 13 forskellige redskaber. 
Petanquebanen og terrassen på skolens østlige side skulle også 
gerne være lavet, således at disse faciliteter kan tages i brug i 
august måned. Forud for dette er gået rigtig mange arbejdstimer 
fra frivillige i lokalsamfundet, som hermed skal have en rigtig 
stor tak for deres store indsats. 

 
Vi har været så heldige, at få tilsagn på 15.000 kr. fra Tuborgs 
Grønne Fond. Det er vi meget taknemmelige for. Pengene skal 
bruges til 4 borde/bænke sæt, som skal placeres på en terrasse 
ved petanquebanen, således at man kan tage sig et lille hvil 
under anstrengelserne eller nyde sin medbragte kaffe. 
Borde/bænke sættene kan naturligvis også bruges til skolens 
elever, således at de kan sidde udendørs og arbejde med 
opgaverne i det gode vejr. 
 

Hanne Borup 

Bolig Fyn Faaborg

Tlf. 62 61 25 10 · Fax 62 61 19 21 · Torvet 8 · 5600 Faaborg · faaborg@boligfyn.dk

Sæt din bolig til 
salg ved Bolig Fyn...

så er salget allerede 
halvt i mål...

Bolig Fyn Faaborg

Tlf. 62 61 25 10 · Fax 62 61 19 21 · Torvet 8 · 5600 Faaborg · faaborg@boligfyn.dk

Sæt din bolig til 
salg ved Bolig Fyn...

så er salget allerede 
halvt i mål...

Bolig Fyn Faaborg

Tlf. 62 61 25 10 · Fax 62 61 19 21 · Torvet 8 · 5600 Faaborg · faaborg@boligfyn.dk

Sæt din bolig til 
salg ved Bolig Fyn...

så er salget allerede 
halvt i mål...

Bolig Fyn Faaborg

Tlf. 62 61 25 10 · Fax 62 61 19 21 · Torvet 8 · 5600 Faaborg · faaborg@boligfyn.dk

Sæt din bolig til 
salg ved Bolig Fyn...

så er salget allerede 
halvt i mål...
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Løbeholdet kom godt fra start 
 

I midten af april startede en løbeklub op. En fantastisk start med ca. 
15 deltagere, efter de første par uger var vi oppe og runde 22.  
En gruppe meget engageret personer, altid positive og kæmper for 
dagens mål. I intervallerne hvor vi går skal stemmen hæves for at 
overdøve den muntre kvidren. 
 
Forårssæsonen lød på et 12 ugers løbeprogram, der startede 
langsomt ud med 5 min gang 1 min løb, gange to. Langsomt som 
ugerne gik, kom der flere minutter på, efter 12 uger løb vi 30 min!! 
 
Ved start sagde de fleste at deres mål var 10 min så var de tilfredse. 
Den dag vi så løb 12 min var alle meget stolte og kunne jo mere. 
Det er virkelig flot at se hvor langt alle har flyttet sig, fra ikke at tro 
på de kan til og vise at de faktisk godt kan løbe i 30 min.  
 
Som vi har snakket en del om på holdet er halvdelen psykisk, for vi 
tror ikke vi kan, men når bare vi overholder programmet er kroppen 
langsomt blevet trænet til sagtens at kunne udføre de 30 min løb. 
 
Det har været en stor oplevelse for mig at starte holdet op, glæder 
mig til efterårets 12 uger hvor vi i fællesskab beslutter om vi vil 
holde de 30 min ved lige, eller øge til 60 min!! 
 
Mandag d.16. august 2010 kl. 19 starter vi op igen, 
efterfølgende mødes vi hver mandag og onsdag kl. 19 + 
hjemmeopgave. 
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Nyt begynderhold: Mandag d.16. august 2010 kl. 18, 
efterfølgende mødes vi hver mandag og onsdag kl. 18 + 
hjemmeopgave. 

 
Kunne du tænke dig og blive løbetræner/hjælper, eller høre om 
hvad det kræver af dig, vil jeg meget gerne høre fra dig. 
 
Er der yderligere spørgsmål er I velkommen til at kontakte mig, 
Pernille på tlf. 26271978. 

 
I ønskes alle nogle gode løbeture, til vi ses igen 

 
Pernille Rasmussen 
Bøgebjerg Løbeklub 
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OK er sponsor for Bøgebjerg IF 
 
 

Du støtter, når du har et OK kort med Bøgebjerg IF´s 
sponsornummer. 

• Du støtter din lokale klub eller forening 
• Du betaler ikke ekstra for benzinen 
• OK støtter med 6 øre pr. liter benzin 
• Ekstrabonus til klubben, når du har tanket 500 liter. 

 
Evt. bestil et OK kort via foreningens hjemmeside : 
http://boegebjerg-if.dk/ 
 
Der kan du klikke på OK-logoet og kommer direkte til en side 
hvor vores sponsornummer er noteret.  
 
Det ser sådan her ud: 

 
Tank penge til Bøgebjerg IF  

Få et OK Benzinkort til billig benzin og diesel, og støt Bøgebjerg IF 

 

 
 

 klik på logoet for at bestille et benzinkort  

6245+ 2: 1E 2N 6O 0H 0P
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Har du et OK kort, men er i tvivl om at det er tilknyttet 
Bøgebjerg IF, er sponsor nr. her: 558914 
 
Du kan maile til OK og få dem til at kontrollere du er tilknyttet. 
De vil også gerne flytte dig over til Bøgebjerg IF. 
Mailadresse er: ok@ok.dk 
 
Du kan også ringe til OK og få det gjort pr. tlf.: 
Tlf. er åben mandag – søndag døgnet rundt på tlf. 7010 2033 
 
Ellers kontakt Jan Bruun, Bøgebjerg IF, mobil 22290727 
 
Ønsker du yderligere oplysninger om OK kort, så mød op til 
Bøgebjergfesten lørdag d. 14. august 2010 ved Bøgebjerghallen. 
 
Her vil OK stå med en stand fra kl. 10 og hjælpe. 
 
Det skal lige præciseres, at det kun giver sponsorkroner når der 
bruges OK kort med foreningens sponsornummer. 
 
Altså tankning med kontanter og dankort giver intet !!! 
Kun til OK. 
 

På Bøgebjerg Ifs vegne  
Jan Bruun 

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

    Har du tit problemer med maven?
Måske skulle du prøve zoneterapi 
og massage.

      Vær god ved dig selv!

Av min mave! Zoneterapi & Massage
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Gymnastik afd. 
 

Vi er godt i gang med planlægningen af  
gymnastik sæson 2010/2011 

 
Tirsdag 16-17 gymnastik for børn 3-4 år på skolen 

NY TID! Onsdag 18.30-19.45 damegymnastik på skolen     

Nyt nyt Torsdag 17.30-19.00  AEROBIC på skolen 

Torsdag 19.30-21.00 herre gymnastik på skolen 

Torsdag 16.00 17.00 børnegymnastik 1kl.-3kl. i hallen 

Torsdag kl.17.00-18.30 spring for øvede i hallen 
 

Sæsonstart i uge 37 
 

                  
Hanna som havde været                Lopperne 
tiger i børnehaven. 
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ZUMBA 
Det vil være muligt at deltage lørdage eller søndage i 
hallen oplysninger her om kommer på hjemmesiden 

www.boegebjerg-if.dk 
 

Det er hvad vi lige nu kan tilbyde til efteråret, det kan 
være der bliver ændringer, så hold øje med hjemmesiden  

www.boegebjerg-if.dk 
 

Eller kontakt jette 61167965  
 

Hele gymnastik afd.ønsker alle en rigtig god sommer.            
 

 
Springholdet med nye redskaber. 

 

Svendborgvej 331, 5600 Faaborg
Telefon 62 61 59 09
Fax 62 61 59 39
Mobil 21 45 28 59
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Nyt fra Bøgebjerg IF Håndbold afd. 
 

Selvom håndboldsæsonen synes netop afsluttet, er en ny sæson 
2010/2011 allerede på trapperne. 
 
De nye træningstider, trænere, opstartstider o. lign. vil fremgå 
af vores fantastiske hjemmeside. 
 
Den kommende sæson bliver meget ”udfordrende” med hensyn 
til specielt diverse udgifter såsom ekstremt høje gebyrer i 
forbindelse med turneringsopstart, andre tilmeldingsgebyrer, 
trænerlønninger, halleje osv. Beløb som langt overstiger, hvad vi 
får ind i kontingent. Vores økonomi er nu blevet et stort problem 
for os, idet vi i bund og grund snart ikke har flere penge tilbage i 
kassen. En dybt frustrerende situation, idet vi har en 
fremadstormende seniorafdeling med mange aktive medlemmer.  
 
Vi har haft kontakt til flere dygtige og velansete trænere, som 
meget gerne ville være træner for vores damer og herrer, men 
som vi har måtte sig nej til, idet vi ikke har kunnet stille den 
fornødne ”kapital”. Det gør jo så også, at vi ikke er så 
”attraktive” for eventuelle udefra kommende spillere. 
 
Vi vil dog på damesiden forsøge os med en slags 
”turnusordning”, hvor nogle spillere og andre frivillige fungerer 
som træner på skift i et mindre tidsrum.  
 
Trænersituationen på herresiden er i skrivende stund næsten på 
plads. 

Ideal-Line
Ideal Engineering A/S
Industrivej 7, V. Aaby
DK-5600 Faaborg
Tel. +45 62 61 61 25
Fax +45 62 61 69 50
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Men vi vil stadig opfordre alle til at komme i hallen til kampene 
og bakke spillerne op. Det er efterhånden en flot kulisse vi har til 
hjemmekampene. F.eks. var der ca. 110 tilskuere til lokalbraget 
imellem Bøgebjerg IF's herrer i serie 2 og Faaborg HK. 
 
Til slut skal der lyde en stor tak til alle dem, som har meldt sig 
under fanerne til hjælp i håndboldudvalget. Det var næsten 
rørende at se den tilslutning der kom, da vi i udvalget bad vore 
medlemmer om hjælp. Derfor er vi også sikre på, at vi nok skal 
få løst vores pengeproblem på den ene eller den anden måde. Vi 
giver i hvert fald ikke op. 
 
Hermed en fortsat god sommer til alle. Vi ses snart igen :-)  
 

Håndboldudvalget, Bøgebjerg IF 

Lundely Glas 
    Smykker & brugskunst 

Værkstedet er åbent efter aftale  ‐  Bestillinger modtages  ‐  Kurser 

Annette Boock 
Svendborgvej 329 ‐  

Aastrup 
5600 Faaborg 

Telefon: 62 60 22 98 
Mobil: 20 76 73 75 

TØMRERMESTER

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



14

Nyt fra Bøgebjerg Volley 
 

Sommeren er over os, i hvert fald lige nu i skrivende stund. 
 
Det betyder for os beach volley, der trænes flittigt med stort 
fremmøde hver tirsdag aften. 
 
Et par stævner er også blevet afviklet. 
 
Et på klinten strand og et hjemme på vores dejlige bane bag 
skolen som nu også har fået en hurtig sti til hallen - dejligt. 
 
Flere træninger og stævner venter forude, men ellers skal der 
også ses frem til indendørssæsonen, som starter allerede tirsdag 
den 31. august. 
 
 
Træningstiderne for sæsonen 2010-2011 er som følger: 

 
Tirsdag  16.30-17.30  Kids fra 0 klasse til og med 6 klasse. 
 
Tirsdag  17.30-19.00  Teen og Mix Volley. 
 
Fredag   18.00-20.00  Teen og Dame og Herre senior. 
 
 

Vel mødt til den tid for alle nye som gamle og fortsat god 
sommer. 

 
Bøgebjerg Volley afdeling. 
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BØGEBJERGFESTEN 2010 
 

FREDAG den 13 august : 
 
Kl. 18.30 Fællesspisning i telt 2 for forældre      
 og børnene der skal til diskotek.         Pris 25 kr. pr. pers. 
 Tilmelding skal ske på tlf. 2620 9240/Susanne. 
 Der kan købes øl og vand til spisningen. 
 Efterfølgende vil der kunne købes kaffe, the og kage. 

Kl. 19 Kom og få håret sat eller få farve i      Pris 10 kr. 

Kl. 19 – 22 Børnediskotek i telt 1 på pladsen     Pris 25 kr. 
       (Børn til og med 7. klasse)   
 Der vil kunne købes sodavand, slik og chips. 
 
LØRDAG den 14 august : 
 
Kl. 9 – 10 Gratis morgenbord 
 – sponseret af  Dagli’ Brugsen, V. Åby 

Kl. 10-12 Turnering i høvdingebold - Bøgebjerg IF udfordrer - ??? 
 Ring og tilmeld jeres hold på tlf. 5081 5180/Helle 

Kl. 12 Udstilling af gejlede biler fra Team Riders 
 Motorcykelklubben ”Tårnfalkene” fra Faaborg kommer 

Kl. 13.30-14.30 Sponsor - cykelløb 

Kl. 15 Præmieoverrækkelse 

Kl. 15.30 – 17   Veteran Traktor Ringridning – Bøjden Ferguson Klub 

Kl. 19.00 Fællesspisning med helstegt pattegris. 
 Levende musik ved orkester ”Vilners Blues Band” 
Billetter skal købes i forsalg på tlf. 26209240/Susanne  
 eller på pladsen fredag aften.  
 Pris voksne 125 kr. - pris børn 50 kr. 

 
Kl. 9 - 17 Der vil være opstillet hoppeborg, ”Det muntre køkken”,  
 fiskedam, rendegraver til øl/vand-oplukning. 
 Krage Sø spejdere laver tårn på pladsen og holder GPS-løb 

Kl. 10 – 16 Det kreative telt: Vær med til at skabe maleriet  
”Sansesport”, som skal hænge i Bøgebjerghallens  
mødelokale. Børnemalehjørne. Diverse boder. 
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Lidt om, hvad der sker   
 
Fredag kl. 19.00 Børnediskotek for børn til og med 7. klasse.  
Her vil være mulighed for at få sat håret og få farve i. Hårfarven 
er sponseret af Salon Miro. Der vil blive afholdt konkurrencer for 
børnene som deltager ved diskoteket. 
 
NYT NYT: Fredag aften vil der for børnediskotekets deltagere og 
forældre være mulighed for fællesspisning. Prisen er kr. 25,- 
pr. person. Tilmelding skal ske til Susanne på tlf. 2620 9240. 
 
Lørdag starter vi dagen med gratis morgenbord for alle der 
møder op mellem kl. 9 og 10. Morgenbordet er sponseret af 
Dagli’Brugsen Vester Aaby. 
 
NYT NYT: Turnering i høvdingebold lørdag kl. 10.00. 
Så er det nu du skal gribe chancen for at få samlet gadeholdet – 
firmaholdet – familieholdet – venneholdet – x-holdet til en gang 
sjov motion og socialt samvær. 
Alle kan deltage uanset deres boldmæssige kunnen. Det er vores 
store håb, at alle hold vil være udklædte eller ??. 
Spilleregler: 
Et hold består af min. 6 spillere – heraf 6 på banen. 
Det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer. 
(Banen vil være blive omkranset med bigballer) 
Tilmelding til Helle på tlf. 5081 5180, senest 11. august. 
 
 
AFLYST – BØRNEDYRSKUE – AFLYST 
På grund af manglende tilmelding. 
 
 

 
Team Riders, kommer og  
udstiller deres gejlede biler. 
fra lørdag kl. 12.00 
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på pladsen til Bøgebjergfesten 
     
MC Tårnfalkene fra Faaborg kommer  
på deres motorcykler.  
Kunne du tænke dig en tur på bag en  
af motorcyklerne er her muligheden,  
hvis du er højere end 135 cm.  
Kommer lørdag fra kl. 12.00 
 
 
Sponsorcykelløb – lørdag kl. 13.30. 
Der afvikles igen i år sponsorcykelløb. Løbet køres på en 
strækning på ca. 1,2 km, der går fra Bøgebjerghallen til den 
tidligere ispindefabrik. Der er start og mål ved Bøgebjerghallen. 
Feltet består af sportsudøvere og andre personer fra området. 
Har du lyst til at cykle eller blive sponsor så kontakt 
Annette på tlf. 2012 4667. 

 
 

Bøjden Ferguson Klub 
kører parade gennem byen  
og gør efter ønske ophold  
ved pensionistboligerne,  
inden de kommer på pladsen  
for at køre deres traditionsrige  
ringridning fra kl. 15.30. 
 
 

Vores lokale spejdergruppe Krage Sø 
kommer på pladsen lørdag, hvor de bl.a. 
bygger et tårn og afholder GPS-løb i løbet 
af dagen. 

 
  
 

GLÆD DIG – kom og se, hvad der sker. 
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Bøgebjergfesten 
Lørdag den 14. august 2010 kl. 19.00 – 01.00 

Fællesspisning med helstegt pattegris 
 

Vilners Blues Band spiller op til dans  

 
 
Vilners Blues Band har spillet sammen i ca. et år, men den 
musiske erfaring har dog flere år på bagen. Det er ”dansemusik” 
indenfor 60’er rock – blues genren, men også nyere numre fra 
bl.a. Dalton Brødrene er på deres repertoire. De er et 
fritidsband, der spiller fordi de ikke kan lade være, har rødder i 
Vester Aaby og består af: 
Mogens Jensen el-guitar, Kaj Vilner Andersen bas-guitar, Torben 
”Cola” på trommer og Sven Skipper lead guitar og vokal. 
 
De glæder sig til at spille op til dans ved Bøgebjergfesten. 
 
Billetter til fællesspisningen lørdag aften købes ved 
henvendelse til Susanne på tlf. 2620 9240. 
 
Pris incl. spisning: voksne kr. 125,-. børn 4-14 år kr. 50,-,  
børn 0-3 år gratis. 

Bøgebjergfesten 
Lørdag den 14. august 2010 kl. 19.00 – 01.00 

Fællesspisning med helstegt pattegris 
 

Vilners Blues Band spiller op til dans  

 
 
Vilners Blues Band har spillet sammen i ca. et år, men den 
musiske erfaring har dog flere år på bagen. Det er ”dansemusik” 
indenfor 60’er rock – blues genren, men også nyere numre fra 
bl.a. Dalton Brødrene er på deres repertoire. De er et 
fritidsband, der spiller fordi de ikke kan lade være, har rødder i 
Vester Aaby og består af: 
Mogens Jensen el-guitar, Kaj Vilner Andersen bas-guitar, Torben 
”Cola” på trommer og Sven Skipper lead guitar og vokal. 
 
De glæder sig til at spille op til dans ved Bøgebjergfesten. 
 
Billetter til fællesspisningen lørdag aften købes ved 
henvendelse til Susanne på tlf. 2620 9240. 
 
Pris incl. spisning: voksne kr. 125,-. børn 4-14 år kr. 50,-,  
børn 0-3 år gratis. 

vilners blues band



19

Så starter landsbyskolen i Vester Aaby 
 
Efter en forhåbentlig dejlig sommerferie er vi klar til at starte på 
en frisk. Vi ser frem til et udvidet samarbejde og glæder os til at 
udforske og udnytte de nye muligheder, som landsbyordningen 
giver os. Vi ser også frem til et udvidet og aktivt samarbejde 
med vores nye bestyrelse og i det hele taget alle i og omkring 
vores skole og børnehave.  
 
Skal vi klare os i disse tider med strukturændringer i alle dele af 
den offentlige service, er vi nødt til at stå sammen og arbejde 
sammen, vi er nødt til at se mulighederne i landsbyordningen i 
stedet for begrænsningerne, og vi er nødt til at tro på, at vi i 
fællesskab kan lykkes med vores projekter.  
 

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

Alt i det Alt i det Alt i det Alt i det nyeste udstyrnyeste udstyrnyeste udstyrnyeste udstyrnyeste udstyrnyeste udstyrnyeste udstyr
Reparation af alle bilmærkerReparation af alle bilmærkerReparation af alle bilmærkerReparation af alle bilmærkerReparation af alle bilmærkerReparation af alle bilmærkerReparation af alle bilmærkerReparation af alle bilmærkerReparation af alle bilmærkerReparation af alle bilmærkerReparation af alle bilmærkerReparation af alle bilmærkerReparation af alle bilmærkerReparation af alle bilmærkerReparation af alle bilmærkerReparation af alle bilmærkerReparation af alle bilmærkerReparation af alle bilmærkerReparation af alle bilmærkerReparation af alle bilmærker

☎ 6224 4004
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Det går jo godt 
Og det går jo ganske godt i øjeblikket. Se bare på Gamle Elevers 
Fest, som vi havde i maj og som gav et overskud på næsten 
24.000 kr., som tilfalder Den røde tråd, sommerfesten i juni med 
fuld opbakning og ros fra alle sider – tak for det, og så 
selvfølgelig arbejdet med Den røde tråd, som alle er eksempler 
på, hvad vi kan, når vi vil, og når vi står sammen.  
 

 

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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Landsbyskoleindvielse 
Skolestarten er altid en mærkedag.  
Vi starter skoleåret med 2 spændende og anderledes uger, hvor 
skole og institution mødes om et projekt, der hedder Natur og 
motion. Vi skal alle sammen på 2 udflugter, dels til Svanninge 
Bakker og Naturlegepladsen, og dels til Nab Strand. De øvrige 
dage vil blive anvendt til aktiviteter i nærområdet og på den 
nyetablerede Røde tråd. 

 
Sæt allerede nu kryds ved fredag d. 20. august, hvor vi holder 
landsbyskoleindvielse med deltagelse af formanden for B&U-
udvalget Jakob Holm. På denne dag skal vi også navngive vores 
nye fælles institution, og der bliver bl.a. sange, taler, boder og 
aktiviteter, kaffe og kage og sodavand – kom og vær med og 
støt den lokale skole og børnehave: Vælg Vester Aaby. 
Efteråret byder på en lang række af aktiviteter i skole og 
børnehave. Hvad, hvem, hvor og hvornår kan man læse mere 
om på skolens hjemmeside: www.vesteraabyskole.skoleintra.dk  
Det drejer sig blandt andet om et nyt arrangement først i 
september, hvor vi gerne vil istandsætte/forskønne på skole og i 
institution med nye gardiner og lignende, så man også her kan 
se den ”nye start”. 
 
Vi er i arbejdstøjet igen fulde af optimisme og gå-på-mod. 
 

På ledelsens vegne 
 

Gunild & Eivin 

Bøgebjerghallens cafeteria
v/ Stig Nielsen

Bøgebjergvej 11, 5600 Faaborg
Tlf. 6261 6266 / Mobil 2180 4511
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Vester Åby – Åstrup – Pejrup pensionistforening 
 

31 var med på Læsø 3-4-5 juni og fik en uforglemmelig tur, en 
hel anden natur end vi har på Fyn. Vi så saltsyderi, huse med 
tangtag, klitter og en utrolig flot strand. Vejret, maden, hotellet, 
guide og bus var bare godt. Læsø er virkelig et besøg værd. 
 

 
 
Den 22. juni var 37 med på endagstur til Møgeltønder, hvor vi 
besøgte kirken med det gamle orgel, en tur gennem den 
specielle hovedgade, med gamle huse og allé træer, derefter 
kørte vi til slusen ved Hvidåen, her spiste vi middag, og gik tur 
på dæmningen. Derfra til Tønder, og et smut til Tyskland, inden 
vi kørte hjemad. På hjemvejen var vi lige på Skamlingsbanken, 
for at nyde udsigten og drikke kaffe. Også en fin tur i godt vejr.  

Vester Åby – Åstrup – Pejrup pensionistforening 
 

31 var med på Læsø 3-4-5 juni og fik en uforglemmelig tur, en 
hel anden natur end vi har på Fyn. Vi så saltsyderi, huse med 
tangtag, klitter og en utrolig flot strand. Vejret, maden, hotellet, 
guide og bus var bare godt. Læsø er virkelig et besøg værd. 
 

 
 
Den 22. juni var 37 med på endagstur til Møgeltønder, hvor vi 
besøgte kirken med det gamle orgel, en tur gennem den 
specielle hovedgade, med gamle huse og allé træer, derefter 
kørte vi til slusen ved Hvidåen, her spiste vi middag, og gik tur 
på dæmningen. Derfra til Tønder, og et smut til Tyskland, inden 
vi kørte hjemad. På hjemvejen var vi lige på Skamlingsbanken, 
for at nyde udsigten og drikke kaffe. Også en fin tur i godt vejr.  

V. Aaby Køkkencenter

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

KØKKEN - BAD - GARDEROBE

25 år med køkkener i V. Aaby

TELEFON 6261 6072 · E-MAIL: INFO@VESTERAABYKC.DK
OPMÅLING · COMPUTERTEGNING
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24. september: efterårsfest i Øster Skerninge forsamlingshus fra 
kl. 17 til kl. 23, der er middag, kaffe, hygge og dans.  Der kører 
bus til festen.  
 
Vores hygge eftermiddage i Lysbjergparken er i år hver anden 
torsdag kl. 14 - kl.16. Det er som sædvanlig, vi giver kaffen og 
jer der tager kop og kage med, hvis ikke andet er anført. 
30. september: ØST & Vest – underholdningsmusik, sange m.m. 
14. oktober: Banko – medbring pakke værdi 30 kr. 
28.oktober:  Svend Aage Madsen kommer med causeri over 40  

  år bag kamera, dem der har over været det, siger  
  det er meget sjov. 

11. november: KLØR NI - underholder med harmonika spil. 
 

På bestyrelsens vegne. 
Elly tlf. 62 61 56 77 

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

Vester Aaby Inst. Forretning
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Mandag den 16. august kl. 19 – 20 
er der tilmelding til badminton 

 
Ungdomsspillere (under 18 år) fra kl. 19.00 – 19.30 

Seniorspillere fra kl. 19.30 – 20.00 
 
1. træningsdag for alle er mandag den 30. august 2010. 
Hold / årgang Træning /Trænere 
U9 og U11 
2000-01-02-03 

Mandag og onsdag 
Kl. 16.30 – 17.20 
Søren og Anders 

U13, U15 og U17 Mandag kl. 17.30-18.30 
Onsdag kl. 17.30-19.00 
Sussi 

U19 og seniorer Mandag kl. 20.30-22.00 
Onsdag kl. 19.00-21.00 

 

Motionsspillere Mandag kl. 18.30-1930 og kl. 19.30-20.30 
Onsdag kl. 19.00-20.00 og kl. 20.00-21.00 

 
Pris pr. spiller for hele sæsonen: 
U9 og U11  kr. 525,- incl. bolde 
U13  kr. 575,- incl. bolde 
U15 og U17 kr. 650,- incl. bolde 
U19  kr. 650,- + 10 kr. pr. gang til bolde.  
Senior og veteran kr. 800,- + 20 kr. pr. gang til bolde. 
Motionsbadminton  kr. 650,- ved en singletime om ugen 
Motionsbadminton  kr. 575,- ved en doubletime om ugen 
 
Det er muligt at spille motion og senior for kr. 800,- + bolde. 
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Vi skal bruge telefonnummer, mobilnummer og mailadresse. 
Kontingent betales ved tilmelding.  
Det bliver muligt at betale med dankort (håber vi!). 
 
Som så mange andre foreninger er vi blevet nødt til at hæve 
kontingentet i år på grund af en kommunal bestemt stigning af 
halleje på næsten 50%. 
Da det ”kun” vedrører sidste halvdel af denne sæson, er det 
muligt, at der sker en yderligere stigning til næste sæson. 
 
Vi starter i denne sæson med at lave elektronisk 
medlemsregistrering. Vi håber og tror på, at det vil lette arbejdet 
for de frivillige lidt, men det kræver lidt ekstra arbejde fra 
starten. Derfor er det vigtigt at møde op til tilmelding, så man 
får den tid og bane man ønsker. 
 

Mød op til tilmelding og benyt dig af  
Sporten’s gode tilbud denne aften. 

Vi har truffet aftale med Sporten fra Svendborg, der stiller 
op i Bøgebjerghallen ved vores tilmelding, hvor der vil 
være mange tilbud på badmintonudstyr, sko og tilbehør 
med store besvarelser. (Ekstra rabat denne aften). Så 
mød op og gør et godt køb og støt samtidig en af vore 
gode sponsorer. 
Der vil også være mulighed for at prøve og bestille 
Bøgebjerg IF’s klubdragt (der kan prøves dragter fra små 
børnestr. til XXL.) 
 

Vi håber at se mange den 16. august 
og hele resten af sæsonen. 

Badmintonudvalget. 

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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Billetter til 
EGNSFEST 30. oktober kl. 18.30 

med orkestrene CC & Lee og Black Batmen 
 
Kære borgere 
Vi glæder os meget til at se jer igen til årets egnsfest. 
Vi beder jer reservere billetter på forhånd, så I er sikre på at 
kunne komme med. 
 
Billetterne udleveres lørdag den 4. september kl. 10 -12 fra 
Bøgebjerghallens Cafeteria.  
Billetterne skal betales ved afhentning. 
 
Information om afhentning af billetter offentliggøres også via 
Radio SFM og Ugeavisen Faaborg. 

 

blaCK baTMen

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

LANDSFORENINGEN
DANSKE

MASKINSTATIONER
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Billetbestilling: 
 
Benyt nedenstående kupon eller www.boegebjerg-if.dk 
 
Antal _____ stk. á 200 kroner 

Navn _____________________________________________ 

Adresse __________________________________________ 

Postnr. og by ______________________________________ 

Tlf. _____________________ 

E-mail _________________________________  

 
Afleveres senest 27. august til  
Ruth Linnebjerg, Pouls Gyde 6, Åstrup 
Ib Pedersen, Krøllegårdsvej 10, Pejrup 
Søren Hansen, Dagli’Brugsen i Vester Åby 
Marianne Steffensen, Dyssevej 34, Vester Åby 

 
 

Billetbestilling: 
 
Benyt nedenstående kupon eller www.boegebjerg-if.dk 
 
Antal _____ stk. á 200 kroner 

Navn _____________________________________________ 

Adresse __________________________________________ 

Postnr. og by ______________________________________ 

Tlf. _____________________ 

E-mail _________________________________  

 
Afleveres senest 27. august til  
Ruth Linnebjerg, Pouls Gyde 6, Åstrup 
Ib Pedersen, Krøllegårdsvej 10, Pejrup 
Søren Hansen, Dagli’Brugsen i Vester Åby 
Marianne Steffensen, Dyssevej 34, Vester Åby 

CC & lee

Hele familiens Frisør
Tlf. 62 61 54 54
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Fodbold efteråret 2010 
 

Alle hold har opstart den 9. august 2010 
Årgang 
 

Hold/ 
Holdnavn  

Træner Træning 

2003+2004
+2005 

U5 +U6 
U6 blandet 

Morten S 
(62615010) 

Mandag  og onsdag  
16.30-17.30 

2002+2001 U7 + U8 
U8 blandet 

Ole  
(61608719) 
Vagner 

Mandag og onsdag 
16.30-17.30 

2000+1999
+1998 

U12 
U12 blandet 

Jesper 
(25144991) 
Kristian 
(31178507) 

Mandag og torsdag 
17-18.30 

Senior Dame senior Mathis 
(42212632) 

Mandag og onsdag 
19-20.30 

Senior Herre Senior 
Serie 4 

Steen 
(21733154) 

Mandag og torsdag 
18.30-20 

 
Formand Britt Christoffersen tlf. 24205394 
bb@christoffersen.mail.dk  

Kasserer Kristian Graff tlf. 40877089 
Graff.Kristian@gmail.com 
 
Vi søger træner til vores dame senior hold fra foråret 2011. 
Skulle du gå og være interesseret, så kontakt Britt eller Mathis. 
 
Følg fodboldens kampprogram på www.boegebjerg-if.dk 

v/ Jesper J. L. Hansen

Tlf. 62 6163 46
Svendborgvej 401 • 5600 Faaborg

Vester Åby Autoværksted
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Kandidater 
til  

”Årets V.Å.P’er” 
 
 
 
Også i år skal vi have kåret ”Årets V.Å.P’er” i forbindelse med 
egnsfesten. 
 
Hvem synes du fortjener et ekstra skulderklap for sit 
engagement i lokalområdet? 
 
Kom med dit forslag på nedenstående kupon: 

Forslag ______________________________ 

Begrundelse  _______________________________________ 

__________________________________________________ 

 
Indsendt af: 

Navn: ____________________________________ 

Adresse:___________________________________ 

Tlf: _______________________________________ 
 
Kuponen sendes eller afleveres senest den 29. august 2010 til 
Torkil Jensen, Præstegårdsvej 11, Vester Åby 
Tina M. Bruus, Svendborgvej 280, Åstrup 
Lars Bo Biilmann, Skadegårdsparken 11, Vester Åby. 

Dagli’Brugsen
Vester Aaby

Svendborgvej 419 · Tlf. 62 61 56 20

Dagli’Brugsen
Vester Aaby

Svendborgvej 419 · Tlf. 62 61 56 20
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                               Lokalområdet af i går. 
 

B1112 
Foto fra 1912 – Rolighedsvej 11 

 
Aabygaard – Sognefogedgård. Fæster i 1839 var Jes Jensen. 

Omkring 1800 var ejeren Holstenshuus.  
 

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. 



31

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 13. og 14. august 2010 

EGNSFESTEN 30. oktober 2010 
 
Bøgebjerg-vinen. 
Vi nyder godt af samarbejdet  
med Dagli’Brugsen i Vester Aaby, 
der er velsmagende støttepenge 
til foreningen. 
Hver gang der sælges en flaske 
af Bøgebjerg-vinen,  
er der 2 kroner til Bøgebjerg IF. 
Bøgebjerg-vinen er en pæn 
kombination af Cabernet 
Saugvignon fra Chile. 
 

Tank  – støt Bøgebjerg IF.  
Vil du gerne støtte Bøgebjerg IF, hver gang du tanker, så bestil et OK 
Benzinkort, hvis du ikke allerede har et. Klubben får 6 øre for hver liter du 
tanker med dit OK Benzinkort. Hvis du tanker mere end 500 liter inden for 
det første år, får klubben en ekstra bonus.  
Kontakt Jan Bruun på tlf. 62 61 68 69 og få oplyst sponsornummer. 
  

 

 
 
 

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, han støtter os.Tlf. 6261 6266 / Mobil 2180 4511 

Hjemmeside: boegebjerghallen.dk 



TIL  OPSLAGSTAVLEN 
 

August September Oktober 
09.08.2010 

Fodbold - opstart  
Se nærmere i bladet 

04.09.2010 kl. 10-12 
Egnsfesten 

Udlevering af billetter 

02.10.2010 kl. 10-12 
Folkemindesamlingen 

Præstegårdsvej 12 
13.08.2010 – 14.08.2010 

Bøgebjergfest 
v/Bøgebjerghallen 

  

16.08.2010 
Løb – sæsonstart 

Se nærmere i bladet 

04.09.2010 kl. 10-12 
Folkemindesamlingen 

Præstegårdsvej 12 

10.10.2010 
DEADLINE 

BØGEBLADET 
16.08.2010 

Badminton – tilmelding 
Se nærmere i bladet 

  

20.08.2010 
Landsbyskoleindvielse 

V.Aaby skole&børnehave

24.09.2010 
Efterårsfest 

Pensionistforeningen 

14.10.2010 
Pensionistforeningen 

Lysbjergparken 
25.08.2010 

Lokalrådsmøde 
Præstegårdsvej 12 

  

27.08.2010 
Egnsfest 

Frist billetbestilling 

29.09.2010 
Lokalrådsmøde 

Præstegårdsvej 12 

27.10.2010 
Lokalrådet 

Præstegårdsvej 12 
29.08.2010 

”Årets V.Å.P-er” 
Frist for forslag 

 28.10.2010 
Pensionistforeningen 

Lysbjergparken 
30.08.2010 

Badminton – sæsonstart 
Se nærmere i bladet 

30.09.2010 
Pensionistforeningen 

Lysbjergparken 

 

31.08.2010 
Volley – sæsonstart 
Se nærmere i bladet 

 30.10.2010 
Egnsfest 

Bøgebjerghallen 

 
HUSK at følge med på  

foreningens hjemmeside 
www.boegebjerg-if.dk 

  
 


