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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. 62 61 55 21 

Mail: vol-formand@boegebjerg-if.dk 
 

Kasserer 
Pia Troldvad 

Eskemosegyden 7, Aastrup 
Tlf. 22 43 10 38 

 
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 
 

Kurt Jensen 
Pottemagervej 4, Vester Aaby 

Tlf. 62 61 69 10 
Mail: bad-ungdom@boegebjerg-if.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. januar 2011 
Bøgebladet udkommer primo februar, maj, august og november 

Mail: piatroldvad@hotmail.com 
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N n 
 
Størstedelen af de forskellige idrætsgrene er startet deres sæson. Vi 
kunne altid godt ønske os flere medlemmer, men i år synes jeg det 
særligt. Måske er det en følge af der ikke længere er 7-8-9 klasse på 
skolen,  vælger at dyrke 
skole. Bestyrelsen har derfor besluttet at a ye 
år, hvor d de unge gerne vil og i det hele taget 
høre hvad i som borger ønsker jer af os som idrætsforening. Mere om 
det i næste blad.  
 
Mange illet sig til rådighe te vores 
s nes t

t, men tiden er knap forældre, og 
kt så vidt d

eftermiddag ørnene ikke er så tr re 
umuligt at n så benyt dig af t res 
træ ar brug fo
 
Egnsfesten er tæt på at løbe af stabelen her i skr . Men jeg 
vil meget gerne takke jer alle for den store opb vert år, 
alt fra planlægning, borddækning, bar, og
me i tager så godt 
ar
I å erskuddet skal gå til hallen, og dens 
ombygning. Bøgebjerg hallen er det eneste vi  og det 
kal vi bakke op omkring, både som forenin r i 

k skal også lyde til Egnsfe  hvert 
t for os, at holde en fest. 

gså om byggeri og det gør jeg så 
 det ikke kommune en 

allens eget.  

yt fra formande

 og de unge derfor idræt der hvor de går i 
fhol  det nde en temadag i

 vi skal arbejde med, hva

af vores træner har st d ved, at vil hen
må i børnehaven, med forældre illadelse. Vi ved rigtig mange 

børn, me rke idræ
trænings tiden ligger på et tidspun

get gerne vil dy  som 
et er muligt tidligt på 

en, hvor b ætte. Det kan for nogen væ
ræne  til vonå hjem, me rnes tilbud.  Sig

ner eller udvalget, hvis I h r hjælp i den retning.  

ivende stund
akning der er h

 oprydning. Det betyder 
get fo t 

rangem
r os, som forening, a i mod vores 
enter.  

r har bestyrelsen valgt at ov
har til fællesskab

s g men også som borge
lokal området.  En ta st udvalget som
år, gør det mulig
 
Sidste år ved denne tid skrev jeg o
men igen i år. Denne gang er n ms byggeri, 
h

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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Køkkenet er revet ne op igen. Det er en 
or mundfuld og der h  tage hensyn til, og 

å 
t 

sværlig dagligdag for dem og jeg vil ligesom ved 

d og er nu ved at blive bygget 
ar været rigtig mange ting atst

dyrt er det, men flot bliver det. Vi kan jo så håbe på det holder i lige s
mange år, som det gamle, der blev til ved hjælp af frivillige. Godt gåe
dengang. Derfor er det også meget vigtigt at vi bakker op omkring 
hallen som altid   
Stig og Birgitte halbestyrer, er et tålmodig par. Intet køkken og 
alligevel betjener de os alle, som var det der. De nøjes med det der er 
og i øvrigt tager deres eget køkken i brug, når det er nødvendigt. Hver 
dag tager de opvasken frem og tilbage for at få det vasket op. Det må 
ave betydet en beh

sidste byggeri sige, vi må tage hatten af for dem. På deres helt egen 
og rolige stil, står de der hver dag og i morgen igen. Det vil jeg gerne 
takke dem for, og håber og tror også når alt det hele er færdigt, så 
bliver det hele lidt lettere for dem. 
 
En god julegave ide kunne være vores flotte klubdragter. Man kan 
bestille dragten på vores hjemme side www.boegebjerg-if.dk, eller på 
estillings seddel. Husk at der skal betales ved bestilling.  b

 
Sidder du og tænker at du lige mangler et hold til det du gerne vil, og 
vi ikke allerede har hold, ja så kontakt os, så vi kan måske lavet et. 
 
Jeg glæder mig meget til endnu en ny sæson for de fleste, hvor andre 

, at går vi i dvale, men alt i alt, så er vi en forening der kan bryste sig af
vi står sammen. 
 

Britt Christoffersen 
Formand 

 

v/ Jesper J. L. Hansen

Tlf. 62 6163 46
Svendborgvej 401 • 5600 Faaborg

Vester Åby Autoværksted
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Nyt fra bøgebjerg volley. 
 

Med sommerens forsvinden er volleyfolket også forsvundet fra den 
regntunge beachbane, til den dejlige nyrenoverede og ikke mindst 
tørre bøgebjerg hal. 
Træningen er i skrivende stund allerede godt i gang, men har 
lyst til lidt sjov boldleg kan det stadigvæk nås træningstiderne er i 
år: 
 
Tirsdag børn kl. 16.30-17.30 herefter træner de voksne mix. 
Fredag er der igen træning dog kun for voksne kl. 18.00-20.00. 
 
Til de lidt mere konkurrence glade, deltager vi også i en række 
stævner. 

du 

er er både mix stævner (damer og herrer blandet), rene herre- og 

 

 vi er og støt os, vi spiller som følger: 
 den 9. janua

Damer og Herre DGI stævne den 22. januar 2011 
ids level 3 den 5. februar 2011 

Kids level 4-5 og teen 2 den 6. marts 2011. 

D
damestævner. 
Vi har i år 4 hold: 2 mix, 1 dame og 1 herrehold. 
 
Mix holdene har allerede deltaget i et stævne, den 3. oktober i 
Højbyhallerne, vi havde en dejlig dag og kom hjem med en 4. og 6.
plads. 
 
Vi vil også gerne gøre lidt reklame for vores hjemmestævner i 
bøgebjerghallen. 
om og se hvemK

Mix stævne r 2011 

K
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Nyt fra håndbolden 
 

Så er håndboldsæsonen for alvor i gang igen. 
 
Vi har i år på både dame- og herresiden oplevet tilbagegang i 

dt” et par spillere til Faaborg HK, hvor de pt. gør en rigtig god 
er 

 at 
vi 

g Mikkel Høirup Steffensen er trænere, samt Oskar 

de 

kalturneringen. 

tte 
ekampene. Det har indtil videre været utroligt 

oldenes 

mængden af spillere. Dette skyldtes primært at en del er flyttet til 
andre byer grundet job og uddannelse, ligesom flere spillere har 
været/er hårdt ramt af langvarige alvorlige skader. Endvidere har vi 

en”s
figur. Når vi har og får sådanne situationer med spillere som skift
klub og vil prøve et højere niveau, så er det udvalgets klare holdning
vi bakker 100 % op om spillerens beslutning. Det er kun positivt, at 
kan forme spillere til at kunne klare sig på et højere niveau.  
 
Status er den, at vi i år stiller med 1 damehold i serie 3, hvor Martin 
Sørensen er træner, samt 2 herrehold i henholdsvis serie 2 og 3, hvor 
Rasmus Jensen o
Kragegaard som holdleder. 
 
I skrivende stund er alle hold kommet nogenlunde fra start med bå
sejre, nederlag og uafgjorte kampe. Herreholdet er stadig med i 
Landspo
 
Igen i år vil vi kraftigt opfordre alle til at komme op i hallen og stø
holdene ved hjemm
stort, at kunne prale af en så massiv opbakning ved alle h
kampe. Tak for det. 

 
et, Bøgebjerg IF Håndboldudvalg
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Fodbold nyt 
 

 og 
en 

g 

t 

 
r. 

igtig godt gået til alle spillere og ikke mindst trænere. 

Efteråret er over os, og sæsonen er ved at gå på hæld.  
 
Resultaterne er vi for det meste stolte af. Herre senior i toppen
rykker igen op i serie 3 med 1. holdet, 2. holdet forbliver i serie 4, m
i den rigtige ende af skalaen. Dame senior var i begyndelsen rigti
mange og det blev derfor besluttet at danne et 11. mands hold, men 
det var nok dumt gjort. Mange nederlag og mange skader gjorde, a
holdet måtte trække sig til de sidste kampe.  
 
U12 blev nr. 6 i deres række, men slår Korinth, Faaborg BK og IF, samt
TiF, som ligger 7 -8 -9, så holdet har i sig selv fået en stor sej
R
 

Indendørs fodbold starter for årgangene 2003-2005 
fredag den 5. november kl. 14.30-15.30 i Bøgebjerghallen 

Der spilles i lige uger. 

g som formand, da jeg synes der skal nye 
ræfter til og at jeg som formand for idrætsforening, må træffe et valg. 

 Jeg 
ens 

 
Fodbold sæsonen st rdag den 11. 
marts 2011.  
 

Tak for en god sæson. Jeg glæder mig til en ny sæson 2011. 
Britt Christoffersen 

Formand 

 
Der afholdes årsmøde i fodbold afdelingen den 1. februar 2011 kl. 
19.00, hvor der vil være valg til bestyrelsen.  
Jeg har valgt at trække mi
k
Jeg har haft nogle rigtig gode år som formand, og mener selv jeg 
aflevere en afdeling som der er gang i, og som stadig kan udvikles.
håber og tror på der står en derude som har lyst til at blive fodbold
nye formand. 

arter igen for alle børneholdene lø
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Vigtig oplysning fra gymnastik afdelingen 

ds til flere. 

fra 

 
 kl. 16 – 17 

 

 og 
dige.  

Så skal der lyde en stor TAK. 
 
Der
mange går til gymnastik ng hænger sammen 

ed, at barnet gør noget med kroppen. Det er jo lige netop det 
t en 

m mulig, det kræver så 

t 

. Husk tilmelding sms 61167965 man får ikke svar retur 
lle kommer med. 

TTE X i kalenderen opvisning d.27/3 kl. 14.00. 
ntre kr.25 - Info senere.  

 
Vi er godt i gang på næsten alle hold, men der er altid pla
 
Vi ser os desværre nødsaget til at lukke springholdet om torsdagen 
kl. 17,15 – 18.45, hvis der ikke senest den 4. november 2010 kommer 
flere end 3-7 gymnaster, det er for lidt, da der skal være min. 12. 
 
En stor bøn til alle forældre, der har børn / barn på gymnastik

holdet om onsdagen på skolen

Jeg håber at alle forstår, når jeg beder alle forældre om at vise 
respekt og forlade gymnastiksalen, når timen begynder

ligeledes venter med at gå ind til de er fær

 er 26 glade børn i alderen 3-5 år, vi er rigtige glade for at så 
, da vi ved at leg og læri

m
instruktørerne arbejder med. De gør et STORT stykke arbejde for a
gymnastik time skal være så sjov og lærerig so
lidt forstyrelse som muligt, det gælder på alle hold. 
 
ZUMBA !!!  der er 2 gange tilbage, det kunne være dejligt med lid
opbakning, Zumba !! 13. november kl. 9.15-10.15 og 19 december kl. 
10–11 med lidt hygge bagefter. Det koster 50 kr. pr. gang, der betales 
ved indgangen
a
 
HUSK AT SÆ
E

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

Alt i det nyeste udstyr
Reparation af alle bilmærker

☎ 6224 4004
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TIL
a 

MELDNING OG BETALING AF HOLD. 
alle forenings medlemmer fremover skal registreres i D

”Halbooking”.dk, bedes I indtaste oplysninger på jeres børn/barn i 
atabasen. Og jer selv hvis I er på hold. d

 
På hjemmesiden www.boegebjerg-if.dk  klikkes på symbolet 
”FMK.HALBOOKING.DK”. 
 
På hjemmesiden findes en vejledning til oprettelse af medlemskab. 

t er svært så hvis de skal mere info til, så konta
  
Vi ved at alt ny kt Jette 
S
m
 
Med venlig   

r 
teensen på tlf. 6116 7965 eller spørg instruktøren på det hold du skal 
eldes til.  

hilsen fo  Steensen.rmand gymnastik afdelingen Jette

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

Vester Aaby Inst. Forretning
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 Nyt fra badminton 

fået 
 glade for. Det er også 

old. Der 
2+2 hold 

. 

om 

old til. 

badmintonskole i efterårsferien. 
 
Der har også været afholdt VI-piger arrangement i hallen. Samme dag 
var der nogle af vores drengespillere, som tog til Boys Only i 
Fåborghallen. 
 
Den 4. december har vi et pigestævne i Bøgebjerghallen, så der er alle 
velkomne til komme og se noget god badminton. (Der er måske også 
lokale spillere med). 
 
Den 20. december holder vi juleafslutning i hallen. Først er det 
ungdomsspillerne, og bagefter er det de voksne, der må prøve kræfter 
med de specielle ”julenet”. Så alle spillere: Husk at sætte kryds i 
kalenderen den 20. december. 
 
Alle spillere skal også huske at holde lørdag den 2. april fri. Det er 
nemlig den dag, der afholdes klubmesterskab for alle spillere. 

 
Så er sæsonen godt i gang, og der er en masse nye børn, som har 
lyst til at spille badminton - det er vi rigtig
positivt, at vi i år har fået nok U13 spillere til at kunne stille h
er faktisk så mange, at der er tilmeldt både et pigehold og et 
- dvs. 2 drenge og 2 piger
 
Så må vi se, om der er nogle af dem, der kan kvalificere sig til LM, s
de gjorde sidste år, da de spillede U11. 
 
Der er startet så mange nye U9-U11 spillere, så vi forventer at melde 
et begynderh
 
Vi har på nuværende tidspunkt afviklet et U17-U19 stævne og 

Svendborgvej 331, 5600 Faaborg
Telefon 62 61 59 09
Fax 62 61 59 39
Mobil 21 45 28 59
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For de voksnes vedko  af spillere - både 
af motionister og af tu

 
 

 

 

mmende har vi oplevet tilgang
rneringsspille . re

 
Vi har i år meldt et seniorhold til foruden de 2 veteranhold, som vi 
plejer at have med. 
 
Håber at alle får en god sæson. 
 
Badmintonudvalget. 
 

 
 

 

 
 

NYT NYT NYT
Du kan tilmelde dig Bøgebjerg Idrætsforenings 

nyhedsbrev på 
www.boegebjerg-if.dk
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Bøgebjergfesten 2010 
 
Så er endnu en Bøgebjergfest løbet af stablen og med stor succes. Alle 
vi fra Bøgebjerg Idrætsforeningen vil hermed sende en kæmpe tak 
alle hjælpere, deltag

til 
ere og sponsorer - uden jer kunne det ikke lade sig 

årlige arrangement til fordel for 

dte fredag med fællespisning i det store telt inden 
ørnediskoteket. Dette viste sig at være en succes som vi gentager 

næste år. Børnene kunne herefter få ordnet håret, købe chips, slik og 
sodavand, samt hygge sig i diskotel t med god musik og dertilhørende 
lege i selskab med DJ Rasmus Astru  alt imens forældrene hyggede sig 
med kaffe og kage i voksenteltet. 
 
Lørdag morgen sponsorerede Dagli’ rugsen den helt store 
morgenbuffet – her kom der mange orgenfriske, der skulle fylde 
maven inden dagens lege kunne be nde. 
 
Som et nyt tiltag havde vi arranger  en høvdingebold dyst – der var 7 
hold som mødte ”festklædte” op og leverede fantastisk underholdning. 
Dette viste sig at være så stor en succes at vi laver en større bane til 
næste år – så se at komme i gang med at få skabt jeres hold!!! 
 
Team Riders udstillede gejlede biler og Tårnfalkene gav ture på deres 
motorcykler.  
 
Cykelløbet var igen i år en stor oplevelse, med en stor skare af 
cyklister i festlig udklædning og stort gå på mod. Tobias Steensen tog 
føringen og kørte 30 km den time som cykelløbet varede. Tobias og 
Lars Bo Biilmann havde flest sponsorer, men det var Kurt Jensen, der 
havde flest penge med i rygsækken. Der blev i alt kørt kr. 46.426 ind. 
 
Traktorringridningen var som altid et tilløbsstykke og vinderen blev 
Bjarne Madsen.   
 
Som endnu et nyt tiltag havde vi lavet et kreativt telt lørdag, hvor 
kreative sjæle kunne være med til at skabe et kunststykke, 
”Sansekunst”, som nu hænger i Bøgebjerghallen. Der var også 
mulighed for at male minimalerier, farvelægge plakater og generelt 
udfolde sig kreativt. Dette laver vi også næste år, med lidt udvidelser 
af programmet… 

gøre at skabe og gennemføre vort 
idrætsforeningen.  
 
Festlighederne begyn
b

te
p

 B
 m
gy

et
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I det kreative telt havde vi besøg af Eva og Ulla, som begge gav 

g Ulla har lovet at komme igen næste år. 

en var 

lues Band. Aftenen var en succes og vi glæder os allerede til næste 

ndnu engang tak til jer alle sammen, fordi I var med til at gøre 

 
Bøgebjerg Idrætsforeningen 

behandlinger indenfor zoneterapi og massage. Der var en del der 
prøvede. Eva o
 
Smadre køkkenet, Fiskedammen, Hoppeborgen og Rendegraver
storfavoritter på underholdningsdelen af Bøgebjergfesten. 
 
Lørdag aften var der helstegt pattegris og dertilhørende kæmpe salat 
buffet, leveret at Bøgebjerghallen. Musikken blev leveret af Vilners 
B
år. 
 
E
Bøgebjergfesten til en skøn og dejlig begivenhed. 

 
Med venlig hilsen 

 
Festudvalget for Bøgebjergfesten 
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Et godt spejderår 
 

2010 har budt på mange gode oplevelser for spejderne i Krage sø. 
I foråret deltog både flok og trop i divisionens turnering med flotte 
resultater: 
 
1. præmie i opgaveløb   
 
1. præmie i turnout (samarbejde mv) 
 
3. præmie i madlavning 
 
Først på sommeren søsatte vi 2 nye både med støtte fra Mærsk Fonden 
og troppen var på sommertogt i det sydfynske øhav. 

 
 
 
 
 
 
 
 

mer 

 
 der 

store loppemarked. 
Vi fik over 50.000 kr. ind til spejder

Har du loppeeffekter du vil gi` til spejdernes næste loppemarked, så 
kont 73 

 Søspejdergruppen 

Flokken havde en god sommerlejr på Kulsø Spejdercenter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Men spejderåret er jo ikke slut endnu. Forude venter mange gode ti
i skov og mark og hyggelige timer i vores hytte på Bøgebjergvej. 
 

Søspejdergruppen Krage Sø siger tak til alle frivillige hjælpere,
gjorde det muligt endnu engang at afholde vores 

arbejdet og til vores både. 
TAK for hjælpen. 

akt Steen Mikkelsen på tlf. 2138 29
Krage Sø  
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Gør noget ved dit CV !! 
 

Er du SKOVTROLD eller SØULK? 
Eller har du blot lyst til at være sammen med børn og unge i en meningsfyl
fritid? 
 

dt 

derkorps søger l dere og assistenter til flok og trop 

i har brug for flere ledere og assistenter i både troppen (11-16 år) og flokken 

o det 
i gruppen. 

o Indgår i det nære samarbejde, lederne i gruppen har. 
 

Til gengæld får du 

o Nogle sjove, gode spejderoplevelser med nogle skønne sydfynske 
spejdere. 

o 
o Personlig udvikling 
o Mulighed for at få målrettede spejderlederkurser i Det Danske 

Spejderkorps 
o Sejlture i Danmarks bedste farvand, - Det sydfynske Øhav 

lokken laver et traditionelt landspejderarbejde. Troppen har pt. tropsmøder 1. 
rsdag i hver måned, samt sejlads hver man- og torsdag i sejlsæsonen. Her 

rbejdes med både sø- og landspejd.  

hav.  
Samarbejdsp  
so
s
glæd
Der er selvfølgelig dejligt, hvis
k
 
Du søger ved at 
Kontakte gruppeleder L

tlf: 22 78 07 22, mail: gl@kragesoe.dk

Krage Sø, Det Danske Spej e

V
(7-10 år).                               

Vi forventer at du: 

o Har lyst til at være med i en lille lokal gruppe. 
o Har lyst til at have med børn og unge at gøre. 

 Har lyst til at være med til udvikling af spejderarbej

o Nogle dejlige naturoplevelser på møder og ture.  
Mulighed for at være med til at udvikle gruppen. 

F
to
a
 
Vi bor i V. Åby. Gruppen består af en flok, en trop og lille klan. Vi har en hytte i 

ndsbyen og 3 både, som ligger i Fjællebroen Havn lige ud i det sydfynske la
ø

artnerne er Eric, Thomas og Lotte, samt en engageret bestyrelse,
m ikke er bange for at tage fat. Vi har i lederflokken et godt og tæt 

amarbejde og er gode til at få tingene til at glide og hygge os sammen. Alle 
er vi os meget til at få en ny eller flere nye kolleger! 

 du har spejdererfar
rav. 

otte Mølbak,  

ing, men det er ikke noget 
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 Vester Åby Dagpleje 
 
Dagplejen Syd har tem  i den anledning blev 

 
formiddag med afrikanske sange og danse. Børn og voksen blev 

a om musik og bevægelse,
forældre, dagplejebørn og dagplejere inviteret ind i Faaborghallen til en
festlig 
klædt på med farverige tørklæder, stemningen bredte sig da Jeanette 
Lange og Paul Lusana startede med de store afrikanske trommer og 
rytmiske sange.  

 

 
 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 
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16. september var llen. Vi mødtes 
ed børnehaven, a heldige at få 

n Syd er heldige at være med. Hver legestuegruppe 
har haft besøg af tre sundhedskonsulenter. Vi dagplejere fik tilbudt et 
sundhedstjek som bestod af undersøgelse af hæmoglobin, blodsukker, 
kolesterol, vægt, BMI, fedtprocent, taljemål og blodtryk. Ud fra disse 
ting kom så den metaboliske alder, kroppens alder som jo gerne skal 
være lig ens alder eller yngre. Nogen gik hjem med en handleplan, som 
f.eks. kunne være at få en god rytme med at drikke mere vand i løbet 
af dagen. 
Som et led i denne Medarbejdersundhed, blev alle tilbudt kurser i 
stavgang, løb og slankeskole. I december vil der være tilbud om et 
sundhedstjek mere som opfølgning på de ting der er sat i gang. 
Et spændende projekt som vi har været glade for at være en del af. 
 
Fredag før efterårsferien, holder vi trim-dag. Alle dagplejere og børn 
mødes til en fælles gåtur, hvor lang turen bliver, kommer an på 
børnene. Vi slutter af med en juice til alle motionisterne. 
 
Dagplejen glæder sig til julen, med masser af hygge og ønske om leg i 
sneen. 
 

Hilsner fra Dagplejen i Vester Åby 
ElseMarie, Jytte, Lene, Jette, Kasper, Helle, Pernille 

 

vi til “Syng og Skrål” i Bøgebjergha
lle sad i en stor rundkreds hvor vi var m

besøg af Søren og hans guitar fra musikskolen. Dagplejen og de tre 
stuer fra børnehaven kom alle med forslag til sange, så der var masser 
af musik og “skrål”, en fantastisk formiddag med mange glade børn. 
 
Faaborg Midtfyn kommune køre en kampagne med medarbejder-
sundhed, Dagpleje

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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Vi takker vore sponsorer for en god støtte i 2010, og håber på fortsat godt samarbejde i 2011
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Vi takker vore sponsorer for en god støtte i 2010, og håber på fortsat godt samarbejde i 2011
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Nyt fra skole og daginstitution i V. Aaby 
 
Ja, der står med vilje ikke V. Aaby Skole, for vi har jo holdt indvielse af 
vores landsbyskole 20. august, og i den forbindelse fundet et nyt navn, 
som skal markere en ny begyndelse, og som vi har ansøgt om at få lov 

 benytte i fremtiden. Men det er slet ikke så nemt at skifte navn, 

r 

til at
og vi har været nødt til at foretage nogle ændringer for at det er 
lovligt. På nuværende tidspunkt er det ikke afgjort, hvilket navn vi vil 
og må bruge i fremtiden, men mon ikke der foreligger en afgørelse, nå
næste nummer af Bøgebladet udkommer. 
 

 
remtiden er på mange måder usikker, for skolestrukturdebatten 

fortsætter, og den endelige beslutning bliver først taget på 
Kommunalbestyrelsens møde 14. december.  
For vores område er det forslaget om at nedlægge Åstrup Skole og 
lægge den ind under V. Aaby Skole, altså være en afdeling af vores 
skole, som så skal tilbyde heldagsklasser til 24 børn samt overtage 
personalet fra Åstrup Skole. Ud over det fortsætter den almindelige V. 
Aaby Skole som hidtil planlagt, men vi skal være fælles om fx 
faglokaler, skolebod, bus (som Åstrup Skole har), økonomi, personale 
og ledelse. 
For mig at se er der store gevinster ved en sammenlægning idet vi vil 
blive styrket såvel pædagogisk som økonomisk, og samtidig leve bedre 
op til Faaborg-Midtfyns politik om at være en inkluderende kommune, 

F
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hvilk de 
Pus

et ligger meget fint i tråd med vores special-pædagogiske arbej
terummet, som vi kalder det på vores skole.  i 

Derfor er skolelederen på Åstrup Skole og jeg samt vores bestyrelse 
allerede gået i gang med et samarbejde om, hvordan en 
sammenlægning kan gennemføres, således at vi er klar, når eller hvis 
beslutningen bliver taget på mødet i december.  
 

 
For skolen betyder november og december bl.a. skole-hjem-samtaler, 

st og elevplaner, men også skolefest som vi traditionelt holder sidst i 
 

ave for 
ndt frem til skolefesten i 

og 
 og 

 21. 

 de store elever med, er jeg sikker på, at der kan blive 

te
november, i år onsdag 24. november hvor 5. klasse arbejder på et
skuespil bygget over Peter Plys – en stor og spændende opg
klassen og dens lærere og forældre. Vi ser spæ
november, og kort efter er det allerede julemåneden, som bl.a. i år 
byder på Luciaaften 13. december med Luciaoptog, julemusik, kaffe 
Luciaboller. December måned slutter altid med gudstjeneste i kirken
dans omkring juletræet i skolens aula. Jeg vil gerne opfordre alle, 
der har lyst, til at komme til afslutningen i kirken tirsdag
december kl. 9.00 og dele den oplevelse med os, og da vi nu ikke 
længere har
plads til alle. 
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Også i børnehaven foregår der en masse spændende aktiviteter, f.eks. 
Spil dansk – dag torsdag 28. oktober, hvor dagpleje, skole og 

tøj, og hvor 

ber er det muligt at 
omme til julepyntedag i børnehaven. Vi deltager også i arrangementet 

13. december i samarbejde med skolen. Der er masser af andre 
traditioner, der slutter med, at vi går i kirke sammen med dagplejen 
21.december. 
 
I SFO har der været bag-for-en-sag, hvor der blev bagt til den helt 
store guldmedalje, så vi kan sende ca. 700 kr. af sted til Børns Vikår. 
I øvrigt arbejdes der på at slå egne og andres rekorder i mange 
discipliner: Trappeløb, benhopning, sjipning med meget mere. 
Der afholdes ludo-turnering, rundboldturnering, tidskørsel på 
månebiler, waveboards og rulleskøjter.  
 
Så der er fuld gang i den hos små og store. 
 
For yderligere information hen over efteråret – se vores hjemmeside: 
www.vesteraabyskole.skoleintra.dk

børnehave synger sammen. 
9. november holdes pyjamasfest, hvor alle møder op i nat
de voksne spiller teater for børnene. 
December er en dejlig tid i børnehaven. 1. decem
k

  
 

Mange hilsner fra skole, børnehave og SFO 
Eivin og Gunild 

 
 
 
 

Bøgebjerghallens cafeteria
v/ Stig Nielsen

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

Hver anden torsdag i Lysbjer

 

gparken fra kl. 14.00 til 16.00. 
Tag kop og evt. kage med vi giver kaffen. 
 
11. november:  KLØR NI kommer og underholder med  

       harmonika musik 
25. november:  Pakkespil, medbring pakke - værdi 30 kr. 
9. december:   Juleafslutning i Øster Skerninge forsamlingshus 
                    fra kl. 14.00 til kl. 17.00. 
ræsten Torkild Jensen læser op og fortæller hyggelige julehistorier, og 

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

P
Liselotte spiller for os. 
Der er kaffe med brød, mens der underholdes. 
Derefter er der lotteri om gaver fra sponsorer og fra foreningen. 
Vi slutter med Mariannes gode suppe og tilbehør. 
Der kører bus til festen. 

 

Godt nytår til alle
 
Vi starter igen i Lysbjergparken 
6. januar:   Søren Ervig kommer og viser sit Vildmarks schou. 
0. januar: 2 Pakkespi

3. februar:
l, medbring pakke - værdi 30 kr. 

  Sv ester Aaby. 
 
ngående kørsel, ring til Elly tlf. 62 61 56 77, mellem kl. 8.00 og 9.00 
en dag mødet finder sted. 

 
us til juleafslutning, bestilles ca. 1.12.2010 hos bladuddelerne. 

 
På bestyrelsens vegne 
Elly tlf. 62 61 56 77 

enåge Tommerup, viser film fra det gamle V

A
d

B

Sammen bygger vi professionelt
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INFORMATION FRA VEJDIREKTORATET 
 

ed en ændring af Svendborgvej får Vester Aaby en mere 
m til 

ophold i by

Øget sikkerhed og forskønnet bymiljø 
 
M
sikker færdsel igennem byen. Samtidig skabes der et byru

midten.  
 

 
 

år ombygningen af Svendborgvej igennem Vester Aaby står færdig i 
 mindre fart igennem byen. Det sikres 

så ved 
 og for 

rydse Svendborgvej ved Bøgebjergvej ombygger vi de eksisterende 

om kan variere hastighedsbegrænsningen 
 til og fra skole bliver der en 

r hele 

N
2011 vil bilerne køre med meget
bl.a. ved hjælp af et bump ved vest-indkørslen til byen, men og

smallereen stor hævet flade i bymidten. Ligeledes gøres vejen 
at gøre det mere sikkert for skolebørn og andre bløde trafikanter at 
k
heller, så bilerne kommer yderligere ned i fart. Desuden opsætter vi et 
elektronisk hastighedsskilt, s
efter behov. Når skolebørnene skal
begrænsning på 40 km. i timen. Øget trafiksikkerhed er i fokus fo
projektet, so  har 10 millioner kroner at gøre godt med.  m

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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Ny fællessti til fodgængere og cyklister 
 
Det er også sikkerhed der er tænkt på, når vejen generelt gøres 
smallere for at sænke bilisternes fart og sikre plads til en sti i hver sid
af vejen gennem Vester Aaby langs Svendborgvej. Stien skal benyttes 
af både fodgængere og cyklister. Skolebørn og andre skal således ikke 
længere cykle blandt biler på den trafikerede Svendborgvej, men
sikkerhed på fællesstien ved siden af vejen. Stien kommer til at ligge, 
hvor der i dag er fortov.  

e 

 i 

Stien vil få sin egen identitet med grønne dekorationer på asfalten på 
udvalgte dele af stien. 

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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By med bymiljø 
 
Et andet vigtigt formål med ombygningen af Svendborgvej er at ændre 
den fra primært at være en gennemkørselsvej til også at være en byvej 
med byliv. Det skal være mere attraktivt at færdes i Vester Aaby – 
også for de bløde trafikanter. I bymidten vil den hævede flade betyde, 
at det bliver nemmere at krydse vejen som fodgænger.  
 

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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Pladsen foran kirken forskønnes med ny belægning, bænke til ophold 
strende træer. Grønne pullerter - en slags pæle - 

ikrer at kørsel og parkering holdes væk fra pladsen, og pladsen vil 
og grupper af blom
s
være belyst om aftenen. Pladsen vil være et nyt mødested i bymidten 
og en smuk forplads til kirken. 

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
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Grønnere by 
 
Den grønne farve går igen flere steder 
langs Svendborgvej. Fra Bøgebjergvej 
og til Skadegårdsvej plantes der en 
række træer, og det grønne udtryk 
føres videre på nogle af de eksisterende 
lygtepæle. Den nederste meter males 
grøn og de udstyres med en grøn, 
trekantet siddeplads.  
 
 
 
Særlige ”byporte” 
 
Indkørslerne til byen i øst og vest bliver markeret med byporte, 
indikeret ved at byskiltet hæves op på en tre meter høj lysende mast i 
begge sider af vejen.  
 

TØMRERMESTER

TLF. 62 61 60 59
SVELMØGÅRDSVEJ 11 · V. AABY
Tlf. 62 61 60 59 · Bil 30 66 60 28
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En borgergruppe i Vester Aaby har medvirket til udformningen af 
rojektet, som tager sit første spadestik i 2011. Forud for dette vil 

m bliver direkte berørt af 
 om deres arealer.  

 Trafiksanering i Vester Aaby 
er kan du også downloade en folder om projektet 

onistforeningen, forældrebestyrelsen, Faaborg-
Midtfyn Kommune, politiet og skoleinspektøren  

• Vejdirektoratet er bygherre og arkitektfirmaet Nord Arkitekter 
står for den arkitektoniske del af løsningen 

• Projektleder på projektet er Kresten Lysholdt-Andersen, 
Vejdirektoratet 

• Skitser og kort udarbejdet og stillet til rådighed af Nord 
Arkitekter 

 
 

p
Vejdirektoratet kontakte de borgere, so
projektet for at aftale nærmere detaljer
 
Læs mere om projektet på www.vd.dk  

 Veje og trafik  
 Vejprojekter  
 Mindre vejprojekter  
 Trafiksanering  

H
 
Fakta:  

• Trafiksaneringen i Vester Aaby udføres i 2011 
• Projektet har et budget på 10 millioner kroner 
• Borgergruppen i Vester Aaby består af repræsentanter for 

lokalrådet, pensi
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Nyt fra LOKALRÅDETs møde 29/9 10. 
 
1. Projekt vedr. Bålplads og Hyggelund. 

 
Svendborgvej og cyelstien er øverst i billedet ved træerne. 
 
Der har været arbejdet på planlægning, udarbejdet tegning for 

til at 

t man ”blot” kunne 
.  

gang 
e på området efter nedskæringen. 

, at børn så kan begynde at lege derovre og grave i 
rden. Det må de indtil videre ikke.  

I forbindelse med vejdirektoratets projekt er vi stillet i udsigt, at de vil 
betale for træer langs cykelstien, og vores ønske er så, at få lagt et 
elkabel ned, så vi evt. kan lave en juleudsmykning og evt. få et kabel 
over til bænkearrangementet. 
Vi har rykket for en afgørelse og venter spændt på det videre forløb. 

området og indhentet tilbud på beplantning. Så alt var faktisk klar 
smøge ærmerne op og komme i gang. 
 
Som det måske er nogle borgere bekendt er grunden derovre 
forurenet, og hvor vi før havde fået stillet i udsigt, a
fylde jord oven på forureningen, er der nu sat en stopper for det
 
Kommunen har udspillet med det videre forløb, og vi må ikke en
fjerne de grene, som ligger tilbag

runden til det erG
jo
 

Vestergade 4, 5600 Faaborg
Tlf.  45 12 09 20
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2. Fra 
odtag

 meget stort lokalt 

events. De står ikke ligefrem i kø på vores dagsorden til 
lokalrådsmøderne. Så vi springer denne gang over. 
 
3. Fåborg Midtfyn Kommune har rettet henvendelse til lokalrådet om at 
udnævne attraktive byggegrunde. Vi drøftede det, men Fåborg Midtfyn 
Kommune er jo selv myndighed for udlægning af områder til 
bebyggelse, og umiddelbart havde vi ikke forslag.  
 
4. Vi har undersøgt, hvor langt der er til den nærmeste hjertestarter. 
Der er langt !!! Vi har drøftet muligheden for at få en hjertestarter 

Trygfonden 
m at få bevilget en. Selv om responstiden på en lægeambulance er 

et her i 

Fynsland (sammenslutningen af lokalrådene på Fyn) har vi 
et materiale om at kæmpe med andre landsbyer om titlen m

”Blomstrende Landsby”. Det vil kræve et
engagement fra borgerne, med sprudlende ideer til nye tiltag og 

placeret i byen, og har udfyldt og afsender en ansøgning til 
o
rimelig kort, vil det være betryggende at have en centralt placer
byen. 
 

Hele familiens Frisør
Tlf. 62 61 54 54

6245+ 2: 1E 2N 6O 0H 0P
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Vester Aaby Sogns Folkemindesamling.
 
Hvad gemmer der sig under foreningen med det lange navn? Ældre 
eller ”indfødte” personer ved det vist nok. Men hvad med alle jer 
Aaby borgere der er født f. eks. efter 1960?, eller er flytte
for seneste 1 til 40 år. 

 

Vester 
t hertil inden 

 var lagt 
e aflevere gamle 

e 

ar flere møder i forsamlingshuset, som endte med, at der var 
tiftende generalforsamling den 12-02-1974 med mange fremmødte. 

Der blev valgt en bestyrelse på 9 personer og der blev også den første 
aften tegnet 31 medlemmer til foreningen. 
 
Man skulle starte med at lære at håndtere alle de gamle protokoller og 
papirer korrekt, for der blev indsamlet meget de første år. Bestyrelsen 
var rundt ved de få arkiver, der allerede var oprettet blandt andet i 
Håstrup, Horne og Faaborg for at se, hvordan de gjorde. 
Registreringspapirer dengang var tredelte, så skrivemaskinen kunne slå 
igennem uden ekstra karbonpapir. Det var samtidig også formen med 
at inddele de forskellige ting i forskellige kategorier. 
 
I starten fandtes materialet i den enkeltes hjem. Da fritidscenteret blev 
bygget i 1974-1975, fik man lov til at få et skab i ét af rummene til 
opbevaring. Foreningen havde ingen startkapital og flere lagde ud af 
egen lomme indtil der kom lidt penge i kassen. Omkring 1978 fik  

 
I 1973 indbød Heie Pedersen fra kulturafdelingen under den nye 
Faaborg Storkommune personer fra de gamle kommuner til et møde, 
for at få etableret lokalhistoriske foreninger i de sogne, der nu
ind til Faaborg by. Et sted, hvor lokale beboere kunn
papirer til bevarelse for efterslægter og interesserede kunne være 
behjælpelige med at bevare f. eks. billeder. Lokalhistorie hørte hjemm
i de små sogne, som var et meget begrænset område. 
 
I pressen blev der dengang skrevet meget, og her fra sognet var der 
en stor opbakning til at få dannet sådan en forening. Protokoller viser, 
at der v
s

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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foren var 
n lu

 fælles arealerne entre, køkken, 

 

 

teret lidt om 
 

v at kopiere eller måske få 

her fra sognet? 

ingen egne lokaler i det gamle posthus Svendborgvej 405. Det 
ksus. I 1994 blev huset solgt til en privatperson.  re

 
Kommunens børnehave på Præstegårdsvej 12 var flyttet om ved 
skolen, og de tomme lokaler stillede kommunen os 3 foreninger 
lokalrådet, ungdomsklubben og folkemindesamlingen til rådighed. Hver 

rening fik egne aflåste rum ogfo
fællesrum og toilet, der måtte benyttes på skift. Man skulle bare 
aflevere rummene i samme stand, som da man kom. Det har fungeret
ganske fint igennem årene. Som betaling ”husleje” skal arealerne 
omkring huset og andet vedligeholdes. Senere er dagplejerne og i 2008
pensionistforeningen blevet brugere af det fælles klubhus. 
 
Medlemmer af folkemindesamlingen giver et årligt kontingent på 25 kr. 
g får 2 gange om året et lille blad, hvor der bliver orieno

vort arkiv. Vi efterlyser stadig gamle papirer fra husene i Vester Aaby,
Pejrup og dele af Fjællebroen, der var det gamle Vester Aaby Sogn.  
 
Der er ca.670 husstande i vort område. Hvis der er nogen, der har 
gamle protokoller eller papirer liggende om evt. tidligere beboere af 
ens hus, er vi meget interesseret. Også et foto af ens hus, nyt som 
ammelt har interesse. Måske kunne vi få log

udleveret evt. skøder eller andet.  
De sidste par år har mange tidl. Vester Aaby borgere fået kopieret for 
dem uvurderlige ting fra vort arkiv. Det har kunnet lade sig gøre, fordi 
der er andre, der tidligere havde afleveret gamle papirer.  
 
De typiske spørgsmål er, når man besøger os på arkivet den første 
lørdag i måneden mellem kl. 10 og kl. 12. Har I noget om en person, 
er hedder xx,? eller har I noget om et bestemt hus d

 
Det har været meget positivt flere gange at kunne hjælpe spørgeren, 
når vedkommende har ”gravet” i deres egne aner her fra sognet. 

Gerda Nielsen, Arkivleder 

Industrivej 7, V. Aaby . DK-5600 Faaborg · Tel. +45 62 61 66 66 . Fax +45 62 61 66 36
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Lokalområdet af i går. 
 

B1277 
Foto fra 1924 – Frederiksbergvej 12 

 
Pejrup Brugsforening  

Brugsen blev oprettet i 1916 og blev lukket i 1985. 
 

Alle oplysninger findes på arkivet i 
Vester Aaby Sogns Folkemindesamling. 

 
Vester Aaby Folkemindesamling holder åbent kl. 10.00 – 12.00 

den 1. lørdag li og august. i hver måned, dog ikke i ju

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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INFOR G IFMATION FRA BØGEBJER  

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 19. og 20. august 2011 

EGNSFESTEN 29. oktober 2011 
 
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 gern l et OK 
enzinkort, iter 

nker med dit  end 500 liter 
inden for det før
ontakt Jan Bruun på tlf. 62 61 68 69 og få oplyst sponsornummer. 

 

e støtte Bøgebjerg IF, hver gang du tanker, så besti
hvis du ikke allerede har et. Klubben får 6 øre for hver lB

du ta OK Benzinkort. Hvis du tanker mere
ste år, får klubben en ekstra bonus.  

K
 

 

 
 

Bøgebjerghallens cafeteria 
v/ Stig Nielsen 

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

Hjemmeside: 
boegebjerghallen.dk 

 
Gå i hallen og støt sporten,  

når der er træning og 
hjemmekampe. 

 
Støt også Bøgebjerghallens 
Cafeteria, han støtter os.



36

TIL  OPSLAGSTAVLEN 
 

NOVEMBER DECEMBER JANUAR 
01.11.2010 kl. 19.30 

Spillegilde 
Aastrup Forsamlingshus 

04.12.2010 
Badminton – Pigestævne 

Bøgebjerghallen 

0 
e 

Aastrup Forsamlingshus 

03.01.2011 kl. 19.3
Spillegild

05.11.2011 kl. 14.30 
Indendørs fodbold 
Bøgebjer

04.12.2010 kl. 10-12 
Folkem lingen 

06.01.2011 kl. 14.00 
Pensionistforeningen 

arken ghallen Præstegårdsvej 12 Lysbjergp
indesam

06.11.2010 kl. 10-
Folkemindesamlingen Spillegilde 

Aastrup Forsamlingshus 

2011 kl. 10-12 
Folkemindesamlingen 

Præstegårdsvej 12 

12 06.12.2010 kl. 19.30 08.01.

Præstegårdsvej 12 
11.11.2010 kl. 14.00 09.12

nsPensionistforeningen 
Lysbjergparken 

Pe
.2010 kl. 14.00 

ionistforeningen 
Ø.Skerninge 

09.01.2011 
Volley – Mix stævne 

Bøgebjerghallen 
13.11.2010 kl. 9.15 09
Gymnastik – Zumba 

Bøgebjerghallen 
Advents

Aastrup F

.12.2010 kl. 19.30 
møde m/Lucia 
orsamlingshus 

10.01.2011 
DEADLINE 

BØGEBLADET 
14.11.2010 kl. 12.00  12.12.2

dboldHåndbold Herrer Serie 2 
Bøgebjerghallen 

Hån
010 kl. 12.00 
 Herrer Serie 2 

Bøgebjerghallen 

20.01.2011 kl. 14.00 
Pensionistforeningen 

Lysbjergparken 
14.11.2010 kl. 13.00  

Håndbold Damer Serie 3 
Bøgebjerghallen 

12.12.2010 kl. 13.00 
Håndbold Damer Serie 3 

Bøgebjerghallen 

22.01.2011 
Volley - stævne 
Bøgebjerghallen 

24.11.2010 
kalrådsm

12.12.2010 kl. 14.00 
erie 3 

26.01.2010 
Lokalrådet Lo øde 

Præ vej 12 
Håndbold Herrer S

Bøgebjerghallstegårds e n Præstegårdsvej 12 
25.11.2010 kl. 14.00 
Pensionistforeningen 

Lysbjergparken 

19.12.2010 kl. 10.00 
Gymnastik – Zumba 

Bøgebjerghallen 

 
FEBRUAR 

26.11.2010 kl. 18.30 20.12.2010 
Fællesspisning Badminton Juleafslutning

Aastrup Forsamlingshus 
 

Bøgebjerghallen Bøgebjerghallen 

01.02.2011 kl. 19.00 
Fodbold Årsmøde 

28.11.2010 kl. 17.00  
Håndbold Herrer Serie 2 

Bøgebjerghallen 

 03.02 11 kl. 14.00 
Pensi nistforeningen 

Lysbjergparken 

.20
o

28.11.2010 kl. 18.00  
Håndbold Damer Serie 3 

29.12.2010 
Loka ådsmøde 

T MØDE 
e 

len Bøgebjerghallen INT
lr
E

05.02.2011 
Volley – Kids stævn

Bøgebjerghal
 

følge 
s hjem

boegebjerg-if.dk 

HUSK at 
Foreningen

med på 
meside 

www.


