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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. 62 61 55 21 

Mail: vol-formand@boegebjerg-if.dk 
 

Kasserer 
Pia Troldvad 

Eskemosegyden 7, Aastrup 
Tlf. 62 65 10 38 

Mail: piatroldvad@hotmail.com 
 

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. april 2011 
Bøgebladet udkommer primo februar, maj, august og november 
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Nyt fra formanden. 
 
Endnu et år nu gået, og vi må endnu engang anerkende at tiden 
går stærkt, også i Bøgebjerg Idrætsforening. 
 
De sidste år er der sket mange ting i Vester Aaby, hallen er 
blevet ombygget, skolen og børnehaven er blevet en landsby 
ordning og der er ikke længere 7-8-9. klasse på skolen. Det 
næste år vil der også ske mange ting. Svendborgvej skal gøres 
mere venlig, og præsentere byen bedre. Desuden ved jeg der vil 
blive arbejdet meget med vores landsby udvikling, på godt og 
ondt. Processen er allerede så småt i gang, og jeg må sige jeg 
ser frem til denne proces, hvor vi alle som borgere, mere eller 
mindre kan gøre området til et attraktivt sted, hvor alle små som 
store føler sig endnu mere tilpas, og til et sted hvor mange 
kunne tænke sig at flytte hen. Hold øje med opslag, skolen og 
idrætsforeningens hjemmeside, som løbende vil holde dig 
orienteret. Det bliver spændene for såvel borger, erhverv, hal og 
ikke mindst idrætsforeningen. 
 
Stig, halinspektør og jeg vil de kommende måneder deltage i 
kurser, som kommunen afholder. Kurserne omhandler også 
udvikling. Her er det specielt, hvorledes vi kan være med til at 
sikre at netop vores hal er så attraktiv, at den ikke bliver 
lukningstruet. I næste blad kan jeg nok komme nærmere ind på, 
hvad det er og hvad det kan betyde for vores hal. 

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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Årets generalforsamling er tæt på og jeg glæder mig til at se 
mange af jer, til en god aften, hvor I kan komme med jeres 
ideer til os som idrætsforening, som vi så kan arbejde videre 
med i det kommen år. Se nærmere info i dette blad, på 
hjemmeside og opslag i hallen. 
 

Britt Christoffersen 
Formand 
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Nyt fra Bøgebjerg Volley. 

 
Bøgebjerg volley er i skrivende stund midt i sæsonen, træningen 
er i fuld gang med godt fremmøde især om fredagen, tirsdag er 
der dog behov for lidt flere, der vil lege med så hermed en 
opfordring til såvel nye som gamle spillere om også at komme 
om tirsdagen. 
 
Ellers bliver der spillet en del stævner i weekenderne og vi hiver 
også i år gode resultater hjem, både hos børnene og de voksne. 
 
Sidst afholdte stævne var her den 9. januar på hjemmebanen i 
Bøgebjerghallen, med hele 14 deltagende hold hvoraf de 3 var 
fra Bøgebjerg IF. 
Kanon stævne, med super stemning og et godt fremmøde, alle 
tovholdere og spillere fortjener ros. 
 
Ellers skal det oplyses af vi fremover træner på lidt nye 
tidspunkter se her nedenfor: 
Senior Mix   tirsdag 17.30 - 19.00 
Senior herre og dame  fredag 18.00 - 20.00 
Kids(børn) level 3 og 4  tirsdag 16.30 - 17.30 
Kids level 0-1-2-3-4  fredag 16.30 - 18.00 
 

Godt nytår fra Bøgebjerg Volley 

6245+ 2: 1E 2N 6O 0H 0P
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Her overrækkelse af OK check for år 2009/2010 
 

OK er sponsor for Bøgebjerg IF 
 
Du støtter, når du har et OK kort der er tilknyttet 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. 
 
OK kort kan bestilles via foreningens hjemmeside: 
http://boegebjerg-if.dk – klik på OK-logoet og du 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 
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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 2229 0727 
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 vegne af Bøgebjerg If takker jeg mange gange de folk, der 
støtter foreningen ved at tanke benzin med et OK benzinkort. 
Det betyder meget, at nærmiljøet støtter op omkring lokale 
aktiviteter. 

 
På Bøgebjerg Ifs vegne 

Jan Bruun 

v/ Jesper J. L. Hansen

Tlf. 62 6163 46
Svendborgvej 401 • 5600 Faaborg

Vester Åby Autoværksted
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Vester Åby dagplejere 
 
I oktober havde vi 7 dagplejere og ”vores” dejlige børn besøg af 
3 Naturvejledere der er under uddannelse. De skulle lave et 
oplæg til en sjov og spændende dag i skoven, for børn under 3 
år. Vi satte os alle stævne i Bøgebjergskoven, en dejlig tirsdag 
formiddag, med flot solskinsvejr. Der var nok lidt flere 
forhindringer end de 3 naturvejleder havde regnet med, for 
mange af vores børn kommer ikke lige så let rundt, til punkter i 
skoven. Men ved fælles hjælp gik det rigtigt fint. og de ”store” 
børn fordybede sig rigtigt i legen med at finde dyr og studerer 
dem, de fandt bl.a. en frø, en snegl en masse småkravl og et 
mussebo, - så måtte de jo også finde mad til musene. Det var 
virkeligt dejligt at se de gik så højt op i det. Vi havde en rigtig 
dejlig dag, og børnene sov godt til middag. 
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I oktober var vi i skolens aula sammen med børnehaven og 
skolen til ”syng dansk dag”. Og sang og musik, er lige noget alle 
børn kan lide, så der var en fantastisk stemning, også med 
sanglege. En rigtig dejlig dag. 
 
Sidst i november holdt vi juletræsfest for dagplejen, i hallen, 
med en dejlig stor tilslutning af forældre bedsteforældre og 
søskende. Vi var ca.80 voksne og 60 børn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi havde fået sponsoreret et dejligt stort juletræ af Elly og Niels 
fra Lysbjerg B&B, hentet og stillet op af 2 dagplejeres mænd og 
Kasper: stort arbejde, i skal have tak for hjælpen, uden jer 
havde vi vist ikke fået det træ op at stå.  

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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Godteposer sponsoreret fra Dagli’ Brugsen, som blev delt ud af 
store og små nisser. Vi siger tak for de sponsorerede ting. I år 
havde vi også Lucia piger på besøg, og nogle af dagplejebørnene 
gik også Lucia, Det var en kæmpe succes.  Helle havde lagt 
megen tid i forberedelserne. I år havde vi som noget nyt, hjælp i 
køkkenet. Stig og Birgitte, som altid er meget imødekomne og 
hjælpsomme, stod for æbleskiver og gløgg, det var en stor hjælp 
for os, tak skal i have. 
 
Og al den sne!!!! vi er rigtige glade for den, der er blevet bygget 
mange snemænd og kælket mange ture, men den gør det altså 
lidt svært for os dagplejer at komme rundt i byen, med en 
tvillingevogn og børn gående ved siderne fylder vi jo lidt, og det 
er langt fra alle fortov vi kan benytte, så I har nok set os gå på 
vejen en gang i mellem. Vi passer selvfølgelig meget på, og vi er 
rigtig glade for de refleks veste vi har fået. 
 
Vi har også fået arbejdet lidt med julegaver, og nu er julen og 
nytår vel overstået og vi ønsker alle et godt nyt år. og ser frem 
til endnu et år med masser af oplevelser med ”vores” børn ☺ 
   

Med mange hilsner dagplejerne i Vester Aaby 

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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Generalforsamling 

Bøgebjerg Idrætsforening 
  

Torsdag den 24. marts 2011 kl. 19  

i Bøgebjerghallens mødelokale. 

  

Dagsorden ifølge forretningsordnen. 

1. Valg af dirigent  

2. Formands beretning og godkendelse  

3. Hovedkasser fremlægger regnskab  

4. Valg:  

• Formand 2 år 

• Suppleant 1 år  

• 2 revisor, samt revisorsuppleant 1 år 

5. Indkomne forslag 

6. Eventuelt. 

  

Indkomne forslag, som ønskes behandlet, skal være 
formanden i hænde senest 24. februar 2011. 

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 håndboldafd. 

 
Håndboldsæsonen er i fuld gang, og vi kan se tilbage på en flot 
efterårssæson, hvor alle hold gjorde sig positivt bemærket. 
 
Vores damer i serie 3 lå på en flot 6. plads, da alle kampene var 
færdigspillet til jul. Herrernes 1. hold i serie 2 lå på en 4. plads, 
og 2. holdet i serie 3 sluttede på en rigtig flot 6. plads. 
 
Alt i alt tilfredsstillende, når man for herrernes vedkommende 
startede katastrofalt med 3-5 mand til træning den første 
måned, ligesom damerne var hårdt ramt af skader og 
spillerafgang.  
 
Især opstarten var ved at sætte ”kriller” ved herrernes trænere 
Rasmus Jensen og Mikkel Steffensen, da de absolut ikke havde 
regnet med så få spillere til træning. Grunden her lå også i 
alvorlige skader ved nogle af de ”faste” spillere, ligesom en 
enkelt prøvede lykken i Faaborg HK. Og det med succes, da 
Janus Nielsen har spillet flotte kampe for deres ynglingedivisions 
hold, samt på deres Fynsseriehold. 
 
Damernes træner Martin Sørensen har også skulle tage svære 
beslutninger, da damerne lige nøjagtigt er for lidt til 2 hold, men 
mange til et enkelt hold. Det har Martin dog løst på fornemmeste 
vis. Martins engagement til træning og i kampene er virkeligt 
bemærkelsesværdigt. Fantastisk at se en træner få så meget ud 
af sine spillere. Håndboldudvalget håber også MEGET, at vi kan 
”lokke” Martin til en sæson mere som træner for damerne. 

Industrivej 7, V. Aaby . DK-5600 Faaborg · Tel. +45 62 61 66 66 . Fax +45 62 61 66 36
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Igen i år kan vi prale med en fantastisk hjemmebane. Der er 
ikke ret mange ”små” klubber, som kan prale af en hjemmebane 
som vores. Ikke nok med, at vores fysiske rammer efterhånden 
er intet mindre end perfekte, men at der til kampene kommer så 
mange tilskuere er jo helt fantastisk. Der skal lyde en stor tak 
herfra for den kæmpe støtte man har vist ved hjemmekampene. 
Det gør helt sikkert en forskel og at spillerne giver sig en tand 
ekstra. 
 
Vintersæsonen byder fortsat på mange kampe og specielt 
lokalopgør, imod både Faaborg HK, Ollerup Skerninge, Faldsled 
Svanninge og Stenstrup. Så kig endelig forbi ”hulen” i 
Bøgebjerghallen og hjælp spillerne til sejr. 
 

Vi ses i Bøgebjerghallen. 
 

Håndboldudvalget Bøgebjerg IF 

Svendborgvej 331, 5600 Faaborg
Telefon 62 61 59 09
Fax 62 61 59 39
Mobil 21 45 28 59

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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KRAGE SØ 
DET DANSKE SPEJDERKORPS 

 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen, 

lørdag d. 9. april 

vil Krage Sø spejderne gerne invitere alle de mange, som trofast 
har hjulpet os i forbindelse med vores årlige loppemarked til en 

hyggelig sammenkomst i spejderhytten i Vester Aaby. 

Jeres store arbejde har som bekendt resulteret i, at vi sidste år 
kunne anskaffe os 2 nye sejlbåde, og det er vi meget glade for. 
Spejderne har sejlet i bådene, hver mandag og torsdag hele 
sidste sommer, og de sejler som en drøm……... 

Hvad der skal ske d. 9. april, er endnu ikke helt fastlagt, men vi 
synes, at det kunne være hyggeligt at mødes omkring noget 
andet end alt slæbe loppeting……. 

Nogen i forældregruppen har desuden snakket lidt om evt. at 
danne en Krage Sø støttegruppe, med navn, logo og T-shirts, 
f.eks. ”Bolværksmatroserne”, ”Krage Sø supporters”, ”Olderne”, 
”Slæberne”, eller ?????  - er det en ide, der skal arbejdes videre 
på??? 

Nærmere program med tidspunkt offentliggøres når vi er tættere 
på april. 

For Krage Sø bestyrelsen, Annette Boock 
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 Egnsfest 2010 
 
Herigennem vil vi fra 
egnsfestudvalget sige 
tusind tak for den store 
opbakning til egnsfest 
2010. Tak for 
engagement og godt 
humør. Så glade gæster 
giver kræfter og lyst til 
at arrangere en ny fest. 
 
Overskuddet fra festen 
blev efter ansøgning 
delt ud på fodbold-, 
håndbold- og 
gymnastikafdelingen, 
som tilsammen modtog 
godt 9.000 kroner. 
Bøgebjerg IF modtog 
som sidste år den 
væsentligste del af 
overskuddet. 
 

På gensyn til egnsfest 2011, den 29. oktober. 
 

På udvalgets vegne 
Marianne Steffensen 

 

Marianne Steffensen overrækker overskuddet 
fra Egnsfesten til Mikkel Steffensen fra 

håndboldudvalget, Britt Christoffersen fra 
fodboldudvalget og Majbritt Villebro fra 

gymnastikudvalget. 
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Info fra Badminton 
 
Vi vil lige starte med at gøre alle opmærksomme på at lørdag 
den 2. april, har vi klubmesterskab. Husk det nu, så vi igen kan 
få en sjov og festlig afslutning på sæsonen. 
 
Det har været en spændende halvsæson med mange nye spillere 
i ungdomsafdelingen og mange tilbagevendte spillere til 
turneringsrækkerne. 
 
Det er meget positivt med mange spillere, men der er også 
mange opgaver, der skal gøres i en forening som vores. Der skal 
passes dommerbord ved stævner, der skal køres til holdkampe 
og mange andre ting. Da vi jo alle kun har en vis mængde tid at 
bruge på frivilligt arbejde, er det godt, hvis vi er mange til at 
deles om de opgaver, der er.  
Så derfor vil vi gerne bede dig om at overveje, hvor lang tid du 
kan afsætte til at give en hånd med i de 7 måneder en sæson 
varer. Det bidrager til, at dit barn eller du selv har en rigtig god 
klub at spille i, og en klub som har overskuddet til at 
vedligeholde de gode ting og udvikle nye aktiviteter. 
Det er ikke en masse timer, du behøver at bidrage med - det 
kan måske være at stå for et hold, hjælpe til ved et stævne, 
hjælpe ved træningen, en klubaften eller andet.    
 
Den 20. december blev der traditionen tro holdt juleafslutning 
med en lille miniturnering med sort plastik på nettene, 
æbleskiver og sodavand til børnene og julefrokost til de voksne 
bagefter.  

TØMRERMESTER

TLF. 62 61 60 59
SVELMØGÅRDSVEJ 11 · V. AABY
Tlf. 62 61 60 59 · Bil 30 66 60 28
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Der var præmier til vinderne både i ungdomsturneringen og hos 
de voksne, som fik lidt chokolade til julen. De fine præmier til 
ungdomsspillerne, var sponseret af Dagli´ Brugsen. 
 
Vi har som tidligere nævnt fået mange nye spillere, og det 
betyder også, at vi har 3 børnehold i år og 3 senior/veteran hold. 
Holdenes aktuelle placering i tuneringen kan ses på www. 
boegebjerg-if.dk 
 
Når du så er inde og tjekke resultater, så slå lige et slag forbi 
halbooking og opret en profil. Det vil gøre tingene en del 
nemmere, hvis alle bliver oprettet. Som det er nu, er det nok 
kun ca. 25%, som er oprettet. Det gælder alle - både børn og 
voksne skal have deres egen profil. Hvis du ikke er så sikker i 
computer, kan du henvende dig til en fra udvalget og få hjælp. 
 
Vi håber, at vi alle får en god 2. halvsæson og 

 
 

HUSK KLUBMESTERSKABET 
LØRDAG DEN 2. APRIL. 

 
 

Mange sportslige hilsner 
   Badmintonudvalget 

                                 

Varmepumper · Ventilationsanlæg · Klima- & køleanlæg

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



18

Årsmøde i fodboldafdelingen 
 

Tirsdag d. 1. februar 2011 kl. 19.00 i Bøgebjerghallen. 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Formandens beretning 
3. Orientering om regnskab 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Debat 
6. Valg af bestyrelse (Der skal vælges en ny formand og 2 

nye udvalgsmedlemmer) 
7. Eventuelt 

 
Vi håber der er mange der vil møde op, så vi kan fortælle om 
hvad fodboldudvalget har arbejdet og vi kan få en god snak om 
klubbens visioner.  
 
Hvis der er nogle forslag eller andre punkter, som man ønsker, 
skal diskuteres på årsmødet er man velkommen til at kontakte 
formand (Britt Christoffersen) på email: blbc@email.dk eller på 
telefon: 2420 5394 
 

Der skal findes!!! 
 
Jeg har valgt at gå af som formand, efter 5 år i en afdeling, hvor 
vi har oplevet medlemsfremgang, og resultater. Der vil altid 
være tiltag der kan udvikles og der er brug for nye kræfter. 

Hele familiens Frisør
Tlf. 62 61 54 54
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Vi mangler også børnetræner og dametræner, så synes du vi har 
glemt at spørger dig, så skynd dig at kom, for du vil altid være 
velkommen. 
 
Alle piger og drenge fra årgang 2006 og jeres forældre!!! 

 
Sæsonen starter lørdag den 5. marts 2011 kl. 10 til 12. 

Ved Bøgebjerghallen. 
Vi leger lidt med bolden og snuser til fodbold. 

Vi byder på lidt til ganen efter legen. 
 
 

Herre Senior 
 
Vores herre senior er bidt af en gal bold og har derfor trænet 
hele vinteren ud, men de fejrer sæson starten for foråret lørdag 
den 22. januar med en træning fra 10:30 til 12, derefter varm 
suppe og møde i hallen. Vi stiller i år med 1 serie 4 hold og 1 
serie 3. hold 
 

 
 
Hold øje med opslag og hjemmesiden www.boebjerg-if.dk for 
træningstider og informationer. 
 

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



20

Fra Bøgebjergskolen 
din lokale skole, SFO og børnehave. 

 
DET DER KAN DE BARE PÅ VESTER AABY SKOLE!  
 
Vi er kommet godt i gang igen efter jul og nytår – nu under 
navnet Bøgebjergskolen – landsbyordningen i Vester Aaby. I 
årets løb skal vi også have ny skoleleder, - Eivin skal til 
Svanninge Skole, så vi får i stedet Jørn Christensen.  
 
I december havde vi 2 gode fællesarrangementer, hvor sang og 
musik var i fokus. Først d. 13.12, hvor der var Lucia-optog og 
julekoncert for børnehave og skole. Der mødte 370 tilhørere op, 
der blev beværtet med julegløgg, luciabrød mm.   
 

 
 



21

D. 21. december var vi alle i kirke, både dagpleje, børnehave- 
og skolebørn samt en masse forældre og bedsteforældre. Det er 
en rigtig hyggelig og højtidelig tradition at mødes der, inden vi 
siger god jul til hinanden. I år skinnede solen endda på sneen og 
gjorde Vester Aaby til en rigtig eventyrlandsby. I kirken var der 
krybbespil opført af skolebørnene, og for anden gang på bare en 
måned oplevede vi børn, der sang igennem højt og inderligt, - 
som kan alle tekster og som taler, så alle kan forstå det. Børn, 
som er dybt koncentrerede og engagerede, så vi alle (sikkert 
ikke kun bedstemødre) fik en klump i halsen. Og heldigvis er der 
lærere og pædagoger, der har overskud til at sætte det i værk. 
Jeg er sikker på, at vi her har startet 2 gode traditioner. 
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Det er dejligt med sådan en opbakning, og det er en fantastisk 
opmuntring til personale og bestyrelse, der arbejder hårdt for at 
få vores landsbyordning til at blive en succes og på at skabe den 
skole/institution, som er et vigtigt element i at få V. Aaby som 
lokalsamfund til at trives og blomstre. 
 
KONTAKT OS GERNE! Vi har også påbegyndt udarbejdelse af 
en række tiltag, som skal gøre opmærksom på os og fortælle, 
hvad vores tilbud i skole og institution går ud på.  
Kan I ikke vente på informationen, er man jo altid velkommen til 
at opsøge den. Vi er altid klar til en snak og en rundvisning, 
ligesom vi også gerne tager mod forslag og ideer. Så spørg 
gerne om det, vi ikke ved, at I gerne vil vide!  
Vi har i øvrigt fået kontakt med en landsbykoordinator, der skal 
hjælpe os med en samlet strategi mht. alle de gode initiativer, 
der er i V. Aaby i øjeblikket. Her tænker jeg på landsbyordning, 
den røde tråd, trafikregulering mv. Der bliver nedsat en 
styregruppe med henblik på at afholde et borgermøde senere på 
foråret. Så udover forældrearrangementer, møder, kurser, 
efteruddannelse og meget andet glæder vi os til det nye initiativ. 
 
Rigtig godt nytår fra alle i skole og institution! Gunild 
Vi træffes her: 
Gunild  72534470  gunha@faaborgmidtfyn.dk 
Eivin  72530364  eiro@faaborgmidtfyn.dk 

www.bogebjergskolen.skoleintra.dk 
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   Ses vi til løbetræning ?? 

 
   Vi løber fra Bøgebjerghallen 2 

gange om ugen 
+ 1 hjemmeopgave. 

 
Start mandag 21. Marts 

 
Begynderhold mandag og onsdag fra kl. 18.00 
(12 ugers program, vi starter med at løbe 1 min.) 

 
Hold 2: mandag og onsdag fra kl. 19.00 

(For dem der ønsker at holde den halve time ved lige,  
og/eller blive hurtigere) 

 
Hold 3: mandag og onsdag fra kl. 19.00 

(12 ugers program med 10 km som mål. 
Træneren løber ikke fast med, men er der ved start og slut) 

 
Hold 4: mandag og onsdag fra kl. 19.00 

(12 ugers program med ½ marathon som mål. 
Træneren løber ikke med, men er der ved start) 

 
KOM MED I BØGEBJERG LØBEKLUB HURTIGST MULIGT! 

 
Har du spørgsmål kontakt Pernille på tlf. 26 27 19 78 
Har du lyst til at blive træner, eller give en hjælpende hånd på et 
hold, høre jeg gerne fra dig. 

Sammen bygger vi professionelt
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Nyt fra gymnastik afdelingen 

 
2010 har været et turbulent år for gymnastikken. 
 
Vi måtte lukke springholdet pga. for få gymnaster, samtidig har 
der været stor tilslutning til børene holdet 3-6 år så der måtte 
lukkes for tilgang, børneholdet i hallen om torsdagen har ikke 
haft den tilslutning som vi havde ønsket. 
 
Vi har haft den samme tilslutning til voksen holdene. Det nye 
hold aerobic er blevet godt modtaget. 
 
Vi prøvede også med zumba, hvor 61 kvinder mødte op den 
første gang, men endte med kun at være mellem 12 og 15, der 
var mange der havde meldt sig til men glemte at møde op.  
 
Men den største udfordring har nok været den nye måde at blive 
tilmeldt til holdene, men sådan er det med alt nyt, vi kan trøste 
os med at næste år kører det bare der ud af. 

 
Jeg håber alle er blevet registret. 

 
Godt nytår gymnastik afd. 
Formand Jette Steensen.   

 

Bøgebjerghallens cafeteria
v/ Stig Nielsen

Bøgebjergvej 11, 5600 Faaborg
Tlf. 6261 6266 / Mobil 2180 4511
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Herover billede fra gymnastikopvisningen 2010 
 
 

Gymnastik opvisning den 27. marts 2011  
kl. 14.00 i Bøgebjerghallen 
Håber på stor opbakning 

Entre 25 kr. 

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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Store julegaver til ”den røde tråd”. 
 
I august 2010 indviede vi den første officielle del af ”den røde 
tråd” – en sanse- og aktivitetssti. Det blev en helt utrolig 
dejlig eftermiddag, hvor lokalbefolkningen i alle aldre deltog; 
nogle i barnevogn og andre med rollator eller i kørestol. Jacob 
Holm fra kommunen klippede den røde snor, hvorefter ca. 200 
mennesker begav sig ud på den 670 m lange sti – festligt anført 
af Kanonér-lauget i deres flotte uniformer. Undervejs passeredes 
de 3 fitnessmaskiner, som danner starten på en fitnesspark, en 
beachvolleybane, en petanquebane og en terrasse med 
borde/bænkesæt. Efter rundturen var der mulighed for at få 
kaffe og kage, hvorefter flere af skoleeleverne underholdt med 
sange. TAK for den store opbakning til arrangementet. 
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I efteråret fik vi plantet hæk omkring fitnessmaskinerne, således 
at man er lidt afskærmet fra vildfarende bolde på fodboldbanen, 
når man er i gang med træningen. Hækplanterne blev sponseret 
af Lars P. Strarup fra Møllegårdens Planteskole APS i Sdr.  
Højrup. 
 
Kort før jul modtog vi en skrivelse fra kommunen, hvori de gav 
os tilsagn på 125.000 kr. Etablering af motionsmødesteder er 
en del af Breddeidrætskommunesatsningen og er - udover af 
Faaborg-Midtfyn Kommune - støttet af Kulturministeriet 
samt af Nordeafonden. Pengene skal bruges til motorikbanen i 
skovområdet syd for fodboldbanen samt evt. endnu et par 
fitnessmaskiner, hvis der er penge til det også. Desuden modtog 
vi en check på 5000 kr. fra Skovgårds-fonden. Disse penge 
skal bruges til beplantning i området ved petanquebanen, idet vi 
regner med, at det kan skabe lidt mere læ og hygge i området. 
Det var 2 dejlige gaver at få her op til jul. 
 
Vi er meget taknemmelige for alle de midler, vi får tildelt fra 
forskellige fonde samt velvillige sponsorer. Men uden alle de 
mennesker, som har givet en hjælpende hånd med det praktiske 
arbejde i forbindelse med anlæggelsen, gik det ikke. Det er i alt 
blevet til 1285 frivillige arbejdstimer i løbet af året!  
TAK SKAL I HAVE! 
 

Hanne Borup 

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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Vester –Åstrup – Pejrup pensionistforening. 
 

Vi ønsker alle et godt nytår. 
 

Vi havde en rigtig dejlig juleafslutning i Øster Skerninge 
forsamlingshus torsdag d.9. december. 
Der var samlet 70 medlemmer til en god eftermiddag. 
Præsten læste gamle julehistorier, der blev grint og klappet, 
Liselotte spillede og vi sang og hyggede os. 
 
Vi havde julelotteri med rigtig mange sponsorgaver, vi siger tak 
til: 
Entreprenør Esben Grøndal, Gamskærgård Maskinstation, 
Hansen og Hellerup, Fyns Varmepumpecenter, Velværehuset, 
Korsvejens Blomster, Vester Skerninge Bilerne, Kik Ind, Åstrup 
Mølle, Lundely Glas, Lysbjerg Turistværelser, Hammer Hansen, 
Færgevejens Auto, Sydfyns Autocampere, Vester Åby 
Maskinstation, Konnerup & Co., Vester Åby Autoværksted, Ideal 
Line, Damas, Vester Åby EL.Teknik, Ulla Poulsen, Salon Miro, 
Sparrekassen Faaborg, Dagli’ Brugsen, Keramiker Mie Pedersen, 
Hans Ejner, Tømrermester Finn Juul Jørgensen, Bøgebjerghallens 
Cafeteria, Tømrermester Knud Krogh, C.O. Elektronik, 
Murermester Palle Jensen V. Åby A/S, B. J. Bogføring, Vester 
Åby Blik og VVS, Vester Aaby Inst. Forretning Henning Madsen, 
Hanne Drost, Aut. Kloakmester & Entreprenør Per Hansen, Hans 
Frost. 
 
Lige inden jul modtog vi meddelelse om Flemming Brandt’s død, 
det har berørt os alle dybt, han var en god ven, hjælper og altid 
i godt humør. Vore tanker går til Karla. Hilsen bestyrelsen. 

Vestergade 4, 5600 Faaborg
Tlf.  45 12 09 20
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Et nyt år er startet, og dermed også vores hyggeeftermiddage i 
Lysbjergparken, fra kl.14.00  til ca. 16.00, hver anden torsdag. 
 
  3. februar: Svend Åge Tommerup viser film fra det gamle  
                   Vester Åby. 
17. februar: Bent Hansen viser lysbilleder fra Grønland. 
  3. marts:   Pakkespil, medbring pakke, værdi 30 kr. 
 
Generalforsamling i Øster Skerninge Forsamlingshus, 
torsdag d. 17. marts kl. 14.00. 
 
Dagsorden ifølge lovene! 
 
Derefter er der underholdning med Bedemanden fra Kerteminde, 
han er meget sjov og hyggelig. Der sluttes med middag. 
Bussen kører retur kl. 19.00. 
 
Vi mangler en i Bestyrelsen! 
Vi håber der er en, som har tid og lyst til at hjælpe os. 
Interesseret så ring til Elly tlf. 62 61 56 77, også for spørgsmål 
om arbejdet, vi venter på din opringning. 
 
                               På vegne af bestyrelsen, Elly 
 
     
Den 17. maj har vi udflugt til Christiansborg - Snapstinget og 
Tivoli. 
 
 

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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Lokalområdet af i går. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 115 

Foto fra 1924 – Svendborgvej 419 
 

Til venstre brugsen.  
Huset i midten og gården bagerst blev revet ned  

for at give plads til gade gennembruddet i 1934-1935. 
 

Alle oplysninger findes på arkivet i 
Vester Aaby Sogns Folkemindesamling. 

 
Vester Aaby Folkemindesamling holder åbent kl. 10.00 – 12.00 

den 1. lørdag i hver måned, dog ikke i juli og august. 
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INFORMATION FRA BØGEBJERG IF 
 
For at få indlæg i bladet kræves medlemskab af foreningen, er du ikke 
allerede aktivt medlem af foreningen, kan du blive passivt medlem, 
henvendelse kan ske til et af medlemmerne i bestyrelsen eller 
udvalgsformændene. 
 

HUSK 
BØGEBJERGFESTEN 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 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 

Støt også Bøgebjerghallens 
Cafeteria, han støtter os.

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

Hjemmeside: 
boegebjerghallen.dk 



TIL  OPSLAGSTAVLEN 
 

JANUAR MARTS APRIL 
30.01.2011 kl. 12.00 

Håndbold Herrer Serie 2 
Bøgebjerghallen 

03.03.2011 kl. 14.00 
Pensionistforeningen 

Lysbjergparken 

02.04.2011 
Badminton 

Klubmesterskab 
30.01.2011 kl. 13.00 

Håndbold Damer Serie 3 
Bøgebjerghallen 

05.03.2011 Kl. 10-12 
Folkemindesamlingen 

Præstegårdsvej 12 

02.04.2011 Kl. 10-12 
Folkemindesamlingen 

Præstegårdsvej 12 
30.01.2011 kl. 14.00 

Håndbold Herrer Serie 3 
Bøgebjerghallen 

05.03.2011 
Fodbold Piger og Drenge 

Sæsonstart 

 

 
FEBRUAR 

 10.04.2011 
DEADLINE 

BØGEBLADET 
01.02.2011 kl. 19.00 
Fodbold – Årsmøde 

Bøgebjerghallen 

17.03.2011 kl. 14.00 
Pensionistforeningen 
Generalforsamling 

 

03.02.2011 kl. 14.00 
Pensionistforeningen 

Lysbjergparken 

20.03.2011 kl. 12.00 
Håndbold Herrer Serie 2 

Bøgebjerghallen 

27.04.2011 kl. 19.00 
Lokalrådsmøde 

Præstegårdsvej 12 
05.02.2011 Kl. 10-12 
Folkemindesamlingen 

Præstegårdsvej 12 

20.03.2011 kl. 13.00 
Håndbold Damer Serie 3 

Bøgebjerghallen 

 

30.01.2011 kl. 12.00 
Håndbold Herrer Serie 3 

Bøgebjerghallen 

20.03.2011 kl. 14.00 
Håndbold Herrer Serie 3 

Bøgebjerghallen 

 
MAJ 

06.02.2011 kl. 13.00 
Håndbold Damer Serie 3 

Bøgebjerghallen 

21.03.2011 
Løb – Sæsonstart 
Bøgebjerghallen 

07.05.2011 Kl. 10-12 
Folkemindesamlingen 

Præstegårdsvej 12 
06.02.2011 kl. 14.00 

Håndbold Herrer Serie 2 
Bøgebjerghallen 

24.03.2011 kl. 19.00 
Generalforsamling  

Bøgebjerg IF 

17.05.2011 
Pensionistforeningen 
Udflugt til København 

17.02.2011 kl. 14.00 
Pensionistforeningen 

Lysbjergparken 

27.03.2011 kl. 14.00 
Gymnastik opvisning 

Bøgebjerghallen 

25.05.2011 kl. 19.00 
Lokalrådsmøde 

Præstegårdsvej 12 
23.02.2011 kl. 19.00 

Lokalrådsmøde 
Præstegårdsvej 12 

30.03.2011 kl. 19.00 
Lokalrådsmøde 

Præstegårdsvej 12 

 

 

HUSK at følge med på 
Foreningens hjemmeside 

www.boegebjerg-if.dk 


