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Nyt fra formanden i
Bøgebjerg Idrætsforening
Årets generalforsamling er afholdt med godt 10 fremmødte. Ikke nær
så mange som sidste år, hvilket jeg håber på er et tegn på, at
medlemmerne er tilfreds med det, der sker i idrætsforeningen. Det er
vigtigt for en bestyrelse, at der kommer medlemmer, som giver deres
syn på foreningen og evt. nye ideer. Vi er selvfølgelig ikke en større
forening end at det er muligt at snakke sammen til dagligt, men
alligevel er det en rar fornemmelse, når der er et godt fremmøde.
Ved generalforsamlingen valgte vores kasserer at gå af, da hun har
fået en kasserer post et andet sted. Rigtig kedeligt, at vi endnu engang
skal skifte kasserer, hvilket har gjort vi, måtte tage til efterretning,
hvad der gør vi ikke kan holde på vores kasserer. En ting som vi helt
sikkert ved, er når regnskaberne skal samles, hvilket er en hård nyser,
og tager mange timer. Derfor har vi, med samtykke fra
generalforsamlingen besluttet, at vi vil købe os til denne ydelse, samt
til at lave hovedkassens regnskaber, i hvert fald frem til vi finder en
anden løsning. Vi har lavet en aftale med Betina Jensen, BJ Bogføring,
at hun i år varetager denne opgave.
Det meste af idrætsforeningen er gået på sommerferie, men 2 grupper
er først lige startet op igen. Fodbolden er godt i gang med store
forventninger til sæsonen. De har fået ny formand, Christian Beer
Hummelgaard, som de seneste 2 år, har været næstformand, så mon
ikke han løser opgaven til Ug. Men han skal bydes hjertelig velkommen
som formand, og jeg ser frem til at godt samarbejde med ham.
Løberne, tæller nu omkring 40, som jeg synets er rigtig flot er omkring
4 uger henne i deres træningsforløb. Pernille gør det ganske godt, og vi
må jo sige, at også hun har gang i en afdeling i udvikling. Tillykke med
det Pernille, og vi siger en stor tak for dit store arrangement, som du
byder ind med.

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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Landsby udviklingen er i fuld gang¸ vi er en by, der hele tiden rykker
os og som jeg skrev en smule om i sidste udgave af Bøgebladet, er der
gang i et udvalg, som vil forsøge, at bidrage til denne udvikling.
Styregruppen er nedsat, og i denne gruppe sidder: Gunner Lassen, fra
Ideal/Bago-Line, som repræsentant for erhvervslivet, Torkil Jensen,
Præst, Susanne Schnell, Tina Thorsing fra Bøgebjergskolens bestyrelse,
Kirsten Simonsen fra Lokalrådet og jeg selv fra idrætsforeningen. Lige
nu er vi ved at lave et oplæg, til et borgermøde, hvor vi glæder os, til
at hører alle jer borgeres ønsker og fremtids visioner for vores landsby
og omegn. Som borger er vi selv med til at bestemme, hvad vores
landsby skal i fremtiden. Ikke mindst om vi skal sove en Tornerose
søvn, eller om vi skal stå på lokomotivet. Hold øje med når vi byder til
borgermøde.
I Bøgebjerg idrætsforening er vi også afhængig af de mange frivillige.
Hvis alle disse mennesker ikke står der og er villige til at ofre deres
fritid for andre, ja så havde vi ikke en idrætsforening. Derfor vil jeg
meget gerne som foreningens formand selv sige tak til disse, men også
opfordre alle, til at huske på - disse frivillige gør en forskel for
idrætsforeningen. Husk at et klap på skulderne kan være guld værd.
Hvis du sidder derude og også gerne vil gøre en forskel, så husk der
også er plads til dig i vores team.
Rigtig god sommer til alle.
Britt Christoffersen

Nyt fra lokalrådet
Vi har desværre måtte sige farvel til Birgitte Hansen, som ikke ønskede
genvalg til generalforsamlingen. Vi takker for alle de gode timer vi har
haft, og ønsker hende alt godt fremover.
Vi kan med stor glæde fortælle, at vi til generalforsamlingen, fik valgt
to nye medlemmer ind i bestyrelsen for lokalrådet. Vi siger velkommen
om bord til Niels Krogh og Niels Mouritzen og glæder os til et godt og
produktivt samarbejde.
Vi er sammen med andre borgere gået i gang med at lave en
udviklingsplan. Mere herom senere.
Vores plads oppe midt i byen, som vi har døbt Skt. Hans plads, ligger
desværre uberørt hen, men vi arbejder på at der kommer til at ske
fremskridt i løbet af i år. Vi vender tilbage med oplysninger, så snart vi
har noget.
Hvis der nu skulle sidde en borger i lokalområdet, med et ønske om
forbedringer eller andet, som man ønsker hjælp til, så tøv ikke med at
komme i Abildhuset den sidste onsdag i hver måned fra kl. 19-20.
Der vil lokalrådet, være at finde.
Med varme hilsner fra lokalrådet
Formand Kirsten Simonsen
Mobilnr. 22896746

Av min nakke!

Vi tilbyder alt landbrugsarbejde
Græsslåning · Slamsuger og spuler kombineret
Nyhed! Presning og pakning af småballer 40-60 kg

V.Åby Maskinstation ApS
SVENDBORGVEJ 339 · VESTER ÅBY · 5600 FÅBORG

TELEFON 6261 6795 · BIL-TELEFON 2091 6132
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Zoneterapi & Massage

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!
LANDSFORENINGEN

DANSKE
MASKINSTATIONER

Rolighedsvej 27, Vester Aaby · Tlf. 6261 6727 · Mobil 2924 3202 · www.ullapoulsen.dk
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Puslinge gymnasterne 2011

Gymnastik opvisning 2011
Så er gymnastik sæsonen forbi der var over 150 samlet i hallen til
opvisningen, vi siger tak for den store opbakning igen i år. og en tak til
Sparekassen Faaborg for t-shirts til alle gymnasterne samt alle
sponsorerne for de fine gaver, der blev udloddet på indgangsbilletten…

Vi starter næste sæson i uge 38.
Tid og sted bliver oplyst i næste Bøgeblad.
Næste sæson bliver også med ny kasserer da Ejnar Christoffersen er
stoppet efter mange års tro tjeneste, vi siger tak for godt samarbejde.
Og vi byder velkommen til Jacob Rasmussen som vores nye kasserer.

Vi mangler til følgende hold til næste sæson:
Hjælper over 14 år til puslinge gymnasterne (4-5 år)
Instruktør (18 år) til et dans/rytme mixhold (6-8 år)
Instruktør (18 år) til et spring hold for øvede fra 7 kl.
Hvis dette var noget du ville bruge lidt fritid på
Så ring til Jette Steensen 61167965.
Vi kan tilbyde gode træningsforhold, kursus, uddannelse der er
relevant for dig, vi er et kanon positivt team, der vil byde dig
velkommen i Bøgebjerg IF gymnastik afd. Så tøv ikke.
Vi har brug for netop dig.

Springholdet 2011
Vi ønsker alle en rigtig god sommer
Gymnastik udvalget.

Sammen bygger vi professionelt
6
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Bøgebjerg fodbold
Fodboldsæsonen er i gang! Alle vores hold er startet op og i gang med
forårsturneringerne.
Vi har fået nogle nye trænere til de små årgange (U5 og U7) og det
samme gælder vores nye dame senior 7-mands hold. Vi håber dog at vi
også kan komme til at glæde os over flere spillere, så hvis I kender
nogen med en skjult fodboldspiller gemt indeni, håber vi at I foreslår
dem at kigge ned til en træning. Vi har i denne sæson ud over de
ovennævnte hold, et U12 mix-hold samt vores 2 herre senior hold.
Vi er altid klar på at lave nogle løsninger for dem der falder uden for
disse grupper så tag endelig kontakt til os, hvis I føler at vi mangler et
hold.
Vi har jo også fået ny formand. Efter mange gode år med Britt ved
roret har jeg overtaget tjansen med håb om at kunne gøre det lige så
godt. Vi i fodboldafdelingen vil gerne takke Britt for hendes store
indsats gennem årene, vi er glade for at vi stadig har hende inden for
”gribe fat i” afstand.
Vi har fået opdateret hjemmesiden så man nu kan finde alle
træningstider samt numre på vores trænere derinde.
På vegne af fodbolden i Bøgebjerg IF.
Christian Hummelgaard

Vester Aaby – Aastrup og Pejrup Pensionistforening.
Generalforsamling
Vester Aaby - Aastrup og Pejrup Pensionistforening har afholdt
generalforsamling i Ø. Skerninge forsamlingshus. 51 medlemmer
mødte op. Den nye bestyrelse består af:
Formand
Ole Simonsen
Næstformand
Elly Nielsen
Kasserer
Poula Hansen
Medlemmer: Else Carlsen, Eva Hansen, Vagner Nielsen,Lilian Jensen
Supp. og Idrætsansvarlig Leo Holm tlf. 22520244
Suppleant
Gunnar Jensen
Johannes Thinggaard, Henning Madsen
Revisorer
Revisorsuppleant og fanebærer Ib Dam
Udflugt den 17. maj til København
Vi starter kl.7.15 og fortsætter til Christiansborg, hvor der er
rundvisning, frokost i snapstinget, dernæst går turen til tivoli.
Kl.17.00 kører vi til Køge vandrerhjem og spiser aftensmad samt en
kop kaffe, derefter sætter vi atter kursen mod Fyn.
Banko – Krolf - Hockey
Bankospil hver onsdag i Bøgebjerghallens Cafeteria kl. 19.00.
Vi har fine gevinster så mød op til en spændende aften.
Vi giver kaffen, hvis I husker koppen.
Der spilles krolf ved Abildhuset hver torsdag kl.14.00 og søndag
kl.10.00.
Som noget nyt vil Leo Holm prøve at starte op med hockey tirsdag
aften - også ved abildhuset kl.19.00.
Kom og se om det var noget der kunne fange jeres interesse.
På bestyrelsens vegne Ole Simonsen

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

Varmepumper · Ventilationsanlæg · Klima- & køleanlæg
8

9

Nyt fra Bøgebjerg Volley.

Bøgebjerg volley tvillinger på elitekurs.

Foråret er endelig kommet og det betyder samtidig at indendørs
sæsonen lakker mod enden.

Resultatmæssigt har det været en fantastisk sæson især for vores Mix
hold, med en 2 plads ved Fynsmesterskaberne og en sejr i DGI Galla
Turneringen som de to højdepunkter.
Ungdoms og Kids holdene har haft nogle gode turneringer, men lider
lidt under manglende tilslutning til træningerne. Det samme gør sig
gældende med dame og herre senior der i år begge har spillet i serie 1.
Vi håber den kommende Beach sæson kan bringe træningslysten
tilbage og hvem ved? måske lokke nogle nye spillere til.
Man er i hvert fald velkommen til at prøve sig selv og os af, i sandet. Vi
spiller på Beach volley banen bag skolen, hver tirsdag kl. 18.00.
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Bøgebjerg Ifs volley afdeling har de sidste mange år vidst at der blandt
ungdomsspillerne var to unge drenge med et særligt talent for det
teknisk svære volley spil.
De to er nu blevet til unge mænd, og talentet er nu åbenlyst for alle.
Rasmus og Frederik Villebro, er 18 årige tvillinger med potentiale til at
gå hele vejen i deres sport. Deres store force er som kant angribere,
her har de en styrke i smaschen som er ud over det sædvanlige.
Således har de sidste år forstærket Skårup IF danmarksserie hold i en
sådan grad at de rykkede op i 1 Division.
Det er dog tvivlsomt om Skårup IF kommer til at spille der, da de
kommer til at mangle spillere der kan begå sig på dette niveau.
Potentialet har de to dog vist.
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En snak med drengene afslørede at de startede som 10 årige i det der
dengang hed Pejrup GF, nu Bøgebjerg IF
Her spiller de i øvrigt stadig på vores bedste Mix hold og har været en
stærkt medvirkende årsag til at vi har taget guld og sølv ved de
seneste to Fynsmesterskaber.
Om fremtiden udtaler tvillingerne at den er lidt usikker, de har lyst til
udfordringer på højeste niveau, men det kræver nok et klubskifte til
f.eks. en af de store klubber i Odense.
Og der er jo også en uddannelse der skal passes.
Træning på elite niveau er mere krævende og specialiseret og så er det
ikke tabu at kritisere sine medspillere, det er derimod nærmest et must
for derigennem at gøre hinanden bedre.
På spørgsmålet om hvem der egentlig er den bedste volleyspiller at de
to peger de hver især på……….sig selv!.
Og det er da heller ikke nemt at afgøre, især ikke for udenforstående
da de to ligner hinanden temmelig meget.
Uanset hvem der nu måtte være den bedste er der dog ikke tvivl om
én ting:

Stor applaus på Bøgebjergskolen
- landsbyordningen i V. Aaby
www.bogebjergskolen.dk

I skrivende stund mærker vi stadig suset efter et helt specielt årsmøde
d. 7. april. Foruden bestyrelsens årsmøde havde vi nemlig premiere
på en film om vores skole, SFO og børnehave. Ole Petersen, far til
David i 3. kl., har brugt en masse timer til at filme på skolen, og det er
blevet til en super flot skildring af hverdagen hos os. Det er en helt
anden måde at præsentere os på, som giver nuværende og nye
forældre en helt unik chance for at kigge inden for ”murene” og se alt
det spændende, der foregår på Bøgebjergskolen.
Filmen kan ses på skolens hjemmeside, og der er også et link, så man
kan downloade den.

Bøgebjerg Ifs volley er stolt over at have været med til at få Rasmus
og Frederik så stærke, og at de samtidig er to yderst sympatiske unge
mænd gør os ikke mindre stolte.
På Bøgebjerg Ifs vegne.
Michael Pasch

Ole får overrakt en Oscar-statuette

Bøgebjerghallens cafeteria
v/ Stig Nielsen
Bøgebjergvej 11, 5600 Faaborg
Tlf. 6261 6266 / Mobil 2180 4511
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Dagli’Brugsen
Dagli’Brugsen
Vester Aaby
Vester Aaby

Svendborgvej 419 · Tlf. 62 61 56 20
Svendborgvej 419 · Tlf. 62 61 56 20
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Den røde løber var ude, og der var boblevand og popcorn, som det
hører sig til ved en premiere. Efter filmen holdt institutionsleder Gunild
Hansen tale og overrakte Ole en Oscar-statuette, og der var stor
applaus fra de ca. 80 fremmødte – meget stort og flot arbejde. Får
man ikke lyst til at gå i skole og børnehave hos os efter at have set
denne film, så får man vist aldrig lyst til at gå i skole.
På bestyrelsens årsmøde blev skolens nye leder Jørn Frans
Christensen også præsenteret og taget godt imod. Jørn kommer fra
Pontoppidanskolen i Brobyværk og skal starte 1. august, men er
allerede nu ofte på skolen, hvor vi samarbejder om næste års
planlægning. Samtidig med at Jørn starter, stopper jeg og flytter til mit
nye job som viceinspektør på Svanninge Skole, hvor vi også er i gang
med planlægningen af næste skoleår, så for både Jørn og jeg er der
tale om lidt delt tjeneste frem til sommerferien.

Jørn og Gunild lige inde premieren på Oles film

Næste skoleår:
Som landsbyskole er det også vigtigt at kunne tilbyde moderne
undervisning, der tager hensyn til, at der er mange måder at lære på
(læringsstile). Det er noget, vi har kørt kurser i i løbet af skoleåret
2010-11, og som vi nu gerne vil gøre til en mere fast bestanddel af
undervisningen. Samtidig er vi nødt til at se nøje på vores budget, så vi
både kan drive en ”billig” skole, men samtidig også en god og innovativ
skole, som kan holde på og tiltrække elever fra lokalområdet.
Da vi ikke har parallelklasser, tænker vi næste år i naboklasser, altså
1. – 2. kl.; 3. – 4. kl. og 5. – 6. kl. som tre hold (1. – 2. kl. kan
udvides med 0. kl.). Det giver os mulighed for at sætte to lærere på
hvert hold i den overvejende del af lektionerne, hvilket giver bedre
muligheder for at arbejde med læringsstile, undervisningsdifferentiering, forskellige holdinddelinger fx efter køn, faglighed,
arbejdsmåder osv. Samtidig bliver elevernes sociale miljø mere
udfordrende, og det giver bedre muligheder for at finde passende
samarbejdspartnere og legekammerater.
Til gengæld må vi så samlæse naboklasserne i nogle timer, hvor man
så kan arbejde med fx læsetræning, skriftlig træning,
diktatforberedelse og diktater, opgaver på pc, tal- og regnetræning,
fortælletime, oplæsning, oplæg til emnearbejde osv. Her er læreren
alene med holdet hjulpet af en voksen, som ofte vil være en pædagog.
Alt i alt regner jeg med, at holdene samlæses i 1/3 af lektionerne og
undervises af to lærere eller i egen klasse i 2/3 af lektionerne. Foruden
fordelen ved at kunne tilbyde undervisning med to lærere i mange
timer, betyder ordningen, at vi kan tilbyde alle klasser vejledende
timetal. Herudover er der motion til alle elever hver dag samt
morgensang for alle hver dag.
Dette bliver så de sidste ord fra mig i dette medie, og jeg vil gerne
benytte lejligheden her til at takke af for halvandet spændende og
udfordrende år i chefstolen og ønske Bøgebjergskolen alt godt i
fremtiden.
Eivin Rød

Alt i det nyeste udstyr
Reparation af alle bilmærker
6224 4004
☎
v/ Claus W. Clemmesen · Sterrebyvej 51 · Hundstrup · 5762 Vester Skerninge · cwc@cwc.dk
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FRA BØRNEHAVE OG SFO
I børnehave og SFO nyder vi foråret. Det er så dejligt endelig at slippe
for flyverdragter, der er slidt op efter den hårde vinter. Et af de sikre
forårstegn er, at børnene gerne vil blive ude hele eftermiddagen. De
har kronede dage på de dejlige legepladser og ved Skovfutten i
Bøgebjergskoven.
I børnehaven arbejder vi med forskellige temaer iht. læreplanerne. Så i
anledning af påsken benytter vi lejligheden til at fremstille masser af
optimitisk gul påskepynt, og der er klippet masser af gækkebreve.
Efter påske skal vi i gang med endnu et spændende tema, nemlig 3
uger med en masse indianeraktiviteter. Der skal fremstilles indianer
- beklædning, - teepee’er, - smykker, - sange, - eventyr, - mad.
Det hele sluttes af d.18. maj, hvor vi får besøg af en rigtig indianer.
Han skal lære os stammedanse og sange og til slut skal han lave mad
til alle – inkl. forældrene.
Torsdag d. 19. maj er endnu en festdag. Der har vi nemlig
BEDSTEFORÆLDREDAG i børnehaven. Det er altid rigtig hyggeligt at
hilse på alle bedster’ne og se, hvem der ligner hvem.
Andre højdepunkter er, når dagplejerne kommer på besøg i
børnehaven, som de gør hver måned. Vi er glade for vores gode
kontakt, som er med til at give børnene nogle trygge overgange og
bevare deres kontakt til dagplejerne.
God overgang har vi også til skolen, hvor de kommende
børnehaveklassebørn er på besøg hver fredag, så de er trygge ved
skolen og ved at gå i skole, når de skal starte til august.
I det hele taget synes vi, at vi er kommet godt igennem dette første år
som landsbyskole. Vi synes, at vi har haft nogle gode arrangementer,
som sikkert allerede er traditioner, og at vores daglige samarbejde
fungerer godt.
I juni skal vi arbejde med vikingeprojekt sammen med skolen og
deltager også i den fælles afslutning onsdag d. 22. juni.
Så vi kommer langt omkring i de kommende måneder og håber, at
børnene får en masse gode oplevelser.

På Kometen (SFO) har vi også mærket forårets kriblen.
Fra at have brugt skolens gymnastiksal næsten alle eftermiddage til
diverse boldlege, vores eget bordtennis, filmdage samt Kreativ-rummet
til kreative udfoldelser i løbet af vinteren er aktiviteterne nu inviteret
udenfor med Store Sjippedag, Løbehjulsdag, rulleskøjter, fodbold,
bålmad, hængekøjer, hulebygning m.m.m.
Vi har i skrivende stund en gækkebrevs-klippekonkurrence, hvor bl.a.
bedste vers bliver præmieret og ser allerede nu frem til at skulle på 3.
klassernes traditionelle afslutningstur i slutningen af maj.
Vi afholder også fælles grill-aften i juni for alle børn og forældre.
Vi vil for resten rigtig gerne i kontakt med evt. ældre mennesker, der
har lyst til at starte en skak-interesse sammen med nysgerrige børn.
Vi har lokaler, skakspil, børn og kaffe/te på kanden og har brug for en
engageret og tålmodig person med lidt mere end begynderkendskab til
spillet,
- og én til to timer om måneden i efterårssæsonen til overs.
Interesserede må meget gerne ringe til Marianne Bruslund på
formiddage ml. Kl. 9-11.30 på tlf. 72 53 41 36 el. på Kometens telefon
72 53 44 76 om eftermiddagen.
Masser af glade forårshilsner fra alle i børnehave og SFO
Marianne og Gunild

Industrivej 7, V. Aaby . DK-5600 Faaborg · Tel. +45 62 61 66 66 . Fax +45 62 61 66 36
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Den røde tråd
Den røde tråd

Dette billede er fra den nye motorikbane, der i skrivende stund er ved
at blive
sat op.
nednye
på motorikbane,
den røde tråd der
og prøv
banen.stund er ved
Dette
billede
er Kom
fra den
i skrivende
at blive sat op. Kom ned på den røde tråd og prøv banen.

BØGEBJERGFESTEN
BØGEBJERGFESTEN

Der er godt gang i planlægningen af dette års Bøgebjergfest, der
fholdes
fredag
19. august ogaf
lørdag
august 2011,
a
Der
er godt
gangden
i planlægningen
detteden
års 20.
Bøgebjergfest,
derhvor de
fleste
traditioner
vil blive
holdt i og
hævd,
så den
som20.
børnediskotek,
fholdes
fredag den
19. august
lørdag
august 2011, hvor de
a
morgenbord,
høvdingebold
, sponsorcykelløb,
fleste
traditioner
vil blive holdt
i hævd, så somtraktorringridning
børnediskotek, og
fællesspisning
med helstegt, sponsorcykelløb,
pattegris.
morgenbord, høvdingebold
traktorringridning og
fællesspisning med helstegt pattegris.
Hold øje med foreningens hjemmeside og opslag i hallen og
Dagli’Brugsen.
Hold
øje med foreningens hjemmeside og opslag i hallen og
Dagli’Brugsen.
Program og omtale vil komme i næste nummer af Bøgebladet.
Program og omtale vil komme i næste nummer af Bøgebladet.

Bøgebjerg IF-håndbold
Så er sæsonen 2010/2011 overstået. En alt i alt god sæson med
masser af god træning og kampe i Bøgebjerghallen.
Vores dame- og herreseniorhold har virkeligt budt på god håndbold,
hvilket tydeligt kunne ses på hjemmekampene, hvor opbakningen fra
tilskuerne nærmest har været massiv. Der er ikke ret mange klubber i
serie 2 og 3, som kan prale med en sådan kulisse til hjemmekampene.
Det er virkeligt flot, og gør helt sikkert også, at spillerne lige giver sig
de sidste procent.
Med hensyn til næste sæson er trænersituationen helt på plads. Martin
Sørensen fortsætter som træner for dameholdet, og på herresiden
fortsætter Mikkel Steffensen som spillende træner og nu med Steen
Andersen som ”træner/styrmand” på sidelinjen. Endvidere har Jean
Bøgelund tilbudt at hjælpe til træning i opstartsperioden. Oskar
Kragegaard vil igen være holdleder på herrernes 2. hold, godt hjulpet
af Peter Juul Jørgensen. Så vi forventer os virkeligt meget af den
kommende sæson og ser meget frem til opstarten i medio august, hvor
det nøjagtige opstartstidspunkt vil fremgå på hjemmesiden.
Til slut en stor tak til hele håndboldudvalget, frivillige, Stig og Birgitte
for et fantastisk samarbejde sæsonen igennem.
Vi ses til næste sæson ☺
Håndboldafdelingen Bøgebjerg IF
Dametræneren har ordet
Så er sæsonen slut for denne gang, den første med mig som træner,
hvilket har været en kanon oplevelse og stor udfordring. Vi startede
træning i august, hvor det ikke så alt for lyst med hensyn til spillere.
Der var en del som stadig spillede fodbold, og det gjorde så, at der ikke
var så mange til træning, og at vi allerede fra starten måtte trække 2.
holdet. Men da fodbolden sluttede kom der gradvis flere spillere til

Svendborgvej 331, 5600 Faaborg
Telefon 62 61 59 09
Fax
62 61 59 39
Mobil
21 45 28 59
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træning og der kom rigtigt godt gang i træningen og vi var til tider så
mange, at det var svært at vælge nogen fra til kampene. Undervejs var
det tydeligt, at folk lige skulle ”lære hinanden at kende” på banen. 1.
halvdel af sæsonen sluttede vi på en godkendt 6. plads. Vi havde nogle
svære kampe bl.a. i Landspokalen, hvor vi tabte til et godt serie 2-hold
og i Fynske Cup, hvor vi tabte til et tophold fra serie 1. Men begge
kampe kæmpede vi flot og viste fantastisk moral.
Efter jul måtte vi desværre sige farvel til nogle spillere, hvor det igen
var ærgerligt, at vi ikke havde et 2. hold, men gudskelov fik vi også
tilgang af et par stykker, som igen havde fundet skoene frem. Det var
tydeligt, at vi havde lært hinanden bedre at kende, og vi sluttede på en
flot 3. plads, med samme point som holdet på 2. pladsen. En rigtig god
2. halvdel og særdeles godkendt, og hvor hjemmebanen i
Bøgebjerghallen var en klar force for os, da der var fuldt hus hver
gang, og vi forblev ubesejrede på hjemmebanen.
Konklusionen på 2010/2011 må være, at vi blev et bedre hold som
sæsonen skred frem. Vi har alle lært noget nyt og har meget at lære
endnu, men vi ved, hvor vi skal starte til næste sæson. Nu er
sommeren på vej, og der er tiltrængt pause. Så kan vi få håndbolden
lidt på afstand og lade op til en ny sæson. Jeg glæder mig allerede til
den nye sæson og til at se jer igen.
Og til slut vil jeg gerne sige til alle som evt. har lyst til at spille
håndbold. Kom endelig op forbi! Vi har plads til alle ☺

gang i træningen, og turneringen startede. Da 1. halvsæson sluttede,
kunne vi se tilbage på en godkendt indsats, hvor der både blev vundet
og tabt kampe. Igen var vi desværre hårdt ramt af alvorlige skader,
som gjorde at 1.- og 2. holdet til tider måtte stille lettere amputeret. 2.
halvsæson blev en smule bedre, og der blev spillet mange gode og
tætte kampe. 1. holdet spillede fantastisk, men havde desværre et par
”udfald”, hvor vi tabte nogle ”dumme” kampe, og hvor vores
bundniveau var for lavt. 2. holdet kæmpede en brav kamp sæsonen
igennem og det blev her til både sejre og nederlag. Når man tager
opstarten og skadessituationen i betragtning, så er hele sæsonen
meget godkendt. Spillerne skal have stor ros for indsatsen specielt i 2.
halvdel af sæsonen, som blev ”kronet” med en fantastisk sejr over
Hery67, som indtil de mødte os i Bøgebjerghallen var ubesejrede og
klart tophold i serie 2. De havde ikke regnet med en sådan kulisse i
Bøgebjerghallen, og at skulle møde et så godt hold, som var 100 %
klar og skadesfri.
Jeg ser MEGET frem til næste sæson, hvor Steen Andersen skal træne
sammen med mig. Hvis vi kan holde os skadesfri lover det virkeligt
godt.
God sommer til alle, og kom endelig op i hallen, hvis du har lyst til at
spille lidt bold. Vi har plads til ALLE.
Mikkel Høirup Steffensen, herretræner Bøgebjerg IF

Martin Sørensen, dametræner Bøgebjerg IF
Herretræneren har ordet
En godkendt sæson 2010/2011 er slut. Der er blevet slidt og slæbt til
træning og i kampene, og nu er der tiltrængt pause til spillerne og
trænerne.
Opstarten i august 2010 var nærmest katastrofal. Der var stort set
ingen spillere til træning, hvilket skyldtes at en del stadig spillede
fodbold, svære skader, ligesom et par stykker var flyttet pga.
studieopstart rundt omkring i Danmark. Men lidt efter lidt kom der godt
E:
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Vester Åby Autoværksted
v/ Jesper J. L. Hansen

Tlf. 62 6163 46
Svendborgvej 401 • 5600 Faaborg
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Egnsfest 2011
HUSK allerede nu at Egnsfest
sætte kryds 2011
ved lørdag den 29. oktober, hvor
årets egnsfest løber af stabelen.
HUSK allerede nu at sætte kryds ved lørdag den 29. oktober, hvor
år får vi løber
besøgafafstabelen.
tre velspillende og velsyngende musikere fra
årets Iegnsfest
Jylland. De hedder CALIFORNIA og vil levere en forrygende aften.
I år får vi besøg af tre velspillende og velsyngende musikere fra
Jylland. De hedder CALIFORNIA og vil levere en forrygende aften.

Årets V.Å.P.’er
Også i år skal vi kåre ”Årets V.Å.P.’er” i forbindelse med egnsfesten.
Vi i egnsfestudvalget skal ikke undlade at gentage Torkil Jensens
opfordring til at stemme på en person fra lokalområdet, der fortjener at
blive kåret som ”Årets V.Å.P.’er”.
Nærmere omkring indsendelse af forslag i ”Bøgebladet” i august
måned.
Venlig hilsen
Egnsfestudvalget

En hilsen fra Bøgebjerghallens Cafeteria
Vi vil fra Bøgebjerghallens cafeteria gerne sige tak for denne sæson. Vi
har været igennem nogle store ombygninger hvoriblandt køkkenet også
har indgået. Vi har fået rykket kiosken en smule således, at køkkenet
er blevet større og det trives vi rigtig godt i. Nu begynder vi så småt at
lukke ned, da de forskellige idrætsgrene på nær fodbold slutter deres
sæson. Vi vil selvfølgelig holde åbent i kiosken til fodboldkampene.

Nærmere om køb af billetter i ”Bøgebladet” i august måned.
Nærmere om køb af billetter i ”Bøgebladet” i august måned.
Med ønsket om en God Sommer og På Gensyn!
Egnsfestudvalget
Annette Boock
Med ønsket om en God Sommer ogSvendborgvej
På Gensyn!329 ‐
Aastrup
Egnsfestudvalget
Smykker & brugskunst
5600 Faaborg
Telefon: 62 60 22 98
Mobil: 20 76 73 75

Lundely Glas

Værkstedet er åbent efter aftale ‐ Bestillinger modtages ‐ Kurser
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Der vil dog stadig være mulighed for at få rørt sig i hallen ved enten
badminton eller zumba. Man vil kunne leje badmintonsbaner mandag,
onsdag og torsdag. Ring nærmere om dette til halinspektøren på
mobilnr. 21804511.
Vores zumbahold danser hver fredag kl. 15.30 til 16.30, hvor alle er
velkomne, betaling sker fra gang til gang (kr. 35,00). Vi glæder os til
at ser jer alle igen efter en forhåbentlig dejlig sommer.
De bedste hilsener fra Stig og Birgitte, Bøgebjerghallens Cafeteria.

Vester Aaby Inst. Forretning

Svendborgvej 413, V. Aaby . 5600 Faaborg
Tlf. 62 61 64 82 . Biltlf. 40 57 24 82
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Solen skinner, vandet klukker, blæsten suser i håret…………

KRAGE SØ

DET DANSKE SPEJDERKORPS
Sæt allerede nu kryds i kalenderen,

Krage Sø spejderne – både for små og store.
lørdag d. 9. april
Der har været spejdere i Vester Aaby siden midt i 50-erne, og vi er der
vil Krage
Sø spejderne
alle despejderhus
mange, som
endnu.
Vi holder
stadig til i gerne
vores invitere
”gode gamle”
på trofast
har
hjulpet
os
i
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loppemarked
til en
Bøgebjergvej 5 - tæt ved skolen.
hyggelig sammenkomst i spejderhytten i Vester Aaby.
Spejderlivet handler om kammeratskab, friluftsliv, udfordringer,
Jeresskæg
storeog
arbejde
har som bekendt resulteret i, at vi sidste år
ansvar,
ballade.
kunne anskaffe os 2 nye sejlbåde, og det er vi meget glade for.
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- som har
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i alderenhver
8 – 11
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hver onsdag
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16.00 til 17.30 i spejderhuset. Vi har det sjovt sammen og arbejder

kort,der
kompas
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GPS,
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påikke
bål,helt
bygger
tårnemen
af rafter,
medHvad
skal ske
9. april,
er mad
endnu
fastlagt,
vi
lærer
førstehjælp
og
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synes, at det kunne være hyggeligt at mødes omkring noget

Nu starter sejlersæsonen, og Krage Sø søspejderne sejler igen hver
mandag og torsdag kl. 18 – 21 fra Fjellebroen havn.
Vi har 2 nye superseje J22 sejlbåde, samt en Svendborgjolle af lidt
ældre dato. De ligger yderst på broen ved legepladsen i Fjellebroen
Havn.. – Og vi har lige nu plads til flere spejdere i bådene……..
Vi kan tilbyde masser af frisk luft, et godt kammeratskab, sjove
oplevelser, udfordringer, weekendture, skæg og ballade og meget
mere.
Hvis du er 11 år eller mere, og har lyst til at prøve at være med, så
ring til Eric Kenworthy tlf. 20 85 55 61, eller duk op på Fjellebroen
havn mandag eller torsdag kl. 18.30. Husk regntøj, gummistøvler og
varmt tøj. Du kan låne en redningsvest.
Mere information på www. kragesoe.dk

andet end alt slæbe loppeting…….
Vi har plads til flere - for jo flere vi er, jo sjovere er det at være med.
RingNogen
til Thomas
Ravn tlf. 28 45
48.
i forældregruppen
har60
desuden
snakket lidt om evt. at
danne en Krage Sø støttegruppe, med navn, logo og T-shirts,
Vi har
også
plads til flere voksne i”Krage
gruppen.
Det gælder ”Olderne”,
både voksne,
f.eks.
”Bolværksmatroserne”,
Sø -supporters”,
kunne tænke
sig
at
være
ledere
for
en
gruppe
spejdere,
- og også
som”Slæberne”,
eller ????? - er det en ide, der skal arbejdes videre
voksne
som
bare
gerne
vil
give
en
hånd
med
en
gang
imellem,
f.eks. i
på???
forbindelse med, at bådene skal i vandet, eller til vores store årlige
Nærmere program
med tidspunkt offentliggøres når vi er tættere
loppemarked
i september.
på april.
Hvis du er interesseret i at være en del af vores gruppe, så se mere på
For Krage
Sø bestyrelsen,
Annette
Boock
og kontakt
Thomas Ravn
tlf. 28
45 60 48,
www. kragesoe.dk
Erik Kenworthy tlf. 20 85 55 61 eller Annette Boock tlf. 20 76 73 75.
Vi har altid brug for flere - både børn og voksne.

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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Nyt fra badminton
Den 2. april blev der afholdt klubmesterskab i Bøgebjerghallen for både
ungdom og seniorer.
Stævnet startede kl. 11 og sluttede kl. 17 med pizza til alle ungdomsspillerne, uddeling af medaljer til vinderne og lodtrækning om
sponsorpræmier fra Sporten, Dagli´ Brugsen og Sparekassen Faaborg.
Seniorerne fik også spillet en masse gode kampe, og her var der vin til
de bedste. Der deltog desværre ikke ret mange motionister i stævnet,
men der blev dog afviklet kamp i mix. Dagen blev for seniorernes
vedkommende afsluttet med æggekage i cafeteriaet lørdag aften.
Vindere i ungdom blev:
U9 Herre single: Martin Doan. 2. plads: Allan Doan
U9 Herre double: Martin Doan/Jannick Skov
U11 Single: Nicolaj Kjær Jensen
U13 Herre single: Tobias Tofte Rasmussen
U13 Dame single: Maja Schmidt Jensen. 2. plads: Trine Christoffersen
U13 Dame double: Maja Schmidt Jensen/Nina Pedersen
U13 Mix: Maja Schmidt Jensen/Tobias Tofte Rasmussen
U17 Herre single: Søren Bo Andersen
Vindere ved seniorerne blev:
Herre single: Nicklas Simonsen. 2. plads: Søren Bo Andersen
Herre double: Nicklas Simonsen/Andrew Rosendal
2. plads: Jan Bruun/Kim Hansen
Dame double: Susanne Schmidt Jensen/Hanne Borup
Mix double: Sussi Ann Andersen/Søren Bo Andersen
2. plads: Hanne Borup/Alf Lerche
Mix double motion: Lone Kruse/John Hansen

På foreningens hjemmeside www.boegebjerg-if.dk ligger den komplette
stilling for klubmesterskabet, og der er også billeder fra dagen. Vi vil
også gerne takke Hanne Jensen for styring af dommerbord gennem
hele dagen.
Gennem sæsonen er der blevet spillet turnering for både ungdom og
senior, og resultaterne af disse anstrengelser er som følger:
U13B
blev nr. 4 med 2 point
blev nr. 3 med 3 point
U13Piger
Senior B
blev nr. 3 med 15 point
Veteran HB+40
blev nr. 5 med 2 point
Veteran +50
blev nr. 6 med 1 point
Nu er sæsonen slut og foråret er godt i gang, lige om hjørnet venter
sommeren.
Tak til alle dem som har fået tingene til at glide gennem sæsonen,
håber at I alle er klar igen, når vi kommer til august, og en ny sæson
skal i gang.
Med hensyn til den nye sæson mangler vi i skrivende stund trænere til
begge vores ungdomshold, så kom bare ud af busken, hvis du har en
lille træner siddende i maven.
Vi ønsker alle en god sommer.
Badmintonudvalget

Tillykke til alle.

Hele familiens Frisør
Tlf. 62 61 54 54

TØMRERMESTER

TLF. 62 61 60 59
SVELMØGÅRDSVEJ 11 · V. AABY
Tlf. 62 61 60 59 · Bil 30 66 60 28
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Vester Aaby Sogns Folkemindesamling
Foreningen har afholdt generalforsamling den 10. februar 2011 med et
ganske pænt fremmøde. Poul Erik Lundsfryd ønskede ikke genvalg. I
stedet for blev Birthe Banke, Pejrup indvalgt i bestyrelsen.
Formand Frede Madsen orienterede om årets aktiviteter, og indkøb af
nye nødvendige elektroniske ting.
På grund af øget tilgang af medlemmer, og flere solgte eksemplarer af
”Stavn” – endte foreningen med en kassebeholdning - næsten, som
året før. Meget tilfredstillende.
Bogen ”Stavn”, som foreningen sælger hvert år, kostede kr.85,00 i
2010. Husk, at det er noget billigere at købe igennem os end ved
detailforretningerne i Faaborg. Også fremover !!!
Det seneste nye var, at de DVD´er fra 1970´erne, som foreningen har
solgt de seneste 6 år – nu i februar 2011 er udkommet i en ny
forbedret udgave. Svenåge Tommerup har lagt stemme til, og Mogens
Lysholt har redigeret, designet og produceret de 2 nye DVD´er.
Byggeriet af Fritidscenteret er udeladt (findes nu på en separat DVD).
Der er indlagt mange nye klip. Deriblandt mere fra ”Kragesøspejderne”.
Interessen og salget har allerede været enormt stort. Især efter de
blev vist ved Pensionistforeningens møde den 3. februar 2011.
For dem, der i 1970´erne var børn i Børnehaven på Præstegårdsvej
eller som var aktiv spejder, har gensynsglæden været et stort hit – her
ca. 35 år efter. Foreningen sælger de nye, DVD´er
”Landsbyliv i 70´erne – V.Aaby og Pejrup” bestående af DVD 1 & 2 for
kr. 75,00 pr. stk.
På bestyrelsens vegne
Kasserer/arkivleder Gerda Nielsen – Tlf.: 6261 5229
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Lokalområdet af i går.
INFORMATION FRA BØGEBJERG IF

Lokalområdet af i går.

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.

B 114
Foto fra 1924 – Industrivej 5
B 114
Udsigt fra vindmøllen.
Damas,
bagerst5fra venstre skolen,
FotoForrest
fra 1924
– Industrivej
Svendborgvej 415, kirken, Svendborgvej 409a, 405 med udhus og
420,
2 gårde påForrest
2. skolen,
Præstegårdsvej
og Strandvejen
Udsigt fra
vindmøllen.
Damas, bagerst
fra venstre
Svendborgvej 415, kirken, Svendborgvej 409a, 405 med udhus og
Alle oplysninger
findes påogarkivet
i
420, 2 gårde
på Præstegårdsvej
2.
Strandvejen
Vester Aaby Sogns Folkemindesamling
Præstegårdsvej
12, Vester
Aaby. i
Alle
oplysninger findes
på arkivet
Vester Aaby Sogns Folkemindesamling
Vester Aaby Folkemindesamling
holder
åbent
kl. 10.00 – 12.00
Præstegårdsvej 12,
Vester
Aaby.
den 1. lørdag i hver måned, dog ikke i juli og august.

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.

Vester Aaby Folkemindesamling holder åbent kl. 10.00 – 12.00
bolig
den 1. lørdag i hver måned, dogSæt
ikkedin
i juli
ogtil
august.

Sæt
din
salg
ved bolig
Bolig til
Fyn...
Sæt din
bolig
til
salg ved Bolig Fyn...
salg ved Bolig Fyn...
så er salget allerede
så
er salget
halvt
i mål...allerede
så er salget
allerede
halvt i mål...
halvt i mål...

Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
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62
62
62

61
61
61
61

25
25
25
25

10
10
10
10

··
·
·

Fax
Fax
Fax
Fax

62
62
62
62

61
61
61
61

19
19
19
19

Bolig
Bolig Fyn
Fyn Faaborg
Faaborg
21
·
8
Bolig
Fyn Faaborg
21
· Torvet
Torvet
8·
· 5600
5600
Bolig
Fyn Faaborg
21
· Torvet
8 · 5600
21 · Torvet 8 · 5600

Faaborg
Faaborg
Faaborg
Faaborg

·
·
·
·

faaborg@boligfyn.dk
faaborg@boligfyn.dk
faaborg@boligfyn.dk
faaborg@boligfyn.dk

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.
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TIL OPSLAGSTAVLEN
MAJ
07.05.2011 kl. 10-12
Folkemindesamlingen
Præstegårdsvej 12
17.05.2011
Pensionistforeningen
Udflugt til København

JUNI
3-5.06.2011
Krage Sø Spejdergruppe
Divisionsturnering
04.05.2011 kl. 10-12
Folkemindesamlingen
Præstegårdsvej 12

JULI
01.07.2011
DEADLINE
BØGEBLADET
02.07.2011 - lukket
Folkemindesamlingen
Præstegårdsvej 12

18.05.2011
Børnehaven
Besøg af Indianer
19.05.2011
Børnehaven
Bedsteforældredag
25.05.2011 kl. 19.00
Lokalrådsmøde
Præstegårdsvej 12

23.06.2011
Krage Sø Spejdergruppe
Sct. Hans aften
den gamle grusgrav ved
plejecentret

2.-9. juli 2011-04-16
Krage Sø Spejdergruppe
Sommerlejr Thurøbund

29.06.2011 kl. 19.00
Lokalrådsmøde
Præstegårdsvej 12

27.07.2011
Intet møde
Lokalrådet

Faste ugedage:
Tirsdage kl. 19.00
Hockey – Pensionistforen
Præstegårdsvej 12
Onsdage kl. 19.00
Banko – Pensionistforen.
Bøgebjerghallen
Torsdage kl. 14.00
Krolf – Pensionistforen.
Præstegårdsvej 12
Fredage kl. 15.30
Zumba
Bøgebjerghallen

AUGUST
19.-20. august 2011
Bøgebjergfest
Program i næste blad
27.-29. august 2011
Krage Sø Spejdergruppe
Rantur

11. september 2011
Loppemarked
Krage Sø Spejdergruppe

Søndage kl. 10.00
Krolf – Pensionistforen.
Præstegårdsvej 12

OKTOBER
29. oktober 2011
Egnsfest
Bøgebjerghallen

SEPTEMBER

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

