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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, Faaborg 
Tlf. 62 61 55 21 

Mail: vol-formand@boegebjerg-if.dk 
 

Kasserer 
BJ Bogføring v/Bettina Jensen 

 
Suppleant 

Kasper Hougaard 
Svendborgvej 415b, 1. b, V. Aaby 

Tlf. 20 76 19 11 
Mail: kasperhougaard@msn.com 

 
 
Redaktør og layout 
Annette Biilmann 
Skadegårdsparken 11, Vester Aaby 
Tlf. 62 61 52 92 
Mail: albiilmann@gmail.com 
 
 
 

 
 
 
 

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 

Christian Beer Hummelgaard 
Øvre Hillerslev 4, 5750  Ringe 

Tlf. 31 17 85 07 
Mail: beerlund@gmail.com  

 
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., Faaborg 

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

 
Trykkeri:   
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Bøgebjerg Idrætsforening 
 
Vi har jo været rigtig heldige i år, med en god forsommer, og 
mon ikke det fortsætter. 
Den dag i marts, da jeg så de første løbere fra Bøgebjerg 
Idrætsforening, blev jeg ikke bare stolt over vi har en god 
træner, men ikke mindst ALLE de der var kommet for at løbe. 
Der var over 30 som ville løbe, ikke bare vildt, men over vildt. I 
dag tæller løbe afdelingen over 45 deltager og jeg må sige, jeg 
er rigtig stolt når de sådan kommer løbene forbi.  
I bestyrelsen har vi derfor også besluttet at der skal nedsættes 
et udvalg for løbe afdelingen, så de på lige fod med de andre 
idrætsgrene, får eget ansvar og mulighed for at udvikle sig.  
 
På www.halbooking.dk, vil det nu være muligt at betale med alle 
slags betalingskort, på opfordringer fra medlemmerne. Det er 
vigtigt at alle bruger systemet så godt de kan, og skulle der 
opstå problemer, er det bare at kontakte os, så vil vi kunne 
hjælpe jer. Det letter os rigtig meget i de enkelte afdelinger og 
jeg håber alle medlemmer af Bøgebjerg Idrætsforening vil blive 
glade for at kunne tilmelde og betale denne vej. Så ingen ”våde” 
girokort fra Bøgebjerg Idrætsforening mere.  
Husk at man skal melde hver enkelt familie medlem ind. Det er 
en gang at gøre det og så er det bare at melde sig til de ønsket 
aktiviteter. 
 
Der er lagt en vejledning på foreningens hjemmeside 
www.boegebjerg-if.dk, som guider dig igennem hvis du er tvivl 
om hvordan du gør. Vi står også altid til rådighed med en 
hjælpende hånd. Det er vigtigt at alle bruger systemet, så vi kan 
bruge mere tid på det vi nemlig helst vil – IDRÆT. 

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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Fodbold 
 
Så er forårssæsonen slut! Og sikke en det har været. 
 
Herre senior: 
To helt forskellige historier fra hvert af vores herrehold. Serie 4 
holdet har hele efteråret måtte kæmpe for at holde sig oppe i 
serie 4, med flere afbud pga. skader og andre forhold er det dog 
lykkedes dem at blive oppe, dog kun lige med nød og næppe da 
de er det første hold over stregen. 
 
En helt anden historie er tilfældet med klubbens serie 3 hold der 
i teorien var med til det allersidste. Et nederlag i næstsidste 
runde afgjorde dog reelt muligheden for oprykning men en flot 
stor-sejr over det ubesejrede tophold fra Tved på hele 7-2, satte 
et flot punktum for en flot halvsæson. Vi takker for den flotte 
opbakning til vores hold og håber at den vil fortsætte. 
 
Dame senior: 
En placering i bunden af rækken men dog med nogle fine skalpe 
undervejs. Vores damer sluttede denne halvsæson af med 9 
point hvilket er et flot resultat. Sejre over Jordløse og Korinth 
samt 3 uafgjorte kampe er at finde bag de 9 point, forhåbentlig 
bliver det endnu flottere næste år. 
 
U12 drenge og piger: 
En hård sæson resultatmæssig. Med kun en enkelt sejr endte 
holdet på en sidsteplads men i mange af tilfældene var det 
heldet der manglede. Trods flere gode kampe har vi ofte måtte  

Til generalforsamlingen blev det besluttet, at vi i Bøgebjerg 
Idrætsforenings bestyrelse har en regnskabsansvarlig, som 
betaler regninger og har den øvrige kontakt til vores 
regnskabskyndige, som er Bettina Jensen. Beslutningen blev 
taget, da vi ofte ser vores hovedkasserer opgiver i løbet af kort 
tid, og vi mener det vil være bedst for foreningen med en der 
sidder der i længere tid, og dermed også har en større indsigt. Vi 
glæder os til et godt samarbejde med Bettina og siger tusind tak 
til Kurt Andersen, som var klar til at tage ansvaret på 
idrætsforeningens vegne.  
 
Som noget helt nyt til august – september, vil skolen, sfo og 
idrætsforeningen forsøge sig med ”IDÆT PÅ TVÆRS” for alle 
elever på Bøgebjergskolens 0. til og med 3. klasse.  
Idræt på tværs vil foregå om tirsdagen fra kl. 13.30 til 15.00, 
hvor der vil være idræt i alle former og bevægelse på en sjov 
måde så alle kan være med. Lige nu er vi i gang med et 
samarbejde med Ollerup gymnastik højskole, som tænker det i 
deres uddannelse for kommende idrætsleder. Men meget mere 
om det senere på året. Vi håber på et godt samarbejde med 
Ollerup Gymnastik højskole, hvis vores projekt kommer til at 
passe ind i deres forløb. 
 
Glæder mig rigtig meget til at se alle fra lokalsamfundet til vores 
alles Bøgebjerg fest, i dagene den 19.-20. august. Udvalget har 
lagt et hele nyt program for dagene, så kom og bak dem op. 
 

Rigtig god sommer til alle 
 

Britt Christoffersen 
Bøgebjerg Idrætsforening 

Dagli’Brugsen
Vester Aaby

Svendborgvej 419 · Tlf. 62 61 56 20

Dagli’Brugsen
Vester Aaby

Svendborgvej 419 · Tlf. 62 61 56 20
Industrivej 7, V. Aaby . DK-5600 Faaborg · Tel. +45 62 61 66 66 . Fax +45 62 61 66 36
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U9 drenge: 
En lidt hård sæson da de til deres stævner har mødt 
modstandere der alle var et år eller 2 ældre end dem selv. De 
har dog vundet nogle kampe og fået lidt succes på den 
bekostning. Vi starter op næste år med dette hold i en U8 række 
i stedet så de forhåbentlig møder mere retfærdig modstand. I er 
mere end velkomne til at tage jeres barn med ned og 
prøvetræne, vi har to dygtige trænere der gerne tager mod flere 
friske drenge der vil prøve fodbolden af. 
 
I kan finde informationer om de enkelte holds trænere på 
hjemmesiden www.boegebjerg-if.dk ved at klikke på fodbold – 
træningstider. 
 
I må gerne kontakte træneren eller formanden hvis i har nogle 
spørgsmål.  
 
På gensyn til en forhåbentlig lige så god efterårssæson. 
 

På vegne af fodboldafdelingen. 
Christian Hummelgaard 

 

se bolden ramme træværket i stedet for nettet. Heldigvis vandt 
holdet en lille trøstepræmie i form af en tur til U21 EM hvor vi 
var oppe og se Danmark-Hviderusland i et vip-event der blandt 
andet bød på et holdbillede med landsholdsmålmand Thomas 
Sørensen (se billede). Vi starter op igen til næste år som et U13 
hold og håber at se nogle nye ansigter da vi desværre mister 
nogle spillere. 
 

 
 

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 

MURERMESTER
PALLE JENSEN V. ÅBY A/S
Rolighedsvænget 11 · V. Åby · 5600 Faaborg
Tlf. 6261 6898 · Mobil 2021 7598 · 2120 2598 · Fax 6261 6798

Hele familiens Frisør
Tlf. 62 61 54 54
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Badminton & Løbeklubben 
 

Mandag den 15. august 2011 
  

Sæsonstart Løbeklubben  
kl. 18.00 og 19.00 

  
Tilmelding badminton 

Ungdomsspillere (under 18 år) fra  
kl. 19.00 – 19.30 
Seniorspillere fra  
kl. 19.30 – 20.00 

  
Mød op og benyt dig af Sporten’s gode tilbud. 

 
Vi har truffet aftale med Sporten fra Svendborg, 

der stiller op i Bøgebjerghallen fra kl. 17.30,  
hvor der vil være mange gode tilbud på  

løbetøj, badmintonudstyr, løbe & badmintonsko, 
med store besvarelser.  

(Ekstra rabat denne aften).  
Så mød op og gør et godt køb, og støt samtidig en 

af vore gode sponsorer. 

Kandidater til ”Årets V.Å.P’er” 
 
Så er det tredje år vi skal have udpeget og kåret ”Årets V.Å.P’er” 
i forbindelse med egnsfesten. 
 
Du kender garanteret en person, der fortjener et ekstra 
skulderklap for sit engagement i lokalområdet? 
 
Kom med dit forslag på nedenstående kupon: 
 
Forslag ______________________________ 
 
Begrundelse _________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 
Indsendt af: 
Navn: _____________________________________ 
 
Adresse:___________________________________ 
 
Kuponen sendes eller afleveres senest 10. september 2011 til: 
Torkil Jensen, Præstegårdsvej 11, Vester Åby 
Tina M. Bruus, Svendborgvej 280, Åstrup 
Lars Bo Biilmann, Skadegårdsparken 11, Vester Åby. 
 
Bøgebladet udleveres til ca. 900 husstande i Vester Åby, Åstrup 
og Pejrup.  
Det giver rigtig mange borgere mulighed for at komme med 
forslag, og derfor opfordrer vi dig til, at du også husker din 
nabo og din genbo på at aflevere kuponen.  

Sammen bygger vi professionelt
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Vi takker Skovgaard fonden for 4000 kr. til gymnastik oplevelser 
I vil hører mere her om.  

 
Vi søger stadig en instruktør og hjælper til  

spring gymnastik,  
er der nogen der har mod på det, så hold jer ikke tilbage 

 Ring for mere info. 
Jette Steensen 61 167 965 

 
Vi ønske jer alle en rigtig dejlig sommer. 

Vi ses til sæson start uge 38 
Hilsen hele gymnastik afd.  

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

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

Sommer Hilsen fra gymnastikken 
 

Gymnastik opstart uge 38 
Se dag og tidspunkter ved gymnastik start 

På hjemmesiden eller ring 61 167 965 
 
 

Gymnastik og leg på skolen 3-4år 
Dorthe Rasmussen 

Hjælper søges skal være 14 år eller voksen 
 
 

Gymnastik og leg på skolen 5-6 år 
Dorthe Rasmussen 

Hjælper søges skal være 14 år eller voksen 
 
 

Rytme og gymnastik damer på skolen 
Maja C Lund 

 
 

Aerobic på skolen 
Line Rasmussen 

 
 

Herre gymnastik på skolen 
Ejner Kristoffersen 

 
 

Gymnastik og leg i hallen   
Catherine Jensen og Tim Kristensen 
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Alt i alt ser vi frem til sæsonopstarten.  
Som altid er ALLE velkomne til at komme op i Bøgebjerghallen 
og få en snak med de respektive trænere, hvis de gerne vil i 
gang med at træne og spille.  
Eller bare kom op og træn med. Alle er velkomne  
 
Opstartstidspunkt og træningstider vil fremgå af hjemmesiden 
www.boegebjerg-if.dk. 
 

Vi glæder os til at se jer alle igen. Fortsat god sommer. 
Håndboldafdelingen Bøgebjerg IF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bøgebjerghallens Cafeteria 
 
Så begynder den nye sæson så småt og vi glæder os til at se jer 
alle igen her i Bøgebjerghallens cafeteria.  
 
Vi nærmer os samtidig den årlige egnsfest, hvor vi igen i år vil 
stå med en 2-retters menu. Denne vil kunne ses i hallen, som 
opslag i Dagli’ Brugsen og på Bøgebjerg-If's hjemmeside 
www.boegebjerg-if.dk på et senere tidspunkt. 
 

På gensyn fra Stig og Birgitte 

Bøgebjerghallens cafeteria
v/ Stig Nielsen

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

Bøgebjerg IF Håndbold 
 

Efter en lang sæson 2010/2011 skal sommeren nydes i fulde 
drag, da den nye sæson 2011/2012 pludseligt begynder at 
nærme sig. 
 
På damesiden vil Martin Sørensen igen år være træner, hvilket vi 
ser meget frem til. Martin er en kanon god træner, og vi er 
lykkelige for, at han vil træne i år igen. Vi håber meget på, at vi 
kan holde ham i klubben flere år frem. Vi er lidt i tvivl om 
hvorvidt der skal tilmeldes 1 eller 2 hold, da damerne er mange 
til kun 1 hold, men for få til 2 hold. Men vi håber meget på lidt 
tilgang så vi igen kan stille med 2 hold, imod sidste års ”enlige” 
damehold.  
 
På herresiden er der ”mange om buddet” i år. Steen Andersen 
skal være træner sammen med Mikkel Steffensen, som sidste år 
stod i spidsen for herrerne sammen med Rasmus Jensen, som i 
år desværre er flyttet til Odense pga. studier. 
 
Vi glæder os MEGET til det ”nye” samarbejde med Steen 
Andersen, som jo er mangeårig spiller i klubben, men ny træner. 
På grund af meget markarbejde i opstarten er Steen dog 
forhindret i at træne, men der har ingen ringere end Jean 
Bøgelund tilbudt sin assistance. Jean er også et meget kendt 
ansigt i klubben, både som spiller og som træner på 
ungdomssiden og seniorsiden. Oskar Kragegaard står igen i år i 
spidsen for 2. holdet.  
 

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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Vi har været i gang i nogle uger nu - og allerede nu er vi mange 
der kommer hver tirsdag kl. 18:00 og spiller i 2-3 timer. Der er 
nye ansigter hver tirsdag – erfarne spillere som nybegyndere. 
Alle er velkomme til at komme og være med, og med en bane 
mere er der rig mulighed for at træne – øve og blive fortrolig 
med spillet. 
 

Vel mødt til beach-volley i Bøgebjerg Idrætsforening. 

…..Sidste øjeblik…..fra Volley-afdelingen 
 
Vi har netop fået penge fra Faaborg-Midtfyn Kommunes 
Landdistrikspulje 1. ansøgningsrunde 2011. 
 
Volley afdelingen har søgt støtte til at få etableret endnu en 
beach-volley bane. 
 
Landddistrikspuljen har støttet afdelingen med kr. 25.000. 
 
Baggrunden for at de har ydet denne støtte er: 
 
”Det vurderes, at det vil være med til at styrke klubben og 
lokalmiljøet, når klubben kan afholde konkurrenceaktiviteter”.  
 

TAK 
 
Med en ekstra bane, vil der komme endnu mere gang i beach-
volley’en i Vester Åby – I Bøgebjerg Idrætsforening.  
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Bøgebjergfesten 2011 
 
Ju-hu nu nærmer tiden sig til Bøgebjergfesten. Den løber af stablen 
den 19. og 20. august.  
 
Fredag den 19. august gentager vi succesen fra sidste år og tilbyder 
fællesspisning. Tilmelding på Tlf. 61 67 12 70 /Lotte. 
 
Derefter er der børnediskotek og børnene kan få  
farvet hår, og der er salg af sodavand, slik og chips. 
 
I mens kan forældrene hygge sig og der kan købes kaffe og kage/øl og 
vand, og ikke mindst tilmelde sig den store fest lørdag aften. 
 
Lørdag den 20. august starter traditionen tro med gratis morgenbord, 
sponsoreret af Dagli’ Brugsen. 
 
Der vil være masser af underholdning for hele familien hele dagen. 
Diverse boder og åbent værksted samt kunstprojekt vil være at finde 
på pladsen. 
 
Der skal igen i år være høvdingebold, hvor vi håber på samme store 
interesse i år som sidste år med vandrepokal til det vindende hold.  
Tilmelding kan ske til: Helle Gertsen Tlf.50815180 helst i uge 31. 
 
Vores traditionsrige sponsorcykelløb kører om eftermiddagen. Tag godt 
imod når vores trofaste og forhåbentlig nye cyklister kommer og søger 
sponsorater. Der vil i år være vandrepokaler til vinderne i børneklassen 
til og med 14 år og voksenklasse. 
 
Veterantraktorerne underholder os med traktorringridning, og 
Tårnfalkene viser deres motorcykler, og giver en køretur. 
 
Lørdag aften er der fest med fællesspisning – 
helstegt pattegris, musik og dans.  
Der kan købes øl, vand og vin. 
Priser: Voksne 125 kr. Børn 50 kr.  
Tilmelding på Tlf. 61671270/Lotte.  
 
Musikken vil i år blive leveret af bandet: Rock Stalkers, det er et lokalt 
band der spiller blandet musik, så vi får rørt danseskoene. 
 

Glæd jer…. Det gør vi… Hilsen festudvalget. 

 

 

Program for 
Bøgebjergfesten 

19. og 20. august 2011 
 

 
Fredag den 19. august: 
Kl. 18.30 Fællesspisning i telt 2 for forældre       Pris 25,- kr. 

og børnene der skal til diskotek      pr. pers. 
Tilmelding skal ske på tlf. 6167 1270/Lotte 

Der kan købes øl og vand til spisningen. 
Efterfølgende vil der kunne købes kaffe, te og kage. 

Kl. 19.00 Kom og få håret sat eller få farve i      Pris 10,- kr. 
Kl. 19-22 Børnediskotek i telt 1 på pladsen      Pris 25,- kr. 
 (Børn til og med 7. klasse) 
 Der vil kunne købes sodavand, slik og chips. 
 
Lørdag den 20. august: 
Kl. 9 – 10 Gratis morgenbord 
Kl. 11.00  Turnering i Høvdingebold 
Ring i uge 31 og tilmeld Jeres hold på tlf. 5081 5180/Helle 
Kl. 14.30  Sponsor Cykelløb 
Kl. 15.30 Køreture med Tårnfalkene 
Kl. 15.45  Veterantraktorerne ankommer 
Kl. 16.00  Veterantraktorerne Ringridning – Bøjden Ferguson Klub. 
Kl. 19.00  Fællesspisning med helstegt pattegris. 
 Levende musik ved orkester Rock Stalkers 
 Prisoverrækkelse fra cykelløb og høvdingebold. 
Billetter skal købes i forsalg på tlf. 6167 1270/Lotte 

eller på pladsen fredag aften. 
Pris voksne 125,- kr. – pris børn 50,- kr. 

 
På pladsen vil der ligesom de foregående år være opstillet hoppeborg, 
fiskedam, rendegraver til øl/vand-oplukning, ”Det muntre køkken”, bod 
med salg af øl, vand, slik, chips. 
Vi får også i år besøg af Krage Sø Spejdergruppe. Den røde tråd, 
Gruppen bag Landsbyudvikling, Ulla Poulsen og nogle lokale kunstnere 
vil også være at finde på pladsen.  
Ligesom sidste år vil der i år også være mulighed for at udfordre sit 
kreative gen, da vi skal have skabt endnu et kunstværk.  



18 19

Bøgebjerg Løbeklub 
  
Et fantastisk forår med løbeklubben er overstået, og vi 
glæder os allerede til at komme i gang igen med de 12 
uger i efteråret.  
 
Begynder holdet bestod af 30 super seje løbere, alle 
størrelser og aldre var repræsenteret, dermed sagt ALLE 
kan lære at løbe. Alle hepper på alle og hjælper hinanden 
når det er sværest.  
 
Der er blevet spurgt efter et vedligeholds hold til 10 km, 
holdet er foreløbig lagt sammen med dem der ønsker at nå 
10 km, mød op og vi snakker om hvordan vi gør. De 
endelige hold bliver først lagt fast når vi ser hvor mange vi 
bliver. 
  
Den 15. august starter vi op igen, der vil være salg af 
løbesko og tøj i hallens cafeteria, med gode rabatter. 
  
Vi løber med refleksveste, der er mulighed for at købe sin 
egen på Bøgebjerg IFs hjemmeside. En lækker løbevest 
med logo og navn på. 
 

Glæder mig til at se Jer i Bøgebjerg løbeklub 
Pernille 

Ses vi til løbetræning ?? 
 

Vi løber fra Bøgebjerghallen 2 gange om ugen 
+ 1 hjemmeopgave. 

 
Start mandag 15. August 2011 

 
Begynderhold mandag og onsdag fra kl. 1800 

(12 ugers program, vi starter med at løbe 1 min.) 
 

Hold 2: mandag og onsdag fra kl. 1900 
(For dem der ønsker at holde den halve time ved lige, og/eller blive hurtigere) 

 
Hold 3: mandag og onsdag fra kl. 1900 

(Et hold der er delt i 2. 12 ugers program med 10 km som mål, 
eller vedligehold af de 10 km man er nået.) 

 
Hold 4: mandag og onsdag fra kl. 1900 

(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, 

hører jeg gerne fra dig. 

 
   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. 

v/ Jesper J. L. Hansen

Tlf. 62 6163 46
Svendborgvej 401 • 5600 Faaborg

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

Navn _____________________________________________ 

Adresse ___________________________________________ 

Postnr. og by _______________________________________ 

Tlf. _____________________ 

 
Afleveres senest 28. september til 
Ruth Linnebjerg, Pouls Gyde 6, Åstrup 
Ib Pedersen, Krøllegårdsvej 10, Pejrup 
Søren Hansen, Dagli’Brugsen i Vester Åby 
Marianne Steffensen, Dyssevej 34, Vester Åby 

 
 

Billetter til 
EGNSFEST 29. oktober kl. 18.30 

med orkestrene California og Black Batmen 
 

 
 
Kære gæster 
Vi glæder os meget til at se jer igen til årets egnsfest. 
Vi beder jer reservere billetter på forhånd, så I er sikre på at 
kunne komme med. 
 
Billetterne udleveres lørdag den 1. oktober kl. 10 -12 fra 
Bøgebjerghallens Cafeteria.  
Billetterne skal betales ved afhentning. 
 
Information om afhentning af billetter offentliggøres via Radio 
SFM og Ugeavisen Faaborg. 

Vestergade 4, 5600 Faaborg
Tlf.  45 12 09 20
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Jeg havde hørt om en dagplejer i Stenstrup der på eget initiativ 
havde samlet ind til sådan en cykel. Den udfordring tog jeg op, 
lavede en liste med alle butikker og virksomheder i Vester Åby, 
Aastrup og Pejrup. Viste min liste til kollegaerne hvor efter 
nogen sagde dem og dem skal jeg nok spørge. Pakkede 
barnevognen og gik på besøg hos mange, jeg har ikke fravalgt 
nogen men fået så fantastisk opbakning fra dem jeg har spurgt 
så derfor er jeg ikke nået rundt til alle. Jeg skulle bruge 10.000 
kr. til en cykel, men havde et mål med to cykler for det er 
sjovere at tage på tur, når man er to afsted. Efter en måned 
med lidt ekstra gåture, for mine dejlige dagplejebørn havde jeg 
til to cykler. Det var fantastisk.... 
 
Som det kan ses har vi nogle hovedsponsorer der har fortjent en 
hel forside, Salon Miro på den ene og Bago-Line + Ideal-Line på 
den anden. Resten af sponsorerne er Vester Åby Maskinstation, 
Dagli’ Brugsen, Konnerup & Co, Grønnegaard kunst og keramik, 
Peter og Maltes forældre, Fåborg Midtfyn kommune Dagplejen 
Syd, Tryk Team, Svendborg Synshal, Kig Ind, Murermester Palle 
Jensen, Auto Mester, Vester Åby Blik, Ulla Poulsen Zoneterapi og 
massage, Kloakmester Per Hansen, Frisør Cala, Velværehuset, 
Vester Åby el inst. Henning Madsen, Damas. 
  
1000 TAK til alle for jeres kæmpe opbakning, vi viser med glæde 
og stolthed vores to cykler frem som er kommet den lange vej 
fra Holland, havde det ikke været for Jer kunne vi ikke komme til 
vandet og bade og lege, plus mange andre steder hen. 
  

Mange glade hilsner fra Dagplejerne i Vester Åby, Pernille 

 
 

”Jeg blir´ helt glad når jeg ser Jer” 
  
Den og mange andre fantastiske bemærkninger lyder på vores 
ture rundt omkring. Lastbiler dytter og vinker, folk stopper op og 
drejer hovedet efter os. 
 
Vi dagplejere i Vester Åby har haft snakket om det kunne være 
super med en cykel der kunne rumme alle fire børn, det ville 
give mange flere muligheder for at komme omkring.  

TØMRERMESTER

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

Svendborgvej 331, 5600 Faaborg
Telefon 62 61 59 09
Fax 62 61 59 39
Mobil 21 45 28 59
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Landsby udvikling 
 
I den lille gruppe vi endnu er i landsby udvikling, vil vi meget 
gerne møde jer til Bøgebjerg festen, hvor vi ønsker at hører 
jeres forslag til hvad I ønsker jer. 
Men før dette, kunne vi rigtig godt tænke os, at DU sender os et 
billede……… 
 
Vi tænker du tager et eller nogle billeder af nedstående 
overskrifter, hvor du tænker: 
 

Her kunne der være…… 
Her skal der udvikles….. 
Det er bare det grimmeste vi har…… 
Det er bare det smukkeste vi har…. 
 

Ta’ din mobil med ud og tage billeder af det du ser, og sende det 
til Britt Christoffersen på 24205394, eller mail det til 
blbc@email.dk 
 
Vi glæder os rigtig meget til at hører fra dig og se, hvad du 
tænker. 
 
Der vil være Borgermøde i Bøgebjerghallen 

TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2011 kl. 19.00  
hvor vi samler det hele og stiller det til debat 

Husk: 
 

Søndag d. 11. september kl. 10 – 14 afholder  
 

Krage Sø Søspejdergruppe 
  

LOPPEMARKED 
 

I Bøgebjerghallen 

 

 

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 

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

www.kragesoe.dk
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Lokalrådet V. Aaby Åstrup og Pejrup 
 
Lokalrådet er her i storkommunen blevet et virkelig vigtigt råd 
som talerør for vort lokalsamfund. Vi mærker, at vi i dag bliver 
modtaget som en samarbejdspartner i vores kommune. Det er 
herfra de får input fra vort område. Det er lokalrådet der i høj 
grad kan være med til at sikre, at de modtager folkets ønsker fra 
vort lokalsamfund. Her og nu er vi i dialog omkring andel i 
nedrivningspuljen (tilskud til vedligeholdelse eller nedrivning af 
forsømte ejendomme), bevarelsen af vor minigenbrugsstation 
med hjælp fra frivillige, fartbegrænsende foranstaltninger på 
Strandvejen, renovering af spejderpladsen. 
Ligeledes arbejder vi bl.a. også med mulighederne for bredbånd i 
lokalsamfundene. Hjertestartere har vi også ønske om at få 
etableret.   
 
Skolen betragter vi som vores vigtigste institution, derfor skal 
den have vores støtte. Vi opfordrer til at støtte op omkring 
skolen, og gøre den til et fællesprojekt. Det er fremtiden for en 
landsbyskoles overlevelse i tidens politiske verden. Vi hilser Jørn 
Christensen velkommen som ny skoleinspektør på 
Bøgebjergskolen. 
 
Et vigtigt ønske! Vi er 5 personer i lokalområdet fra V. Aaby. Vi 
er et lokalråd for alle tre landsbysamfund. Vi mangler nogle 
repræsentanter fra Åstrup og Pejrup – er der ikke nogle her, der 
kunne tænke sig at være med i dette spændende vigtige 
arbejde? 
 

Lokalrådet V. Aaby, Åstrup og Pejrup 
Kirsten Simonsen, Formand 

Munkeparken, V. Aaby 
Telefon: 22896746    E-mail:  kissersimonsen@get2net.dk 

Vester Aaby – Aastrup og Pejrup 
Pensionistforening. 

 
16. september:  Efterårsfest i Øster Skerninge Forsamlingshus                          
                          fra kl. 17.00 til kl. 23.00, der er middag, kaffe,  
                          hygge og dans. Der kører bus til festen.       
                          Kontakt Ole på tlf. 61 16 27 67. 
 
 
Eftermiddage i Lysbjergparken er stadig kl. 14 – 16. Det er som 
sædvanlig, vi gi’r kaffen og jer der tager kop og kage med. 
 
30. september: Musikbanko i Lysbjergparken 
14. oktober: Pakkespil i Lysbjergparken 
28. oktober: Svend Aage Tommerup kommer og 

fortæller som sit liv som FN soldat. 
 
 
Øvrige aktiviteter: 
 
Hver tirsdag kl. 19.00 Hockey ved Abildhuset 
Hver onsdag kl. 19.00  Bankospil i Bøgebjerghallens Cafeteria 
Hver torsdag kl. 14.00 Krolf ved Abildhuset 
Hver søndag kl. 10.00 Krolf ved Abildhuset 
 

 
På bestyrelsens vegne 

Ole Simonsen 

Vester Aaby – Aastrup og Pejrup 
Pensionistforening. 

 
16. september:  Efterårsfest i Øster Skerninge Forsamlingshus                          
                          fra kl. 17.00 til kl. 23.00, der er middag, kaffe,  
                          hygge og dans. Der kører bus til festen.       
                          Kontakt Ole på tlf. 61 16 27 67. 
 
 
Eftermiddage i Lysbjergparken er stadig kl. 14 – 16. Det er som 
sædvanlig, vi gi’r kaffen og jer der tager kop og kage med. 
 
30. september: Musikbanko i Lysbjergparken 
14. oktober: Pakkespil i Lysbjergparken 
28. oktober: Svend Aage Tommerup kommer og 

fortæller som sit liv som FN soldat. 
 
 
Øvrige aktiviteter: 
 
Hver tirsdag kl. 19.00 Hockey ved Abildhuset 
Hver onsdag kl. 19.00  Bankospil i Bøgebjerghallens Cafeteria 
Hver torsdag kl. 14.00 Krolf ved Abildhuset 
Hver søndag kl. 10.00 Krolf ved Abildhuset 
 

 
På bestyrelsens vegne 

Ole Simonsen 

Vester Aaby – Aastrup og Pejrup 
Pensionistforening. 

 
16. september:  Efterårsfest i Øster Skerninge Forsamlingshus                          
                          fra kl. 17.00 til kl. 23.00, der er middag, kaffe,  
                          hygge og dans. Der kører bus til festen.       
                          Kontakt Ole på tlf. 61 16 27 67. 
 
 
Eftermiddage i Lysbjergparken er stadig kl. 14 – 16. Det er som 
sædvanlig, vi gi’r kaffen og jer der tager kop og kage med. 
 
30. september: Musikbanko i Lysbjergparken 
14. oktober: Pakkespil i Lysbjergparken 
28. oktober: Svend Aage Tommerup kommer og 

fortæller som sit liv som FN soldat. 
 
 
Øvrige aktiviteter: 
 
Hver tirsdag kl. 19.00 Hockey ved Abildhuset 
Hver onsdag kl. 19.00  Bankospil i Bøgebjerghallens Cafeteria 
Hver torsdag kl. 14.00 Krolf ved Abildhuset 
Hver søndag kl. 10.00 Krolf ved Abildhuset 
 

 
På bestyrelsens vegne 

Ole Simonsen 

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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Vester Aaby Sogns Folkemindesamling 
 
Så ”kipper” vi med flaget igen… 
 
Vi har ligget stille i juli og august måned vil også være lukket, 
som vi plejer. Og håber alle har haft en god sommer.  
Vi glæder os til at se rigtigt mange ”nysgerrige” i vort arkiv  

Første lørdag i hver md. fra kl. 10.00-12.00 i 
Abildhuset på Præstegårdsvej 12. 

Vi har altid kaffe på kanden, og tid til en snak. 
 

Men allerede nu må I meget gerne sætte 
et stort X i kalenderen til 

fredag den 7. oktober 2011 i Pejrup Forsamlingshus. 
 
I samarbejde med Pejrup Forsamlingshus vil der blive arrangeret 
en ”Lokal Historisk Aften”, hvor alle er velkomne, og i 
skrivende stund er programmet ikke helt fastlagt. Men 
interresant bliver det. Så mød op, og ha’ en hyggelig fredag 
aften sammen med din nabo, genbo, familie eller venner.  
Herom senere i Ugeavisen, og ved opslag diverse steder. 
 
Der er, som annonceret i det sidste nummer af ”Bøgebladet” 
altid salg af de nye DVD’er  

”Landsbyliv i 70èrne – V.Aaby og Pejrup.” 
 
Bestående af 1 & 2 for kr.75,00 pr.stk.  
 
Henvendelse til Gerda på tlf. 62 61 52 29  
eller på e-mail: vaarkiv@gmail.com 

Bestyrelsen består af: 
 
Formand   Frede Madsen 6261 5039 
Næstformand  Lena Frederiksen  6261 6766 
Sekretær  Villy Anneberg Jensen 6261 6301 
Kasserer/arkivleder Gerda Nielsen 6261 5229 
Arkivmedarbejder Birthe Banke 6261 5523 
 

 
 

På bestyrelsens vegne 
Birthe Banke 

 
 

 
 

Bestyrelsen består af: 
 
Formand   Frede Madsen 6261 5039 
Næstformand  Lena Frederiksen  6261 6766 
Sekretær  Villy Anneberg Jensen 6261 6301 
Kasserer/arkivleder Gerda Nielsen 6261 5229 
Arkivmedarbejder Birthe Banke 6261 5523 
 

 
 

På bestyrelsens vegne 
Birthe Banke 

 
 

 
 

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

Vester Aaby Inst. Forretning
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Lokalområdet af i går. 
 
 

 
 B 1268 

Foto fra 1927 – Frederiksbergvej 12 
 

Den nye Pejrup Brugs med uddeler Niels Nielsen  
ved disken og varerne på hylderne bagved. 

 
Alle oplysninger findes på arkivet i 

Vester Aaby Sogns Folkemindesamling 
Præstegårdsvej 12, Vester Aaby. 

 
Vester Aaby Folkemindesamling holder åbent kl. 10.00 – 12.00 

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

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. 
 

 
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.

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. 

 

aT nk  – støt Bøgebjerg IF.  
Vil
Benzi
u tanker 

t først
Kontakt Jan Bruu ornummer. 
 

 du gerne støtte Bøgebjerg IF, hver gang du tanker, så bestil et OK 
nkort, hvis du ikke allerede har et. Klubben får 6 øre for hver liter 

med dit OK Benzinkort. Hvis du tanker mere end 500 liter d
inden for de e år, får klubben en ekstra bonus.  

n på tlf. 62 61 68 69 og få oplyst spons
 

 
Bøgebjerghallens cafeteria 

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

Hjemmeside: 
boegebjerghallen.dk 

 

ten,  
når der er træning og 

hjemmekampe. 
 

Støt også Bøgebjerghallens 
Cafeteria, han støtter os.

 
 

Gå i hallen og støt spor
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TIL  OPSLAGSTAVLEN 
 

AUGUST SEPTEMBER OKTOBER 
06.08.2011 LUKKET 

Folkemindesamlingen 
Præstegårdsvej 12 

03.09.2011 kl. 10-12 
Folkemindesamlingen 

Præstegårdsvej 12 

01.10.2011 kl. 10-12 
Folkemindesamlingen 

Præstegårdsvej 12 
 10.09.2011 

Afleveringsfrist 
Kandidat til Årets V.Å.P 

01.10.2011 kl. 10-12 
Udlevering af billetter 
i hallen - Egnsfesten 

15.08.2011 kl. 18 og 19 
Løbeklubben 
Sæsonstart 

11.09.2011 kl. 10-14 
Loppemarked 

Krage Sø Spejdergruppe 

07.10.2011 
DEADLINE 

BØGEBLADET 
15.08.2011 kl. 19 

Badminton - tilmelding 
Bøgebjerghallen 

16.09.2011 kl. 17-23 
Pensionistforeningen 

Efterårsfest 

07.10.2011 
Folkemindesamlingen 
Pejrup Forsamlingshus 

16.08.2011 
Bøgebjergskolen 

Skolestart 

19.-22.09.2011 
Gymnastik 
Sæsonstart 

14.10.2011 kl. 14-16 
Pensionistforeningen 

Lysbjergparken 
16.08.2011 

Borgermøde i hallen 
Vejdirektoratet 

20.09.2011 kl. 19.00 
Borgermøde i hallen 

Landbyudvikling 

 

19.-20. august 2011 
Bøgebjergfest 

Se inde i bladet 

28.09.2011 
Frist for billetbestilling 

Egnsfesten 

26.10.2011 kl. 19.00 
Lokalrådsmøde 

Præstegårdsvej 12 
 28.09.2011 kl. 19.00 

Lokalrådsmøde 
Præstegårdsvej 12 

28.10.2011 kl. 14-16 
Pensionistforeningen 

Lysbjergparken 
31.08.2011 kl. 19.00 

Lokalrådsmøde 
Præstegårdsvej 12 

30.09.2011 kl. 14-16 
Pensionistforeningen 

Lysbjergparken 

29. oktober 2011 
Egnsfest 

Bøgebjerghallen 
 

HUSK at følge med på 
Foreningens hjemmeside 

www.boegebjerg-if.dk 
 

Her kan du også se træningstider 
for de forskellige idrætsgrene 


