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BØGEBJERG IF - Hovedbestyrelsen
 
 

Bestyrelse: 
 

Formand 
Britt Christoffersen 

Faurshøjvej 12, Vester Aaby 
Tlf. 62 61 50 90 

Mail: blbc@email.dk 
 

Næstformand/Sekretær 
Morten H. Pedersen 

Odensevej 161 C, Faaborg 
Tlf. 23 93 87 50 

Mail: vol-formand@boegebjerg-if.dk 
 

Kasserer 
BJ Bogføring v/Bettina Jensen 
Rolighedsvænget 11, V. Aaby 

Tlf. 22 35 57 59 
www.bjbogforing.dk 

 
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 

Charlotte S. Pedersen 
Løkkemarksvej 16, Vester Aaby 

Tlf. 61 67 12 70 
Mail: lottesp@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:  EP GRAFISK  
 
 
 

BEMÆRK: Næste deadline er den 7. januar 2012 
Bøgebladet udkommer primo februar, maj, august og november 
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Nyt fra formanden i Idrætsforeningen 
 
Efteråret er over os, og for en ægte sportsnyder er dette ventet med 
længsel. Vi vil holde fast ved ude sporten så længe det er muligt, men 
retter samtidig vores fokus mod det, der for lidt tid siden begyndte 
inde i hallen. 
 
At nyde sporten handler i bund og grund om at møde forandringerne 
med et åbnet sind. Om at jagte oplevelser, motion, møde nye 
mennesker og få det allerbedste ud af de muligheder, der byder sig. 
Man kan begræde sommerens tilbagetog, at det bliver sværere og 
hårde at træne ude, eller man kan i bedste sportsnyderstil byde 
efteråret velkommen og tage hul på en ny rejse med alt det, der 
krydrer tilværelsen i de mørke måneder. 
 
I Bøgebjerg Idrætsforening kan du jagte de gode oplevelser og blive 
velbevandret i alt det der sker. F.eks. er det i skriverne stund nu alle 
dansemus skal til at komme frem. Jeg er ganske sikker på, at der er en 
del bysbørn, som har forladt byen, for at tage uddannelse eller 
arbejdet, vil komme hjem og møde alle de gamle fra deres kære 
barndom, som de plejer ved denne årstid. Mon ikke også dette års 
Egnsfest skulle blive et brag af en fest. Jeg ved udvalget har gjort et 
kæmpe arbejde, og glæder sig til at vise os alle, hvad de har gået og 
planlagt det sidste år. 
 
Tirsdag den 25. oktober kl. 13 i hallen, starter vi vores nye projekt 
Idræt på tværs op, i samarbejde med skolen, SFO og Ollerup 
gymnastik højskole. Det er for alle skolebørn på Bøgebjergskolen i 
klasserne 0. til og med 3. og det er GRATIS.  Der vil være et spil af alle 
idrætter, og Ollerup Gymnastik højskole vil komme og lave en masse 
som kan inspirere alle børnene til bevægelse og sport. Vi ser med stor 
forventning frem til projektet og håber det vil blive af en sådan succes 
at vi kan forsætte det i Bøgebjerg Idrætsforening efter projektet er 
slut. 



4

Det er faktisk værd at bemærke, at vores trænere i foreningen, er 
begyndt at kunne mærke en udholdenhed og kondition i vores børn, 
der går på Bøgebjergskolen, som gør meget ud af motion. 
 
De sidste indendørs hold er i gang og jeg har en fornemmelse af at det 
går ok for de fleste hold. Vi har jo altid plads til en til i Bøgebjerg 
Idrætsforening, så skulle du sidde og tænke, det kom jeg vist ikke lige 
til, så er det bare op af lænestolen og komme af sted, så vil der blive 
taget godt i mod dig. 
 
Fodboldholdene er ved at afslutte denne sæson og jeg vil specielt rette 
blikket mod vores herresenior serie 3, som igen i år har overrasket alle 
og i skrivende stund ligger som nr. 3 i deres række og måske i gang 
med, at spille om at rykke op i serie 2 fra foråret. Imponerende hvad 
disse unge mænd og deres træner Steen Madsen præsterer og jeg må 
sige jeg er ganske stolt over, at lige netop disse, er en del af vores 
forening. Flot gutter. Jeg vil ønske jer alt lykke og held til i de 
sidste kampe.       
Har du for øvrigt være nede på fodboldbanerne, når herrerne spiller 
kamp? Det skulle du prøve! Der er stor opbakning til dem og de kan 
altid prale af et godt publikum. 
 
Uanset hvad du har lyst til at deltage i i Bøgebjerg Idrætsforening, vil 
du med garanti mærke tidsånden og inspirationen og dermed lysten til 
at opleve mere. Det er jo som bekendt op til den som nyder sporten…..          
 

De bedste hilsner 
Britt Christoffersen, Formand Bøgebjerg Idrætsforening 

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

 
Du behøver måske ikke at have ondt. Zoneterapi    
og massage kan lindre smerter i muskler og led  
         og give dig øget velvære.
 Vær god ved dig selv!

Av min nakke! Zoneterapi & Massage
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            KKRRAAGGEE  SSØØ  
DDEETT  DDAANNSSKKEE  SSPPEEJJDDEERRKKOORRPPSS   

 
 

S.O.S. 
Loppemarkedet er vel overstået og vi fik igen i år et flot resultat, 
50.296 kr. blev der solgt ”lopper” for. Tusind tak til alle hjælperne, 
som har udholdt støvet, og slæbt rundt med alle vores loppefund. 
Også tak til alle dem, der kom til loppemarkedet, der kom rent 
faktisk 648 betalende gæster indtil kl. 13! – Det er flot! 
 
Pengene skal bl.a. bruges til, færdiggørelse af 2 sheltere, støtte til 
deltagelse i ”Spejdernes Lejr 2012” – en spejderlejr for 35.000 
deltagere i nærheden af Holstebro, opsparing til den næste båd, og 
forbedringer på spejderhuset. 
 
De penge vi tjener på at afholde loppemarked, er meget vigtige for 
spejdergruppen, og vi håber på at kunne fortsætte med dette. Vores 
loppefund indsamles gennem hele året, og vi er derfor afhængig af 
plads til at opbevare dem. Vores nuværende lagerplads er desværre 
sat til salg, og vi mangler derfor hurtigst muligt et andet sted at 
opbevare tingene. 
 

Har du en gammel tør stald eller lade - ca. 100 m2, 
som vi må bruge, - helst gratis! 

så vil vi blive rigtig, rigtig, rigtig glade…………….. 
Mangler der hjælp til oprydning, så klarer vi også den………. 

 
Kontakt  Annette Boock  20 76 73 75 

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 

VVS. Bad. Zink. Ventilation

Skrifttype Arial
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Sidste nyt fra Dagplejen. 
   
Sikke en sommer ! Øv bøv men pyt, for vi har alle regntøj og 
gummistøvler, så vi hygger alligevel. 
 

 
På billedet nyder vi udsigten ud over vandet på Sinebjerg camping, 
hvor vi holdt heldagslegestue i Juni.  
 
I den kolde og våde tid er vi så heldige at have hallen hver torsdag 
formiddag, hvor vi holder legestue.  
Børnene glæder sig til at komme i hallen for her løber vi stærkt, slår 
koldbøtter, spiller bold, høre musik og meget andet. 
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Efteråret står på TRIM dag, hvor vi alle 7 dagplejere og 28 børn mødes 
til en fælles gåtur.  
 
I november laver vi en klippe klister dag, hvor vi invitere 
bedsteforældrene, så der kan blive lavet en masse fint pynt til 
juletræsfesten som er sidst i november. Vi vil igen i år holde 
juletræsfesten i hallen, da der plejer at være fantastisk opbakning til 
dette arrangement.  
 
Vi glæder os til sneen kommer, hver årstid har bare sin charme. 
  
Da der i Dagplejen er et stramt budget, er årets legetøjspenge 
desværre få.... Vi vil derfor opfordre til hvis nogen har brugbart legetøj, 
både til inde og ude som de vil af med, om at kontakte en dagplejer 
som vil tage imod, eller skrive en sms/ringe til Pernille 26271978, så vil 
det med glæde blive hentet.  
Vi har super aktive, glade og dejlige børn, der ikke har store 
forventninger til legetøjet, men lette at imponere med lidt “nyt”. 
  

Vi ses til en leg 
Else Marie, Jytte, Lene, Jette, Helle, Kasper, Pernille 

 

MOGENS GREEN RASMUSSEN
TØMRERMESTER

TLF: 62631398  Mobil: 21485815

Bøgebjergvej 39, Vester Aaby
5600 Faaborg
Mail: mogensgreen@hotmail.dk

www.mogens-green.dk
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Nyt fra skole og institution. 
 
Der har været afholdt åben skole i oktober i skole og børnehave, hvor 
alle var velkomne til at komme og se skolen, klasserne og få en snak 
med Gunild og jeg.  
 
Et åbent hus arrangement er et tilbud til jer forældre om at komme og 
være med i skolen/ børnehaven. Det at være med giver et rigtigt godt 
indtryk af hverdagen, og det er givende at opleve ens barn i en rolle, 
man normalt kun hører om. 
 
I ugen op til efterårsferien er der emneuge på skolen. Det overordnede 
emne er Afrika, og det pengebeløb der kommer ind ved salg af mad og 
fremstillede ting, vil ubeskåret blive doneret til UNICEF. 
 
Fredag op til efterårsferien vil skole og børnehave traditionen tro tage 
til Nørresø og løbe rundt om søen en eller to gange. Der afsluttes på 
skolen med diplom til alle. 
 
Som noget spændende nyt har skolen fået tilbudt hjælp fra aktive 
efterlønnere i Vester Åby. I første omgang er de gået i gang med en 
renovering af den lille legeplads mellem skole og børnehave, men de vil 
gerne være behjælpelige med praktisk arbejde til gavn for skolen. Der 
kommer nærmere artikel om dette i Fyns Amts Avis/Fyens 
Stiftstidende.  
 
Vi er meget taknemmelige for denne hjælp, og vil gerne gøre 
Bøgebjergskolen til "skolen for byen". Vi vil gerne være med til at gøre 
skolen til det naturlige kulturelle midtpunkt i Vester Åby, hvor man 
mødes også udenfor skoletiden.  
 
Bøgebjergskolen skal gerne være det naturlige valg både som 
børnehave og skole. 

Industrivej 7, V. Aaby . DK-5600 Faaborg · Tel. +45 62 61 66 66 . Fax +45 62 61 66 36
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Vi har gang i en masse spændende planer.  
Vi har været på pædagogisk weekend med personale og bestyrelse, 
hvor det ikke skortede på kreativiteten og velviljen. 
Så på basis af det og hvad vi nu selv kan finde på, har vi lavet en plan 
for en lang række initiativer. 
 
Kommunikation: Åbent hus. Kommunikation 
 
Istandsættelse  ude og inde, så alt fremtræder indbydende og 

tidssvarende. Der er en e gruppe aktive 
efterlønnere her i V. Aaby, der har tilbudt at 
være behjælpelige med praktisk arbejde til 
gavn for skolen. 

 
Trivsel: Vi er opmærksomme på trivslen og 

omgangstonen på skolen. Der arbejdes med 
det i elevrådet, og der er nedsat en gruppe, 
der skal formulere nogle trivselsregler. 

 
Pædagogiske projekter: Jylehygge  
 Spiseaften for hele byen 
 
Projekt omkring Ipad i børnehave og skole. 
 

På vegne af skole og institution 
Jørn Christensen 
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Mit navn er Jørn Frans Christensen.  
Jeg startede som skoleleder på  
Bøgebjergskolen den 1.august 2011. 
 
Jeg har været skoleleder i snart 18 år og lærer siden 1977. Jeg 
startede som lærer på Verninge Skole, klasselærer for en 3.kl og 
almindelige fag. Derefter blev jeg lærer på kommunens 
overbygningsskole med fysik, matematik som mine fag. Jeg var med til 
at starte specialklasserækken på skolen, og blev først i 90`erne 
skoleinspektør på Skalbjerg Skole, der af størrelse kan sammenlignes 
med Bøgebjergskolen. 
 
Efterfølgende var jeg skoleleder i Broby, hvor den første 
skolesammenlægning fandt sted. Ved den sidste omstrukturering fik 
jeg stillingen her, hvor jeg har fået en fantastisk god modtagelse. 
 
Jeg ser frem til et godt og givtigt samarbejde med alle i lokalområdet 
til gavn for skolen og Vester Åby. 

Præsentation af 
den nye 

skoleleder på 
Bøgebjergskolen. 
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Nyt fra Bøgebjerg volley. 
 

 
 
Så er vi godt i gang med den indendørs træning i Bøgebjerg hallen et 
enkelt stævne er det også blevet til med en anden og tredje plads som 
resultat. 
Træningen er som sædvanlig tirsdag kl. 17.30 og fredag kl. 18.00 for 
voksne, kom og vær med, vi kunne godt bruge flere spillere . 
Børnene træner hver fredag fra 16.30 til 18.00, også her kunne vi godt 
bruge nogle flere spillere, så friske piger og drenge i alderen 7 til 14 år 
kom frit frem. 
Alle kan være med, og vores dygtige ungdomstrænere skal nok hurtigt 
få lært dem det sjove spil. 

På volley udvalgets vegne 
Michael Pasch 
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vesteraabyblik@live.dk

ALT I TAG OG FACADEBEKLÆDNING
V. AABY 

BLIK & VVS
Mads Nielsen 
Tlf. 6261 6200

- MED ØJE FOR BLIK!

- MED ØJE FOR BLIK!
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Bøgebjerg IF Håndbold 
 
Sæson 2011-2012 er skudt i gang og håndbolden ruller for alvor i 
Bøgebjerghallen igen. 
 
Som beskrevet tidligere i bladet tidligere på året, var vi lidt i tvivl om, 
hvor mange hold der skulle meldes til, men til sidst valgte vi at ”satse”. 
Det betyder, at der er tilmeldt 2 dame seniorhold i henholdsvis serie 3 
og 4. 2 herre seniorhold i henholdsvis serie 2 og 3. Og 1 oldboyshold i 
C-rækken. 
 
Dvs. at der for første gang i MANGE år, er hele 5 hold tilmeldt. Det er 
helt fantastisk, at vi efterhånden har fået så mange aktive medlemmer, 
ligesom det er sjovt med hele 5 kampe i hallen på kampsøndage. 
 
Damerne har fra start været rigtigt mange til træning. Så mange, at 
træner Martin Sørensen får hjælp af Mia Carstensen til at holde ”styr” 
på alle sammen. Men igen fantastisk at se, at der bliver gået til stålet 
og at godt humør rækker langt både til træning og i kamp. 
Herresiden havde en optimal opstart, med masser af folk til træning, 
som blev ledet af Jean Bøgelund. Det blev slidt og slæbt og Jean fik 
virkeligt lagt en god grundform for sæsonen, ligesom indstillingen blev 
skruet et ekstra hak opad. Desværre er herrerne igen blevet ramt af et 
par alvorlige skader. De skal nok klare sig, ingen tvivl om det, men 
ærgerligt er det, specielt for dem det går ud over, men også for deres 
holdkammerater. Vores oldboys har jo set dagens lys igen . Herligt at 
se mange af ”de gamle lokale stjerner” spille håndbold igen.  
 
Alt i alt ser det vældigt positivt ud for håndbolden. Og vi kan derfor kun 
opfordre folk til at komme i hallen til kampene og bakke spillerne op, 
så det lige giver sig de sidste procent og dermed VINDER.  

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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Håndboldens HJEMMEKAMPE i Bøgebjerghallen: 
6. november 2011 
Kl. 10.00 Old Boys C  Otterup HK 
Kl. 10.45 Damer serie 3 Korup IF 
Kl. 11.45 Herrer serie 2 Ollerup/Skerninge G.&I.F. 
Kl. 12.45 Herrer serie 3 Broby IF 
Kl. 13.45 Damer serie 4 Salbrovad HIF 
27. november 2011 
Kl. 10.00 Old Boys C  Stige Håndboldklub 
Kl. 10.45 Damer serie 3 Broby IF 
Kl. 11.45 Herrer serie 2 Hesselager Boys Håndbold 
Kl. 12.45 Herrer serie 3 IF Stjernen, Odense 1 
Kl. 12.45 Damer serie 4 Ebberup IF 
10. december 2011 
Kl. 10.00 Old Boys C  Allested U& I Håndbold 
Kl. 10.45 Damer serie 3 Ø. Hæsinge U.&G.F. 
Kl. 11.45 Herrer serie 2 Ø. Hæsinge U.&G.F. 
Kl. 12.45 Herrer serie 3 DSIO Odense 
Kl. 13.45 Damer serie 4 Nordfyns HK 
 

Vi SES I BØGEBJERGHALLEN 

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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Nyt fra gymnastik afd. 
 

Så er gymnastik sæsonen i gang, efter en lidt kold sommerferie, 
 men vi kan garantere, du kan holde varmen på følgende hold 

som vi kan tilbyde i denne sæson. 
 

På Bøgebjergskolen 
 

Mandag kl. 15.30 Gymnastik og leg 3-4 år, evt. 2-4 år 
 

Onsdag kl. 18.38 -19.45 Rytme damer 
 

Torsdag kl. 17.30 -19.00 Aerobic 
 

Torsdag. Kl.19.30 -21.00 Herre 
 

I Bøgebjerghallen. 
 

Torsdag 16.00 – 16.15 spring 
 

Der er stadig plads på alle hold så mød op og tilmeld dig nu. 
 

Er der mindre end 10 på holdet lukker vi det. 
Så kom og støt den lokale forening   

 

Vigtige datoer 
 

Årsmøde den 18. januar 2012 kl. 20.00 
 

Opvisning den 25. marts 2012 kl. 14.00   
 

                           Gymnastik udvalget. 
 

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

Vester Aaby Inst. Forretning
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Badmintonsucces i ungdomsafdelingen 
 
Vi har haft en forrygende start på badmintonsæsonen med mange nye 
spillere – også mange tilbagevendte spillere, som går i skole andre 
steder men heldigvis har valgt at spille her i Bøgebjerg IF. 
 

     
 
Til at styre alle disse spillere har vi 6 trænere, hvoraf de 5 er forældre 
til spillerne. Desuden giver flere forældre en hjælpende hånd, når de er 
i hallen. Det er en yderst positiv udvikling i klubben med den store 
forældreopbakning.  
 
 

Badmintonsucces i ungdomsafdelingen 
 
Vi har haft en forrygende start på badmintonsæsonen med mange nye 
spillere – også mange tilbagevendte spillere, som går i skole andre 
steder men heldigvis har valgt at spille her i Bøgebjerg IF. 
 

     
 
Til at styre alle disse spillere har vi 6 trænere, hvoraf de 5 er forældre 
til spillerne. Desuden giver flere forældre en hjælpende hånd, når de er 
i hallen. Det er en yderst positiv udvikling i klubben med den store 
forældreopbakning.  
 
 

Badmintonsucces i ungdomsafdelingen 
 
Vi har haft en forrygende start på badmintonsæsonen med mange nye 
spillere – også mange tilbagevendte spillere, som går i skole andre 
steder men heldigvis har valgt at spille her i Bøgebjerg IF. 
 

     
 
Til at styre alle disse spillere har vi 6 trænere, hvoraf de 5 er forældre 
til spillerne. Desuden giver flere forældre en hjælpende hånd, når de er 
i hallen. Det er en yderst positiv udvikling i klubben med den store 
forældreopbakning.  
 
 

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

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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Der har allerede været 4 afsted på trænerkursus, så det lover godt for 
fremtiden. 
 
Efter en sæsonstart med en hel del problemer med halbooking-
systemet lader det til, at det lysner nu. Vi mangler nu blot, at de sidste 
opretter sig i systemet og får betalt kontingent. 
 
Vores motionsbaner er næsten fyldte. Vi har p.t. kun en ledig bane, og 
den har der været forespørgsel på. Så det er et meget positivt problem 
ikke at have ledige baner. 
 
På seniorsiden (turnering) er vi meget plaget af skader, hvilket har 
resulteret i, at det har knebet at stille hold til turneringen, men vi 
håber, at det går fremad nu.  
 
I denne sæson er tilmeldt 3 ungdomshold, 2 begynderhold og 3 senior-
/veteranhold. Sammen med de 4 DGI-stævner, vi skal afholde, bliver 
der igen masser af badminton i Bøgebjerghallen. 
 
Husk at komme i hallen og bak op om vores spillere ved stævner og 
turneringskampe. 
 
Vi har ungdomsstævner den 12. november og den 4. december. 
 
 
 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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Der bliver spillet turneringskampe på mange træningsaftener mandag 
og onsdag gennem november og december, så kom forbi og se noget 
turneringsbadminton. 
 
Vi holder juleafslutning for ungdomsspillerne mandag den 19. 
december om eftermiddagen og for senior-/motionsspillere om aftenen. 

 
Vi håber, at alle får en god sæson og en god jul. 

Sportslig hilsen fra Badmintonafdelingen 

Bøgebjerghallens cafeteria
v/ Stig Nielsen

Bøgebjergvej 11, 5600 Faaborg
Tlf. 6261 6266 / Mobil 2180 4511
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Bøgebjergfesten 2011 
 
Niende omgang af Bøgebjergfesten er løbet af stablen og med succes, 
trods konkurrence fra diverse store arrangementer i Faaborg. Fra 
Bøgebjerg Idrætsforeningen vil vi gerne sende en kæmpe tak til alle 
hjælpere, deltagere og sponsorer - uden jer kunne det ikke lade sig 
gøre at skabe og gennemføre vort årlige arrangement til fordel for 
idrætsforeningen.  
 
Som sidste år indledtes festlighederne fredag med fællespisning i det 
store telt inden børnediskoteket. Diskoteket var igen i år et ”hit”! 
Børnene fik farvet/sat håret, købte chips, slik og sodavand, boltrede sig 
i diskoteltet med god musik og dertil hørende lege i selskab med DJ 
Christian….. Imens hyggede forældre sig med kaffe og kage i 
voksenteltet. Fredag aften var igen velbesøgt, trods stort musik 
arrangement i Faaborg – vi takker alle der valgte at støtte vores dejlige 
lokale arrangement! 
 
Lørdag morgen sponsorerede Dagli’ Brugsen igen vores fantastiske 
morgenbuffet – mange morgenfriske mødte op og der blev ”tanket” op 
inden dagens lege begyndte. 
 

 
Krage Sø spejderne var på pladsen med bål og marshmellows.  
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Høvdingebold dyst var det første på programmet og her var der mødt 9 
”festklædte” hold op, som alle leverede fantastisk underholdning. De 
stolte Høvdinger 2011 blev holdet ”Skadegårdsparken”. Stort tillykke! 
Høvdingebold dysten var igen så stort et tilløbsstykke at vi laver en 
større bane til næste år, da endnu flere hold allerede har meldt sig til – 
så det er bare med at komme i gang med at få skabt jeres hold og se 
om I kan vinde vandrepokalen fra dette års vindere!!! 
 
Tårnfalkene kom og drak kaffe med os og gav herefter ture på deres 
motorcykler. Det var ikke så mange der kom, da de fleste var til MC 
Festival i Odense. Men de der kom havde travlt med alle de børn/unge 
og voksne der ville have en tur! 
 
Traktor ringridningen var som altid et tilløbsstykke og vinderen blev 
Bjarne Madsen. Tillykke til dig! 
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Cykelløbet blev en lidt mindre begivenhed end sidste år, da der 
desværre ikke var så mange deltagere som der plejer. Men de cyklister 
der var meldt til gjorde det fantastisk og med stort gå på mod. Tak til 
jer alle sammen. Vinder for de voksne blev Per H. Jensen og for 
børnene blev det Bjørn Schioldan. Stort tillykke til vinderne og tusind 
tak til alle der deltog. Vi håber på at kunne lokke flere til at melde sig 
som deltagere i 2012. Det er jo ikke et krav at skulle køre alle 
kilometerne alene – I kan sagtens melde jer som et hold der deles om 
en cykel. Så kan I nøjes med at køre et par runder hver….. Vi ser frem 
til at kunne heppe på flere til næste år. 
 
Den fine høvdingebold bane blev flittigt brugt hele dagen og aftenen, 
hvor børn, unge og barnlige sportssjæle spillede bold i alle 
afskygninger. Det var en fornøjelse at se så mange der bare legede på 
banen og brugte halmballerne som kravlestativ…..  
 
OK var repræsenteret i det kreative telt og her kunne man få råd og 
vejledning, samt skrives op til at ens køb ved OK støtter Bøgebjerg 
Idrætsforening.  

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...



21

Dagen igennem var der stor aktivitet i det kreative telt, hvor børn og 
barnlige kreative sjæle kunne være med til at skabe årets 
Bøgebjergfest kunststykke, Kunstgrene, som nu hænger i 
Bøgebjerghallens mødelokale. Der var også mulighed for at male 
minimalerier, farvelægge plakater og generelt udfolde sig kreativt. Der 
er stor støtte til årets kunstværk som vi gentager næste år. Tak til de 
kreative der var med til at gøre ”Kunstgrene” til et smukt værk!  
Mie Grønnegaard udstillede et maleri, hvor folk kunne købe retten til at 
sætte deres navn på billedet. Overskuddet af dette skulle ubeskåret gå 
til de sultne i Afrika, gennem Dansk Røde Kors. Hun udstillede også 
andre malerier og lavede en smuk vase i ler. 
 
I det kreative telt havde vi besøg af Ulla Poulsen, som gav en del 
smagsprøver på hendes behandlinger indenfor zoneterapi og massage.  
 
Smadre Køkkenet, Fiskedammen, og Hoppeborgen var igen på 
programmet og trak som vanligt mange besøgende til. I det kreative 
telt var der kaffe, kage, smagsprøver fra Konnerup og godtebod til de 
mindste. 
 
Igen i år blev der serveret helstegt pattegris og tilbehørs buffet, leveret 
at Bøgebjerghallen…. Der blev spillet op til dans af Rock Stalkers og DJ 
Finn.  Aftenen var en succes og vi glæder os allerede til næste år. 
 
Endnu engang tak til jer alle sammen, fordi I var med til at gøre 
Bøgebjergfesten til en skøn og dejlig begivenhed. 

 
Med venlig hilsen 

Bøgebjerg Idrætsforeningen 

v/ Jesper J. L. Hansen

Tlf. 62 6163 46
Svendborgvej 401 • 5600 Faaborg

Vester Åby Autoværksted
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Fodbold 
 

Så nærmer vi os sæsonafslutningen på fodbold. Vores 1. hold i herre-
senior har stort set sikret sig at spille om oprykningen til serie 2 i 
foråret, hvorimod vores 2. hold ikke helt har haft den samme succes. 
Det skulle dog gerne blive til serie 4 for deres vedkommende til foråret 
også. Vores damehold har på trods af forholdsvis få kampe klaret sig 
flot i efteråret og der skulle gerne være mulighed for endnu flere 
kampe til foråret. 
 
På ungdomsholdene har succes ikke været nok, men der har været 
nogle utrolig gode kampe, hvor den sidste del held har svigtet til sidst i 
kampene. Der er dog stadig en enkelt mulighed tilbage for en sejr hos 
vores U13 hold, der i den sidste kamp møder Rolfsted hjemme. 
 

Job-opslag - fodboldtrænere 
 

Vi søger fortsat trænere til vores små hold næste år. Det drejer sig om 
U13 drenge/piger samt vores U8 hold. Da begge holds trænere har 
travlt med studier og lignende leder vi altså efter nogen til at tage 
over. Det drejer sig om træning 2 x ugentligt og så med dertilhørende 
kampe. Hvis du har lyst til at tage en tørn med vores unge eller kender 
nogen der har, eller bare gerne vil vide mere om hvad det omfatter, er 
du/i velkomne til at kontakte Christian Hummelgaard på tlf. 31 17 85 
07. 

 
På vegne fodboldudvalget 
Christian Hummelgaard 
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Nyt fra Lokalrådet for  
Vester Aaby – Aastrup - Pejrup 

 
Borde/bænkearrangementer.  
Naturstyrelsen Fyn i Sollerup udbød for nogen tid siden en pulje, 
hvorfra man kunne ansøge om elementer til højnelse og kvalitet af 
familieskovturen. Det omfattede f.eks. hjælp til anlæg af mindre 
stiforløb, men også borde/bænkearrangementer. 
Lokalrådet har ansøgt om bord/bænkearrangementer fra den udbudte 
pulje i rådets distrikt to steder, hvor vi mener det i høj grad kunne 
være opfyldende for puljens formål. 
 
1. Trampestien, der starter i Vester Åby på Pottemagervej og er anlagt 
i markskel langs levende hegn på næsten hele ruten. Stien følger 
Pottemagervej et langt stykke. Herefter forsætter den over Hundstrup 
Å og følger markskellene til den munder ud i Skovgårdsvej. Stien er 
lavet af og holdes af lokale ildsjæle og med stor velvilje fra landmand 
Kurt Jensen, som ejer markerne. 
En rundtur kan varieres mellem 4 -5 km til ca. 12 km. 
Lokalrådets repræsentant Svend Åge Tommerup har fået lodsejer, 
landmand Kurt Jensens tilladelse til at opstille det påtænkte 
arrangement.  
 
2. Vi har også ansøgt om et bord/bænkearrangement ved badebroen 
ved NAB. Området er flittigt benyttet af borgere fra lokalområdet og 
kan, foruden badning, byde på en tur langs stranden til 
campingpladsen, ovenom langs vejen, ned over marken, langs levende 
hegn, lidt rødskov og tilbage til broen. Mangt et barn har gjort 
spændende opdagelser på især turene langs stranden, og et bænke 
arrangement, hvor man kan spise medbragt mad, slappe af, 
”nærkigge” og samtale om fundne ting ville være en fin detalje og 
dermed højne turen betydeligt. 

Hele familiens Frisør
Tlf. 62 61 54 54
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Containerplads. 
Resultatet for vores kamp for at bevare genbrugspladsen i Vester Aaby 
endte desværre ikke med et tilfredsstillende resultat. Det endte dog 
med at vi får haveaffaldscontainer i ”sæsonen” og en affaldsø for papir, 
glas, dåser og batterier. Lokalrådet håber vi får tildelt en container for 
pap og papir. Åbningstiderne m.v. vil blive efter aftale med lokalrådet. 
Vi er som skrevet skuffede over resultatet, men vil prøve at få det 
bedste ud af den nye situation fra januar 2012.  
 
Vejarbejde igennem Vester Aaby.  
Vejdirektoratet har oplyst, at vejarbejdet forventes påbegyndt oktober 
2011 og afsluttet i sommeren 2012. 
 
Støtteforening.  
Lokalrådet har nu etableret en støtteforening med en konto i 
Sparekassen Faaborg 0828-000-29-58597.  
Vil du støtte lokalrådsarbejdet for Vester Aaby, Aastrup og Pejrup kan 
du benytte denne konto eller henvende dig til vores kasserer Gunnar 
Frederiksen Strandvejen 26 Vester Aaby, tlf. 6261 5118. 
Enhver krone vil vi efter bedste evne anvende til lokalområdets gavn.  
 

Lokalrådet for Vester Aaby, Aastrup og Pejrup 
Kirsten Simonsen, formand 

Munkeparken 5, Vester Aaby 
Tlf. 2289 6746    E-mail: kissersimonsen@get2net.dk 

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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Vester Aaby – Aastrup og Pejrup 
Pensionistforening. 

 
Eftermiddage i Lysbjergparken er stadig kl. 14 – 16. Det er som 
sædvanlig, vi gi’r kaffen og jer der tager kop og kage med. 
 
11. november 2011: Banko, pakkespil. 
25. november 2011: Pakkespil (Klør 9 aflyst p.g.a. sygdom) 
6. januar 2012: Øst og Vest kommer og underholder. 
 
Øvrige aktiviteter: 
Hver mandag kl. 14.00 Stolegymnastik i Lysbjergparken 
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 

Sammen bygger vi professionelt

TØMRERMESTER

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



29

Vester Aaby Sogns Folkemindesamling 
 
Et vellykket arrangement ”Lokal Historisk Aften” den 7. oktober i 
Pejrup Forsamlingshus blev godt modtaget af de fremmødte. 
   
Der var livlig aktivitet ved de 12 plancher, som var fyldt op med gamle 
fotos fra Pejrup og Vester Aaby. Og en masse skolebilleder i glas og 
ramme. 
   
Der blev desuden vist lysbilleder af Harald Madsens malerier (i 
forbindelse med hans 100 års fødselsdag i 1994) samt afsnit fra 
DVD’erne ”Landsbyliv i 70erne”. 
   
Vi er nu også i besiddelse af 2 ringbind – indeholdende hilsner fra 
gamle skoleelever til Edith & Hans L. Nielsen, Pejrup Skole. Sønnen 
Frede Pejrup havde sat ovennævnte i sving i 1983. Meget værdifuldt 
for Foreningen. Tak til alle implicerede.  
 
Vi glæder os til at se rigtigt mange ”nysgerrige” i vort arkiv. Vi har altid 
kaffe på kanden og tid til en snak den 1. lørdag i hver måned. fra kl. 
10.00-12.00 i Abildhuset på Præstegårdsvej 12. 
 
Der er altid salg af de nye DVD’er ”Landsbyliv i 70èrne Vester Aaby & 
Pejrup”. Nr. 1 & 2 for kr.75,00 pr.stk.  
 
Henvendelse til Gerda på tlf.6261 5229 eller på  
e-mail: vaarkiv@gmail.com 
 

På bestyrelsens vegne 
Birthe Banke 

 

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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Lokalområdet af i går. 
 
 

 
 B 1479 

Foto fra før 1900 – Pejrupvej 58 
 

Huset kaldet ”Sally slot” 
 

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. 

 
 

 

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

NOVEMBER DECEMBER JANUAR 
05.11.2011 kl. 10-12 
Folkemindesamlingen 

Præstegårdsvej 12 

01.12.2011 
Klippe-klistere dag 
Bøgebjergskolen 

02.01.2012 kl. 19.30 
Spillegilde 

Aastrup Forsamlingshus 
06.11.2011 – se i bladet 
Håndbold Hjemmekampe 

Bøgebjerghallen 

02.12.2011 
Spiseaften for hele byen 

Bøgebjergskolen 

 

07.11.2011 kl. 19.30 
Spillegilde 

Aastrup Forsamlingshus 

03.12.2011 kl. 10-12 
Folkemindesamlingen 

Præstegårdsvej 12 

06.01.2012 kl. 14-16 
Pensionistforeningen 

Lysbjergparken 
11.11.2011 kl. 14-16 
Pensionistforeningen 

Lysbjergparken 

04.12.2011 
Badminton 

Ungdomsstævne 
Bøgebjerghallen 

07.01.2012 kl. 10-12 
Folkemindesamlingen 

Præstegårdsvej 12 

12.11.2011 
Badminton 

Ungdomsstævne 
Bøgebjerghallen 

05.12.2011 kl. 19.30 
Spillegilde 

Aastrup Forsamlingshus 

 

 10.12.2011 – se i bladet 
Håndbold Hjemmekampe 

Bøgebjerghallen 

07.01.2012 
DEADLINE 

BØGEBLADET 
25.11.2011 kl. 14-16 
Pensionistforeningen 

Lysbjergparken 

13.12.2011 
Luciaaften 

Bøgebjergskolen 

 

27.11.2011 – se i bladet 
Håndbold Hjemmekampe 

Bøgebjerghallen 

19.12.2011 
Badminton Juleafslutning 

Bøgebjerghallen 

25.01.2012 kl. 19.00 
Lokalrådsmøde 

Præstegårdsvej 12 
30.11.2011 kl. 19.00 

Lokalrådsmøde 
Præstegårdsvej 12 

28.12.2011 
Intetmøde 
Lokalrådet 

 

   
Faste ugedage: Mandage kl. 14.00 

Stolegymnastik – Pens. 
Lysbjergparken 

Tirsdage kl. 19.00 
Hockey – Pensionistforen 

Præstegårdsvej 12 
Onsdage kl. 19.00 

Banko – Pensionistforen. 
Bøgebjerghallen 

Torsdage kl. 14.00 
Krolf – Pensionistforen. 

Præstegårdsvej 12 

Søndage kl. 10.00 
Krolf – Pensionistforen. 

Præstegårdsvej 12 
 

HUSK at følge med på 
Foreningens hjemmeside 

www.boegebjerg-if.dk 


