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Pejrup, Vester Aaby og Aastrup
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Kirkebladet
finder du
midt i bladet.

Bøgebjerg IF blev nomineret
til flere af Faaborg Midtfyn
Kommunes Frivillige priser.

Bladet udgives af

NYT fra:

Bøgebjerg Idrætsforening - Kirkebladet
Bøgebjerghuset/Bøgebjergskolen
Dagplejerne Folkemindesamlingen
Pensionistforeningen - Lokalrådet
Vejdirektoratet

Nyttige navne/tlf./links
Bøgebjerg Idrætsforening
Formand Britt Christoffersen
24 20 53 94
blbc@email.dk
Bøgebjergskolen
Skoleleder Jørn Christensen
72 53 35 41,
bogebjergskolen@faaborgmidtfyn.dk
Bøgebjerghuset
Leder Gunild Hansen
75 53 04 58
gunha@faaborgmidtfyn.dk
Folkemindesamlingen
Arkivleder Gerda Nielsen
Munkeparken 8, Vester Aaby
6261 52 29, vaarkiv@gmail.com
Kirkelige adresser:
Sognepræst Torkil Jensen
Præstegårdsvej 11, Vester Aaby
62 61 64 20, toje@km.dk
Vester Aaby sogn:
Graver: Lene Caspersen
Kirkeværge: Ingeborg Thinggaard
Formand for menighedsrådet:
Niels Krogh
Aastrup sogn:
Graver: Ingrid Andersen
Kirkeværge: Kirsten Hansen
Formand for menighedsrådet:
Rasmus K. Rasmussen
Krage Sø Spejdergruppe
Formand Annette Boock
Svendborgvej 329
20 76 73 75
Lokalrådet
Formand Kirsten Simonsen,
Munkeparken 5, Vester Aaby
22 89 67 46, kissersimonsen@get2net.dk
Pensionistforeningen
Formand Ole Simonsen
62 61 60 45

Forsidebilled:
Forår i Præstegårdshaven.
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Bøgebjerg Idrætsforening - Formanden har ordet
Nyt for Bøgebjerg Idrætsforening – formanden
har ordet.
Dette er vores første ”Bøgeblad” i ny form på mange
måder.
Dette er vores første udgivne blad, med nyt udseende,
nyt indhold og forhåbentlig endnu mere lokalstof.
I længere tid har vi samarbejdet med menighedsrådet
for Aastrup og Vester Aaby sogn, om hvorledes
det ville kunne lade sig gøre, at også Kirkebladet
og menighedsrådet bliver en del af Bøgebladet.
Selvfølgelig har vi vent både op og ned på alle
fordelene og ulemperne, men nu tror vi på, at vi
er nået til enighed omkring, hvordan bladet skal
se ud, hvornår det skal udkomme og ikke mindst
placeringen af kirkebladet. Jeg håber alle vil tage
godt imod vores nye lokalblad. Jeg vil med stor glæde
byde menighedsrådet og deres velkommen, og ser
frem til et godt samarbejde.
Bøgebladet udkommer 4 gange om året, som I kender
det, men der vil være rykket lidt på udgivelserne.
Annette Biilmann har igen sagt ja til at fortsætte med
at være redaktør, og det er vi rigtig glade for, da hun
gør et kæmpe arbejdet, og gør det rigtig godt. En stor
tak skal lyde til Annette.
Bøgebjerg
Idrætsforeningen
afholder
generalforsamling i Bøgebjerg hallen mandag den 19. marts
2012 kl. 19.00,hvor jeg håber at mange vil komme,
og gøre deres indflydelse. Alle er velkommen.
Dagsorden er ifølge vedtægter. Se indlæg for
generalforsamlingen.

3 personer, som vi mener, har gjort en stor forskel
i foreningen og ikke mindst opnået et resultat som
ingen kunne forvente af dem. Jeg har valgt at disse
personer også skal fejres her i Bøgebladet. Se deres
indstillinger og billeder i bladet her. Der var også
mange andre som vi er meget stolte af, de er en del
af Bøgebjerg Idrætsforening, men det bliver deres tur
en anden gang.
Sport, ja alt, handler i bund og grund om at møde
forandringerne med et åbnet sind. Og det gør vi i
Bøgebjerg Idrætsforening. Vores jagt går i disse dage
både ude og inde. Indendørs sporten er ved at være
på det sidst, fodbold og løb er ved der start. Vi jagter
oplevelser, og i skrivende stund arbejder jeg på at få et
samarbejde i gang med De danske vægtkonsulenter, i
håb om at vi kan få dem til vores hus Bøgebjerg Hallen.
Det skal handle om, at motion ikke er det vigtigst,
men næsten, men også at vi i møde ser andre bruger
af hallen. Jeg skrev i sidst nummer af Bøgebladet at,
man kan begræde sommerens tilbagetog, og 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. Nu vil jeg byde
foråret velkommen og glæde mig til sommerens nye
rejser med alt hvad det må byde på.
Det er med stor spænding jeg venter dette blad i min
postkasse.
Formand for Bøgebjerg Idrætsforening
Britt Christoffersen

Ved
Faaborg-Midtfyns
kommunes
fejring
af
Idrætslivet, havde Bøgebjerg Idrætsforening indstillet

Bøgebjerghallens cafeteria
v/ Stig Nielsen
Bøgebjergvej 11, 5600 Faaborg
Tlf. 6261 6266 / Mobil 2180 4511
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Nyt fra Bøgebjerg Volley

Sæsonen er godt i gang, med fint fremmåde til tirsdags
træning klokken 17.30 og især fredagstræningen
klokken 18.

Det foregår i år i Højby hallerne, og med sidste års
sølv og forrige års guldmedaljer er forventninger jo
store.

Men er der nogle nye der har lyst kan vi altid bruge
nogle flere at lege med, uanset niveau.

Med hensyn til børnene er der ikke så mange til
fredagstræningen klokken 16.30 som vi kunne ønske.

Vi har gennemført et par stævner med gode resultater.
Senest spillede dame seniorerne en rigtig flot kamp,
mod nogle piger, der var, lad os bare sige det, en del
yngre, men Bøgebjerg vandt fortjent, på erfaring og
solidt spil.

Er der virkelig ikke flere børn i Vester Aaby og omegn
der vil spille det sjove spil? Vi tror der er, men ved
ikke rigtigt hvordan vi får fat i dem.
Så læser du dette, og er måske forældre til en frisk
dreng eller pige på 7-15 år så kig op i hallen eller
ring, I skal være velkomne.

Ellers nærmer tiden sig for Fynsmesterskaberne i Mix
volley sig.

Hele familiens Frisør
Tlf. 62 61 54 54

Michael Pasch, Bøgebjerg Volley

TØMRERMESTER

TLF. 62 61 60 59
SVELMØGÅRDSVEJ 11 · V. AABY
Tlf. 62 61 60 59 · Bil 30 66 60 28
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Generalforsamling
Bøgebjerg Idrætsforening
Mandag den 19. marts 2012 kl. 19.00
i Bøgebjerghallens mødelokale
Dagsorden ifølge forretningsordnen:
1

Valg af dirigent og referent

2

Formanden, samt udvalgsformændene aflægger beretning

3

Hovedkasseren fremlægger det reviderede regnskab

4

Valg af forretningsudvalg, valgbar 18 år eller derover:

1. Valg af næstformand/sekretær
2. Valg af 1 suppleant til forretningsudvalget.
5

Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant

6

Indkomne forslag

7

Eventuelt.

Indkomne forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest 3 uger før afholdelsen.
Generalforsamlingen skal indvarsles med mindst 4 ugers varsel.
Hvert medlem har 1 stemme (også selvom man deltager i flere sportsgrene), og
stemmeret har alle på 16 år og derovre, og under varetages retten af 1 forælder
eller værge.
Formand Britt Christoffersen, Faurshøjvej 12, Vester Aaby, 5600 Faaborg
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Gymnastik siden
Først rigtig godt nyt år til alle.

NYT

Den 18. januar 2012 kl. 20.00 blev der afholdt års
møde, det var sparsomt med fremmødet, men det
tager vi som en positiv oplevelse, og regner med det
er fordi folk er tilfredse?

PARKOUR - HVAD ER DET, Ja det er en anden og
spændene form for sport, hvor det drejer sig om at
komme fra A til B på en anderledes måde.
Var det en uddannelse DU der ude kunne tænke dig
så kontakt Jette Steensen på 61167965 NU med det
samme.

Håber dog på at flere vil finde vej til hallen, når der
er generalforsamling den 19. marts 2012. Da der jo
sker ændringer i gymnastik afdelingen. Og opbakning
er altid at fortrække.
GYMNASTIKOPVISNINGEN AFLYST
Men den 25. marts 2012 kl. 13.00 vil
gymnastikafdelingen være vært med kage og kaffe
samt hyggelig samvær i hallen, hvor alle gymnaster
er velkomne. Der vil blive vist film fra opvisningen
2011, som Svenåge Tommerup har lavet. Så meld
jer til ved jeres instruktør senest den 1. marts 2012.
Håber der er opbakning til dette.

NYT

!!!!!!

Har du en ide’ til hvad der kunne oprettes af hold så
kom gerne frem med den til gymnastik udvalget.
Vi er åbne for alt nyt. Vi er et team som tager dig
alvorligt og uddanner dig gerne til instruktør.
Jette Steensen, formand for gymnastikafdelingen

OBS !!! OBS !!!
Aerobic instruktør Line Rasmussen, som har
Aerobicholdet torsdag i hallen kl. 17.30 – 19.00, har
dette fantastiske tilbud til DIG som ikke er nået at
komme på holdet. Kom og vær med, kom i form før
sommerferien, træn 10 gange fra 29. marts 2012 til
14. juni 2012 for kun 150 kr.
Tilmelding allerede nu på www.bøgebjerg-if.dk

Ostebord til aerobic holdets juleafslutning blev sponseret af
Finn’s maskinudlejning Aastrup og gymnastik afdelingen.
Bagefter var der pakke spil, alle havde en pakke med, det
var en rigtig hyggelig aften, hvor der blev grinet meget.

Av mit hoved!

Zoneterapi & Massage

Du behøver måske ikke have ondt.
Zoneterapi og massage kan være netop det,
der løser op for dine smerter.

Vær god ved dig selv!
Rolighedsvej 27, Vester Aaby · Tlf. 6261 6727 · Mobil 2924 3202 · www.ullapoulsen.dk

Dagli’Brugsen
Dagli’Brugsen
Vester Aaby
Vester Aaby

Svendborgvej 419 · Tlf. 62 61 56 20
Svendborgvej 419 · Tlf. 62 61 56 20

6

Vester Aaby Inst. Forretning

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

Nyt fra håndboldafdelingen
Sæsonen er i fuld gang i håndboldafdelingen, og indtil
videre en utroligt god sæson på mange områder.
Noget af det mest fantastiske er, at vi igen har gang i
børnehåndbold i hallen. Godt nok er de ikke så gamle,
men ca. 35 børn har i et stykke tid nu trænet hver
tirsdag fra kl. 16.30-17.30. Børnene er opdelt i to
grupper i hver sin ende af hallen. I den ene ende ”leger”
de mindste med bolde og forskellige lege, hvor Karen
Høirup Steffensen styrer slagets gang. I den anden
ende leger og spiller de lidt ældre håndbold, hvor de
primært lærer det mest grundlæggende i håndbolden,
hvilket bliver styret af Rikke Bang Sørensen. Det er
intet mindre end fantastisk og vi håber meget, at vi
måske har skabt en ”grobund” for fremtidigt børneog ungdomshåndbold i håndboldafdelingen. Der skal
lyde en KÆMPE tak til Rikke, som fik startet alt det
her op. Samtidigt er der blevet lavet en aftale med
Birgitte og Stig, hvor man fra gang til gang kan skrive
sig på en ”madliste”, så der efter træning er lækker
mad til meget rimelig pris, så forældrene slipper for
at skulle hjem og lave mad.
På seniorsiden kører det også derud af. Dametræner
Martin Sørensen har virkeligt skabt en fantastisk
dameafdeling, hvor der altid er rigtigt mange til
træning og hvor damerne slider og slæber. Og deres
slid bærer virkeligt frugt, idet både deres 1. og 2.
hold ligger nr. 1 i henholdsvis serie 3 og 4.
Det er virkeligt en fornøjelse at følge dem og den
indsats de ligger for dagen. En indsats som en stor
del af vejen skyldes Martins engagement og måde at
køre træningen på.
Herrerne har haft et fantastisk efterår, samt
1. kamp efter jul. Men så kom skaderne…. 2 x
korsbåndsoperationer i januar måned, 1 brækket
næse som medførte operation og derpå 6 ugers
pause samt 1 brækket ankel. Det er bare nogle af de
skader, som har ramt herrerne. Det er som om, at det
bare ikke rigtig skal lykkedes for dem. De kunne ane
en oprykning til serie 1, men den er desværre langt
væk nu. Men de kæmper fortsat videre i henholdsvis
serie 2 og 3.

Som rosinen i pølseenden skal det da lige nævnes, at
vores oldboys jo virkeligt leverer varen i deres pulje,
som de fører pt. Der bliver gået til stålet i kampene
og hyggen både før og efter er strålende.
Alt i alt kan jeg kun anbefale alle at komme i hallen
og følge vores hold. Og skulle der være nogen som
skulle have lyst til at spille lidt, så kom endelig op og
prøv det af. Vi har plads til ALLE.
Vi ses i Bøgebjerghallen

Løb penge ind til nye
stole i Bøgebjerghallen
38 år
Er det mange år?
Hvis man er et menneske – så nej!
Hvis man er en stol i en idrætshal og bliver brugt
næsten hver dag – så ja!
Så mange år har stolene i Bøgebjerghallen holdt,
men nu kan de heller ikke mere.
Vi er nogle brugere af hallen, som mener, at vi har
brug for noget nyt inventar til vores nyistandsatte hal!
Bøgebjerghallen har ikke selv økonomisk mulighed
for at indkøbe nye stole. Vi har derfor planlagt at
opsætte en indsamlingsbøsse i hallen og arrangere
et sponsorløb den 5. maj 2012 på ”Den Røde Tråd”.
Hvis der skulle blive løbet flere penge ind, end der
er behov for til stole, vil resten blive givet til ”Projekt
Hjertestarter”.
Vi håber, at alle er positive overfor dette tiltag til gavn
for et af de centrale samlingssteder på egnen og alle
brugere.
Ønsker du mere information eller er interesseret i at
give et bidrag er du velkommen til at kontakte Per
Lautrup på tlf. 62 61 50 41.
Initiativtagere
Jean Bøgelund, Kurt Jensen og Per Lautrup

V. Åby A/S • www.mpjbyg.dk
Søren: 20 21 75 98 • Bettina: 20 21 88 98
V. Åby A/S • www.mpjbyg.dk

Kortet er personligt og kan ikke ombyttes til kontanter.

Rolighedsvænget
11 •• V.
Åby • 5600
Søren:
20 21 75 98
Bettina:
20Faaborg
21 88 98
Tlf. 62 61 68 98 • www.mpjbyg.dk

Kortet er personligt og kan ikke ombyttes til kontanter.

Rolighedsvænget 11 • V. Åby • 5600 Faaborg
Tlf. 62 61 68 98 • www.mpjbyg.dk

Sammen bygger vi professionelt
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FODBOLD

og her er fra løb

Så starter vi op på en ny forårssæson!

Løbeklubben er klar til start.

Vi har fundet trænere til de fleste hold men vi
mangler stadig en ”fast” træner til vores U9 hold.
Vi har allerede fået tilbudt hjælp til stillingen som
”hjælpe”-træner hos de små men vi mangler en der
har tid og lyst til at tage med de små til stævner. Så
hvis i kender nogen eller selv har mod på opgaven så
kontakt Christian, på tlf. 31 17 85 07.

Foråret er på vej og det er tid til vores løbehold skal
i gang igen. Vi starter mandag den 26. marts fra
Bøgebjerghallen.

Vi har fået nye trænere til vores U14 hold. Rune
Carlsen og Jesper Raun overtager holdet og de
forventer at starte holdet op mandag i uge 9 kl. 16.30.
Det samme gælder i øvrigt vores U9 hold såfremt vi
kan finde nogen til at hjælpe os.
Herresenior skal i foråret spille om oprykning til
serie 2. Efter en meget flot efterårssæson har holdet
fået 6 point med over i puljen hvor top 6 fra puljen
i efteråret skal spille en dobbeltturnering. Holdet er
meget glade og stolte over den flotte opbakning der
har været, specielt på hjemmebane, og vi håber at se
lige så mange mennesker til kampene i foråret!
Dame senior fortsætter ligesom sidste år med et
7-mands (kvinde) hold, også de kan bruge al jeres
opbakning!
Begge vores senior-afdelinger er allerede begyndt at
træne udendørs (enkelte har slet ikke været stoppet)
så hvis du render rundt med en fodboldspiller i maven
eller bare har lyst til at prøve talentet af, er du mere
end velkommen til at komme forbi. Træningstider
for alle holdene kan findes på hjemmesiden. Her vil
også stå hvilke trænere der er på hvilke hold samt
kontaktinfo.
Vi håber at se jer på banen hvad enten det er indeneller udenfor stregerne.
For nærmere information omkring årsmøde og lign.
henvises til hjemmesiden. Det er i skrivende stund
ikke helt fastlagt men det bliver slået op når vi ved
mere.
På vegne af fodboldafdelingen
Christian Hummelgaard
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Der har været efterspørgsel på et børnehold, da vi
er enige om at det er en super familie sportsgren
byder vi børn velkommen med mor og/eller far på
begynderholdet.
Vi som løbere har været heldige med vintervejret, det
har været fint at løbe i. Det har været super dejligt
at se så mange fra de forskellige løbehold, holde
sammen og komme afsted på ture hen over vinteren.
Det er sjovere og nemmere at komme afsted, når
man er sammen om det.
På gensyn i Bøgebjerg Løbeklub

Vester Åby Autoværksted
v/ Jesper J. L. Hansen

Tlf. 62 6163 46
Svendborgvej 401 • 5600 Faaborg

Ses vi til løbetræning ??
Vi løber fra Bøgebjerghallen 2 gange om ugen
+ 1 hjemmeopgave.

Start mandag 26. Marts
Begynderhold mandag og onsdag fra kl. 1800

(12 ugers program, vi starter med at løbe 1 min. Vi ender med 5 km eller 30 min. løb)
Børn med mor og/eller far er velkommen.

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. 1800
(12 ugers program fra 5 km til 10 km)

Hold 4: mandag og onsdag fra kl. 1800

(For dem der ønsker at holde 10 km ved lige, løber selv-træner er der ved start)

Hold 5: mandag og onsdag fra kl. 1800
(For dem der har halvmarathon som mål)

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.
Sæt din bolig til
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 allerede
halvt
i mål...allerede
så er salget
halvt i mål...
halvt i mål...

Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.

62
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
·· Torvet
88 ·· 5600
Bolig
Fyn Faaborg
21
Torvet
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

ALT I TAG OG FACADEBEKLÆDNING
V. AABY
BLIK & VVS

- ME
D ØJ
E FO
R BL
IK!

Mads Nielsen
Tlf. 6261 6200

vesteraabyblik@live.dk
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Indstillinger til det frivllige arbejde i
Faaborg-Midtfyn Kommune.
Indstilling til

Du gør en forskel
Indstillet er:

Line Rasmussen

Industrivej 6, 5600 Faaborg
Line Charlotte Rasmussen er en super frisk og positiv
pige, med masser af humør og humor, som kom til
foreningen sidste sæson, da hun SELV kom og tilbød
sig som aerobic instruktør.
Line fandt selv forskellige kursus, som kunne føre
hende til at blive aerobicinstruktør, og gik derefter i
gang med at få bygget et aerobichold op, og har i den
grad taget kampen op med mandefald i Bøgebjerg IF
gymnastik afd.
Hun har gjort et kæmpe stykke arbejde for at få
sit hold til at fungere, hun har været kreativ. Hun
har på eget initiativ fået en flot plakat ved opstart
af sæsonen og gjort sig synlig og ansvarlig på den
måde, det gav omtale i lokalsamfundet.
Holdet er nu så stort at det ikke længere kan
være i skolen gymnastiksal og derfor nu rykket i
Bøgebjerghallen.
E:
PHON

10

+45 62 21 26 0

0

Line har altid noget i gang, og sætter sig ikke bare
ned og falder til ro. Hun forsætter og tager stadig på
kursus når muligheden byder sig.
Det er dejligt at have sådan en ildsjæl på holdet, det
tager ansvar, er selvstændig og lydhør, og som i den
grad gør en forskel for det sociale liv i en lille lokal
forening.
Line er desuden mor til 3, arbejder, og står altid klar
hvis der er brug for hjælp.
Jette Steensen, formand for gymnastikafdelingen,
Bøgebjerg Idrætsforening.

Alt i det nyeste udstyr
Reparation af alle bilmærker

☎ 6224 4004

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

således at vores udøver trygt kan dyrke idræt.

Indstilling til

årets forening

i Faaborg Midtfyns kommune

Bøgebjerg Idrætsforeningen
Bøgebjerg idrætsforening er til trods for odds ikke en
foreningen der går tilbage!
Bøgebjerg Idrætsforeningen er nytænkende, og er
med på det meste. Vi er en idrætsforening, som ligger
på landet, men dog alligevel præstere mere end man
lig skulle tro.
Vi har i år startet et projekt op med Bøgebjergskolen,
og SFO, hvor vi 1 gang ugentlig har ”Idræt på tværs
for børnene på skolen fra 0. klasse til og med 3. klasse,
efter ansøgt midler hos Faaborg Midtfyns Kommune.
Foreningens ledere og frivillige ønskede nye ideer til
træningen, derfor har vi indgået et samarbejde med
Ollerup Gymnastik højskole. De bruger vores projekt
i deres uddannelse af nye idrætsleder. Således har
2 valgt at bruge vores projekt til deres projekt, og
dermed lavet en plan over forskellige aktiviteter –
sport, så børnene har mulighed for at prøve mange
forskellige former for sport, uden at de skal tage stilling
til, hvilken sport de vil gå til. Her er der mulighed for
at afprøve og lege de forskellige sportsgrene.
De 2 instruktør har i samarbejde med de øvrige elever
på Ollerup Gymnastik højskole, indgået aftaler med
dem, således at de hver gang til ”idræt på tværs” har
instruktør med, som kan den sport der er på dagens
program.
Der kommer mellem 25 og 30 børn hver gang, hvilket
vil sige, næsten alle på nær 4 stk. fra de inviterede
klasser.
Projektet har succes og er ganske gratis for alle
børnene. Der afsluttes hver gang med et fad fyldt
med frugt og grønt.
Projektet skal afsluttes med et kursus for alle frivillige
og træner, hvor de vil få mulighed for at de nye ideer
under huden
Foreningen har desuden arbejdet meget med, hvordan
vi kan give vores unge udøver en bedre mulighed for
at dygtig gøre sig, og har dermed besluttet, at alle
der har mulighed for at gå talenttræning, komme
til stævner, og landsmesterskaber, bliver betalt af
foreningen, ligesom der bliver givet tilskud til de
forskellige sportsskoler, såsom badmintonsskole,
fodboldskole osv.
Foreningen ønsker at alle træner og medhjælper
kan førstehjælp, og har derfor plan for, at indenfor
de kommende år, så har alle førstehjælps kursus,

Sidste år startede foreningen en løbeafdeling op,
med et rigtig flot resultat. VI har nu ca. 30 løber i
foreningen, og har i dette år nedsat et løbeudvalg,
således at også denne afdeling kan få muligheder for
at præstere noget særligt.
Bøgebjerg Idrætsforening er en voksne foreningen,
som også i fremtiden vil arbejdet for at kunne tilbyde
den idræt som borgene ønsker, og udvikle os til at
kunne forblive en Idrætsforening med liv og sjæl.
Indstillet af
Britt Christoffersen,
formand Bøgebjerg Idrætsforeningen

Indstilling til

Årets ildsjæl

i Faaborg-Midtfyns kommune
Indstillet er:

Kim Hansen

Svelmøparken 35, 5600 Faaborg.
Kim er en person, som altid yder en ekstraordinær
frivillig indsats i Bøgebjerg idrætsforening.
Kim deltager som aktiv idrætsudøver i Badminton,
han sider i badmintonudvalget, hvor han står
for tilrettelæggelse af kampe og stævner. Han
sider desuden i Bøgebjerg Idrætsforenings
sponsorudvalg, hvor han på sin helt egen måde,
bare skaffer foreningen den ene sponser efter den
anden. Og ikke at forglemme, så laver han vores
flotte hjemmeside www.boegebjerg-if.dk
Kims store arrangement for foreningen, gør det
letter at være frivillig, træner og udøver. Kim tager
et stort ansvar, uden at forvente så meget som en
tak.
Kim er altid yderst aktiv og en god igangsætter
i Bøgebjerg Idrætsforening. Kim er meget
arbejdsom, venlig og præcis, som er god til at skaffe
sponser, som gør den store forskel af Bøgebjerg
Idrætsforening kan eksistere.
Kim tænker hele tiden fremad, og han tilpasser
tingene så de passer helt specielt til dig.
Kim skal fejres for den uundværlig person han er
for Bøgebjerg Idrætsforening. Hvad Kim ikke når
ved siden af sit fuldtidsarbejdet, børn, hustrue,
have, og alt det andet han laver, for Bøgebjerg
Idrætsforening er prisværdig og det er vi rigtig
mange der er dybt taknemlig for.
Indstillet af:
Britt Christoffersen,
formand Bøgebjerg Idrætsforening.
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Indstilling til Årets talent i Faaborg-Midtfyn
Kommune

Herre Senior serie 3
i Bøgebjerg Idrætsforening. vandt den 23/10 2011
efterårets sidste kamp 4-0 over Tved, og blev dermed
nr. 1 i puljen. Det betyder, at der til foråret skal spilles
i oprykningspuljen til serie 2
I sommeren 2007, kom der 10 fyrer og spurgte om
de måtte låne lidt bolde og spille for sjov. Kort tid
efter kom de og spurgte om vi kunne lave et hold, så
de kunne få lov at spille turnering. Det gjorde vi – og
siden har det gået derud af.
Drengene fandt selv holdets træner, som fortalte om
alle hans regler og forventninger, og hvis de ikke
stemte overens – ja så var det ikke ham de skulle
have som træner!
Siden har det gået stærkt! De har spillet sig fra
serie 5 til de til foråret skal spille om oprykning
til serie 2.
De startede med at være 10 spiller, så blev de flere og
flere og i dag stiller Bøgebjerg Idrætsforenings fodbold
afdeling op med 2 hold. Hvilket naturligvis skyldes
en stor interesse i lokalområdet, drengenes sammen
hold og Deres træner Steen Madsens i hærdighed.
Der er spiller der kommer helt fra Odense, Gislev og
Hillerslev og spiller med!

Så vi må konstatere at dette hold kan noget specielt.
De spiller stort set ikke en kamp, uden de trækker
en stor del tilskuere til kampene, hvilket er en stor
motivationsfaktor for at de altid viser deres bedste.
Deres træner udtaler i 2009:
Efter den nye turneringsomlægning for ca. 2 år siden,
betyder det nu, at vi spiller halvårs turneringer,
til og med serie 3,kendt gennem mange år i
ungdomsfodbold, og vi viste endnu en gang, at vi har
et stort potentiale, da vi for 2. gang i denne sæson,
rykkede op! 2
oprykninger det første år, et flot og dygtigt arbejde af
disse gæve gutter!
Disse gæve gutter træner ikke bare i sæsonen, men
også om vinteren. Her spiller de træningskampe med
bl.a. Oureskolerne, og spiller på kunstgræs i både
december og januar, hvor de har bedre muligheder
for at træne teknik når underlaget er perfekt jævnt.
I Bøgebjerg Idrætsforening er vi rigtig meget stolte
over disse gæve fyr og mener de skal fyldes for deres
flotte præstation igemmen de kort tid de har spillet
og ikke mindst for den flotte placering de har fået i
efterårets turnering.
Indstillet af
Britt Christoffersen,
formand Bøgebjerg Idrætsforening

Nyt fra Dagplejen
I november havde vi inviteret bedsteforældre i hallen
for at hjælpe med juleklip til vores store juletræ.
Der var pænt fremmøde og vi fik en hyggelig
formiddag.
Juletræsfest holdt vi den 20. november, det var rigtigt
dejligt at se den store opbakning, 90 voksen og 40
børn, vi hyggede os med gløgg, kaffe og æbleskiver,
nisser der kom og delte godteposer ud, som var
sponsoreret af Dagli’ Brugsen, det store juletræ var
sponsoreret af Lysbjerg B.B. v. Elly og Niels.

Der var også Lucia optog.
Lige før jul gik vi i kirke sammen med børnehaven
og skolen. Nu ser vi frem til fastelavn hvor vi skal
slå katten af tønden, også i hallen. Men men… vi
mangler jo lidt sne, så vi kan få kælkene frem og
bygget snemænd.
Godt nytår ønsker Dagplejen i Vester Åby
Pernille, Kasper, Jette, Helle,
Else Marie, Lene og Jytte.
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Konfirmander
Den 15.april kl. 10.00 konfirmeres i Vester Aaby Kirke:
Mathilde Andersen, Toftevej 27, Vester Aaby
Tobias Biilmann, Skadegårdsparken 11, Vester Aaby
Kasper Damholt, Løkkemarksvej 9, Vester Aaby
Emil Egholm Grøndal, Eskemosegyden 67, Aastrup
Linda Løvgreen Hansen-Degn, Pejrupvej 60, Pejrup
Christian Schnell Jakobsen, Dyssevej 2A, Vester Aaby
Frederik Jørgensen, Faurshøjvej 4 B, Vester Aaby
Sebastian Mondrup, Løkkemarksvej 14, Vester Aaby
Morten Nørregaard, Fjællebrovejen 24 A, 5762 V. Skerninge
Rafaella Alva Olsen, Svendborgvej 355, Vester Aaby
Emilie Pedersen, Svelmøparken 37, Vester Aaby
Nanna Serup Petersen, Svendborgvej 371, Vester Aaby
Sofie Serup Petersen, Svendborgvej 371, Vester Aaby
Nickolaj Poulsen, Svelmøparken 37, Vester Aaby
Rikke Regine Saaby Rasmussen, Nørrevænget 16, Vester Aaby
Bjørn Schioldan, Løkkemarksvej 16, Vester Aaby
Alle – undtagen Morten - pr. 5600 Faaborg

Menighedsmøder fælles menighedsråd
Som omtalt i sidste kirkeblad har menighedsrådene i Vester
Aaby og Aastrup besluttet at arbejde for at oprette et fælles
menighedsråd – i daglig tale kaldet et pastoratsråd.
Der er nogle retningslinjer, der skal følges i forbindelse med
et sådant arbejde. Én af dem er, at der skal afholdes møder for
menighederne i begge sogne.
Ved disse møder vil der blive udførligt redegjort for,
hvorfor menighedsrådene i begge sogne går ind for denne
sammenlægning, og hvordan netop en sådan sammenlægning
kan styrke det lokale demokrati i en folkekirke anno 2012 og
fremefter.
I Aastrup sogn holdes mødet tirsdag den 6. marts 2012 kl.
19.30 i Aastrup Forsamlingshus, og i Vester Aaby sogn holdes
mødes tirsdag den 13. marts 2012 kl. 19.30 i Præstegården.

Grundtvigsk Forums
forårsmøde
12. april kl. 19.30 i Vester Aaby Præstegård
”Hvor litteraturen finder sted – helt nye
historier om danske litteratur”
Foredraget giver indtryk af Anne-Marie Mais
arbejde med at forny litteraturhistorien i
trebindsværket, Hvor litteraturen finder
sted, 2010-2011. Der bliver lejlighed til at
høre nærmere om, hvordan man kan bruge
litteraturens steder til at finde ny inspiration
til læsning af både klassikere og mindre kendte værker.
Foredraget præsenterer forskellige konkrete eksempler
på litteratursteder: fra Anders Sørensen Vedels Ribe og
adelsdamen Anne Krabbes herregård Stenalt, til Ludvig
Holbergs Sorø, Grundtvigs Udby og Johannes V. Jensens og
Suzanne Brøggers New York.
Alle er velkomne til mødet i Vester Aaby Præstegård. Der er
gratis entre, men man betaler for kaffen.

Anne-Marie Mai er
professor ved Syddansk Universitet
og er kendt som en
glimrende fortæller
om dansk litteratur
gennem tiderne

Under restaureringen blev Aastrup kirke en tid forsynet med
en noget ”alternativ” indgangsdør.

Restaurering af Aastrup Kirke
Siden første søndag i advent har vi kunnet nyde resultatet
af Aastrup kirkes restaurering. Som noget af det seneste
inden dette kirkeblad gik i trykken er kirkegårdslågerne mod
parkeringspladsen blevet monteret.
Den nye adgangsvej er det mest synlige resultat af arbejdet
der stod på sidste sommer og efterår.
Og netop her ved adgangsvejen fik vi også en hilsen fra de
slægtled, der har arbejdet på Aastrup kirke for århundreder
siden.
Den 7.september 2011 var en repræsentant fra Nationalmuseet
på besøg for at følge med i om afgravningen i forbindelse med
etableringen af adgangsvejen ville påvise fund.
Den gjorde den. 2,4 meter inden for det nuværende
kirkegårdsdige blev der som det hedder i Nationalmuseets
sprog ”fundet en koncentration af natursten”. Vest for stenene
er udjævnet med næsten rent undergrundsmateriale – det
tyder på en hævning af terrænet op imod det ældre dige.
Sagt med mere almindelige ord: Oprindelig har vestgrænsen
for kirkegården ligget 2,4 meter nærmere kirken. Det viser
fundet af et ældre dige og opfyldningen uden for. Der er altså
på et tidspunkt opstået pladsproblemer, der har nødvendiggjort
en udvidelse. Der siges i Nationalmuseets rapport ikke noget
om, hvornår denne udvidelse har fundet sted.
Det er således ikke noget nyt, at kirke og omgivelser bliver
ændret for at tilpasse sig nye forhold. Selvom det kan se meget
anderledes ud lige i øjeblikket vil også denne ombygning få
tidens patina og en gang blive det velkendte.

Prædiken
Fastelavnssøndag 2011
Jesus døbes af Johannes Døberen – Matthæusevangeliet
kapitel 3 vers 13 til 17

Aastrup kirkes nye lysglobe

Lysglobe i Aastrup Kirke
For snart mange år siden tilbød Aastrup Kirkes nabo Gunnar
Kristensen kirken en såkaldt lysglobe efter svensk forbillede. I
dette efterår blev tilbuddet gentaget, og nu tog menighedsråd
og sognepræst imod. Gunnars søn Ulf, der er klejnsmed har
udført den smukke globe, der er opstillet foran gitteret ind
mod tårnkapellet.
Tanken er at mennesker fra nær og fjern kan tænde et lys
og sætte det i globen sammen med tanker og ønsker. Der
vil være mulighed for at købe de fyrfadslys som globen er
beregnet til. Ved særlige lejligheder vil globen også blive
tændt i forbindelse med gudstjenester.
Aastrup Menighedsråd og Sognepræst Torkil Jensen vil gerne
her rette en stor tak til familien Kristensen for lysgloben og
udtrykke håbet om, at den vil blive til glæde for sognet og for
de mennesker som gæster vores kirke.

Jesus døbes af Johannes. Det er selve evangeliet til
Fastelavnssøndag. Til den dag, hvor vi fester og laver ballade
og spiser boller, fordi fastetiden begynder på onsdag. Den
dag, vi kalder askeonsdag.
Tiden, der begynder fordi Jesus skulle dø på et kors langfredag.
Men inden vi lader raslebøsserne falde ned i slappe hænder
og holder op med at synge fordi vi mener, vi skal sørge over
det, bliver vi af dagens evangelium holdt fast på, at det er
som glædeligt budskab vi hører om at Jesus i dag
bliver døbt.
At det er til opfyldelse af al retfærdighed.
Bare ikke den retfærdighed, der synes, at
det er synd for Jesus at Han skal dø.
For det er menneskers retfærdighed.
Ikke Guds.
Det er netop i stedet den nye aftale.
At Jesus skulle være sandt menneske.
At han skulle gå ind i et sandt
menneskeliv. Det liv, hvor vi nok kan
feste og more os fastelavnssøndag og
hvor vi har lov til det. Men også det
liv, hvor lidelsen er en dimension, en
dybde som vi ikke må fortrænge. For
så fornægter vi selve livet.
Sådan som vi også fornægter os selv,
hvis livet bliver udklædning på arbejde
og i fritid.
Hvis intet i livet bliver for alvor.
Hvor det sker bliver sort og hvidt udvisket
og tilbage bliver en grå masse, der lader 5 og
7 være lige, og som alene tvinger mennesker
til en fornyet jagt på det spændende og det
udfordrende.
Det er på den baggrund fastelavnsfesten skal ses.
Fordi mennesker fødes på dødens vilkår.
Derfor må vi døbes til livet.
Til det menneskeliv Jesus tager på sig i dag, det liv der endte
med, at Jesus måtte dø på et kors.
For at opfylde al retfærdighed.
Den, der i dåben får lov til at tro det kan leve sit liv på de ord,
vi i dag får at høre som afslutning på evangeliet: ”Det er min
elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag”
For Guds velbehag er menneskers frelse.
Sådan er Guds kærlighed.

Adgangsforhold Vester Aaby Kirke
Det er ikke alle nyinvesteringer omkring kirken, der starter
med et forslag i menighedsrådet. Vi har således stadig et
krav liggende fra Arbejdstilsynet, som kræver en anderledes
håndtering af kister ved ankomsten til kirken. Personalet
ved kirken må ikke løfte på kisterne op ad trapperne, da
belastningerne overstiger de tilladte grænser. Efter flere
løsningsmuligheder har menighedsrådet derfor bedt arkitekt
Morten Krogh Madsen udføre et projekt med en kørerampe
langs tårnets vestside fra nordsiden mod dørpartiet.

Den nuværende trappe bliver trukket ca. 1 m. frem, således at
kisten kan drejes ind mod kirkerummet. Med dette forslag får
vi også en kirke, hvor gangbesværede kan komme ind på en
betryggende måde. Projektet har forinden været gennemgået
på stedet med de kommende brugere af anlægget – graver
Lene Caspersen og bedemænd her repræsenteret af Lars
Askholm. Projektet kræves færdigt inden d. 1. august 2012.
Niels J. Krogh

Kirketider
		Vester
Søndag den 19. februar
Søndag den 26. februar
Onsdag den 29. februar
Søndag den
4. marts
Søndag den 11. marts
Søndag den 18. marts
Søndag den 25. marts
Søndag den
1. april
Torsdag den
5. april
Langfredag den 6. april
Søndag den
8. april
Mandag den
9. april
Søndag den 15. april
Søndag den 22. april
Søndag den 29. april
Fredag den
4. maj
Søndag den
6. maj
Søndag den 13. maj
Torsdag den 17. maj
Søndag den 20. maj
Søndag den 27. maj
Mandag den 28. maj
Søndag den
3. juni
Tirsdag den
5. juni
Søndag den 10. juni

Aaby

Aastrup

Fastelavn
Ingen			 9.00 Ole Buhl Nielsen
1.s.i fasten		14.00 Ole Buhl Nielsen
Ingen
Fyraftensgudstjeneste					17.00*)
2.s.i fasten		10.15			 9.00
3.s.i fasten		 9.00			10.15
Midfaste		10.15			 9.00
Mariæ Bebudelse		 9.00			10.15
Palmesøndag		10.15			 9.00
Skærtorsdag		16.00			19.00
Langfredag		 9.00			10.15
Påskedag		10.15			 9.00
2.påskedag		 9.00			10.15
1.s.e.påske		10.00 konfirmation
Ingen
2.s.e.påske		Ingen			14.00 Ole Buhl Nielsen
3.s.e.påske		 9.00			10.15
Bededag		10.15			19.30
4.s.e.påske		 9.00			10.15
5.s.e.påske		10.15			 9.00
Kristi Himmelfartsdag		 9.00			10.15
6.s.e.påske		10.15			 9.00
Pinsedag		 9.00			10.15
2.pinsedag		10.15			 9.00
Trinitatis		 9.00 Ole Buhl Nielsen		Ingen
Grundlovsdag		17.00		
Ingen
1.s.e.trin		 9.00			10.15

Andagter i Lysbjergparken:
En gang om måneden indbydes der en onsdag eftermiddag
kl. 14.30 til gudstjeneste i Lysbjergparken. Gudstjenesten
holdes for plejecentrets beboere og naboer, men er
naturligvis en åben gudstjeneste. Hver anden måned er
der altergang.
Når vi har drukket kaffe, synger vi en halv times tid efter
”Seniorsangbogen”.
I februar er der gudstjeneste med altergang den 15. I marts
den 21. og i april er der påskegudstjeneste med altergang
den 4.

Kirkebilen kører ved alle gudstjenester. Ordningen
gælder Aastrup og Vester Aaby sognes ældre og
gangbesværede.
Kirkebilen bestilles hos
Faaborg Taxa tlf. 62 61 88 00
Ferier og fridage:
Sognepræsten har ferie: 16.-28.februar og friweekend:
21.-22.april.
I disse perioder passes embedet af
Sognepræst Ole Buhl Nielsen, Brahetrolleborg, tlf. 62
65 11 21 - mail obn@km.dk

Fælles adresser for begge sogne:
Hjemmeside: www.vesteraabyogaastrupkirker.dk
Sognepræst: Torkil Jensen, Præstegårdsvej 11, 5600 Faaborg. Tlf. 62 61 64 20, Mail: toje@km.dk
Træffes bedst: Tirsdag til fredag formiddag. Lørdag efter aftale. Mandag fridag.
Kirkesanger: Ulla Hvidtfeldt, Tlf. 62 61 63 25
Organist: Kåre Brønserud, Tlf. 51 94 95 90		
Kirkepersonalet har fridag mandag
Vester Aaby kirke:
Graver: Lene Caspersen, Eskebjergvej 11,
5762 Vester Skerninge, Tlf. 51 16 92 66
Træffes tirsdag til fredag 12 til 13.
Mail: grvaaby@gmail.com
Menighedsrådsformand: Niels Krogh, Munkeparken 27, Vester
Aaby, 5600 Faaborg. Tlf. 62 61 66 72
Kirkeværge: Ingeborg Tinggaard, Tlf. 62 61 50 28
Kasserer: Rasmus K. Rasmussen, Tlf. 62 61 64 48

Aastrup Kirke:
Graver: Ingrid Andersen, Eskemosegyden 60,
Aastrup, 5600 Faaborg. Tlf. 62 61 54 55
Træffes tirsdag til fredag 12 til 13.
Menighedsrådsformand: Rasmus K. Rasmussen, Svendborgvej 301,
Aastrup, 5600 Faaborg
Tlf. 62 61 64 48
Kirkeværge: Kirsten Hansen, Tlf. 62 61 53 25
Kasserer: Eva Hvilsted, Tlf. 62 61 67 29

Uddeling af overskud fra
Egnsfesten til idrætten.

En del af overskuddet fra
egnsfesten
er
delt
ud
til
fire
afdelinger
i
Bøgebjerg
IF på baggrund af deres
ansøgning.
Majbritt
Villebro
fra
gymnastikafdelingen
modtog penge til stepbænke
og spejle. Morten H. Pedersen
fra volleyballafdelingen modtog
penge til nye bolde og Mikkel
Steffensen fra håndboldafdelingen
modtog penge til rekvisitter til
mini-mini håndbold ”bold og
leg”. Herudover var der penge til
badmintonafdelingen til indkøb
af pointtavler. Pengene blev
overrakt af Marianne Steffensen
fra egnsfestudvalget.

Årets V.Å.P. 2011
blev Ruth Carstensen, der er formand for Lysbjergparkens Venner. Ruth Carstensen modtog et billede malet af
Hans Peter Hansen, Vester Aaby. Overrækkelsen blev foretaget af Torkil Jensen, Tina Marie Bruus og Lars Bo
Biilmann.

Foto: Kurt Hardi / Alegia Press
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Nyt fra os med fjerbold
Nu har vi brugt halvdelen af denne sæson, og den er
gået rigtigt godt.
Vores 2 U11-hold ligger p.t. nr. 1 og nr. 3
Vores U13-Piger ligger nr. 2
Seniorholdet ligger desværre sidst i deres pulje,
men veteran +50 ligger nr. 1.
Der har været en del ungdomsspillere til stævner
gennem sæsonen, og flere har vundet stævnerne og
er derved rykket op i rækkerne.
RIGTIGT FLOT GÅET!!
Vi har også 5 spillere, som er udtaget til LM her i
marts måned i Jylland.
Det er rigtig positivt, at der er så mange, der har lyst
til at komme ud at prøve kræfter med andre spillere.
Til kommunemesterskabet i starten af februar var vi
den klub, som havde næst-flest spillere med.
På ungdomssiden har vi et rigtig godt trænerteam,
som har givet den gas fra starten af sæsonen og
stadig holder dampen oppe - både med hensyn
til at dygtiggøre sig på kurser og til at tage nye
træningsmetoder i brug.
Den 19. december holdt vi juleafslutning for både
ungdom og seniorer. Alle spillede med forhøjede
net med sort plastik på. Bagefter var der mad i
cafeteriaet for henholdsvis ungdom og seniorer - en
rigtig sjov og hyggelig dag for både børn og voksne.
Til ungdomsspillerne var der præmier sponseret af
Dagli´ Brugsen.
Den 19. marts og den 26. marts bliver der mere
konkurrence, der spiller vi nemlig klubmesterskab for
både motionister og tuneringsspillere, og det plejer at
være så fjerene flyver!

Så husk: 19. og 26. marts
Ungdom: 16.30 – 18.30 begge dage
Senior: 18.30 – 22.00 begge dage
Sidste spilledag i denne sæson bliver onsdag den 28.
marts.

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

Varmepumper · Ventilationsanlæg · Klima- & køleanlæg
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Årsmøde i
Badmintonafdelingen
Tirsdag den 28. februar kl. 20.00
i Bøgebjerghallens mødelokale.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dagsorden:
Valg af dirigent
Formandens beretning
Orientering om regnskab
Indkomne forslag
Valg: 3 Udvalgsmedlemmer
Eventuelt.

Vi håber, at mange vil møde op, så vi kan få en
god debat om, hvordan afdelingen fungerer, og
om der er ting, der skal ændres.
Indkommende forslag skal afleveres til en fra
udvalget senest 3 dage før årsmødet.

Nyt fra Bøgebjergskolen
Jul og vinterferie er godt overstået, og en ny
spændende tid venter. På Bøgebjergskolen er
der tiltrådt 4 nye medarbejdere, der skal være
med til at gøre skolen endnu bedre, så den bliver
det naturlige valg i lokalområdet.
Skolen har sagt farvel til Vibeke Nielsen og
Kirsten Ebeling, der efter tilsammen 61 år på
stedet har valgt at gå på pension. De skal have
tak for den store indsats de har gjort for skolen
igennem rigtig mange år.
Vi har ansat 2 mandlige lærere Erik Renè
Nielsen og Lars Rindum i to lærerstillinger, og
ligeledes har vi ansat Marianne Bruslund som
ny børnehaveklasseleder. I SFO har vi indtil
sommerferien ligeledes ansat en ung mandlig
medhjælper Arash Martin Mahr, der senere
gerne vil søge ind til politiet. De har lavet en
kort præsentation af sig selv som følger her.

Erik Rene Nielsen
Jeg hedder Erik Rene Nielsen og født 1961 på
Rudkøbing Sygehus. Jeg er gift med Lene, der
også er lærer, og sammen har vi to drenge på
hhv. 25 og 19 år. Jeg er vokset op i Allested på
Midtfyn og havde en far, der var musiker.
Som elleveårig fik jeg min første guitar og
begyndte at tage ud at spille, da jeg var omkring
femten. Siden da har musikken været min
følgesvend gennem livet, og som en naturlig følge
deraf har jeg altid undervist i musik i folkeskolen.
Musikken har også ført til nogle pladeudgivelser,
nogle mere vellykkede end andre. Jeg har haft
andre interesser, som har fyldt en del. Bl.a. har
jeg været fodboldtræner i 15 år på både eliteplan
og absolut amatørniveau. For tiden spiller jeg
musik i band, er ivrig skakspiller i klub, og så
har jeg hus i Sverige sammen med Lene, og der
nyder vi at slappe af og jeg at dyrke min seneste
interesse – naturfotografering, men der bliver
også tid til at fiske ind imellem.

Lars Rindum
Lidt om mig, jeg startede som efterskolelærer,
på forskellige skoler, inden det blev folkeskolen
for snart 10 år siden.
Jeg er gift med Anette (som for øvrigt har gået
i skole på V. Åby skole) og vi har Kristine på 17
år, Jakob på 14 år og Johanne på 7 år
I min fritid er jeg glad for at ro i kajak, spille golf
og om vinteren går jeg til spinning.
Derudover bruger jeg tid i bestyrelsen for
det lokale fritidscenter, har lige startet en
madklub i byen og er instruktør i den lokale
gymnastikforening
Lars Rindum

Jeg glæder mig utroligt meget til at starte på
Bøgebjergskolen og blive en del af musikkulturen
der. Jeg har altid dyrket alsidigheden i
musikundervisningen, så der bliver plads til det
hele fra rytmisk sammenspil og til årstidens
sange og salmer. Personligt er jeg funderet i
rock og bluesmusikken og har klassikerne der,
som mine favoritter.
Det vigtigste jeg tror, jeg kan give eleverne er at
lære dem, at der bag ved enhver god musikalsk
præstation ligger mange timers øvning og
selvdisciplin, samt at det ikke nytter at give op,
hvis ikke det lykkes med det samme. Jeg tror på
at alle elever, der bidrager med det de kan og får
lov til at mestre det, får gode musikoplevelser,
samt læring og dannelse for livet som jeg fik det
af mine lærere.
Erik Rene Nielsen
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Marianne Bruslund

Arash Martin Mahr

Mandag den 30. januar 2012 startede jeg,
Marianne Bruslund, i min nye stilling som leder i
0. Klasse i stedet for Kirsten Ebeling, der går på
pension efter lang og anerkendt tjeneste.

Mit navn er Arash, jeg er 21 år. Jeg er
en frisk ung mand med humor og altid
imødekommende. Jeg har søgt ind til
politiet, som har været min drøm i mange år.

Jeg har i 10 år været ansat i Vester Aaby
Børnehave og senest i Kometen, som pædagog
og souschef og glæder mig meget til at starte på
denne nye opgave.

Jeg er ansat på kometen og jeg vil indrømme,
at det er en fantastisk arbejdsplads med gode
kollegaer samt venlige og søde børn.

Jeg bor i Faaborg, er 48 år, gift med Teddy
og oprindeligt uddannet socialpædagog. Jeg
har erfaringer med børn fra vuggestue til
ungdomsklub. Selv har jeg 3 børn på 22, 14 og
11 år.
Det bliver en dejlig pædagogisk udfordring for
mig, at være med til at kæde børnenes hverdag
i børnehaven sammen med de strukturer, der er
i skolens hverdag.
Skolen er inde i en spændende udvikling, som
jeg bl.a. kan bidrage til med anerkendelse,
åbenhed og engagement.
Vi har nemlig chancen for at skabe alle tiders
trygge og udviklende fundament for alle vores
0-13 årige børn i området.
På gensyn på Bøgebjergskolen.
Marianne

Lundely Glas
Smykker & brugskunst

Annette Boock
Svendborgvej 329 ‐
Aastrup
5600 Faaborg
Telefon: 62 60 22 98
Mobil: 20 76 73 75

Værkstedet er åbent efter aftale ‐ Bestillinger modtages ‐ Kurser

20

Arash Martin Mahr

Vi glæder os på Bøgebjergskolen meget til at
kunne byde de nye medarbejdere velkommen, så
vi fra 1.marts kan starte for fuldt tryk. Marianne
bliver som sagt ny børnehaveklasseleder, Erik
ny klasselærer i 4.kl + musik og Lars har bl.a.
matematik, natur/teknik, idræt, IT mv.
Vi glæder os over den positive tilbagemelding
vi har fået vedrørende spisearrangementerne,
og vil fortsætte med lignende tiltag. Hvis der
er nogen, der har gode nye forslag til at gøre
Bøgebjergskolen endnu mere til lokalområdets
skole, skal I henvende jer til undertegnede eller
afdelingsleder/souchef Gunild Hansen.
Jørn Christensen
Skoleleder

Som jæger og turist i Sydafrika
Lysbilledforedrag
med
denne
overskrift
afholdes onsdag den 11. april 2012 kl. 19.30
på Bøgebjergskolen, Svendborgvej 357, Vester
Åby.
I forbindelse med jagtudstillingen i Odense
Congress Center den 13. til 15. april kommer
den professionelle hunter Robbie Hughes fra
Omni Hunting Safaris her til landet for at deltage
med en stand på messen.

Entre kr. 20,- pr. person
Yderligere oplysninger om Omni Hunting Safaris
hos Jørgen Hanghøi, tlf. 65982229/hanghoi@
hanghoi.dk
Arrangementet laves i samarbejde med Egebjerg
Syd Jagtforening og Finn Pedersen Pejrup

Finn og Anette Pedersen, Pejrup og Jørgen
Hanghøi var sidste år i marts på jagt hos Omni
Hunting Safaris. De vil sammen med Robbie
fortælle om deres oplevelser i Sydafrika.
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VEJDIREKTORATET INFORMERER
Status i Vester Aaby!
Arbejdet med at højne trafiksikkerheden i
Vester Aaby er i fuld gang, men pga. frost må
entreprenørerne holde en ufrivillig pause.
”Vinteren er nu kommet over os, og entreprenørfirmaet
Marius Pedersen A/S holder en midlertidig pause
med arbejdet” fortæller projektleder i Vejdirektoratet
Kresten Lysholdt-Andersen.
”Men så snart det er muligt vil entreprenørerne gå i
gang igen” fortæller han.
Ombygningen i den vestlige del af byen
Ombygningen i den vestlige ende af byen, hvor der
skal anlægges brede kantbaner til cyklisterne er godt
i gang.
Her er det kun det sidste lag asfalt og striber, der
mangler. Men allerede nu kan cyklisterne nyde godt
af den ekstra brede asfalt.
De nye heller og den nye overgang ved skolen er
ligeledes ved at være færdig. Her mangler kun den
sidste finish og de sidste skilte.
Så snart den variable hastighedstavle er klar til brug,
vil skolen få en demonstration af anlægget. Herefter
vil bilernes hastighed blive skiltet ned til 40 km/t, når
skolepatruljen er på arbejde. På den måde passer vi
ekstra godt på skolebørnene, når de færdes på vejen,
samtidig med, at bilisterne får normal fartbegrænsning
på 50 km/t. uden for skolens myldretid.

Arbejde med ny overgang til skolepatruljen
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Det videre arbejde
Entreprenøren fortsætter nu med at bygge fællestierne
i byens nordlige side.
Det er planen, at arbejdet fortsætter helt frem til den
østlige ende af byen, hvor entreprenøren ”vender
rundt” og arbejder sig tilbage igen i den sydlige side.
Der bliver arbejdet i sektioner af 150 meter ad gangen,
for at undgå for store gener for trafikanterne.
Ved hver sektion bliver der i arbejdstiden lagt
midlertidige
bump,
samtidig
med
en
lokal
hastighedszone på 20 km/t. Både bump og
hastighedszonen fjernes igen ved arbejdsdagens
ophør.
Begge tiltag sættes op for at sikre fodgængerne og de
folk, der arbejder på stedet.
Løsningen er blevet til i samarbejde med politiet.
Flagallé
I samarbejde med lokalrådet er der nu indkøbt
holdere til den nye flagallé i Vester Aaby.
Holderne
fremdrift,

bliver,
samtidig
sat
langs
stien

med
arbejdets
ind
mod
skel.

Det er aftalt at lokalrådet står for flag og flagstænger,
mens Vejdirektoratet køber og bygger holderne ind i
stien.

Nyt helleanlæg ved skolen, som også får en variabel hastighedstavle

Ny kloak
I forbindelse med projekteringen er Vejdirektoratet
blevet opmærksom på, at der flere steder gennem
byen har været problemer med afledningen
af
vejvand,
når
det
har
regnet
kraftigt.
Derfor har Vejdirektoratet valgt at udskifte en del
af kloaken på udvalgte steder, samtidig med at der
sættes nye nedløbsbrønde.
Fakta:
Vejdirektoratet har nu påbegyndt anlægsarbejdet i
Vester Aaby.
Anlægsperioden forventes afsluttet inden sommerferien i 2012.
Projektet har et budget på 12 millioner kroner.

Borgergruppen består af repræsentanter for lokalrådet,
pensionistforeningen, forældrebestyrelsen, FaaborgMidtfyn Kommune, politiet og skoleinspektøren.
Vejdirektoratet er bygherre, Rambøll A/S arbejder
med det vejmæssige projekt og arkitektfirmaet Nord
Arkitekter står for den arkitektoniske del af løsningen.
Skitser og kort er udarbejdet og stillet til rådighed af
Nord Arkitekter og Rambøll.
Projektleder på projektet er Kresten LysholdtAndersen, Vejdirektoratet.
Tilsyn med projektet er Claus Frostholm: 4123 5215.
Entreprenør er Marius Pedersen A/S.
Læs mere om projektet på www.vd.dk > Veje og trafik
> Vejprojekter > Mindre vejprojekter > Trafiksanering
> Trafiksanering i Vester Aaby
Her kan du også downloade en folder om projektet.

En borgergruppe i Vester Aaby har medvirket til
udformningen af projektet.

MOGENS GREEN RASMUSSEN
TØMRERMESTER
Bøgebjergvej 39, Vester Aaby
5600 Faaborg
Mail: mogensgreen@hotmail.dk
TLF: 62631398 Mobil: 21485815
www.mogens-green.dk

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

23

Information fra lokalrådet
Hjertestartere i Vester Aaby, Aastrup og Pejrup!

Containerplads.

En af lokalrådets målsætninger er, at det skal være
godt og trygt at bo her. Derfor har vi sat os det mål
at skaffe 3 hjertestartere - en til hvert lokalområde.
Midlerne skal skaffes ved en solidarisk indsamling i
Vester Aaby, Aastrup og Pejrup (herom senere). Vi
har nu 3 nøglepersoner, en for hvert område, som vil
danne en ansvarlig gruppe for hver hjertestarter. En
sådan skal, bl.a. også, vedligeholdes for altid at være
”køreklar”.
Vi håber du fik noget ud af foredraget i
Bøgebjergskolens aula onsdag den 15. februar med
formanden for hjertestarterforeningen på Langeland
Henrik Schakow og hjertelæge Finn Lund Henriksen
fra Odense Universitetshospital. Vi opfordrer til at
støtte op om dette vigtige projekt for vores område.
Er du interesseret i yderligere information er du
velkommen til at kontakte Lokalrådet.
Ønsker du at give et bidrag til hjertestarterne,
kan dette ske ved indbetaling på konto 0828-0002958597 i Sparekassen Faaborg.

Desværre har vi været total uden for indflydelse
på driften af vores containerplads. Resterne efter
nedlæggelsen er en container til grønt affald i en
prøveperiode. Ligeledes opsættes en affaldsstation
til glas, papir og dåser. Pladsen vil være en åben
plads. Den grønne container opsættes kun i perioder,
hvor de mener vi har grønt affald herude på landet!
Lokalrådet opfordrer til, at den kun bruges til ”grønt
affald”, så vi kan beholde den udover prøveperioden.
Fartmåling Strandvejen.
Resultatet for fartmålingen viser at 41,6% kører
over hastighedsbegrænsningen på 50 km i timen.
Heraf 13,4% over hastighedsbegrænsningen + 10
km/t. 3,2% over 20km/t. Lokalrådet har bedt om
en ny måling, da målingen blev foretaget straks
efter kabelarbejdet, hvor der stadig stod skilte m.v.
på fortovene. Ligeledes vil den nye fartmåling blive
foretaget sydligere dog inden for byskiltene. Den nye
fartmåling vil blive iværksat til foråret.

Flagallé
Lyder det ikke festligt med en flagallé igennem Vester
Åby? Til konfirmation, Bøgebjergfest, bryllupper,
jubilæer, runde fødselsdage og lignende.
Jeg har igennem mange år puslet med tanken,
inspireret af Ollerup og Vester Skerninge.
I forbindelse med Vejdirektoratets arbejde med
vejgennemføringen i Vester Åby er det glædeligvis
blevet bevilget at der sættes ’fødder’ til at holde
flagstængerne ned langs fortovet – i alt 33 steder.
Nu leder jeg efter et sted til opbevaring af
flagstængerne. Jeg håber også at jeg kan skaffe
midler til indkøb af flagstængerne, samt en god brugt
trailer til at transportere stængerne på, og endelig
leder jeg efter nogle mennesker, der vil påtage sig
at sætte flagalleen op og tage den ned igen, når den
skal i brug. Allerhelst så jeg at vi fik etableret 2-3
grupper a 3-4 personer hver, som kunne dele årets
måneder imellem sig.
Den samme flagallé kan jo passende også anvendes
både i Åstrup og Pejrup, hvis der er interesse og
behov for det.
Har du nogle gode ideer og / eller vil du godt hjælpe
til, hører jeg meget gerne fra dig snarest.
Niels Moritzen, Dyssevej 35, tlf. 20 44 80 84 –
mail: lokal@moritzen.dk
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Familieskovtur
Som vi før har omtalt i Bøgebladet, søgte lokalrådet
i efteråret, del i en pulje, som var udbudt af
Naturstyrelsen i Sollerup til forbedringer af
mulighederne for familieskovturen. Vi ansøgte om
2 borde/bænkesæt til opsætning på trampestien i
forlængelse af Pottemagervej og ved Nab strand. Vi
kan nu glæde os over, at vi har fået bevilliget 10.000
kr. til formålet, og når vejret bliver lunere, vil vi have
en plan klar til arbejdets udførelse. Der skal ryddes
lidt op i buskadset, og der kan vist også blive råd til
et pænt affaldsstativ i træ.
Støtteforening
Vil du støtte lokalrådets arbejde kan beløb indsættes
i Sparekassen Faaborg på konto nr. 0828-000-2958597.
Kirsten Simonsen, formand
Lokalrådet Vester Aaby, Aastrup og Pejrup
Munkeparken 5, Vester Aaby,
Tlf. 22896746, e-mail: kissersimonsen@get2net.dk

Vester Aaby - Pejrup - Aastrup Pensionistforening
Faste aktiviteter forår 2012

Aktivitetskalender forår 2012

Vi afholder spillegilde i Bøgebjerghallens cafeteria,
hver onsdag kl. 19.00

17. februar

Der spilles kort i Abildhuset hver tirsdag fra 14.00 16.30, indtil vi igen kan spille krolf udenfor. Vi håber
det bliver omkring april afhængig af vejret. Der skal
i den forbindelse lige nævnes, at vi til den tid spiller
krolf tirsdag og torsdag eftermiddag fra kl. 14.00 og
søndag formiddag fra kl. 10.00
Om onsdagen har vi gåklub, vi starter fra Abildhuset
kl. 9.30, med eller uden stave.
Ifølge hjerteforeningen skal man som bekendt gå
10.000 skridt om dagen, så kom og vær med
Stolegymnastik i Lysbjergparken, hver mandag kl.
14.00 - 15.00, der er kaffe og hygge bagefter,
husk medbring en kop.
Eftermiddage i Lysbjergparken: hver anden
fredag fra kl. 14.00 - 16.00
Hvor intet andet er skrevet, tag kop og evt. brød
med, vi giver kaffen.
9. december havde vi juleafslutning i Øster
Skerninge forsamlingshus, hvor vi fik noget rigtig god
mad og vi havde lotteri før spisning, og herigennem
skal der lyde en kæmpe stor tak til alle de sponsorer
som støttede vores lotteri. Villy Abrahamsen læste
julehistorier, og Lise Lotte spillede for os.

Pakkespil (husk pakke til ca. 30 kr.)

16. marts
Generalforsamling i Bøgebjerghallen
		
fra kl. 14.00 - 19.00
Der vil være mulighed for at købe en lækker menu
bestående af glaseret skinke med grøntsager og til
desserten er frugter med råcreme.
Der vil ligeledes være kaffe med kage. Efter
generalforsamlingen vil man blive underholdt af Bodil
Rytter.
Maden koster kr.: 150 og ønsker man at benyttet bus
koster det kr. 25
Pensionistforeningen er i skrivende stund ved at
arrangere en 3 dages tur til Tyskland fra den 3.-5.
juni 2012. Det kan dog med sikkerhed siges at turen
kommer til at koste 1.800 kr. pr. person og det er med
fuldpension.
Dem der ønsker transport til vore arrangementer i
Lysbjergparken eller i Abildhuset, skal ringe til Ole
den dag mødet finder sted mellem kl. 8.00 og 9.00.
Med venlig hilsen
Ole Simonsen.
Tlf. 62 61 60 45 eller 61 16 27 67

Vester Aaby Sogns Folkemindesamling
Ønsker alle
*♥* ET GODT NYT¨ÅR 2012 *♥*

De er stadigvæk til salg gennem Foreningen til KUN
kr. 75,00 pr. stk. (Del 1 & Del 2)

og tak for den store opbakning til foreningen i det
forgangne år 2011. Der er indkommet rigtig mange
historiske billeder, og dokumenter til glæde for vore
efterkommere.

Beskrivelsen af de 2 nye interessante udgivelser - kan
siges ganske enkelt: Der er videofilmet i lokalområdet
- især kommer den rundt om de eksisterende
virksomheder og de firmaer, som desværre ikke er
her mere - af den ene eller anden grund!!!

Den årlige generalforsamling blev afholdt den 14.
februar 2012, hvor der var et interessant ”indslag”
fra et af samlingens gemmer!!
Nyheder på vej!!!
Svenåge Tommerup har igen været rundt med
videokameraet og Mogens Lysholt, som producer,
designer m.m.
Svenåge og Mogens er i fuld gang med færdiggørelsen
af 2 nye DVDer - kaldet Del 3 & Del 4 - altså en
fortsættelse af allerede udgivne, og enormt solgte
DVDer ”Landsbyliv i 70erne V.Aaby & Pejrup”.

♥ Videofilm helt op til dags dato ♥ Så glæd Jer ♥
Husk, vi har åbent hver den 1. lørdag i måneden fra
kl. 10.00 til kl. 12.00. Og der er altid kaffe på kanden,
og tid til en snak ♥
På bestyrelsens vegne
Birthe Banke
Kontaktperson til arkivet: Gerda Nielsen – 62615229
eller pr. e-mail: vaarkiv@gmail.com

25

Lokalområdet af igår

B 1388
Foto fra 08-08-1938
Svendborgvej 383

Vester Aaby Andelsmejeri havde
50 års jubilæum
Æresporte og pyntede mælkevogne.

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.

Vi tilbyder alt landbrugsarbejde

SYDFYNS AUTOCAMPER

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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LANDSFORENINGEN

DANSKE
MASKINSTATIONER

(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

INFORMATION FRA BØGEBJERG IDRÆTSFORENING
Støt Bøgebjerg Idrætsforening

Bøgebjerg-vinen

Tank

Bøgebjerg-vinen
er en kombination af
Cabernet Saugvignon
fra Chile.

Tankning med kontanter og dankort giver
intet!!! Kun til OK.

Vi nyder godt af
samarbejdet med
Dagli’Brugsen Vester Aaby,
der er 2 velsmagende
til Bøgebjerg IF,
for hver flaske der sælges
af Bøgebjerg-vinen.

Når du tanker med et OK Benzinkort kan du støtte
Bøgebjerg IF.
OK kort kan bestilles på foreningen hjemmeside
www.boegebjerg-if.dk eller ved at kontakte
Jan Bruun på mobil 22 29 07 27.

BØGEBJERG IDRÆTSFORENING www.boegebjerg-if.dk
Hovedbestyrelsen:
Britt Christoffersen,formand, Faurshøjvej 12, Vester Aaby
62 61 50 90, blbc@email.dk
Morten H. Pedersen, næstformand, Odensevej 161 C, Faaborg
23 93 87 50, vol-formand@boegebjerg-if.dk
BJ Bogføring v/Bettina Jensen, kasserer, Rolighedsvænget 11, Vester Aaby
22 35 57 59, www.bjbogforing.dk
Kasper Hougaard, suppleant, Svendborgvej 415b, 1.b, Vester Aaby,
20 76 19 11, kasperhougaard@msn.com
Udvalgsmedlemmer:
Flemming Hougaard, badminton, Dyssevej 23, Vester Aaby
62 61 53 72, flemmingh2009@sol.dk
Kurt Jensen, badminton, ungdom, Pottemagervej 4, Vester Aaby
62 61 69 10, bad-ungdom@boegebjerg-if.dk
Charlotte S. Pedersen, fodbold, Løkkemarksvej 16, Vester Aaby
61 67 12 70, lottesp@gmail.com
Jette Steensen, gymnastik, Svendborgvej 296, Aastrup
61 16 79 65, poststeensen@c.dk
Mikkel Steffensen, håndbold, Toftevej 29, Vester Aaby
62 61 32 22, mikkelsteffensen21@hotmail.com
Kurt Andersen, volley, Odensevej 62, st.th., Faaborg
62 61 45 40, kurt.andersen@stofanet.dk

Bøgebladet
Trykkeri

Udgives af Bøgebjerg Idrætsforening
EP Grafisk
Næste nummer af bladet udkommer primo maj.
Indleveringsfrist for stof til redaktionen er 7. april 2012.
Sendes til Annette Biilmann, albiilmann@gmail.com

Kontakt
Annette Biilmann, ansvarshavende, Skadegårdsparken 11, Vester Aaby
20 12 46 67, albiilmann@gmail.com
Kim Hansen, annoncer, Svelmøparken 35, Vester Aaby
62 61 50 62, webmaster@boegebjerg-if.dk
Indlæg i bladet kræver medlemskab af foreningen, hvis du ikke allerede er aktivt medlem, kan du
blive passivt medlem, kontakt Annette Biilmann herfor.
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KALENDERSIDEN
FEBRUAR

MARTS

APRIL

17.02.2012 kl. 14-16
Pensionistforeningen
Lysbjergparken

19.03.2012
Klubmesterskab
Badminton

11.04.2012 kl. 19.30
Jagtforedrag
Bøgebjergskolen

18.02.2012 kl. 15-17
Fastelavn
Bøgebjergskolen

19.03.2012 kl. 19.00
Generalforsamling
Bøgebjerg IF

12.04.2012 kl. 19.30
Grundtvigsk Forums Forårsmøde
Vester Aaby Præstegård

24.02.2012
Generalforsamling
Pejrup Forsamlingshus

25.03.2012 kl. 13.00
Sæsonafslutning
Gymnastik

15.04.2012 kl. 10.00
Konfirmation
Vester Aaby Kirke

28.02.2012
Årsmøde
Badminton

26.03.2012
Løb - sæsonstart
v/Bøgebjerghallen

20.04.2012 kl. 17.30
Fællesspisning for alle
Bøgebjergskolen

29.02.2012 kl. 17.00
Fyraftensgudstjeneste
Aastrup Kirke

26.03.2012
Klubmesterskab
Badminton

25.04.2012 kl. 19.00
Lokalrådsmøde
Præstegårdsvej 12

29.02.2012 kl. 19.00
Lokalrådsmøde
Præstegårdsvej 12

27.03.2012 kl. 19.00
Generalforsamling
Lokalråd
Præstegårdsvej 12

27.04.2012
DEADLINE
BØGEBLADET

MARTS

28.03.2012
Sæsonafslutning
Badminton

MAJ

29.03.2012 kl. 17.30-19.00
Aerobic - sommersæson
Bøgebjerghallen

05.05.2012
STOLE - sponsorløb
Bøgebjerghallen Den Røde tråd

APRIL

05.05.2012 kl. 10-12
Folkemindesamlingen
Præstegårdsvej 12

03.03.2012 kl. 10-12
Folkemindesamlingen
Præstegårdsvej 12
05.03.2012 kl. 19.30
Spillegilde
Aastrup Forsamlingshus
06.03.2012 kl. 19.30
Menighedsrådet
Aastrup Forsamlingshus
13.03.2012 kl. 19.30
Menighedsrådet
Vester Aaby Præstegård
16.03.2012 kl. 14-19
Generalforsamling
Pensionistforeningen

02.04.2012 kl. 19.30
Spillegilde
Aastrup Forsamlingshus
07.04.2012 kl. 10-12
Folkemindesamlingen
Præstegårdsvej 12

07.05.2012 kl. 19.30
Spillegilde
Aastrup Forsamlingshus

JUNI
03. - 05.06.2012
Udflugt til Tyskland
Pensionistforeningen

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

