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Nyttige navne/tlf./links
Bøgebjerg Idrætsforening
Formand Britt Christoffersen
24 20 53 94 - blbc@email.dk
Bøgebjergskolen
Skoleleder Jørn Christensen
72 53 35 41,
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Leder Gunild Hansen
75 53 04 58
gunha@faaborgmidtfyn.dk
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Arkivleder Gerda Nielsen
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6261 52 29, vaarkiv@gmail.com
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20 76 73 75
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Bøgebjerg Idrætsforening
Formanden har ordet
Det er i det skønneste vejr jeg sidder og skriver
dette indlæg. Sommeren er vist over os, og
mon ikke at vi alle kan få lov til at nyde denne
sommer; bare lidt mere end sidste sommer. Det
håber jeg i hvert fald.
Årets generalforsamling er nu afholdt med 12
fremmødte. Det var mere end forventet, da der
denne dag var godt gang i sportsaktiviteterne.
Der var både klubmesterskaber i badminton og
fodboldkamp for herre senior.
Flere emner blev debatteret, bl.a. halbooking.
dk, som nogen synes er træls, besværligt og
kompliceret. Vi må jo nok indstille os på, at
hvis vi også vil være her fremover, skal vi følge
med tiden. Det er kommunen der har valgt, at
det lige netop skal være dette program. Det
må siges, at det gør det en hel del lettere at
være frivillig i bestyrelsen, bl.a. fordi de årlige
indberetninger om medlemstal kan hentes af én
person – og tilmed hentes uden at man skal dele
alle medlemmer op i alder og køn, hvilket stilles
som et krav fra kommunen. Jeg er sikker på, at
vi over tid vil blive fortrolige med programmet
alle sammen, ellers må vi forsøge at finde andre
løsninger.
For bestyrelsen er det rigtig godt med den
slags debatter, da det er her, medlemmerne har
mulighed for at tilkendegive deres meninger
og få den direkte kontakt med bestyrelsen.
Vi er selvfølgelig ikke en større forening, end

at det er muligt at snakke sammen til daglig,
men alligevel er det en rar fornemmelse, når
medlemmerne vil give deres synspunkter til
kende ved en sådan lejlighed.
I den nære fremtid er der sponsorløb, som er
arrangeret af nogle frivillige , således at der kan
blive indkøbt nye stole til hallen. Det er med
stolthed, at jeg ser på et sådant arrangement,
da det tydeligt viser, at her i området står vi
sammen, og vi vil det gerne. Sponsorløbet er
løbet, når dette blad udkommer, så vi kender
allerede resultatet. Det bliver spændende at se,
om der bliver løbet så mange penge ind, at der
også kan blive et tilskud tilovers til et andet
tiltag i lokalområdet – nemlig til hjertestartere.
Endnu nogle aktive lokalfolk, som vil områderne
og vil stå sammen. Godt initiativ!
Næste arrangement i Idrætsforeningen er
Bøgebjerg festen. Sidste år var der et godt
fremmøde og mange glade folk på pladsen.
Men der var lige en ting som haltede, nemlig
cykelsponsorløbet, som kun fik samlet halvdelen
af det beløb, som de plejer. Dette skyldes, at der
var færre ryttere. Måske har vi gjort for lidt ud af
at fortælle, hvor vigtigt det egentlig er at støtte
dette arrangement. Det er netop herfra, at alle
afdelinger modtager overskuddet. Derfor vil jeg
opfordre alle mulige og umulige til at deltage og
bakke cykelløbet op. Det har vi brug for.
Rigtig god sommer til alle
Britt Christoffersen

Vester Åby Autoværksted
v/ Jesper J. L. Hansen

Tlf. 62 6163 46

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

Varmepumper · Ventilationsanlæg · Klima- & køleanlæg

Svendborgvej 401 • 5600 Faaborg

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

PULS & POWER
med Pernille

30-40 min. med høj puls,
styrke og udholdenhed.
Cirkeltræning på forskellige måder.
Tabata (fantastisk efterforbrænding).
Hårdt og effektivt :)

AEROBIC
med Line

Kom og oplev aerobic på
en ny sjov måde, til en let
koreografi af simple
step fra 80’erne

Sjov motion - blanding
af fitness og dans - til et
skønt mix af hovedsaglig
latinamerikanske rytmer ALLE kan være med!

PILATES
med Linda

Øvelserne udføres på måtte
og bygger på koncentration,
vejrtrækning og muskelkontrol.
Opbygning af muskulaturen omkring
rygsøjle og bækkenbund. Vi tager fat i
de muskler dybt inde i kroppen som
det ellers er svært at træne.

Gymnastik siden
Så er gymnastik sæsonen slut. Vi havde valgt
at holde afslutning i Bøgebjerghallens Cafeteria,
hvor 8 gymnaster var mødt op og hele gymnastik
udvalget. Vi nød Stigs prægtige lagkager og
kaffe, vi så gymnastikopvisningen fra 2011
på cd, som Svenåge Tommerup har lavet, et
rigtig godt gensyn der bragte smilet frem.
Vi håber da selvfølgelig på at kunne afholde
gymnastikopvisning næste år…

Gymnastikudvalget vil gerne sige tak for en
rigtig god stemning til hjælperfesten, Det var
jo os der havde taget udfordringen op og skulle
planlægge en sådan fest, vi havde brugt både
tid og kræfter på at det skulle blive en god
aften for alle. Jeg hører at der er ris, så nu vil vi
gerne have ris og ros, så dem der næste år skal
planlægge, ikke gør de samme fejl. Send ris og
ros til poststeensen@gmail.com.

Vi tog afsked med Maja som har været instruktør
for dameholdet, Maja har været instruktør i
rigtig mange år, og har nu valgt at stoppe, det er
vi selvfølgelig kede af. Men Kære Maja 1000 Tak
for det dejlige samarbejde vi har haft gennem
alle de år jeg har været formand.

TILBUD (du kan nå det endnu)
til dig der vil komme i form før sommerferien.
Gymnastik i hallen
AEROBIC - Torsdag kl. 17.30 - 19.00
ZUMBA - Tirsdag 19.00-20.00

Gymnastik udvalget arbejder på at få nye
instruktører, og nye hold op at køre, jeg kan sige
at der bliver nye tiltag i den kommende sæson
så glæd jer.
Det nye sæsonprogram vil være at læse i det
næste bøgeblad.

Vi kan også tilbyde 3 ½ time forbrænding
den 10. juni 2012.
Line har inviteret 3 andre instruktør, sammen
har de lavet et 3 ½ times forbrænding i form af
aerobic, puls & power, zumba og pilates se nærmere andet sted i bladet.
Spørgsmål: poststeensen@gmail.com

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

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

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

LANDSFORENINGEN

DANSKE
MASKINSTATIONER

TELEFON 6261 6795 · BIL-TELEFON 2091 6132
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BØGEBJERGHALLEN
TORSDAG 17.30 - 19.00

AEROBIC
INSTRUKTØR: LINE RASMUSSEN

TRÆN 10 GANGE FRA 29. MARTS til 14. JUNI FOR KUN 150,- KR.

Nyt fra håndboldafdelingen
Så er en lang og god sæson veloverstået.
Vi kan se tilbage på mange gode kampe
i Bøgebjerghallen, samt en masse gode
træningstimer. Der kan nævnes mange gode
ting fra sæsonen som nu er gået, men en af
det bedste er klart den store succes, som vores
damehold har haft. Masser af piger til træning,
2 hold som endte som henholdsvis nr. 2 i serie
3 og nr. 1 i serie 4. Og ikke nok med det, så
blev pigerne på serie 4-holdet efterfølgende
FYNSMESTRE. Stort tillykke og godt gået.
Pigerne har fra 1. træningsdag gået til stålet,
og udvist en fantastisk fightervilje. Dametræner
Martin Sørensen har virkeligt fået alle spillerne
op på et højt niveau og fået dem til at yde max
hver eneste gang, både til kamp og til træning.
Vores gamle drenge ”oldboys” sluttede ligeledes
på en flot 1. plads i deres række. Godt gået til
dem også.
Endnu en af solstrålehistorierne i år har været
vores børnehold, som har været ledet af Rikke
Bang Sørensen og Karen Høirup Steffensen. De
har haft rigtig mange børn at holde styr på hver
eneste gang, hvor de mindste har leget/sunget/
spillet bold sammen med Karen, imens de lidt
større har leget og spillet håndbold sammen
med Rikke. Masser af glade børn (og forældre)
har nydt hver tirsdag. Efter træning kunne man
så tilmelde sig spisning hos Stig, hvilket rigtig
mange benyttede sig af.

V. Åby A/S • www.mpjbyg.dk

Herrerne har haft en godkendt sæson. De
startede med lyn og torden både til træning og
i kampene. Men som skrevet i tidligere indlæg,
blev de hårdt ramt af skader, som desværre
gik hårdt ud over træningsindsatsen samt i
kampene. Det er jo noget som kan ske for alle,
men ærgerligt for herrerne. Dog skal de have
stor ros for det engagement som er blevet
udvist i kampene. På trods af mange afbud og
mange forskellige holdsammensætninger, så er
der blevet fightet i hver eneste kamp.
Alt i alt en god sæson. Vi ser meget frem til
næste sæson, forhåbentligt med endnu flere
nye spillere. Vi har plads til ALLE. En STOR tak
til Stig og Birgitte for deres fantastiske måde
at være på samt gode samarbejde sæsonen
igennem.
GOD SOMMER TIL ALLE
HÅNDBOLDUDVALGET BØGEBJERG IF

Hele familiens Frisør
Tlf. 62 61 54 54

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
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Vester Aaby Sogns Folkemindesamling
Efter afholdt Generalforsamling, har bestyrelsen
konstitueret sig, som flg.:
Formand: Lena Frederiksen 6261 6766
Næstformand: Birthe Banke 2427 5073
Sekretær: Villy Anneberg 6261 6301
Kasserer: Gerda Nielsen 6261 5229
Arkivleder: Gerda Nielsen 6261 5229
Arkivmedarb: Lajla Biil 6261 6257
1.suppleant: Mogens Lysholt
2.suppleant: Anders Skade Madsen

NYE DVD´er 3 & 4 - ”Vester Aaby & Omegn 2011”
Er til salg nu!!!!

Der er videofilmet i lokalområdet - især kommer
de rundt om de eksisterende virksomheder og
de firmaer, som desværre ikke er her mere - af
den ene eller anden grund!!!
Videofilm helt op til dags dato!!! Så und Jer selv
denne glæde ♥ Spilletid: 1:06
Af Svenåge Tommerup, og produktion: Mogens
Lysholt
Sælges af Vester Aaby Sogns Folkemindesamling
- for kr. 75,00 pr stk.
Ved henvendelse til Gerda 6261 5229 eller pr.
Mail: vaarkiv@gmail.com

Alt i det nyeste udstyr
Reparation af alle bilmærker

☎ 6224 4004

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

Vester Aaby Inst. Forretning

Svendborgvej 413, V. Aaby . 5600 Faaborg
Tlf. 62 61 64 82 . Biltlf. 40 57 24 82
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Under generalforsamlingen blev der afspillet
en morsom tale (på vers) skrevet af Lærer
Nielsen, Pejrup fra 100 års jubilæet i 1942 om
”Sognerådets arbejdsdag”.
Gerda Nielsen havde indtalt den 30 min
lange tale på en DVD’er. Fantastisk oplevelse.
Originalteksten er i foreningens besiddelse.
Husk vi har åbent hver den 1. lørdag i måneden
kl. 10.00 - 12.00 - dog ikke Juli og August !!!
Der er altid kaffe på kanden, og tid til en snak.
På bestyrelsens vegne
Birthe Banke

Nyt fra Bøgebjerg Volley
Foråret er endelig kommet og det betyder
samtidig at indendørs sæsonen er ved at være
slut kun Landsmesterskaberne der afholdes i
Vejen mangler.
Dette betyder samtidig at udendørs sæsonen
starter udendørs volley er lig med Beach volley
og i år glædes vi ekstra meget, idet vi nu har to
baner til vores disposition.
Senere på sæsonen vil der være indvielse med
en kamp mod sponsorerne af den nye flotte
bane.
Den eksakte dato for dette event kendes ikke
i skrivende stund, men vil blive offentliggjort
på Bøgebjerg IF’s hjemmeside og ved diverse
opslag, så hold øje, det bliver en sjov dag, hvor
alle kan se og prøve sporten.
Kan man ikke vente så længe er det bare at
komme ned på de nye baner, der er placeret
bag skolen ved den røde tråds udendørs
træningsredskaber.

Alle kan frit benytte banerne men efterlad dem
nu i samme eller bedre stand end I så dem.
Mangler man nogen at spille med, eller vil man
gerne lære lidt regler og slag i sporten, ja så
træner/spiller vi i klubben og andet godtfolk
hver tirsdag fra kl. 18.
Kom og vær med i sandet det er hamrende sjovt.
God sommer fra volley folket.
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Vester Aaby - Pejrup - Aastrup Pensionistforening
Generalforsamlingen er vel overstået og vi
takker halbestyrer Stig, for fremragende mad
og gæstfrihed.
Vi takker Elly for godt samarbejde, i den periode
hun har været med i bestyrelsen.
Vi vil ligeledes byde Mogens velkommen om
bord. Vi ser frem til mange hyggelige stunder i
den kommende periode.
Resten af bestyrelsen som var på valg, blev
genvalgt. De valgte ved selv hvem de er.
Efter en veloverstået generalforsamling, havde
vi en fantastisk eftermiddag med underholdning
af All Stars med Bodil Rytter.
Banko i Bøgebjerghallens Cafeteria
Vi afholder bankospil hver onsdag kl. 19.
Lysbjergparken
Vi har stolegymnastik hver mandag.
Vores fredagsarrangementer kl. 14-16 foregår i
Lysbjergparken
Det drejer sig om datoerne:
Uge 39 28/9 Banko
Uge 41 12/10 Film
Uge 43 26/10 Banko
Uge 45 9/11 Film - Svenåge Tommerup
Uge 47 23/11 Banko
Sæt allerede nu kryds i jeres kalender og kom
frisk til lidt hyggeligt samvær.

Abildhuset
Krolf
Vi spiller krolf hver tirsdag og torsdag eftermiddag
fra 14 – 16 og søndag fra 10 – 12
Det foregår i Abildhuset på Præstegårdsvej 12,
Vester Aaby.
Gåtur
Der har vi også en samling af mennesker der
mødes onsdag formiddag kl. 9.30 til en gåtur og
lidt hyggeligt samvær efter turen.
NYT NYT NYT
Vi kunne tænke os at have sang og musik i vores
hverdag, derfor har vi hver den 1. mandag i hver
måned åbent i Abildhuset fra kl. 19 – 21.
Første gang er mandag d. 4. juni.
Vi håber der kommer nogle som har lyst til at
synge og spille og tag endelig jeres instrumenter
med, hvis I har.
Kom frisk både sangere og musikere alle er
velkomne.
JULEAFSLUTNING
Vi holder juleafslutning den 7. december 2012 i
Øster Skerninge Forsamlingshus.
Yderligere oplysninger kommer senere men sæt
lige et kryds i jeres kalender allerede nu.
På bestyrelsens vegne
Ole Simonsen
Mobil 61 16 27 67

PERIODETILBUD:
I Dagli’ Brugsen Vester Aaby
hver Fredag i perioden
18. maj 2012 – 29. juni 2012

Loppemarked og Blomstersalg
Dagli’ Brugsens P-plads
Lørdag den 2. juni 2012
kl. 10.00 – 15.00
Henvendelse om standplads på
loppemarkedet skal ske til Søren.

1 kasse Albani Odense
Pilsner eller Classic

			

Kr. 99,95

+ pant

Dagli’Brugsen
Dagli’Brugsen
Vester Aaby
Vester Aaby

Svendborgvej 419 · Tlf. 62 61 56 20
Svendborgvej 419 · Tlf. 62 61 56 20
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Nyt fra Dagplejen
Vi havde en rigtig god fastelavnsfest i hallen
med alle vores dagplejebørn. De var flot
udklædte alle sammen, de hyggede sig med at
lege i deres udklædningstøj. Vi fik slået godt
til tønden, og med lidt hjælp lykkedes det, at
få bunden slået ud. Til stor glæde for alle børn
væltede det ud med popcorn, som blev spist
med stor koncentration.
Vi går tur i skoven en gang om måneden og
følger årstiderne nøje, men i april kom vi lidt på
afveje. Da det havde regnet en del, valgte vi at
gå ned af Pottemagervej til åen i stedet for. Da
vejret blev rigtig flot, valgte vi at fortsætte turen
ned til Skovgårdsvej og hjem ad Strandvejen.
Lokalrådet (Svenåge Tommerup) slår græsset
på stien, så det er nemt for os at komme rundt
med barnevogn. Det blev en rigtig hyggelig tur,
og vi kom forbi fårene og de små lam. Vi blev
enige om at gøre det igen, men næste gang vil
vi tage madpakken med.

Den 9. maj holder vi DAGPLEJEDAG. Vi har
planlagt at gå rundt i byen med pyntede
barnevogne, så vi bliver set. Derefter går vi på
legepladsen og hygger med balloner og flag, og
leger og spiser boller og madpakker.
14. juni holder vi heldagslegestue i Abildhuset.
Vi er der hele dagen og forældrene kommer til
kaffe og kage når de henter børnene. Vi håber
på flot vejr, så vi også kan være på legepladsen.
Derefter begynder sommerferien og vi ønsker
alle en rigtig god sommer.
Else Marie, Jytte, Jette, Helle, Kasper, Pernille
og Lene.

ALT I TAG OG FACADEBEKLÆDNING

- ME
D ØJ
E FO
R BL
IK!

V. AABY
BLIK & VVS
Mads Nielsen
Tlf. 6261 6200

vesteraabyblik@live.dk

Av min nakke!

Zoneterapi & Massage

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

Vær god ved dig selv!

Rolighedsvej 27, Vester Aaby · Tlf. 6261 6727 · Mobil 2924 3202 · www.ullapoulsen.dk
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Det er med stor sorg, at vi har modtaget
meddelelsen om, at 4 ud af vores 7
dagplejer i V.Åby skal fyres!!

en dagplejeplads. Ud fra kommunens regnestykke
er der slet ikke født nogen børn her i området, som
skal passes. Det lyder utroligt!!

Ja det lyder næsten som om, nogen er død.
Det gør det lille lokalsamfund V.Åby, Aastrup og
Pejrup måske også inden ret længe, hvis det står
til dagplejeledelsen i Faaborg-Midtfyns kommune.

Er dagplejeledelsen klar over, hvad de gør ved
de små samfund?? Eller det er de måske. Det er
måske hele bagtanken ved dette??
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Her i området er der mange gode initiativer i
gang for at sikre kvaliteten i vores lokalsamfund,
specielt omkring skole og institution. Vi opfatter
dette som et anslag mod den engagerede indsats,
der udføres her.

Hvad pokker har I gang i??

Vi er så heldige, at vi i V.Åby har 7 velfungerende
dagplejer, alle med hver deres positive og energiske
tilgang til vores små poder. Det er trygge rammer
for vores børn at vokse op i. Dagplejerne er god til
at tilgodese børnenes behov, og de arbejder hårdt
på at gøre det bedste for børnene. De mødes hver
uge alle mand, store som små, og leger sammen.
De mødes i børnehaven og leger med de store
børn. De forbereder børnene på at blive en del af
børnehaven/skolen og lokalsamfundet. Når der er
ferier kommer børnene i gæstepleje hos velkendte
ansigter her i V. Åby. Der kunne nævnes mange
andre ting også. Vi vil næsten påstå, at dagplejerne
vil gøre alt for vores børn.
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MEN vi tror at dagplejeledelsen i Faaborg – Midtfyn
kommune er ved at miste overblikket over noget af
det bedste, de har. Lige nu står der vist kun kroner
og øre i øjnene på dagplejeledelsen. Det MÅ have
blændet dem??
Vi er klar over at børnetallet er faldende på
landsplan og også i V.Åby/Aastrup/Pejrup. Vi
havde også affundet os med, at der var 2 der
skulle fyrres. Men pludselig skulle der fyres 4. At
gå fra 2 til 4 på 14 dage, det lyder utroligt.

Som forældregruppe i V.Åby/Aastrup/Pejrup kan
vi frygte, at fyringen af 4 dagplejere får store
konsekvenser for hele lokalsamfundet. Aastrup,
Pejrup samt forældre fra V.Åby der kører mod
Faaborg hver dag, vil få tilbud dagplejeplads
i Faaborg Øst. Efter endt dagplejetid, mister
vi måske disse børn til børnehaver i Faaborg.
(Selvfølgelig er det nemmere for lille Erik og hans
forældre at vælge Faaborg børnehave, det er jo
her kammeraterne skal gå og her har dagplejeren
vist lille Erik, hvordan hverdagen er når man går
i børnehave. Eriks forældre er nervøse for, om
der er en børnehave i V.Åby, lige så længe som
Erik skal gå i børnehave. De sender derfor Erik
sammen vej som Eriks lille nye ven). Børnehaven
i V. Åby mister børn, skolen mister elever, byen
mister tilflytter med børn, skolen lukker pga.
børnemangel, Idrætsklubben mister medlemmer,
Hallen bliver ikke brugt (der har i denne sæson
været godt 30 børn tilmeldt til bold og leg, hver
tirsdag), Brugsen mister kunder.
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Og når regnskabet skal gøres op kan vi ikke få det
til at stemme!!!
7 dagplejer = 28 børn (dog er der en, der kun går
med 3 børn lige nu)
4 dagplejere skal der fyres = 16 børn
Tilbage vil der være 3 dagplejer = 12 børn.
Det er alligevel utroligt, at der kun er 12 børn
tilbage
efter
sommerferien
i
V.åby/
Aastrup/Pejrup på 3 årgange. Hvordan har
dagplejeledelsen regnet det ud??

Det kan give anledning til undren, at for 14 dage
siden skulle 2 fyres - den 19. marts skulle 4 fyres
-den 22. marts blev der fyret 3. For forældrene
går tankerne på om ens barn skal forlade sin
trygge base, eller om de skal til at skabe sig en
ny, samtidig synes det umenneskeligt, at lade vores
dagplejere gå i uvidenhed omkring, hvorvidt de har
arbejde eller ej. Et meget lille plaster på såret var
da, at det blev reduceret og ikke øget i fyringerne af
dagplejerne i V. Åby.

Lad os håbe de ikke har lavet sådan en regnefejl i
andre distrikter i Faaborg-Midtfyns kommune!
Når der er født et nyt barn i kommunen, skal dette
barn meldes til dagplejen. Helst inden for de første
14 dage af barnets liv, hvis man vil først i køen til

Der har i pressen været talt meget om private
dagplejere. Dem vil dagplejeledelsen helst undgå.
Men med denne fyringsrunde, så er I på gale
veje. Hvis forældre ikke kan få passet deres børn i
nærområdet, men skal køre 10-15 km i den forkerte
retning (ift. deres job), så vælger forældrene en
anden løsning. Denne løsning kunne sagtens være
privat…
Alt dette er måske sat lidt på spidsen eller
måske ikke. Er det det dagplejeledelsen i
Faaborg-Midtfyn vil med de små lokalsamfund,
for så er de på rette vej. Men er det ikke SÅ
STOP MENS LEGE ER GOD…
Hold jer til det I har kære dagplejeledelse, benyt
de ressourcer I har i jeres fantastiske dagplejer,
mød den med åbne arme, giv dem uddannelse og
mulighed i at fordybe sig i vores børn.
Giv dem fred til at passe vores små poder og lad
dem give vores børn en god start på livet…
Med Venlig Hilsen Forældrene fra V. Åby, Aastrup og
Pejrup.
(denne skrivelse skulle gerne have været udgivet i
forkortet stand i Fyns Amts Avis og Fyns Stiftidende,
men her kan i læse den fulde version, som er sendt
til dagplejeledelsen i Faaborg- Midfyns kommune
samt politikker Jakob Holm)
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Sjældne gæster under
kirkegulvet i Aastrup.
- Læs mere inde i bladet

Nu blomstertiden kommer
med lyst og ynde stor
sig nærmer bliden sommer,
da græs og urter gror;
nu varmer sol i lide,
og hvad der lå som dødt,
med hver den dag, mon skride
står op som atter født.

De fagre blomsterenge
og agrene på rad,
de grønne urtesenge
og skovens friske blad,
de skulle os påminde,
hvor Gud er rig og from,
der lader nåden rinde
og række året om.

Årets konfirmander
Bagerste række fra venstre:
Morten Nørregaard,
Kasper Damholt,
Tobias Biilmann,
Frederik Jørgensen,
Emil Grøndal,
Christian Schnell Jakobsen,
Bjørn Schioldan,
Nickolaj Poulsen,
Sebastian Mondrup,
sognepræst Torkil Jensen
Forreste række:
Mathilde Andersen,
Nanna Petersen,
Sofie Petersen,
Emilie Pedersen,
Linda Hansen-Degn,
Rafaella Olsen,
Rikke Rasmussen

Sjældne gæster
under kirkegulvet i Aastrup
Gulvfliserne ved prædikestolen i kirken begyndte for nogen
tid siden at synke. En nærmere undersøgelse viste, at noget
af sandet under fliserne var forsvundet. Det bevirkede, at der
var dannet en lille hule. I hulen opholdt sig nogle sjældne
gæster, nemlig fire grønbrogede tudser. Denne
art er hidtil kun set to steder på Fyn.
Arten har været ved at forsvinde
helt, men et naturprojekt
på øerne i Det Sydfynske
Øhav har forøget antallet
betydeligt
således,
at
tudsen har kunnet brede sig
til Fyn. Hulen under gulvet
er sandsynligvis opstået
ved, at der på et tidspunkt
har været besøg af rotter. Den
grønbrogede tudse bruger ofte
rottegange til at overvintre i, og det er
i den forbindelse, at den er endt under gulvet.
Den grønbrogede tudse er fredet, og vi har derfor flyttet den
til et hul i kirkegårdens stengærde. Herfra vil den så, når vejret
bliver varmt nok, vandre til et vandhul for at yngle.

Affaldshåndtering!
Alle har sikkert set de store blå affaldscontainere på graverens
materialeplads på V. Aaby kirkegård. De blev sat op midlertidigt
da genbrugsstationen lukkede for at løse et problem her og
nu. Der arbejdes nu på en renovering af pladsen, så alt ender
med en mere harmonisk helhed.
Graver Lene Caspersen appellerer i øvrigt til, at besøgende
på kirkegården vil bruge affaldsbeholderne rigtigt, så vi også
bidrager med en ordentlig affaldssortering.
Der er beholdere til Grønt affald og Plastik. Det er for
eksempel vigtigt, at man skiller potter og planter.
V. Aaby Menighedsråd, Formand Niels Krogh

Pinseprædiken
Ord kan ophæve tiden.
Selvom sproget udvikler sig hele tiden og der fra tid til anden
lyder beklagelser over sprogets forfladigelse eller omvendt,
beklagelser over, at der bruges gammeldags sprog for
eksempel i officielle skrivelser, så er grundstammen i sproget
ældgammel. Vore forfædre i 1700-tallet ville kunne forstå det
meste af det, vi siger i dag, når der vel at mærke naturligvis
ses bort fra alle de nye ord og betegnelser, der er kommet til
siden. Derfor har sproget et særligt forhold til tid.
Og derfor handler pinse om tid.
Om sprog og om tid. Og sprog plus tid giver Ånd.
Selvom der nu har været fejret pinse i næsten 2000 år er det
stadigvæk ikke rigtig lykkedes at slippe af med opfattelsen af,
at pinsen er noget indviklet noget.
Og Helligånden, hvad er det for en størrelse?
Pinseberetningen som vi hører i dag fra Apostlenes Gerninger
fortæller om tusindvis af mennesker, der var forsamlet i
Jerusalem på pinsedagen. Der har ikke været stille.
Enhver, der har prøvet at komme ind i et stort lokale fyldt med
mennesker, der taler sammen vil vide, hvad susen er.
I første omgang hører man intet. Alt er kaos. Men bliver
man stående vil stemmer efterhånden trænge igennem. Man
vil medens man går hen til sin plads opfatte brudstykker af
samtaler. Og falder der ord, der handler om noget, man kender
lidt mere til eller gerne vil høre mere om, så koncentrerer man
sig ubevidst og hører ordene. Måske hører man også kendte
stemmer og ved nu, hvilken retning man skal gå i.
Ud af mangfoldighedens kaos dannes: Genkendelse, glæde
og gensyn. Og mere indviklet er pinsen såmænd ikke.
For den handler om det samme.

Grundlovsdag
Grundlovsdag 5. juni markeres med kaffe i præstegårdshaven. Årets taler er endnu ikke helt på plads, så
vi henviser til aviser og hjemmeside, når tiden nærmer
sig. Dagen sluttes med en gudstjeneste i Vester Aaby kirke
kl. 17.00.

Augustmøde i Den grundtvigske Kirkehøjskole
”Mytens genkomst”

Selv en verden i hastig og stadig forandring indeholder røde
tråde, der strækker sig langt tilbage.
Én af disse tråde er myter og fortællinger. Fra de allerældste
tider har fortællingen om slægter og bedrifter været med til
at holde forbindelsen med historien intakt og bringe vigtige
informationer videre til de kommende slægter.
Men nu om dage hører vi oftere og oftere ord som traditionstab
og historieløshed. Det er som om de værdier og metoder, der
har kunnet bære i årtusinder pludselig ikke længere fungerer.
Hvilke spor sætter det sig i skole, kirke og højskole? Er
”skolen for livet” blevet til ”skolen for erhvervslivet?” Vil

myter og fortællinger få stadig mindre plads i fremtiden eller
vil udviklingen vende?
Meget er forandret. Indtil for 50 år siden stod land og by over
for hinanden. I dag er grænserne udviskede. Har de gamle
fortællinger noget at sige til det? En, der gjorde forandringer
med giver et svar.
Alt dette og meget mere bliver der plads til på dette års
kirkeligt-folkelige møde på Liselund. Sat ind i de hjemlige
rammer og med god tid til samtale og samvær håber vi endnu
en gang at kunne bidrage til dagens debat.
Mødeleder er sognepræst Torkil Jensen, Vester Aaby.
Programmer for mødet er fremlagt i kirkerne eller kan fås
ved henvendelse i præstegården. Man kan se mere og/eller
tilmelde sig på www.kirkehojskolen.dk

Kapellerne på kirkegårdene

Konfirmationsforberedelse

For knapt 40 år siden blev der bygget nyt kapel på Vester Aaby
kirkegård, medens kapellet på Aastrup kirkegård er betydeligt
ældre.
I tidligere tiders samfund hørte det med til livets afslutning, at
den afdøde blev ”kørt i kapel” forud for begravelsen.
Tidernes skiften har imidlertid også haft indflydelse her, og
i de senere år har kapellerne kun yderst sjældent fundet
anvendelse til deres oprindelige formål.
Hertil kommer, at der for nogle år siden blev vedtaget en lov
om, at rum, der er indrettet til kapeller, skal kunne nedkøles
til 4 grader. Dette skete samtidig med, at det tidsrum, der må
gå fra et dødsfald er indtruffet til begravelsen eller bisættelsen
finder sted, blev forlænget fra 8 til 14 dage. I en moderne
verden, hvor udlandsrejser er blevet almindelige i såvel
arbejds- som feriesammenhæng, sker det ikke så sjældent, at
der er brug for mere end en uge til hjemrejse og forberedelser.
Faaborg Provstiudvalg vedtog ved den lejlighed at udvælge
nogle af områdets kapeller og indrette disse med kølerum.
Begrundelsen er, at det ville blive en stor økonomisk byrde at
indrette alle kapeller med kølefaciliteter. Det ville også give
mere plads, end der er brug for.
Dette betyder, at det bliver kapellet på Brahetrolleborg
kirkegård, der skal fungere som kapel for vore sogne, når
sygehuskapellet i Faaborg nedlægges inden for kort tid.
Da kapellerne således ikke længere kan tjene deres oprindelige formål, har menighedsrådene besluttet nedlægge
dem. Inventaret er efterfølgende blevet deponeret i kirken og
rummene stillet til rådighed for graverne.

Når dette kirkeblad udkommer, har vi netop sagt farvel til årets 16
konfirmander. Der er derfor pause i konfirmandforberedelsen
indtil vi begynder igen efter sommerferien.
Præsterne i Faaborgområdet holder imidlertid ikke helt
konfirmandfri endnu. For der er kommet en ny udfordring til
undervisningen.
Det er den nye skolestruktur som for alvor slår igennem efter
sommerferien. Den betyder, at de kommende konfirmander
fra de sogne, hvor der ikke længere findes en 7.klasse på
skolen fordeler sig over 3 – 4 eller måske endnu flere skoler.
Da skolerne naturligvis ikke kan give eleverne fra de forskellige
sogne fri på skift alle ugens dage, giver dette problemer med
planlægningen af konfirmandforbedelsen fremover.
Præsterne i Faaborgområdet har derfor aftalt at mødes i
maj og forsøge at finde en vej videre. Indtil dette møde
er afholdt er det ikke muligt at sige noget om, hvordan
konfirmandforberedelsen vil forløbe fra og med næste skoleår.
Det eneste helt sikre er, at der i 2013 er konfirmation i Aastrup
kirke den 7.april og i Vester Aaby den 14.april.

Liselund ved Slagelse i dagene 23.-26.august

Fælles Menighedsråd
Det er nu en kendsgerning, at vi får fælles menighedsråd i V.
Aaby og Åstrup pastorat.
Efter offentlige møder i hvert sogn, hvor der blev orienteret
om tankerne bag menighedsrådenes indstilling til fælles
menighedsråd, blev indstillingen enstemmigt vedtaget.
Beslutningen træder i kraft fra november i år, hvor der skal
afholdes menighedsrådsvalg. Der skal vælges 4 medlemmer
fra hvert sogn til det nye fællesråd. Menighedsrådene føler
sig overbeviste om, at det er den rigtige beslutning med
hensyn til fornuftig drift af kirkernes budgetter, samarbejde
med kirkernes fælles personale og præst. Det nye fællesskab
vil skabe muligheder for et spændende fremtidsorienteret
kirkeliv og lette administrationen i vore sogne.
Formand V. Aaby Menighedsråd
Niels Krogh

Aftenudflugt 7. juni
Kværndrup kirke blev sidste år genåbnet efter en større
renovering, der bl.a. omfattede et nyt orgel og nyt varmeanlæg.
Under arbejdet blev der
opdaget et større antal
kalkmalerier. Enkelte af disse
kan nu ses i kirkerummet, der
samtidig fremstår i nye farver.
Alt dette og meget mere er
gode grunde til, at vi i år har
valgt Kværndrup kirke som
mål for vores aftenudflugt.
Her vil medlemmer af
menighedsrådet
fortælle
om kirkens historie og
om
renoveringsarbejdet.
Efterfølgende
drikker
vi
aftenkaffe et sted i nærheden. Denne filur smiler ned til
Vi kører som sædvanlig i kirkegængerne i Kværndrup
egne biler. Vil man gerne
med, men mangler kørelejlighed kan man henvende sig til
menighedsrådene.
Der bliver afgang fra Aastrup kirke kl. 18.30 og fra Vester Aaby
kl. 18.35.

Kirketider sommer 2010
		Vester
Søndag den
Torsdag den
Søndag den
Søndag den
Mandag den
Søndag den
Tirsdag den
Søndag den
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13. maj
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27. maj
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10.15
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Kirkekaffe i Vester Aaby og Aastrup
Søndag den 8. juli er der kirkekaffe i konfirmandstuen i præstegården efter gudstjenesten kl. 14.00 i Vester Aaby.
Efter gudstjenesten søndag den 15. juli kl. 14.00 i Aastrup kirke kører vil til Mosegaarden og drikker eftermiddagskaffe.
Gudstjenester 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 maj er det den 16. I juni er det den 20. med altergang.
Der er ingen gudstjeneste i juli.

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:
Sognepræst Torkil Jensen har ferie fra 23. juli til 12.
august og friweekend 3.- 4. juni.
Embedet passes her af sognepræst Ole Buhl Nielsen,
Brahetrolleborg, tlf. 62 61 64 20 - 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

VEJDIREKTORATET INFORMERER
Trafiksaneringsprojektet i Vester Aaby har
fået ny hjemmeside

En af de helt store nyheder er prøveopstillingen
af en af de nye lysende byporte.

I forbindelse en større omlægning af
internetsiderne:

Byporten blev prøveopstillet om aftenen den
24. april, hvor lysmængder og andre tekniske
detaljer blev drøftet.

vejdirektoratet.dk, trafikken.dk og vejsektoren.
dk
har projektet i Vester Aaby fået en ny, flottere
og mere tidssvarende hjemmeide.

Det videre arbejde med at bygge de
færdige byporte er nu godt på vej,
prøveopstillingen
var
en
stor
succes.

På siden er der stadig mulighed for at læse om
projektet, og se de seneste nyheder.
Projektets hjemmeside kan nu findes på denne
sti: Vd.dk > Vejprojekter > Vælg Sydjylland og
Fyn > Klik på kortet > Klik på projektets navn
nederst på siden.

Fakta:
Anlægsperioden forventes
sommerferien i 2012.

afsluttet

inden

Projektet har et budget på 12 millioner kroner.
En borgergruppe i Vester Aaby har medvirket
til udformningen af projektet.
Borgergruppen består af repræsentanter for
lokalrådet, pensionistforeningen, forældrebestyrelsen, Faaborg-Midtfyn 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.
Tilsynsførende med projektet Claus Frostholm
41235215.
Entreprenør er Marius Pedersen A/S.
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Bøgebjerg Lokalråd
Lokalrådet
Lokalråd

skifter

navn

til

Bøgebjerg

Vi har holdt generalforsamling, som forløb uden
problemer og vi takker folk for opbakningen.
På valg var Gunnar Frederiksen, som ikke
ønskede genvalg. Det blev vedtaget, at Niels
Moritzen skulle være den nye kasserer. Vi takker
Gunnar for lang og tro tjeneste og utrolig godt
samarbejde.

Hjertestarterindsamling!
Lokalrådets ide om hjertestartere i vore 3 byer
Vester Aaby, Aastrup og Pejrup, finansieret af
indsamling, har vist sig at være bæredygtig. I
skrivende stund tør vi godt meddele at der bliver
monteret 4 hjertestartere - ved Bøgebjerghallen
– ved Læge Ines Milling – ved Aastrup Kirke
og ved Pejrup forsamlingshus. Målet for
indsamlingen var 120.000kr og det beløb er vi
nu tæt på.

Ind i bestyrelsen kom også Connie Hede og Lars
Bo Biilman, vi siger velkommen om bord og
håber på mange gode og produktive timer.
Vi nærmer os slutningen af indsamlingen til vores
hjertestartere, og vil i denne sammenhæng,
gerne takke alle, som har støttet projektet.
Der skal lyde en stor tak til de folk, som hjælper
til med flittige hænder. Uden dem havde vi ikke
nogen bro ved Nab, ingen sti vi kunne løbe/gå på
fra Pottemagervej til Skovgårdsvej og vi havde
ikke haft så meget i kassen til hjertestarterne
som vi har.
Tusind tak til alle.
Kirsten Simonsen, Formand
Bord/bænkesæt
Som nævnt i tidligere udgave af Bøgebladet,
ansøgte Bøgebjerg Lokalråd Naturstyrelsen Fyn
om 2 bænke/bord arrangementer. Dette blev
bevilget og Svenåge Tommerup har stået for det
praktiske med hensyn til bestilling hos Carsten
Rasmussen, Pejrup, og nu også opsætningen.
Den ene er opsat på stranden ved Nab og den
anden er opsat på trampestien fra V. Aaby til
Skovgårdsvej. Det har vist sig, at flere borgere
ikke kender eksistensen af denne mulighed for
en fin vandretur.
Trampestien starter for enden af Pottemagervej
og følger denne et langt stykke. Den er anlagt
i markskel langs levende hegn på næsten hele
ruten. Herefter forsætter den over Hundstrup Å
og følger markskellene langs Kurt Jensens jorder
til den munder ud i Skovgårdsvej. Her kan man
gå ad Fjellebrovejen hjem eller fortsætte og
gå på Øhavsstien til Aastrup eller Fjellebroen.
Rundturen kan varieres fra 4-5 km til ca. 12 km.
Vi planlægger i Lokalrådet at lave en form
for offentlighed omkring bænkene. Det vil
blive meddelt senere v. opslag og på vores
hjemmeside www.boegebjerg-lokalråd.dk.
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Bord/bænkesættet er lavet i sibirist lærk og skulle
kunne holde i mange år.

Alice i Vester Aaby, Anne Charlotte og Ingrid
i Aastrup og Merete i Pejrup har været
nøglepersoner og ildsjæle i vores arbejde.
Lokalrådet takker dem for deres store indsats
for projektet med sloganet; ” Et fællesprojekt til
gavn for alle.” Private og virksomheder kan ikke
takkes nok for at dette projekt lykkes.
Lokalrådet vil sørge for indkøb, montage og
diverse forsikringer, så værdierne er sikret
fra dag 1 - alt sammen i samarbejde med
nøglepersonerne. Projektet overlader vi herefter
til en ny hjertestarterforening, som herefter
sørger for den fremtidige drift, udvikling og
uddannelse af førstehjælpere. Som skrevet er
det Lokalrådets ønske at overlade hjertestarterne
gældfrit i monteret brugbar stand. Derfor vil der
yderlig være behov for ca. 10.000 kr., som vi
også tror på vil komme ind. NB Hjertestarterne
placeres i udendørs helårsskabe for afbenyttelse
døgnet rundt.
Indsamlingskonto Reg. Nr. 0828 Kontonr.
0002958597 Sparekassen Faaborg
Bøgebjerg Lokalråd
Vester Aaby, Aastrup og Pejrup
Halldor Sørensen & Niels Krogh

Fodbold

Så løber vi

Godt i gang!

Så er sæsonen godt i gang for løbeholdene.

Fodboldsæsonen er godt i gang og det er til
vores store glæde lykkedes os at få trænere til
alle hold.

Vi er 25 løbere fordelt på fire hold.
Holdene er:
Begynder
Fra 5-10 km
10 km vedligehold
1/2 marathon holdet, hvoraf 3 af de 6 skal med
til Lillebælt den 5. maj.

Herre serie 3 er kommet godt fra land og fører
i skrivende stund deres pulje efter en flot og
velfortjent sejr over Korinth. Hele 5-2 blev det
til. Vi er enormt glade for den opbakning vi får
og vi håber fortsat at se en masse tilskuere
til vores kampe. Dette gælder selvfølgelig for
alle vores hold. Det er altid en bedre oplevelse
med en masse folk på sidelinien. Her følger
programmet for herre serie 3 holdet. For alle
vores andre hold kan programmerne findes på
DBUFyns hjemmeside: www.dbufyn.dk. Bare
søge på Bøgebjerg i søgefeltet et stykke nede
på siden.
Vi håber at se jer derude!
Vi spiller følgende kampe:
Lørdag d. 19/5 kl. 15.00 Hjemme mod Thurø
Lørdag d. 2/6 kl. 15.00 Ude mod Øernes
Torsdag d. 7/6 kl. 18.45 Hjemme mod Korinth
Torsdag d. 17/6 kl. 10.00 Ude mod Tåsinge.

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

4 deltager i Egeskovløbet den 28. april.
Klubben stiller med et hold til Svendborgløbet
den 9. maj, 13 stk., hvor vi efterfølgende hygger
med sandwich.
Vi har fået klubdragter, tights og t-shirts, så vi
kan vise hvor vi kommer fra, når vi tager til løb.

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...

Bolig
Bolig Fyn
Fyn Faaborg
Faaborg
faaborg@boligfyn.dk
Tlf.
62 61
10 ·
62 61
21
·
8
Faaborg ·
Bolig
Fyn Faaborg
Tlf. 62
61 25
25 10
· Fax
Fax 62
61 19
19 21
· Torvet
Torvet
8·
· 5600
5600 Faaborg
· faaborg@boligfyn.dk
Bolig
Fyn Faaborg
Tlf. 62 61 25 10 · Fax 62 61 19 21
· Torvet
8 · 5600 Faaborg · faaborg@boligfyn.dk
Tlf. 62 61 25 10 · Fax 62 61 19 21 · Torvet 8 · 5600 Faaborg · faaborg@boligfyn.dk

MOGENS GREEN RASMUSSEN
TØMRERMESTER
Bøgebjergvej 39, Vester Aaby
5600 Faaborg
Mail: mogensgreen@hotmail.dk
TLF: 62631398 Mobil: 21485815
www.mogens-green.dk
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Nyt fra os med fjerbold
Sæsonen er slut, og den blev afsluttet med
klubmesterskab med rigtig god deltagelse af ca.
70 ungdoms- og seniorspillere.
Vores 3 ungdomshold er henholdsvis blevet nr. 1
(U-11 MK), nr. 3 (U-11 MK) og nr. 3 (U13 piger)
i deres rækker, og alle holdene har efterfølgende
deltaget i Landsmesterskab for hold.
+50-holdet er også blevet nr. 1 i deres række.
Seniorholdet endte på én af de sidste pladser.
Vi har haft en rigtig god sæson på ungdomssiden,
ikke mindst takket være nogle yderst engagerede
trænere og forældre. Mange tak til alle, som har
hjulpet gennem sæsonen med stort og småt.
Ungdomsafdelingens vandrepokal gik i år til
Maja Schmidt Jensen.
Seniorafdelingens vandrepokal gik til Bjarne
Madsen.

På klubbens hjemmeside er der billeder fra
klubmesterskabet for ungdomsspillerne.
Her nogle resultater fra klubmesterskabet:
U9 – U11
Damesingle: nr. 1 Nanna F. Jensen, nr. 2
Regitze Low
Herresingle: nr. 1 Nicolai Kjær Jensen, nr. 2
Jannick Skov, nr. 3 Alan Doan og Martin Doan
Mix-double: nr. 1 Nanna F. Jensen/Nicolai K.
Jensen
Damedouble: nr. 1 Nanna F. Jensen/Regitze Low
Herredouble: nr. 1 Alan Doan/Nicolai K. Jensen,
nr. 2 Simon Svendsen/Jannick Skov
U13
Damesingle: nr. 1 Maja S. Jensen, nr. 2 Trine
Christoffersen
Herresingle: nr. 1 Anders F. Jensen
Damedouble: nr. 1 Trine Christoffersen/Michelle
Johansen

Også tak til Sporten, Bøgebjerghallens Cafeteria
v/Stig, Dagli´ Brugsen og Sparekassen Faaborg
for fine præmier til klubmesterskabet.

U13 – U15
Mix-double:
nr. 1 Maja S. Jensen/Anders F. Jensen,
nr. 2 Trine Christoffersen/Andreas F. Nielsen
Herredouble:
nr. 1 Anders F. Jensen/Andreas F. Nielsen,
nr. 2 Jeppe Christiansen/Mads Hanfgarn

Badmintonafdelingen ønsker alle en god
sommer. Vi ses igen den 3. september til en ny
og spændende sæson.

U15
Herresingle:
Hanfgarn

Vi takker Stig for stor fleksibilitet og sin altid
positive tilgang til vores afdeling.

På billedet ses en del af klubbens ungdomsspillere og trænere.
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nr. 1 Silas Melgaard, nr. 2 Mads

En super god sæson for U9 og U11 er slut.
En sæson der har budt på en masse spændende
udfordringer for både spillere og trænere.
Spændviden på niveauet har været stor, men
med 3 trænere har vi kunnet tilfredsstille alle
med skiftevis individuel og kollektiv træning.
Sidst i oktober nåede vi op på 23 spillere som
har holdt ved sæsonen ud. Ved de individuelle
stævner har vi været rigtig godt repræsenteret
hele året og alle spillere har vist en rigtig god
indstilling til spillet, både på og uden for banen.
Dette har resulteret i en kæmpe medalje høst
og en masse oprykninger. Hos drengene har
Nicolai Kjær haft en stabil udvikling, der har
rykket ham hele 2 rækker op til B-spiller.
Pigerne har været stærkt besat i år og flere
spillere har vist potentiale til mere, dog har
Nanna F. Jensen været afdelingens helt store
spiller. 5 sejre og 2 anden pladser er det
blevet til i 7 stævner + sejre i damedouble og
i mixdouble med Nicolai. Dette har betydet at
Nanna er rykket i A-gruppen, som er Danmarks
højst rangerende række i U11. Super flot.
Jannick Skov, Regitze Low, Simone Biilmann
og Line Hanfgarn er rykket fra D til C-spilller.
Andre der har opnået gode resultater er Oliver
Thorsing, Anders Christoffersen, Peter Stampe
og Lærke Stampe.

I turneringen for M/K U11 hold har vi haft 2 hold
tilmeldt. Hold 1 vandt rækken og Hold 2 blev
en flot nr. 3 ud af 6 mulige. Det fine resultat
udløste en billet til Landsmesterskaberne i
Hedensted for begge hold. Desværre gjorde
et fuldstændigt håbløst seedningssystem, at
Hold 1 kom i A-gruppen. Spillemæssigt var vi
totalt overmatchet i samtlige kampe, hvor de
andre hold minimum var repræsenteret med 2
A-spillere. I samme åndedrag skal det siges, at
vores spillere tog det fantastisk flot. Bedre gik
det for Hold 2 der kunne indkassere et par sejre
i D-rækken. Socialt blev turen en helt igennem
fantastisk menneskelig gevinst på kryds og
tværs af årgangene. En kæmpe ballast som vi
kan drage nytte af til næste sæson, hvor det
igen går løs med sejre og nederlag.
Til sidst en stor tak til den store forælder
opbakning, der har været igennem hele
sæsonen. Tak til Inger, Bente og Karsten for et
rigtigt godt samarbejde.
På gensyn næste år.
Morten Stok

Vester Aaby Vandværk
www.vesteraaby-vand.dk
info@vesteraaby-vand.dk
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Sct. Hans Aften
Krage Sø laver traditionen tro
Skt. Hansbål
ved den gamle grusgrav på Svendborgvej
Alle er velkomne

Program
21.30 Bålet tændes

Midsommervise m.m. synges
Båltale ved Jørn Christensen – skoleinspektør
på Bøgebjergskolen i Vester Aaby.
Efterfølgende er der mulighed for at lave snobrød.
VEL MØDT, siger spejderne fra Krage Sø
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Spejderne varmer op til en ny sæson
Spejderne fra Krage sø har store planer for
fremtiden, og det første pladestik til en ny
shelter blev taget i weekenden. Spejderne fik
dog lavet mere end at starte på en shelter.
En solrig lørdag formiddag mødes en gruppe
spejdere, ledere og forældre ude foran Krage sø
spejdernes hytte i Vester Aaby. De skal bruge
resten af dagen på at gøre hytten i stand,
afbarke stammer til deres nye shelter og gøre
deres både i stand til den kommende sæson.
En - to nye shelter
Krage sø spejderne fik allerede sidste år en ny
shelter nede ved Fjællebroen, men de hviler ikke
på laurbærbladene, der er over vinteren blevet
lagt planer for en ny, der skal ligge ved Nyløkke.
Planen er at den nye shelter skal stå færdig i
løbet af sommeren.
Vi fangede Jens Ravn på 13 år mens han holdt
en pause fra arbejdet med at afbarke stammer
til den nye shelter, han udtalte:
“Jeg glæder mig mega meget til at vi kan komme
ud og sove i vores nye shelter, men jeg vil nu
sige, at det er mindst lige så sjovt at bygge den”

Bådene gøres klar til en aktiv sæson på
bølgen blå
Spejderne i Krage sø er jo ikke bare spejdere,
de er søspejdere. Gruppen har derfor 3 både,
hvor af 2 af dem blev nyindkøbt for få år siden.
I weekenden blev bådene bundmalet og skader
blev repareret, så de er klar til at komme i
vandet i løbet af nogen uger.
Gruppens både kan godt se frem til en del tid
i vandet. Gruppen planlægger nemlig at tage
mindst en af bådene med på Spejdernes Lejr
i Holstebro, Spejdernes Lejr er den første lejr,
hvor alle de forskellige spejderkorps i Danmark
samles på en lejr.
Spejdernes Lejr er også helt særlig for Krage sø
spejderne, da det i år er 100 års jubilæum for
søspejdere i Danmark.
Daniel Lilja Frykman
Krage sø
Young Spokeperson
Tlf.: 2611 0770
Scan koden og se
billeder fra dagen
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Nyt fra Bøgebjergskolen
Tiden pisker af sted og inden længe er der
allerede gået et skoleår. Det har været et
spændende år, hvor jeg fra starten har følt mig
velkommen og følt velviljen fra lokalområdet til
skolen.
I en forandringsproces skal der altid gå et stykke
tid, før man kan se eventuelle forandringer. Vi er
i processen og godt på vej. Jeg håber de tiltag,
der er sat i gang, kan være med til at gøre
Bøgebjergskolen til det helt naturlige valg for
en kommende skole.
Der har været god opbakning til de afholdte
fællesspisninger, og vi regner med at afholde
den sidste fællesspisning torsdag den 28.
juni, hvor fællesspisningen kombineres med
afslutningen på skoleåret. Temaet kunne være
” Grill på mange måder”, hvor der kåres den
uofficielle Vester Åby grillmester og hvor der
ligeledes er en kagekonkurrence.
Vi har på skolen igennem længere tid arbejdet
med trivsel blandt elever og voksne, og som
noget nyt etableres fra skoleårets start et
trivselsråd. Det kommer til at bestå af elever
fra 3. kl. og frem.
I fremtiden vil trivselsråd og elevråd være det
samme. De vejledende/superviserende voksne
vil være Michael fra Skolen og Majbritt fra SFO.
Indskolingsbørnene på skovtur.
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Der har netop været afholdt opstillingsmøde til
skolebestyrelsen, og på mødet blev der stillet en
række forældre op. Da der ikke er indkommet
yderligere lister, vil den kommende
Skolebestyrelse (der dækker børnehave og
skole) være: Ruth Hjerrild Low, Tina Thorsing
Christensen,
Rikke
Sørensen,
Bente
Jensen, Mie Grønnegaard Pedersen, Morten
Kornerup Frederiksen, Renè Rasmussen og
Birte Jespergård (suppleant). På deres første
møde vil skolebestyrelsen konstituere sig selv,
og den nye bestyrelse tiltræder fra skoleårets
start.
I slutningen af august tager hele skolen på fælles
lejrskole til Sletten ved Silkeborg. Vi håber alle
fra skolen og de 2 ældste grupper i børnehaven
deltager. Foruden medarbejderne har vi brug
for frivillige hjælpere til praktiske gøremål, det
være sig forplejning, transport og andet. Så
hvis nogen vil hjælpe, er I meget velkomne til
at ringe til skolen.
I børnehaven tager vi i øjeblikket en masse
3-årige ind – ud af en årgang på 18.
Torsdag den 24. maj slår vi dørene op for en
cirkusforestilling, afslutning på forårets projekt.
Fredag den 25. maj er der bedsteforældredag,
og vi kan garantere, at der skulle være mulighed
for, at alle vores bedsteforældre kan opleve de
søde børn på slap line.

Den røde tråd
LAG midler til nye fitnessredskaber.
Lørdag d. 27. april modtog jeg et dejligt brev fra
LAG Faaborg-Midtfyn, hvori der stod, at vores
projekt var indstillet til støtte med 75.000 kr.
Vores ansøgning bliver nu sendt videre til
NaturErhvervsstyrelsen, som i løbet af de næste
ca. 4 måneder behandler den, således at vi i
efteråret kan få den endelige bekræftelse på, at
pengene er bevilget.
Vi har søgt om midler til indkøb af 6 nye
fitnessredskaber, som skal placeres i forlængelse
af de allerede opstillede maskiner – ved siden af
de to beachvolleybaner. I den mellemliggende
tid skal vi forsøge at finde mellem 30.000 kr. og
40.000 kr., som mangler, for at projektet kan
gennemføres.
Det var også LAG- midler som støttede os for et
par år siden, da selve løbestien blev anlagt, så
de har foreløbig været meget velvillige. Dejligt!
Hanne Borup
Den 1. juni starter der et nyt tiltag i børnehaven,
nemlig et BØRNEHAVEBIBLIOTEK. Det er det 3.
af sin slags i Faaborg-Midtfyn Kommune, og det
drejer sig om at børnebiblioteket stiller en masse
materialer til rådighed, som kan anvendes af
personalet i arbejdet med børnene, men som
også kan lånes med hjem af børn og forældre.
Materialet udskiftes hvert kvartal.
Der er også et projekt på vej, hvor
dagplejebørnene skal i gæstedagpleje i
børnehaven. Der finder i øjeblikket mange
forsøg sted rundt omkring, og vi skal så stå
for Faaborg Midtfyn Kommunes udgave af det.
Det egentlige planlægningsarbejde starter først
nu, hvor der skal nedsættes en styregruppe
bestående af forældre, dagplejere og personale
fra børnehaven.
Det skal starte onsdag den 1. august, så vi har
travlt med at få lavet de fysiske forandringer,
så børnene kan blive modtaget i trygge og
overskuelige rammer. Derudover skal der holdes
møde med såvel dagpleje- og børnehaveforældre.
Vi håber, at vi med projektet kan bidrage til,
at børn i alle aldre har et godt pasningstilbud
her i V. Aaby, foruden at vi glæder os til et øget
samarbejde med dagplejen.
God sommer til alle.
Gunild og Jørn

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

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

TØMRERMESTER

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

B 1059
Foto fra 1907
Svendborgvej 419
Alle oplysninger findes på arkivet i
Vester Aaby Sogns Folkemindesamling
Præstegårdsvej 12, Vester Aaby.
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Den nye brugsforening
til venstre og til højre
Vester Aaby skole indtil 1900.
Vester Aaby Folkemindesamling
holder åbent kl. 10.00 – 12.00
den 1. lørdag i hver måned,
dog ikke i juli og august.

INFORMATION
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.
Når du tanker med et OK Benzinkort kan du støtte
Bøgebjerg IF.

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.

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
Kurt Laier Andersen, kasserer, Odensevej 62, st.th., Faaborg
62 61 45 40, kurt.andersen@stofanet.dk
Morten Mikkelsen, suppleant, Åbyvej 28, 5762 Vester Skerninge,
27 50 69 90, m_jaeger1@hotmail.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
Pernille Rasmussen, løb, Svendborgvej 396, Vester Aaby
26 27 19 78, ncpp@mail-telia.dk
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 august.
Indleveringsfrist for stof til redaktionen er 29. juni 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
MAJ

JUNI

AUGUST

19.05.2012 kl. 15.00
Fodbold HS 3 Hjemmekamp
v/Bøgebjerghallen

10.06.2012 kl. 10-14
Event - Gymnastik
Bøgebjerghallen

01.08.2012
Gæstedagpleje - opstart
Børnehuset (Børnehaven)

24.05.2012
Cirkursforestilling
Bøgebjerghuset (Børnehaven)

14.06.2012
Dagplejen - Heldagslegestue
Abildhuset, Præstegårdsvej 12

04.08.2012 LUKKET
Folkemindesamlingen
Præstegårdsvej 12

25. maj 2012
Bedsteforældredag
Bøgebjerghuset (Børnehaven)

23.06.2012 kl. 21.30
Sct. Hans Bålet tændes
Spejderne / Svendborgvej

13.08.2012
Skolestart
Bøgebjergskolen

30.05.2012 kl. 19.00
Lokalrådsmøde
Præstegårdsvej 12

27.06.2012 kl. 19.00
Lokalrådsmøde
Præstegårdsvej 12

17.-18.08.2012
Bøgebjergfest
v/Bøgebjerghallen

JUNI

28.06.2012 kl. 17.30
Fællesspisning for ALLE
Bøgebjergskolen

20.08.2012
Badminton - Tilmelding
Bøgebjerghallen

JULI

29.08.2012 kl. 19.00
Lokalrådsmøde
Præstegårdsvej 12

01.07.2012
DEADLINE
BØGEBLADET

OKTOBER

07.07.2012 LUKKET
Folkemindesamlingen
Præstegårdsvej 12

27.10.2012
Egnsfest
Bøgebjerghallen

01.06.2012
Børnehavebibliotek - start
Bøgebjerghuset (Børnehaven)
02.06.2012 kl. 10-12
Folkemindesamlingen
Præstegårdsvej 12
02.06.2012 kl. 10-15
Loppemarked/Blomstersalg
P-pladsen v/Dagli’ Brugsen
07.06.2012 kl. 18.45
Fodbold HS 3 Hjemmekamp
v/Bøgebjerghallen

25.07.2012 INTET MØDE
Lokalrådsmøde
Præstegårdsvej 12

HUSK at følge med på hjemmesiderne:
www.boegebjerg-if.dk
www.boegebjergskolen.dk
www.boegebjerg-lokalraad.dk
www.kragesoe.dk
www.vesteraabyogaastrupkirker.dk
www.vejdirektoratet.dk

