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Bøgebjerg Idrætsforening
Formand Britt Christoffersen
24 20 53 94 - blbc@email.dk

Bøgebjergskolen
Skoleleder Jørn Christensen
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bogebjergskolen@faaborgmidtfyn.dk 

Bøgebjerghuset
Leder Gunild Hansen
75 53 04 58
gunha@faaborgmidtfyn.dk
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Arkivleder Gerda Nielsen
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Kirkelige adresser:
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STARK Faaborg 
Nyborgvej 52 • 5600 Fåborg • Tlf. 6261 9393

Formanden har ordet.

Vejret kan man jo altid tale om, hvis der ikke er 
andet man lige kan komme i tanke om, men det 
er der heldigvis for mig, for vejret har ikke været 
noget at råbe hurra for. I hvert fald ikke i den 
første halvdel af sommeren, men jeg krydser 
stadig fingre for det sidste af sommeren vi har 
tilbage. Håb kan flytte bjerge ved vi jo nok.

Jeg er utrolig stolt af at være formand for 
Bøgebjerg Idrætsforening og det ligger jeg ikke 
skjul på! 
Vi har så mange udøvere, der giver så meget 
af dem selv, at jeg næsten ikke kan tro det kan 
være sandt.

I april blev der løbet vildt mange penge ind til 
nye stole til hallen. Virkelig flot arrangement, 
som var stablet på benene af Kurt Jensen, Jean 
Bøgelund og Per Lautrup. 
Frivillige som synes, at det kunne være en god 
sag at kæmpe for, og de fik folkets opbakning. 
Der skal lyde en tak til jer alle.

Hutlig hut….. siges der når Danmark går på 
fodboldbanen, og gør noget skønt. 
Det kan vi også godt råbe i Bøgebjerg 
Idrætsforening, for Herre senior har gjort det 
igen!!! 
De er rykket op i serie 2. Det er helt utroligt, 
hvad det hold har nået på de få år, de har spillet. 
Det er flot, det er vilje og det er sejre!!! 
Flot drenge og et stort tillykke til jer. 

Jeg roser også gerne alle de tilskuer i altid har 
med jer, om det er på hjemmebane eller ude. I 
skal vide det er flotte ting, jeg hører fra andre 
klubber og ude i byen om jer.

I juni kom hjertestarterne op. Også en sag, som 
alle i området har bakket op. Det er godt nok 
ikke idrætsforeningen der har sat det i gang, 
men lokalrådet. Alligevel gør det mig utrolig 
stolt af at bo her, hvor jeg gør. For her bakker vi 
hinanden op, og vil gerne udvikle det som ligger 
så tæt på os.

Når dette blad udkommer, er det meget tæt på 
en ny sæson for alt indendørs sport. Så være 
opmærksom på, hvornår de starter.

Glæder mig rigtig meget til at se alle fra 
lokalsamfundet til vores alles Bøgebjergfest, i 
dagene den 17.-18. august. Udvalget har lagt 
et hele nyt program for dagene, så kom og bak 
dem op.

Håber også på en stor opbakning til den årlige 
Egnsfest den 27. oktober. 
Husk at indlevere din indstilling til Årets V.Å.P’er.

Rigtig god sommer til alle

Britt Christoffersen
Bøgebjerg Idrætsforening
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Så starter Bøgebjerg løbeklub et 
GÅ-HOLD

Jamen, er gang da ikke bare for kedeligt? NEJ bestemt ikke! 
Ved at deltage på gå-holdet får du:

•	 God motion

•	 Mental afstressning

•	 Frisk luft og dejlig natur

•	 Hyggeligt socialt samvær

Kontingent: 
Kr. 50,- og så er du medlem af løbeklubben med de fordele, det giver.

Tid og sted:
Søndag kl. 11.00 ved Bøgebjerg hallen. Første gang søndag den 24. august.

Tilmelding er ikke nødvendig – bare mød op første gang. ALLE er velkomne!

Ved spørgsmål kontakt Lotte på tlf. 30 24 83 43.
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Løbetræning er for alle – også for dig!

Vi løber fra Bøgebjerghallen 2 gange om ugen + 1 hjemmeopgave

START mandag 13. august
Begynderhold mandag og onsdag fra kl. 18.00

Vi starter med at løbe 1 min. og så går vi langsomt fremad. 
Børn (til og med 12 år) er velkommen sammen med mor / far

Hold 2: mandag og onsdag fra kl. 19.00
For de som ønsker at holde den halve time ved lige og/eller blive hurtigere

Hold 3: mandag og onsdag fra kl. 18.00
 Øg distancen fra 5 km til 10 km

Hold 4: mandag og onsdag fra kl. 18.00
For dem der ønsker at holde 10 km ved lige. I løber selv, men træneren er der ved start

Hold 5: mandag og onsdag fra kl. 18.00
For de som har halvmarathon som mål

Kontingent: 
For forårets medlemmer fortsætter medlemsskabet.

For nye medlemmer er prisen kr. 100,-

Tilmelding er ikke nødvendig – mød blot op første gang. 

Vi i Bøgebjerg løbeklub glæder os så meget til at se dig / jer – 
og tag gerne naboen med!

Har du spørgsmål så kontakt Pernille på tlf. 26 27 19 78

P.S. (HUSK fest i løbeklubben lørdag den 17. november – 
alle medlemmer får nærmere besked senere)

Vester Aaby Vandværk

www.vesteraaby-vand.dk
info@vesteraaby-vand.dk
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Så er det igen tid til Bøgebjergfesten – festen for 
os alle og til støtte for Bøgebjerg Idrætsforening.

Fredag den 17. august gentager vi succesen fra 
sidste år og tilbyder fællesspisning. Tilmelding 
på tlf. 27 20 41 04/Susanne.

Efter spisningen kan børnene få danset, farvet 
hår, og hygge i diskoteket. Her vil der være salg 
af sodavand og slik.

I mens kan forældrene hygge sig og der kan 
købes kaffe og kage/øl og vand, og ikke mindst 
købe billetter til den store fest lørdag aften.

Som noget nyt i 2012, vil Bøgebjerg IF Håndbold 
arrangere kamp fra kl. 19-21 – så kom og støt 
tiltaget – hep på dit hold.

Lørdag den 18. august starter traditionen tro 
med gratis morgenbord i teltet, sponsoreret af 
Dagli’ Brugsen.

Dagen igennem vil der være masser af 
underholdning for hele familien i form af diverse 
boder, forlystelser, velvære, kunstværksted 
samt det årlige kunstprojekt vil være at finde på 
pladsen. I år er det Annette Boock, Lundely Glas 
der står for vores kunstprojekt – Sportiglas! Vær 
med til at skabe 2012 billedet til hallen.

Vores traditionsrige sponsorcykelløb kører 
efter morgenmaden om lørdagen. Tag godt 
imod når vores trofaste og forhåbentlig nye 
cyklister kommer og søger sponsorater. Der er 
vandrepokaler til vinderne i børneklassen til og 
med 14 år og voksenklasse.

Der skal igen i år være høvdingebold, hvor vi 
håber på samme store interesse i år som sidste 
år. Der er vandrepokal til det vindende hold. 
Tilmelding kan ske fra uge 31 til: Helle Gertsen 
tlf. 50 81 51 80.

Veterantraktorerne underholder os igen med 
traktorringridning, og vi får besøg af veteranbiler/
motorcykler.

Lørdag aften er der fest med fællesspisning/
helstegt pattegris, live musik fra et lokalt 
band der spiller blandet musik, så vi får rørt 
danseskoene.

Teltet opstilles på p-pladsen ved hallen, med 
træ dansegulv, så det danske sommervejr ikke 
kan ”drille” festen….. selv om det jo klart bliver 
strålende solskins vejr den weekend!!!!! 

I år er der kun begrænset antal billetter der 
kan købes i Dagli’ Brugsen, Vester Aaby, og 
hos Britt Christoffersen på tlf. 24 20 53 94. 
Køb billetten i god tid….    
Priser: Voksne 125 kr. Børn 50 kr. Øl, vand 
og vin købes på pladsen.

Glæd jer…. Det gør vi…
Hilsen festudvalget.

Bøgebjergfest

Cykelrytterne fra sidste år

Høvdingeboldkamp fra 2012
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Fredag den 17. august:
Kl. 18.30 Fællesspisning i teltet for forældre/børn        Pris 25,- kr.

Der kan købes øl og vand til spisningen.    pr. pers. 
Der kan købes kaffe, te og kage efter maden.

 Tilmelding til spisning skal ske til Susanne på tlf. 27 20 41 04
Kl. 19.00 Kom og få håret sat eller få farve i         Pris 10,- kr.
Kl. 19-22 Børnediskotek i telt 1 på pladsen         Pris 25,- kr.
  (Børn til og med 7. klasse) 
  Der vil kunne købes sodavand, slik og chips.
Kl. 19-21 Håndboldkamp, arrangeret af BIF Håndbold. 

Lørdag den 18. august:
Kl. 9 – 10 Gratis morgenbord
Kl. 11-12  Sponsor Cykelløb 
Kl. 13-16  Kæmpe turnering i Høvdingebold
 Tilmeld dit hold fra uge 31 til Helle på tlf. 50 81 51 80
Kl. 15-16 ”Gæt hvor ”DEN” går hen” – sjov leg/konkurrence 
Kl. 14-16  Vil der på pladsen være motorcykler/veteranbiler
Kl. 15.45  Veterantraktorerne ankommer
Kl. 16.00  Veterantraktorerne Ringridning – Bøjden Ferguson Klub.
Kl. 19.00  Fællesspisning med helstegt pattegris og kæmpe tilbehørsbuffet.
  Levende musik 
  Prisoverrækkelse fra cykelløb og høvdingebold.
Kl. 23.00 Vinderen af ”Gæt Møffes Vægt” udråbes.

Program for Bøgebjergfesten
17. og 18. august 2012

I år er der begrænset antal billetter, 
som kan købes i forsalg i 
Dagli’ Brugsen, Vester Aaby og hos 
Britt Christoffersen på tlf. 24 20 53 94 
Pris voksne 125,- kr. – børn 50,- kr.
Skynd jer at købe billet til en skøn aften 
med mad, hygge, live musik og dans….. 

På pladsen vil der ligesom de foregående 
år være forskellige former for aktiviteter til 
underholdning som hoppeborg, fiskedam, 
køkkensmadren, m.m. I boderne er der salg 
af øl, vand, slik, chips, og dejlige grillpølser. 

Dagen igennem kan I være med i ”Gæt 
Møffes Vægt” – hvad vejede Grisen Møffe 
inden den havnede på grilleren….. For 2kr. 
kan du lægge dit bud i glasset og kl. 23.00 
udråbes vinderen. Men husk – du skal være 
til stede i teltet kl. 23.00 lørdag aften for at 
få den fantastiske præmie……  

I Kunstteltet lørdag kan du slippe 
kreativiteten løs – i år skal vi lave glaskunst 
i selskab med Annette Boock fra Lundely 
Glas. Der kan også laves øreringe og 
armbånd, male eller tegne. 

Du kan også forkæle dig selv med en 
prøve-behandling fra en af behandlerne i 
Velværeteltet.  

Kom og vær med til Bøgebjergfesten –
Hygge, samvær, sjov og fest til støtte 

for Bøgebjerg Idrætsforening.

Dagli’Brugsen
Vester Aaby

Svendborgvej 419 · Tlf. 62 61 56 20

Dagli’Brugsen
Vester Aaby

Svendborgvej 419 · Tlf. 62 61 56 20
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Bøgebjerg Lokalråd
Som skrevet ovenfor har lokalrådet skiftet 
navn til Bøgebjerg lokalråd. Det har vi valgt, 
for at få en sammenhæng med navne i vores 
lokalområde.

Vi vil gerne herigennem takke alle, både private 
og forretninger / virksomheder og foreninger for 
den kæmpemæssige opbakning vi har fået både 
til vores hjertestartere og flag alléen. 

Vi er så taknemmelige over at vi har fået så 
meget positiv respons på vores projekter, at 
I skal vide, vi ikke kunne have gjort det uden 
jeres hjælp. 

Dette gør, at man er stolt af at bo i lige netop 
dette område.

Vi holder sommerferie nu. Skulle der være 
nogen derude, som har noget på hjerte eller der 
er noget i mener andre skal vide, synes vi I skal 
komme ud af busken og fortælle det til os. 

Vi vil så gerne vide, hvad I brænder for og hvad 
I ønsker der skal være i jeres by og omegn.

På Bøgebjerg lokalråds vegne
Kirsten Simonsen
Formand

Tak for den store opbakning til lokalrådets ide 
om indsamling til 4 hjertestartere i Vester Aaby, 
Åstrup og Pejrup. Projektet er nu gennemført og 
de 4 hjertestartere (zoll plus se hjemmeside) er 
placeret på følgende bygninger:
Lægehuset Ines Milling V. Aaby 
Ved Bøgebjerghallens indgangsparti  
Åstrup Kirkes graverhus og 
Pejrup Forsamlingshus. 
Skabene åbnes med et hårdt træk uden 
nogen form for kode. Aflåsning kan senere 
etableres, hvis der skulle vise sig et behov. 

Monteret har skabene kostet 123.447 kr. 
Indsamlingens resultat er indtil nu, med 
247 indbetalere, 138.093 kr. Restbeløbet og 
eventuelle yderlige indbetalinger vil overdrages 
til den kommende hjertestarterforening, der vil 
sørge for den videre drift og afholde kurser i 
førstehjælp og genoplivning. 

Vi opfordrer også fremadrettet til at blive 
medlem af kommende hjertestarterforeningen 
så hjertestartere og skabe kan holdes intakte, 
forsikres og at der bliver muligheder for at 
afvikle kurser. 

Prøv at besøge www.hjertestarter.dk. 

Hjertestartere

Hjertestarterholdet foran Lægehuset Ines Milling, fra 
venstre ses: Anne Charlotte Jensen, Aastrup, Halldor 
Sørensen og Alice Pedersen, Vester Aaby, Merete 
Pedersen, Pejrup og Niels Krogh, Vester Aaby

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

Vester Aaby Inst. Forretning

Bøgebjerghallens cafeteria
v/ Stig Nielsen

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



TØMRERMESTER

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

Trygheden er nu blevet større ved opsætningen 
af disse hjertestartere, som er til rådighed 
døgnet rundt, sommer og vinter. 
Andre foreninger kan også være med til at 
styrke trygheden ved at afholde kurser – at 
udbrede kendskab til genoplivning er næste trin 
i projektet.

Stor tak til alle bidragsydere, sponsorer og fonde 
der har gjort dette projekt muligt.
Flg. firmaer og fonde har bidraget til projektet:
Johs. Lassen Fjellebroen A/S – Ideal Line – Fyns 
varmepumpecenter – Ines Milling – Elinstallatør 
Henning Madsen – V. Aaby Pensionistforening – 
Fyns Gartnerimaskiner – Black Batmen – Hammer 
Hansen – Tømrermester Finn Juul Jørgensen – 
Murermester Palle Jensen – Kloakmester Per 
Hansen – VVS Hans Frost – Konnerup og Co. 
– Bejerholm I/S – Sydfyns Autocampere – Club 
Damas - Damas Personaleforening -  V. Aaby 
Brugs – Peder Marchall Design – EDC Faaborg 
– Gartneri Sloth – Bøgebjerghallens Cafeteria 
– Den Faberske Fond – Sparekassen Faaborg – 
Herurecka Fond. 
Også Tak til Åstrup Menighedsråd, Pejrup 
Forsamlingshus og Bøgebjerghallen som har 
betalt for elinstallationen af skabene.

Bøgebjerg Lokalråd
Halldor Sørensen og Niels  Krogh  
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Aastrup Kirkes graverhus

Pejrup
Forsamlingshus

Bøgebjerghallens indgangsparti

v/ Jesper J. L. Hansen

Tlf. 62 6163 46
Svendborgvej 401 • 5600 Faaborg

Vester Åby Autoværksted

Badminton
OBS – Badminton motionsspillere – OBS

Hvis nye eller “gamle” motionistspillere skulle 
have lyst til at få lidt coaching omkring spillet i 
næste sæson, vil der kunne blive mulighed for 
det, hvis vi kan samle nogen omkring det.

Planen er at man enten kan møde op med de 
spillere man normalt spiller med eller møde op 
som helt ny og der vil så kunne blive sat nogle 
spillere sammen til noget forhåbentligt sjovt og 
lærerigt badminton. 

Lad os se om nogen skulle have interesse og 
derefter tager vi bestik af, hvordan man kan 
skrue det sammen.

Hilsen Anette Andersen

Rolighedsvej 27, Vester Aaby ·  6261 6727  ·  www.ullapoulsen.dk

Jeg tilbyder en blid og eff ektiv 
zoneterapiform kombineret med 
massage – forkæl dig selv, så er du 
klar til en travl hverdag.

Vær god ved dig selv!

Zoneterapi & Massage

SVELMØGÅRDSVEJ 11 - V. AABY
TLF. 62 61 60 59 - BIL 27 62 37 17



10

Der har tidligere været omtale af en flagallé 
i Bøgebladet, herunder at Vejdirektoratet i 
forbindelse med renoveringen af landevejen 
igennem Vester Aaby placerer holderne.

Vejen forventes helt færdig sidst på sommeren, 
og jeg havde regnet med at jeg ville forsøge at 
få alt på plads til vejens indvielse.

Imidlertid blev jeg i maj måned bekendt med at 
Konnerup & Co ville få fint besøg i forbindelse 
med ”Dannebrog’s” anløb af Faaborg den 6. juni.

Jeg besluttede derfor at gøre et forsøg på 
at fremrykke processen, og jeg er glædelig 
overrasket og dybt taknemmelig for den store 
opbakning, jeg mødte hos erhvervsdrivende og 
foreninger i området. Det har været fantastisk 
at møde så stor en velvilje til dette projekt, der 
jo ikke har været det eneste projekt i området i 
dette år. MANGE TAK FOR DET TIL ALLE.

Derfor kunne vi tyvstarte og flage med en halv 
flagallé i forbindelse med Prins Henriks besøg i 
byen.

Udover selve flagalleen, som er indkøbt ved hjælp 
af sponsorer, arbejder jeg på at skaffe midler til 
en stor trailer til at transportere flagstængerne 
på. Nogle af pengene er allerede i hus, men 
hvis du synes at dit firmanavn mangler på den 
foreløbige sponsorliste (se andet sted), eller blot 
ønsker at give et bidrag kan du kontakte mig på 
nedenstående nummer / mail.

På sigt er tanken at undersøge om der er 
interesse for at bruge flagalléen i Aastrup og 
Pejrup også. Det kræver at der sættes holdere 
ned efter godkendelse af Vejdirektoratet i 
Aastrup og af Faaborg-Midtfyn Kommune i 
Pejrup. Men det kræver først og fremmest at 
interessen er til stede, samt at der er én eller 
flere personer med kendskab til disse byer, som 
vil deltage i arbejdet.

Vi har fået lov til at opbevare materialerne hos 
Hans Henrik Johansen – tusind tak for det. Det 
var lige ved at brænde på, da processen blev 
fremskyndet.

Der har også meldt sig nogle personer, der 
ønsker at hjælpe med at sætte op og tage 
ned, men der er plads til flere endnu. Håber vi 
kan blive så mange at der kan laves 3-4 hold 
bestående af minimum 3 personer. På den måde 
fordeles opgaven bedst. Kontakt mig venligst, 
hvis du vil give en hånd.

I næste nummer af Bøgebladet vil der være 
oplysninger om, hvor man kan bestille opsætning 
af flagalléen. Indtil da kan jeg kontaktes 
vedrørende alle forhold, der har med flagalléen 
at gøre. Lokalrådet har bestemt at prisen bliver 
kr. 350 per gang.

Bøgebjerg Lokalråd
Niels Moritzen, tlf. 2044 8084, 
mail: lokal@moritzen.dk

FORELØBIG SPONSORLISTE FLAGALLÉ
Bago-Line, V. Aaby
Bygmester Finn Juul Jørgensen, V. Aaby
Bøgebjerg IF
Bøgebjerg Lokalråd
Bøgebjergskolen
C O Elektronik, V. Aaby
Dagli’ Brugsen, V. Aaby
Damas A/S, V. Aaby
Frost VVs, V. Aaby
Ideal Engineering, V. Aaby
JMB Bjerrum & Jensen ApS, Svendborg
JMB C. E. Jensen ApS, Svendborg
John Madsen A/S, V. Aaby
Konnerup & Co ApS, V. Aaby
KMPG, Faaborg
Krage Sø Spejderne, V. Aaby
Murermester Palle Jensen A/S, V. Aaby
Salon Miro, V. Aaby
Svendborg Synshal
Sydfyns Autocamper, V. aaby
Tømrermester Jan Skov, Diernæs
Vester Aaby Menighedsråd
Vester Åby Autoværksted
Vester Åby Installationsforretning
Vester Aaby, Aastrup og Pejrup Pensionistforening

Flagallé

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

Hele familiens Frisør
Tlf. 62 61 54 54
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Nyt fra Krage Sø søspejdergruppe
Sct. Hans festen var igen i år ganske velbesøgt, 
- vi havde trykt 125 sange og det viste sig, at 
det ikke var nok. Vejret var flot, bålet brændte 
rigtig godt - og hurtigt, - Jørn Christensen fra 
Bøgebjergskolen holdt båltale, og vi var knap 
nok færdige med midsommervisen før bålet var 
klar til snobrød. Tak til Daniel og Eric for bålet!

Sommerlejren i år går til ”Spejdernes lejr 2012” 
i Holstebro, hvor der er fælleslejr for alle danske 
spejdere – der kommer ca. 30.000 spejdere fra 
hele landet. Krage Sø skal bo i søspejderlejren, 
da søspejderne holder 100 års jubilæum på den 
store lejr. Vi skal have en af vores nye både 
med til Struer, hvor der vil være forskellige 
sejladsaktiviteter. 

Efter en uge på den store lejr i Holstebro, sejler 
vi i løbet af 3 dage sammen med de andre 
søspejdere gennem Limfjorden fra Stuer til Hals 
ved Aalborg. Vi forventer, at det bliver en armada 
på ca. 60 spejderbåde. – Vi glæder os………….

Vi har bygget en shelter, billeder fra byggeriet  
ses på vores hjemmeside www.kragesoe.dk, 
og vi er så småt gået i gang med at bygge én 
shelter til. Det kræver mange timers arbejde 
med afbarkning, udhugning osv. – men man 
sover efter sigende fortrinligt i den!

Efter sommerferien starten flokken – som er for 
de 8 – 11 årige - op igen, det bliver formentlig 
mandag fra kl. 16 – 18. Og for troppen – som 
er for de 12 – 15 årige, er der sejlads fra 
Fjellebroen hver mandag og torsdag kl. 18.30 – 
20.30 såfremt vejret tillader det.

Hvis du har lyst til at blive spejder eller leder - 
så kontakt Lotte Mølbak tlf. 22 78 07 22. 

Vi har altid plads til flere spejdere.

Annette Boock

Loppemarked i 
Bøgebjerghallen

Søndag d. 9. sept. kl. 10 – 14

Krage Sø søspejdergruppe afholder igen i år 
loppemarked. Lagrene er fyldt med ”lopper” 
indsamlet igennem det seneste år, så der er alle 
muligheder for at gøre et kup.  

Find det du altid har manglet blandt: møbler – 
køkkengrej – elartikler – nips – legetøj – bøger 
– billeder – cykler – værktøj – haveredskaber 
– kunst – havegrill – fjernsyn – radioer – Pc’ere 
– isenkram – tøj – tasker – sko og meget mere.

Hvis nogen har ting de ønsker at forære til 
spejdernes loppemarked, kan effekterne 
afleveres ved Bøgebjerghallen lørdag d. 8. sept. 
mellem kl. 9 og 15. Vi afhenter også gerne 
effekter denne dag. 

Kontakt Steen Mikkelsen på tlf. 21 38 29 73  - 
eller Annette Boock tlf. 20 76 73 75.

Vi søger fortsat efter ”husly” for opbevaring af 
vores loppeeffekter, - så er der et sted, en tom 
lade eller stald som vi må bruge, vil det være 
helt fantastisk…………

På gensyn til 
Krage Sø Søspejdergruppes loppemarked

Lundely Glas 
    Smykker & brugskunst 

Værkstedet er åbent efter aftale  ‐  Bestillinger modtages  ‐  Kurser 

Annette Boock 
Svendborgvej 329 ‐  

Aastrup 
5600 Faaborg 

Telefon: 62 60 22 98 
Mobil: 20 76 73 75 



Vester Aaby Sogns Folkemindesamling
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Der er allerede et fantastisk godt salg i de to nye 
DVDer 3 & 4 - ”Vester Aaby & Omegn 2011”, som 
sælges af Vester Aaby Sogns Folkemindesamling 
for kun kr. 75,00 pr. stk.!!!

Kapitler til: ”Vester Aaby & omegn 2011” 
DVD 3
•	 Skilt	og	penge	fra	Borgerforeningen
•	 Anlæg	Skadegårdsvej	/	Svendborgvej	fra	

Borgerforeningen
•	 Udsmykning	af	vindue	efter	Slagter	Ole	

Skov´s	ophør
•	 Hans	Peter	Hansen	udstiller	i	Levins	Hus
•	 Faaborg	Kanonérlaug	i	Vester	Aaby
•	 Gymnastikopvisning	Bøgebjerghallen
•	 Afslutning	Herreholdet
•	 Vester	Aaby	Vandværk	Industrivej	5a
•	 Loppemarked	Pejrup	Forsamlingshus
•	 Den	gamle	banelinje	Faaborg	–	Svendborg
•	 Vester	Aaby	Station	Industrivej	6
•	 Konnerup	Chokolade	Svendborgvej	399
•	 Anders	Hansen	V.	Åby	Blik	Svendborgvej	

424
•	 Kabelarbejde	Strandvejen
•	 Præstegårdsvej	4
•	 V.	Aaby	Kirke	Bryllup	Bente	Kreutz	&	Ib	

Lindekilde
•	 Mange	”Til	Salg”	skilte	i	Vester	Aaby
•	 Loppemarked	Vester	Aaby	Brugs
•	 Rolighedsvej	1
•	 Hans	Peter	Hansen	Rolighedsvej	10
•	 Rolighedsvej	7	-9b	-11-	25	–	23	–	21
•	 Svenåge	Tommerup	Rolighedsvej	20
•	 Sponsorcykler	til	dagplejerne

Spilletid	1:06	Filmformat	16:9
Produktion:	Mogens	Lysholt	53	80	55	66

DVD 4
•	 I	sidevogn	gennem	Vester	Aaby
•	 Uffe	Pedersen	V.	Aaby	El	Teknik	

Svendborgvej	398
•	 Hans	Frost	VVS
•	 Murermester	Palle	Jensen	Rolighedsvej	11
•	 Folketingsvalg	Bøgebjerghallen
•	 Kurt	Jensen,	Pilegaard	–	våd	sommer
•	 Gangsti	Pottemagervej	–	Skovgårdsvej
•	 Tømrermester	Knus	Krogh	Svelmøgårdsvej	

11
•	 Anders	Skade	Madsen	Strandvejen	6
•	 El-Installatør	Henning	Madsen	Svendborgvej	

413
•	 Røveri	Sparekassen	Faaborg	Svendborgvej	

430
•	 Pensionister	istandsætter	Bøgebjergskolens	

legehuse
•	 Lukning	af	Containerpladsen	Præstegårdsvej	

Spilletid	1:12	Filmformat	16:9
Produktion:	Mogens	Lysholt	53	80	55	66

Henvendelse til folkemindesamlingen kan ske til 
Gerda Nielsen på telf.: 6261 5229 eller pr. mail 
til: vaarkiv@gmail.com.

Bestyrelsen består af:
Formand: Lena Frederiksen 6261 6766
Næstformand: Birthe Banke 2427 0573
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 

På bestyrelsens vegne
Birthe Banke

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.



KIRKEBLAD
SENSOMMER 2012

Sommerkoncert i V. Aaby præstegård
med sanger Merete Laursen 
og pianist Kamilla Sørensen

- Læs mere inde i bladet

VESTER AABY KIRKE

AASTRUP KIRKE

De røde æbler løsner let
fra træets trætte kviste.
Snart lysner kronens bladenet,
og hvert et løv må briste.
Når aftensolen på sin flugt
bag sorte grene svinder,
om årets sidste røde frugt
den tungt og mildt os minder.



Disse linje skrives i slutningen af juni, hvor vi endnu ikke ved, 
hvordan sommeren vil blive. Og når bladet udkommer taler 
vi allerede om sensommer og høst. Dette blad er nu det tredje 
i samarbejdet med Bøgebladet og dermed det sidste, der kun 
vedrører 2012. Næste gang står der jul og nytår på forsiden.
Vi er fra kirkens side meget glade for samarbejdet og synes, vi 
er kommet i ”godt selskab”. Tak for det.

Kirkebladet er lidt tidligere på banen denne gang på grund af 
annonceringerne af aktiviteter i Bøgebjerg I/F. Der er derfor 
også nogle af efterårets og vinterens aktiviteter, der allerede 
annonceres nu, men vi skal nok minde os selv og hinanden 
om dem i løbet af efteråret.

Nyt kirkeblad

Nyt fra menighedsrådene Det sker i kirkerne
Høstgudstjenester
Der afholdes høstgudstjenester søndag den 23. september. 
Det bliver kl. 10.15 i Aastrup og kl. 14.00 i Vester Aaby. 

Allehelgensandagt 
4. november kl. 9 i Aastrup og kl. 10.15 i Vester Aaby
Den første søndag i november kaldes Allehelgens Søndag. 
Det er en dag, hvor vi traditionelt mindes dem, vi har mistet. 
I 2011 holdt vi eftermiddagsgudstjeneste denne dag, men da 
dagen falder sammen med indsættelsen af Fyens Stifts nye 
biskop, holder vi i år gudstjenesterne om formiddagen. Her 
vil vi høre navnene på dem, der er døde i Vester Aaby og 
Aastrup sogne i årets løb.

Besøg din egen kirke
Hvert forår besøger vi en kirke i omegnen. Sidste efterår 
lavede vi et ”besøg” i Vester Aaby kirke, og nu er det så 
Aastrup kirkes tur. Onsdag den 26. september kl. 19.00 åbner 
vi dørene til Aastrup kirke og fortæller historien om kirken 
og dens inventar, inden vi slutter af med en hurtig kop kaffe i 
sakristiet. Mød op og hør – og bidrag gerne med historier og 
anekdoter fra Aastrup kirke gennem tiderne.

Højskoleeftermiddage
Onsdag den 23. maj var 55 højskoledeltagere på tur til 
Sønderjylland som afslutning på årets sæson.
Til november begynder vi igen.

Det bliver med et stort og uudtømmeligt emne. Nemlig 
hovedstaden.
København er for de fleste forbundet med kongehus og 
regeringskontorer. Men København er en hel masse andet, 
og først og fremmest er Københavns historie nøje bundet 
sammen med hele landets historie.
Der er derfor nok at tage fat på historisk, kirkeligt og kulturelt. 
Og det vil vi gøre.
Vi mødes første gang onsdag den 21. november kl. 14.30 i 
præstegården, hvor jeg vil holde indledningsforedraget.  Man 
medbringer brød og kop, så er der lavet kaffe og the.
I december mødes vi onsdag den 12.

Aastrup kirke –Nyt vedrørende begravelse
På et møde tidligere på året besluttede menighedsrådet, at 
der på kirkegården, skulle være mulighed for kistebegravelse 
i plæne og med plade i niveau med græsset.
Dette kunne tilbydes ved at foretage nogle få ændringer ved 
mindelunden på den nye afdeling  af kirkegården.
Vi fik hos provstiet godkendt en tilføjelse til kirkegårdsved-
tægten vedrørende denne begravelsesform.
Derefter blev der sået græs i det område, der skal benyttes, og 
plænen er nu klar til brug.
Menighedsrådet glæder sig over også at kunne tilbyde 
denne begravelsesform, der kan vælges af dem, der ønsker 
kistebegravelse, men ikke et almindeligt gravsted med hæk, 
sten og planter.

Nyt træ på kirkegården 
Besøgende på kirkegården har sikkert bemærket, at der 
er blevet plantet et nyt træ ved den lille indgang fra 
parkeringspladsen. Træet er en gave fra de håndværkere, der 
medvirkede ved restaureringen af hvælvingerne samt ved 
anlægget af ny adgangsvej.
Træet er en ungarsk eg, der på latin hedder Quercus frainette. 
Denne eg får større blade end almindelig eg, og bladene har 
en flot grøn farve.
Menighedsrådet takker håndværkerne for gaven.

Rasmus K. Rasmussen

Menighedsrådsvalg 2013
Der er gået 4 år siden der sidst var menighedsrådsvalg, og 
derfor er tiden nu inde igen.
Nyt er det, at der skal vælges repræsentanter til det fælles 
menighedsråd for Vester Aaby og Aastrup sogne, hvor der vil 
være 4 repræsentanter fra hver sogn.
Men ellers foregår det som det plejer. Det vil sige, at der skal 
holdes et orienterende møde i hvert sogn, hvor det afgående 
menighedsråd fortæller, hvad der er foregået i de forløbne 4 
år. Når dette møde er slut er der mulighed for efterfølgende 
at holde et opstillingsmøde, hvor der laves en liste med 
kandidater til menighedsrådet. Såfremt der ved fristens udløb 
den 2. oktober kl. 19.00 kun er indleveret én liste, bortfalder 
valghandlingen i sognet og den indleverede liste udgør det 
nye menighedsråd.
Der afholdes orienterende møde i Aastrup sogn torsdag den 6. 
september kl. 19.30 i Aastrup Forsamlingshus og i Vester Aaby 
sogn tirsdag den 18. september kl. 19.30 i præstegården.



Konfirmandindskrivning 
onsdag den 15. august
Præsterne i Faaborgområdet arbejder stadig på at få løst den 
gordiske knude, der hedder konfirmandforberedelse og ny 
skolestruktur. Vi er ikke nået frem til den ideelle løsning, men 
for vore sognes vedkommende bliver der forberedelse torsdag 
morgen – primært for elever fra Faaborg Sundskole og torsdag 
eftermiddag for elever fra andre skoler.
Det er et forsøg og måske bliver det lavet om i løbet af 
perioden. 
Præsterne har i den anledning formuleret følgende 
fællesudtalelse:

Konfirmandundervisning 
Efter sommerferien skal  7. klasserne i Faaborgs opland alle 
til at gå i skole i Faaborg. Det er en helt ny situation for alle 
parter og den første tid vil gå med at høste erfaringer og finde 
ud af, hvordan den ny struktur virker.  
For os præster, der har konfirmander i by og på land omkring 
Faaborg, venter et år, hvor vi skal finde ud af, hvordan vi bedst 
gør tingene under den nye struktur. Der er mange hensyn 
at tage, når kommuneskoler, friskoler og præster fra et stort 
område skal have det hele til at gå op. 
Vi opfordrer de unge til at gå til præst og blive konfirmeret i 
deres hjemsogn, så de stadig oplever at have et tilhørsforhold 
til det sted og de unge, hvor de bor og til den stedlige præst 
og kirke. Er det ikke er muligt, må vi tale om det og prøve at 
finde en anden løsning.
Når vi om et års tid har gjort os nogle erfaringer, håber vi 
at kunne tilrettelægge konfirmandundervisningen på en ny 
måde. Målet er som altid at give de unge den bedst mulige 
forberedelse til at blive konfirmeret. Udfordringen er at få det 
tilrettelagt, så den ny skolestruktur ikke bliver et problem, 
men en god anledning til at tænke nyt. 

Præsterne i:
Faaborg, Diernæs, Avernakø, Lyø, Horne, Svanninge, Faldsled, 
Vester Åby, Åstrup, Brahetrolleborg, Krarup og Ø. Hæsinge.

Efterårsmøde i Grundtvigsk Forum
Aastrup Forsamlingshus 30. oktober kl. 19.30
”Fortælling og evangelium.”
- Om C. S. Lewis ideer om fantasien og kristendommen. 
Der tales i disse år meget om, hvordan det kristne 
budskab kan nyformuleres og fastholdes i en 
moderne tid.
Det kan man somme tider få svar på ved 
at gå tilbage i tiden. Og én af dem, der 
er værd at gæste i den forbindelse er den 
engelske professor og forfatter C.S.Lewis, 
der levede fra 1898 til 1963. Hans liv er 
skildret i filmen ”Shadowlands” og blandt 
hans mest kendte værker er Narniabøgerne 
om ”Løven, heksen og garderobeskabet”.
Men også det kristne budskab har Lewis 
beskæftiget sig med i en forbløffende moderne 
form. Det vil sognepræst Agnete Holm Hvidt 
fra Ansgar Kirke i Odense fortælle meget mere om ved 
Grundtvigsk  Forums efterårsmøde den 30. oktober.

Sommerkoncert i Præstegården
Der indbydes til sommerkoncert i Vester Åby præstegårds 
konfirmationsstue torsdag d. 16. august kl. 19 med sanger 
Merete Laursen og pianist Kamilla Sørensen. 
Duoen fremfører en sangcyklus skrevet af romantikkens 
store klaverkomponist: Fryderik Chopin (Polsk), som 
mange kender for sin yderst charmerende og subtile 
musik. Hans kompositioner er inspireret af den polske 
folketone, hvilket også er tilfældet med denne sangcyklus.
Sangene repræsenterer stor musikalsk variation og 
teksterne, som er små karakterdigte, er til lejligheden 
blevet oversat fra polsk til dansk, hvorved tilhørerne 
kan følge med i historien uden forudgående kendskab 
til polsk. Kom og mød disse to charmerende musikere i 
konfirmandstuens afslappede omgivelser. 
Efter koncerten kan man ta’ sig en kop kaffe og sludre lidt 
om løst og fast.

At modtage er at turde give.
Det er den korte udgave af lignelsen om den utro godsforvalter.
At vi kan høste ros et sted, hvor vi forventer ris.
Det er det, der i kirken kaldes for nåde.
Det kan vi, fordi Herren i dagens tekst end ikke holdt sig for 
god til at kaste sin egen søn ind i kampen om menneskelivet. 
Ikke holdt sig tilbage for at ofre selv det dyrebareste han 
havde, nemlig Jesus Kristus. Det endte med et kors.
Det kors, det er for mennesker at fatte godhed uden grænser. 
Den tør vi ikke være alene med, fordi den er så væsensforskellig 
fra os og fra alt det, vi så gerne vil bygge vort liv op på.
Vi vil gerne være gode. Men der må da være grænser.
Vi vil gerne være gavmilde og gæstfrie. Men der må da være 
grænser. Selvfølgelig må der være grænser blandt mennesker.
Vi skal bare turde tro på, at over for Gud er der ingen grænser.
De blev sprængte påskemorgen. Derfor kan vi komme til 
Gud, hver gang vi har været lemfældige med det betroede liv. 

Hver gang vi endnu en gang er kommet til at kigge på vore 
egne brikker og vende det blinde øje til andres liv. Hver gang 
udgangspunktet har været mig og ikke dig. For det er, hvad 
livskræfterne skal bruges til. At sende Guds kærlighed videre. 
Den ejendom vi hver især ved dåben er sat til at forvalte vores 
del af. Den betroelse, der gør os alle lige over for Gud fordi vi 
aldrig kan overføre vore domme over andre mennesker, hvor 
retfærdige vi end synes de er, til Gud. Aldrig kan tage Gud til 
indtægt for vore egne holdninger. Gud kan altid overraske, 
som lignelsen i dag overrasker, når man hører den første gang. 
Men at blive overrasket er at se verden på en ny måde.
Og det er det, vi får lov til, når vi samles i Guds hus omkring 
ordet, som det lyder til os. Lyder som vi aldrig selv kunne sige 
det. Når vi endnu en gang får lov til at bruge løs af, hvad der 
ikke er vort eget, men Guds.
Når vi endnu en gang bliver taget til nåde.
AMEN

Uddrag af prædiken 
fra søndag den 21. august 2011 over lignelsen om den utro godsforvalter

Lukasevangeliet kapitel 16 vers 1 til 9.



  Vester Aaby Aastrup

Søndag den  5. august   9.s.e.trin Ingen  14.00  Ole Buhl Nielsen

Søndag den  12. august 10.s.e.trin         14.00  Ole Buhl Nielsen  Ingen

Søndag den  19. august 11.s.e.trin   9.00  10.15

Søndag den  26. august 12.s.e.trin 14.00  Ole Buhl Nielsen  Ingen

Søndag den  2. september 13.s.e.trin Ingen   14.00  Ole Buhl Nielsen

Søndag den  9. september 14.s.e.trin 10.15    9.00

Søndag den  16. september 15.s.e.trin         Ingen  14.00  Ole Buhl Nielsen

Søndag den  23. september 16.s.e.trin 14.00 Høst 10.15 Høst

Søndag den  30. september 17.s.e.trin 10.15    9.00

Søndag den  7. oktober 18.s.e.trin 10.15  14.00 kaffe

Søndag den  14. oktober 19.s.e.trin   9.00  10.15

Søndag den  21. oktober 20.s.e.trin  14.00 Ole Buhl Nielsen Ingen

Søndag den  28. oktober 21.s.e.trin   9.00    10.15

Søndag den    4. november   Allehelgens Dag 10.15    9.00

Søndag den  11. november 23.s.e.trin   9.00  10.15

Søndag den  18. november   24.s.e.trin 10.15  Ingen

Tirsdag den  20. november    Ingen  17.00 Hverdagsgudstjeneste

Søndag den 25. november   Sidste s.e.trin   9.00  10.15

Søndag den 2. december 1.s. i advent 10.15  14.00 Familiegudstjeneste

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”.

15.august (altergang)
19.september
24.oktober (altergang)
14.november

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 23.-26. august, 10.-
16. september og 15.-22. oktober samt friweekend 1.-
2. september.  
Embedet passes her af sognepræst Ole Buhl Nielsen, 
Brahetrolleborg tlf. 62 65 11 21  mail: obn@km.dk

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

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

Kirketider sensommer 2012

Hverdagsgudstjeneste
Det står ingen steder, at gudstjenester kun skal ligge om søndagen. Derfor holdes der hverdagsgudstjeneste i Aastrup 
Kirke tirsdag den 20. november kl. 17.00. En mulighed for at byde den mørke tid trods - også midt på ugen.
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Kandidater til ”Årets V.Å.P’er”
Så er tiden inde til at komme med forslag til 
”Årets V.Å.P.’er”.

Titlen går til en person i lokalområdet, som yder 
frivilligt, ulønnet arbejde, og som fortjener et 
ekstra skulderklap for sin indsats.

Kuponen sendes til eller afleveres senest den 
14. september 2012 hos
Torkil Jensen, Præstegårdsvej 11, Vester Åby
Tina M. Bruus, Svendborgvej 280, Åstrup
Lars Bo Biilmann, Skadegårdsparken 11, Vester 
Åby

Kom med dit forslag på nedenstående kupon:

Forslag _______________________________________________

Begrundelse ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Indsendt af:
Navn __________________________________________________________________________

Adresse ________________________________________________________________________

Nyt fra Bøgebjerg Volley
På nuværende tidspunkt af året er vi i fuld gang 
på Beach banen, hvor vi de fleste tirsdage har 
god brug af begge baner.

Der har været afviklet 2 stævner i juni, hvor 
Bøgebjerg IF Volley har domineret begge 
stævner.  
Det første var 9. juni på Klinten strand i Faaborg, 
vi stillede med 4 hold. Nr. 1 blev ”Pluttis drenge”: 
Bente, Rasmus og Jan V. Nr. 2 Camilla C. og 
Michael P. Nr. 3 blev Jonatan V. og Søren K., 
derefter kom der 2 hold fra Thurø. Nr. 6 Majbritt, 
Freddy, Ram og Morten, og så var der 2 Horne 
hold på de sidste pladser.

Andet stævne var lørdag den 23. juni i Assens, 
hvor Bøgebjerg IF Volley stillede med 2 hold. 
”Pluttis drenge” blev igen nr. 1 og Freddy, 
Frederik og Morten blev nr. 2 og så kom der 3 
Horne hold.

Hvis der er flere der kunne tænke sig at komme 
ned og prøve at kaste sig i sandet efter en gul 
og blå bold er i alle velkomne til at komme og 
prøve, vi er der hver tirsdag aften fra kl. 18 til 
ca. 20.30. Der er altid nogle der vil hjælpe jer i 
gang.

Nu til den nye indendørs sæson, hvor vi har 
træning tirsdag og fredag aften. 
Seniorer alle over 16 år træner tirsdag fra 
kl.17.30 til kl. 19.00 og fredag fra kl. 18.00 til 
kl. 20.00. Man kan træne 1 eller 2 gange om 
ugen, det bestemmer man selv. 

NYT. Ungdom får ny træningstid det bliver fredag 
fra kl. 17.30 til kl. 19.00. Ungdom er for alle fra 
0 kl. og op til man bliver 15-16 år.

Volleyafdelingen
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INVITATION TIL EGNSFEST
Kære beboere i Pejrup, Vester Åby og Åstrup 
Det skulle glæde os meget at se jer til årets 
egnsfest lørdag, den 27. oktober kl. 18.30 i 
Bøgebjerghallen. 

Billetter
Billetter á 200 kroner kan bestilles ved aflevering 
af kupon eller på www.boegebjerg-if.dk.
Sidste frist for bestilling er den 1. oktober.
Billetterne udleveres torsdag den 4. oktober kl. 
19-21 i Bøgebjerghallen. 
Information om afhentning af billetter bringes i 
Ugeavisen Faaborg og gennem Radio SFM. 

Billetter kan allerede nu købes i Dagli’Brugsen. 

Mad
Buffet kan bestilles i Bøgebjerghallens Cafeteria. 
Det er også muligt selv at medbringe mad. 

Musik
Musikken leveres i år af ROULET, som – foruden 
at spille under spisningen – kommer med 
en minikoncert ”Mr. Smoking – en hyldest til 
Smokie”. Under dansen er gruppen suppleret 
med sangerinde. 

Også i år har vi indgået aftale med et lokalt 
band. ROCK STALKERS vil spille i pauserne. 

På gensyn! 
Venlig hilsen
Egnsfestudvalget  

Bestilling af billetter
Antal billetter á 200 kroner________________ 

Navn: ________________________________

Adresse: ______________________________ 

Tlf.nr. ________________________________ 

Afleveres senest 1. oktober til:
Ruth Linnebjerg, Pouls Gyde 6, Åstrup
Ib Pedersen, Krøllegårsvej 10, Pejrup
Søren Hansen, Dagli’Brugsen i Vester Åby
Marianne Steffensen, Dyssevej 34, Vester Åby
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Nyt fra Bøgebjergskolen
Vi er netop blevet færdig med elevernes skema-
er for kommende skoleår, og fra begyndelsen af 
juli vil disse være tilgængelige på skolens hjem-
meside under forældreintra.

Efter sommerferien kan vi sige velkommen til 13 
nye børnehaveklasseelever, som vi glæder os til 
at modtage. Eleverne har været på skolen en del 
gange, så de er ikke ukendte med forholdene. 
Velkommen til elever og forældre med håbet om 
et godt samarbejde til gavn og glæde for alle på 
Bøgebjergskolen.
 
Sommerferieafslutning for alle elever på skolen 
var d. 29. juni, hvor 6. klasse havde arangeret 
forskellige aktiviteter for de andre elever. Herun-
der stafetløb med vand i sugerør, tovtrækning, 
vandballonkast efter 6.klasseelever, og endelig 
kåring af årets dreng/pige indenfor forskellige 
kategorier. Alt forløb efter planen – bortset fra 
vejret - hvorefter vi ønskede god sommerferie 
og sang feriesangen.
 
Pga. ændrede busplaner vil mødetidspunktet 
fremover være kl. 8.35 om morgenen – så mor-
genrytmen ændres muligvis for en del af os alle. 
Dette betyder også ændrede ringetider gene-
relt. De nøjagtige kan ses på intranettet – også 
fra juli måned.
 

Skolen starter igen d. 13. august – og den-
ne dag er mødetidspunktet dog kl. 9.15  
Jeg er sikker på, at den positi-
ve energi fortsætter i det nye skoleår. 
Men inden da har alle forhåbentlig haft en rigtig 
god og oplevelsesrig sommer.

Fælles lejrskole for alle!
Efter sommerferien er der planlagt en fælles 
lejrskole for alle elever og alle børn i børne-
haven. Vi skal alle til Sletten ved Juls sø ved 
Silkeborg, hvor vi har lejet FDF`s lejrcenter. Vi 
skal afsted fra onsdag d. 29.august til fredag d. 
31.august, og vi håber at så mange af børnene 
fra børnehaven som muligt tager med. Men det 
er nok kun de største, der kan overskue at være 
hjemmefra i flere dage.

Vi håber dette fællesarrangement vil være med 
til at cementere det fælles tilhørsforhold, og at 
det ligeledes vil åbne for nye relationer børnene 
imellem.

Planen er, at de bliver delt i forskellige grupper, 
så de store kan hjælpe de mindre. Desuden vil 
der være aktiviteter, der er målrettet de forske-
lige årgange.
Et så stort arrangement kræver mange hænder 
og et stort planlægningsarbejde, derfor vil vi 
meget gerne have hjælp fra forældre, der har 
lyst til at tage med.

Vi bliver kørt i bus fra skolen om morgenen ons-
dag og er tilbage fredag ca. kl. 15.00.

Rent økonomisk kan vi få det til at hænge sam-
men ved en lille betaling. Vi vil opkræve 275 kr 
/barn og i det beløb, er der forplejning og en 
t-shirt til hver.

Hvis nogen af Jer forældre vil hjælpe, kan I 
henvende Jer til skolen på tlf. 72533974 eller 
72533975. I kan selvfølgelig også sige det per-
sonligt til Gunild eller mig.
Yderligere information om stedet kan findes på: 
www.fdf.dk/sletten

2 elever fra 2. og 3. klasse igang med træklatring  
Billedet er fra 2. og 3. klasses lejrtur til Trentemølle.



Ipads
Fra det kommende skoleår vil vi være helt frem-
me med hensyn til det sidste nye indenfor IT og 
e-læring.

Vi ønsker at gøre brug af de nye Ipads (20 stk) 
i både børnehavns ældste gruppe og i indskolin-
gen. Vi gør det ikke for at være smarte, men for 
at udvikle børnenes naturlige nysgerrighed og 
samtidig træne koordination – øje/hånd, læse/
ordtræning og en mængde andre ting.

Samtidig bliver alle klasser udstyret med nye 
interaktive tavler, der både kan fungere som 
almindelige skrivetavler, projektorskærme og 
som den direkte indgang til diverse netbaserede 
bøger og andet, der bruges i undervisningen. 
Alle medarbejdere vil blive introduceret til bru-
gen, og i førts og anden klasse bygger en del af 
danskundervisningen på elektronisk materiale.

I børnehaven er det nyåbnede børnehavebib-
liotek, blevet en succes. Bøgerne bliver flittigt 
brugt af børnene, der sidder og hygger sig med 
dem.

Vi har også rigtig store forventninger til gæste-
pasning, der efter planen starter d.1.august. 
Der har været stillingsopslag på personen, der 
skal være med til at løfte denne opgave, og vi er 
sikre på, at vi har fundet den rette.

Fællesspisning for hele lokalområdet.
Det har været en dejlig oplevelse, at så mange 
har bakket op om vores fællesspisninger for lo-
kalområdet.  I det kommende skoleår, vil vi fort-
sætte med konceptet.  Den første fællesspisning 
vil komme til at foregå den 14.september, te-
maet er ikke bestemt, men kunne være ”det 
store sydfynske kagebord”.

Jørn Christensen

Vester Aaby - 
Pejrup - Aastrup 

Pensionistforening

21

Billed fra fællesspisning 28. juni 2012

Vi skal en tur rundt i kommunen med bus. 
Det skal foregå fredag den 14. september.

Vi starter fra Vester Aaby kl. 10 og forventet 
hjemkomst bliver ca. 17.30. 

Yderligere information kommer senere.

Som skrevet i sidste udgave af Bøgebladet, 
har pensionistforeningen, startet en sang 
aften op i Abildhuset, den første mandag i 
hver mdr. 

Dette har man taget rigtig godt imod, da der 
er mange der har benyttet sig af tilbuddet. Vi 
kan dog stadig være flere, så mød op, hvis du 
har lyst til sang og musik. Det foregår som 
sagt hver den første mandag i Abildhuset fra 
kl. 19.00 – 21.00.

På pensionistforeningens vegne
Ole Simonsen
Formand

Torvet 8 B, 5600 Faaborg
www.lokal.dk

• Privat • Erhverv • Landbrug
Hvorfor skal du vælge Lokal Forsikring?

Jens Blom Nielsen
Exam. Assurandør
Telefon 6262 5900
Mobil 3068 6170
E-mail jbo@lokal.dk

Henriette
Løwe-Madsen
Kundebetjener
Telefon 6262 5900
E-mail hlm@lokal.dk

• Du ønsker lokal betjening
• Vi har kontor i byen
• Vi er lette af få fat i
• Vi er til at tale med
• Vi har fornuftige priser til fornuftige mennesker
• Gratis vejhjælp i kaskoforsikringen

- Fordi vi E
R lokale...
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v/ Claus W. Clemmesen · Sterrebyvej 51 · Hundstrup · 5762 Vester Skerninge · cwc@cwc.dk

Alt i det nyeste udstyr
Reparation af alle bilmærker

☎ 6224 4004

Ungdom
Vi har også på vores U15 hold registreret stor 
tilslutning. Dette er vi rigtig glade for. Det er 
endnu ikke muligt for os at lave et drenge- og et 
pigehold, så det vil derfor også være mix-hold 
næste år. Vi håber dog at vi i 2013 har fået nok 
nye ansigter til at kunne lave et hold til begge 
afdelinger. Næste sæson har vi dog tilmeldt 
vores U15 hold til en ni mands turnering. Dette 
har vi gjort for at sikre lidt mere spilletid til alle. 
Vi har også tilmeldt et U9 hold (5 mands) så de 
små også kommer ud og spille stævner. Til alle 
jer forældre med børn der ikke passer ind i de 
ovennævnte grupper, så har vi stadig træning 
for de mindre 1 gang om ugen. 

Dame senior
Klubbens damer har også haft en rigtig god 
sæson. Specielt er vi stolte af antallet af 
medlemmer i klubbens dameafdeling. Dette 
har betydet at vi til næste sæson har tilmeldt 
to 7-mands hold. Så sidder der nogen der ude 
med lyst til at prøve at flytte bolden rundt har vi 
nu rigtig god mulighed for at give spilletid.

Historieskrivning for herre senior.
Så er sæsonen slut. Det har på mange punkter 
været en rigtig god sæson, men selvfølgelig en 
helt speciel en for klubbens serie 3 hold. De har 
således efter en lang række flotte præstationer, 
bl.a. 2 flotte sejre over lokalrivalerne fra Korinth, 
spillet sig i serie 2 for første gang i klubbens 
historie. De gode resultater skyldes mange ting, 
men en af de ting, der giver et ekstra boost for 
spillerne er det flotte fremmøde der har været, 
til såvel ude som hjemmekampe. Det er derfor 
holdets helt store håb, at se samme opbakning 
til efteråret, hvor der altså skal prøves kræfter 
med serie 2. Mange tak for den flotte støtte!

Klubbens serie 4 hold klarede det knap så godt 
og er i næste sæson at finde i serie 5. Dette 
skyldes dog primært at der var lidt for mange 
afbud i slutningen af sæsonen. Vi håber, at vi 
næste sæson ikke bliver ramt helt så hårdt og at 
serie 4 er en realitet til vinter igen.

Jeg vil opfordre alle til at holde øje med 
hjemmesiden, der hen over sommeren får en 
lille renovering samt en opdatering. Vi siger tak 
for en rigtig god sæson og håber at se jer alle 
igen efter sommerferien.

På vegne af fodbolden
Christian Hummelgaard

Nyt fra fodbold
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Nyt fra håndboldafdelingen
Sommeren er godt i gang, og håndbolden 
ligger pt. stille, dog ikke mere stille end at 
vi i håndboldudvalget står overfor nogle 
udfordringer. 

Den største er stadig afdelingens økonomi, som 
kort og godt ikke hænger sammen. 

Kontingentstigning
En kontingentstigning er formentlig på vej, samt 
nogle andre tiltag. 

Et lille eksempel med hensyn til afdelingens 
udgifter kan det oplyses, at diverse tilmeldinger 
til turneringer, Landspokal, dommergebyrer 
løber op i over 25.000 kr., men vi skal nok løse 
det fremadrettet - Selvfølgelig gør vi det.

Damehold
På trænerfronten er det indgået aftale med 
dametræner Martin Sørensen om endnu en 
sæson, hvilket vi i afdelingen er rigtigt glade for. 

Martin har i de sidste 2 sæsoner fået flere 
medlemmer til dameholdet, samt skabt to 
dygtige og velspillende damehold. 

Herrehold
”Herretrænerfronten” er i skrivende stund ikke 
helt på plads, men der ligger en ”plan” som blot 
skal justeres lidt, så det skal nok blive godt og 
forhåbentlig også på sigt. Vores klare mål med 
vores seniortrænere i fremtiden er at ”holde på 
dem” igennem flere sæsoner så der kan dannes 
en go’ grobund som nu f.eks. med dameholdet 
og Martin. Der vil være træningsopstart i midten/
slutningen af august, hvilket vil fremgå af vores 
hjemmeside.

Børnehold
Den store succes med børnehåndbolden satser 
vi stærkt på skal fortsætte, hvilket også vil 
fremgå af hjemmesiden mht. opstartsdato og 
tidspunkt. 
Vi mangler nye trænere/instruktører til 
børneholdene, så hvis du har lyst til at bruge 
en time om ugen, så kontakt håndboldformand 
Mikkel Høirup Steffensen.

Vi ses i Bøgebjerghallen

God sommer til alle

Håndboldafdelingen Bøgebjerg IF 

Svendborgvej 331, 5600 Faaborg
Telefon 62 61 59 09
Fax 62 61 59 39
Mobil 21 45 28 59
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Dagplejen siden sidst
Dagplejedag.
Onsdag den 9. maj holdt vi dagplejedag, vi 
mødtes på legepladsen og fik sat flag og balloner 
på barnevognene.

Vi spiste vores medbragte boller og gik herefter 
alle i samlet trop med vores pyntede barnevogne 
op gennem byen - dejligt med de nye brede 
fortove - vi endte på skolen, hvor vi sang for 
børnehaven. 

Hjemturen endte i regnvejr, så vi spiste vores 
medbragte mad hjemme.

Kongeligt besøg hos Konnerup.
Vi deltog i det kongelige besøg ved Konnerup.

Børnene havde krone på hovedet og de vinkede 
med flag.

Jo.. vi har haft ”meget at se til”. 

Har været ved Lene og Kenneth for at synge 
dem op til deres sølvbryllup.

Heldagslegestue
Den 14. juni holdt vi heldagslegestue i Abildhuset, 
hvor der var kaffe og kage til forældrene, da de 
hentede deres børn hen på eftermiddagen. 
Tusind tak til de forældre som havde bagt, det 
var nogle trætte børn der tog hjem efter en 
vellykket dag.

Gæstedagpleje i børnehaven.
Fra 1. august starter vi et pilotprojekt sammen 
med børnehaven, det vil sige at når en dagplejer 
holder fri eller er syg, skal børnene i gæstepleje 
i børnehaven, vi besøger i forvejen børnehaven 
en gang om måneden og glæder os til et fortsat 
godt samarbejde.

Else Marie, Jette, Helle, 
Pernille, Lene og Jytte
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Gymnastik siden
Sæsonen 2011/2012.
Så er gymnastiksæsonen 2001/2012 slut.

Det har været en sæson uden børnehold, hvor 
har vi savnet det. 

En gymnastikforening uden børn, kan ikke 
eksistere i vores lille lokale samfund.
Det er dem som man gerne vil til opvisningen, 
det er dem som giver energi til instruktørerne, 
det er dem vi skal bygge frem tiden på.

3 ½ times fedt forbrænding
Det var et tilbud vi havde den 10. juni med 4 
instruktører – Line fra Bøgebjerg IF sammen 
med 3 fra Jylland. 

De havde lavet et fantastisk program, hvor alle 
havde mulighed for at deltage, 50 kr. var prisen 
og Finn’s maskinudlejning gav frugt og en 
flaske vand til alle deltagere. Tak for det.

19 deltagere mødte op, hvor der også var en del 
fra andre byer, det glæder os meget.

Sæsonen 2012/2013.
Så vi håber næste sæson bliver med en masse 
børn der vil danse zumba, og lege og bevæge 
sig og springe rundt. 

Gymnastikudvalget er i fuld gang med at 
planlægge næste sæsons program, som kan ses 
på hjemmesiden, når vi nærmer os.

Vi starter op igen i uge 38.

OBS!!!!!!!!!
Vi søger stadig en instruktør til dameholdet.
Så har du lige netop 1 1/2 time om ugen, du 
ikke ved hvad du skal bruge til, kan du gøre en 
masse damer rigtig glade, ved at melde dig som 
dame instruktør.

Ha en rigtig go sommer 
Hilsen gymnastik udvalget.

Mere info! Henvend dig til Jette Steensen på 
61167965.

MOGENS GREEN RASMUSSEN
TØMRERMESTER

TLF: 62631398  Mobil: 21485815

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

www.mogens-green.dk
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Foto fra 1932

Svendborgvej 419

Vester Aaby Folkemindesamling 
holder åbent kl. 10.00 – 12.00

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

Vester Aaby Brugsforening
udvidelse mellem

brugs og sprøjtehus.

Alle oplysninger findes på arkivet i
Vester Aaby Sogns Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12, Vester Aaby.

Lokalområdet af igår
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Rolighedsvænget 11
V. Åby, 5600 Faaborg
Tlf. 22 35 57 59
www.bjbogforing.dk

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

Varmepumper · Ventilationsanlæg · Klima- & køleanlæg

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

vesteraabyblik@live.dk

ALT I TAG OG FACADEBEKLÆDNING
V. AABY 

BLIK & VVS
Mads Nielsen 
Tlf. 6261 6200

- MED ØJE FOR BLIK!

- MED ØJE FOR BLIK!



Bøgebjerg-vinen

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

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.

Støt Bøgebjerg Idrætsforening

Tank  

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

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
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 Udgives af Bøgebjerg Idrætsforening
Trykkeri EP Grafisk

Næste nummer af bladet udkommer medio november.
Indleveringsfrist for stof til redaktionen er 30. oktober 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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INFORMATION



KALENDERSIDEN
AUGUST

04.08.2012 LUKKET
Folkemindesamlingen

Præstegårdsvej 12

13.08.2012 kl. 18 og 19
Løbeklubben - Sæsonstart

15.08.2012 kl. 17.00
Konfirmandindskrivning
Vester Aaby Præstegård

16.08.2012 kl. 19.00
Sommerkoncert

Vester Aaby Præstegård

17.08.2012-18.08.2012
Bøgebjergfest

Se inde i bladet

20.08.2012 kl. 17.30
Salgsarrangement - Sporten

Bøgebjerghallen

20.08.2012 kl. 19.00
Badminton - Tilmelding

24.08.2012 kl. 11
Gå hold - Sæsonstart

Medio - ultimo august
Håndbold - Sæsonstart

29.08.2012 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12

SEPTEMBER

01.09.2012 kl. 10-12
Folkemindesamlingen

Præstegårdsvej 12

03.09.2012
Badminton - Sæsonstart

03.09.2012 kl. 19.30
Spillegilde

Aastrup Forsamlingshus

SEPTEMBER

04.09.2012
Volley - Sæsonstart

06.09.2012 kl. 19.30
Orientering Menighedsrådsvalg

Aastrup Forsamlinghus

08.09.2012 kl. 10-15
Effektaflevering - Krage Sø

Bøgebjerghallen

09.09.2012 kl. 10-14
Loppemarked - Krage Sø

Bøgebjerghallen

14.09.2012
Afleveringsfrist

Kandidat til Årets V.Å.P

14.09.2012 kl. 10-17.30
Pensionistforeningen

Udflugt

14.09.2012 kl. 17.30
Fællesspisning for ALLE

Bøgebjergskolen

17.09.2012-20.09.2012
Gymnastik - Sæsonstart

18.09.2012 kl. 19.30
Orientering Menighedsrådsvalg

Vester Aaby Præstegård

21.09.2012 kl. 18.30
Fællesspisning

Aastrup Forsamlingshus

23.09.2012
Høstgudstjeneste

Se Kirkeblad

26.09.2012 kl. 19.00
Besøg din egen Kirke

Aastrup Kirke

26.09.2012 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12

OKTOBER

01.10.2012 kl. 19.30
Spillegilde

Aastrup Forsamlingshus 

06.10.2012 kl. 10-12
Folkemindesamlingen

Præstegårdsvej 12

27.10.2012 kl. 18.30
Egnsfest i Bøgebjerghallen

30.10.2012 kl. 19.30
Grundtvigsk Forum Efterårsmøde

Aastrup Forsamlingshus

30.10.2012
DEADLINE 

BØGEBLADET

31.10.2012 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12

NOVEMBER

03.07.2012 kl. 10-12
Folkemindesamlingen

Præstegårdsvej 12

04.11.2012
Allehelgensandagt

Se Kirkeblad

05.11.2012 kl. 19.30
Spillegilde

Aastrup Forsamlingshus

20.11.2012 kl. 17.00
Hverdagsgudstjeneste

Aastrup Kirke

21.11.2012 kl. 14.30
Højskoleeftermiddag

Vester Aaby Præstegård

28.11.2012 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12

HUSK at følge med på hjemmesiderne:

www.boegebjerg-if.dk
www.bogebjergskolen.dk

www.boegebjerg-lokalraad.dk
www.kragesoe.dk

www.vesteraabyogaastrupkirker.dk


