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Bøgebjerg Idrætsforening
Formanden har ordet.
Så er vi godt i gang med de indendørs
sportsgrene. Som altid er der plads til flere. På
vores hjemmeside kan du se under den enkelte
sportsgren - hvad de lige præcis kan tilbyde dig.
Egnsfest er løbet af stabelen her i skrivende
stund. Jeg kunne desværre ikke selv deltage
pga. fødselsdage i den nære familie, men jeg
har fået fortalt det var en rigtig god fest, dog var
der ikke så mange som der plejer.
Jeg tænker, at vi også i vores område
mærker krisen, og at man derfor vælger sine
arrangementer, og at der netop i år har været
mange indsamlinger til forskellige tiltag i byen.
Derfor ser jeg frem til næste år, hvor jeg håber
der vil komme flere og tage del i byens fest.
Bare riv fat i naboen, vennerne og hvem I ellers
kender – for jeg ved der allerede er hyret et
godt band og at udvalget allerede er godt i gang
med at forberede den kommende fest.
Jeg vil meget gerne takke alle for den
gode opbakning der er, alt fra planlægning,
borddækning, bar, og ikke mindst oprydning
søndag. Det betyder meget for os som forening,
at I tager godt i mod vores arrangementer.
En tak skal også lyde til Stig og Birgitte, der som
altid er klar til en god fest. Egnsfest udvalget
skal have en særlig tak for deres arrangement
og overskud til, at gøre det muligt for os, at
holde en fest.

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

Varmepumper · Ventilationsanlæg · Klima- & køleanlæg

Det er ved at være julegave tid og her er et godt
forslag til en flot gave - vores flotte klubdragter.
Klubdragten kan bestilles på hjemmesiden
www.boegebjerg-if.dk.
Husk at der skal betales ved bestilling.
Jeg glæder mig meget til endnu en god sæson
for alle de indendørs sportsgrene. Fodbolden har
tradition for at træne hele året og det gør det
nok også i år. De kan bryste sig af en flot forårs
turnering, men i efteråret har det vist været lidt
træls. Men sikkert er, at de kommer igen, for de
er en flok viljestyrkede drenge og piger.
Britt Christoffersen, Formand

STARK Faaborg
Nyborgvej 52 • 5600 Fåborg • Tlf. 6261 9393

3

Nyt fra Krage Sø søspejdergruppe
www.kragesoe.dk

Nedenstående artikel har været bragt i Holstebro Dagblad i forbindelse med Spejdernes Lejr 2012.

Af Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, Ans
Folketingsmedlem og trafikordfører for Venstre

Dyb respekt for spejderne
En enorm græsmark omdannet til en
velorganiseret
spejderlejr
med
35.000
spejdere, masser af fællesskab og sunde
aktiviteter i den frie natur. Det var det positive
indtryk, som sprang mig i møde, da jeg onsdag
den 25. juli besøgte Spejdernes Lejr 2012 ved
Holstebro. To yderst kompetente spejderledere
viste mig rundt i den gigantiske lejr, der
engagerer tusindvis af børn og voksne fra hele
landet.
Jeg har altid været positiv over for
spejderbevægelsen og det den står for. Men
efter 4 timers besøg i Holstebro er jeg ikke
mindre end begejstret. Masser af sjove og
sunde aktiviteter kombineret med et stærkt
fællesskab om fælles værdier - fra den mindste
trop til kommune- og lejrniveau - er utvivlsomt
med til at udvikle alle deltagere positivt, så
de bliver endnu bedre til at tage et personligt
ansvar og indgå i det fællesskab, som vort
samfund jo er. Spejderlivet handler om meget
mere, end primitiv madlavning over bålet og
overnatning i sovepose. Det handler også om
fælles værdier på tværs af forskellige kulturer
og traditionelle samfundsskel samt lysten til at
skabe en bedre verden ved at være en aktiv del af
samfundet. Det er ikke uden grund, at man ofte
ser gamle spejdere blandt virksomhedsledere
og særligt betroede medarbejdere i offentlige

Vester Aaby Inst. Forretning

Svendborgvej 413, V. Aaby . 5600 Faaborg
Tlf. 62 61 64 82 . Biltlf. 40 57 24 82
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og private virksomheder. Eller som ledere
i det helt uundværlige frivillige foreningsliv
landet over. Eller som aktive medborgere i
forældrebestyrelser og lokalråd.
Der er grund til at sende en venlig tanke og
tak til de mange spejderledere og frivillige
hjælpere, der ved landslejren og i det daglige
spejderliv sørger for at give gode oplevelser
og personlig udvikling til børn og unge. Jeres
indsats vil vi ikke være foruden. Og så en
konkret observation: I forbindelse med mit
store togt i hele landet for få uger gjorde jeg et
kort stop ved festivalen i Roskilde. Forskellen til
spejderlejren i Holstebro er slående. I Roskilde
kylede folk om sig med enorme mængder af
affald i en egoistisk forventning om, at andre
mennesker ryddede op efter dem. I Holstebro
så jeg ikke et eneste stykke affald ligge og
flyde i lejren. Det siger meget om de værdier
og det sunde fællesskab, som spejderne er en
del af. Man tager selv et ansvar i stedet for blot
at vælte opgaverne over på andre.
Tak til for en rigtig god dag i Spejdernes Lejr
2012. I spejdere og jeres ledere fortjener
dyb respekt og anerkendelse fra resten af
samfundet. I har nemlig vist, at viljen til at ville
også giver evnen til at kunne.

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

Nyt fra børnehåndbold
Igen i år spiller børn i alderen 1½ -6 år håndbold
i Bøgebjerghallen hver tirsdag fra kl. 16.30
–17.30.

Til sidst findes den store faldskærm frem og
børnene får en snurre-rundt tur af alle de voksne
som også leger med sammen med alle børnene.

Efter 5 gange træning er vi ca. 20 børn, der
leger og har det sjovt en time hver tirsdag.
Jannie Lundsgaard Jørgensen og Frederik Rhode
Hansen, som begge spiller senior håndbold
i klubben, træner børnene fra 4-6 år. De to
trænere har fundet på mange nye og sjove
håndbold lege, således at alle reglerne bliver
leget på plads. Der er lege som ”isvaflen”, hvor
børnene skal kaste en bold så den rammer
bunden af en kegle som en anden spiller holder,
rammer de plet ligner det så en isvaffel. Der
spilles på to mål og børnene kaster til hinanden,
øver dribling eller leger forskellige fangelege.
Nogle børn skal en gang imellem lige et smut
ud til mor eller far på sidelinjen, men de er nu
hurtigt med på banen igen.

I de mindste børns ende er det ligeså meget
børnenes leg som det sociale samvær mellem
forældrene, der er i højsædet. Efter endt træning
kan der bestilles sund aftensmad i cafeteriet hos
Stig og Birgitte. Det er billigt og så er det nemt.
De har blandt andet lavet ”byg-selv-burger”,
spaghetti med kødsovs, lasagne med salat,
frikadeller med kartofler og meget mere.

Mens de store børn spiller ”rigtig” håndbold leger
de små børn i den anden ende af hallen. Mette
Gerber Jensen, som også selv spiller håndbold
i klubben styrer løjerne, hvor der altid startes
op med nogle forskellige sanglege, danses til
børnemusik, derefter leges der på livet løs med
bolde, hulahopringe, balancebane og mange
andre sjove lege.

Det er dejligt at se, at mange af de børn, som var
med i sidste sæson, er med igen i år, men endnu
mere dejligt er det at se, at der er kommet flere
nye børn til. Vi træner hver tirsdag frem til jul,
sidste træning er tirsdag den 18. december. Men
allerede tirsdag den 8. januar starter vi op igen
og træner så 12 gange mere i det nye år. Så alle
børn er velkomne!
Skulle der være en voksen, som rigtig gerne
vil hjælpe til med at træne de store børn efter
jul, må du meget gerne kontakte Mette Gerber
Jensen på tlf. nummer 61 79 00 76. Jannie skal
nemlig ud at rejse i løbet af december, og så
kommer vi til at mangle en træner.

Hele familiens Frisør
Tlf. 62 61 54 54

Vær god ved dig selv!
Jeg tilbyder en blid og effektiv
zoneterapiform kombineret med
massage – forkæl dig selv, så er du
klar til en travl hverdag.
Zoneterapi & Massage

Rolighedsvej 27, Vester Aaby · 6261 6727 · www.ullapoulsen.dk
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Nyt fra håndboldafdelingen
Så er håndboldsæsonen for alvor skudt i gang,
og der bliver igen trænet og spillet håndbold på
livet løs i Bøgebjerghallen.
Status med hensyn til hold i år er 2 dame
seniorhold, som er tilmeldt i serie 3 og 4, 1
herre seniorhold som er tilmeldt i serie 3, samt
1 oldboys C-hold. Herudover har vi igen gang
i en masse børn, som igen i år træner om
tirsdagen, hvor vi igen har lavet et fantastisk
samarbejde med Stig og Birgitte, således at
man efter træning igen i år kan gå i kantinen og
spise lækker aftensmad for et symbolsk beløb.
Det skal også nævnes, at børnehåndbolden var
ved at ”falde til jorden”, idet vi havde svært ved
at finde nye trænere i år, da sidste års dygtige
trænere desværre ikke havde den fornødne tid
i år. Men i sidste minut meldte Mette Gerber sig
på banen som tovholder, og så kom der for alvor
skub i tingene, som nu kører derud af igen. Stor
ros til Mette
På seniorsiden har vi igen i år rigtig mange dygtige
damespillere. Vi har igen i år fået spillertilgang
fra andre klubber, ligesom Martin Sørensen er
fortsat som træner og her med Ketil Carstensen
som holdleder. Dame serie 3 ligger lige pt. på en
delt 5. plads, men med kun 3 point til 1. pladsen,
ligesom serie 4-holdet suverænt fører rækken
med maksimumpoint. Vi er ekstremt glade for
Martins kæmpe engagement i afdelingen. Han
har virkeligt formået at få damehåndbolden op
på et højt plan. Endvidere har Martin via Fyns
Håndbold Forbund søgt Henny Elvira Jeppesen
født Knudsens Fond om penge til at fremme
pige/damehåndbolden i klubben. Fyns Håndbold
Forbund har imødekommet Martins ansøgning
om 5000 kr. til håndboldafdelingens fremtidige
arbejde med damehåndbolden. Et spændende
”projekt” som vi ser frem til at arbejde med,
ligesom 5000 kr. varmer i en tom pengekasse i
afdelingen.

Med hensyn til herreholdet er det dog lidt op ad
bakke. Der mangler virkelig spillere til træning
og kampene, hvorfor der for første gang i mange
år også kun er tilmeldt et enkelt herrehold og
et oldboyshold. Der er mange grunde til den
manglende spillertilslutning, såsom langvarige
alvorlige skader, diverse flytninger til andre
byer, udlandsrejser osv. Men faktum er, at det
lige pt. halter med tilslutningen til herrerne.
Thomas Johnsen og Mikkel Steffensen har i år
delt trænertjansen (begge spillende trænere),
ligesom der kun bliver trænet en enkelt gang
om ugen. De herrer som der nu er, har så givet
håndslag på, at man prioriterer den ene træning
om ugen, ligesom de stadig betaler det samme
i kontingent, samt at Mikkel og Thomas er
ulønnede. Dette for at skaffe lidt flere penge til
kassen, ligesom vi ikke ville kunne forsvare at
ofre penge på en evt. herretræner. Men vi må
erkende at det langt fra er en holdbar situation.
Der skal gøres et stort stykke benarbejde i den
her sæson for at få nogle flere herrespillere til
klubben, så vi ikke pludseligt står med problemer
med at stille bare et enkelt hold. Det skal så
siges, at de herrespillere og oldboysspillere
som er ”tilbage”, virkeligt går til stålet både til
træning og i kampene. Herrerne ligger også på
en delt 1. plads i serie 3 sammen med Stjernen
fra Odense. Vi håber og tror på, at herrerne nok
skal komme ”igen”… Men der er langt til lyset
for enden af tunnelen lige nu. Men lykkes det
skal det!
Vi kan kun opfordre folk til at komme i
Bøgebjerghallen og se kampene og bakke de
lokale op. Som sagt bliver der gået til den, og
der er altid en fantastisk stemning til kampene.
VI SES I BØGEBJERGHALLEN
HÅNDBOLDAFDELINGEN BØGEBJERG IF

Bøgebjerghallens cafeteria
v/ Stig Nielsen
Bøgebjergvej 11, 5600 Faaborg
Tlf. 6261 6266 / Mobil 2180 4511
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Egnsfest 2012
Egnsfest
Årets egnsfest løb af stabelen lørdag den 27.
oktober i en efterårspyntet Bøgebjerghal.
Glade gæster, lækker mad kokkereret af Birgitte
og Stig samt god musik fra Roulet og Rock
Stalkers var de ingredienser, der gav en god og
hyggelig aften.
Tak for opbakningen til festen.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen lørdag den
26. oktober 2013 til næste års fest.
Årets V.Å.P.
For 4. gang blev Årets V.Å.P.’er kåret. I år var
det Niels Krogh, der fik den ærefulde titel bl.a.
for sit store arbejde omkring genbrugspladsen
og foregangsmand for Projekt Hjertestartere.

OK Benzin - brændstof til Bøgebjerg IF
Når du tanker med et OK benzinkort kan du støtte
Bøgebjerg IF. Årets resultat blev 6.985 kroner,
som blev overrakt af brugsuddeler Søren Hansen
til Jan Bruun fra Bøgebjerg Idrætsforening.

Det var en glad, bevæget og ydmyg Niels Krogh,
der modtog to smukke billeder malet af Birthe
Banke fra Pejrup.

Venlig hilsen
Festudvalget
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Nyt fra fodbold
Nu er efterårssæsonen slut! Den har budt på
opture såvel som nedture.
Herre senior
For begge vores herresenior hold har denne
sæson budt på positive såvel som negative
overraskelser. Serie 5 holdet sluttede sæsonen
af i top 3, og kan nu se frem til en forårssæson
i serie 4. Et resultat, de har opnået på trods af
mange afbud og skader. Dette har også resulteret
i meget svingende resultater, men spillerne holdt
humøret højt, på trods af modgangen, og dette
blev så belønnet med en oprykning.
For serie 2 holdets vedkommende startede
sæsonen med blandede følelser. Først en
storsejr over sidste års nummer 3 i serie 2,
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og ugen efter blev de tildelt en fodboldlektion
i Horne. Dette har været meget karakteristisk
for serie 2 holdets sæson, der har budt på
fine sejre og forunderlige nederlag. Men på
trods af de blandede resultater, kan serie 2
holdet gå til vinterpause med en placering over
nedrykningsstregen.
For de interesserede kan det nævnes, at herre
senior forsat træner vinteren over. Mandag fra
18:30 til 20:30 vil de være at finde på plænen.
Alle er velkomne til at kigge forbi og være med
til en prøvetræning eller to.
Til sidst vil herre senior gerne takke vores
fantastiske publikum, som altid er der for os,
håber at vi ses igen efter ferien til mere fodbold
på plænen.

Dame senior
Efter at starte sæsonen med at trække deres
andethold, pga. spillerafgang, har det kun været
positive ting vi har set fra damerne. Det kan
kun være med stolthed, at dame senior holdet
ser tilbage på denne sæson. Intet mindre end
en pragtpræstation har de leveret og dette
fremgår også af tabellen. Med 7 kampe i posen,
en målscore på 18-2 og 21 point på kontoen,
har der ikke været nogen tvivl om deres
fortjente førsteplads, med hele 8 point ned til
andenpladsen.
Dame senior fortsætter træningen henover
vinteren. Er man interesseret i en prøvetræning,
er man fuldt ud velkommen til at kontakte
træneren Kasper Hougaard og høre nærmere.
Kaspers nummer kan findes på Bøgebjerg IF’s
hjemmeside under fodbold -> træningstider.
U15 - Blandet
Denne sæson har ikke været god ved dette
hold. Grundet for få spillere, var vi nødsaget
til at trække holdet, men klubben er stadig
interesseret i at oprette hold i denne række.
Meget gerne drenge og pige hold, men hvis
dette skal være muligt, forudsætter det at vi
oplever spillertilgang. Derfor skal folk være
velkomne til at tilkendegive deres interesse til
vores formand. Så vil vi i løbet af februar/marts
melde ud, hvad situationen omkring holdet er,
enten via næste udgave af Bøgebladet, eller på
klubbens hjemmeside.

U10 - Drenge
Den sæson U 10 holdet ligger bag sig, kan man
kun sige er godkendt, drengene har kæmpet
hårdt til hver eneste turnering, og resultatet
er klart, Ikke et eneste nederlag blev det til!
Derimod blev det til rigtig mange mål, og derfor
kunne man måske frygte, at det ville påvirke
deres fokus, men gennem sæsonen har de
udvist en vilje og koncentration, man sjældent
ser fra børn i deres alder. Dette kan til dels også
tilskrives deres rutinerede træner, som har holdt
et vågent øje, og sørget for at alle spillere har
ydet deres bedste.
Det eneste man måske kan sætte en finger på
er, at vi gerne så flere drenge spille for holdet.
Vi håber derfor, at der til næste sæson vil være
et par friske drenge, som har mod på at tage
udfordringen op og være med til træningen.
Hvis der bliver spillere nok til det, er det vores
forhåbning at kunne tilmelde dem til en 7-mands
turnering.
Er der nogen spørgsmål til vores trænere
eller fodboldudvalget, kan deres kontaktinfo
findes på hjemmesiden: www.boegebjerg-if.dk
henholdsvis under fodbold -> træningstider og
fodbold -> udvalg.
På gensyn til en forhåbentligt lige så spændende
forårssæson.
På vegne af fodboldafdelingen
Kristian F. Graff

Alt i det nyeste udstyr
Reparation af alle bilmærker
6224 4004
☎
v/ Claus W. Clemmesen · Sterrebyvej 51 · Hundstrup · 5762 Vester Skerninge · cwc@cwc.dk
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Bøgebjergfesten 2012
I år kunne Bøgebjergfesten fejre 10 års jubilæum.
En stor og hjertelig tak til alle frivillinge hjælpere,
deltagere og sponsorer - uden jer kunne det
ikke lade sig gøre at gennemføre vort årlige
arrangement til fordel for idrætsforeningen.
Fredag aften var der hyggelig fællesspisning i det
store telt, der i år var sat på parkeringspladsen
for at sikre tørre fødder – vi havde dog det
skønneste sommervejr. Vi takker Lyshøj Service
Udlejning for deres sponsorat, så vi kunne få et
så stort telt. Efter den mexicanske mad åbnede
slikboden, hårsalonen og børnediscoteket. Der
blev hygget rundt om på pladsen, hvor både
voksne og børn nød den smukke sommeraften.

var meldt til, gjorde det fantastisk, med stort
gå på mod og med masser af festlige indslag –
dagplejen mødte op på deres festligt pyntede,
nyerhvervede cykler. Tak til alle cyklisterne og
deres sponsorer. Vinder for de voksne blev
Tobias Steensen og for børnene blev det Lukas
Fuglsang. Stort tillykke til jer begge.
Vi håber på at kunne lokke flere til at melde
sig som cyklister i 2013. Det er jo ikke et krav
at skulle køre alle kilometerne alene – I kan
sagtens melde jer som et hold der deles om en
cykel. Så kan I nøjes med at køre et par runder
hver….. Vi ser frem til at kunne heppe på flere
til næste år.

Næste år har vi lavet aftale med
Bøgebjergskolen om at arrangere noget
spændende for børnene.
Vi takker Dagli Brugsen for deres
sponsorat af en fantastiske morgenbuffet
til de mange morgenfriske og der blev
”tanket” godt op inden dagens lege
begyndte.
I anledning af 10 års jubilæet, kom
Helitours med en helikopter og tilbød
tur i det blå til de modige! Dette nye
tiltag blev et tilløbsstykke og der er
stadig nogle der ikke nåede en tur – så
vi takker Helitours for deres sponsorat
og håber at se dem igen næste år.

Vinderne af Høvdingebold: ”De fulde høvdinger”

Sponsorcykelløbet
var
det
første
på
programmet. Cykelløbet blev en lidt mindre
begivenhed - 12 cyklister, men de cyklister der

De 7 meget ”festklædte” hold til høvdingebold
leverede fantastisk underholdning i flere timer,
godt hjulpet af Michaels speakertalenter og
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lydanlægget fra C.O. Elektronik – stor tak til
dig, Carsten. Vinderne af Høvdingebold 2012
blev holdet ”De fulde høvdinger”. Stort tillykke!
Høvdingebold dysten blev igen i år så stort et
tilløbsstykke, at vi gentager succesen næste år.
Næste år præmierer vi også det bedst udklædte
hold – så det er bare med at komme i gang
med at få skabt jeres hold og se om I kan vinde
vandrepokalen fra dette års vindere eller blive
de første der løber med ”Bøgebjergfestens
bedste udklædnings” titel!
OK var repræsenteret og her kunne man få råd
og vejledning, samt skrives op til at ens køb
ved OK støtter Bøgebjerg Idrætsforening – fordi
hver gang I tanker, så tænker I på BIF, og vi
takker! 
Krage Sø spejderne var på pladsen med en af
deres både og inviterede til Fjellebroen, hvor de
holdt åbent hus.
Tårnfalkene kom til kaffen og gav herefter ture
på deres motorcykler. Tårnfalkene fik selskab
af Veteranbil klubben, som kom og viste deres
smukke biler. Tak til begge klubber.
Traktor ringridningen var som altid et
tilløbsstykke og vinderen blev Bjarne Madsen.
Tillykke til dig, igen, igen!
Den fine høvdingebold bane blev flittigt brugt hele
dagen og aftenen, hvor børn, unge og barnlige
sportssjæle spillede bold i alle afskygninger.
Det var en fornøjelse at se så mange der bare
legede på banen og brugte halmballerne som
kravlestativ….. Vi siger tusind tak til Jan Villebro
for levering og opsætning af banen – det er en
kæmpe gave!

Traktorringridning - Formanden for Bøjden Ferguson
Klub John ”PIP” på hans røde Massey Ferguson.

Dagen igennem var der stor aktivitet i teltet,
hvor alle kreative sjæle kunne være med til at
skabe årets Bøgebjergfest kunst, ”Sport i glas”,
sammen med Annette Boock, Lundely Glas.
Glaskunstbilledet er blevet fantastisk smukt og
pryder nu væggen i hallens cafeteria. Tusind tak
til Annette, der leverede en kæmpe indsats for
at skabe vores eget glasbøgetræ, tak til DAMAS
og Ideal-Line for deres sponsorat og til alle de
kreative sjæle der var med til at pynte træet
med kreative indslag!
Tak til Mie Grønnegaard, der udstillede sine
malerier og malede et billede på pladsen, igen
med hjælp fra kreative der havde lyst til at sætte
deres præg på dette kunstværk.
Cyklisterne fra sponsorcykelløbet 2012 samt nogle
dagplejebørn, der fik en tur med i dagplejecyklerne.

Billedet bliver
Bøgebjergfest.

præsenteret

ved

næste

års

Vi takker også Kig Ind for de fine perler m.m.
som børn kunne bruge til at lave smykker med.
Vi kunne desværre ikke tilbyde wellness i år,
men håber på det kan lade sig gøre til næste år.
Smadre
Køkkenet,
Fiskedammen,
og
Hoppeborgen var igen på programmet og trak
som vanligt mange besøgende til.
Boden i teltet bød på kaffe, muffins, chips
sponseret af Kims, skønne smagsprøver fra
Konnerup og godtebod til de mindste.
Vores telt var pyntet til fest med smukke
blomsterdekorationer sponseret af Blomsteriet.
Igen i år blev der serveret helstegt pattegris
og tilbehørs buffet, leveret at Bøgebjerghallens
Cafeteria. Som altid var der rigeligt med
fantastisk mad – en stor tak til Stig og Birgitte
for deres engagement gennem hele weekenden.
Der blev udloddet to præmier til ”Gæt Møffes
Vægt” konkurrencen – tak til Velværehuset for
de to gavekort.
Rock Stalkers leverede en pragt forestilling, da
de spillede op til dans – tak til jer. Det blev en
Bøgebjergfest i sommerens tegn – fantastisk
vejr, folk der nyder mad, snakker, danser,
drikker, børn der leger, og der nydes og fejres.
Endnu engang tak til jer alle sammen, fordi I var
med til at gøre Bøgebjergfesten til en skøn og
dejlig begivenhed.

Sæt allerede nu X i kalenderen
næste års Bøgebjergfest
den 16. og 17. august 2013.
Med venlig hilsen
Festudvalget for Bøgebjergfesten
Bøgebjerg Idrætsforeningen
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Efterårspløjning
Efter megen stor efterspørgsel på Jord hvor
vi kunne pløje, synes Hans Oskar, at aflyse et
pløjestævne ville være synd.
Hans Oskar Kragegaard syntes det kunne være
nostalgisk, at have de gamle maskiner ud at
arbejde, som de gjorde da farfar var ung.
Som sagt så gjort, var Bøjden Ferguson Klub
inviteret ud til Kragegaarden Fauershøjvej 48,
hvor der skulle pløjes.
Der kom mange forskellige traktorer med plove
nogle med 1-2-3 fuger. 10 hektar blev vendt i
løbet af dagen og endnu en oplevelse/erfaring
rigere, da vores køkkentelt lagde sig om på
siden, med godt humør sluttede dagen med
præmieoverrækkelse.
En købmandskurv til Hans Oskar.
Tusind tak fordi vi måtte pløje din jord.
Tak for venlig deltagelse af publikum, som
kiggede ud.
Bøjden Ferguson Klub
PIP, formand

v/ Annette Boock
Svenborgvej 329 - Aastrup
5600 Faaborg
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Tlf.: 62 60 22 98
Mobil: 20 76 73 75
Mail: annetteboock@gmail.com
Cvr.: 29 04 87 70

www.lundelyglas.dk

Nyt fra badmintonafdelingen
Ungdom:
Sæsonen er i gang, og holdet med de yngste
spillere er næsten fuldt booket. Der er bedre plads
på banerne med de ældste ungdomsspillere.
Vi har samlet set lidt færre ungdomsspillere
end sidste år, i skrivende stund er der 34
ungdomsspillere.
Så har du en klassekammerat – eller har dit barn
en klassekammerat, som ikke går til badminton,
så få dem med til træning!
Men de ungdomsspillere, vi har, er til gengæld
meget aktive. Vi har 5 spillere med på DGI´S
talenttræningshold. Til de første stævner i år
har vi haft op til 15 spillere tilmeldt, og der er
mange, som har hevet flere 1., 2. og 3./4.-pladser
hjem. Vi har i år et U11 og et U13-hold tilmeldt
turneringen.
Motion:
Hvis der er nogle, som kan tænke sig at få en
bane at spille på, er der ledige baner onsdag kl.
19.00-20.00 eller mandag kl. 19.30-20.30.
Gennem nogen tid har vi i udvalget talt om at
tilbyde mulighed for badminton om formiddagen.
Kunne det være noget for dig? så henvend dig til
en fra badmintonudvalget og lad os få en snak.
Senior/Turnering:
På seniorsiden har vi i år 2 hold med. Et +40hold og et +60-hold. Og vi er godt i gang med
kampene - både tabte og vundne.

Det vil være rigtig fint, hvis der er flere, som
kan tænke sig at prøve at spille med forskellige
mod-/medspillere og komme ud og møde andre
klubber, så mød op og afprøv det mandag kl.
20.30-22.00 og/eller onsdag kl. 20.00-22.00.
Afdelingen:
Juleafslutningsarrangement mandag den 17.
december 2012 (Almindelig træning onsdag den
19. december).
Vi afholder årsmøde tirsdag den 29. januar
2013.
Her til sidst vil jeg gerne opfordre til, at man
kommer i hallen og ser noget badminton, når
vi afholder ungdomsstævner. Det har vi den 11.
november, den 20. januar og 23. februar.
På badmintonafdelingens vegne
Kurt Jensen
Badminton for ikke øvede!
Jeg vil rigtig gerne i gang med at spille badminton
og søger derfor en eller flere, der har lyst til
også at spille.
Der er to baner ledig mandag fra 19.30 til 20.30.
Så har du lyst til noget sjov motion så kontakt
mig på telefon 30248343.
Lotte Hanfgarn

I år er det desværre ikke lykkedes at få et
seniorhold, som der ellers har været de seneste
2 år.

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

ALT I TAG OG FACADEBEKLÆDNING
V. AABY
BLIK & VVS

- ME
D ØJ
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IK!

Mads Nielsen
Tlf. 6261 6200

vesteraabyblik@live.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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Vester Aaby - Pejrup - Aastrup Pensionistforening
Næste stop ved det store grusgravsområde i
Tarup Davinde, hvor vi fik en tår kaffe.
I takt med at grusgravningen afsluttes, etableres
Tarup-Davinde I/S skønne natur og fritidsarealer
med adgang for alle. Tarup-Davinde I/S ejes
af Odense og Faaborg Midtfyns kommuner.
Selskabet ejer i dag 197 ha.
Turen fortsatte gennem Rolfsted, Fjerritslev,
Måre, Ellested og forbi herregården Lykkesholm.
Videre gennem Kværndrup og Krarup, forbi
Nørresø og Brændegård Sø hjem til Vester Aaby.
Tak til alle for en dejlig tur.
Juleafslutning den 7. december 2012 i
Øster Skerninge Forsamlingshus.
Underholdning ved Liselotte og pastor Torkil
Jensen
Stolegymnastik Lysbjergparken
Vi har stolegymnastik hver mandag kl. 14-15
Leder: Leo Holm
Krolf
Ved DM i holdkrolf, vandt ”Vester Aaby 1” puljen
i 2. division Region Fyn
Krolfsæsonen er ovre for i år, men vi starter igen
til foråret.
Udflugt kommunen rundt.
Fredag den 14. september var 59 pensionister
på tur kommunen rundt.
Turen startede i Vester Aaby, forbi Nakkebølle
Sanatorium, der nu fungerer som Tvindskole.
Videre gennem Faaborg til Dyreborg, hvor
bussen kun med forsigtighed kunne komme
rundt ad de smalle veje.
Næste punkt var Bøjden med færgehavnen,
hvorfra der er forbindelse til Als. Videre til
Faldsled og Haastrup, forbi Trente Mølle til
Brobyværk Kro, der ligger idyllisk ved Odense Å.
Her fik vi rigtig ”mormor mad”, – gammeldags
flæskesteg med rødkål. Desserten bestod af en
lækker isanretning. Stor applaus til Brobyværk
Kro.
Med fyldte maver kørte vi videre gennem Ståby og
Allested-Vejle, forbi herregården Søbysøgaard,
der i dag fungerer som Statsfængsel med plads
til 134 indsatte.
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Sangaften Abildhuset Præstegårdsvej 12,
Vester Aaby
Hver den 1. mandag i måneden kl. 19-21
Kom frisk både sangere og musikere, alle er
velkomne
Gåture Abildhuset Præstegårdsvej 12,
Vester Aaby
Gåture i vor skønne egn hver onsdag kl. 9:30
Turene er af ca. 1½ times varighed
Banko i Bøgebjerghallens Cafeteria
Vi afholder bankospil hver onsdag kl. 19
Overskuddet fra banko giver foreningen mulighed
for at arrangere billige ture, ovennævnte tur
kostede f.eks. kun 125,- kr. pr. deltager.
Fredagsarrangementer kl. 14-16
Kom frisk og vær med til lidt hyggeligt samvær
i Lysbjergparken.
23. november 2012
18. januar 2013
8. februar 2013
15. februar 2013
Alle dage banko. Pris for 6 spilleplader kr. 30.
Har du lyst til at prøve noget af ovennævnte,
så bare mød op, – du binder dig ikke til
noget!

KIRKEBLAD
VINTER 2012-2013

VESTER AABY KIRKE

AASTRUP KIRKE

En vintermorgen med sol så kold
og frosten knager i træers grene.
Hvor mørket øver på sindet vold
så ej vi ved, hvad vi nu skal mene.
Da sender solen os julemorgen
Et bud, der nedkæmper julesorgen:
I denne nat blev en stjerne tændt;
Den kolde sol er på himlen vendt.
Fra nu af går det mod håbets dage,
snart vender lys - varme - vår tilbage.
Julekoncerter
- Læs mere inde i bladet

Glædelig Jul og Godt Nytår!

Nyt fra menighedsrådene

Formanden takker af!

Fra søndag den 2. december – det er første søndag i advent –
har Vester Aaby og Aastrup fælles menighedsråd.
Hvert sogn er repræsenteret med 4 medlemmer.
Egentlig skulle der have været afholdt valg til menighedsrådet
den 13. november. Men da der kun blev indleveret en
kandidatliste fra hvert sogn, bortfaldt valghandlingen og
følgende medlemmer udgør herefter rådet de næste 4 år:

Aftalen om at danne et Fælles Menighedsråd for V. Aaby og
Åstrup sogne blev en af de sidste beslutninger jeg var med til
at tage i V. Aaby Menighedsråd. Efterfølgende er der nu valgt
8 medlemmer til det nye råd, 4 medlemmer fra hvert sogn.
Det nye råd træder i kraft fra. 2. december for en ny 4 års
valgperiode. Jeg ser aftalen om det Fælles Menighedsråd som
en yderst fornuftig beslutning og en naturlig udvikling, hvor
bl.a. de stillede resurser vil kunne udnyttes bedst muligt. Jeg
ønsker en god fremtid for det nye råd, og håber at tiden vil
vise, at sammenlægningen vil være til glæde for begge sogne.
Efter 8 spændende år som formand i V. Aaby Menighedsråd,
har jeg nu besluttet, at der skal nye kræfter til på denne post.
Jeg siger tak for et godt samarbejde i menighedsrådene,
V. Aaby og Åstrup. Ligeledes også tak til sognepræst Torkil
Jensen for et konstruktivt samarbejde igennem de sidste 2
valgperioder. Med ønsket om, at fællesskabet vil styrkes, i
vore sogne, takker jeg for den viste tillid igennem årene.

Fra Vester Aaby:
Bente Hansen
Bent Møller
Niels Erik Thing
John Tornhøj

Fra Aastrup:
Hans Beuschau
Birgitte Hansen
Jens Haastrup
Gunnar Møller

Tak til de afgående
menighedsrådsmedlemmer
Da nye medlemmer også betyder afsked med tidligere
medlemmer er der grund til her i kirkebladet at sige en stor tak
for indsatsen til de medlemmer, der har valgt ikke at fortsætte.
Jeg har været meget glad for samarbejdet gennem årene, for
samvær i forskellige sammenhænge og sidst, men ikke mindst
for alt det, der er blevet gennemført til gavn for kirke og by.
Jeg vil ønske Jer alt godt for fremtiden.
Torkil Jensen

Studiekreds
Hvor er kirken på vej hen?
Ord som ”strukturændringer” og ”kirkelukninger” er og har
været på Folkekirkens dagsorden i de seneste år.
Vi vil vel helst herude på landet tro og håbe, at det i bund
og grund ikke er noget, der kommer os ved, men skal det
blive ved med at være sådan, er det vigtigt, at vi selv viser,
hvad vi så vil. For det er nok ikke sandsynligt, at det bare
fortsætter som det altid har gjort ud i en uvis fremtid, hvis
der ikke bliver taget initiativer lokalt.
Hvad kan vi gøre i vore sogne, og hvorfor skal vi lave om
på noget, der måske tilsyneladende går godt?
Det er nogle af de emner, vi vil tage op i vinterens
studiekreds, når vi kommer ind på det nye år.
Vi mødes første gang tirsdag den 22. januar kl. 19.30 i
konfirmandstuen. Her medbringer man brød og kop, så har
jeg lavet kaffe og the.

Med venlig hilsen
Den afgående formand for V. Aaby Menighedsråd
Niels Krogh

Sidste møder
Det er en epoke, der slutter med udløbet af denne valgperiode.
Derfor valgte såvel Aastrup som Vester Aaby sognes
menighedsråd at markere det sidste møde ”alene” på særlig
vis. Her ses billeder fra Aastrup Menighedsråds sidste møde
i Aastrup Forsamlingshus 25. oktober, hvor den mangeårige
formand Rasmus K. Rasmussen fik overrakt lysestager fra
Georg Jensen og rettede en hjertelig tak til sognet og de
afgående medlemmer.

Rasmus K. Rasmussen har været medlem af Aastrup Menighedsråd i 39 år.
Heraf de 28 som formand. Her ses han med afskedsgaven fra menighedsrådet.
Rasmus Rasmussen fortsætter som kasserer for det nye fælles menighedsråd.

Højskoleeftermiddage
Onsdag den 21. november kl. 14.30 tager vi hul på
endnu en sæson af Højskoleeftermiddagene i Vester
Aaby Præstegård. Det er denne gang intet mindre end
København, der er temaet, så der bliver nok at tage fat på.
Sognepræst Torkil Jensen vil forsøge at give et indledende
overblik ved det første møde. I december mødes vi onsdag
den 12. hvor vi vil julehygge og høre mere.
Datoerne i det nye år bliver onsdag den 16.januar, 20.
februar og 13.marts.
Man medbringer som sædvanlig brød og kop, så har vi
lavet kaffe og the
Vel mødt! – Højskole er for alle

Aastrup sogns sidste menighedsråd inden indførelsen af fælles menighedsråd.
Det er fra venstre Nina Pedersen, Gunnar Møller, Rasmus K. Rasmussen,
Kirsten Hansen og Eva Hvilsted.

Onsdag den 31. oktober holdt Vester Aaby Menighedsråd sit
sidste møde i konfirmandstuen i præstegården.

Et jubilæum
Søndag den 16. september var en mærkedag for Vester Aaby
og Aastrup kirker og for præstegården.
Det var intet mindre end en 200 års dag.
Den 16. september 1812 fødtes i Nykøbing Falster en
lille dreng. Da han nogen tid efter blev døbt vil
sagnet vide, at tjenestepigen forfærdet løb hjem
og sagde, at den lille dreng skulle hedde såvel
”Jesus som Pilatus”.
Anledningen var de pompøse navne, den
lille dreng fik: Cæsius Crinitus Inopinatus
Krohn. Den gang var der ikke så mange
problemer med ”godkendte fornavne”
Navnene, der har deres oprindelse i det
latinske, betyder ”den blåøjede” ”den
langhårede” og ”den uventede” så noget
tyder på, at man var løbet tør for mere
almindelige navne.
Efter at have været præst i Vor Frue kirke i
Svendborg og i Øster Hæsinge kom Cæsius
Krohn i 1839 til Vester Aaby og Aastrup sogne.
Og hermed var hans skæbne beseglet. Her skulle
han komme til at virke som præst i 50 år indtil 1889.
Det er højst usædvanligt og i dag ganske umuligt på grund af
aldersgrænserne mv.
Når der er grund til at mindes Cæsius Krohn, er det ikke
alene på grund af hans lange embedsperiode i Vester Aaby
og Aastrup sogne, men også på grund af de ting, han satte
i værk. Cæsius Krohn blev gift med Louise von Astrup, der
var vokset op som plejedatter på Brahetrolleborg. Og med

svigerfar i ryggen kunne Cæsius Krohn iværksætte omfattende
om- og nybygninger. Det er således hans fortjeneste, at begge
kirker fik nyt inventar heriblandt nye alterbilleder malet af
nogle af guldalderens malere, der havde tilknytning
til Brahetrolleborg. Ikke mindst Jørgen Roeds
”Korsgangen” i Aastrup kirke er en perle.
Vester Aaby kirke fik foruden nyt inventar
også tilføjet et sydskib, der foruden at gøre
den til den største kirke mellem Faaborg og
Svendborg også gjorde den til en korskirke.
Sidst,
men
absolut
ikke
mindst
foranledigede pastor Krohn, at den
nuværende statelige præstegård i 1844
blev opført som afløser for en gammel og
meget forfalden præstegård, der lå omtrent,
hvor graverhuset på Vester Aaby kirkegård i
dag er beliggende. Præstegården blev opført
i tidens klassisistiske stil med 10 fag vinduer
og en stor spisestue til de mange selskaber som
forbindelsen med adelen førte med sig. Det er
det rum, der i dag udgør konfirmandstuen.
Cæsius Krohn døde i 1905 – 93 år gammel. Hans gravsten
befinder sig i dag blandt de bevaringsværdige gravsten på
Vester Aaby kirkegård, men det er lidt af en tilsnigelse, for han
blev begravet på Assistens Kirkegård i Svendborg efter at have
levet sine sidste år på Skovvej. Louise Krohn døde i 1891.
Tilsammen fik de 10 børn og slægten findes stadig. Det er
således kun få år siden, der var besøg af et medlem af slægten
Krohn så langt væk fra som fra New Zealand.

Salmesangsaftner

Kor som fritidsaktivitet

Der har været stor interesse for at fortsætte vore salmesangsaftner i kirkerne. Det er aftner, hvor vi lærer nogle
af de nyere salmer at kende inden de indgår i søndagens
gudstjenester, og hvor vi snakker om teksterne, melodierne og
forfatterne. Vi holder en kaffepause undervejs, hvor man ikke
skal have noget med hjemmefra.
Det bliver onsdag den 16. januar i Vester Aaby og onsdag den
27. februar i Aastrup – begge dage kl. 19.30

I Vester Åby kirke vil vi gerne være med til at udvikle
lokalsamfundet og bidrage med aktiviteter. Derfor: hvis du
har et barn, som er interesseret i at synge og som godt kunne
tænke sig at lære mere og synge sammen med andre børn,
så kontakt organisten i Vester Åby og Aastrup kirke Kåre
Brønserud for at høre nærmere om børnekor i tilknytning til
kirken. Kontakt kpiano@gmail.com eller tlf.: 51949590.

Julekoncerter

Medius og musikken
Kor Medius fra Ringe, som gæstede Aastrup tilbage i 2010
er tilbage søndag d. 9. december kl. 19 som er 2. søndag
i advent. Koret, som hovedsageligt synger rytmisk kormusik
såsom jazz, ballader og pop, præsenterer en koncert bestående
af julemusik og andet. Koncerten i 2010 var en stor succes.
Medius er et kor, der virkelig har god fod på at lave spændende
og velopbyggede koncerter. Kirken vil gerne endnu engang
invitere folk ind og give dem denne gode oplevelse på ny.
Velkommen til korkoncert søndag d. 9. december kl. 19.

Musikgudstjeneste med Brahetrolleborgkoret
i Vester Åby kirke
Brahetrolleborgkoret, som har hovedsæde i Korinth, er et kor
bestående af 21 sangere fra det syd- og midtfynske område.
Søndag d. 16. december (3. søndag i advent) kl. 19 samarbejder
Vester Åby kirke med koret om en musikgudstjeneste, som
byder på kormusik tilknyttet juletiden. Vi synger også fælles
julesalmer under arrangementet. Kom og oplev en varm
julestemning søndag d. 16. december kl. 19 – det er jul om et
øjeblik! Velkommen.

Kirketider vinter 2012-2013
		Vester
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Mandag den
Tirsdag den
Onsdag den
Søndag den
Tirsdag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den

25. november
2. december
9. december
16. december
23. december
24. december
25. december
26. december
30. december
1. januar
6. januar
13. januar
20. januar
27. januar
3. februar
10. februar
17. februar
24. februar
3. marts
10. marts
17. marts

Sidste s. e. trin		
1. s. i advent		
2. s. i advent		
3. s. i advent
		
4. s. i advent		
Juleaften		
Juledag		
2. juledag		
Julesøndag 		
Nytårsdag		
Hellig Tre Konger		
1. s. e. HTK		
Sidste s. e. HTK		
Søndag Septuagesima		
Søndag Seksagesima 		
Fastelavn		
1. s. i fasten		
2. s. i fasten		
3. s. i fasten		
Midfaste		
Mariæ Bebudelse		

Aaby

Aastrup

9.00		10.15
10.15		14.00 Fam.gudstj.
10.15		19.00 koncert
19.00 musikgudstj.		10.15
Ingen		 9.00 julesang
16.00		14.30
9.00		10.15
10.15		 9.00
9.00 Ole Buhl Nielsen		Ingen
16.00		10.15
10.15
19.00 Syng julen ud
9.00		10.15
10.15		 9.00
9.00		10.15
9.00 Ole Buhl Nielsen
Ingen
Ingen
9.00 Ole Buhl Nielsen
10.15		 9.00
9.00		10.15
10.15		 9.00
Ingen
14.00 Ole Buhl Nielsen
10.15		 9.00

Familiegudstjeneste
Traditionen tro medvirker konfirmanderne ved familiegudstjenesten i Aastrup kirke kl. 14 - 1. søndag i advent - 2.
december. I år har konfirmanderne også været med til at bestemme, hvordan gudstjenesten skal forløbe. Alle er
velkomne! Bagefter er der adventshygge i præstegården i Vester Aaby.
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”.
19. december (altergang)
23. januar
27. februar (altergang)

Kirkebilen kører ved alle gudstjenester.
Ordningen gælder Aastrup og Vester Aaby sognes
ældre og gangbesværede.
Kirkebilen bestilles hos
Faaborg Taxa tlf. 62 61 88 00
Ferier og fridage:
Sognepræsten har ferie fra mandag den 28. januar
til søndag den 10. februar og friweekend 29.-30.
december og 9.-10. marts
Embedet passes her af sognepræst Ole Buhl Nielsen,
Brahetrolleborg tlf. 62 65 11 21 mail: obn@km.dk

Fælles adresser for begge sogne:
Hjemmeside: www.vesteraabyogaastrupkirker.dk
Sognepræst: Torkil Jensen, Præstegårdsvej 11, 5600 Faaborg. Tlf. 62 61 64 20, Mail: toje@km.dk
Træffes bedst: Tirsdag til fredag formiddag. Lørdag efter aftale. Mandag fridag.
Kirkesanger: Ulla Hvidtfeldt, Tlf. 62 61 63 25
Organist: Kåre Brønserud, Tlf. 51 94 95 90		
Kirkepersonalet har fridag mandag
Vester Aaby kirke:
Aastrup Kirke:
Graver: Lene Caspersen, Eskebjergvej 11,
Graver: Ingrid Andersen, Eskemosegyden 60,
5762 Vester Skerninge, Tlf. 51 16 92 66
Aastrup, 5600 Faaborg. Tlf. 62 61 54 55
Træffes tirsdag til fredag 12 til 13.
Træffes tirsdag til fredag 12 til 13.
Mail: grvaaby@gmail.com
Menighedsrådsformand: Formandsvalget var ikke på plads inden bladet skulle trykkes, men vil fremgå af næste nummer.
Kirkeværge: Valget var ikke på plads inden bladet skulle trykkes, men vil fremgå af næste nummer.
Kasserer: Rasmus K. Rasmussen, Tlf. 62 61 64 48

Skal der ske noget nyt i
Bøgebjerghallen?
Har du interesse i hvad der skal ske i Bøgebjerghallen
– eller har du forslag hertil?
Halbestyrelsen håber der måske kunne være interesse
i at få et motionscenter?

Kom og sig hvad du ønsker –
alle tanker og ideer er velkommen.
Vi har brug for din hjælp.
Bestyrelsen byder dig derfor velkommen
Mandag den 14. januar 2012
Kl. 19
I Bøgebjerghallen
Fremtiden er vores – hvis vi vil det!
Vel mødt
Halbestyrelsen
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Vester Aaby Sogns Folkemindesamling
Husk!!! Julegaven - Mandelgaven:
DVDer 1 & 2 - ”Landsbyliv i 70erne V.Aaby &
Pejrup
DVDer 3 & 4 - ”Vester Aaby & Omegn 2011”,
sælges af Vester Aaby Sogns Folkemindesamling
for kun kr. 75,00 pr. stk.!!!
Henvendelse til Gerda Nielsen på telf.: 6261
5229 eller pr. mail til: vaarkiv@gmail.com.
Vi ønsker alle en
*♥* GLÆDELIG JUL samt et GODT NYTÅR *♥*
med tak for alle de dejlige henvendelser, billeder,
og historier, som foreningen har modtaget i
løbet af året.
”STAVN”
Beretninger
og
historier
fra
Faaborgegnen, udgives af museer, arkiver, og
folkemindesamlinger i den forhenværende
Faaborg Kommune.
I år er det 25. gang, at STAVN udkommer - og i
den anledning følger der, som gave, en kalender
for 2013 med ved køb af bogen, som sælges
af Vester Aaby Sogns Folkemindesamling til
samme lave pris, som tidligere år - Kr. 85,00.
Henvendelse hos Gerda Nielsen.
En betydelig lavere pris end i detailhandlen!!!
Forøvrigt en rigtig god, og meget billig
Julegaveidé!!!!
Offentliggørelsen af ”Stavn 2012” - afholdes
i år hos os i begyndelsen af november. I
den forbindelse vil der blive afholdt en lille
reception, for en lukket kreds samt pressen, i
Bøgebjergskolen Aula.

Vi ses i 2013 - og i skrivende stund - forventer
vi at afholde Generalforsamling den 7. februar
2013. Herom senere i Ugeavisen.
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
Bestyrelsesmedlemmer:
Formand:
Lena Frederiksen
Næstformand:Birthe Banke
Sekretær:
Villy Anneberg
Kasserer:
Gerda Nielsen		
Arkivleder:
Gerda Nielsen		
Arkivmedarb: Lajla Biil		

6261
2427
6261
6261
6261
6261

6766
0573
6301
5229
5229
6257

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

TØMRERMESTER

TLF. 62 61 60 59
SVELMØGÅRDSVEJ 11
11 · -V.V.AABY
SVELMØGÅRDSVEJ
AABY
Tlf.
62
61
60
59
·
Bil
30
6662
6037
2817
TLF. 62 61 60 59 - BIL 27
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Bøgebjerg Lokalråd

www.boegebjerg-lokalraad.dk
Hjertestarterindsamlingen har med tak modtaget
10.000 kr. fra ”Stoleløbet” – et rigtigt flot beløb!
Alt i alt blev resultatet for indsamlingen 148.093
kr. Efter udgifterne til de 4 hjertestartere er
betalt, er der overført 22.996 kr. til den nye
hjertestarterforening (se deres artikel).
Vi opfordrer til at tage godt imod denne vigtige
forening og tegne fremtidigt medlemskab, så
hjertestarterne kan vedligeholdes, forsikres og
der ikke mindst kan afholdes kurser i livreddende
førstehjælp. I fællesskab skabes tryghed!
Hjælpere til flagallé søges!
Vil du hjælpe til nogle få gange om året, så
kontakt Niels Moritzen på 20 44 80 84 eller mail:
lokal@moritzen.dk.
Bøgebjerg Lokalråd
Haldor Sørensen og Niels Krogh

Flag Allé

Et smukt og dejligt syn
i vores lokalsamfund!

Vester Aaby, Aastrup &
Pejrup Hjertestarterforening
Så er Vester Aaby, Aastrup
Hjertestarterforening en realitet.

og

Pejrup

Stiftende generalforsamling blev afholdt den
13. september 2012.
Bestyrelsen består af:
Formand: Merete Hjorth Pedersen, Pejrup
Næstformand: Anne Charlotte Jessen, Aastrup
Kasserer: Preben Ellingsen, Vester Aaby
Sekretær: Alice Pedersen, Vester Aaby
Menigt medlem: Anders Hansen, Vester Aaby
Suppleanter: Birthe Tommerup og Holger
Pedersen.
Hjertestarterne er hængt op følgende steder:
Læge Ines Milling, Vester Aaby
Bøgebjerghallens hovedindgang
Pejrup Forsamlingshus
Graverhuset i Aastrup
Medlemskab af Hjertestarterforeningen tegnes
ved:
Henvendelse til formanden på tlf. 2273 4904
eller mail til: hvaaap@live.dk eller
Indbetaling af kontingent på konto nr. 08280002958597 – Husk at angive navn og adresse.
Medlemskab for 2013 udgør kr. 100 for enlige
og kr. 150 for par.
Pengene skal bruges til vedligeholdelse
og forsikring af Hjertestarterne samt til
uddannelse af førstehjælpere.

SKAL DET VÆRE FESTLIGT?
For kr. 350,- kan flagalléen også
blive rejst på din festdag.
Ring og bestil flagalléen hos
Niels Moritzen - tlf. 20 44 80 84
(Bøgebjerg Lokalråd)

Dagli’Brugsen
Dagli’Brugsen
Vester Aaby
Vester Aaby

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

Tak for stor velvilje og opbakning til projekt
Hjertestartere både fra firmaer, sponsorer
og enkeltpersoner; dejligt at vi vil vores
lokalområde.
Merete Hjorth Pedersen, formand
Alice Pedersen, sekretær

Svendborgvej 331, 5600 Faaborg
Telefon 62 61 59 09
Fax
62 61 59 39
Mobil
21 45 28 59
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Nye stole løbet ind til
Bøgebjerghallen
I starten af februar 2012 var vi nogle stykker,
som satte os sammen med det mål at skaffe nye
stole til vores ny-renoverede hal.
Vi ville gerne indsamle penge til 100 nye stole.
Prisen på dem ville være ca. kr. 30.000.
En gammel stol blev ofret til indsamlingsbøsse,
som stod i hallen. Der begyndte at komme små
og store donationer ind. Alt i mens arbejdede vi
på at få stablet et sponsorløb på benene.
Det lykkedes at finde 15 personer og 3 hold til at
løbe 1 time den 12. maj samt at finde sponsorer.
Den 12. maj skulle vise sig at blive en af de mest
blæsende maj-dage i år, men det holdt tørvejr,
og der var et pænt fremmøde af tilskuere.
På billedet herunder ses løberne (fra venstre):
Kim Hansen, Jan Bruun og Arne Hvidtfeldt

Alle disse løbere samt adskillige frivillige
hjælpere og ikke at forglemme en utrolig masse
gavmilde firmaer, enkeltpersoner, foreninger og
en lokal fond har ved fælles hjælp fremskaffet
kr. 63.588,75.
Det er mange flere penge end vi i vores vildeste
fantasi kunne forestille os, der kunne komme
ind.
Vi havde valgt at give en præmie til den, der løb
flest penge ind og til den, som løb længst. Kim
Hansen løb flest penge ind -i alt kr. 8.025, både
Jan Bruun og Arne Hvidtfeldt løb 13 kilometer,
men alle ”store som små” gjorde en rigtig god
indsats.
Pengene er blevet brugt til:
150 stk. nye stole
kr. 10.000 til den nystartede Hjertestarterforening
til deres videre arbejde

Nyt fra Volley
Efteråret og snart vinteren er over os, en mørk
tid der dog farves lys hver tirsdag og fredag.
Her er der nemlig volley træning med en masse
skønne mennesker i alle aldre.
I år har fremmødet været rigtigt godt, men der
er da altid plads til flere, så kom bare op og træn
lidt med os.
Det er sundt for kroppen og gør sjælen glad.
Ud over det sjove i træningen, har vi også
deltaget i nogle stævner, og her spiller vi for at
vinde!

En enkelt af løberne, skoleinspektør Jørn Christensen, havde brug for sit trækdyr for at klare turen
rundt på den røde tråd.

Ved det seneste
stævne i Svendborg
blev Bøgebjerg IF
nr. 4 ud af 12 hold,
ikke dårligt, med lidt
træning havner vi
snart i medaljerne.

Vi har lånt en væg i hallen, hvor alle sponsorer
er kommet op at hænge.

Har man lyst til at
se os, arrangerer vi
i år julestævnet, det
er den 9. december.
Herudover har vi også mix-stævne hjemme, dog
først til foråret den 17 marts.

Hele regnskabet for dette løb ligger til gennemsyn
for interesserede hos Stig i hallen.

Med venlig volley hilsen,
og ønsket om en god jul og et godt nytår.

Vi takker for den store opbakning.
Per Lautrup, Jean Bøgelund og Kurt Jensen

Bøgebjerg IF Volley afdeling.

og for det resterende beløb er der indkøbt nye
borde, der er lettere og derfor nemmere at
håndtere.

En times løb var længe for feltets yngste løber Anders Christofferen.
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Nyt fra Bøgebjergskolen
www.bogebjergskolen.dk

Efterårsferien er overstået og inden vi ser os om
, er julen lige for døren. På skolen vil der inden
jul blive afholdt skole/hjemsamtaler i klasserne.
Generelt går det godt og eleverne har klaret sig
tilfredsstillende i de nationale test, der skal vise
deres faglige placering og formåen.
Der er stadig mange udfordringer at arbejde
med, men ved fælles hjælp skal vi nok nå målet.
Vi har netop afholdt en pædagogisk aften for
alle ansatte og bestyrelsen + medlemmerne fra
trivselsrådet. Aftenens tema var skolens værdier
i den kommende periode, samt udfordringen i at
udmønte dem i handlinger.
Skolens værdier er: trivsel, herunder gensidig
respekt, nysgerrighed og faglighed.
Der blev i de nedsatte grupper drøftet rigtig
mange ting, der nu vil blive arbejdet videre med.
Hele processen er under vejledning af ekstern
rådgiver udefra. Der vil både på hjemmesiden
og ved orienteringer til forældrene blive fulgt op.
Det er ikke nogen hemmelighed at skolen
har et meget lille elevtal, og dermed også
i nogen klasser et meget lille antal piger. For
at give pigerne mulighed for at ”gå på tværs”
i forbindelse med legeaftaler/venskaber, bliver
der lavet et ”pigerum”, hvor pigerne kan være
sig selv med deres interesser i frikvarterer og
lign. På samme måde vil der også blive tilbudt
drengene den mulighed. Dette er et forsøg på at
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tilgodese de små klassestørrelser og dermed det
lille antal drenge og piger i den enkelte klasse.
Fra næste skoleår genindføres kørsel til
svømning igen for Bøgebjergskolen. I vil
selvfølgelig blive orienteret meget mere om
det senere, men allerede nu arbejder vi med
en plan. Planen går ud på at prøve at få egen
bus. Dette lyder måske voldsomt, men på et lille
møde med repræsentanter for idrætsforeningen,
menighedsrådet,
lokalrådet,
pensionister,
spejdere og skole/børnehave talte vi om at
søge forskellige fonde til hjælp til indkøb. Vi
drøftede ligeledes, hvordan en bus skulle drives,
og hvad der skulle finansieres af de forskelige
brugere. Foreløbig er der sendt ansøgninger
til forskellige store danske fonde om penge til
en ”Bøgebjergbus”, der gerne skulle være til
gavn for de mange. Kommunen ser meget gerne
frivillige, der vil gøre noget for fællesskabet, så
her er en oplagt mulighed.
Fællesspisningerne
har
desværre
været
sammenfaldende med mange andre lokale
arrangementer, men vi holder fast i vores
julespisning den 7. december, hvor menuen
bliver flæskesteg og ris a’ la mande + julebanko
og fællessang og foredrag om springgymnastik
af to unge atleter. Sæt kryds i kalenderen og
tilmeld Jer.

FÆLLESSPISNING PÅ BØGEBJERGSKOLEN
fredag den 7. december 2012 kl. 17.30
Menu: Flæskesteg og ris a’ la mande
Julebanko - Fællessang - Foredrag
Pris: kr. 50 for voksne og kr. 25 for børn.
Alle er velkomne.
Tilmelding senest den 4. december til
Bøgebjergskolen på tlf. 72 53 03 64 eller
bogebjergskolen@faaborgmidtfyn.dk
Et nyt spændende tilbud er også en ”Kreativ
Café” specielt for piger, hvor man hver tirsdag
fra kl. 13 -15, får mulighed for at udfolde sig
sammen med Britt Christoffersen.
I børnehaven er vi kommet godt i gang med
gæstepasningsprojektet. Vi har haft besøg af
mange små seje børn, der har taget i stiv arm
at komme i gæstepasning. Hver anden torsdag
er dagplejen i heldagslegestue i børnehaven.
I børnehaven arbejder vi med de forskellige
læreplanstemaer. Ligesom på skolen drejer
det sig om trivsel og om at omgås hinanden
på en god måde. Det næste, vi skal have fat
i, er børnenes sproglige udvikling som sammen
med læsning er et fokuspunkt for hele FaaborgMidtfyn Kommune både i børnehaver og skoler
i disse år.
Indskolingsklasserne på besøg på Lysbjergparken.

Et andet fælles fokuspunkt i Faaborg-Midtfyn
Kommune er overgange mellem børnehave og
skole. Her er vi glade for, at vi allerede nu i kraft
af vores tætte samarbejde kan tilbyde børnene
den allerbedste overgang mellem børnehave og
skole.
Vores børnehavebørn er allerede nu kendte med
alle fysiske rammer på skolen og færdes trygt
overalt, også på den legeplads, der er fælles
for de ældste børnehavebørn og de yngste
skolebørn.
Børnehavebørnene er hele året med til
morgensang, og lidt senere kommer de på
ugentlige besøg i børnehaveklassen. Vi har
fælles arrangementer – f.eks. i december fælles
Luciaoptog for både børnehave- og skolebørn.
Vi arbejder også på flere fælles arrangementer
for at videreudbygge det kendskab til hinanden,
børnene fik på vores fælles lejrskole i august og
som skal være medvirkende til, at de små føler
sig rigtig godt modtaget på skolen.
Alt sammen gør vi for at udnytte de muligheder,
der ligger i vores samarbejde og i at være en lille
skole/børnehave med trygge og overskuelige
rammer og overgange.
Vi har det godt og glæder os til hyggelige
december aktiviteter i børnehave og skole.
Gunild og Jørn

Gymnastik siden
Så er gymnastiksæsonen 2012/2013 godt i gang
Vi har 4 hold på programmet, desværre er der
igen i år ingen børnehavebørn, som har lyst til
at gå til gymnastik.
Vores program ser således ud:
ZUMBA
Onsdag kl. 18.30 - 19.30 på Bøgebjergskolen
der er 13 piger i alle aldre, og de mener helt
klart at der er plads til flere. Vil du danse til god
musik i godt selskab, så mød op, men pas på du
bliver i godt humør og får energi.
Prisen er 400 kr. for hele sæsonen.
Instruktør: Cathrine G. Jensen
GYMNASTIK FOR BØRN
Torsdag kl. 16 - 17.15 i Bøgebjerghallen
De er kun 7 på holdet, men de vil gerne være
flere på holdet.
Har du /I børn der gerne vil danse zumba, lave
gymnastik og springgymnastik,
og ikke mindst brænde en masse krudt af på
den gode måde, så mød op til gymnastiktimen.
Prisen for hele sæsonen er 300 kr.
Instruktører: Cathrine G. Jensen / Tim Kristensen
TILBUD har du lyst at gå på to af de hold
vi kan tilbyde så er prisen 600 kr. for hele
sæsonen.
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POWERLINE AEROBIC MM
Torsdag kl. 17.30 - 19.00 i Bøgebjerghallen
32 damer er på holdet i år så der er stadig plads
til dig.
Er du til høj puls, styrke, og en god kropsholdning,
så mød op til træning, men pas på, du får energi
og godt humør.
Prisen for hele sæsonen er 400 kr.
Instruktør: Line Rasmussen
HERRE GYMNASTIK
Torsdag kl. 19.30 - 21.00 på Bøgebjergskolen
Herre gymnastik har vi haft på programmet
i mange år, her får du styrke, og balancen i
orden, humor er der også en del af. Er det noget
du mangler, så mød op til træning, du vil aldrig
fortryde det.
Prisen for hele sæsonen er 400 kr.
Instruktør: Ejner Christoffersen.
ZUMBA EVENT
Der er 2 timers zumba event den 2. december i
Bøgebjerghallen.
Info herom se hjemmesiden og plakater eller
kontakt Cathrine på tlf. 24 61 26 22
Gymnastik opvisning er den 24. marts 2013
– Nærmere info finder du i næste nummer af
Bøgebladet.

Biblioteket

Bibliotekets tilbud til ældre og handicappede.
Hvis du har problemer med selv at komme
på biblioteket - eller har svært ved at læse
almindelige bøger - så har Faaborg-Midtfyn
Bibliotekerne forskellige tilbud til dig.
BIBLIOTEKET KOMMER
Er en ordning for alle, der af en eller anden
årsag ikke har mulighed for selv at komme på
biblioteket.
Det betyder, at ældre, syge eller handicappede
kan få bragt biblioteksmateriale direkte til sin
bopæl.
Man skal blot kontakte sit nærmeste bibliotek
og fortælle, hvilke ønsker man har.
Det er muligt at låne romaner, erindringer og
rejsebøger m.m.
Hvis man ser dårligt, har vi ca. 600 bøger
med stor skrift.
Vi har desuden en stor samling af lydbøger på
kassettebånd og bøger indlæst på CD.
Som noget helt nyt har vi også lydbøger i MP3
format, hvor en hel bog er samlet på én CD.
Biblioteket har også alle genrer indenfor
musik på CD - samt film på DVD.
Vi bringer poser med de ønskede materialer
ud en gang om måneden, og de læste bøger
kan samtidig returneres.
Det er gratis at få bragt og hentet
biblioteksposerne.
Der er allerede rigtig mange i kommunen, der
får byttet bøger på denne måde, men der er
plads til flere, og I er meget velkomne til at
kontakte det nærmeste bibliotek for at få flere
oplysninger eller blive tilmeldt.
I den ”gamle” Faaborg Kommune har vi et
andet godt tilbud, som ældresagen står for:
BIBLIOTEKSTUR
Tilbuddet henvender sig til gangbesværede,
pensionister og andre, som ikke har mulighed
for selv at komme på biblioteket.
Man bliver afhentet i eget hjem den første
tirsdag i hver måned og kørt til biblioteket.
Her serverer vi en kop kaffe, og bagefter står
personalet parat til at hjælpe med at finde
bøger. Efter en time på biblioteket bliver man
kørt hjem igen.
Det koster 40 kr. pr. gang.
Hvis man vil være med i denne ordning, kan
man kontakte ældresagens kontaktperson,
Lisbeth Christoffersen på tlf. 62 61 70 45 eller
kontakte Faaborg Bibliotek på tlf. 72 53 08 10.

Dagplejen
Vi dagplejere er ved at starte er projekt op i
vores heldagslegestue, som handler om kost og
motion, et projekt som vi laver sammen med
Inge og Tina, to pædagogiske supervisorer.
Vi vil løbende her i bladet fortælle om, hvilke
spændende ting vil laver i projektet, som vi
regner med skal vare i et år.
Der er indrettet en stue i børnehaven som
dagplejen skal bruge hver 14. dag som
heldagslegestue, modsat uge går vi i hallen og
spiller bold, danser, laver gymnastik og bruger
en masse krudt.
I løbet af sommeren har vi rigtig nydt vores
2 gode el-cykler. Der har både været ture til
Fjællebroen for at se net med fisk og skaller, ture
ud i naturen og meget andet. Vi har også fået
grillet pølser og brød over bål, rigtig hyggeligt.
God jul fra dagplejerne i Vester Aaby
Lene, Jette, Pernille, og Jytte

Venlig hilsen
Anette Banke Torup

27

En stor tak til alle vore sponsorer for en god støtte i 2012
og håber på fortsat godt samarbejde i 2013
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En stor tak til alle vore sponsorer for en god støtte i 2012
og håber på fortsat godt samarbejde i 2013
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Lokalområdet af igår

B 353

Luftfoto
Pejrupvej 57

Vester Aaby Folkemindesamling
holder åbent kl. 10.00 – 12.00
den 1. lørdag i hver måned,
dog ikke i juli og august.

Vester Åby Autoværksted
v/ Jesper J. L. Hansen

Tlf. 62 6163 46
Svendborgvej 401 • 5600 Faaborg

Vester Aaby Vandværk
www.vesteraaby-vand.dk
info@vesteraaby-vand.dk
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Den firlængede gård
Pejrupgaard.
Gadekæret i baggrunden.
Alle oplysninger findes på arkivet i
Vester Aaby Sogns Folkemindesamling
Præstegårdsvej 12, Vester Aaby.

INFORMATION
Støt Bøgebjerg Idrætsforening

Bøgebjerg-vinen

Tank

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

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

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

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

BØGEBJERG IDRÆTSFORENING
www.boegebjerg-if.dk
Hovedbestyrelsen:
Britt Christoffersen,formand, Faurshøjvej 12, Vester Aaby
62 61 50 90, blbc@email.dk
Morten H. Pedersen, næstformand, Odensevej 161 C, Faaborg
23 93 87 50, vol-formand@boegebjerg-if.dk
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 medio februar.
Indleveringsfrist for stof til redaktionen er 23. januar 2013.
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
NOVEMBER

/

December

/

Januar

/

Februar

16.11.2012 kl. 18.30
Fællesspisning
Aastrup Forsamlinghus

07.12.2012
Juleafslutning
Pensionistforeningen

16.01.2013 kl. 19.30
Salmesangsaften
Vester Aaby Kirke

20.11.2012 kl. 19.00
Dagli’Brugsen - Ølsmagning
i Bøgebjerghallen

08.12.2012 kl. 14.30
Håndbold - hjemmekamp
Bøgebjerghallen

18.01.2013 kl. 14-16
Pensionistforeningen
Banko i Lysbjergparken

20.11.2012 kl. 20.30
Håndbold - hjemmekamp
Bøgebjerghallen

09.12.2012
Volley - Julestævne
Bøgebjerghallen

20.01.2013
Badminton - Stævne
Bøgebjerghallen

21.11.2012 kl. 14.30
Højskoleeftermiddag
Vester Aaby Præstegård

09.12.2012 kl. 19.00
Julekoncert
Aastrup Kirke

22.01.2013 kl. 19.30
Studiekreds
Vester Aaby Præstegaard

22.11.2012 kl. 19.15
Håndbold - hjemmekamp
Bøgebjerghallen

12.12.2012 kl. 14.30
Højskoleeftermiddag
Vester Aaby Præstegaard

29.01.2013
Årsmøde Badminton
Bøgebjerghallen

23.11.2012 kl. 14-16
Pensionistforeningen
Banko i Lysbjergparken

14.12.2012
Julearrangement - se opslag i
Dagli’ Brugsen, Vester Aaby

30.01.2013 kl. 19.00
Lokalrådsmøde
Præstegårdsvej 12

25.11.2012
Håndbold - hjemmekamp
Bøgebjerghallen

16.12.2012 kl. 19.00
Musikgudstjeneste
Vester Aaby Kirke

02.02.2013 kl. 10-12
Folkemindesamlingen
Præstegårdsvej 12

28.11.2012 kl. 19.00
Lokalrådsmøde
Præstegårdsvej 12

17.12.2012
Badminton - Juleafslutning
Bøgebjerghallen

04.02.2013 kl. 19.30
Spillegilde
Aastrup Forsamlinghus

01.12.2012 kl. 10-12
Folkemindesamlingen
Præstegårdsvej 12

18.12.2012
Håndbold - Juleafslutning
Bøgebjerghallen

08.02.2013 kl. 14-16
Pensionistforeningen
Banko i Lysbjergparken

02.12.2012 kl. 13-15
Zumba Event
Bøgebjerghallen

05.01.2013 kl. 10-12
Folkemindesamlingen
Præstegårdsvej 12

08.02.2013 kl. 18.30
Fællesspisning
Aastrup Forsamlinghus

02.12.2012 kl. 14.00
Familiegudstjeneste
Aastrup Kirke

06.01.2013 kl. 19.00
Syng julen ind
Aastrup Kirke

15.02.2013 kl. 14-16
Pensionistforeningen
Banko i Lysbjergparken

03.12.2012 kl. 19.30
Spillegilde
Aastrup Forsamlinghus

07.01.2013 kl. 19.30
Spillegilde
Aastrup Forsamlinghus

20.02.2013 kl. 14.30
Højskoleeftermiddag
Vester Aaby Præstegård

06.12.2012 kl. 19.30
Adventsmøde
Aastrup Forsamlinghus

10.01.2013 kl. 20.00
Årsmøde Gymnastik
Bøgebjerghallen

23.02.2013
Badminton - Stævne
Bøgebjerghallen

07.12.2012
Fællesspisning for alle
Bøgebjergskole

14.01.2013 kl. 19.00
Fremtiden?? - Halbestyrelsen
Bøgebjerghallen

27.02.2013 kl. 19.00
Lokalrådsmøde
Præstegårdsvej 12

07.12.2012
Juleafslutning
Pensionistforeningen

16.01.2013 kl. 14.30
Højskoleeftermiddag
Vester Aaby Præstegaard

27.02.2013 kl. 19.30
Salmesangsaften
Aastrup Kirme

