Februar 2013
5. årgang

BØGEBLADET
Pejrup, Vester Aaby og Aastrup
Pensionistforeningens
juleafslutning

Uddeling af overskuddet
fra Egnsfesten

Badminton ungdom
har fået nyt spillertøj

Bladet udgives af

NYT fra:

Bøgebjerg Idrætsforening - Kirkebladet
Bøgebjergfesten - Egnsfesten
Bøgebjerghuset/Bøgebjergskolen
Dagplejerne - Folkemindesamlingen
Hjertestarterforeningen - Lokalrådet
Spejderne - Pensionistforeningen

Nyttige navne/tlf./links

Indholdsfortegnelse

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

Bøgebjerg IF - Formanden har ordet

3

Bøgebjerghuset / Bøgebjergskolen

4

Bøgebjergskolen
Skoleleder Jørn Christensen
72 53 35 41,
bogebjergskolen@faaborgmidtfyn.dk

Fodbold

5

Badminton

6

Bøgebjerghuset
Leder Gunild Hansen
75 53 04 58
gunha@faaborgmidtfyn.dk

Badminton ungdom

7

Håndbold

8

Dagplejen

9

Folkemindesamlingen
Arkivleder Gerda Nielsen
Munkeparken 8, Vester Aaby
6261 52 29, vaarkiv@gmail.com

Hjertestarterforeningen

10

Generalforsamling Bøgebjerghallen

10

Bøgebjergfesten

11

Bøgebjerg Lokalråd

12

Formand for menighedsrådet: Niels Erik Thing

Kirkeblad

13

Vester Aaby sogn:
Graver: Lene Caspersen
Kirkeværge: Bent Møller

Aerobic

17

Zumba

18

Aastrup sogn:
Graver: Ingrid Andersen
Kirkeværge: Jens Haastrup

Gymnastik

19

Volley

20

Løb

20

Egnsfesten

21

Generalforsamling Bøgebjerg IF

22

Folkemindesamlingen

23

Pensionistforeningen

24

Lokalområdet af igår

26

Info fra Bøgebjerg IF

27

Kalender

28

Kirkelige adresser:
Sognepræst Torkil Jensen
Præstegårdsvej 11, Vester Aaby
62 61 64 20, toje@km.dk

Krage Sø Spejdergruppe
Formand Annette Boock
Svendborgvej 329
20 76 73 75
Lokalrådet
Formand Kirsten Simonsen,
Munkeparken 5, Vester Aaby
22 89 67 46, ksimonsen@ymail.com
Pensionistforeningen
Formand Ole Simonsen
61 16 27 67
Læge Ines Milling
Svendborgvej 422, Vester Aaby
62 24 10 19 - www.lægemilling.dk
Forsidebillede:
Fuglen på arealet ved hjørnet af
Svendborgvej/Skadegårdsvej
Billedet er taget af Simone Biilmann
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Bøgebjerg Idrætsforening
Formanden har ordet.
Det første år som udgiver af ”Bøgebladet”, med
kirkebladet og i nyt format er gået. Efter min
mening et rigtig flot blad, som går i den rigtige
retning, som et blad for oplandet og de lokale.
Vi har stor opbakning både fra befolkningen som
fra vores sponsorer. Det er Annette Biilmann,
som stadig er redaktør, og jeg synes hun gør
det rigtig godt. Uden hendes store indsats
og arbejdsomhed ville det hele nok have set
anderledes ud. Så endnu engang stor tak til
Annette.
Endnu et år er gået. Og vi bor jo ikke i et område
hvor tingene står stille. Der er blevet flagalle,
hjertestartere er kommet til, der er kommet
nye stole i hallen og meget mere. Derfor er jeg
også stolt af at bo her, hvor folket kan samles
om udfordringer og skabe et liv. Det er en
nødvendighed for at et landsbysamfund kan
fungere i nutidens Danmark.
Jeg har valgt at gå af som formand for
Bøgebjerg Idrætsforening, ved den kommende
generalforsamling. Dette skyldes jo rigtig
mange ting, og det er heller ikke med glæde
jeg siger farvel. Men da mit helbred ind imellem
sætter mig på standby, ser jeg det som en
nødvendighed. Desuden har jeg nu været
formand i en årrække, så det nu måske kunne
være meget godt med nye folk på pinden.

Det bliver nu ikke helt I slipper for mig, for jeg
vil stadig engagere mig i foreningslivet, ligesom
jeg meget gerne står til rådighed for diverse
opgaver.
Generalforsamlingen er mandag den 18. marts
2013, hvor jeg håber på et godt fremmøde og
en god debat.
Jeg ønsker alle et godt nytår og ønsker alle det
bedste.
Britt Christoffersen
Formand

Vester Aaby Inst. Forretning

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

Vi tilbyder alt inden for...
·
·
·
·

Tømrer-, snedker- og glarmesterarbejde
Nybygning, tilbygning, ombygning
Alt inden for varmebehandlet træemballage
Gravearbejde

TLF. 27 62 37 17

v/ Kennet J. Krogh www.kjk-tømrer.dk

PROFIL OPTIK
MELLEMGADE 3, 5600 FAABORG
TLF. 62 61 14 10 - PROFILOPTIK.DK
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Nyt fra Bøgebjergskolen
www.bogebjergskolen.dk

Jul og nytår er overstået, og alle går friske og
glade ind i 2013.
Der er masser af udfordringer i det
kommende år, men også rigtig mange
spændende tiltag, der vil involvere
elever og forældre.
Vi vil gerne her på skolen være
med til at udvikle og afprøve nyt.
Som tidligere omtalt har pigerne
et tilbud om en kreativ café hver
tirsdag. Et tilbud med rigtig pæn
søgning og mange spændende
aktiviteter, der fungerer på
frivillig basis.
Vi vil også gerne kunne tilbyde
noget lignende for drenge. Så
hvis der er nogen, der har en
god idè, så kom og tag en snak
med Gunild eller mig, så kan vi
sikkert finde en løsning. Der kunne
måske tænkes i træaktiviteter eller
lignende, - mulighederne er mange.
Vores 6.kl har i et stykke tid været
undervisere for lokale pensionister udi
den svære brug af computere og sms på
telefon. Udfordringerne var mange, men der var
ingen problemer, der var for små.
Spændvidden var stor lige fra – hvordan
kommer man på internettet, hvordan logger
man på kommunens hjemmeside, til hvordan
sender jeg en sms eller mms?
Jeg har en helt klar fornemmelse af, at alle både
elever og pensionister har haft stor fornøjelse
og udbytte af undervisningen.
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Desuden er det altid dejligt, når skolen bliver
brugt.
Som det sikkert er bemærket har jeg
ofte min hund med. Dette kunne være
et problem, hvis der var nogen, der
havde allergi. Heldigvis har det
ikke givet anledning til det, men
kun givet positive gevinster.
Der er sommetider ”kamp” om
lufterettighederne. Der er mange
af de mindre, der kommer ind
og spørger Helle, om ”Nadia er
hjemme.”
Anette er stoppet på kontoret,
fordi Helle er vendt tilbage
efter orlov. Mange tak til Anette
og velkommen tilbage til Helle.
Af andre personalenyheder kan
nævnes,
at
pedelfunktionen
og rengøring ikke længere er
skolens opgave, men varetages
af Intern Drift – en kommunal
enhed, der har overtaget alt
omkring servicefunktionen. Det bliver
spændende at følge.
Vi har netop afsluttet indskrivningen til den
kommende børnehaveklasse. Til august starter
der 12 børn i børnehaveklassen, og da de næste
2 årgange i børnehaven er på hver 17 børn, så
ser det positivt ud med hensyn til børnetallet
her i byen.
De kommende børnehaveklassebørn er i
fuld gang med at lære skolen og skolefritidsordningen at kende.

De er på besøg i børnehaveklassen hver uge, de
deltager i morgensang på skolen og i det hele
taget i alt, hvad de kan have gavn og glæde af
at deltage i. Så når vi når august er de helt klar
til den store dag, hvor de bliver skolebørn.
I børnehaven har vi lige nu 51 børn og skal tage
yderligere 8 børn ind i løbet af foråret.
Vi har lynende travlt i øjeblikket med vores
store sprogprojekt, som indebærer en målrettet
indsats med hensyn til sprogstimulering af
børnene for både børnehave og forældre.
Der udleveres hver uge i 10 uger 1 ny bog, som
børnehave og forældre skal læse med børnene og
lave opgaver til. Der er lavet en sprogvurdering
af hvert enkelt barn, som gentages efter de 20
uger, den forøgede indsats varer. Man vil så
kunne se, om en målrettet indsats medfører et
bedre ordforråd mm.
Vi er 8 børnehaver i Faaborg-Midtfyn kommune,
der er med i projektet, som kommer til at fylde
rigtig meget dette forår.
Nu er det jo ikke sådan, at al tiden går med det.
Vi har da fortsat tid til
– at holde fastelavn
- at gå i hallen
- at glæde os over at sneen giver mange gode
timers leg på legepladsen
- at glæde os over alt det, der skaber en travl
og hyggelig hverdag i børnehaven for alle vores
søde unger.
Mange hilsner fra alle i Bøgebjergskolens
Landsbyordning – og fra Jørn og Gunild

Nyt fra fodbold
Da forårssæsonen ikke rigtigt er gået i gang
endnu, er det ganske få nyheder fodbold
afdelingen har.
Herre Senior startede op med forårstræningen
den 2. februar og Dame Senior fulgte tæt trop.
Første og andetholdet fra Herre Senior kommer
henholdsvis til at spille i serie 2 og serie 5.
Førsteholdet skal kæmpe for overlevelsen i serie
2, mens andetholdet tager en sæson mere i
serie 5, inden de muligvis skal prøve kræfter
med serie 4 igen til efteråret.
Dame Senior brillerede sidste sæson med fuld
pointhøst og kan derfor se sig selv kæmpe om
pointene i kvindernes B-række.
Som altid ønsker vi gerne at se gamle såvel som
nye ansigter nede på banen, og vi opfordrer
derfor også alle, som skulle have interesse til
enten at kontakte den ansvarlige træner eller
afdelingens formand.
Hold øje med Bøgebjerg IF’s hjemmeside for
yderligere info på alle hold.
Vi håber at denne sæson vil byde på ligeså god
stemning som sidste, både inde og udenfor
banen.
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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På billedet er de fleste af klubbens ungdomsspillere klar til kamp.... den årlige juleturnering.

Nyt fra badmintonafdelingen
Vi har stadig mange aktive spillere i både
ungdoms- og seniorafdelingen, men vi har brug
for nye kræfter til udvalgsarbejde, trænerjob,
hjælp til træning, dommerbordsvagter m.v.
Alle der har lyst til at give en lille eller stor hånd
med, kan kontakte udvalget eller Kurt Jensen
på tlf. 26 22 69 10. Det er ment som en kraftig
opfordring, da det ellers ikke vil være muligt at
opretholde det nuværende niveau i afdelingen.
Den 17. december havde vi den årlige
juleturnering for både ungdom og senior. Der
bliver spillet med sort plastic og forhøjede net,
så man ikke kan se sine modstandere.
Dagli´ Brugsen havde sponseret flotte præmier
til vinderne.
Ungdomsafdelingen har også fået 12 nye sæt
spilletøj sponseret af Sparekassen Faaborg,
Vester Skerninge Afdeling.

Tøjet bliver brugt, når spillerne deltager i
stævner og holdturnering.
Vi har 2 ungdoms- og 2 seniorhold med i
turneringen, og alle 4 hold ligger placeret i den
øverste del af deres pulje.
Mange af ungdomsspillerne deltager ofte
i stævner, en del af dem har også point med
hjem, og det har resulteret i, at flere spillere er
rykket op i denne sæson.
Klubmesterskaber
For senior (både motion og turnering) afvikler vi
kampene onsdag den 13. marts og mandag den
18. marts 2013.
Vi har ændret dato for ungdomsspillerne, så det
bliver på de samme dage som for seniorerne.
Sæsonen slutter til påske.
På badmintonafdelingens vegne
Kurt Jensen

- her nogle af klubbens ungdomsspillere i kamp ved den årlige juleturnering.
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Badminton ungdom – U9 – U11 og U13.
Halvdelen af sæsonen er gået og med 31 spillere
og 5 trænere kører badmintontræningen super
tilfredsstillende.
Vi er stort set kommet over alle børnesygdomme,
som vi kæmpede med sidste år og er nu glade
for at kunne starte til tiden, omklædt og klar.
Derfor har vi hævet overliggeren og sat nye
høje mål med den enkelte spiller, både teknisk/
taktisk og menneskeligt.
Da der stadigvæk kommer nye spillere til hver
måned har vi sørget for, at nybegynderne starter
sammen med U9 spillerne som trænes af Trine
og Maja. Her trænes basistræning og regler til
man er klar til næste trin.
Efter opvarmning og basistræning for U11 og
U13 har vi som noget nyt i år inddelt spillerne
i niveau. 6 spillere i 3 grupper med 1 træner
pr. gruppe har givet spillerne følelsen af en
målrettet udvikling og det at være på hele tiden.
Ligesom sidste år er vi rigtig godt repræsenteret
ved stævner. 16 spillere har været i kamp og
flere har allerede fået point.

Vi har to hold tilmeldt DGI turneringen. Desværre
har der ikke været tilslutning nok i de forskellige
kategorier så alle holdene er slået sammen på
kryds og tværs af køn og niveau. U13 holdet
har vundet suverænt og U11 ligger i skrivende
stund nr. 2.
I takt med vores større ambitioner må vi nok
indrømme at DGI og nogle af holdene i DGI
regi ikke lever op til det vi forventer af at spille
turnering.
Næste sæson vil derfor byde på et skifte til
Badminton Fyn’ turnering for at udfordre både
trænere og spillere til at møde de allerbedste
klubber på Fyn.
Både trænere og spillere har vist en stor vilje og
et godt engagement til træning, så det tegner
godt.
Fortsat god vind.
Morten Stok

12 friske ungdomsspillere i de nye sæt spillertøj
sponseret af Sparekassen Faaborg.
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Nyt fra håndboldafdelingen
2. halvdel af sæsonen er godt i gang, indtil
videre kan vi se tilbage på positiv fremgang
hos både damer og herrer. Ren spillermæssigt
er damerne ekstremt godt repræsenteret,
med tilgang af flere nye spillere, ligesom de er
mange til træning. Herrerne er langt om længe
kommet godt i gang med hensyn til træning,
hvor der også har været tilgang af lidt nye og
ældre spillere. Alt i alt meget positivt og vi håber
meget at det bliver ved med at gå i den retning.
Turneringsmæssigt kører det også derud af.
Martin Sørensen og Ketil Carstensens ”dametropper” i serie 3 buldrer derud af, og begge
hold har siden nytår kun et enkelt nederlag
på kontoen, og ligger pt. på en delt 2. plads.
Fyns Håndbold Forbund valgte i forbindelse
med julen, og hvor puljerne bliver ”rystet”, at
sætte begge damehold i SAMME PULJE, således
at de på et tidspunkt også skal spille imod
hinanden. Vi var meget uforstående overfor
dette, og satte selvfølgelig spørgsmålstegn ved
det via Forbundet, som kom med en længere
søforklaring. Ærgerligt, men vi har ikke gjort
mere ved det, da det til tider kan ”koste” på den
lange bane at komme på kant med Forbundet.
Thomas Johnsen og Mikkel Steffensen, trænere
for herrerne, har for alvor fået gang i herrerne
igen. Derer nu en del til træning, hvilket også
afspejler sig i turneringen, hvor herrerne pt.
ligger nr. 1 med maksimum point i serie 3, pulje
2. Det skal siges, at vores Oldboys jo stadig ”er
der” og de hygger sig med nogle spændende
kampe, ligesom herrerne flere gange har nydt
godt af, at både Steen Andersen og ”selvfølgelig”
Oskar Kragegaard stadig kan gøre sig gældende
på herreholdet og flere gange har hjulpet i
kampene.
Vi har stadig godt gang i vores børn, som træner
fast om tirsdagen. Det er fantastisk at se dem,
samt at vi forhåbentligt kan blive ved. Ungerne
er godt anført af Mette Gerber, som står for de
helt små, samt Frederik Hansen, som varetager
de lidt større.

Alt i alt positive takter fra håndboldafdelingen.
Det er dejlig for håndboldafdelingen, igen
at se det hele blomstre og sprede sig. Vi har
naturligvis stadig en masse udfordringer, men
det er som om, at flere og flere tilbyder deres
hjælp. Som nævnt i tidligere indlæg er der efter
Martin Sørensens tilgang som dametræner i
klubben virkeligt kommet skred i mange ting og
specielt spillertilgang.
En af de damespillere, som er kommet til er bl.a.
Mette Gerber, som har ydet en kæmpe indsats
på mange områder bl.a. børnehåndbolden og
i forbindelse med Bøgebjergfesten. Frederik
Hansen, som ligeledes er håndboldens mand
i sponsorudvalget, står også for træningen
af de ældre børn, ligesom han styrer
dommerbordsvagter, klargøring af dommerbord
og lignende. Alle yder mere og mere, og det gør
altså, at det hele går op i en højere enhed.
Vi håber meget på, at folk vil fortsætte med at
komme op og bakke de lokale piger og drenge
op til kampene. Og skulle der gå nogen rundt
derude, ung som gammel, som har mod på at
træne lidt håndbold, så kig op og prøv det, eller
få en snak med en af trænerne.
Til sidst en stor tak til verdens bedste
halinspektørpar, Birgitte og Stig, som med deres
gode humør og måde at være på, gør det sjovt
og fedt at opholde sig i hallen til træning og til
kamp
Vi ses i Bøgebjerghallen

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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Dagplejen siden sidst
I
november
afholdt
vi
juletræsfest
i
Bøgebjerghallen. Vi var omkring 90 børn,
forældre og bedsteforældre.
Vi havde et par rigtig hyggelige timer med
Lucia, dans omkring juletræet, julemænd og
nissebørn kom med godteposer, som var givet
af Dagli’Brugsen Vester Aaby. Juletræet havde
vi fået af Lysbjerg B. B. Tak til begge givere.
Stig og Birgitte havde sørget for gløgg, saft og
æbleskiver.

Den 13. december havde vi besøg af elever
fra STU – Idrætsefterskolen Ulbølle. De unge
mennesker havde haft en del teori om leg og
idræt for børn fra 0-3 år som de afprøvede på
vores børn med stor succes.
I disse dage nyder vi sneen, der bliver rigtig
kælket på den store bakke, der er på legepladsen
over for Præstegården.
Det næste vi ser frem til er fastelavn i
Bøgebjerghallen.
Dagplejen i Vester Aaby har fået en hjemmeside
www.vesteraabydagpleje.weebly.com
Information herom er bl.a. hængt
Bøgebjerghallen og Dagli’ Brugsen.

op

i

Alle er velkommen til at gå ind og kikke og skulle
der være forældre der ønsker mere info, er de
velkommen til at kontakte os via denne side.
Hilsen Pernille, Lene, Jette og Jytte
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BØGEBJERGHALLEN
afholder
generalforsamling
mandag den 25. marts 2013
kl. 19.30 i Bøgebjerghallen
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Bestyrelsen
Hjertestarterforeningen begyndte det nye år
med at afholde det første kursus i livreddende
førstehjælp.
16 personer deltog onsdag den 23. januar
2013 på Bøgebjergskolen. Bestyrelsen og 11
førstehjælpere fra de 3 lokalområder deltager.
Der bliver efterfølgende lavet en SMS tjeneste
af akuthjælpere.
Når økonomien tillader det, bliver der udbudt
flere kurser.

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

Hjertestarterforeningen tegner medlemskab for
2013 til en pris a 100 kr. for enlige og 150 kr.
pr. par.
Hjertestarterforeningen er meget afhængig af
lokalbefolkningens medlemsbidrag, for at kunne
vedligeholde og forsikre de 4 hjertestartere.
Medlemskab
opnås
ved
indbetaling
på
foreningens konto reg.nr. 0828 konto nr.
0003330001 eller ved henvendelse til Merete
Hjort Pedersen på mobil 22 73 49 04. HUSK
angivelse af navn og adresse ved indbetaling.
Når indbetaling er registreret, vil man
efterfølgende få tilsendt et medlemskort, som
skal benyttes ved generalforsamlingen, der
afholdes onsdag den 10. april 2013 kl. 19.30 i
Abildhuset, Præstegårdsvej 12, Vester Aaby.
Vester Aaby, Aastrup og Pejrup
Hjertestarterforening
Merete Hjort Pedersen, formand
Alice Pedersen, sekretær
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Lundely Glas
Smykker & brugskunst

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

Værkstedet er åbent efter aftale ‐ Bestillinger modtages ‐ Kurser

Så inviterer Bøgebjerg Idrætsforeningen igen til

Bøgebjergfest
den 16. og 17. august 2013
Vi vil have sponsorcykelløb, høvdingebold,
legeområde, fællespisning, musik og dans, samt
diverse andre tiltag, nye som gamle.
Som det ene nye ved festen, vil Bøgebjergskolen
stå for fredagshyggen med vore børn.
Vi her i Bøgebjerg Idrætsforeningen ønsker
at gøre det til mere af en byfest, og vil derfor
gerne have støtte og hjælp fra andre, der kunne
tænke sig at bidrage til arrangementet.

at hjælpe med forskellige småting, eller måske
være med i vores festudvalg. Alle hjælpende
hænder modtages med stor tak. 
Kunne du tænke dig at være med til at gøre
byfesten til en fest på tværs af generationerne,
så ring til Susanne Schnell på 2020 4104
og fortæl hvad du kunne tænke dig at bidrage
med….. eller hør hvad vi mangler….
Vel mødt til festen.
Vi glæder os til at arrangere et brag af en fest
for jer.
Bøgebjergfestens Festudvalget.

Det kan være at tage en bar vagt, at være med til

Av min nakke!

Zoneterapi & Massage

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

Vær god ved dig selv!

Rolighedsvej 27, Vester Aaby · Tlf. 6261 6727 · Mobil 2924 3202 · www.ullapoulsen.dk
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Bøgebjerg Lokalråd
Refleksioner fra et år der svandt og
fokus på det nye der kommer.

Ikke at forglemme dagplejerne, som forrige år
søgte fonde og fik indkøbt ”dagpleje”-cykler.

Når man ser tilbage på 2012 kan man kun
glæde sig over alle de tiltag, der foregår i vort
lokalsamfund.

Det er derfor ildsjæle, der er med til at gøre vort
samfund til det skønne sted det er.

I det forløbne år er der i Bøgebjerg Lokalråds
område Vester Aaby, Aastrup og Pejrup af
ildsjæle taget initiativ til- og indsamlet store
beløb til hjertestartere. Forløbet blev fuldendt
med indsamling af ca. 130.000 kr., indkøb af
4 hjertestartere med fremtidssikrede skabe
og oprettelse af en Hjertestarterforening, som
sørger for afholdelse af kurser og lignende.
Der blev også samlet penge ind til indkøb af
stænger og flag til en flagalle. Vejdirektoratet
donerede ”hullerne”, og i dag har vi en flot alle’.
Der er søgt fondsmidler til indkøb af trailer og
dette er også i hus.
Der blev arrangeret et stoleløb med det formål at
indsamle midler til indkøb af nye stole til hallen.
Der blev løbet så mange kilometer, at alle de
ønskede stole blev indkøbt og et overskydende
beløb blev doneret til Hjertestarterforeningen.
Lokalrådet søgte Naturstyrelsens Familiefond til
forbedring af skov-/vandreturen og fik bevilget
to borde-bænkesæt til udsøgte vandreruter.
Den Røde Tråd ved Bøgebjergskolen søgte og fik
flere udendørs fitnessredskaber.
I Vester Aaby blev langt over 100 husstande
tilsluttet fibernet, og der arbejdes på at få det
med i Aastrup og Pejrup.
Vi har en særdeles aktiv Pensionistforening.
Foruden fysisk aktivitet ser vi nu også samarbejde
med skolen om IT undervisning af ældre, men
absolut novicer på IT området. Undervisningen
varetages af elever fra 6. klasse, der jo har
computerbegreber og internetvaner inputtet
med modermælken.
Vi har Bøgebladet som er en vigtig tråd til at
informere og holde sammen på et lokalsamfund.
Hjemmesiden kører igen og vi kan glæde os
over flere og flere besøg på siden.
Vi har Lysbjergparkens venner og hele vort
aktive idrætsengagement.
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Udbedringen af hærværket på Abildhuset i
Vester Aaby var et halvt år undervejs før det blev
lavet. Det var så kun den indvendige del. Den
udvendige del hvor vinduerne og dørfyldninger
er dækket af plader afventer stadig udbedring.
Det er dog lovet lavet i nær fremtid.
I forbindelse med regentparrets besøg i Fåborg,
og Prins Henriks besøg hos Konnerup, nåede vi
at montere en halv flagallé i Vester Aaby.
Borgmesteren
efterlyser
frivillighed
og
borgerengagement. Kære Hans Jørgensen.
Hvis ikke der var frivillighed og engagement i
lokalområderne ville det se sort ud.
I det nye år har vi mange ideer og forslag til
at gøre vort område både mere attraktivt for
tilflyttere og bedre at bo i.
Vi mangler ”huller” i Aastrup og Pejrup, så
de også har mulighed for lån af alléen Vi har
tegninger til at ligge på en forskønnelse af den
gamle losseplads. I 4 år har vi rykket for status
på pladsen. Vi får ved henvendelse til kommunen
løfter og lovning om tilbagemeldinger, som
aldrig kommer.
Genbrugspladsen blev lukket – skal den bare
ligge der. Nej - Der kunne være minigolfbane –
hockeybane eller lignende.
Vore børn og børnebørn skal have en positiv, god
og tryg fornemmelse af at bo i et lokalområde
yderst i kommunen, hvis vi skal se dem igen
efter uddannelse andre steder.
Borgmesteren har i pressen ofte brystet sig
af lokalrådene, men han bruger dem ikke.
Vi vil have møder med politiske udvalg, så vi
har klare politiske udmeldinger, i stedet for
dunkle henholdende svar fra embedsmænd. Vil
politikerne lokalområderne?
70 % af FMK’s borgere (læs vælgere) bor
i kommunens landdistrikter. Det er helt
uacceptabelt at disse borgere den ene gang
efter den anden bliver beskåret på både ydelser
og politisk bevågenhed.

KIRKEBLAD
Forår 2013

VESTER AABY KIRKE

AASTRUP KIRKE

Det nye menighedsråd

Nyt børnekor

Koncert
- Læs mere inde i bladet

Der sættes i disse år fokus på Folkekirken
og Folkekirkens fremtid.
Det er temaet i vinterens studiekreds i præstegården,
og det er temaet ved Forårsmødet
i Aastrup Forsamlingshus 4. april.
Folkekirken har også fået sit eget logo, der ses herover
i fastetidens lilla farve.

Årets konfirmander
Søndag den 7. april kl. 10.00 konfirmeres i Aastrup Kirke:
Henriette Sloth, Svendborgvej 292
Jonas Bruus, Svendborgvej 280
Søndag den 14. april kl. 10.00 konfirmeres i Vester Aaby Kirke:
Sille Elisabeth Christensen, Strandvejen 79
Trine Louise Christoffersen, Faurshøjvej 12
Peter Clausen, Munkeparken 11
Mikkel Bøgebjerg Hansen, Faurshøjvej 6
Anders Fauerby Jensen, Pottemagervej 7
Maja Schmidt Jensen, Pottemagervej 4
Michelle Johansen, Svendborgvej 445
Magnus Widriksen Jørgensen, Frisenvængevej 2
Andreas Lajer Mikkelsen, Strandvejen 18
Andreas Fabricius Nielsen, Krøllegaardsvej 10
Nina Amanda Pedersen, Bøgebjergvej 21
Tobias Tofte Rasmussen, Sølvbjergvej 6
Cecilia Bøje Skov, Frederiksbergvej 40
Jens Ravn Thyssen, Skovgaardsvej 12

Det nye menighedsråd

Konfirmation 2014
Der er også konfirmation til næste år:
Det bliver 27. april i Vester Aaby og 4. maj i Aastrup.

Kistebærerlaug
Gennem snart mange år har der været diskussion om, hvem
der egentlig i forbindelse med begravelser og bisættelser
havde ansvaret for, at kisten blev bragt ind i kirken forud for
handlingen. Problemet spidsede til, da Arbejdstilsynet i 2008
gik ind i sagen og fastsatte en øverste grænse for, hvor meget
gravere og gravermedhjælpere må løfte.
Menighedsrådet har været omkring mange løsningsforslag,
der indbefattede ramper og lifte. Sagen har dog nu
fundet en mindelig og salmonisk løsning, idet tidligere
menighedsrådsformand Niels Krogh tog initiativ til oprettelse
af et kistebærerlaug. Der var stor beredvillighed hos de
adspurgte, og der skal her lyde en stor tak for hjælpen. I
forbindelse med begravelser og bisættelser møder nu på skift
3 mand op og hjælper bedemanden med at bringe kisten på
plads i kirken.
Oprettelsen af kistebærerlauget blev markeret med en hyggelig
sammenkomst i konfirmandstuen 8. januar.

Det nye fælles menighedsråd for Vester Aaby og Aastrup
sogne er nu trukket i arbejdstøjet og opgaverne er fordelt. Det
første møde efter konstitueringen blev holdt den 8. januar,
hvorfra nedenstående billede stammer. Menighedsrådet
har nu fået sin egen rubrik på kirkernes hjemmeside
www.vesteraabyogaastrupkirker.dk – her kan man se
referat af møderne og dato for næste møde samt, hvordan
menighedsrådet har konstitueret sig.

Fra venstre: Ejnar Christoffersen, Helge Dahl Jensen, Holger Pedersen, Svend
Aage Tommerup (der i øvrigt forevigede stiftelsen til sognefilmen), Mogens
Lysholt, Niels Krogh, Halldor Sørensen, Anders Hansen, Niels Erik Thing.
I mødet deltog også graver Lene Caspersen og Tove Krogh.

Mindeord
Fra venstre: Jens Haastrup, Aastrup, Bent Møller, Vester Aaby, John Tornhøj,
Vester Aaby, Birgitte Hansen, Aastrup, Niels Erik Thing, Vester Aaby (formand),
Hans Beuschau, Aastrup, Thomas Ravn, Vester Aaby, Gunnar Møller, Aastrup.

Juledag 2012 døde Bente Hansen.
Der gik et chok gennem Vester Aaby, da det blev kendt,
at Bente ikke er mere. Hun var med sit lyse væsen og sin
utrættelige energi en ”institution” i byen i ordets bedste
betydning. Savnet er og vil vedblivende være stort.
Bente Hansen blev medlem af Vester Aaby menighedsråd
i år 2000 og var gennem årene formand for kirkeog kirkegårdsudvalg. Hun stod her for kontakten til
håndværkere i forbindelse med reparationsarbejder og
kom med mange gode ideer til forbedringer og ændringer.
Bente vil også blive husket for sin praktiske indsats ved
kirkekaffe, højskoleeftermiddage og andre arrangementer,
der krævede planlægning og håndelag.

Æret være Bente Hansens minde
Bente Hansen er i menighedsrådet blevet afløst af 1.
suppleanten Thomas Ravn, Vester Aaby.

4. maj
Nyt børnekor
i Vester Aaby kirke
Vi er meget interesserede i at oprette et børnekor i tilknytning
til kirken. Til det skal vi bruge børn, som interesserer sig for
sang og musik. Det er ikke nødvendigt at have forudgående
kendskab til kor. Vi søger i første omgang børn på klassetrinene
0.-4. klasse. I koret kommer vi til at arbejde med musik, som
har tilknytning til kirken, men også andre ting. Med tiden er
der mulighed for at deltage i korstævner og tage på tur. At
synge i kor er en god udvikling for dit barn: udover at give
barnet glæden ved selv at lave musik, så skærper det også
barnets koncentrationsevne og fokus. Spørg dit barn, om
det har lyst til at deltage. Det er gratis at være med i koret.
Hvis barnet går på Bøgebjergskolen, kan det måske huske, at
organisten Kåre har været på besøg ved morgensang og lave
en lille introduktion.
For nærmere information kontakt organist Kåre Brønserud på
51949590 eller kpiano@gmail.com

Sidste år blev der afholdt gudstjeneste med efterfølgende
kirkekaffe 4. maj om aftenen i Aastrup Kirke. Det vil vi gerne
gentage i år ved at afholde søndagens gudstjeneste i Aastrup
lørdag aften kl. 19 og efterfølgende høre frihedsbudskabet
medens vi drikker kaffe i sakristiet i Aastrup kirke.

Kirke til tiden

– foredrag med Kaj Bollmann
Forårsmøde i Aastrup Forsamlingshus
4. april kl. 19.30.
I 2009 udgav Kaj Bollmann debatbogen
”Kirke til tiden – visioner for en
folkekirke i forandring”. Han beskriver,
hvordan folkekirken altid har udviklet
sig i forhold til skiftende livsformer
i samfundet og taget den folkelige
baggrund alvorligt. Det skal den også
gøre i dag, hvor mennesker lever helt
anderledes end for bare 50 år siden,
siger han. I foredraget giver han en række
eksempler på udviklingen og bud på, hvordan man kan tage
den alvorligt i kirken.
Kaj Bollmann var indtil 2010 generalsekretær i Kirkefondet,
som rådgiver menighedsråd og præster bl.a. om udvikling af
nye arbejdsformer i kirken. Nu er han sognepræst i Jyllinge
ved Roskilde fjord. Kaj Bollmann har endvidere holdt sin
barndoms sommerferier i Aastrup.

Musikledsagelse ved
gudstjenesterne langfredag
Gudstjenesten langfredag er en såkaldt liturgisk gudstjeneste,
hvor vi på prædikenens plads vil høre beretningerne om
tilfangetagelsen og korsfæstelsen af Jesus.
Til at understøtte dagens tema får vi besøg af to strygere. Det
er Emilie Spanget på violin og Lotte Ørtoft på cello. De to
piger har tidligere medvirket ved flere af kirkens gudstjenester.
Strygernes fint resonerende klang er med til at give
gudstjenesten et andægtigt og stemningsfuldt præg, som hører
dagen til. Der spilles musik, som har noget med dagens tunge
tema at gøre og som passer dertil i stemning.

Koncert med Vox Aros
Vester Aaby kirke 2. marts kl. 16.00.
Vox Aros, der har base i Aarhus, består udelukkende af
mandsstemmer. Et sådant kor kan noget helt specielt med
klangen, noget som et blandet kor eller et pigekor ikke kan.
Mændenes stemmer smelter sammen i en smørblød balsam
for sindet, og giver lytteren en følelse af tryghed og ro. Vox
Aros har eksisteret siden 2003, og er et dygtigt og velklingende
kor på et højt niveau både klangmæssigt og musikalsk.
Koret synger både verdslig og kirkelig musik. En af årets
tilbagevendende traditioner er en rundtur på Skanderborg
festival med små koncerter. Til koncerten i Vester Aaby synges
en blanding af de to genrer med hovedvægt på den kirkelige.
Det hele finder sted lørdag d. 2. marts kl. 16.00 i Vester Aaby
kirke og der er gratis entré. Entréen er inklusiv efterfølgende
kaffe i våbenhuset. Velkommen til en unik koroplevelse.

Kirketider Forår 2013
		Vester
Søndag den 17. februar
1.s. i fasten		
Søndag den 24. februar
2.s. i fasten		
Søndag den 3. marts
3.s. i fasten		
Søndag den 10. marts
Midfaste		
Søndag den 17. marts
Mariæ Bebudelse		
Søndag den 24. marts
Palmesøndag		
Torsdag den 28. marts
Skærtorsdag		
Fredag den 29. marts
Langfredag		
Søndag den 31. marts
Påskedag		
Mandag den 1. april
2.påskedag		
Søndag den 7. april
1.s.e. påske		
Søndag den 14. april
2.s.e.påske		
Søndag den 21. april
3.s.e.påske		
Fredag den 26. april
Bededag		
Søndag den 28. april
4.s.e.påske		
Lørdag den 4. maj			
Søndag den 5. maj
5.s.e.påske		
Torsdag den 9. maj
Kristi Himmelfartsdag		
Søndag den 12. maj
6.s.e.påske		
Søndag den 19. maj
Pinsedag		
Mandag den 20. maj
2.pinsedag		
Søndag den 26. maj
Trinitatis		
Søndag den 2. juni
1.s.e.trin		
Onsdag den 5. juni
Grundlovsdag		
Søndag den 9. juni
2.s.e.trin		
Søndag den 16. juni
3.s.e.trin		

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”.
27. februar – altergang
27. marts – altergang (påske)
24. april
15. maj – altergang

Aaby

Aastrup

10.15		 9.00
9.00		10.15
10.15		 9.00
Ingen
14.00 Ole Buhl Nielsen
10.15		 9.00
9.00		10.15
19.00		16.00
10.30 lit.gudstj.		 9.00 lit. gudstj. Se omtale
9.00		10.15
10.15		 9.00
Ingen		10.00 konfirmation
10.00 konfirmation		Ingen
Ingen		14.00 Ole Buhl Nielsen
9.00		10.15
10.15		 9.00
Ingen		19.30 se omtale
9.00		Ingen
10.15		 9.00
9.00		10.15
10.15		 9.00
9.00		10.15
10.15		 9.00
Ingen		10.15
17.00		Ingen
10.15		 9.00
14.00 Ole Buhl Nielsen		Ingen

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 friweekend 9.-10. marts,
21.-22. april og 15.-16. juni.
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: Niels Erik Thing, Svendborgvej 383, 5600 Faaborg, Tlf. 24 45 40 16
Kirkeværger: Vester Aaby: Bent Møller, Faurshøjvej 5, 5600 Faaborg, Tlf. 62 61 53 30
Aastrup: Jens Haastrup, Svendborgvej 284, 5600 Faaborg, Tlf. 62 61 58 45
Kasserer: Rasmus K. Rasmussen, Svendborgvej 301, 5600 Faaborg, Tlf. 62 61 64 48
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Gymnastik siden
Efter kalenderen nærmer tiden sig snart for
gymnastikopvisningen.
Søndag den 24. marts 2013 kl. 14.00
Entre 25 kr.
Vi håber på stor opbakning til denne dag.
Gymnastikopvisningen er som regel den sidste
træning på sæsonen, men ikke i Bøgebjerg IF’
gymnastik afdeling.
Vi har nemlig denne glæde at kunne meddele:
Du kan komme i sommerform sammen med
Cathrine G. Jensen, som danser Zumba frem til
sommer. Møde op i
Bøgebjerghallen onsdage kl.18.30 -19.30
Start 3. april 2013
10 gange for 300 kr.
Betaling over halbookning eller kontant

Du kan også komme i form sammen med
Line Rasmussen, som træner Aerobic, styrke,
Bøgebjerghallen torsdage 17.30-19.00
og tirsdage 19-20
Start 2. april 2013
10 gange for 300 kr.
Vil man gå begge dag koster det 450 kr.
Årsmødet blev afholdt den 10. januar 2013
kl. 20.00. 6 mennesker mødte op - 4 udvalgs
medlemmer og 2 instruktør.
Mødet forløb planmæssigt. Efter mødet blev der
serveret brød m/pålæg og kaffe, vi siger tak til
Stig for den gode forplejning.
Venlig hilsen
Gymnastikudvalget

MOGENS GREEN RASMUSSEN
TØMRERMESTER
Bøgebjergvej 39, Vester Aaby
5600 Faaborg
Mail: mogensgreen@hotmail.dk
TLF: 62631398 Mobil: 21485815
www.mogens-green.dk
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Nyt fra Volley Løb og gåhold
Et nyt år er godt i gang og vi har også dette
år været aktive både i træningen tirsdag og
fredag, men det er også i skrivende stund, en
kold dag sidst i januar, blevet til et par stævner.

Opstart af løbe- og gå-hold!

Den 6. januar var vi til et velbesøgt mix stævne
i Ringe med hele 15 hold!

Hold derfor øje med opslag rundt omkring i
byen, eller ring evt. til Pernille Rasmussen på tlf.
26 27 19 78.

Vi stillede med to hold og kom hjem med en
2. og 13. plads, efter god fight af begge hold.
Den 20. januar var vi igen i Ringe, denne gang
til et herre og dame stævne, og det gik godt
rigtigt godt.
Damerne, der vel at mærke kun stillede op
med 5 spillere vandt stævnet og det endda
selvom en kedelig skade stoppede Majbritt
inden sidste kamp.
Flot, flot fight af damerne.
Herrerne stillede med nye folk på flere pladser
alligevel lykkedes det meste og vi blev en flot
nummer to.

Vi starter op igen i marts, men endelig dato og
hold er i skrivende stund ikke fastsat.

Vi glæder os til at gense tidligere medlemmer,
men ikke mindst ser vi frem til at byde en masse
nye medlemmer velkommen til en aktiv og
spændende sæson.
Hilsen
Løbeafdelingen

Flag Allé

Et smukt og dejligt syn
i vores lokalsamfund!

Næste stævne er Fynsmesterskaberne i Mix
det glæder vi os til, vi har jo stolte traditioner
i den turnering.
Og ja, selvom det er frost og sne, mens jeg
skriver dette, så må vi til det.
Beach volley starter op sidst i april (lidt efter
vejret), men en ting ligger fast, vi spiller hver
tirsdag kl. 18.00 nede bag Bøgebjergskolen.
Så kom og vær med, også selvom du ikke har
prøvet det før, vi har jo nu to baner, så den ene
kan bruges til nybegyndere.
Håber vi ses.
På vegne af Volley
Michael Pasch

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)

Alt i tAg og fAcAdebeklædning
- Me
d øj
V. AAbY blik
e
e for
Mads Nielsen - Tlf. 2346 1600
blik
!
Se også www.v-aaby-blik-vvs.dk

20

Egnsfesten
Hvert år uddeles en del af overskuddet fra
Egnsfesten til idrætsgrenene i Bøgebjerg
Idrætsforening.
Fodbold-, gymnastik- og volleyballafdelingen fik
andel i overskuddet fra egnsfesten 2012.
På billedet repræsenterer Finn Steensen
og Christian Graff de tre afdelinger ved
overrækkelsen, som blev foretaget af Marianne
Steffensen fra Egnsfestudvalget.

HUSK sæt X i kalenderen til EGNSFESTEN 2013
Lørdag den 26. oktober 2013.

Dagli’Brugsen
Dagli’Brugsen
Vester Aaby
Vester Aaby

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

Svendborgvej 331, 5600 Faaborg
Telefon 62 61 59 09
Fax
62 61 59 39
Mobil
21 45 28 59
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Bøgebjerg Idrætsforening
indkalder til
Generalforsamling
Mandag den 18. marts 2013 kl. 19.00
i Bøgebjerghallens mødelokale
Dagsorden ifølge forretningsorden.
1. Valg af dirigent og referent
2. Formanden, samt udvalgsformændene aflægger beretning
3. Hovedkasserer fremlægger det reviderede regnskab
4. Valg, valgbar 18 år eller derover:
Formand 2 år
              Suppleant 1 år
              2 revisor, samt revisorsuppleant 1 år
5. Indkomne forslag
6. Eventuelt.
Indkomne forslag, som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest
25. februar 2013.
Hvert medlem har 1 stemme (også selvom man deltager i flere sportsgrene), og
stemmeret har alle på 16 år og derover, og under varetages retten af 1 forælder
eller værge.
Formand Britt Christoffersen, Faurshøjvej 12, Vester Aaby, 560 Faaborg

Industrivej 7, V. Aaby . DK-5600 Faaborg
Tel. +45 62 61 66 66 . Fax +45 62 61 66 36
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Bjarne Christiansen
Eskemosegyden 63
5600 Faaborg
Biltlf. 40 25 64 69
www.fvpc.dk
post@fvpc.dk

Varmepumper · Ventilationsanlæg · Klima- & køleanlæg

Vester Aaby Sogns Folkemindesamling
DVDer 1 & 2 - ”Landsbyliv i 70erne Vester Aaby
& Pejrup
DVDer 3 & 4 - ”Vester Aaby & Omegn 2011”
DVD’erne kan købes hos Vester Aaby Sogns
Folkemindesamling for kun kr. 75,00 pr. stk.!!!
Henvendelse til Gerda Nielsen på tlf.: 6261 5229
Når dette blad omdeles - har der været afholdt
den årlige generalforsamling (12. februar 2013)
i foreningen.
Gerda Nielsen viste en række luftfotos fra Pejrup,
og Vester Aaby.
Det drejede sig om årene 1939 - 1951.
Undervejs vil der blive kommenteret på de
enkelte huse og ejendomme.
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.
Kontaktperson til arkivet: Gerda Nielsen – tlf.
6261 5229 eller mail: vaarkiv@gmail.com
På bestyrelsens vegne
Birthe Banke
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Vester Aaby - Pejrup - Aastrup Pensionistforening
Juleafslutning
Et af pensionistforeningens højdepunkter, er
den årlige juleafslutning i Øster Skerninge
Forsamlingshus. Der er altid stor tilslutning –
denne gang var der 71 tilmeldinger.
Der var arrangeret bus med afhentning ved
bopælen, så alle kunne komme med.
Vi startede med eftermiddagskaffe, hvorefter det
store pakkespil gik i gang. Som sædvanlig var
der stor velvilje hos egnens erhvervsdrivende,
som sponsorerede de mange gaver til spillet.
Liselotte
Schaumann
underholdt
med
julemelodier og der blev sunget med, så taget
næsten løftede sig. Pastor Torkil Jensen læste
historier på fynsk, så selv fynboerne næsten
ikke kunne følge med.
Dagen sluttede med suppe og peberrodskød,
som kun Marianne kan lave det.
En stor tak til vore sponsorer:
Kig Ind
Aastrup Mølle
Lundely Glas
Damas
Ideal Line
Salon Miro
Velværehuset
Frost VVS

Gamskærgård Maskinstation
Fyns Varmepumpecenter
Christa og Finn Lyster Faaborg
Korsvejens Blomster
Aastrup Murer & Beton
Gartneriet Sloth Brdr. Sloth
Lysbjerg Turistværelser
Færgevejens Auto
Sydfyns Autocampere
Vester Aaby Maskinstation
Konnerup Chokolade
Vester Aaby Autoværksted
Vester Aaby El. Teknik
Ulla Poulsen Zoneterapi & Massage
Sparekassen Faaborg
Dagli’ Brugsen Vester Aaby
Hammer Hansen Faaborg
Vester Skerninge Bilerne
Mekaniker Hans Ejner Eriksen Vester Aaby
Tømrer/Bygmester Finn Juel Jørgensen
Birgitte og Stig Bøgebjerghallen
Tømrermester Kenneth Krogh
C. O. Elektronik
Murermester Palle Jensen V.Åby A/S
BJ Bogføring v/Bettina Jensen
Tømrermester Mogens Green Rasmussen
El-installatør Henning Madsen
Skovgårdens træ, jord og beton Bjarne Madsen
Ulbølle Tømreren v/Rene Rasmussen
Tømrermester Carsten Holm Rasmussen
Fodplejer Hanne Drost
Entreprenør Per Hansen

Billedet er fra den film, som Svenåge Tommerup optog til Folkemindesamlingen ved Pensionistforeningens
juleafslutning den 17. december 2012 i Øster Skerninge Forsamlingshus.
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Alle de flotte gaver, som vi havde modtaget fra vore sponsorer.

Generalforsamling Bøgebjerghallen
Fredag den 15. marts 2013 kl. 14-19

Cirkusrevyen Dyrehavsbakken
Fredag den 26. juli

Stolegymnastik Lysbjergparken
Mandage kl. 14-15
Sangaften Abildhuset Præstegårdsvej 12
Hver den 1. mandag i måneden
Gåture Abildhuset Præstegårdsvej 12
Onsdage kl. 9.30
Banko Bøgebjerghallen
Onsdage kl. 19
IT ”Kursus”
Tirsdage kl. 13.15-ca.15.00

En heldig
vinder

Krolf Abildhuset Præstegårdsvej 12
Starter igen sidst i marts hvis vejret tillader det
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Lokalområdet af igår

B 440

Foto fra 1925
Svendborgvej 419

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

Brugsen til højre,
Viggerslevs hus midtfor.
Faurshøjvej ud til Svendborgvej,
bagerst Svendborgvej 438
Alle oplysninger findes på arkivet i
Vester Aaby Sogns Folkemindesamling
Præstegårdsvej 12, Vester Aaby.

Vester Aaby Vandværk
www.vesteraaby-vand.dk
info@vesteraaby-vand.dk
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INFORMATION
Støt Bøgebjerg Idrætsforening

Bøgebjerg-vinen

tank med

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

kort

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

Vi nyder godt af
samarbejdet med
Dagli’Brugsen Vester Aaby,
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
Kristian Frøsig Graff, fodbold, Svendborgvej 372, Vester Aaby
29 82 75 81, Graff.Kristian@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 maj.
Indleveringsfrist for stof til redaktionen er 17. april 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

FEBRUAR

14.03.2013 kl. 19.20
Håndbold - Hjemmekamp
Bøgebjerghallen

04.04.2013 kl. 19.30
Forårsmøde
Aastrup Forsamlinghus

15.03.2013 kl. 14.00
Pensionistforen. Generalfors.
Bøgebjerghallen

06.04.2013 kl. 10-12
Folkemindesamlingen
Præstegårdsvej 12

17.03.2013
Volley - Mixstævne
Bøgebjerghallen

07.04.2013 kl. 10.00
Konfirmation
Aastrup Kirke

18.03.2013 kl. 19.00
Bøgebjerg IF Generalforsamling
Bøgebjerghallen

08.04.2013 kl. 19.30
Spillegilde
Aastrup Forsamlinghus

19.03.2013 kl. 19.20
Håndbold - Hjemmekamp
Bøgebjerghallen

10.04.2013 kl. 19.30
Hjertestarterforen. Generalfors.
Abildhuset, Præstegårdsvej 12

MARTS

21.03.2013 kl. 20.30
Håndbold - Hjemmekamp
Bøgebjerghallen

14.04.2013 kl. 10.00
Konfirmation
Vester Aaby Kirke

02.03.2013 kl. 10-12
Folkemindesamlingen
Præstegårdsvej 12

22.03.2013 kl. 18.30
Fællesspisning
Aastrup Forsamlinghus

17.04.2013
DEADLINE
BØGEBLADET

02.03.2013 kl. 16.00
Koncert
Vester Aaby Kirke

24.03.2013 kl. 13.30
Gymnastikopvisning
Bøgebjerghallen

24.04.2013 kl. 19.00
Lokalrådsmøde
Præstegårdsvej 12

03.03.2013 kl. 13.30
Håndbold - Hjemmekamp
Bøgebjerghallen

25.03.2013 kl. 19.30
Bøgebjerghallen Generalfors.
Bøgebjerghallen

Ultimo april
Beach Volley - opstart
Bag Bøgebjegskolen

04.03.2013 kl. 19.30
Spillegilde
Aastrup Forsamlinghus

27.03.2013 kl. 19.00
Lokalrådsmøde
Præstegårdsvej 12

MAJ

10.03.2013 kl. 12.00
Håndbold - Hjemmekamp
Bøgebjerghallen

Ultimo marts
Løb og gåhold - opstart
v/Bøgebjerghallen

11.03.2013 kl. 19.30
Generalforsamling
Aastrup Forsamlinghus

APRIL

20.02.2013 kl. 14.30
Højskoleeftermiddag
Vester Aaby Præstegård
23.02.2013
Badminton - Stævne
Bøgebjerghallen
24.02.2013 kl. 11.00
Håndbold - Hjemmekamp
Bøgebjerghallen
27.02.2013 kl. 19.00
Lokalrådsmøde
Præstegårdsvej 12
27.02.2013 kl. 19.30
Salmesangsaften
Aastrup Kirke

12.03.2013 kl. 20.30
Håndbold - Hjemmekamp
Bøgebjerghallen
13.03.2013 kl. 14.30
Højskoleeftermiddag
Vester Aaby Præstegård

02.04.2013 kl. 17.30
Aerobic - sommersæson
Bøgebjerghallen
03.04.2013 kl. 18.30
Zumba - sommersæson
Bøgebjerghallen

04.05.2013 kl. 10-12
Folkemindesamlingen
Præstegårdsvej 12
04.05.2013 kl. 19.00
Aften-gudstjeneste
Aastrup Kirke
05.05.2013 kl. 19.30
Spillegilde
Aastrup Forsamlinghus
29.05.2013 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

