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Formanden har ordet.

Ja -  så blev det alligevel mig, der skulle skrive 
dette indlæg som formand.

Det er naturligvis en ære, at medlemmerne 
stadig ønsker mig som formand, selv om det nok 
også skyldes, at der ikke var andre, der ønskede 
posten. Årsagen til at jeg i første omgang ikke 
ønskede at fortsætte som formand, var blandt 
andet på grund af mit helbred, og at jeg derfor 
ikke selv synes, jeg yder det optimale på posten 
som formand. Men nu har jeg sagt ja til endnu 
en periode, og jeg vil gøre det så godt jeg kan.

Lige nu sidder jeg på terrassen og skriver dette 
indlæg. Det blæser godt nok en smule, men 
solen skinner, og det er bare om at nyde hvert 
et strejf fra solen. 

Det gælder naturligvis også meget for de 
udendørs sportsgrene, som nu er kommet rigtig 
godt i gang. Selv om disse sportsgrene dyrkes 
af et folk, som sætter sig ud over vejrets luner, 
om det sner, regner, stormer eller skinner fra en 
skyfri himmel, så får vi disse udøvere af se.  

Ja fodbolden er jo ikke til at hamle op med. De 
har jo været der hele vinteren også. Det er en 
fornøjelse at se alle de som ønsker at deltage, 
både i fodbold og løb. Før vi får set os om er 
volley også kommet ud i sandet -  nu på 2 baner.

Men helt færdige i hallen er vi jo ikke i år. 

Håndbolden har trænet lidt endnu, og 
gymnastikken giver den gas med deres hold, 
som faktisk her efter gymnastikopvisningen 
har fået mere end 25 flere på de 2 hold, der er 
fortsat. Super flot. 

Jeg var selv tilstede i hallen til opvisningen, 
og jeg må sige, at det var med en vis stolthed 
jeg kiggede på. Jeg havde været til en anden 
opvisning i en større naboby dagen før, og selv 
om jeg er formand, og nok har et blik for vores 
eget, så vil jeg alligevel sige, at de kunne ikke 
måle sig med de udøvere, som var på gulvet i 
vores hal. De havde godt nok flere børnehold, 
og der var også et hold voksne på gulvet,  men 
de var ikke så mange og modige som vores 
voksenhold. Godt gået til de voksne gymnaster, 
som godt tør stå frem og vise, hvad de kan og 
vil!

En helt ny start er også ved at skulle præsenteres 
i hallen. Nemlig et stort ønske fra borgerne om at 
få nogen spinningcykler, og som ønsket så gjort. 
Vi har købt en masse cykler og der er allerede 
folk som har meldt sig som instruktører. Så når 
de lige om lidt har været på uddannelse,  starter 
de nye hold. Se også gymnastikkens indlæg.

Tak for jeres tillid og valget.
Britt Christoffersen
Formand  

Hele familiens Frisør
Tlf. 62 61 54 54

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

Vester Aaby Inst. Forretning

v/ Annette Boock
Svenborgvej 329 - Aastrup
5600 Faaborg

Tlf.:  62 60 22 98
Mobil:  20 76 73 75
Mail:  annetteboock@gmail.com
Cvr.:  29 04 87 70 www.lundelyglas.dk

Industrivej 7, V. Aaby . DK-5600 Faaborg
Tel. +45 62 61 66 66 . Fax +45 62 61 66 36
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Her er lidt nyt fra os dagplejere i Vester Aaby.

Den 14. februar holdt vi fastelavnsfest for 
dagplejebørnene i Bøgebjerghallen. Alle var 
klædt ud og var rigtig fine. Da der endelig gik 
hul på tønden, var den fuld af popcorn -  til stor 
glæde for alle børn.

Vi har i heldagslegestuen haft besøg af 
talepædagog Laila Grønning. Det var dejligt at 
få genopfrisket vores viden om småbørns sprog.

Vi er også stadig i fuld gang med vores projekt 
”Bevægelse i dagplejen”. Børn og dagplejere 
nyder at komme i hallen, hvor vi rigtig kan tumle 
på det store halgulv.

Torsdag den 11. april holdt vi heldagslegestue i 
hallen. Tak til Stig for at det kunne lade sig gøre, 
og tak til vores forældre som satte barnevogne 
op til os om morgenen. Om eftermiddagen kl. 
15-16 kom forældrene og var med til at lege på 
de motorikbaner, som vi havde lavet sammen 
med børnene om formiddagen.

Det var dejligt at se så mange forældre, som tog 
sig tid til at se, hvad vi laver med deres børn. 
Det var en rigtig god dag for alle, og forældrene 
fik nogle godt trætte børn med hjem.

Vi skal have vores årlige dagplejedag onsdag 
den 8. maj, hvor dagplejerne fra Svanninge, 
Falsled, Millinge og Korinth kommer over til os i 
Bøgebjerghallen.
Vi har fået elever og lærere fra STU 
Idrætsefterskolen i Ulbølle til at komme igen og 
lave motorik med os, og det glæder vi os meget 
til.

Nu er foråret på vej og vi kan komme i skoven 
igen. Det bliver dejligt at tumle derude på de 
store bakker.

Hilsen Jytte, Lene, Pernille og Jette. 

Dagplejen siden sidst
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   Nyt fra Løbeklubben! 

 

 

 
 
 
 
 

Så er vi igen i gang med både løbe- og gå-hold. 
 
Hver mandag starter vi kl. 18.00 fra Bøgebjerghallen med let fælles opvarmning. 
Derefter går man til det hold, som man har lyst til denne dag. Mange mødes også om 
onsdagen, men som regel uden træner.  
 

Der kan vælges imellem følgende: 
 

Gå-hold: Vi går i ca. 45 – 60 min. i raskt tempo. 
 

Løb: 
Hold 1 Begynder: Fra 0 til 5 km / 30 min. over 12 uger med fortsættelse i efteråret. 
Hold 2: Vedligehold af 5 km / 30 min. 
Hold 3: Øg distancen fra 5 til 10 km 
Hold 4: Vedligehold af 10 km 
Hold 5: For dem der har halvmaraton som mål. 
 
Vi deltager også i flere forskellige løb og arrangementer, hvor klubben ofte bidrager 
økonomisk. 
 

Læs mere på www.boegebjerg-if.dk under løb eller kontakt Pernille på tlf. 2627 1978. 
 

Vi er nu en del medlemmer – men vil gerne være flere. Så vi håber at byde nogle nye 
ansigter velkommen.  

Se også www.v-aaby-blik-vvs.dk

Alt i tAg og fAcAdebeklædning
V. AAbY blik
Mads Nielsen - Tlf. 2346 1600

- Med øje for blik!

- Med øje for blik!
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Det er et stykke tid siden, at der i Bøgebladet 
har været indslag fra bestyrelsen i Pejrup 
Forsamlingshus. Så hermed lidt fra vores del af 
egnen.

Vores forening ”Pejrup Forsamlingshus” er 
medlemmer omkring vores forsamlingshus. 
Foreningen står for udlejning af vores fine 
forsamlingshus, men er samtidig en samlende 
forening for Pejrup og omegns beboere. 

I og omkring forsamlingshuset holder vi 
forskellige arrangementer blandt andet: 
• Fællesspisning
• Sankt Hans arrangement
• Affaldsindsamling
• Rengøringsdage
• Julehyggedag
• Foredrag
• Børneforestillinger
• Loppemarked 
og så selvfølgelig den årlige generalforsamling. 

Billedet er fra børneforestilling i vinter med Cirkus 
Flamme 

Vi har vores egen hjemmeside www.pejrup.dk 
her kan du finde information om udlejning og en 
masse andet. Se også info i glasmontre i Pejrup 
samt opslag i Brugsen, i skolen og i børnehaven.

Udlejning kontakt Bo Bech Rasmussen tlf. 23 47 
47 59 eller 60 17 51 90

Loppemarked bliver i år lørdag den 14. 
september 2013 kl. 10-15. Har du effekter til 
vores loppemarked, så kontakt også Bo Bech 
Rasmussen.

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

MOGENS GREEN RASMUSSEN
TØMRERMESTER

TLF: 62631398  Mobil: 21485815

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

www.mogens-green.dk

Pejrup Forsamlingshus
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Hjertestarterforeningen 
Vester Aaby, Aastrup og Pejrup

Kære medborger, har du husket 
at indbetale dit kontingent for 2013?

Kontingent for par = 150.- kr.

Kontingent for enlige = 100,- kr.

Beløb kan indbetales til Sparekassen Faaborg: 
Reg.nr. 0828 - konto nr. 0003330001 eller til 
formand Merete Pedersen, Pejrup.

Med håbet om at I vil støtte projektet 
”Hjertestarter” i lokalområdet, ser vi frem til 
at modtage Jeres indbetaling. Vi forventer, at 
rigtig mange medlemmer vil bakke op om det 
fortsatte arbejde i Hjertestarterforeningen.

Hjertestarterforeningen har netop afholdt sin 
første generalforsamling med deltagelse af 
15 medlemmer, der havde en god og debatrig 
aften. Det er to år siden, at Lokalrådet fik den 
gode ide, at der skulle opsættes Hjertestartere, 
hvis den nødvendige kapital kunne rejses. Fire 
Hjertestartere blev sat op i juli/august 2012, og 
i februar 2013 var en hjertestarter i brug for 
første gang, med et positivt resultat for den 
berørte person, som har det godt i dag.

Foreningen arbejder på at skaffe penge til 
at afholde det næste kursus i ”Livreddende 
Førstehjælp” og flere kursus efter behov. Mange 
medlemmer skulle gerne have et kursus i denne 
vigtige færdighed, så hurtigt det er muligt. 
Kurset vil blive annonceret bl.a. i Bøgebladet og 
diverse dagblade. 

Tilmelding til kursus i ”Livreddende Førstehjælp”, 
kan ske til Merete Pedersen, Pejrup på tlf. 22 73 
49 04, eller mail: 1pedersen@mail.tele.dk efter 
princippet ”først til mølle”.

God sommer til alle borgere i Lokalområdet.

Merete Pedersen
Formand

TLF. 27 62 37 17

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

Vi tilbyder alt inden for...

v/ Kennet J. Krogh   www.kjk-tømrer.dk Varmepumper · Ventilationsanlæg · Klima- & køleanlæg

Bjarne Christiansen
Eskemosegyden 63
5600 Faaborg 
Biltlf. 40 25 64 69
www.fvpc.dk
post@fvpc.dk
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Årets Lokalsamfund 2013
 
Faaborg-Midtfyn Kommune har indstiftet 5 nye 
initiativpriser, som blev uddelt den 11. april 
2013 på Ryslinge Innovationshøjskole.
 
Som det har fremgået af dagspressen var 
Bøgebjerg Lokalråd som repræsentant for vort 
område indstillet til at modtage prisen som 
Årets Lokalsamfund 2013. Vi var indstillet af 
henholdsvis Hanne Borup og Birthe Tommerup.
 
Jeg var i Ryslinge for at repræsentere Bøgebjerg 
Lokalråd ved prisoverrækkelsen. Efter en kort 
præsentationsfilm med de 3 kandidater i finalen, 
Horne, Rolfsted og Bøgebjerg, blev vi kaldt på 
scenen, hvor Jim Lyngvild efter en kort tale om 
vigtigheden af at det er engagerede borgere i 
alle kommunens lokalsamfund, trak i kuvertens 
snor og afslørede, at BØGEBJERG LOKALRÅD fik 
prisen som årets lokalsamfund 2013, hvorefter 
der var diplom, blomster og en minifigur af Kjeld 
Moseholm.
 
Jim Lyngvild holdt herefter en - synes jeg - 
laang tale, hvor han brugte store dele af de to 
indstillinger til at rose vort område.
 
Det var en overvældende, men også ydmyg 
oplevelse at stå i spot- og blitzlys som 
enkeltperson for at modtage så mange roser på 
så kort tid på ikke bare Lokalrådets, men hele 
områdets vegne, idet der blev lagt stor vægt på 
mangfoldigheden af de mange gode tiltag vort 
lokalsamfund har båret præg af i det forgangne 
år.
 
Jeg er fuldt ud bevidst om at ikke bare Bøge-
bjerg Lokalråd, men også Bøgebjergskolen, 
Bøgebjerg Idrætsforening, Pensionistforeningen, 
Lysbjergparkens Venner samt en række personer 
har en vigtig andel i denne pris. Vi kan og skal 
ALLE være stolte over at vort område er blevet 
belønnet med denne pris, der viser at der for 
den enkelte ikke skal så meget til at gøre en 
indsats for at vort område bliver et fremragende 
sted at leve. Lad os sammen arbejde videre i 
den ånd.
 
Efter en vaklen imellem ’æres den der æres bør’ 
og ’ingen nævnt, ingen glemt’ har jeg valgt i 
flæng at liste de mange tiltag op, der er nævnt 
i de to indstillinger, men som der står i den ene 
indstilling: 
”Jeg har med vilje undladt at nævne navne 
på personer, da jeg ikke vil fremhæve nogle 
frem for andre. Jeg synes, at der er så mange 
mennesker, som gør en fantastisk indsats, som 
vi alle kan nyde godt af”.
 

• Fællesspisning med underholdning på 
Bøgebjergskolen

• Kreativ Cafe for piger i 4. - 6. klasse
• IT-hjælp til ældre i samarbejde mellem 

Pensionistforeningen og Bøgebjergskolen
• Renovering af legehuse med kunstneriske 

udsmykninger samt fremstilling af navneskilt 
til Bøgebjergskolen

• Den røde tråd - en sanse og aktivitetssti, med 
løbesti, motorikbane, 2 beachvolleybaner, 
petanquebane og starten på en fitnesspark.

• Indsamling til 4 hjertestartere og oprettelse 
af en Hjertestarterforening

• Stolesponsorløb til indsamling af midler til 
nye stole i Bøgebjerghallens Cafeteria

• Indsamling til og indkøb af flagallé, som 
er arrangeret i samarbejde med Vejdirek-
toratet i forbindelse med renovering af vejen 
gennem Vester Aaby

• Opstilling af bord-bænksæt ved Nab Strand 
og på Pottemagervej.

• Engagement i bevarelse af genbrugsplads 
med sikring af haveaffaldscontainer til følge

• Udgivelse af Bøgebladet, der dækker rigtig 
mange foreninger i området, samt skole og 
menighedsråd. Omdeles af frivillige.

• Fælles lejrtur for landsbyordningen Bøge-
bjergskolen inkl. børnehaven

• Bøgebjerg Lokalråds hjemmeside er ajourført 
og bestemt et besøg værd

• Abildhuset er på vej til renovering efter 
hærværk, og meget brugt

• Optagelse af videofilm fra området, der 
sælges til fordel for Folkemindesamlingen

• Lysbjergparkens Venner er meget aktive 
hjælpere omkring ældrecenteret

• Pensionistforeningen arrangerer vandreture, 
krolf, petanque, kortspil, sang, bankospil og 
udflugter

• Bøgebjerg Idrætsforening arrangerer udover 
masser af idræt også Bøgebjergfest i august 
og Egnsfest i oktober

• Børnehaven har igangsat et sprogudvik-
lingsprojekt samt et mindre biblioteksudlån 
for forældre og børn

 
I al beskedenhed: Jo, vi kan godt være stolte af 
at være borgere i et Forkantsområde af Faaborg-
Midtfyn Kommune.
 
f. Bøgebjerg Lokalråd
Niels Moritzen

Vester Aaby Vandværk

www.vesteraaby-vand.dk
info@vesteraaby-vand.dk



Bøgebjerg Lokalråd
Åbent hus i Abildhuset.

Præstegårdsvej 12, Vester Aaby
den 24. maj 2013 fra kl. 14 

For 20 år siden overtog Fåborg Kommune den 
gamle børnehave, og det gav mulighed for 
at ungdomsklubben, folkemindesamlingen, 
pensionistforeningen og lokalrådet kunne have 
aktiviteter i Abildhuset. 

Dette vil vi fejre med et åbent hus arrangement. 
Brugerne vil gerne præsentere Abildhuset og de 
aktiviteter der er i huset og på udenomsarealerne. 

Selve programmet for dagen bliver annonceret i 
Lokalavisen og ved opslag. Vi påregner udstilling 
ved lokale kunstnere, og der vil blive mulighed 
for at prøve nogle af aktiviteterne.
 
Vi vil også bruge dagen på at I borgere kan 
komme med forslag om sager, som lokalrådet 
evt. kunne tage op.

Artikel fra ”Den lille Avis”
  
Den hemmelige gæst var meget velkommen!
 
Flaglavet under Bøgebjerg Lokalråd var indkaldt 
til arbejdsdag den 23. marts for at tilsikre at alt 
var klar til en ny sæson, og alle havde givet tilsagn 
om at møde. Vinteren havde desværre ikke 
sluppet sig tag, hvorfor arbejdet blev udskudt 
til den 6. april. Den planlagte sammenkomst 
omkring Stigs fremragende æggekage i 
Bøgebjerghallen blev dog gennemført. Her 
blev der brug for en ekstra plads, idet filialchef 
Henning Damm fra Sparekassen Faaborg i 
Vester Skerninge lagde vejen forbi med kr. 
7.500 i kontanter til det fortsatte arbejde med 
Flagalléen. Bøgebjerg Lokalråd siger rigtig 
mange TAK for påskønnelsen. Flagalléen kommer 
i brug næste gang den 14. april (Konfirmation), 
og der er allerede 2 bestillinger i maj måned. 
Dagli’ Brugsen i Vester Aaby vil fremover skilte 
med årsagen til at flagalléen er i brug. Som det 
fremgår af Bøgebjerg Lokalråds hjemmeside: 
www.boegebjerg-lokalraad.dk, kan flagalléen 
bestilles ved henvendelse til Niels Moritzen på 
tlf. 20 44 80 84.
 
Med venlig hilsen
Bøgebjerg Lokalråd
Niels Moritzen

På billedet herunder ses det samlede flaglav og 
filialchef Henning Damm Sparekassen Faaborg,
Stående fra venstre: Per Jørgensen, Niels Moritzen, 
Filialchef Henning Damm Sparekassen Faaborg, Per 
Corneliussen, Niels Henning Larsen
På hug fra venstre: Halldor Sørensen, Lars Bo 
Biilmann, Svenåge Tommerup, Kenneth Simonsen og 
Ole Simonsen
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Nyt tiltag fra gymnastik afd.  
 
Så sker det vi kan nu tilbyde 

indoor cycling 
 

8 instruktører 
er klar til 
at gi’ dig: 

 
En fed  

forbrænding 
og god kondi. 

 
 

Pris: 150 kr./md. 
 
 
 
 

Opstart: hold øje med nyhedsbrevet, opslag i 
hallen og hjemmesiden www.boegebjerg-if.dk. 
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Så er sæsonen ved at lakke mod enden. De 
sidste hold der er i gang med sommer træning, 
slutter af den 5 og 6 juni.

Det har været en rigtig god sæson med mange 
nye mennesker, og nogen kommer fra de 
omliggende byer.

Der har været mange events i hallen og der 
vil komme flere, selvom sæsonen er slut. 
Det vil blive sendt som nyhedsbrev, opslag i 
hallen, og på facebook og selvfølgelig på vores 
hjemmeside.

Den 24 marts kl. 14 var der indmarch i Bøgebjerg 
hallen til gymnastikopvisning. Der var ca. 225 
mennesker samlet inkl. gymnaster. 
Alle hold gav den gas, og publikum havde en 
hyggelig eftermiddag, hvor nogen var heldige 
at vinde fine sponsorgaver fra Dagli’ Brugsen, 
Konnerup & co, Finn’s Maskinudlejning i Aastrup, 
Nygaard sko i Faaborg, og gymnastik afd.. 

Der blev sluttet af med uddeling af fine buketter 
til alle instruktører som var sponseret af Brdr. 
Sloth i Aastrup. Mange TAK til alle sponsorerne.

Som noget nyt i år var der en fotograf under 
hele opvisningen. Det var Knud Westdorf som 
havde tilbudt at tage billeder.

Vi Siger Mange Tak for de fine billeder, de 
er helt fantastiske.

Jeg kan her oplyse, at han har billederne i høj 
kvalitet liggende som man kan købe på en cd 
eller USB-pen. 
Kontakt Jette Steensen 61 167 965 hvis man 
ønsker dette.

Hvis man vil se billederne kan man gå ind på 
vores hjemme side Boegebjerg-if.dk - klik 
på gymnastik afd. - klik på galleri og klik på 
gymnastikopvisning 2013

God fornøjelse!

Herunder ses Mikkel Bruus fra springholdet.

Gymnastik siden
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Nyt fra håndboldafdelingen
En lang, men god sæson er nu overstået. Vi 
kan som afdeling se tilbage på en sæson, hvor 
der igen har været spillertilgang på dame- og 
herresiden, samt hvor vi igen har haft succes 
med vores børnehåndbold.

Det er længe siden, at de igennem flere sæsoner 
har gået fremad mht. spillertilgang. Vi håber 
meget det fortsætter

Vores damer har igen i år udmærket sig, idet 
de igen blev Fynsmestre, ligesom de vandt et 
stævne i slutningen af sæsonen. Utroligt flot 
og godt gået af dem alle. Deres træner Martin 
Sørensen har igen i år ydet en ”jætte-indsats”, 
godt hjulpet af holdleder Ketil Carstensen. 
Deres engagement er unikt, og det er med 
glæde vi kan meddele, at Martin fortsætter som 
dametræner næste år.

På herresiden er der også fremgang at spore. 
Der var tilgang af en enkelt spiller denne sæson, 
men lidt er jo også godt, og vi håber endnu flere 
kommer til. 
Thomas Johnsen og Mikkel Steffensen har 
delt trænergerningen imellem sig, hvilket har 
fungeret ok (godt hjulpet af Oskar Kragegaard 
og Steen Andersen). Men det er ikke en holdbar 
løsning på sigt. Vi leder med lys og lygte efter 
en ny træner, som kan tilføre noget ny energi 
på holdet. Vi har forskellige løsningsmodeller i 
tankerne, som vi forhåbentligt kan løfte sløret 
for i næste nummer af Bøgebladet.

Til sidst men ikke mindst skal alle vore 
fantastiske unger have et ord med på vejen. 
Det er dejligt at se alle de glade børn og deres 
forældre, og vi håber at fortsætte næste år. En 
kæmpe tak skal der lyde til Mette Gerber Jensen 
og Frederik Hansen, som har stået for træningen 
og planlægningen.

Som sagt en god sæson, som nu er slut. 
Tusind tak for opbakningen i hallen til alle 
hjemmekampene, tak til alle dem som hjælper 
i hverdagen og tak for et fantastisk samarbejde 
med Birgitte og Stig.

Vi ses til i Bøgebjerghallen til sæson 2013-2014

Træneren har ordet 

Jeg vil først starte med et tilbageblik til 2010, 
Bettina Jensen havde spurgt flere gange om det 
ikke var noget for mig at træne dame spillerne i 
Bøgebjerg if. Lysten var der, men jeg vidste ikke 
om det var noget for mig med ”Dame Spiller”.
Til det skal siges, at jeg på intet tidspunkt har 
fortrudt at jeg tog chancen.

Sæsonen 2010- 2011:
For lidt spillere til to hold, og for mange til et 
hold. Vi fik tingene til at lykkes og vi har spillet 
en godkendt sæson.
Sæsonen 2011-2012:
Vi får nok spillere til to hold, serie 3 holdet 
bliver nr.2 og serie 4 holdet bliver nr. 1 og bliver 
puljevinder og tilmed Fynsmestre  

Sæsonen 2012-2013:
1 halvdel var rigtig god, Serie 3 holdet var kun 
sølle 1 point fra at rykke i Serie 2. Vi sluttede 
a-point med to andre hold, så det var indbyrdes 
kampe og mål score, der afgjorte oprykningen 
Serie 4 holdet gjorde rent bord og vandt alle 
kampe i første halvdel og rykkede op i serie 3.    
Rigtig flot.
2 halvdel blev også rigtig god. Her var begge 
Bøgebjerg IF’s damehold kommet i samme 
række. Det var vi selvfølgelig ikke så glade for, 
men det blev til sidst en fordel for os. Vi blev 
pulje vinder med det ene hold og nr. 4 med det 
andet hold.
Det hold der blev puljevinder skulle til 
Fynsmesterskaberne. Her fik vi en absolut 
godkendt 2. plads. Det vil sige, at vi har det 
andet bedste serie 3 hold på Fyn. 
Rigtig Rigtig FLOT 
Samme weekend som Fynsmesterskaberne, 
havde vi et hold på Sjælland til et stævne i AB 
(Akademisk Boldklub) Derovre var pigerne også 
overlegne og vandt deres pulje og vandt også 
stævnet SUPER FLOT PIGER.    

Sæsonen 2013-2014:
Jeg har sagt ja tak til at tage en sæson mere, 
og jeg håber meget, at vi kan holde på mange 
af de spillere, der har været igennem de sidste 
sæsoner, men vi vil også rigtig gerne se nye 
ansigter.
Den nye sæson skal også bruges til at få 
implementeret øvelser til forebyggelse af skader 
og øvelser til styrke og stabilitet 
Sidst men ikke mindst Kom og vær med til 
håndbold, vi har det rigtigt sjovt.

Martin Sørensen, Dame træner 
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Dame Håndbold
Den første weekend i april blev en stor håndbold 
weekend for vores damehold. Der var både 
Fyns mesterskaber i serie 3 i Bogense samt en 
old girls turnering i København. Ugen forinden 
havde nu næsten givet træner Martin Sørensen 
grå hår. Der var flere afbud og da klubben ville 
få en bøde på 1000 kr. ved udeblivelse fra Fyns 
mesterskaberne, var det Martins opgave at få 
brikkerne til at falde på plads. Men med hjælp 
fra én spiller på ”barsel”, én med tømmermænd 
samt tre af de ”gamle”, som frivilligt gik med 
til at droppe kampene i København, lykkedes 
det klubben at stille med et hold til Fyns 
mesterskaberne. Første kamp mod Krogsbølle 
blev vundet, men i finalen var GOG for stor en 
modstander, og de hårdt kæmpende damer 
tabte desværre.

De tre ”gamle” spillere og Martin satte derefter 
kursen mod København for at mødes med resten 
af old girls damerne. Det er første gang, at 
vores damer har været med til denne turnering, 
men det bliver bestemt ikke sidste gang, for 
vi havde en super hyggelig tur med masser af 
håndbold og ikke mindst masser af hyggeligt 
samvær. Der skulle spilles to indledende pulje 
kampe og derefter en evt. finalekamp. Begge 
de indledende kampe blev vundet sikkert, og 
i finalen om den samlede første plads skulle 
Bøgebjergs damer møde et norsk damehold, 
som flere gange før havde vundet turneringen. 
Men de stakkels norske damer fik modstand 
som de nok aldrig havde fået før. For de mødte 
et stærkt forsvar som tog fat, en af de bedste 
forsvars kampe i hele sæsonen. Så efter 30 
minutter kunne Bøgebjergs damer juble med 
en sejr på 12-5. Sidst på eftermiddagen kom 
resten af holdet, og om aftenen var der fælles 

spisning i hallen med både norske fællessange 
samt levende musik. Søndag formiddag gik 
turen igen hjem mod Sydfyn. 

Nu er sæsonen for i år slut og vi vil gerne 
takke vores træner Martin Sørensen samt 
vores hjælpetræner Ketil Carstensen. Uden jer 
var det ikke blevet til en masse sjove timer i 
hallen, masser af vundne kampe, en 2. plads 
til de fynske mesterskaber eller old girls sejr i 
København. Vi ser allerede frem til august, hvor 
vi starter op i gen! Også en stor tak til Birgitte 
og Stig for de mange sjove timer i hallen, hvor I 
altid hygger om os. 

Børne håndbold
Børnehåndbolden i Vester Aaby har haft en 
fantastisk sæson. 23 børn i alderen 1½ - 6 år 
har siden august sidste år haft mange sjove 
timer i hallen. Hver tirsdag har vi leget og spillet 
håndbold en times tid. Efterfølgende har mange 
forældre benyttet sig af muligheden for nem 
aftenmad og været tilmeldt Stigs madordning, 
hvor vi hver tirsdag efter træning har spist 
Birgitte og Stigs fantastiske mad. Menuen 
har blandt andet stået på lasagne, hotdogs, 
frikadeller, spaghetti med kødsovs, risengrød, 
byg-selv-burger, pitabrød og meget mere. 

Sæsonens sidste træning lige inden påske bød 
på limborock, ballondans, gangnam style samt 
diskodans i cafeteriet. 

Vi håber, at ligeså mange børn vil lege/spille med 
igen til næste sæson, som vi forventer starter 
op i midten af august. Hold øje med sedlerne i 
børnehaven samt på ForældreIntra.

Hilsen Janni, Frederik og Mette



KIRKEBLAD
Sommer 2013

Koncert
- Læs mere inde i bladet

Grundlovsdag

VESTER AABY KIRKE

AASTRUP KIRKE

Hør fugletungers tusindfryd
fra morgen og til aften!
De kappes om at give lyd,
der priser skaberkraften.
Hvert kim og kryb
i jordens dyb
en livsfryd i sig mærker
så høj som himlens lærker.



Årets konfirmander

Restaurering i Aastrup

Årets aftenudflugt til en kirke i nærheden går i år til Egense 
Kirke. Her vil sognepræst Mads Davidsen fortælle om kirken 
og dens historie og vi vil høre om den kommende renovering 
af kirken. Efter rundvisningen i Egense kirke drikker vi aften-
kaffe i Øster Skerninge Forsamlingshus. Turen foregår i egen 
bil. Der bliver afgang fra Aastrup kirke kl. 18.30 og fra V. 
Aaby kirke kl. 18.35. Af hensyn til forsamlingshuset har vi i 
år tilmelding til udflugten. Tilmelding kan ske til Sognepræst 
Torkil Jensen, tlf. 62 61 64 20 eller mail toje@km.dk

I forbindelse med istandsættelsen af sakristiet i Aastrup kirke blev det besluttet, at også 
ligstenen over Eiler Brockenhuus til Nakkebølle og hans to hustruer, Berthe Friis og Anne Bille, 
skulle restaureres. Torsdag den 4. april kunne konservator Leif Vognsen og hans medhjælper 
Thomas Neumeyer så sammen med arkitekten Martin Jonø fra CW-arkitekter i Svendborg 
gøre status over arbejdet. Ligstenen over Eiler Brockenhuus er udført i sort ”basalt-kalksten”. 
Tiderne og skiftende rengøringsmetoder havde efterladt et gråt slør over stenen. Dette lag 
blev langsommeligt fjernet vedhjælp af natursæbe og forskellige redskaber – deriblandt en 
tandbørste! Leif Vognsen fortalte, at stenen oprindeligt er udført på Gotland og fragtet hertil. 
Den er udført som halvfabrikata, idet ansigterne er tilføjet senere sammen med de mange 
våbenskjolde, der omkranser figurerne. Som et særligt kuriosum ved stenen kan det ses, at 
den er udført medens Eiler Brockenhuus stadig var i live – den mangler nemlig dato og år for 
hans død.  Denne er derfor lidt usikker, men man mener, han døde omkring 1601.
Stenen fremstår nu sort med isprængte hvide ”gnister” af skaldyr fra Gotland.Samtidig med 
restaureringen af den store ligsten i sakristiet blev ankrene ved en anden stor ligsten, nemlig 
den over hans forældre Susanne og Jakob Brockenhuus, udskiftet på grund af rust. Denne sten 
befinder sig bag altertavlen i kirken. Endelig blev en af sarkofagerne i tårnkapellet restaureret. 
Disse sarkofager rummer familien Cicignon, der ejede Nakkebølle i 1700-tallet. 

Konfirmation i Aastrup Kirke 7. april: 
Fra venstre: To fanebærere: Peter Clausen og Jens Ravn Thyssen, 
derefter: Henriette Sloth, Jonas Bruus og sognepræst Torkil Jensen

Konservator Leif Vognsen 
forklarer restaureringen af Eiler 
Brockenhuus’ ligsten i Aastrup 

kirke.

Konfirmation i Vester Aaby Kirke 14. april: 
Bageste række fra venstre: Magnus Jørgensen, Jonas Rasmussen og sognepræst 
Torkil Jensen.
Mellemste række: Andreas Nielsen, Andreas Mikkelsen, Anders Jensen, Peter 
Clausen, Jens Thyssen, Mikkel Hansen.
Forreste række: Sille Christensen, Nina Pedersen, Michelle Johansen, Trine 
Christoffersen, Cecilia Skov og Maja Jensen.
De to fanebærere er Nina og Jonas Bruus.

Aftenudflugt onsdag d. 19. juni



Årets konfirmander

Koncert

Med udgangen af marts stoppede Ingrid Andersen 
som graver ved Aastrup Kirke. Selvom Ingrid 
er et beskedent menneske, lykkedes det 
at markere hendes arbejdsophør ved 
en spontan ”reception” skærtorsdag 
eftermiddag. Her fik vi sagt tak til Ingrid for 
hendes meget dygtige arbejde som graver. 
Arbejdet har fungeret ude og inde, og 
med venlig fasthed har Ingrid vidst og vist, 
hvordan tingene skulle gøres. Vi vil ønske 
Ingrid Andersen et godt otium. Samtidig 
er menighedsrådet gået i gang med at slå 
graverstillingen i Aastrup op. Der arbejdes 
med forskellige modeller, der blandt andet kan 
inddrage et samarbejde med graveren ved Vester 
Aaby kirke. Man kan læse mere om dette i næste kirkeblad.

Grundlovsdag
5. juni 

i Præstegårdshaven 
i Vester Aaby 

Graveren stopper i Aastrup

Et bysbarn gæster Vester Aaby Kirke.
Orgel- og sangkoncert i Vester Åby kirke.
Tirsdag d. 21. maj kl. 19 afholder organist 
Kåre Brønserud og sanger Thomas 
Krogh en koncert i Vester Åby kirke. Ved 
koncerten vil Kåre opføre værker for orgel, 
som han skal bruge til den forestående 
eksamen i orgel ved kirkemusikskolen i 
Løgumkloster. Koncerten bliver samtidig 
en afsked med organist Kåre Brønserud, 
som starter i en ny stilling i Kolding d. 1. 
juni. Sanger (og bysbarn) Thomas Krogh 
leverer ved koncerten sang akkompagneret 
af klaver, hvor operaarier og vellidte sange 
bliver præsenteret.”

Onsdag den 5. juni er det Grundlovsdag. 
Det vil vi også i år markere i 
præstegårdshaven.
Vi begynder med med fælles kaffebord 
kl. 15 og slutter med en gudstjeneste. 
Hvis vejret er til det holdes også den i 
haven – eller i kirken. 
Årets Grundlovstaler er tidl. sognepræst 
Einar Fog-Nielsen, Faaborg.

Med beklagelse har vi modtaget meddelelsen 
om, at Kåre Brønserud stopper som organist 
pr. 31. maj. Vi ønsker Kåre god vind 
fremover i sin nye stilling som organist ved 
Brændkærkirken i Kolding.
Vi har lært Kåre at kende som en meget 
dygtig musiker, der er gået ind til 
arbejdet med lyst til at lære og lyst til at 
bidrage. Ikke mindst har Kåre brændt for 
at gøre musiklivet omkring vore kirker 
spændende og afvekslende. Mange 
gode musikere har optrådt i kirkerne ved 
højtiderne og ved koncerter.  
Tak for det!

Kåre Brønserud stopper 
som organist

I forbindelse med sin fratræden 
har Kåre Brønserud sendt nedenstående 
til kirkebladet:

Kære menighed i Vester Åby og Aastrup sogne.
Efter 3 år som organist i kirkerne, har jeg valgt at søge nye 
udfordringer. Jeg har fået en ny stilling i Kolding, som jeg 
starter i d. 1. juni 2013. Stillingen er mere omfattende rent 
tidsmæssigt og giver mulighed for et tæt samarbejde med 
gode kollegaer.
Rigtig gode kollegaer har jeg også haft her på Sydfyn, og 
det er med stor beklagelse, at jeg må forlade de smukke 
lunde, bakker og havets glimten på det sydlige Fyn. Jeg 
har altid følt mig vel modtaget hernede, og man har givet 
mig plads til at være den person, som jeg er. Det har været 
en fornøjelse at hilse på alle de søde og hjælpsomme 
mennesker, som har sin gang i kirkens regi. Jeg håber, at 
vi kommer til at mødes jævnligt fremover. Jeg er i hvert 
sikker på, at jeg vil blive ved med at vende tilbage til 
de sydlige egne på fyn, for både landskabet og folket er 
broget og tiltalende.
En stor tak skal lyde til menighedsrådet – både til de 
gamle medlemmer og til de nye. Tak for god behandling 
og lydhørhed. Også tak til mine tætte samarbejdspartnere 
Ulla og Torkil. I har været nogle dejlige kolleger, og det 
samme kan jeg sige om Lene og Ingrid.
Personaleforholdene ved kirken er i en omvæltning. Der 
skal både oprettes ny graverstilling, omrokeres og nu skal 
der minsandten også findes en ny organist. Jeg ønsker alt 
held og lykke med opgaven og håber, at I finder en god 
løsning og får ansat nogle søde og dygtige medarbejdere 
– det vil være fortjent.
Jeg markerer min afsked med en fyraftenskoncert med 
orgelspil samt sang og klaver v. bysbarnet Thomas Krogh 
tirsdag d. 21. maj kl. 19 i Vester Åby kirke.
Herfra skal lyde et stort farvel og tak til alle. Det er med 
vemod, at jeg skal forlade sognet, men samtidig med stor 
optimisme og glædelig forventning om at mine veje nu 
føres videre ud og frem på livets vandring.
Mange gode hilsener og på gensyn.

Kåre Brønserud
organist



  Vester Aaby Aastrup

Søndag den  28. april 4.s.e.påske  10.15   9.00
Lørdag den  4. maj   Ingen 19.30  se omtale
Søndag den  5. maj 5.s.e.påske    9.00 Ingen
Torsdag den  9. maj Kristi Himmelfartsdag  10.15   9.00
Søndag den  12. maj 6.s.e.påske    9.00 10.15 
Søndag den  19. maj Pinsedag  10.15   9.00
Mandag den  20. maj 2.pinsedag    9.00 10.15
Søndag den  26. maj Trinitatis  10.15   9.00
Søndag den    2. juni 1.s.e.trin  Ingen Ingen
Onsdag den  5. juni Grundlovsdag  17.00 Ingen
Søndag den  9. juni 2.s.e.trin    9.00 10.15
Søndag den  16. juni 3.s.e.trin  10.15    9.00
Søndag den  23. juni 4.s.e.trin    9.00 10.15  dåb
Søndag den  30. juni 5.s.e.trin  10.15   9.00
Søndag den   7. juli 6.s.e.trin  Ingen  14.00  Ole Buhl Nielsen
Søndag den  14. juli 7.s.e.trin  14.00  Ole Buhl Nielsen Ingen
Søndag den  21. juli 8.s.e.trin  10.15 14.00  Kirkekaffe
Søndag den  28. juli 9.s.e.trin    9.00 10.15
Søndag den    4. august 10.s.e.trin  14.00  Kirkekaffe Ingen
Søndag den  11. august 11.s.e.trin  10.15   9.00
Søndag den  18. august 12.s.e.trin    9.00 10.15
Søndag den  25. august 13.s.e.trin  14.00  Ole Buhl Nielsen Ingen

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

15. maj (altergang)
19. juni (altergang
Der er ingen andagt i juli

Kirkebilen kører ved alle gudstjenester. 
Ordningen gælder Aastrup og Vester Aaby sognes 
ældre og gangbesværede.
Kirkebilen bestilles hos 
Faaborg Taxa tlf. 62 61 88 00

Ferier og fridage:
Sognepræst Torkil Jensen har ferie 27. maj til 2. juni og 
1.-14. juli.
Embedet passes her af sognepræst Ole Buhl Nielsen, 
Brahetrolleborg tlf. 62 65 11 21  mail: obn@km.dk

Vester Aaby kirke:
Graver: Lene Caspersen, Eskebjergvej 11, 
5762 Vester Skerninge, Tlf. 51 16 92 66 
Træffes tirsdag til fredag 12 til 13. 
Mail: grvaaby@gmail.com
Menighedsrådsformand: Niels 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

Aastrup Kirke:
Graver: Vakant.

Fælles adresser for begge sogne:
Hjemmeside: www.vesteraabyogaastrupkirker.dk
Sognepræst: Torkil Jensen, Præstegårdsvej 11, 5600  Faaborg. Tlf. 62 61 64 20, Mail: toje@km.dk
Træffes bedst: Tirsdag til fredag formiddag. Lørdag efter aftale. Mandag fridag.
Kirkesanger: Ulla Hvidtfeldt, Tlf. 62 61 63 25
Organist: Kåre Brønserud, Tlf. 51 94 95 90  Kirkepersonalet har fridag mandag

Kirketider Sommer 2013

Indskrivning til konfirmation 2014 er onsdag den 14. august fra kl. 17 til 19.



Fredag den 15. marts afholdt foreningen 
generalforsamling i Bøgebjerghallen.
Regnskabet viste et overskud fra de ugentlige 
bankospil på knapt 80.000,- kr. Penge som giver 
tilskud til ture for medlemmerne.
Der var genvalg til alle i bestyrelsen samt til 
revisorer.
Medens vi nød kaffebordet, underholdt Bodil 
Rytter og hendes damer med dejlige sange 
akkompagneret af harmonika.
Efter kaffen kunne de 58 fremmødte tage 
for sig af retterne fra den lækre buffet med 
efterfølgende islagkage.

Kom til Bankospil i Bøgebjerghallen
Pensionistforeningen afholder hver onsdag kl. 
19.00 Bankospil i Bøgebjerghallens Cafeteria.
Bankospillet er ikke kun for pensionister. For at 
deltage kan man være passivt medlem for 10 
kr. om året.
Ud over almindelige bankoplader er der mulighed 
for at købe forskellige andre spil f.eks. plader 
med kortspil, stjerneplader, puljespil, pletskud 
m.m.
Ud over 2 gange en kasse øl, spilles der 
udelukkende om penge. Den største gevinst er 
på 2000,- kr.
Dørene åbnes kl. 17.30 og mange benytter 
lejligheden og spiser pølser og hotdogs.

Herunder ses ”banko-opråber” Ole Simonsen.

Flere har strikketøjet med og i det hele taget 
betyder samværet lige så meget som selve 
spillet.
Foreningen giver kaffen i pausen, og hertil 
kan vi varmt anbefale Stigs lagkage (en rigtig 
kaloriebombe)
Da alle jo ikke er lige godt hørende, er der 
højttalere, ligesom de opråbte numre kan ses 
på 2 skærme.
Er man dårligt seende, kan man få plader med 
ekstra store tal.
Spillet slutter ca. 21.40
ALLE ER VELKOMNE  

Udflugt til det jyske
Fredag den 13. september 2013 kører vi mod 
Djursland. Ved Middelfart holder vi pause med 
kaffe og rundstykker.
Vi fortsætter forbi Kalø Slotsruin, Knebel og 
Fuglsø til Strandkroen, der ligger ud til Ebeltoft 
Vig, og hvor de skulle lave rigtig dejlig mad. 
Efter middagen fortsætter vi til Dyreparken Ree 
Park. Der vil være god tid i dyreparken så man 
kan sætte sit eget tempo.
På hjemturen holder vi igen kaffepause ved 
Middelfart.
Forventet hjemkomst ca. 18.30
Turen koster normalt 430,- kr. for formiddags-, 
eftermiddagskaffe, middag og entre, men 
foreningen giver tilskud på 130,- kr. så 
egenbetalingen bliver 300,- kr.

Øvrige aktiviteter:
• Stolegymnastik Lysbjergparken
 Mandage kl. 14- 15
• Sangaften Abildhuset
 Hver den 1. mandag i måneden
• Gåture Abildhuset
 Onsdage kl. 9.30
• Krolf Abildhuset
 Tirsdag, torsdag kl. 14 og søndag kl. 10
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Vi ved godt, at vi er tidligt ude—men forberedelserne 
har jo været i gang længe. 

  
I år er der gamle kendinge på festprogrammet, men 

også en del nye og spændende tiltag. 
 

Her er så programmet for dette års Bøgebjergfest, som 
vi håber I alle vil være med til at støtte—som hjælper, 

sponsor, cykelrytter, deltager eller gæst. :-)  

FREDAG den   16 august : 
 

Kl. ca. 16.00-18 Aktiviteter for børn og barnlige sjæle, arrangeret af Bøgebjergskolen. 
 
kl. 18.00-19.00 Fællesspisning som picnic ved volleybanerne, arrangeret af Bøgebjergskolen.  
 Der kan købes øl og vand til spisningen. Efterfølgende vil der kunne købes kaffe, the, samt guf fra 

boden. 
 
Kl. 19 - 22 Volleystævne – hver idrætsgren, skolen, SFO, børnehaven, eller hvem der har lyst, stiller med 

hold. Det er en hyggelig, alle mod alle, aktivitet.  
 

LØRDAG den  17 august : 
 

Kl. 09.00 – 10.00  Gratis morgenbord , sponseret af Dagl'i Brugsen, Vester Aaby. 
 
Kl. 11.00-12.00  Sponsor Cykelløb - præmie for flest indkørte km, samt vandrepokaler til flest kørte km for voksne 

og børn. 
 
Kl. 13.00-16.00   Kæmpe turnering i Høvdingebold – præmie for bedst udklædte hold, samt vandrepokal til vinder-

holdet! 
 
Kl. 15.00-16.00 Chokoladekage konkurrence – Konnerup Chokolade kårer vinderkagen, med præmieoverrækkelse 

til vinderen 
 

Kl. 14-16  Vil der på pladsen være motorcykler/veteranbiler 
 
Kl. 15.45  Veterantraktorerne ankommer – med ny ”havetraktor” afd. 
 
Kl. 16.00  Veterantraktor og havetraktor Ringridning – Bøjden Ferguson Klub 
 
Kl. 19.00 - 01.00  Fællesspisning med helstegt pattegris og kæmpe tilbehørsbuffet. Kaffe/the 
 Musik og dans 
 
Kl. 19.30 Pris– og præmieoverrækkelse fra cykelløb og høvdingebold 

 
Pris voksne 125,- kr. – pris børn 50,- kr.  

HELE OVERSKUDDET FRA BØGEBJERGFESTEN GÅR TIL BØGEBJERG IDRÆTSFORENING – SÅ KOM OG STØT DEN 
GODE SAG. 

 
 

På pladsen vil der ligesom de foregående år være forskellige former for aktiviteter til underholdning som hoppeborg, fiske-
dam, Dåsesmadren, Ram Plet, m.m.  I boderne er der salg af øl, vand, slik, chips, sandwich og dejlige grillpølser.  
I Kunstteltet lørdag kan du slippe kreativiteten løs – i år skal vi lave kunst i selskab med Mie Grønnegaard. Der kan også 
laves smykker, male eller tegne. Du kan også forkæle dig selv med en prøve-behandling fra en af behandlerne i Velvære-
teltet.  
 

 

FIND OS PÅ FACEBOOK—BØGEBJERGFESTEN 
Her vil vi løbende opdatere jer om tilmeldinger, deltagere, events og sjove indslag.  
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NYT! NYT! NYT! 
 

I år samarbejder vi med Bøgebjergsko-
len om fredagsprogrammet. 

 
Jørn, Gunild og hele medarbejdersta-
ben har sammensat en fantastisk pro-

gram for fredag eftermiddag/aften, 
med leg, fællesspisning, samt beach-

volleystævne. 
 

Kom glad og støt det nye tiltag—det er 
et åbent arrangement for alle. 

 
Tilmelding til fællesspisning til Jørn 
tlf. 72533972, skolen tlf. 72530364, 

eller Gunild tlf. 72534471 

SPONSORCYKELLØBET! 
Finanskrise eller ej—vores mål er at indkøre 50.000 Kr. 

 
Vi håber, at I alle vil støtte vores arbejdsomme ryttere når de 

henvender sig for sponsor kroner—selv det mindste beløb tæller. 
Hvis du/I mod forventning ikke er blevet kontaktet vedrørende 

sponsorat, så ring til ”cykeldirektør” Michael Pasch på tlf. 
21246664, så kommer vi forbi med sponsorseddel. 

 
Skulle du/I have lyst til at cykle for Bøgebjerg Idrætsforening,  
kan henvendelse ske til vores ”cykeldirektør” Michael Pasch på 

tlf. 21246664 eller til Susanne Schnell på tlf. 27204104. 
 

Om du cykler eller yder sponsorat, takker vi på forhånd . 

NYT! NYT! NYT! 
 

BEACHVOLLEYSTÆVNE! 
 

For at fejre at vi nu har 2 flotte beachvolleybaner, 
afholder Volley og Bøgebjergskolen et beachvolley 

stævne, fredag den 16 aug, kl 19.00-22.00 
 

Beachvolleystævnet bliver med hold fra hver 
idrætsgren, skolen, SFO, børnehaven eller hvem 
der nu har lyst til at stille med et hold. Det bliver 

et hyggeligt, alle mod alle, aktivitet. 
 

Holdene skal være fra 2-4 spillere. 
 

Tilmeld dit/jeres hold til Camilla på tlf. 
51218505 

 
BEACHVOLLEY—SJOV I SANDET! :-) 

NYT! NYT! NYT! 
 

CHOKOLADEKAGE KONKURRENCE! 
 

I Vester Aaby har vi jo vores helt egen ”chokoladefabrik” 
- så hvad er mere naturligt end at afholde en chokolade-
kage konkurrence, med et dommerpanel fra Konnerup 

&Co. 
 

For alle spirende konditorer, unge som gamle— det ene-
ste krav er at der i kagen, på en eller anden måde,  

skal, indgå mindst 200g. chokolade. 
 

Alle tilmeldte kager doneres til kaffebordet, så alle kan 
købe smagsprøver efter præmieoverrækkelsen. 

 
Skynd dig at tilmelde din kage, da der er begræn-

set tilmelding, af hensyn til vores kære dommerpa-
nel. 

 
Tilmelding til Susanne Schnell tlf. 27204104 

ÅRETS KUNSTNER ER MIE GRØNNEGAARD 
PEDERSEN! 

Kom og vær med til at skabe årets  
 Bøgebjerg kunststykke i selskab med Mie Grøn-

negaard. Det er rakubrændning i år. 
Her er billede af sidste års Sport i Glas. 
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Vester Aaby Sogns Folkemindesamling
Generalforsamling
Vester Aaby Sogn Folkemindesamling har 
afholdt generalforsamling d. 12. februar 2013, 
hvor næsten 30 medlemmer var mødt op for at 
høre om foreningens arbejde i det forløbne år.
På valg var Birthe Banke, som blev afløst af 
Anders Hansen, og Villy Anneberg blev genvalgt.

Efter den gratis kaffe/the blev der vist billeder. 
Det var de første Sylvest Jensen Luftfotos, 
som var lagt ud på nettet i oktober 2012 under 
hjemmesiden www.danmarksetfraluften.dk.

Fra Vester Aaby var der 129 fotos fra 1939. Fra 
Pejrup var der 55 fotos fra 1939-1956. Der var 
sat adresser på, så man lettere kunne genkende 
hvert foto. Det gav en hyggelig og livlig 
stemning, samt mange kommentarer omkring 
de gamle fotos.

En lille serie af 22 fotos - fra aftenens 
generalforsamling - blev taget af Birthe Banke, 
og de kan ses ved henvendelse til Arkivet. 

Bestyrelsen har konstitueret sig, som 
følgende
Formand Lena Frederiksen - telf. 3050 9260
Næstformand Anders Hansen - telf. 2133 2215
Sekretær Villy Anneberg - telf. 6261 6301
Arkivmedarbejder Lajla Biil - telf. 6261 6257
Kasserer/Arkivleder/Redaktør af Medlemsbladet
Gerda Nielsen - telf. 6261 5229

OBS!! Nyhed - 
2 nye DVD’er har set dagens lys
DVD’er 5 & 6 - ”Vester Aaby & Omegn 2012”
Kr. 75,00 pr. stk.
Henvendelse til Svenåge Tommerup på telf.: 
6261 6343

De 4 ældste udgaver sælges stadigvæk
DVD’er 1 & 2 - ”Landsbyliv i 70erne V.Aaby & 
Pejrup”
DVD’er 3 & 4 - ”Vester Aaby & Omegn 2011”
Kr. 75,00 pr. stk.
Henvendelse til Gerda Nielsen 
på telf.: 6261 5229

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 - 6261 5229
eller pr. mail: vaarkiv@gmail.com

Referent til Bøgebladet: Birthe Banke
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Volley
Foråret er endelig over os, og dermed også 
afslutningen på indendørs sæsonen, og hvilken 
afslutning det blev!

Efter et lidt skuffende Fynsmesterskab, hvor vi 
desværre havnede uden for medaljerækkerne, 
tog vi efterfølgende anderledes fat i turneringen.

Resultaterne i de sidste stævner var så gode at 
klubben for første gang nogensinde hjembragte 
vandrerpokalen 2013, som går til det hold der 
sammenlagt er bedst i alle turneringer.
Flot gået af førsteholdet.

2. holdet i Bøgebjerg IF’s volleyafdeling, 
har efterhånden også fået spillet sig så godt 
sammen, at de nu er rykket op i A-rækken. Her 
er modstanden jo en anden, men de klarer sig 
fint og skærper sig især når de møder ”storebror” 
Bøgebjergs førstehold. 

De gode resultater har også betydet, at vi har 
kvalificeret os til den store Galla turnering for 
alle vinderhold i de forskellige rækker.
Her havde vi to hold med et i A og et i B. 
Stævnet er afviklet og begge hold tog en 4 
plads. Udmærket - med tanke på, at det var de 
bedste hold fra hele Syddanmark.

Ellers er Beach sæsonen jo netop startet - lidt 
forsinket - men det er som altid tirsdage klokken 
18.00 nede bag Bøgebjergskolen.

Kom og vær med - det er hammer sjovt at spille 
i sand.

Hilsen volleyafdelingen

Så kom det længe ventede forår. Det betyder så 
også, at badmintonsæsonen er slut.

Det blev en fin sæson med succes for både 
hold og individuelt for mange spillere. Der er 
flere spillere, som har spillet sig op igennem 
rækkerne. Det betyder, at vi nu har 4 A-række 
spillere i klubben samt mange andre, som er 
avanceret til en bedre række, end da sæsonen 
startede.  

Vi har i denne sæson haft 2 ungdomshold - et 
U11 og et U13 hold. De er blevet henholdsvis nr. 
2 og 1 i deres rækker. U13 holdet har gennem 
sæsonen spillet 60 sæt - og har vundet alle 60, 
det er rigtigt godt gået.

Der har også været tilmeldt 2 seniorhold – et 
+40 hold, der blev nr. 1 og et +60 hold, der blev 
nr. 3 (med samme antal point som nr. 2)

I marts blev der afholdt klubmesterskaber 
for både ungdoms- og seniorspillere samt 
motionister. Der er billeder på klubbens 
hjemmeside af alle vindere i ungdomsafdelingen 
samt lidt andre billeder fra dagene.
Det var dejligt at se så mange forældre og andre 
interesserede i hallen.

Vi håber at se alle spillere igen i næste sæson.

Indtil da må I alle have en god sommer!

På badmintonafdelingens vegne
Kurt Jensen

Badminton



Bøgebjergområdet fik prisen som årets 
lokalsamfund i Fåborg Midtfyn Kommune. Det 
er vi stolte og glade for at være en del af, men 
det forpligter jo alle! 

Vi skal vælge til og ikke fra! 

Vi arbejder på skole og institution hele tiden med 
at udnytte og udvikle de særlige muligheder, 
vi har som en lille skole/institution i et aktivt 
lokalområde.

Vi kan ikke helt vide, hvad der venter os efter 
afslutningen af lock-out’en, men vi synes, at der 
er gang i en masse spændende ting i skole og 
institution, som vi lige vil nævne her, og som vi 
naturligvis fortsætter med, så snart det igen er 
muligt.

Trivsel, faglighed og nysgerrighed
Der har været et arbejde i gang i forskellige 
arbejdsgrupper for at udarbejde et forslag til, 
hvordan skoledagen skal være til næste skoleår.  

Det er alt sammen med udgangspunkt i de 3 
værdiord, der har været arbejdet med i vinter, 
nemlig
TRIVSEL, FAGLIGHED OG NYSGERRIGHED.

Vi er naturligvis underlagt, hvad der måtte 
komme ovenfra (fra kommune og diverse 
ministerier), men her er nogle af de tanker, vi er 
optaget af og som skal give en god udnyttelse 
af de særlige muligheder, vi har på vores lille 
skole.

En organisering af skoledagen kunne være:

•	 Morgensang fra morgenstunden af – god 
fælles start på dagen og med mulighed 
for, at forældre kan deltage.

•	 Øget samarbejde på tværs af klasser – 
opdeling af børnene på tværs af alder og 
køn.

•	 Skabe relationer på tværs af klasserne.

•	 Et afvekslende, spændende skema med 
mulighed for udfordringer og oplevelser.

•	 Årstidsdage. Temadage. Faglige dage. 
Trivselsdage. Svømmeundervisning for 
de ældste.

•	 Samarbejde mellem børnehave, SFO og 
skole.

•	 Tilbyde kommunens tryggeste skolestart

Kommende arrangementer:
Sæt allerede nu kryds i kalenderen: 
Lørdag den 25. maj 2013 bliver en anderledes 
skoledag for hele familien i trivslens tegn.
Der skal holdes loppemarked og sponsorløb for 
at samle penge ind til den kommende lejrskole 
i august 2014.
Skole og SFO holder i stedet lukket tirsdag den 
21. maj 2013.

Vi holder også fælles sommerafslutningsfest 
torsdag den 27. juni 2013.
Nærmere information følger.

Besøg fra udlandet:
I skole og institution har vi ofte praktikanter fra 
udlandet. I øjeblikket er det franske praktikanter 
og i sidste måned var det et hold fra Japan, 
der kommer her for at studere vores måde 
at drive skole og institution på. Vi viser vores 
landsbyskole frem og får mange spændende 
spørgsmål til vores måde at gøre tingene på.

På billedet ses et hold japanske praktikanter.

Nyt fra Bøgebjergskolen
www.bogebjergskolen.dk
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Velkomstfest for kommende børnehave-
klasse:

Torsdag før påske havde vi 
velkomstfest for de 12 

kommende børnehave-
klassebørn og deres 
familier.  Børnene blev 
modtaget af Marianne 
i børnehaveklassen, 
og imens tilberedte 
forældrene en lækker 
middag til fælles 
indtagelse. Der blev 
udvist stor kreativitet 
under madlavningen. 
Pandekagerne blev 

vendt i luften og til 
dessert spiste vi is med 

blå hindbærsovs.

Vedr. vores bygninger:
Der kommer til at ske en masse i de følgende 
måneder:

Der er nu indkøbt en pallefuld gardiner, der 
snarest bliver opsat i klasseværelser, så det er 
muligt at mørklægge. På den lange gang har 
vi fået andre armaturer og også her bliver der 
hængt nye gardiner op, så snart vi har fået dem 
syet.

I børnehaven er der etableret nyt 
ventilationsanlæg, og vi har fået et nyt gasfyr.

Udover de smart-boards, der allerede er opsat 
i alle klasserne, får vi et yderligere antal, som 
monteres i møderum, faglokaler og også i 
børnehaven. Så både i institution og i skole er vi 
rigtig godt med mht. IT-udstyr.

Børnehaven:
I børnehaven har vi lige nu 52 børn.
Gæstepasningen er kommet godt i gang. 
Så snart frosten er af jorden får vi bygget 
et skur til de barnevogne, der benyttes i 
gæstepasningen.
Gæstepasningsordningen skal evalueres i 
efteråret 2013.

Vores pedel gennem mange år Povl er gået 
på pension og er indtil videre erstattet af Per, 
der også er pedel i Åstrup. Desuden har vi fået 
Henrik som medhjælp.

Vi har en kreativ cafe, hvor der foregår mange 
spændende ting, f.eks. strikkekursus og 
showdans. Den fungerer med frivillige kræfter 
til stor glæde for pigerne, og vi er meget åbne 
for løsninger for drengene – så alle gode ideer 
er vi åbne for.

Mange hilsner fra alle i skole, børnehave og SFO 

Jørn og Gunild
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Fodbolden ruller påny i Bøgebjerg. Vi har igen 
i år godt gang i vores senior-hold, så hvis det 
frister at få løbet lidt med en bold - uanset om 
det er første gang eller ej - så er I mere end 
velkomne. 

Træningstiderne er som følger:

Herresenior: Mandage og torsdage fra 18.30.

Damesenior: Mandage og onsdage fra 18.30

Herresenior skal i gang med 2 halvdel af serie 
2 debuten så vi håber på en masseopbakning! 

Kom gerne ned og hep på vores hold når 
muligheden byder sig. Det er altid nemmere 
med god opbakning fra siderne.

Vi vil gerne sige tak for denne sæson. Tiden 
går alt for hurtigt, så vi forstår slet ikke den 
allerede er på retur. 

Vi synes det er skønt med al den aktivitet i 
hallen og håber på, at vi kan få flere haltimer 
lejet ud i næste sæson.

Tusind tak for jeres støtte - uden jer ingen 
halfar og ingen halmor :-). 
De sportsligste hilsener fra Birgitte og Stig

LEJ EN BADMINTONBANE ELLER EN HALTIME
 
Har du lyst til at spille badminton selvom 
træningen er stoppet, eller har du lyst til en 
times badminton med familie/venner, så er det 
muligt i Bøgebjerghallen. 
 
Du kan leje en badmintonbane i 1 TIME for kun 
KR. 50,-
 
Det er også muligt at leje hele hallen i 1 time 
for kr. 270,- hvis I er en gruppe som vil spille 
fodbold m.m.
 
Du kan booke og betale igennem halbooking. 
Der kan du også se hvornår hallen er ledig -  
eller ring til Stig på mobil 21804511.
 
Halbestyrelsen

Fodbold Bøgebjerghallen

En hilsen fra 
Bøgebjerghallens 

Cafeteria
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Bøjden Fergusonklub er igen i år blevet inviteret 
til ringridning i Vester Aaby. Det vil glæde os 
meget. Vi har jo også vores vandrepokal, 
som skal fratages Bjarne Madsen. I år er der 
noget nyt; vi vil nemlig afholde ringridning for 
havetraktorer, og man skal være 16 år for at 
deltage på havetraktor i Vester Aaby.

Tilmelding til John PIP på tlf. 2929 0951, det 
koster 20 kr. pr. deltager. Piger ses også 
gerne, det gælder havetraktor og på alm. 
traktor. Deltagerne får nærmere besked ved 
tilmeldingen.
Vi skal jo også besøge Plejehjemmet, og det 
skal være i god tid inden middagssøvnen.

Bøjden Fergusonklub havde også pløjestævne i 
Vester Aaby, det var den 20. april 2013, hvor 

der deltog 24 pløjere, en flot opbakning fra de 
lokale. Tak til Land & Fritid, Rie’s Blomster, Dagli’ 
Brugsen Vester Åby, Dagli’ Brugsen Ulbølle, 
KP Biler, Hammer Hansen, Bøgebjerghallens 
Cafeteria, Schulzts Svendborg, John Madsen, 
Ideal-Bago Line, Konnerup & Co, Skovgaardens 
Træ, Jord & Beton, Toyota truck. 
Tak for alle de fine gaver.

Dejligt at se, at de lokale beboere besøger 
stævnet. Apropos stævne - er vi inviteret til 
udstilling på Holstenshuus, hvor der skal være 
en familiedag med forskellige ting og sager. Vi 
i Fergusonklubben vil præsentere forskellige 
traktorer. Det er søndag den 2. juni 2013.
Hold øje med datoen.

PBV. PIP

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

Bøjden Ferguson Klub
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            KKRRAAGGEE  SSØØ  
DDEETT  DDAANNSSKKEE  SSPPEEJJDDEERRKKOORRPPSS

Vi kan tilbyde masser af frisk luft, et godt 
kammeratskab, sjove oplevelser, udfordringer, 
weekendture, skæg og ballade og meget mere.

Flokken, som er for børn i alderen 8 – 11 år, 
mødes hver mandag kl. 16.00 til 17.30 i 
spejderhuset. Vi har det sjovt sammen og 
arbejder med kort, kompas og GPS, vi laver mad 
på bål, bygger tårne af rafter, lærer førstehjælp 
og meget mere. 
Vi har plads til flere, for jo flere vi er, jo sjovere 
er det at være med. 
Ring til Mikkel Kleist 24 44 15 34

På billedet herunder ses nogle af spejderne fra
Krage Sø Spejdergruppe under sejllads på Nakkebølle 
Fjord.

Troppen er for børn over 11 år. Om sommeren 
sejler de i vores superseje J22 sejlbåde fra 
Fjellebroen havn, og om vinteren mødes de i 
spejderhuset hver tirsdag kl. 18.30 – 20.00, og 
laver forskellige spejderaktiviteter.  
Vil du være med, så ring til 
Thomas Ravn  28 45 60 48.

Vi mangler ledere i gruppen, både ”landkrabber” 
og nogen som kan sejle - så hvis der er 
nogen, som kunne tænke sig at være med i 
spejderfællesskabet så ring til Lotte, Thomas 
eller Mikkel. 

Man behøver ikke, at have været spejder selv, 
for at blive spejderleder. Det vigtigste er lysten 
til at lave aktiviteter med spejderne, så skal vi 
nok bidrage med relevante kurser.

Krage Sø spejderne – vi er her endnu.
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Egnsfest 26. oktober 2013
  
Forberedelserne til årets egnsfest er i gang, 
og bestræbelserne er store for stadig at kunne 
afvikle denne årlige, lokale begivenhed - den 
sidste lørdag i oktober. 

I år vil I blive underholdt af orkestret FENDERS, 
der spiller musik for det danseglade publikum. 
Og det er netop et sådant publikum, vi møder 
hvert år i Bøgebjerghallen. 

Alle gæsterne ved sidste års fest vil kunne 
erindre, at der var god plads mellem bordene. 
En plads, som gerne skulle blive mere trang i år. 
Sagt med andre ord – vi skal have fat i nogle 
flere deltagere! 

Egnsfesten bør være en fællesnævner for 
lokalsamfundet i Vester Åby, Åstrup og Pejrup for 
at bibeholde og udvikle det sociale sammenhold 
i de tre områder. 

Derfor - Bliv ambassadør
Egnsfestudvalget appellerer til ”Bøgebladet”s 
læsere: 
Kunne du tænke dig at være ambassadør for 
egnsfesten?
Kunne du tænke dig at promovere egnsfesten 
på din vej, i din gade, på din arbejdsplads eller i 
din omgangskreds?
Kunne du tænke dig at sælge nogle billetter til 
egnsfesten? 
Kan du svare JA til disse spørgsmål, så henvend 
dig til et af medlemmerne i festudvalget: 
Ruth Linnebjerg tlf. 62616171 – Ib Pedersen 
tlf. 20222701 – Søren Hansen tlf. 62615620 – 
Marianne Steffensen 62616553. 

På gensyn den 26. oktober 2013. 

Venlig hilsen
Egnsfestudvalget

Seneste nyt fra Egnsfesten

Dagli’Brugsen
Vester Aaby

Svendborgvej 419 · Tlf. 62 61 56 20

Dagli’Brugsen
Vester Aaby

Svendborgvej 419 · Tlf. 62 61 56 20

PROFIL OPTIK, MELLEMGADE 3, 5600  FAABORG, TLF. 62 61 14 10 - PROFILOPTIK.DK

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

Alt i det nyeste udstyr
Reparation af alle bilmærker

☎ 6224 4004



Lokalområdet af igår
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B154
Foto fra 1930

Parti fra nordsiden af skinnerne

Vester Aaby Folkemindesamling holder 
åbent kl. 10.00 – 12.00

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

Svendborgvej 405, 418, 416 og
imellem Jens Nielsens fabriksbygninger

ses Svendborgvej 410 og 408 samt
Industrivej 3 og 5 med Elektrimøllen

Alle oplysninger findes på arkivet i
Vester Aaby Sogns Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12, Vester Aaby.

Rolighedsvej 27, Vester Aaby ·  Tlf. 6261 6727 · Mobil 2924 3202 · www.ullapoulsen.dk

Sover du dårligt? Zoneterapi & Massage

   Zoneterapi og massage kan give ro 
og afspænding – og bedre søvn.

    Vær god ved dig selv!

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



Bøgebjerg-vinen

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

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.

Støt Bøgebjerg Idrætsforening

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

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

OK kort kan bestilles på foreningen hjemmeside 
www.boegebjerg-if.dk eller ved at kontakte 
Jan Bruun på mobil 22 29 07 27.

BØGEBJERG IDRÆTSFORENING
www.boegebjerg-if.dk

Hovedbestyrelsen:
Britt Christoffersen,formand, Faurshøjvej 12, Vester Aaby
62 61 50 90, blbc@email.dk
Morten H. Pedersen, næstformand, Odensevej 161 C, Faaborg
23 93 87 50, vol-formand@boegebjerg-if.dk
Kurt Laier Andersen, kasserer, Odensevej 62, st.th., Faaborg
62 61 45 40, kurt.andersen@stofanet.dk
Morten Mikkelsen, suppleant, Åbyvej 28, 5762  Vester Skerninge,
27 50 69 90, m_jaeger1@hotmail.com

Udvalgsmedlemmer:
Flemming Hougaard, badminton, Dyssevej 23, Vester Aaby
62 61 53 72, flemmingh2009@sol.dk
Kurt Jensen, badminton, ungdom, Pottemagervej 4, Vester Aaby
62 61 69 10, bad-ungdom@boegebjerg-if.dk
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 Udgives af Bøgebjerg Idrætsforening
Trykkeri EP Grafisk

Næste nummer af bladet udkommer primo august.
Indleveringsfrist for stof til redaktionen er 26. juni 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
Maj

21.05.2013 kl. 19.00
Koncert

Vester Aaby Kirke

24.05.2013 kl. 14.00
Åbent hus - Abildhuset

Præstegårdsvej 12

25.05.2013
Anderledes skoledag

Bøgebjergskolen

29.05.2013 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12

JUNI

01.06.2013 kl. 10-12
Folkemindesamlingen

Præstegårdsvej 12

05.06.2013 kl. 15.00
Grundlovsmøde

Vester Aaby Præstegård

19.06.2013 kl. 18.30
Aftenudflugt til Egense Kirke

se Kirkebladet

23.06.2013 
Skt. Hans arrangement
Pejrup Forsamlingshus

23.06.2013
Skt. Hans arrangement
Krage Sø Spejdergruppe

26.06.2013 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12

26.06.2013
DEADLINE 

BØGEBLADET

27.06.2013
Fælles Sommerafslutningsfest

Bøgebjergskolen

JULI

06.07.2013 LUKKET
Folkemindesamlingen

Præstegårdsvej 12

31.07.2013 INTET MØDE
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12

AUGUST

03.08.2013 LUKKET
Folkemindesamlingen

Præstegårdsvej 12

14.08.2013 kl. 17 - 19
Konfirmand-indskrivning
Vester Aaby Præstegård

16. og 17.08.2013
Bøgebjergfest

Se inde i bladet

28.08.2013 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

Flag Allé
Et smukt  og dejligt syn 
i vores lokalsamfund!

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)


