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Nyttige navne/tlf./links

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

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

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

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

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

Formand for menighedsrådet: Niels Erik Thing

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

Aastrup sogn:
Graver: Lone Pedersen
Kirkeværge: Jens Haastrup

Krage Sø Spejdergruppe
Formand Ingrid Thyssen
Skovgårdsvej 11, Svendborg
62 61 60 48, ingridthyssen64@gmail.com

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

Indholdsfortegnelse

Bøgebjerg IF - Formanden har ordet         3

Krage Sø SpejdergruppeSpejderne 4

Bøgebjergfesten 6

Senioridræt 8

Hjertestarterforeningen 9

Løb 10

Badminton & Løb 11

Håndbold - Volley - Fodbold 12

Den Røde Tråd - Fitness-park 13

Pensionistforeningen 14

Kirkeblad 15

Folkemindesamlingen 19

Egnsfest 20

Årets V.Å.P 21

Dagli’ Brugsen Vester Aaby 21

Bøgebjergskolen/Bøgebjerghuset 22

Dagplejen 23

Gymnastik 24

Indoor cycling 25

Bøjden Ferguson Klub 26

Lokalrådet 28

Lokalområdet af igår 30

Info fra Bøgebjerg IF 31

Kalender 32

Forsidebillede: Fra Spejdernes store lejr 2012, hvor 
søspejderne havde 100 års jubilæum og Krage Sø 
deltog i en Amada-sejllads i deres nye J22 båd. 
Turen gik fra Struer i vest til Egense i øst, tværs 
gemmen Limfjorden.
Billedet er taget af Ingrid Thyssen
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Formanden har ordet.

Så nærmer vi os sommeren, og hvor har den 
været længe ventet!

De forskellige idrætsgrene er gået i sommerhi, 
bortset fra løberne som over sommeren vil 
kunne ses ude i det fri. 

Men ikke alle er gået helt i hi, for gymnastik 
afdelingen bryder nemlig i disse stunder ud med 
noget helt nyt - Spinning – men læs meget mere 
om dette inde i bladet – det bliver spændende 
og jeg glæder mig til at se det komme i gang. 

De enkelte afdelinger er i fuld gang med at 
gøre klar til den kommende sæson, som starter 
i august og september. Læs i bladet, hvor de 
enkelte afdelinger har det nærmere beskrevet. 

Endnu et nyt initiativ er taget til den kommende 
sæson – senior idræt! Vi har længe snakket 
om det i bestyrelsen og nu har Hanne Borup, 
Flemming Hougaard, Birgitte og Stig taget 
skridtet til at fuldføre det. Også mere herom i 
bladet. 

Hvis ikke du har de store planer, så glæd dig til 
Bøgebjergfesten i august. Der er nye impulser 
og nogle af de traditionelle attraktioner. Det er 
her du har mulighed for at bakke op om, alle de 
frivillige, trænere, instruktører, udvalg og alle de 
andre, der bruger meget tid på at planlægge og 
afholde alt hvad der er lige omkring det de er 
frivillige i. Til festen er jeg er sikker på der er 
noget for de flestes smag.

Det er dejligt at være formand for en forening, 
hvor så mange tager et ansvar. Og det må vi 
sige der er. Det vil jeg rigtig gerne takke jer 
alle for! Det er nemlig det der skal til for at vi 
kan udvikle os og følge med i det vores lokal 
samfund gerne vil have.

Jeg håber du vil deltage i noget af alt det der forgår 
omkring os. Om det er hos idrætsforeningen, 
spejderne, pensionistforeningen eller noget af 
alt det andet vi har i lokalsamfundet er ikke så 
vigtigt. Det er fantastisk at se alt det vi har her i 
området. At vi står sammen og sørger for liv og 
oplevelser i vores område, er med til at holde os 
alle i gang og måske andre kunne have lyst til at 
være med – alle er nemlig velkommen

God sommer til jer alle
Britt Christoffersen
Formand Bøgebjerg Idrætsforening

Omdeling af Bøgebladet.

Indtil nu har det været frivillige fra de 
forskellige idrætsgrene, der har delt bladet 
ud.

Som noget nyt ønsker vi en fast gruppe – af 
unge såvel som gamle.

Vi søger derfor ca. 15 personer/familier til at 
omdele BØGEBLADET 4 gange årligt – Februar 
– Maj – August og November.

Man vil kunne ønske en rute, som vi vil forsøge 
at indfri. Denne vil blive din faste rute.
Ruterne tager ca. 1-2 timer.

Det vil være en stor hjælp!

Som tak vil du modtage en spisebillet til 
Bøgebjergfesten eller Egnsfesten efter eget 
valg. Max 4 billetter pr. familie.

Er du interesseret, så kontakt
Annette Biilmann på tlf. 20 12 46 67.

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

    Har du tit problemer med maven?
Måske skulle du prøve zoneterapi 
og massage.

      Vær god ved dig selv!

Av min mave! Zoneterapi & Massage
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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

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

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

Vester Aaby Inst. Forretning

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

            KKRRAAGGEE  SSØØ  
DDEETT  DDAANNSSKKEE  SSPPEEJJDDEERRKKOORRPPSS

Husk:
Søndag d. 8. september kl. 10 – 14 afholder 

Krage Sø Søspejdergruppe

LOPPEMARKED
I Bøgebjerghallen

www. kragesoe.spejder.dk
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Spejderne sætter sejl til ny sæson

Søspejderne i V. Aaby har afsluttet 
vinterens og forårets aktiviteter i skov 
og krat med søsætningen af bådene på 
Fjællebroen havn.
 
Søspejdergruppen Krage Sø har holdt 
forårsklargøring og blev fra midten af maj klar 
til endnu en sæson hvor spejderne kan komme 
ud at sejle i Nakkebølle fjord og det Sydfynske 
øhav.

Lille og presset men består
Spejdergruppen har det seneste år været 
presset med hensyn til spejderledere da flere af 
de bærende kræfter i gruppen er blevet nød til 
at skrue ned for deres deltagelse i det daglige 
arbejde. Det har dog ikke sat en stopper for 
spejderarbejdet i gruppen da de resterende 
ledere har støttet op og lagt et ekstra stort 
stykke arbejde.

Udvikler unge 
Selv om spejdergruppen for tiden er presset 
fortsætter arbejdet med at udvikle lokale børn 
og unge og give dem kompetencer på såvel 
praktiske områder som på mere personlige 
områder som at tage ansvar, ledelse og 
samarbejde.

Vil du være med til at give lokale 
børn og unge muligheden for at 
være spejdere? 

Spejderne i V. Aaby mangler flere ledere, 
der vil være med til at gøre en forskel.

Elsker du friluftsliv? Kan du lide at arbejde med 
børn og unge? Vil du have nogle fantastiske 
oplevelser sammen med børn, unge og andre 
voksne?
Hvis du kan svare ja til bare et af disse 
spørgsmål så er du som skræddersyet til rollen 
som spejderleder.
Vi søger højt og lavt og det betyder intet om du 
tidligere har været spejder – for hvad du ikke 
kan det vil vi meget gerne lære dig.

Kan du sejle eller vil du gerne lære det? – eller 
vil du slet ikke?
Sejladsen fylder en del i spejdergruppen, men 
ikke al aktiviteten foregår på vandet og vi 
mangler også folk til at varetage de opgaver, der 
er med spejderne på land.
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Så er der påmindelse om dette års Bøgebjergfest!  
 

Sæt stort kryds i kalenderen den 16. og 17. august!!! 
 

Her er programmet for årets Bøgebjergfest, som vi håber I 
alle vil være med til at støtte—som hjælper, sponsor, cykel-

rytter, deltager eller gæst. :-)  
 

Alle os fra Bøgebjerg Idrætsforeningen glæder os til at 
byde jer velkommen og hygge med jer. 

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. Tilmeld dit hold til Camilla på 51218505 
 

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 kroner, 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 vin-

derholdet! Tilmelding til Camilla på 51218505 
 
Kl. 15.00-16.00 Chokoladekage konkurrence – Konnerup Chokolade kårer vinderkagen, med præmieoverræk-

kelse til vinderen - tilmelding til Susanne på 27204104 
 

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. 
 

Der er begrænset antal billetter, så skynd dig at købe din billet. Billetterne sælges 
 

På pladsen vil der ligesom de foregående år være forskellige former for aktiviteter til underholdning som hoppeborg, 
fiskedam, 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 teltet.  

 

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

Der er begrænset antal billetter, så skynd dig at købe din billet.
Billetterne sælges i Dagli’ Brugsen Vester Aaby fra den 1. august 2013.



NYT! NYT! NYT! 
 

I år samarbejder vi med Bøgebjergskolen om 
fredagsprogrammet. 

 
Jørn, Gunild og hele medarbejderstaben har 
sammensat en fantastisk program for fredag 
eftermiddag/aften, med leg, og fællesspis-

ning. 
 

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 vedrø-
rende 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 Idrætsfor-
ening,  kan henvendelse ske til vores ”cykeldirektør” Mi-
chael Pasch på tlf. 21246664 eller til Susanne Schnell på 

tlf. 27204104. 
 

Om du/I cykler eller yder sponsorat, takker vi på 
forhånd for din/jeres indsats. 

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 stil-
le med et hold. Det bliver et hyggeligt, alle mod alle, aktivi-

tet. 
 

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 chokoladekage konkur-
rence, med et dommerpanel fra Konnerup &Co. 

 
For alle spirende konditorer, unge som gamle— det eneste 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 begrænset tilmel-

ding, af hensyn til vores kære dommerpanel. 
 

Tilmelding til Susanne på tlf. 27204104 

HØVDINGEBOLD TURNERING! 
 

Så skal der igen dystes om hvem der er høvdingebold me-
strene i området - denne gang med ekstra præmie for bedst 

udklædte hold!  
 

Så skynd jer at melde jeres hold til - udtænk fantastiske 
strategier og udklædninger, for at ende som Årets Hold 

2013 eller Bedst Udklædte Hold 2013. 
 

Tilmeld jeres hold til Camilla på tlf. 51218505 

ÅRETS KUNSTNER ER MIE GRØNNEGAARD  
PEDERSEN! 

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

gaard. Det er rakubrændning i år. 
Her er billede af sidste års Sport i Glas. 
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 SE HER          SENIORIDRÆT          SE  HER 
                                             
                                                                                                                      
Senioridræt starter op i Bøgebjerghallen 
 
 onsdag den 11. september 2013 kl. 9.00 
 
hvor vi med socialt samvær samtidigt også får rørt vores lemmer.  
 
Der vil være mulighed for aktiviteter som 
 
tæppecurling, bowls, skumtennis og badminton  
 
– ja kun fantasien sætter grænserne.  
 
Der vil selvfølgelig være kaffe/te på kanden.  
 
Der kræves indendørs sko  
og så vil der være mulighed for omklædning og bad. 
 
Ketcher og bolde til henholdsvis skumtennis og badminton kan lånes i starten.  
 
Pris pr. gang kr. 25,00 – ægtepar kr. 40,00. 
 
Vi håber og glæder os til at se jer. 
 
Venlig hilsen Hanne, Flemming, Stig og Birgitte 
 
Yderligere oplysninger fås hos Stig i Bøgebjerghallen på mobil 21804511 
 
 
 

MOGENS GREEN RASMUSSEN
TØMRERMESTER

TLF: 62631398  Mobil: 21485815

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

www.mogens-green.dk
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Bestyrelsen for Vester Aaby, Aastrup og Pejrup 
Hjertestarterforening.
Fra venstre Anders Hansen, Preben Ellingsen, Alice 
Pedersen, Anne Charlotte Jessen, Merete H.Pedersen

Nyt fra Hjertestarterforeningen

Tak til alle som har valgt at blive medlem 
af Hjertestarterforeningen. Vi er nu 112 
medlemmer – rigtig FLOT…
Du kan stadig nå at tegne medlemskab for 
2013. 
Pris for enlige kr. 100, pris for par kr. 
150. Indbetaling kan ske på konto 0828 
0003330001.

Vores næste projekt bliver at søge sponsorater 
til en hjertestarter på Nab strand.

Vi har nu midler til at afholde det næste kursus 
i Livreddende førstehjælp.

Det afholdes onsdag den 4. september 2013 
kl. 16-20 På Bøgebjergskolen i et lokale nær 
Aulaen.

Det bliver udbudt til medlemmer, og fortrinsvis 
de, som har meldt sig som evt. førstehjælpere. 
Hvis det har interesse så kontakt formand 
Merete H. Pedersen tlf. 2273 4904 eller mail: 
1pedersen@mail.tele.dk

Udover dette vil vi mandag den 23. 
september 2013 kl. 19.00 i Aulaen på 
Bøgebjergskolen afholde et offentligt møde 
hvor brugen af Hjertestarter præsenteres 
af Henrik Scharkow fra Langelands 
Hjertestarterforening, 

Mød op og bliv tryg i hvordan du skal 
agere hvis du oplever et Hjertestop. 



Pas på dig selv !

Løb for livet....
Det er med glæde og stolthed, jeg kan fortælle, at der var 19 deltagere fra 
Bøgebjerg løbeklub, som deltog i Svendborgløbet i maj. Ligeledes deltog 6 i 
Lillebælt halvmarathon.
Forårssæsonen er afsluttet, dette blev fejret med en velfortjent burger lavet af 
Stig (Tak til Stig, super lækkert).
Gå/løbehold holder formen ved lige hen over sommeren, hvor vi stadig 
mødes til fælles ture. En lille gruppe har trænet i området ved Nørresø, dejligt 
område og hyggeligt at komme ud og se lidt andet.
Vi er med i SydFyn samløb, hvor Horne, Faaborg, Skårup, Kirkeby og 
Bøgebjerg mødes og løber i deres områder.

Bøgebjerg Løbeklub starter rigtig op igen mandag den 12. August 2013
Kl. 18.00 ved Bøgebjerghallen. Se mere info på boegebjerg-if.dk eller kontakt 
Pernille 26271978

Den 19. August kommer ”Sporten” med gode tilbud på løbesko, tøj mm.

Rigtig god sommer, Bøgebjerg løbeklub - Pernille
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Det er med glæde og stolthed, jeg kan fortælle, 
at der var 19 deltagere fra Bøgebjerg løbeklub, 
som deltog i Svendborgløbet i maj. 

Ligeledes deltog 6 i Lillebælt halvmarathon.

Forårssæsonen er afsluttet, dette blev fejret 
med en velfortjent burger lavet af Stig (Tak til 
Stig, super lækkert).

Gå/løbehold holder formen ved lige hen over 
sommeren, hvor vi stadig mødes til fælles ture. 

En lille gruppe har trænet i området ved Nørresø, 
dejligt område og hyggeligt at komme ud og se 
lidt andet.

Vi er med i SydFyn samløb, hvor Horne, Faaborg, 
Skårup, Kirkeby og Bøgebjerg mødes og løber i 
deres områder.

Bøgebjerg Løbeklub starter rigtig op igen 
mandag den 12. August 2013 Kl. 18.00 

ved Bøgebjerghallen. 
Se mere info på boegebjerg-if.dk eller 
kontakt Pernille 26271978

Den 19. August kommer ”Sporten” med gode 
tilbud på løbesko, tøj mm.

Rigtig god sommer
Bøgebjerg løbeklub - Pernille
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Badminton & Løbeklubben
Mandag den 19. august 2013

Tilmelding til badminton

Ungdomsspillere (under 18 år)
Kl. 19.00 – 19.20

Seniorspillere (der har spillet i sæsonen 2012/2013)
Kl. 19.20 – 19.40

Nye seniorspillere
Kl. 19.40 – 20.00

Salgsarrangement for badminton og løbeklubben
fra kl. 17.30

med gode tilbud fra Sporten

Jens fra Sporten i Svendborg vil være i Bøgebjerghallen, 
hvor der vil være gode tilbud på 

løbetøj, badmintonudstyr, løbe- og badmintonsko. 
(Ekstra rabat denne aften!).

Mød op, gør et godt køb og støt en af vores gode sponsorer.

Træningstider badmintonsæsonen 2013/2014:
U9 og U11 Mandag kl. 16.15 – 17.15 og onsdag kl. 16.30 – 17.30
U13, U15 og U17 Mandag kl. 17.15 – 18.30 og onsdag kl. 17.30 – 19.00
U19, senior + veteran Mandag kl. 20.30 – 22.00
Motionister Mandag kl. 18.30 – 20.30 og onsdag kl. 19.00 - 20.00

Ved træningen af U9 + U11 mangler vi 1 eller 
(flere forældre på skift) til at være i hallen 
Kendskab til badminton er ikke nødvendig. 

Interesseret?  Kontakt Kurt på tlf. 26 22 69 10 
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Vester Aaby Vandværk

www.vesteraaby-vand.dk
info@vesteraaby-vand.dk
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Sommeren er over os, hvorfor håndbolden 
pt. ligger stille. Dog ikke mere stille, end at 
kommende sæson 2013-2014 så småt er ved at 
blive planlagt.

For børnehåndboldens vedkommende, 
så forventer vi, at den starter igen efter 
efterårsferien, hvor børnefodbolden også er 
stoppet. Det ligger pt. på tegnebrættet, at 
vi selvfølgelig har ”de helt små” og at vi vil 
prøve at dele de lidt større mere op, hvis der 
er tilslutning til det. Således at vi får to hold af 
de lidt større, så de er mere aldersinddelt, og 
så vi på den måde kan få endnu mere gang i de 
små årgange, som jo skal være med til at sikre 
afdelingens eksistens på sigt.

For herre- og dameseniorhåndboldens 
vedkommende, så forventes der opstart medio 
eller slutningen af august.

Mht. de nøjagtige opstartstider, trænere osv, så 
vil det HELE fremgå af klubbens hjemmeside 
boegebjerg-if.dk i starten af august.

GOD SOMMER TIL ALLE 

Sommer og sol skulle det være, og mon ikke 
det kommer, om ikke andet håber volley folket 
i hvert fald på at 4. – 7. juli bliver tilsmilet med 
godt vejr, her er klubben nemlig til landsstævne 
i Esbjerg.
Vi stiller med adskillige hold i beach turneringen 
og glæder os meget til den store oplevelse et 
landstævne altid er.

Her op til landsstævnet er der blevet trænet 
flittigt på beach banerne, nede bag Bøgebjerg 
skolen, så vi føler at vi er klar.

Ellers ser vi også frem til at vise vores sport 
frem til Bøgebjerg festen, og ja i det hele taget 
til at den går i gang.
Klubben er meget aktiv i at støtte op om denne 
fest, og håber også her på godt vejr og en masse 
glade sommer mennesker.

Til sidst må vi jo indse at også denne sommer 
slutter, men hvad gør det når man kan komme 
ind i tørvejr i vores dejlige hal og spille VOLLEY ! 

Har du lyst til at være med så kig ind i hallen 
tirsdage eller fredage klokken 18.

God sommer

Bøgebjerg IF volley afdeling

Senior afdelingens trænere kan kontaktes for 
status angående sommertræning, hvis man er 
frisk på at deltage. Sommertræningen er gratis 
og forpligter ikke til kontingentbetaling

Foreløbige træningstider begyndende fra 
august 2013
Herre Senior træningstider: mandag & 
torsdag kl. 18:30 - 20:30 
Træner: Steen Madsen - 6011 2065 

Dame Senior træningstider: mandag & 
onsdag kl. 18:30 - 20:30 
Træner: Kasper Hougaard – 2076 1911 

U8: tirsdag kl. 17:00 - 18:00 
Træner: Vagner Nielsen - 6261 5601

Nyt fra bold holdene
Volley

Fodbold

Håndbold

Svendborgvej 331, 5600 Faaborg
Telefon 62 61 59 09
Fax 62 61 59 39
Mobil 21 45 28 59
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Fitness-park på ”Den røde tråd” – en sanse- 
og aktivitetssti.

I skrivende stund har vi nu fået monteret 6 af de 
8 nye redskaber på sportspladsen.

Vi mangler stadig 2 redskaber, som firmaet 
Norwell selv vil montere i slutningen af juni. 

Nu har vi så snart en fuldt færdig fitness-
park med 13 forskellige redskaber, hvor alle 
muskelgrupper kan trænes, så  der er ingen 
undskyldning for ikke at være i form!  

Husk fitness-parken er gratis at benytte, 
og den er for alle i vores lokalsamfund og 
evt. gæster.

Sidste del af fitness-parken er finansieret 
af Carlsberg Sportsfond, Fionia Fond, 
Skovgaardfonden samt LAG (EU- og 
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter). 

Tusind tak til disse fonde og tusind tak til alle 
de hjælpere, som har taget del i gravearbejde, 
støbning og opsætning af redskaber.

Vi mødes i Fitness-parken!

Hanne Borup

Den Røde Tråd
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Vester Aaby - Pejrup - Aastrup Pensionistforening
Udflugt til Ree Park fredag den 13. 
september med Øster Hæsinge Turistfart
Afgang fra Vester Aaby kl. 7.30

Vi kører den slagne vej mod Jylland, - holder en 
lille strække ben pause ved Middelfart, - drikker 
en kop kaffe og spiser et rundstykke.

Vi fortsætter op gennem Jylland, og på den 
anden side af Århus kører vi ind på de mindre 
veje, - finder op omkring Rønde, fortsætter forbi 
Kalø Slotsruin, Knebel, Fuglsø og følger kysten 
rundt til lige før Ebeltoft, hvor vi holder vores 
middagspause. Vi skal spise på Strandkroen, - 
et lille hyggeligt sted lige ud til Ebeltoft Vig, og 
hvor de laver rigtig god mad.

Efter middagen fortsætter vi vores tur, - kører 
op mod Tirstrup og når vort egentlige mål, - 
Dyreparken Ree Park. Her bruger vi nogen tid 
til at se, opleve og nyde dyrene og det dejlige 
landskab, - på egen hånd og i det tempo, der 
passer én bedst.

Men vi har jo lang vej foran os, så vi går 
igen i bussen og påbegynder hjemturen, dog 
afbrudt af en strække ben pause og en kop 
eftermiddagskaffe. Vi forventer at være hjemme 
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.

Lidt fra Ree parkens hjemmeside
”Ree Park - Ebeltoft Safari er opdelt i 5 
kontinenter: Afrika, Asien, Europa, Nordamerika 
og Sydamerika. Hvert område er indrettet så 
dyrene har mest mulig plads og muligheder for 
fysisk udfoldelse. Og du har mulighed for at 
komme helt tæt på!

Naturen i parken er en seværdighed i sig selv. 
Fra bakkede områder med bøgeskov til store 
vidder på savannen. Anlæggene er indrettet i et 
forsøg på at matche dyrenes naturlige adfærd.

Løvernes Katanga Hill er et fantastisk anlæg 
i bakket terræn med en lang træbro og en 
klippeformation på toppen. Herfra har løverne 
en appetitlig udsigt over savannen hvor mange 
af deres naturlige byttedyr græsser. Når det er 
spisetid hænger vi kødet op i en stor fjeder, så 
der er mest muligt ’kamp for føden’.

På busksavannen kan geparderne spejde langt 
ud over terrænnet. Det er med til at skærpe 
deres naturlige behov for orientering efter 
byttedyr. Jagtinstinktet kan de vedligeholde, når 
vi sender deres føde afsted på en stålwire med 
op til 70 kilometer i timen. 

De nordamerikanske sortbjørne lever på et stort 
område med høje træer, hvor bjørnene både har 
mulighed for at kravle i træer, svømme i søer og 
grave sig et hul til vinterhi.”
  
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 og torsdag kl. 14 samt søndag kl. 10

Svenåge Tommerup viser film i Abildhuset
Torsdag den 26. september kl. 14

Pakkespil i Abildhuset
Torsdag den 24. oktober kl. 14

Svenåge Tommerup viser film i Abildhuset
Torsdag den 21. november kl. 14

Juleafslutning i Øster Skerninge Forsamlingshus
6. december
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 Højskoleeftermiddage

Efterårsmøde

VESTER AABY KIRKE

AASTRUP KIRKE

En tidseltop fik lov at stå
et sted ved alfarvej,
skønt ”ukrudt” den sig kalde må,  
er kækt dens kontrafej.
Vi kan og byde modstand trods
frimodigt med Guds ord til os:
Jeg har tilgivet dig



Folkekirken fik sidste år sit eget logo, der bruges i mange 
sammenhænge. Men skal vore egne kirker ikke også have 
deres eget?
Vi udskriver en konkurrence om at lave et godt logo. Der skal 
indgå elementer fra såvel Aastrup som Vester Aaby kirker eller 
kirkegårde. Man kan lave et fælles logo eller to.
Tanken er, at logoet for eksempel skal bruges på brevpapir og 
konvolutter.
Send forslag til sognepræst Torkil Jensen pr. brev eller mail 
senest 1.september. Vinderen får lidt mundgodt og æren.

Vi regner også i år med, at der bliver musikalsk medvirken 
ved årets høstgudstjenester. Se mere i dagspresse og på 
hjemmesiden, når tiden nærmer sig.

Medens dette blad bliver produceret er menighedsrådet i gang 
med at finde en ny organist til afløsning for Kåre Brønserud. Vi 
håber at kunne præsentere den nye organist i næste kirkeblad.

Heden
”Skynd dig, kom, om føje år, heden som en kornmark står”  
Sådan synger vi med H.C.Andersen om Jylland mellem 
tvende have. Og selvom det er rigtigt, at der ikke er meget 
hede tilbage i Jylland, så finder vi trods alt vest for Hovedvej 
13 et landskab, der er meget forskelligt fra det sydfynske.
Det landskab har en historie. Den vil vi tage fat på ved 
vinterens højskoleeftemiddage. Også kirkeligt og kulturelt er 
der sket meget i egnen omkring Ikast og Herning. Og selvom 
uldjyderne også er forsvundet, så er det stadig en driftig egn, 
vi skal beskæftige os med.
Vel mødt til den første højskoleeftermiddag onsdag den 20. 
november kl. 14.30. Man medbringer som sædvanlig kop og 
brød, så er der lavet kaffe og the.

Kirkebladet skal fortælle om, hvad der skal ske i kirkerne i de 
næste måneder. Men en gang imellem er der også grund til at 
fortælle lidt om, hvad der er sket. Siden sidst. 
Der har nemlig været stor opbakning til kirkernes aktiviteter 
her i vinter og forår. Det er der grund til at sige tak for og at 
kvittere for.

Forårsmødet i Aastrup Forsamlingshus havde også Folkekirkens 
fremtid som tema. Her holdt sognepræst Kaj Bollmann 
foredrag for omkring 40 mennesker.

Højskoleeftermiddagene havde i år København som tema. 
Der har som sædvanlig været et sted mellem 55 og 65 
deltagere til møderne, og der er grund til for eksempel at 
nævne en meget spændende eftermiddag med Københavns 
tidligere biskop Erik Norman Svendsen, der ud fra sit eget 
liv fortalte om Københavns kirkeliv før, nu og i fremtiden. 
Højskoleeftermiddagene afsluttedes med en regnvejrstur til 
København den 22. maj.

Grundlovsdag er forhåbentlig ved at blive en tradition. Et sted 
mellem 70 og 80 mennesker mødte op i præstegårdshaven 
og hørte tidl. Sognepræst Einar Fog-Nielsen, Faaborg, holde 
grundlovstalen. Dagen afsluttedes med en friluftsgudstjeneste 
i træernes skygge.

Hvert forår kører vi også en tur til en kirke i nærheden. Med 
tordenskyerne hængende i luften besøgte vi 19. juni Egense 
kirke, hvor sognepræst Mads Davidsen fortalte om kirken og 
om den forestående renovering. Derefter var der kaffebord i 
Øster Skerninge Forsamlingshus.

Logokonkurrence

Høstgudstjeneste

Ny organist

Højskoleeftermiddage 2013-2014

Set og sket

Da de fynske præster var samlede på Hotel Faaborg Fjord i 
begyndelsen af juni betegnede biskop Tine Lindhardt debatten 
om den fremtidige styringform af Folkekirken som meget lidt 
ophidsende.
Men det betyder desværre ikke, at den ikke er vigtig. Vi har 
allerede gennem vinteren i studiekredse og ved Forårsmødet 
i Aastrup Forsamlingshus beskæftiget os med dette emne, og 
debatten fortsætter også i efteråret, hvor menighedsrådene 
skal give høringssvar, inden der udarbejdes et lovforslag. Det 
er vigtigt, at man giver sit besyv med i denne debat, da meget 
kan være forandret om få år. 
Det handler først og fremmest om, hvorvidt, der skal oprettes 
et nationalt kirkeråd, der skal handle på hele folkekirkens 
vegne. Folkekirkens demokrati hviler i dag lokalt på 
menighedsrådene, og sådan er der mange, der ønsker det 
fortsat skal være. Men det kræver naturligvis også lokal 
opbakning og ikke mindst, at man giver sin mening til kende. 
Uanset om man er enig eller ej. Menighedsrådene har frem 
til 1. november til at indsende høringssvar til Ministeriet for 
ligestilling og kirke.

Debat om Folkekirkens styrelse



Husk konfirmandindskrivning 14. august kl. 17 - 19.
Medbring blot CPR-Nr. Vi snakker om næste års 
konfirmandforberedelse og hygger i konfirmandstuen i 
præstegården Præstegårdsvej 11.

Efter Ingrid Andersen valgte at gå på efterløn i foråret, søgte 
menighedsrådet ny graver. Stillingen er ændret lidt; det drejer 
sig først og fremmest om et øget samarbejde med graver Lene 
Caspersen i Vester Aaby. Denne ændring gav mulighed for at 
lægge lidt flere timer ind i stillingen.
Aastrups nye graver blev Lone Marie Pedersen, der begyndte 
i stillingen 1.juni.  Menighedsråd og præst vil gerne her i 
kirkebladet byde Lone Pedersen rigtig hjerteligt velkommen. 
Vi ser frem til samarbejdet med dig og håber, du bliver rigtig 
glad for at være her.

Om sig selv skriver Lone:
Jeg har været gravermedhjælper ved 
Espe og Vantinge kirker. Jeg brænder 
for mit arbejde og elsker årets gang 
på en kirkegård og i kirken. Jeg er jo 
selvfølgelig en frisk og glad pige.
Jeg er 28 år og bor i Ringe sammen 
med min mand Brian og mine to 
drenge Jonas og Lucas + min mands 
søn, Sebastian, hver anden weekend. 
Og selvfølgelig min elskede hund Nika.

Bykirken i Wittenberg, hvor Luther prædikede regelmæssigt gennem 35 år.

Konfirmandindskrivning

Ny graver i Aastrup

Aastrup Forsamlingshus 31. oktober kl. 19.30.
Den 31. oktober 2017 er det 500 år siden reformatoren Martin 
Luther indledte sit opgør med den katolske kirke ved at slå 95 
teser op på døren til Slotskirken i Wittenberg.
Man kan synes, der er længe til 2017, men forberedelserne er 
allerede i fuld gang.
Derfor vil vi også tage del i forberedelserne her i vore sogne 
ved at høre om Martin Luther ved efterårsmødet i Aastrup 
Forsamlinghus. Og det skal naturligvis være på selve datoen 
den 31. oktober.
14 gange har sognepræst Torkil Jensen været rejseleder på 
ture i Luthers fodspor. Den erfaring, det har givet, deler han 
ud af ved mødet ligesom Torkil Jensen giver et bud på, hvad vi 
kan bruge Luther til i dag.

Mennesket er omgivet af naturens store linjer. Vi bliver tit og 
ofte små i de store sammenhænge, når vi ser op på en vinters 
stjernehimmel eller gæster fjerne himmelstrøg.
Også når mennesket spekulerer over tilværelsen i sig selv har 
det stor betydning, hvorledes vi undergiver os livsbetingelserne 
- om vi kæmper med dem eller mod dem.
Det er alt sammen med til at skabe det ”rum” vi skal leve i.
Til alle tider er mennesker blevet inspireret til at give vore 
livsbetingelser udtryk. I ord, i lyd og i billeder. Nogle gange 
gengives omgivelserne fotografisk  ”som de er” – andre 
gange lægges en tolkning ind, der i samspil med os selv giver 
muligheder for at se med andre øjne på vort liv.
Et hel særligt ” rum” i denne sammenhæng er kirken. Også 
her har mennesker arbejdet med at forstå livets storhed lige 
siden de første menigheder. 

Dette års kirkeligt-folkelige møde på Liselund i Slagelse i 
dagene 22.-25 august vil derfor sætte fokus på livstolkninger 
og livsindtryk. 
Det bliver et møde i billeder, ord og musik. Med 
foredragsholdere, der har noget på hjerte og som har prøvet 
at tyde tidens tegn. Enten på egen krop eller gennem mødet 
med store kunstnere og stor natur.
Blandt foredragsholderne kan nævnes:  Lisbeth Smedegaard 
Andersen, Hein Heinsen, Marianne Aagaard Skovmand.
Der bliver også musik- og sangaften, lige som der er god tid til 
samvær og gåture i den skønne park på Liselund.
Programmer ligger fremme i kirken og kan fås ved henvendelse 
i Præstegården. 
Endelig kan man læse mere på: www.kirkehojskolen.com

Efterårsmøde

Himlen, rummet og mennesket 



  Vester Aaby Aastrup

Søndag den   4. august    10.s.e.trin                14.00  Kirkekaffe               10.15
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 
Søndag den    1. september   14.s.e.trin   9.00 10.15
Søndag den    8. september   15.s.e.trin 14.00 Ole Buhl Nielsen Ingen 
Søndag den  15. september   16.s.e.trin 10.15   9.00
Søndag den  22. september   17.s.e.trin Ingen   9.00  Ole Buhl Nielsen
Søndag den  29. september   18.s.e.trin 14.00 Høst 10.15 Høst - kirkekaffe
Søndag den    6. oktober 19.s.e.trin 10.15  Ingen 
Onsdag den   9. oktober  Ingen 17.00 Fyraftensgudstjeneste
Søndag den  13. oktober 20.s.e.trin   9.00 10.15
Søndag den  20. oktober 21.s.e.trin Ingen 14.00 Ole Buhl Nielsen
Søndag den  27. oktober 22.s.e.trin 10.15   9.00
Søndag den    3. november Allehelgen 15.00 andagt 17.00 andagt
Søndag den  10. november  24.s.e.trin Ingen 10.15
Tirsdag den  12. november     17.00 Fyraftensgudstjeneste Ingen
Søndag den  17. november 25.s.e.trin 10.15 kirkekaffe   9.00
Søndag den  24. november 26.s.e.trin   9.00 10.15
Søndag den    1. december 1.s.i advent 14.00 Familiegudstjeneste 10.15

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”.
14. august – altergang
11. september
  9. oktober – altergang
13. november

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

Ferier og fridage:
Sognepræsten har ferie 22.-25. august og 14.-20.
oktober, samt friweekend 7.-8. september og 21.-22.
september.
Embedet passes her af sognepræst Ole Buhl Nielsen, 
Brahetrolleborg, tlf. 62 65 11 21. Mail: obn@km.dk

Graver Vester Aaby kirke:
Lene Caspersen
Præstegårdsvej 9, Vester Aaby
5600  Faaborg. Tlf. 51 16 92 66
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

Graver Aastrup Kirke:
Lone Pedersen
Svendborgvej 326, Aastrup, 5600  Faaborg
Tlf. 20 20 17 33
Mail: graastrup@gmail.com

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. Mail: ksvaaby@gmail.com
Organist: Vakant        Kirkepersonalet har fridag mandag

Kirketider Høst 2013

Indskrivning til konfirmation 2014 er onsdag den 14. august fra kl. 17 til 19.
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Sigrid Larsen
med det billede som hun har donerede til Abildhuset.

Nyt og gammelt fra os
Folkemindesamlingen har afholdt et fælles 
arrangement med brugerne i ”Abildhuset”, som 
fejrede husets ”20 års Jubilæum” den 24. Maj 
2013. Dét blev en ”festdag” på alle måder ♫☼♫. 

Sigrid Larsen, og Birthe Banke ”donerede” nogle 
af deres egne værker, som nu pynter og lyser op 
på husets flotte nymalede vægge.

Der var ligeledes udstilling af Hans Peter Hansen, 
og Birgit Filskov, og et lille ”Showroom” med 
Tommerup & Lysholts udgivne DVD samlinger. 
Henvendelse til Svenåge Tommerup 6261 6343 
eller Gerda Nielsen 6261 5229 for evt. køb. Se 
for øvrigt sidste nummer af Bøgebladet.
Se omtale andetsteds i bladet. Især på 
Lokalrådets hjemmeside, hvor en masse fotos 
er offentliggjort.

”Abildhuset” er blevet flot renoveret med nye 
vinduer, og terrassedøre samt galleriskinner i de 
fleste rum, hvor der fremtidigt bliver mulighed 
for skiftende udstillinger af lokale kunstneres 
værker - ikke mindst Folkemindesamlingens 
gamle smukke malerier - bl.a. af Harald Madsen.

Hans Peter Hansen og Birgit Filskov med maleri og 
bog samt Karen og Birgit Filskovs bøger.

Det glæder vi os rigtigt meget til - så huset kan 
blive et spændende, historisk, hyggeligt, og 
rart opholdssted - til gavn og glæde for os alle i 
lokalområdet. 
Dét er jo her Folkemindesamlingen har sine 
lokaler. Det er vi meget glade for.

I den kommende udgave af ”Stavn 2013” vil der 
indgå en artikel om ”Vester Aaby Sangforening” 
fra dens start i 1868, og frem til den blev nedlagt. 
”Stavn” udkommer omkring november måned 
hvert år. Folkemindesamlingen tager gerne 
imod bestillinger. Sælges ved henvendelse til 
Gerda Nielsen.

Vi har ingen hjemmeside, men fortsæt endelig 
med at bruge vor mailadresse:
vaarkiv@gmail.com 
den bliver heldigvis flittigt 
brugt. 

Skulle nogen have 
en oplevelse eller 
historie f.eks. fra 
sin barndom eller 
andet her fra 
egnen - så tager 
Gerda gerne 
imod - beregnet 
til ”Medlemsnyt”, 
som udkommer 2 
gange om året. 
Man kan godt være 
”anonym” - dét er 
selve ”Historien”, der 
har den store interesse. 

Birthe Banke 
foran hendes donering tlil Abildhuset

Bliv medlem af foreningen - dét betaler sig ☼ 
Koster KUN kr. 25,00 om året pr. person.

☼ Vi ønsker alle en god sommer ☼ 
ses igen første lørdag i september ☼

Referent til Bøgebladet: Birthe Banke

Vester Aaby Sogns Folkemindesamling
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Kære beboere i Pejrup, Vester Aaby og Aastrup

Kom og vær med til årets egnsfest 

lørdag, den 26. oktober kl. 18.30 

i Bøgebjerghallen. Prøv også i år at få din nabo, 
din familie, dine kolleger eller hele vejen med til 
egnsfesten. Vi skal gerne blive så mange, at der 
bliver trængsel på dansegulvet.

Billetter
Billetter á 175 kroner kan bestilles ved 
nedenstående kupon eller på www.boegebjerg-
if.dk

Bestilte billetter udleveres torsdag den 10. 
oktober kl. 19-21 i Bøgebjerghallen. 
Bemærk: Du kan også sagtens købe billetter 
den aften, uden først at have bestilt dem.

Information om afhentning af billetter bringes i 
Ugeavisen Faaborg og gennem Radio SFM.

Billetter kan fra 2. september også købes i Dagli’ 
Brugsen og hos Shell Service i Faaborg.

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

Musik
Som tidligere nævnt lægger vi i år musikken 
i hænderne på FENDERS, der med et bredt 
repertoire kalder på danseglæden i os alle.
Også i år har vi indgået aftale med ROCK 
STALKERS, der vil spille i pauserne.

Bliv ambassadør
Som du sikkert har læst i Bøgebladet maj 
2013 opfordrer vi bladets læsere til at blive 
ambassadør for egnsfesten; altså være med til 

at sælge billetter og dermed skaffe flere gæster 
til festen.

Har du lyst til dette lille hverv, beder vi dig 
kontakte: 
Ruth Linnebjerg tlf. 6261 6171
Ib Pedersen tlf. 2022 2701 
Søren Hansen tlf. 6043 9352
Marianne Steffensen 6261 6553.

På gensyn!

Venlig hilsen
Egnsfestudvalget

Bestilling af billetter

Antal billetter á 175 kroner_______________

Navn: ________________________________

Adresse: ______________________________

Tlf.nr. ________________________________

Afleveres senest 10. oktober til
Ruth Linnebjerg, Pouls Gyde 6, Aastrup
Ib Pedersen, Krøllegårsvej 10, Pejrup
Søren Hansen, Dyssevej 2, Vester Aaby
Marianne Steffensen, Dyssevej 34, Vester Aaby

INVITATION TIL EGNSFEST
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Kandidater til ”Årets V.Å.P’er”
Så er det 5. gang, I skal komme med forslag til 
”Årets V.Å.P.’er”.

Titlen går som bekendt til en person i 
lokalområdet, som yder frivilligt, ulønnet 
arbejde, og som fortjener et ekstra skulderklap 
for sin indsats. Sidste år gik prisen til Niels Krogh 
for hans indsats omkring ”Projekt Hjertestarter”.

Kom med dit forslag til dette års V.Å.P.’er på 

nedenstående kupon:

Kuponen sendes, mailes eller afleveres hos
Torkil Jensen, Præstegårdsvej 11, Vester Aaby, 
mail: toje@km.dk
Tina M. Bruus, Svendborgvej 280, Aastrup, 
mail: nabhuset@c.dk
Lars Bo Biilmann, Skadegårdsparken 11, V. 
Aaby, mail: albiilmann@gmail.com

Senest den 14. september 2013

Forslag ________________________________________________________________________

Begrundelse ____________________________________________________________________

Indsendt af:
Navn __________________________________________________________________________

Adresse ________________________________________________________________________

Billedet herover er fra den dag, hvor vi sagde 
farvel til uddeler Søren Hansen og goddag til 
den nye uddeler Gava.

Fredag den 1. november holder Dagli’ Brugsen 
holder Open by Night til kl. 22 i anledning af 
julebryggens frigivelse. Kom forbi og se de rigtig 
gode tilbud fra kl. 21 – 22.

Dagli’ Brugsen afholder vinsmagning i november 
måned, arrangementet vil blive afholdt i 
Bøgebjerghallen, se nærmere i Dagli’ Brugsen 
om dato, når vi kommer nærmere.

Sidst men ikke mindst, så må børnene 
komme forbi fra den 20. november og hænge 
deres julesokker op, som så kan hentes igen 
torsdag den 19. december, hvor der vil være 
julearrangement.

Dagli’ Brugsen Vester Aaby

Dagli’Brugsen
Vester Aaby

Svendborgvej 419 · Tlf. 62 61 56 20

Dagli’Brugsen
Vester Aaby

Svendborgvej 419 · Tlf. 62 61 56 20
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Nyt fra Bøgebjergskolen og 
Bøgebjerg Børnehus

Torsdag den 27. juni var 220 samlet 
til sommerferieafslutning på 
Bøgebjergskolen. Vi startede med en 
fin koncert, hvor alle skolens elever 
deltog. Derefter var der helstegt 
pattegris mv. i skolegården. 
Det regnede stort set hele 
tiden, men folk krøb i læ og 
stemningen var god. 
Vi glæder os hver gang over 
den store tilslutning til vores 
arrangementer!

Vi er også klar med planerne 
for næste skoleår, som bliver 
en smule anderledes, men 
helt bestemt spændende og 
udfordrende for alle. Vi skal 
starte skoledagen kl. 8.25, 
altså en lille smule tidligere 
end i år. Desuden vil vi starte 
med morgensamling/sang, hvor 
forældrene naturligvis er meget 
velkomne.
Der er i det kommende skoleår planlagt 
samarbejde i henholdsvis indskolingen bh. kl. 
- 3. kl. og i 4.- 6. kl. Samarbejdet sker ikke 
kun i læsebåndet, men også i andre faglige 
timer og aktiviteter. Vi gør det bl.a. for at styrke 
fællesskabet på tværs og for at give eleverne 
mulighed for at søge venskaber på tværs af 
klasserne.
I den forbindelse fortsættes med vores 
trivselsråd/elevråd blandt eleverne, med råd 
og vejledning af de to voksne tovholdere – Mai-
Britt og Marianne C.

Foruden den skemalagte undervisning vil vi i 
løbet af året have temadage/årstidsdage, hvor 
der bliver arrangeret anderledes undervisning. 
Ligeledes vil den daglige motion fortsætte, og 
der vil løbende blive holdt åbent-hus-dage.

Desuden vil vi fra kommende skoleår igen have 
svømmeundervisning på skemaet. Vi har valgt 
at tilbudet gælder alle i 4.-6. kl. der således får 
svømning hver onsdag i Fåborg Svømmehal.

Jeg mener vi som skole er godt rustet til de nye 
udfordringer tiden vil bringe, selvom vi er en 
lille skole, kan vi tilbyde fagligt dygtige lærere 
og pædagoger, små klasser med trivslen i 
højsædet, hvor der tages hensyn til den enkelte 
elev. 

I august skal vi tage afsked med vores lærer 
Hanne Borup, som går på pension 

efter 40 år på Vester Aaby skole/ 
Bøgebjergskolen. Det udløser 

Dronningens Fortjenstmedalje, 
som hun får overrakt ???. 
Den 23.8 er man velkommen 
til at deltage i skolens 
morgensang, hvis man 
gerne vil hilse af med 
Hanne. Vi regner fortsat 
med at arbejde sammen 
med Hanne i det lokale 
arbejde i Vester Aaby, hvor 
Hanne har haft en aktiv 
rolle, bl.a. i forbindelse 
med Den røde tråd.

Efter forårets store 
sprogprojekt er vi nu klar til 

nye projekter oplevelser. Til 
efteråret skal vi sammen med 

3 andre børnehaver deltage i en 
musikfestival, som vi arrangerer sammen 

med Faaborg Midtfyn Kommunale Musikskole. 
Vi glæder os også til igen at komme mere ud 
i vores skurvogn i Bøgebjergskoven, som har 
været noget forsømt under sprogprojektet.
I de sidste måneder har vi haft rigtig mange 
håndværkere på besøg. Vi har fået nyt fyr, 
- nyt ventilationsanlæg, og der er etableret 
videoovervågning i skole og institution. Lige nu får 
vi bygget skur til opbevaring af de barnevogne, vi 
benytter i gæstedagplejen. Det har været rigtigt 
spændende at følge for børnehavebørnene, som 
har fulgt tilstedeværelsen af ”rigtige mænd” og 
deres arbejde i institutionen med stor interesse.

Vi vil lige gøre opmærksom på vores deltagelse 
i Bøgebjergfesten d. 16. -17. august.
Fredag eftermiddag fra kl. 16 vil vi stå for 
nogle hyggelige aktiviteter for hele familien på 
sportspladsen ved skolen. Derefter vil det være 
muligt at købe et måltid. 
Invitation følger først i august.

Vi synes, at vi er klædt godt på til et nyt 
spændende år i skole og institution og synes, at 
vi stadig har et godt pædagogisk tilbud i jeres 
lokalsamfundet. 

De bedste sommerhilsner fra 
Jørn         og         Gunild

jch@fmk.dk          gunha@fmk.dk



Den 8. maj 2013 holdt vi vores årlige 
dagplejedag i Bøgebjerghallen. Vi havde besøg 
af dagplejerne fra Falsled, Svanninge, Millinge 
og Korinth. 17 voksne og ca. 60 børn.

Hallen var åben fra kl. 6.00, hvor de første 
børn og barnevogne ankom, der blev spist 
morgenmad og ca. kl. 9 var alle kommet 
og vi kunne få formiddags mad. Boller og 
rundstykker var sponsoreret af Dagli’ 
Brugsen i Vester Aaby.
 
Kl. 10 kom elever og lærer fra 
STU Idrætsefterskolen i Ulbølle 
som lavede forskellige motorik- 
hjørner i hallen. Der blev spillet 
bold, blæst til balloner, kravlet 
og kastet med ris poser, en rigtig 
sjov formiddag. 

Da det hele var slut kunne alle 
fra Ulbølle gå ud til Stig og få en 
sodavand som dagplejekontoret 
havde bestilt. En stor tak til elever 
og lærer, at de igen ville komme til 
Vester Aaby dagpleje.

Så blev det spisetid for de små som var godt 
trætte og alle fik en god lang lur i barnevognene, 
som stod foran hallen. Efter middagsluren var 
der bananer som Dagli’ Brugsen i Korinth havde 
sponsoreret, juice fra Købmanden i Håstrup og 
Dagli’ Brugsen i Millinge.

Fra dagplejen havde vi fået en masse ”træde 
sten” som flittigt blev brugt hele dagen og som 
skal bruges fremover i vores projekt - Bevægelse 
i dagplejen.

En rigtig dejlig dag sluttede ca. kl. 16.30 hvor 
både børn og voksne var godt trætte. En stor 
tak til alle sponsorerne for brød, frugt og juice.

Torsdag den 20. juni blev børn og barnevogne 
afleveret i Abildhuset, vi skulle være der hele 
dagen. Formiddagen gik med leg og senere 
skulle vi grille pølser og lave popcorn. Det 
var en succes der blev spist masser af pølser 
med remoulade og ketchup og hjemmelavet 
grovbrød.

Så skulle der soves til middag i skyggen langs 
hækken. Børnene blev hentet hen på 

eftermiddagen og vi kunne sige tak for 
en hyggelig og varm dag. 

Så nærmer sommerferien sig hvor 
alle forhåbentlig får en god ferie 
med masser af solskin.

God sommer til alle 
hilsen dagplejerne

Jette, Lene Pernille og Jytte. 

Efter jeg i 22 år har passet nogle 
dejlige børn, har jeg valgt at gå på 

efterløn pr. 1. september. 
Hilsen Jytte. 

Tag et kik på vores hjemmeside: 
www.vesteraabydagpleje.weebly.com
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Dagplejen 
siden sidst

DEN PROFESSIONELLE DAGPLEJE
Dagplejen Faaborg-Midtfyn Kommune - www.dagplejen.faaborgmidtfyn.dk



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

Hele familiens Frisør
Tlf. 62 61 54 54

Så er vi klar med det nye program for sæsonen 2013/2014

Alle hold starter i uge 38

Børnehold:
ZumbAtomic (4-14 år) torsdag 15.45 – 16.30 Bøgebjerghallen
Springgymnastik (fra 4. kl.) torsdag 16.30 – 17.30 Bøgebjerghallen

Voksenhold:
Zumba Fitness (fra 15 år) onsdag 20.00 – 21.00 Bøgebjerghallen
Aerobic torsdag 17.30 – 19.00 Bøgebjerghallen
Herregymnastik torsdag 19.30 – 21.00 Gymnastiksalen på skolen
Muskel- og pulstræning fredag 17.00 – 18.00 Bøgebjerghallen

Børnehold 400 kr. 
Voksenhold 500 kr.

SÆT ALLEREDE NU X I KALENDEREN - GYMNASTIK OPVISNING den 6. APRIL 2014

HOLD DESUDEN ØJE MED PLAKATER OG NYHEDSBREVE FOR SPECIELE EVENTS 
SOMMEREN OVER.

INDOOR CYCLING

Gymnastikafdelingen er nu klar til at tilbyde Indoor Cycling

Vi er startet, men du kan stadig tilmelde dig.

Jonas, Bente, Tobias, Cathrine, Finn og Jette
har alle bestået instruktøruddannelsen 
modul 1 og er derfor helt vilde efter at 
komme i gang.

Aftal evt. en gratis prøvetime 
med en af instruktørerne.

Tilmelding og betaling via Halbooking.
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Varmepumper · Ventilationsanlæg · Klima- & køleanlæg

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

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

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

Alt i det nyeste udstyr
Reparation af alle bilmærker

☎ 6224 4004
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Jeg modtog stolt en Fordson 27N en kold 
efterårsdag. Den blev selvfølgelig kørt på 
værkstedet, og jeg begyndte at skille den ad, 
først skærmene så hjælmen osv. Da det var gjort 
begyndte jeg med motoren, men den kunne 
selvfølgelig ikke bevæge sig, efter at have stået 
i flere år, men jeg skulle lære den, skulle jeg.

Hvordan får man nu sådan en ”Klodsmajor” til 
at makke ret? Man tager selvfølgelig forskellige 
væsker, så som Cola, Danskvand, Dieselolie, 
Hydraulisk olie og Benzin og hælder den ned i 
hullerne hvor der før var tændrør, og lader alle 
væskerne virke i en 4-5 dage.

I mellemtiden ville jeg så afmontere køleren, 
men heller ikke det gik helt efter planen, nej det 
var den der tog mig af, så både den og mig røg 
af traktoren, så både grus og perlesten fløj om 
ørerne på mig, jeg så noget overrasket ud da 
jeg endelig havde sundet mig, men der var ikke 
noget at sige til at den tog magten, for det viste 
sig at den vejede mere end dobbelt så meget 
som mig ca. 150 kg.

Ny den havde taget mig med ned fra sin plads, 
kunne jeg jo lige så godt prøve at renovere den, 
så jeg rensede og malede den, fik sat nyt gardin 
i fronten, fik svejset aluminiums gitteret, men 
nu er der jo forskel på gitre til benzin og diesel 
motorer, ribberne er brede på en benziner og 
smalle på en diesel.

Nå men nok om det, nu skulle de forskellige 
væsker jo gerne have virket, så frem med 
håndsvinget og lad mig så få motoren til at 
køre rundt. Men, nej den rokkede sig ikke en 

milimeter, det kunne selvfølgelig være at jeg 
havde valgt de forkerte væsker, men jeg mente 
jo nok at vide en del om disse sager, men rundt 
ville den ikke. På siden sidder der en anordning 
beregnet til el-start, så af med dækslet og 
frem kom startkransen, i med et godt kraftigt 
dækjern og efter lidt hårdt arbejde så bevægede 
den sig sgu, så var det fat i håndsvinget igen 
men ak, kun ganske lille bevægelse i systemet, 
nå det får vente til en senere lejlighed, nu er 
der andre projekter der er mere nødvendige, for 
den kan jo alligevel ikke føre før alle andre ting 
er i orden.

Nu skal hjulene af og ordnes, det går rigtig godt 
med de første tre, nu er der kun det venstre 
baghjul tilbage, men hvis det går lige så nemt 
som de tre første så er alt jo bare i skønneste 
orden, men-men, det går jo ikke altid som 
præsten prædiker. Det sidste hjul var noget 
genstridigt, ”nu var gode dyr rådne” større 
værktøj burde kunne løse problemet, men lige 
meget hvad jeg gjorde, det forban….. hjul sad 
uhjælpeligt fast. Så var der kun skærebrænder 
sættet tilbage, så frem med det og vupti var det 
sidste hjul taget af.

Så nu op til ejeren og hente de originale fælge, 
jeg har værktøjet med, skruer alle hjulene af, 
eller næsten, ja prøv at gæt hvilket jeg mangler, 
ja rigtig gættet, det venstre baghjul. Så er det 
at ejeren siger prøv at dreje den anden vej med 
nøglen, for du ved vel at der er links gevind på 
venstre baghjul på sådan en ”KLODSMAJOR”. 6 
møtrikker er ødelagt, og jeg en erfaring rigere. 
Fælgene blev sandblæst og malet, så på en 
nymalet og ”i orden” traktor.

”NY” Fordson 27N 
(KLODSMAJOR)
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Efterlyser jord
Hvis du eller I ligger inde med 10 hektar jord 
som skal pløjes, kunne Bøjden Ferguson Klub 
godt tænke sig at komme og pløje det her til 
efteråret.

Har du arealet, kontakt da 
John Pip på tlf. 2929 0951.

Nu skulle den bare startes, det skulle vel ikke 
være det helt store problem, eller hva’. Plysser 
blev tilkaldt for han havde sagt at han sagtens 
kunne hjælpe med det. Ejeren havde sagt at han 
kendte en der kunne fikse magnettændingen, så 
den blev demonteret og afleveret.

Nu skulle vi slæbe ”Klodsmajor” i gang, Plysser 
kom med Bjarne Christofferens ”Nuffield” der 
blev spændt for som hest og med PIP (John 
Petersen) som rytter, det gik fint de første 25 
meter, så lød der et brag så hele Vester Aaby 
blev vækket, altså kun dem der sov.

Jeg vendte mig for at se hvad det var der i den 
grad havde udløst et sådan enormt brag, det 
eneste jeg så var Plysser indhyllet i røg og damp 
og dækket af diverse væsker fra motoren, som 
selvfølgelig stadigvæk var fra den gang motoren 
sad fast.

Så hørte jeg ham råbe løb PIP for Fan…. Der 
var ca. 4 liter benzin på tanken, så der var 
stor fare for at tanken kunne eksplodere, men 
heldigvis skete det ikke. Jeg nåede lige at se 
Plysser hurtigt, let og elegant komme ned fra 
den brændende ”Klodsmajor”, ja han glemte sgu 
helt at han havde dårligt ben, inden jeg løb ind 
i værkstedet efter pulverslukkeren og fik hurtigt 
kontrol over branden.

Bagefter talte vi om hvad der kunne være 
sket, hvis ikke det havde været en faldstrøms-
karburator, hvis svømmeren ikke lukker fylder 
den benzin i luftfilteret og i værste fald i motoren. 
Men sikke et held at det kun var i luftfilteret.

Traktoren har nu stået i 3 måneder under en 
presenning uden magnettænding, så mine 
naboer lavede vrøvl over at se denne grønne 
”Klodsmajor” stå og flyde.

Nu er den slæbt op til ejeren og der står den så, 
men tro mig den skal nok komme på markedet 
engang, så andre kan prøve kræfter med den 
igen.

John PIP



Badebroen ved Nab.

Lørdag den 25. maj var der kaldt sammen 
til opsætning af badebroen ved Nab, så den 
var klar til den nye sæson og de friske tidlige 
badegæster. Broen sættes op i samarbejde med 
de private sommerhusejere. De hjælper os med 
vores - vi hjælper dem med deres. Fra vort 
lokalområde deltog Gunner Frederiksen, Søren 
Elmbo, Lars Biilmann og Halldor Sørensen.

Nedenstående billede giver indtryk af et til tider 
lidt hårdt arbejde med de tunge brofag og den 
gemytlighed, der var masser af på dagen. Der 
var rigelig forplejning i sommerhusene med 
smørrebrød og dertil en øl og en dram. Man 
kunne godt blive forfalden til at melde sig til 
broholdet. Har du lyst så henvend dig til dit 
lokalråd.

Bittenhus.

Tirsdag den 28. maj var der officiel indvielse af 
Bittenhus. Huset blev forrige år købt af Fåborg-
Midtfyn Kommune. På dagen overgik driften til 
Trente Mølle, som i forvejen har Lærkedal ved 
Broby.

Fra Bøgebjerg Lokalråd deltog Kirsten Simonsen, 
Connie Hede, Niels Moritzen og Halldor Sørensen. 
Lokalrådet havde indkøbt en flot rødbøg som 
gave i forbindelse med indvielsen.

Fra kommunen deltog borgmester Hans 
Jørgensen, formand for Trente Mølles bestyrelse 
og kommunalrådsmedlem Bo Petersen, 
udvalgsformænd Elna Johansen, Lene Høsthåb, 
Grete Justesen, Jakob Holm og Henning 
Andersen. Der var også flere embedsmænd 
tilstede og naturligvis leder af Trente Mølle 
naturvejleder Leif Sørensen, Ulrik Boll m.fl. 

På dagen kunne man prøve forskellige aktiviteter. 
Bl.a. havkajak, stryge rejer, fiske med stang og 
fange småkravl og småfisk og studere dem i 
små akvarier.
Herefter blev vi vist rundt på stedet og, - 
trods den nære beliggenhed, så de fleste af os 
lokalrådsmedlemmer for første gang Bittenhus 
indvendig.
 
Stedet kan lejes og meget mere i den forbindelse 
kan ses på nedenstående link. http://www.
trente.dk/index.php?option=com_content&view
=section&id=19&Itemid=201 

Bøgebjerg Lokalråd
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Jubilæum og åbent hus i Abildhuset 
Præstegårdsvej 12 i Vester Aaby.

Fredag den 24. maj 2013 fejrede vi 20 års 
jubilæum for vores Abildhus. For 20 år siden 
overgik Abildhuset fra selvejende børnehave til 
lokalråd, pensionistforening, ungdomsklub og 
Folkemindesamlingen. I dag bruges huset af de 
samme. Dog har kommunen uforståeligt nedlagt 
ungdomsklubben. Hjertestarter foreningen 
har nu base i huset og dagplejerne bruger 
lejlighedsvis huset og udenoms faciliteterne.

Huset og de forskellige aktiviteter var åbne fra 
kl. 14 til kl. 18. herefter var der grill.
Aktivitetsprogram: Krolf, Petanque,  Billard, 
Dart, Bordtennis, Kongespil m.m. 
Folkemindesamlingen var åben v. Gerda 
Nielsen, kunstudstilling med lokale kunstnere: 
Birthe Banke, Sigrid Larsen og Hans Peder 
Hansen med malerier, Birgit Filskov med digte 
og Karen Filskov med børnebøger samt Svenåge 
Tommerup og Mogens Lysholts film.

Der kom besøgende både til udstillingen og 
nogle af de aktiviteter, vi havde åbnet for. Der 
blev drukket kaffe i haven og Villy Anneberg 
havde bagt nogle fortrinlige kager, som vi solgte 
sammen med kaffen.

Der blev mest spillet krolf og petanque. Vi havde 
måske nok håbet på nogle flere besøgende, men 
det er jo første gang, vi har holdt åbent hus. 
Hvis vi i fællesrådet for huset bliver enige om 
det, vil vi lave en åbent hus dag hvert år. Måske 
kunne vi koble en bedsteforældre dag på, så vi 
fik flere børn ud på legepladsen.

Om aftenen var vi ca. 50 til grillarrangement. 
Det blev meget vellykket. Bøfferne var 350 
gr. ribeye. Der var nogle, som troede de fik 
grillstegte bøffer serveret - Nej ;o\ - De skulle 
selv i gang med at grille. En ny oplevelse for 

nogen. Der var masser af forskelligt grønt på 
salatbordet, så man kunne sammensætte sine 
egne favoritter, og maden blev i det hele taget 
rost.

Efter spisning var der mange, der gik i gang 
med krolf igen. Mit (Halldors) bonusbarnebarn 
Thea lavede en ”Hole in One” - det var flot og 
hun var pavestolt.

Vi lod vin og øl bære en stor del af prisen for 
maden og det var en lettelse at konstatere, at der 
var et lille overskud på et par hundrede kroner. 
Det betyder jo, vi ramte rigtigt i prissættelse. 
Villy skal have stor ros for sin indsats med kage 
og kaffe, også tak til madholdet og de, der tog 
opvasken efterfølgende.

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)

Flag Allé
Et smukt  og dejligt syn 
i vores lokalsamfund!
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Lokalområdet af igår
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B1208
Luftfoto

Krøllegårdsvej 10
Den firlængede gård Krøllegården har 
fra begyndelsen været en tvillingegård 

med adskilleelse igennem gårdspladsen.

Vester Aaby Folkemindesamling holder 
åbent kl. 10.00 – 12.00

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

Alle oplysninger findes på arkivet i
Vester Aaby Sogns Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12, Vester Aaby.

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

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!



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 medio november.
Indleveringsfrist for stof til redaktionen er 23. oktober  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
AUGUST

03.08.2013 LUKKET
Folkemindesamlingen

Præstegårdsvej 12

12.08.2013 kl. 18.00
LØB - Sæsonstart
v/Bøgebjerghallen

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

16. og 17.08.2013
BØGEBJERGFEST
Se inde i bladet

19.08.2013 kl. 17.30
Sporten Svendborg på besøg

Bøgebjerghallen

19.08.2013 kl. 19-20
Badminton - Tilmelding

Bøgebjerghallen

28.08.2013 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12 

SEPTEMBER
01.09.2013

Menighedsrådet - Logo
Se Kirkebladet

02.09.2013 kl. 19.30
Spillegilde

Aastrup Forsamlingshus

04.09.2013 kl. 16 - 20
Førstehjælpskursus

Bøgebjergskolen

07.09.2013 kl. 10-12
Folkemindesamlingen

Præstegårdsvej 12

08.09.2013 kl. 10-14
Spejderne - Loppemarked

Bøgebjerghallen

11.09.2013 kl. 9.00
Senioridræt - Sæsonstart

Bøgebjerghallen

13.09.2013
Udflugt til Ree Park

Pensionistforeningen

14.09.2013 kl. 10-15
Loppemarked

Pejrup Forsamlingshus

14.09.2013
Sidste frist for indstilling til

”ÅRETS V.Å.P’er”

18., 19. og 20.09.2013
Gymnastik - Sæsonstart
Bøgebjerghallen/Skolen

23.09.2013 kl. 19.00
Hjertestarter møde
Bøgebjergskolen

25.09.2013 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12

26.09.2013 kl. 14.00
Pensionistforeningen
Præstegårdsvej 12

27.09.2013 kl. 18.30
Fællesspisning

Aastrup Forsamlingshus

29.09.2013 kl. 10.15
Høstgudstjeneste

Aastrup Kirke

29.09.2013 kl. 14.00
Høstgudstjeneste
Vester Aaby Kirke

OKTOBER
05.10.2013 kl. 10 - 12

Folkemindesamlingen
Præstegårdsvej 12

07.10.2013 kl. 19.30
Spillegilde

Aastrup Forsamlinghus

09.10.2013 kl. 17.00
Fyraftensgudstjeneste

Aastrup Kirke

10.10.2013 kl. 19 - 21
Egnsfesten - Billetter afhentes

Bøgebjerghallen

20.10.2013 kl. 10.00
Loppemarked

Aastrup Forsamlingshus

23.10.2013
DEADLINE 

BØGEBLADET

24.10.2013 kl. 14.00
Pensionistforeningen
Præstegårdsvej 12

26.10.2013 kl. 18.30
EGNSFEST

Bøgebjerghallen

30.10.2013 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12

31.10.2013 kl. 19.30
Efterårsmøde

Aastrup Forsamlingshus

NOVEMBER
01.11.2013 - åbent til kl. 22
Open by Night - Julebryggen
Dagli’ Brugsen Vester Aaby

02.11.2013 kl. 10 - 12
Folkemindesamlingen

Præstegårdsvej 12

04.11.2013 kl. 19.30
Spillegilde

Aastrup Forsamlinghus

12.11.2013 kl. 17.00
Fyraftensgudstjeneste

Vester Aaby Kirke

20.11.2013
Julesokkerne hænges op

Dagli’ Brugsen Vester Aaby

20.11.2013 kl. 14.30
Højskoleeftermiddag

Præstegården

21.11.2013 kl. 14.00
Pensionistforeningen
Præstegårdsvej 12

22.11.2013 kl. 18.30
Fællesspisning

Aastrup Forsamlingshus

27.11.2013 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


