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Jeg har meget at være stolt over – 
blandt andet Bøgebjerg Idrætsforening!

Bøgebjerg Idrætsforening er blevet udtaget til 
Danmarksmesterskabet i Foreningsudvikling 
sammen med 32 andre foreninger på landsbassis. 
Det er DGI som står bag mesterskabet, som 
bygger på organisationens ambition om, at 
landets idrætsforeninger skal være eksperter 
i at tiltrække medlemmer ved at fange tidens 
tendenser og udbyde idræt og motion, som 
fænger mange danskere.

Valget af Bøgebjerg Idrætsforening begrundes 
af Gitte Madsen, formand for DGI Fyn: 
»Vi har valgt Bøgebjerg Idrætsforening, fordi 
foreningens ledere er motiverede for at skabe 
udvikling og forny sig, så de i endnu højere grad 
end i dag kan være et kraftcenter for tidens 
idræt og foreningsliv.« 
Bøgebjerg Idrætsforening bestemmer selv, 
hvilke udviklingsmål vi sætter, og hvor højt 
overlæggeren skal placeres, men i maj 2014 
afgør en jury, om Bøgebjerg Idrætsforening er 
blandt de fem bedste. En spændende proces 
som vi glæder os til at arbejde med, og som vi 
vil vinde!!!

Som led i dette har vi valgt at få lavet en 
foreningsundersøgelse i form af et spørgeskema, 
der findes via dette link: 
https://www.defgo.net/s.asp?id=137191
5&c=NPV85V&s=1&l=da&p=DGI_Fyn
hvor vi håber, så mange som muligt fra 
lokalområdet vil tilkendegive deres mening. 
Det vil give os en viden, som kan være med 
til at understøtte vores udviklingsproces. 
Undersøgelsen bliver udarbejdet i samarbejde 
med DGI Fyn. Undersøgelsen analyseres af 
DGI, som udarbejder en rapport med konkrete 
anbefalinger. Det vil give os inspiration og ny 
viden, som kan hjælpe os fremadrettet. Det er 
en lille undersøgelse, der skaber stor værdi! 
Det er også muligt at finde linket på vores 
hjemmeside www.boegebjerg-if.dk

Egnsfesten er løbet af stabelen her i skrivende 
stund. Igen i år er jeg desværre forhindret 
i at deltage pga. fødselsdage og barnedåb i 
den nære familie. Jeg håber meget, at mange 
har bakket festen op, da det betyder rigtig 
meget for os, som forening. Det er heller ikke 
mange landsbysamfund i vores størrelse, som 
kan bryste sig af at have en fest af en sådan 
størrelse.

Jeg vil meget gerne takke alle for den opbakning, 
der er til vores arrangementer, såvel Bøgebjerg-

festen i august og nu her til Egnsfesten. En 
tak skal også lyde til Stig og Birgitte, der som 
altid er klar til en god fest. Bøgebjergfest- og 
Egnsfest-udvalgene skal have en særlig tak for 
deres arrangement og overskud til at gøre det 
muligt for os at holde en fest.

Der er nye ideer i udvikling, idet der er startet 
mini tennis i hallen for børn og voksne tirsdag 
aften, og jeg ved, at der kommer noget tøj og 
accessories salg for private i december, og en 
messe med forskellige ting i februar, og det er 
ikke bare for damer!!! Læs mere inde i bladet.

Det er ved at være julegavetid, og her er et godt 
forslag til en flot gave - vores flotte klubdragter, 
og jeg ved, at det nu også er muligt at bestille 
et foreningssæt, der passer til de enkelte 
idrætsgrene. Man kan bestille tøjet på vores 
hjemmeside www.boegebjerg-if.dk. Husk at der 
skal betales ved bestilling. 

Jeg glæder mig meget til endnu en god sæson 
for alle de indendørs sportsgrene. Fodbolden har 
haft det svært i senior-rækken over sommeren, 
men har haft nogen spillelystne børn til træning, 
som også vil indenfor i hallen over vinteren. Jeg 
har nogle møder med fodbold-udvalget, hvor vi 
vil arbejde på at få en ny sæson med senior 
fodbold på programmet.

Britt Christoffersen, Formand



4

- et godt sted at være
Vi i lokalområdet er stolte af vores forsamlings-
hus, som snart er det sidste samlingspunkt vi 
har i Aastrup. Man bliver i godt humør, hver gang 
man kommer op på bakken i Eskemosegyden, 
hvor forsamlingshuset er placeret på et af de 
smukkeste steder i området, med en fantastisk 
flot udsigt ud over øhavet.

Da forsamlingshuset for mere end 100 år siden 
blev bygget, havde det en lidt anden funktion 
end det har i dag. Da blev det brugt til bl.a. 
skydning, gymnastik, dilettant og forskelligt 
andet foreningsliv.

I dag bliver det hovedsageligt brugt til udlejning 
til familiefester og andre sammenkomster; dog 
har vi i bestyrelsen forskellige arrangementer 
som de lokale, samt beboere i omegnen – ja 
endda fra Odense - er flinke til at bakke op om. 
Overskuddet fra disse arrangementer er jo med 
til at bekoste vedligeholdelsen af huset.

Vi har hvert år følgende arrangementer:
	Spillegilder
	Fællesspisninger
	Loppemarked 
	Adventsmøde

På bestyrelsens vegne
Jytte Clausen

Aastrup Forsamlingshus

Lundely Glas 
    Smykker & brugskunst 

Værkstedet er åbent efter aftale  ‐  Bestillinger modtages  ‐  Kurser 

Annette Boock 
Svendborgvej 329 ‐  

Aastrup 
5600 Faaborg 

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

- ingen opgaver er for små -

mK Byg-fyn
Svendborgvej 299 · 5600 Faaborg

mentorkelani@hotmail.com

mK Byg-fyn
- alt tømrerarbejde udføres
- Din lokale KpK forhandler

4045 7544
Kvalitet skal du få  
 ved at ringe til mK

Dagli’Brugsen
Vester Aaby

Svendborgvej 419 · Tlf. 62 61 56 20

Dagli’Brugsen
Vester Aaby

Svendborgvej 419 · Tlf. 62 61 56 20



Tak til alle de fremmødte, der kom og støttede 
Egnsfesten i år, det var rart at se, at vores 
budskab om at vi gerne ville have flere med var  
kommet ud.

En stor tak skal også lyde til alle de frivillige, 
som hjælper til med opsætning af scene, 
borddækning, oprydning efter festen og pasning 
af baren.

Vi glæder os allerede til næste år, hvor Egnsfesten 
afholdes lørdag den 25. oktober 2014.

Årets V.Å.P 2013
Et af de faste indslag ved Egnsfesten er kåringen 
af året V.Å.P.’er.

I år var det 5. gang udvalget skulle vælge blandt 
de indkomne forslag. 

Den ærefulde titel gik i år til Ruth Linnebjerg, 
Aastrup, hvilket høstede stort bifald blandt 
publikum. 

På billedet herunder ses forrest Årets V.Å.P 2013 
Ruth Linnebjerg, bag hende står udvalget, fra venstre 
Torkil Jensen, Lars Bo Biilmann og Tina Marie Bruus.

Udvalgsmedlem sognepræst Torkil Jensen 
begrundede som sædvanligt valget – denne 
gang på vers. 

Han sagde blandt andet: 
Ja, varme og deltagelse er prædikater
Der passer på valget blandt kandidater
Er naboen syg – er der feber på panden
Så laver hun mad – hælder kaffe på kanden
Humøret i top skønt hun ikke er ukendt
Med livskriser selv – har hun gjort sig til udsendt
Når hunden skal luftes så får hun en snak
Det synes vi også vi skylder en tak
Fra alle de men’sker som benene svigter
Når alderen trykker blandt hverdagens pligter
Dog aldrig hun selv af sin indsats sig vigter.  
Mon snart I kan se, hvem det er til, jeg sigter
Hun deltager flittigt når kuglerne kastes
Petanguerne nærmer sig nu skal de hastes
Ja selv denne fest har vor vinder kreeret
I hvert fald er også her indfald leveret
I Aastrup forsamlingshus knejser på bakken
At der er så pænt også skylder vi takken
Nu kan vi vist snar ikke finde på mere
Skønt fortjenester sagtens ku blive til flere.
Ja, årets VÅPPER er helt rigtigt hende her:
Kom herop i lyset vi hilser, Ruth Linnebjerg.
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Årets V.Å.P
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 Spil tennis hver tirsdag fra kl. 19-2
GRATIS i Bøgebjerghallen

32 glade børn, unge, voksne og ældre forsøgte sig i 
efterårsferien med tennis i Bøgebjerghallen. 

Succesen forsætter i resten af 2013.
Så alle der har lyst til et slag tennis - mød op,

det er GRATIS  i perioden.

Derefter ser vi om der er interesse for, at tennis
fortsætter som aktivitet.
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Vi har alle nydt den gode varme sommer sammen 
med vores dagplejebørn. Vi har bl.a. været på 
cykelture til Svelmø strand og til Fjællebroen. 
Både børn og voksne nyder disse ture på vores 
fantastiske cykler. 

Ved er ved at afslutte vores projekt 
Bevægelsesdagplejere. Vi har i forløbet sammen 
med motorikvejleder Tina Nyhold lært, hvor 
vigtigt det er, at børnene bliver udfordret 
motorisk gennem legen, så de får en bedre 
kropsbevidsthed. 

Vi har gennemgået en sproguddannelse sammen 
med sprogvejleder Sine Kjær. Det sluttede med 
en sproguddannelsesdag på Produktionsskolen 
i Faaborg, og det var en meget lærerig og 
inspirerende dag. 

Endnu engang tak til vores dagplejeforældre. 
Der var rigtig mange af jer, som tog en fridag 
sammen med jeres børn, for at vi kunne deltage 
i denne dag.

Vi skal igen i år fotograferes af Norberg Foto.

Da vi kun er 3 dagplejere tilbage her i Vester 
Aaby vil vi i år prøve noget nyt til jul. I stedet 
for vores Juletræsfest for hele familien i hallen, 
vil vi i år julehygge i hallen torsdag den 12. 
december om formiddagen. Vi har inviteret 
forældre og bedsteforældre til at deltage, og 
vi håber, at mange vil bruge et par timer til at 
hygge sammen med os.

Hilsen Pernille, Lene og Jette
vesteraabydagpleje.weebly.com

Dagplejen 
siden sidst
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DEN PROFESSIONELLE DAGPLEJE
Dagplejen Faaborg-Midtfyn Kommune - www.dagplejen.faaborgmidtfyn.dk
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Så er det igen tid til at fortælle om hvad 
vi har på menuen til jer BORGERE

Vi har nu haft indoor cycling i ca. 5 
måneder.

Vi er meget glade for, at det nye tiltag 
er blevet taget så godt imod. Vi har nu 
rettet tiderne lidt ind efter medlemmernes 
ønsker og håber at se mange flere til denne 
fantastiske og billige måde at træne på.

MENU SEDDEL 

Alle nye er velkommen
til en gratis prøve time.

Pris 150 kr. pr. måned

På billedet herover ses torsdagsholdet kl. 18, hvor 
træningen lige er begyndt.

Mandag kl. 8.00 - 9.00
indoor cycling for de morgenfriske 

Mandag: kl. 20.00 - 21.00
indoor cycling for dem der vil træne 
aften 

Tirsdag: kl. 18.30 - 19.30
indoor cycling om aftenen 

Onsdag: kl. 7.300 - 8.30
indoor cycling for de morgenfriske

Onsdag: kl. 21.00 - 22.00
indoor cycling for dem der vil træne 
sent 

Torsdag: kl. 18.00 - 19.00 
indoor cycling før aftensmaden 

Lørdag: kl. 8.00-9.00 
indoor cycling for dem der vil have 
noget ud af formiddagen

Søndag: kl. 9.00 - 10.00 
indoor cycling for dem der vil sove 
lidt længere 

Hver den første søndag i måneden 
er der morgenbord kl.10.15 for kun 
20 kr. 
Skal dog forudbestilles ved STIG.

Mere info Jette Steensen 61167965 
eller søg på 
BØGEBJERG IF 
INDOOR CYCLING. 
Under gymnastik afdelingen.

På billedet herunder ses torsdagsholdet kl. 19, hvor 
træningen tager sin afslutning.

Indoor cycling
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Hold på gulvet i hallen og på skolen.

Onsdag: Cathrine står for ZUMBA 
kl. 20.00-21.00.
Holdet kører til jul, da vi har fået den 
glædelige besked at Cathrine og Jacob 
skal have en lille til februar.

Torsdag Kl. 16.30-17.30.
står den på leg, dans, sjov og bevægelse, 
udvikling af motorikken, gymnastik og 
spring for nye og øvede. 

Alder 3 år og op holdet er delt i 2 og der 
er 4 instruktør.

De små: Jette og (Cathrine indtil jul) så 
overtager Dorte.
De store tager Tim og Tobias sig af.

Torsdag på skolen:
Vi har da også et herre hold der ledes 
af EJNER, har du brug for at få styrket 
dine muskler og balance og humøret. 

Torsdag er der Aerobic på programmet, 
det er Line der korrigere og koordinerer 
serier, og meget andet kom at vær 
med og få pulsen op og få den rigtige 
kropsholdning det sker kl. 17.30 -19.00.

Fredag: 
er for både Kvinder og Mænd der tør 
tag’ udfordringen op, så står den på 
Muskel træning med Line kl. 17.00-
18.00. få pladser tilbage.

NYT for Børn og Voksne:
OM TORSDAGEN
Det vil nu være muligt at man kan gå 
til høvdingbold, kom evt. i god form før 
kampen til Bøgebjerg festen, der vil også 
blive et stævne hvor alle er velkommen til 
at stille hold, lige som på TV (næsten) 
mere om det sener på sæsonen, hvis der 
er opbakning. Man skal være 7 på et 
hold. Og evt. 2-3 udskifter.

Kom til træning første gang kl. 19.15-
20.15  d. 5. december.
 
Vi slutter menuen af med Desserten: 
Som er en humørbombe med masser af 
socialt samvær, og godt venskab.

Velbekomme

STILLINGOPSLAG 
som frivillig: 
Kunne man tænke sig at 
blive dommer til sådan et 
fantastisk tiltag. 
Så ring: 61 16 79 65

Gymnastik menuen

Mikkel Bruus.
Billedet er taget ved gymnastikop-
visning i Bøgebjerghallen.

Zumba tøserne, der træner onsdag kl. 20-21.
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Så er vi kommet godt i gang med Senior idræt, 
som foregår i 

Bøgebjerghallen 
hver onsdag kl. 9-10. 

Timen starter med en let opvarmning, hvorefter 
vi prøver forskellige motionsformer, som bowls, 
tæppecurling, badminton, hockey, bedste-
volley, skumtennis m.m. 

Kun fantasien sætter grænserne for vores 
udfoldelser! Så bare kom an!

Der er rigtig godt 
gang i både motionen 
og lattermusklerne 
samtidig.

Efter de fysiske 
aktiviteter mødes vi 
i kantinen til kaffe og 
ostemadder.

Pris pr. gang for hele 
herligheden (motion +kaffe + ostemad) er 25 
kr. For ægtepar er det 40 kr. tilsammen.

Nye seniorer er meget velkomne.

Venlig hilsen Birgitte, Stig, Flemming og Hanne

Yderligere oplysninger kan fås hos Stig i 
Bøgebjerghallen på mobil 2180 4511

Pige caféen er her ikke længere!!!

Da skoledagene er blevet længere og 
deltagergrundlaget for lille, har vi derfor 
besluttet, at tilbyde nogen events ca. hver 
anden måned. Vi har allerede holdt et hvor vi 
lave lysestøbning. Det var super sjovt og der 
blev støbt en masse lys. Vi ville rigtig gerne 
have vist nogen billeder, men vi var så optaget 
af det hele, at vi glemte at fotografere, så det 
må i have til gode.

Den næste events vil være den 29. november 
2013, hvor det er Julen, som står for døren. 
Tilmelding er den 22. november 2013 til Britt

Vi skal lave juledekorationer, adventskrans og 
dekoration efter eget valg. Alle skal selv have 
lys med, evt. halmkrans eller et stort fad til 
adventsdekoration og bånd til eget forbrug. Man 
må meget gerne tage forskellige natur ting og 
pynt med, hvis man har lyst, ellers har vi.

Den 14. februar 2014 vil vi lave Porcelæns 
klinkeri, den 2. maj 2014 skal vi lave pileflet.

Eventene foregår hver gang på Bøgebjergskolen 
fra kl. 15.30 – 19.30 og er for alle 10 til 15 
årige, også børn udenfor vores lokalområde, så 
ta gerne en ven med. Man tilmelder sig til det 
enkelte event, og betaler når man møder op.

Vi laver opslag om de enkelte event, så hold øje 
rundt omkring.

Med venlig hilsen 
Linda og Britt
Mail til Britt er blbc@email.dk

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

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

Senioridræt Events 10-15 år
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LOPPEMARKED

I Bøgebjerg hallens kantine
Søndag den 1. december 2013

kl. 12-15

Trænger du til at få ryddet ud i klædeskabet i 
smykkeskrinet eller på sko hylden, hos dig selv 
eller dine børn og er det hele i en god stand. 

Så er det nu du kan få det omsat til penge. 

Tilmeld dig til loppemarkedet og få en stand for 
50 kr.

Tilmelding senest den 29. november 2013 
til: Jette Steensen 61167965  

Messe
I Bøgebjerg hallen

Lørdag den 1. februar 2014
kl. 10.00- 15.00

For kvinder og mænd.

Entre gratis.

Har du / I lyst til at deltage på messen med:
- Kunsthåndværk
- Håndarbejde
- Smagsprøver 
- Behandlinger 
- Musik 
- Biler 
Og eller andre spændene ting og sager? 

Kontakt Jette Steensen for at få info om priser.

Ring på tlf. 61167965 helst formiddag
eller mail til poststeensen@gmail.com

Tilmeldings frist torsdag d.23. januar 2014 til: 
Jette Steensen på tlf. 61167965.

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

Du behøver måske ikke have ondt. 
Zoneterapi og massage kan være netop det,   
der løser op for dine smerter.
 Vær god ved dig selv!

Av mit hoved! Zoneterapi & Massage

DET SKER I HALLEN
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I ugen op til efterårsferien havde skolen 
emnedage med dragebygning, naturdag og bål 
mad i skoven. Vi har været heldige med vejret, 
så det var en rigtig god oplevelse for alle. 

De store skolebørn var på cykel og de yngre med 
bus ud til Nørresø, hvor der blev lagt megen 
energi i turen rundt om søen. Tilbage på skolen 
var der boller, saft og fælles afslutning i aulaen.  

I august deltog skole og institution i 
Bøgebjergfesten. Om eftermiddagen var der 
forskellige aktiviteter for alle, inkl. træklatring, 
skakspil og andre sjove aktiviteter. 

Om aftenen var skole og institution 
repræsenteret i beachvolleyturneringen uden 
vist på noget tidspunkt at udgøre en trussel 
mod de ekvilibristiske volleyspillere. Man det var 
rigtig rigtig sjovt, og vi skal nok træne lidt mere 
til næste år!

Ellers er året startet med afholdelse af de 
sædvanlige forældremøder. I oktober vil 
bestyrelse og medarbejdere være indkaldt til 
det første møde om en kommende skolereform. 

Reformen starter august 2014, og vil indeholde 
en del ændringer. 
Den største ændring vil være, at eleverne skal 
være længere i skole. For den mindste gruppe 
vil det være 30 klokketimer om ugen, og for 
mellemtrinnet 33 ugentlige klokketimer.
I den nye model vil dagen/ugen bestå af faglige 
timer, motion, lektiehjælp, og undervisning, der 
understøtter/ ligger op af faglige timer. 
Det bliver spændende at være med til at komme 
med forslag til indhold af reformen, men også 
tidskrævende.

Vi har i år startet svømning med stor succes. 
Eleverne er rigtig gode at have med til 
svømmeundervisning, som varetages af Lars 
og Susanne med undertegnede som vikar. 
Målet med svømmeundervisningen er, at 
eleverne bliver ”dus” med vandet og lærer de 
grundlæggende svømmearter. Det kunne også 
lægge op til, at enkelte blev så grebet, at de 
meldte sig i svømmeklub.

Vores fællestimer hver mandag, hvor indskoling 
eller mellemtrin på skift arrangerer anderledes 
læring, tegner også til at blive en succes. Et 
af de væsentligste mål er at øge trivslen og 
samarbejdet på tværs. Det ser ud til at de 
mindre og de lidt større har det godt sammen 
og vi nyder at se de store hjælpe de små.

Nihal og zen Jian fra børnehaven

Dette betyder jo goddag og farvel på kinesisk! Det 
øver børnene i de 2 ældste grupper i børnehaven 
sig på i øjeblikket op til en stor musikforestilling, 
som bliver opført i Svanningehallen fredag d. 
1. november. Vores forestilling starter med, at 
børnene kommer til at grave lige rigeligt dybt i 
sandkassen på legepladsen, hvorefter de havner 
i - ja hvor mon? Og kommer der mon nogen den 
anden vej på besøg i Danmark? 

Nyt fra Bøgebjergskolen og 
Bøgebjerg Børnehus
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Forestillingen bliver til i samarbejde med 
Musikskolen og 3 andre børnehaver.

Udover musikken hver onsdag er alle ved at 
finde sig tilrette med den nye madordning, som 
indebærer, at der er maddag hver uge på hver 
stue. Børnene er meget optagede af at fremstille 
maden og snitter og snitter både i grønsagerne 
og deres egne gulerødder…
Det medfører mange gode at snakke om råvarer, 
og hvor maden kommer fra, foruden der tælles 
og serveres mange gode måltider, nogen endda 
fortæret med spisepinde.

Her efter sommerferien har vi også fået 
tid til at komme ud til vores dejlige plet i 
Bøgebjergskoven, som er ramme om mange 
gode lege og oplevelser for børnene. Så når vi 
også tilbringer et par gode timer i hallen hver 
uge, synes vi, at vi kommer godt omkring 
nogle aktiviteter, der er både udviklende og 
oplevelsesrige for børnene, og som er beskrevne 
i vores læreplaner.

Bak op om vores skole og institution! 
Tirsdag den 12. november13 holder vi et møde, 
hvor vi præsenterer alle interesserede for netop 
det gode skole- og institutionstilbud, vi kan 
tilbyde. 
Der vil være nyeste information fra arbejdet 
om implementering af den nye skolereform og 
hvordan der arbejdes med det, orientering om 
vores program for overgang fra børnehave til 
skole, som er kommunens tryggeste skolestart 
orientering om jeres lokale skoles tilbud, som 

blandt meget andet indeholder:
Undervisning i små hold - aldersopdelte eller på 
tværs af klasserne med mulighed for at skabe 
gode relationer på tværs af alder.
Har I lyst til at besøge os, er I altid velkomne. 
Ring eller skriv og bed om en aftale!

Det er valgkamp, og rygter om skolelukninger 
er som altid i omløb. Vi hører, at for politikerne 
er det ikke kun børnetallet, der er interessant, 
men også hvordan forældreopbakningen er i det 
enkelte lokalsamfund. Så det er vigtigere end 
nogensinde at bakke om jeres lokale dagpleje, 
børnehave og skole som forudsætning for at 
bibeholde disse grundlæggende tilbud her i 
Vester Aaby og omegn.

Julen banker på og starter som sædvanligt på 
Bøgebjergskolen med et hyggeligt arrangement 
for alle fredag den 13. december 2013.
Der bliver Luciaoptog, fællesspisning og 
julebanko. 

Hvis du kan tænke dig at deltage i at fremstille 
den sædvanlige julemiddag, så send os allerede 
nu en mail! Invitation følger.

Venlig hilsen
Jørn, tlf. 72533975 jch@fmk.dk
& Gunild, 72534470, gunha@fmk.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

Tlf. 2346 1600 vesteraabyblik@live.dk Tlf. 6261 6200

Alt i tAg og fAcAdebeklædning
V. AAbY blik

Mads Nielsen

- Med øje for blik!

- Med øje for blik!

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

badmintonafdelingen
Vi har stadig plads til flere ungdomsspillere, så 
alle, der har lyst til at prøve at spille badminton, 
er meget velkomne til at komme og være med.

Træningstider:
Mandag                 
Kl. 16.15 – 17.15 Spillere født i 2005 og senere 
(U9) og 2003/2004 (U11)

Kl. 17.15 – 18.30 Spillere født i 2001/2002 
(U13), 1999/2000 (U15) og 1997/1998 (U17)

Onsdag
Kl. 16.30 – 17.30 Spillere født i 2005 og senere 
(U9) og 2003/2004 (U11)

Kl. 17.30 – 19.00 Spillere født i 2001/2002 
(U13), 1999/2000 (U15) og 1997/1998 (U17)

Trænere:
U9 og U11 – 
Trine Christoffersen / Maja Schmidt Jensen

U13, U15 og U17 – 
Morten Stok / Freddy Kjær Jensen

Sportslig hilsen
Badmintonudvalget

Den mørke tid er i gang, men der er jo heldigvis 
lys i Bøgebjerghallen til glæde for alle os sports 
gale/glade.

Vi volleyfolk træner som sædvanlig
tirsdag 17.30 og fredag 18.00. 

Så kom endelig og vær med, vi mangler i år 
mere end nogensinde folk i klubben, da næsten 
alle vores yngre spillere er væk.

Dette skyldes dels at en del er taget til sjælland 
for at studere, og dels at Svendborg volley har 
startet et dame danmarksserie hold op.

Vi ønsker begge grupper held og lykke med det 
nye, og hvem ved måske kommer de tilbage en 
dag.

Vi har også prøvet at få noget teen volley op at 
stå, men det er svært at samle nok spillere til 
det projekt; men vi har ikke opgivet endnu.

Ellers er vi i mix afdelingen startet op på en ny 
turneringsform, hvor vi udfordrer hinanden på 
en almindelig træningsaften.

Vi har allerede været i Horne, men måtte 
desværre rejse hjem med et knebent nederlag.
                                                                                         
Bøgebjerg IF volley afdeling
Michael Pasch

VolleyBadminton

Ungdomsspillere 
søges til 

badmintonafdelingen 
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KIRKEBLAD

VESTER AABY KIRKE

AASTRUP KIRKE

Glædelig Jul og Godt Nytår!

Det kimer nu til julefest,
det kimer for den høje gæst,
som drog til lave hytter ned
med nytårsgaver: Fryd og fred!

Vinter 2013-2014



I forbindelse med, at Aastrup kirke fik ny graver blev stillingen 
omstruktureret, så der er et større samarbejde med Vester 
Aaby kirkes graver. Det betyder blandt andet, at de ”deler” 
gudstjenesterne imellem sig, således at en graver kan passe 
begge søndagens gudstjenester. Dette betyder samtidig, at 
graverne ikke altid kan være tilstede under gudstjenesterne, 
da de skal klargøre eller lukke den anden kirke samtidig.

Søndag den 1. december er det 1. søndag i advent. Det 
vil vi traditionen tro markere med familiegudstjeneste i 
Vester Aaby kirke kl. 14.00. Konfirmanderne medvirker ved 
gudstjenesten, der er tilrettelagt, så familiemedlemmer i alle 
aldre kan være med. Efter gudstjenesten er der julehygge i 
konfirmandstuen i præstegården.

Søndag den 22. december er det 4. søndag i advent og 
lige før det går løs. Vi vil markere dagen med læsninger og 
salmer i Vester Aaby kirke kl. 9.

Når vi er kommet efter nytår og al julemusikken er for-
stummet, kan der blive lidt stille. Søndag aften den 5. 
januar kl. 19.00 i Vester Aaby kirke vil vi derfor synge 
nogle af julesalmerne en sidste gang i denne omgang. 5. 
januar er Hellig Tre Kongers aften og fra gammel tid den 
aften julen sluttede.

Sammen med kirkens organist Tina Christiansen og 
kirkesanger Ulla Hvidtfeldt vil vi også i denne 

vinter synge nogle af salmebogens salmer og 
højskolesangbogens sange. Vi vil samtidig 
høre lidt om salmerne og deres forfattere 
og midt i det hele holder vi en kaffepause.
Der er næsten altid én eller anden 
salmedigter, der har jubilæumsår. I 2014 
er det en af de store – det er nemlig 
250-året for Hans Adolph Brorsons død. 

Det vil vi naturligvis markere i denne 
sammenhæng.

Der bliver salmesangsaften i Vester Aaby kirke 
tirsdag den 14. januar og i Aastrup kirke onsdag 

den 12. februar – begge dage kl. 19.30.

Faaborg A Cappella Kor vil være velkendte i Vester Aaby 
kirke for mange gode julekoncerter gennem årene. Koret har 
eksisteret siden 1976 og har siden da konstant haft mellem 40 
og 50 medlemmer. Korets dirigent er Ole Dahl.
Der er gratis adgang til koncerten.

Sang – og ikke mindst korsang – er den mest oprindelige form 
for musik, og det frembringer stadig den dag i dag en helt 
særlig stemning, når et kors flerstemmige klang får lov at stå 
helt alene, uden instrumentledsagelse. Og når så sangen får 
udfolder sig i et kirkerum, som er bygget specielt med henblik 
på at give lyden ekstra klang og fylde, så opstår der altid magi.
En sådan oplevelse venter den. 8. december kl. 19.00, hvor 
Faaborg A Cappella Kor gæster Vester Aaby kirke. Koret synger 
en buket af julesange – gamle og nye, kendte og ukendte, 
danske og udenlandske. Repertoiret til denne koncert er – i to 
hovedafdelinger – bygget op omkring henholdsvis engelsk og 
dansk juletradition, men der er også musik af fransk og tysk 
oprindelse på programmet; således er et af hovednumrene 
det kendte jule-hit ”O hehre Nacht”. Koncerten slutter med 
en stribe af de mest kendte danske julesalmer i forskellige 
arrangementer.

Vester Aaby kirke set fra en for de fleste uvant side nemlig organistens plads.

Gravere og gudstjenester

Familiegudstjeneste i Vester Aaby Kirke

Julesang

Syng julen ud

Salmesangsaftner Julekoncert
i Vester Aaby kirke 8. december kl. 19.00

Det var et efterhånden gammelt ønske, der gik i opfyldelse, 
da menighedsrådet i efteråret kunne vedtage at ombygge og 
udvide orglet i Vester Aaby kirke. Planen er at lade orgelbygger 
Svend Hjorth Andersen fra Nordsjælland udvide orglet med 6 
stemmer og et manual, således at musikken meget bedre kan 
komme til sin ret gennem de mange variationsmuligheder, der 
følger med. Det nuværende orgel i Vester Aaby kirke er fra 
1976 og har gjort god fyldest. Det er derfor godt, at store dele 
af dette orgel kan genbruges i bestræbelserne på at udstyre 
Vester Aaby kirke med et instrument, der i 2014 svarer til de 
instrumenter, der i dag finde i de fleste kirker af Vester Aaby 
kirkes størrelse. Ombygningen financieres af de midler, der 
indkom ved salget af Lindegaarden i 2008. Arbejdet kan gå i 
gang, når projektet er godkendt af Fyens Stift.

Ombygning af orglet
i Vester Aaby kirke



Juledag har vi lov til at spørge, hvad det har med vores jul at 
gøre, at et barn bliver født i en stald i en krybbe. Det var ikke 
en ønskejul for den lille nye familie på rejse fra Nazareth til 
Betlehem. Og vi hører ikke noget om, at Josef havde gaver 
med til Maria og den lille nyfødte.
Ingen mor-og-barn-buketter.
Kun rumsterende dyr i baggrunden og en gennemtrængende 
lugt af stald.
Men det er tegnet, vi får, siger englene til forskrækkede 
mennesker.
Derfor er det lige præcis det tegn, der ligger til grund for alt 
det andet, der er sker omkring os, når det er ved at være jul.
Fordi Guds gave til mennesker julenat ikke afhang af den 
værdi, mennesker gav den, men af den værdi Gud har givet 
de mennesker, der fik gaven julenat.
Det er den værdi, der betyder noget, når vi pakker op.
At være kendt af giveren.
Og mennesker er kendt af Gud.
Til trods for det holdt han sig ikke tilbage. Sparede ikke det 
mest kostbare, han havde, sin egen Søn.
Men sendte Ham til verden.
Som tegn på sin kærlighed.
Og det er kærligheden, der betyder noget, når det bliver jul. 
Det er den, der kan mærkes, når gaverne er pakket op.
Eller kan savnes, når gaven fra den, der ikke var med i denne 
jul ikke mere ligger under træet.
Vi lever i en verden i forandring. Slægt skal følge slægters 
gang som vi synger i 
én af vore julesalmer.
Men selvom verden er 
i forandring forbliver 
tegnet fra julenat  det 
samme som det altid 
har været.
I dag er der født Jer en 
frelser i Davids by; 
Han er Kristus, 
Herren.
Det tegn får vi.
Det er Guds julegave.
Til hele folket.

Uddrag af prædiken 
juledag 2012 over 
Juleevangeliet 
(Lukasevangeliet 
kapitel 2 vers 1 til 14)

2014 er et sandt jubilæumsår. For at tage nogle af 
begivenhederne fra en ende af, kan nævnes:
150-året for slaget ved Dybbøl i 1864, 100-året for ud-
bruddet af 1. Verdenskrig i 1914 og 25-året for Murens 
fald i1989. Hvad er et jubilæum og hvorfor skal vi markere 
disse og andre begivenheder? Det spørgsmål vil vi rejse ved 
denne vinters studiekreds, hvor vi naturligvis også vil se 
nærmere på de begivenheder, der markeres.
Man medbringer som sædvanlig brød og kop, så er der 
lavet kaffe og the.
Første møde dag bliver tirsdag den 21. januar kl. 19.30 – 
så aftaler vi videre derfra.

Efter vores organist Kåre Brønserud fik andet arbejde i sommer 
søgte menighedsrådet ny organist. Det blev Tina Christiansen, 
der begyndte 1. september. Også her i kirkebladet skal 
der lyde et hjerteligt velkommen. Vi har allerede gennem 
nogle måneder haft glæde af Tina Christiansens spil i kirke, 
konfirmandstue og på plejehjemmet og ser frem til det fortsatte 
samarbejde. Vi håber, du må blive rigtig glad for at være her.

Om sig selv skriver Tina:
Mit navn er Tina Christiansen, og jeg 
er pr. 1. september 2013 ansat som 
organist ved Vester Aaby og Aastrup 
kirker. Jeg er kandidatuddannet ved 
musikkonservatorierne i Aarhus og  
Malmö med Solistklasse som over-
bygning og afsluttede mine studier 
denne sommer. Ved siden af arbejdet 
ved kirkerne spiller jeg jævnligt koncerter 
rundt omkring i mange forskellige sammenhænge.
Jeg har allerede oplevet en meget positiv og imødekommende 
modtagelse fra såvel menighedsrådet, personalet, menig-
heden, konfirmanderne som fra kirkegængerne ved pleje-
hjemsgudstjenesterne, og jeg glæder mig til at lære alle bedre 
at kende og fortsætte et godt samarbejde. 
Jeg holder meget af kirkens traditionsrige højmesseform 
og vores vidunderlige salmeskat, og jeg ser det som en 
spændende og vigtig opgave at finde og spille god musik, som 
kan understøtte budskabet og kirkeårets tekster samt medvirke 
til at skabe den rette stemning ved bryllupper og begravelser.
Og så brænder jeg for mit instrument – orglet. Alle, som måtte 
få lyst til at hilse på, se nærmere på kirkens orgler, spørge ind 
til musikken, eller hvad det nu måtte være, er til enhver tid 
velkomne til at kigge forbi orgelbænken efter gudstjenesterne.

Juleprædiken

Studiekreds

Ny organist

Julekoncert
i Aastrup kirke 15. december kl. 19.00

Søndag den 15. december kl. 19.00 afholdes en stemningsfuld 
julekoncert i Aastrup kirke. Medvirkende ved koncerten er 
mezzosopran Anne Roed Refshauge, som sammen med kirkens 
organist Tina Christiansen, har sammensat et spændende og 
smukt program med klassisk julemusik som bl.a. vil indeholde 
flere værker fra den nordiske musiklitteratur.
Inspireret af mezzosopranens smukke røst vil der også blive 
lejlighed til at synge et par af vore elskede julesalmer, ligesom 
der vi blive mulighed for at høre solostemmer for orgel.
Mezzosopran Anne Roed Refshauge 
er solistuddannet klassisk sanger 
fra Syddansk Musikkonservatorium 
i Odense. Hun er en aktiv 
sangerinde, som kan opleves i 
talrige koncertsammenhænge. 
Anne Roed Refshauge har 
stor erfaring med opera og 
musicals, hvor hun bl.a. har 
medvirket i adskillige op-
sætninger på Den Fynske
Opera, Odense Internationale Musikteater og senest i Det Ny  
Teaters store opsætning af Andrew Lloyd Webbers ”Love never  
dies”. Foruden sin klassiske profil er Anne Roed Refshauge 
også aktiv inden for folkemusik og har udgivet to anmelderroste 
CD’er med folkemusiktrioerne ”Gryr” og ”Svestar”. 
Der er gratis adgang til koncerten.



   Vester Aaby Aastrup

Tirsdag den 12. november     17.00 Fyraftensgudstj. Ingen
Søndag den 17. november 25.s.e.trin   9.00 10.15
Søndag den 24. november 26.s.e.trin 10.15   9.00
Søndag den 1. december 1.s.i advent 14.00 Fam.gudstj. 10.15 
Søndag den 8. december    2.s.i advent 19.00 Koncert 10.15
Søndag den 15. december  3.s.i advent 10.15 19.00 Koncert
Søndag den 22. december   4.s.i advent   9.00 Julesang Ingen 
Tirsdag den 24. december   Juleaften 14.30 16.00
Onsdag den 25. december   Juledag 10.15   9.00
Torsdag den 26. december   2.juledag   9.00 10.15
Søndag den 29. december   Julesøndag Ingen   9.00 Ole Buhl Nielsen 
Onsdag den 1. januar     Nytårsdag 10.15 16.00
Søndag den 5. januar Hellig Tre konger 19.00 Syng julen ud 10.15
Søndag den 12. januar 1.s.e.HTK 10.15   9.00
Søndag den 19. januar 2.s.e.HTK   9.00 10.15
Søndag den 26. januar 3.s.e.HTK 10.15   9.00
Søndag den 2. februar 4.s.e.HTK         Ingen 9.00  Ole Buhl Nielsen
Søndag den 9. februar Sidste s.e.HTK   9.00 10.15
Søndag den 16. februar Septuagesima 10.15   9.00
Søndag den 23. februar Seksagesima 14.00 Ole Buhl Nielsen Ingen
Søndag den 2. marts Fastelavn 10.15   9.00
Søndag den 9. marts 1.s.i fasten   9.00 10.15
Onsdag den 12. marts  Ingen 17.00 Hverdagsgudstj.
Søndag den  16. marts 2.s.i fasten 10.15 Ingen
Søndag den 23. marts 3.s.i fasten   9.00 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”.

18.december (altergang)
22.januar
26.februar (altergang)

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

Ferier og fridage:
Sognepræst Torkil Jensen har friweekend 28.-29.
december og ferie 27. januar til 2. februar samt 17.- 
23. februar. 
Embedet passes 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: Tina Christiansen, Tlf. 29 47 04 95. Mail: orgvaabyaastrup@gmail.com Kirkepersonalet har fridag mandag

Kirketider Vinter 2013-2014
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Bøgebjerg Lokalråds flaglav har fået sin 
egen trailer til opbevaring og transport af 
flagalléen.
 
Blandt andet takket være en donation fra Nordea 
Fond på Kr. 10.000 har Bøgebjerg Lokalråd 
investeret i en bådtrailer til opbevaring og 
transport af flagalléen. Dette har gjort arbejdet 
med opsætning og nedtagning af flagalléen 
langt nemmere, ligesom vi er fri for at læsse af 
og på hver gang. 

Det synlige bevis for donationen fremgår 
af billedet, hvor fra højre Filialdirektør fra Nordea 
i Faaborg Susanne Storm Terp og medlem 
af Nordea’s Bankråd direktør Jacob Lassen 
overrækker den store check til Per Corneliussen 
fra flaglavet og Niels Moritzen fra Bøgebjerg 
Lokalråd. Billedet er taget i en af sommerens 
få regnbyger, men flagalléen bliver flittigt brugt 
uanset vejret og nærmer sig nu det første 
jubilæum (25 gange) siden tyvstarten ved 
Prins Henriks besøg hos Konnerup i juni 2012. 
Jubilæet bliver passeret senest i november, idet 
der allerede er kommet knap 30 bestillinger 
inkl. et par stykker i 2014. Jeg er meget glad 
for den store opbakning fra såvel sponsorer som 
brugere af flagalléen. Seneste sponsor er OK 
Benzin, der har sponseret et antal trafikveste, så 
medlemmerne af flaglavet kan være så synlige 
som muligt, når der arbejdes med flagalléen på 
Svendborgvej.

Lokalrådet har for nærværende ingen planer om 
at søge yderligere sponsorer til Flagalléen, men 
firmaer eller foreninger, der ønsker at bidrage 
er naturligvis meget velkomne til at henvende 
sig. Jeg håber stadig at een eller flere ildsjæle 
fra Aastrup og/eller Pejrup kunne tænke sig at 
være med i arbejdet for at undersøge om vi kan 
få nedgravet holdere i een af eller begge disse 
to byer, så flagalléen også kan anvendes der. 
Hvis det kan lykkes, vil vi naturligvis have brug 
for midler til indkøb og nedgravning af holdere. 
Udfordringen, specielt i Pejrup, kan blive en 
forholdsvis smal vej, hvor alléen ikke må stå 
i vejen for landbrugsmaskiner, lastvogne og 
lignende. Mon ikke det kan løses.

Kunne du tænke dig at gøre en indsats for 
flagalléen, så kontakt undertegnede.

Med venlig hilsen
Bøgebjerg Lokalråd
Niels Moritzen
Mail: lokal@moritzen.dk - tlf. 2044 8084

SKAL DET VÆRE FESTLIGT?

For kr. 350,- kan flagalléen blive rejst på 
din festdag.

Mail til: flag@moritzen.dk eller ring til Niels 
Mortizen på tlf. 2044 8084 for bestilling.

Bestilling gerne med 7 dages varsel.
Oplys om vi må skilte med årsagen på 
vor hjemmeside samt ved Dagli’ Brugsen 
Vester Aaby.

Beløbet indsættes på vor konto
reg.: 0828 konto 0003216144.

(Bøgebjerg Lokalråd)

Flag Allé
Et smukt  og dejligt syn 
i vores lokalsamfund!
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Genbrugsstationen

”Genbrugsstationen” på Præstegårdsvej i Vester 
Aaby har lokalrådets største bevågenhed, da 
vores kommunalbestyrelse kun kalder stationen 
for en prøveordning. Altså, kan vi herude bruge 
stationen som tiltænkt, må vi med rette kunne 
forvente, at den også er der i fremtiden. Med dette 
fremtidshåb har lokalrådet i godt samarbejde 
med driftsleder Anders Hansen (kommunens 
udsendte) fået samlet alle funktioner inde 
på den oprindelige plads og opgraderet med 
henvisningsskilte og ny trappe. Vi har også 
ansøgt om Grøn Container i november måned, 
da det også er en stor havemåned.

Alt det fysiske arbejde har en gruppe frivillige 
udført. Vi mener nu, at vi står med det bedst 
mulige for os – døgnåbent og en let tilgængelig 
stor plads!  Kronen på værket har været at 
murerfirmaet Palle Jensen har sponsoreret et 
bord og bænkesæt; så kan man nu på pladsen 
tage sig et hvil og en lille passiar. 
Stor tak til Søren og Betina!

De frivillige i projektet er Gunnar Rasmussen, Erik 
Andersen, Åge Kirkegård, Helge Dahl, Mogens 
Dalgas og Niels Krogh. Fremadrettet holder 
gruppen tilsyn med pladsen, så vi forhåbentlig 
altid har en pæn ”genbrugsplads” for Vester 
Aaby, Aastrup og Pejrup. Alle er velkomne i 
frivillighedsgruppen, så vi i fællesskab kan holde 
orden på pladsen. 
Hør nærmere - Niels Krogh Tlf. 21 51 17 16.  

Desværre har vi endnu nogle som ikke følger 
betingelserne for aflevering og dermed bringer 
hele pladsens eksistens i fare. 
Der kan afleveres:

	Grønt Affald

	Glas 

	Papir

	Batterier

	Øldåser

Brug pladsen som tiltænkt er lokalrådets 
opfordring, så vi også i fremtiden er sikret denne 
nyttige plads! 

Bøgebjerg Lokalråd
Vester Aaby, Aastrup og Pejrup
Niels Krogh

Bøgebjerg Lokalråd
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Samarbejde med kommunen!

En af lokalrådets vigtigste indsatsområder er at 
være med til at bevare vore byers standarder og 
i bedste fald at højne dem. Vi har nu opnået et 
rigtigt godt samarbejde med kommunen, hvor 
vi kan mærke, at vi trækker på samme hammel 
for dette indsatsområde. 

Det handler om samarbejde vedrørende truende 
husruiner, grønne områder og fortove m.m. 
Kreditforeninger, med ejerskab af ejendomme 
efter tvangsauktioner, er vi også i positiv dialog 
med vedrørende vedligeholdelse og har også 
opnået handlinger på vore henvendelser.

Borgerpladsen mod Svendborgvej (fuglen) med 
hvilebænke får nu en mere fortjent synlig plads 
i bybilledet. 

Ændringerne er i samarbejde med kommunen. 
Kommunens folk fjernede hækken mod 
Svendborgvej og færdiggørelsen udføres 
nu af frivillige. De offentlige arealer, ved 
industrigrundene mod Svendborgvej, blev 
der hurtigt taget fat om efter henvendelse 
fra lokalrådet. Der var straks enighed om, at 
her var plads for forbedring efter den store 
buskmassakre. Nu er stendigerne fremme igen 
efter at buskrydderen kom i gang.  Når projektet 
er færdigt vil området byde pænt velkommen til 
Vester Aaby og samtidig være en pæn indkørsel 
til byens erhvervsdrivende. 

Bøgebjerg Lokalråd
Vester Aaby, Åstrup og Pejrup
Niels Krogh

Hele familiens Frisør
Tlf. 62 61 54 54

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

Alt i det nyeste udstyr
Reparation af alle bilmærker

☎ 6224 4004

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

Vester Aaby Inst. Forretning
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Ree Park - Ebeltoft Safari
Den 13. september havde vi en 
spændende tur til Ree Park - Ebeltoft 
Safari.
Undervejs var der kaffe ved Middelfart. 
Middagen blev indtaget på Strandkroen 
ved Ebeltoft.

Krolf
Midt i september blev der 
afholdt kommunemesterskab 
i Nr. Broby. 
Leo Holm fik en fornem 
2. plads. Til daglig spiller 
Leo Holm og hans hold i 1. 
division.
På 1. pladsen var Erik Hansen 
Nr. Broby, – og på 3. pladsen 

Arne Pedersen, Nr. Broby

Blomsterbinding i Abildhuset
Kurset er i gang, men ring til Liss for 

at høre om der er ledige pladser
Tirsdage i ulige uger, første gang var 
den 29. oktober kl. 9.30 - 12.30
Medbring første gang: Skåle, blomster, 
kniv, saks, ståltråd og hvad I har til en 
dekoration.
Kurset er for alle – øvede som uøvede.
Pris 100 kr. for 4 gange
Underviser Liss Søborg Sørensen 62 25 
16 76 – bedst aften

PC-kursus på Bøgebjergskolen
Kurset er i gang, men bare mød op
Sammen med skolens 5. og 6. klasse 
starter vi PC-kursus
Første gang var torsdag den 31. oktober 
kl. 14, derefter den 7/11 - 14/11 - 28/11 
og 13/12
Er der tilslutning fortsætter vi efter jul.
Tag kop med hjemmefra, så giver vi 
kaffen.
Det koster 25 kr. at deltage på kurset.

Film Abildhuset
Torsdag den 21. november kl. 14
Svenåge Tommerup med sin nyeste film

Bankospil Bøgebjerghallen
Onsdage kl. 19 – Alle er velkomne

Stolegymnastik Lysbjergparken
Mandage kl. 14 - 15

Gåture fra Abildhuset
Onsdage kl. 9.30

Sangaften Abildhuset
Den 1. mandag i måneden kl. 19 - 21

Juleafslutning
Fredag den 6. december kl. 14 - 19 i 
Øster Skerninge Forsamlingshus
Suppe og peberrodskød som kun 
Marianne kan lave det.
Liselotte underholder med sang og 
musik.
Pastor Thorkil Jensen fortæller historier.
Pris 150 kr. Tilmelding senest 30/11
Afhentning på bopælen koster 25 kr. pr 
person
Vi glæder os til at se jer, og husk vores 
lotteri om de fine sponsorgaver

Cirkusrevyen 2014
Fredag den 4. juli 2014 kl. 9.30
Tilmelding senest 23. november 2013.
Pris 200 kr. ved tilmelding og 500 kr. i 
bussen
Tilmelding er bindende og refunderes 
kun ved sygdom.

I det ovale billede ses Leo Holm.

Billedet herunder er fra Pensionistforeningens udflugt 
til Ree Park - Ebeltoft Safari. 

Vester Aaby - Pejrup - Aastrup Pensionistforening



Siden sidst har foreningen afholdt et kursus i 
”Livreddende Førstehjælp” med 10 deltagere og 
sidst i september blev der afholdt et offentligt 
møde for alle på Bøgebjergskolen, i Vester 
Aaby. Formand Henrik Scharkow, Langeland 
gav en saglig og god orientering, i brugen af 
Hjertestarterne og den vigtige ”hjertemassage” 
af tilskadekomne personer. Han opfordrede alle 
til at handle i situationen og være med til at gøre 
en forskel, ved at redde en af sine medborgere, i 
en ”skades situation”. 

Foreningen har eksisteret i et lille år. 
Hjertestarterne har været i brug få gange 
og en gang med positivt resultat. Det viser 
med al tydelighed at Hjertestarterne er et fint 
supplement, til ”Livreddende Førstehjælp” for 
borgerne i udkantsområderne. 

Derfor kære borgere, har foreningen fortsat 
brug for jeres støtte og fulde opbakning til det 
videre arbejde. Foreningen arbejder p.t. på 
at finde økonomi til en Hjertestarter ved Nab 
Strand, flere kursus for medlemmerne mm. Vi 
ser gerne at borgere i alle aldre, får et kursus i 
”Livreddende Førstehjælp”, for at være ”klædt 
på”, når situationen opstår. 

Vi håber at alle i lokalområdet fornyer deres 
medlemskab i 2014. Kontingentet er: For par 
150,- kr./år. Enlige 100,- kr./år.

Beløbet kan indsættes på foreningens konto: 
reg. nr. 0828 – konto: 0003330001 eller kontakt 
formanden Merete Pedersen på tlf.: 22734904. 

Med tak for Jeres opbakning og støtte, ser vi 
frem til at mødes for Hjertestarterforeningens 
virke.

Hjertestarterforeningen 

Vester Aaby – Aastrup - Pejrup

Lysbjergparkens Venner
Vi er en kreds af venner, som på frivillig basis 
arbejder på Lysbjergparken for at forsøde livet 
for beboerne og dem i de omkringliggende huse.

Hver torsdag er der gymnastik for beboerne og 
om eftermiddagen er det fælles for alle og der 
bliver lavet forskellige slags håndarbejde. To 
gange om måneden er der forskellige aktiviteter, 
fra musik og sang, forskellige foredrag om 
egnen og verden rundt om os, sundhed samt 
spis sammen aftner hvor alle deltager. Vi har 
en campingvogn på Nab camping, som beboere 
med familie kan benytte, og vi kan tage nogle 
beboere med, når vind og vejr tillader det, så De 
kan komme ud og nyde sol og havluften. Vi er 
også på udflugt en gang om året.
Den sidste mandag i måneden er der banko, 
hvor alle er velkommen.

Vi har 77 medlemmer, og vi er glade for dem, 
som vil støtte os i vores arbejde.

Vi mangler frivillige, som vil hjælpe til ind 
imellem ved diverse arrangementer. Vi vil 
være glade, hvis nogle vil bruge et par timer 
en gang imellem. Henvendelse kan ske til Ruth 
Carstensen på tlf. 62 61 51 83.
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Som de fleste nok har hørt, eller læst i avisen, 
har vores seniortræner gennem de sidste 5 år, 
Steen Madsen, valgt at sige stop. Vi vil gerne 
takke Steen for den enormt store indsats han 
har lagt for dagen igennem hele perioden, uden 
Steen havde vi bl.a., aldrig fået lov at prøve os 
af i serie 2. 

Men når vi ser frem mod 2014 ser det ikke helt 
så slemt ud som frygtet. Vi starter et nyt hold 
op i serie 5 således at der stadig er herresenior 
bold i Bøgebjerg. I den forbindelse søger vi efter 
en ny træner til herrerne. Der er på nuværende 
tidspunkt folk der håndterer holdet men vi kunne 
godt tænke os en person der vil stå for holdet til 
træning og kampe.

På damefronten har vi ligeledes et hold næste 
år, forhåbentlig også med en ny træner. Kasper 
Hougaard har gennem de sidste år leveret en 
flot indsats som træner for damerne og har nu 
bedt om at tøjlerne bliver overladt til en ny. 

Vores børnehold fortsætter i samme stil som de 
har gjort i år. Der arbejdes også på at få gang i 
noget indendørsbold til dem hen over vinteren. 
Vi håber at vi fremadrettet kan tilbyde mere 
børne- og ungdomsfodbold. 

Fodboldudvalget søger også fornyelser. Vores 
kasserer Kristian Graff flytter fra byen næste 
år og har derfor ikke ønsket at stille op til 
genvalg, Selv vil jeg også gerne trække mig fra 
formandsposten da tiden ikke længere er til det. 
Generelt vil vi i udvalget gerne have foretaget 
lidt ændringer, vi håber bl.a. at vi kan finde nogle 
forældre der vil deltage i udvalget så vi også kan 
få nogle synspunkter med derfra. Generelt er 
udvalget et ret ungt et af slagsen og uden nogen 
særlig erfaring. Derfor kunne vi godt tænke os 
at få nogen, gerne med erfaring fra noget lign, 
ind i udvalget. Hvis det har din interesse er 
man altid velkommen til at kontakte os. Se evt. 
hjemmesiden for kontaktoplysninger. 

Fodboldudvalget holder årsmøde den 14. januar 
2014. Vi håber dermed at vi kan få mange 
af de ovenstående ting på plads til den nye 
sæsonstart.

En indtil videre kaotisk håndboldsæson er så 
småt gået i gang. Vi lagde sæsonen ud med 
at lukke vores damehold, idet rigtigt mange 
spillere i år var flyttet, skadet eller ikke havde 
tiden. Ergo, så vi gik fra at have to damehold 
til ingen. En meget uventet udvikling, som jeg 
på ingen måde havde set komme, og jeg var 
utroligt ærgerlig over, at det ikke lykkedes at 
stable bare et enkelt damehold på benene. 
Ligesom det nu flerårige samarbejde med 
dametræner Martin Sørensen med et ophørte. 
Jeg håber selvfølgelig at vi inden for overskuelig 
fremtid igen vil have damehåndbold i Bøgebjerg 
IF. Så skulle der være nogen derude som har 
lyst til at spille lidt bold, så giv endelig et pip, så 
kigger vi på det.

På herresiden er der nogenlunde tilslutning. Vi 
er 10-12 spillere, som træner hver tirsdag aften. 
Vi har givet hinanden hånd på, at det er noget 
vi prioriterer højt, og indtil videre går det fint til 
træning, som Thomas Johnsen og undertegnede 
står for. Vi har i skrivende stund spillet en enkelt 
kamp, som blev vundet meget overbevisende 
med 30-9 til Bøgebjerg IF.

Håndbolden SKAL bestå i Bøgebjerg IF… Jeg kan 
slet ikke tænke tanken til ende om, at der ikke 
mere vil være håndbold i Bøgebjerghallen. Så 
jeg håber meget, at vi i nær fremtid igen vil få 
flere hold op at stå.

Vi ses i Bøgebjerghallen 

Mikkel Høirup Steffensen
Formand Bøgebjerg IF Håndbold 
 

Fodbold Håndbold

Vester Aaby Vandværk

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



Foreningen glæder sig over ”Abildhuset”, hvor 
vi har egne lokaler, som nu fremtræder virkeligt 
pænt efter restaureringen af hærværket sidste 
år.
Nye døre og vinduer i sydsiden samt 
fællesrummet, der er blevet dobbelt så stor 
efter nedtagning af skillevæggen. 

Derfor ser vi frem til, at tage imod rigtig mange 
besøgende, når vi den 12. februar 2014 kan fejre 
Foreningens *40 Års Jubilæum*. Sæt allerede 
nu X i kalenderen.

November - er dén måned, hvor Årets STAVN 
udkommer. I dette års udgivelse vil der være en 
artikel om ”Vester Aaby Sangforening” historie 
helt tilbage fra 1868, og frem til dens foreløbige 
”hvile”. 

Alt materiale fra den nedlagte sangforening - 
findes i Folkemindeforsamlingens arkiver, og 
kan til enhver tid udlånes, hvis der igen skulle 
være interesse herfor.

Folkemindesamlingen sælger STAVN hvert år til 
alle interesserede, og leverer bogen til en forud 
fastsat pris. 

Så er den nuværende bestyrelse blevet foreviget på 
foto. Forrest fra venstre Lajla Biil, Lena Frederiksen 
og Gerda Nielsen. Bagved Anders Hansen og Villy 
Anneberg.
Det er Jørgen Gundertofte, som har taget billedet.

Folkemindesamlingen sælger STAVN hvert år 
til alle interesserede, og leverer bogen til en 
forud fastsat pris. Det er en del af foreningens 
indtægter - foruden et årligt medlemsskab pr. 
person for kr. 25,00. Bogen kan også købes i 
boghandel dog til noget højere pris. 

Vi holder åbent kl. 10.00 - 12.00 den 1. lørdag i 
hver måned, dog ikke i juli og august

På bestyrelsens vegne kasserer Gerda Nielsen
Referent Birthe Banke
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Vester Aaby Sogns Folkemindesamling

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
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Sejlsæsonen er slut for i år - nu venter 
vinterens mange aktiviteter og ture.

De store spejdere i troppen, spejdere fra 11 til 
16 år, har afsluttet sejlsæsonen og nu venter 
vinterens aktiviteter i skov og mark. Denne 
vinter lægges der vægt på at kunne finde vej 
i mørke, overlevelsesteknik, slagtning af vilde 
dyr, navigation, førstehjælp og mon ikke der 
bliver tid til lidt hygge omkring et bål.

Med træning i at kunne løse opgaver under 
alle forhold og samarbejde venter der også 
udfordringer med andre spejdere rundt i landet.

Spejderlivet i Flokken - 7 år til 11 år

Juniorspejderne hos Krage-Sø er i fuld gang og 
der er fart på. Spejderne er ivrige, aktive og 
nysgerrige på at lære spejderlivet at kende. Der 
er i øjeblikket 3 piger og 6 drenge fra Vester 
Aaby, Ulbølle og Vester Skerninge. I flokken er 
der 3 ledere så der er altid en ledig voksen at 
gå til.

Flokken har nydt det gode vejr hen over 
efteråret, så de har brugt skoven og naturen 
fuldt ud.  Arbejdet i Flokken drejer sig om 
at tilegne sig almene spejderfærdigheder 
f.eks. inden for arbejde med kniv, bålteknik, 
pionering, knob og orientering.

Det er dejlig at se hvad spejderne kan udrette 
af madmirakler med ganske få ingredienser. 
I skoven har de bl.a. lavet varm æblegrød, 
indbagte pølser tilberedt i bålgløder og lavet 
varm kakao. Snobrød er det også blevet til. 
Det at se en spejder nørde tilberedelsen af et 
snobrød over bål er fantastisk :-) 

Hen over vinteren skal der arbejdes 
i patruljerne. Der er planer om 
færdighedsmærket i orientering, kort og 
kompas samt sikkert også lidt leg med GPS og 
geocaching.

I november har flokken en overnatning 
i spejderhytten med afprøvning af 
spejderfærdigheder og i dec. er der juletur til 
Egebjerghytten.

Følg spejderne i Krage Sø på hjemmesiden - 
hvor der også er info og kontakt til gruppen: 
http://kragesoe.spejder.dk/

På gruppens vegne 
Ingrid Thyssen,  Formand

Spejdernes loppemarked 2013.

Årets loppemarked er veloverstået.

En STOR tak skal lyde til gl. spejder, tidligere 
forældre, civile vester-åbyer og andre lokale som 

har hjulpet med at slæbe - uden 
jer ville det ikke kunne lade sig 
gøre.

Loppemarked er Krage Sø’s 
økonomiske grundlag for at 
kunne lave spejderarbejde og 
vedligeholde vores både. 

Har I lopper som I trænger til 
at komme af med så henter vi 
gerne. Ring til Steen på tlf. nr. 
2138 2973.

På gensyn i 2014.

Ingrid Thyssen, Formand

Spejderne er gået i land
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Lokalområdet af igår

30

Aastrup set fra øst omkring 1900-10. 
Billedet er taget fra Svendborgvej ved 19 km 
stenen. Det hvide hus i midten er Svendborgvej 
342. Huset er der ikke mere. Der blev bygget 
nyt hus i 1935. Ejendommen til højre er 
Svendborgvej 299. Bygningen i forgrunden er 
fra 1860 og stuehuset er fra 1890. 

Aastrup Folkemindesamling 
holder åbent kl. 14.00 - 17.00
den 1. fredag i hver måned, 

dog ikke i juni, juli og august.

I baggrunden ses Kirken med skolen foran. 
Den lå mellem tårnet og landevejen. Den blev 
oprettet af Frederik Trolle på Brahetrolleborg i 
1692 og lå ved kirken indtil 1913, hvor den blev 
revet ned og en ny blev bygget i sognets midte.

Alle oplysninger findes på arkivet i
Aastrup Sogns Folkemindesamling

Eskemosegyden 46, Aastrup.

Varmepumper · Ventilationsanlæg · Klima- & køleanlæg

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



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. januar  2014.

Sendes til Annette Biilmann, albiilmann@gmail.com

Kontakt
Annette Biilmann, ansvarshavende, Skadegårdsparken 11, Vester Aaby
20 12 46 67, albiilmann@gmail.com
Kim Hansen, annoncer, Svelmøparken 35, Vester Aaby
62 61 50 62, webmaster@boegebjerg-if.dk 

Indlæg i bladet kræver medlemskab af foreningen, hvis du ikke allerede er aktivt medlem, kan du 
blive passivt medlem, kontakt Annette Biilmann herfor.
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KALENDERSIDEN
NOVEMBER

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

21.11.2013 kl. 19.30
Klubmøde i Bøgebjerg IF

om DM i foreningsudvikling
Bøgebjerghallen

22.11.2013 kl. 18.30
Fællesspisning

Aastrup Forsamlingshus

24.11.2013 kl. 12.00
Håndbold Herrer Hjemmekamp

Bøgebjerghallen

27.11.2013 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12

29.11.2013 
Loppemarked - Tilmelding

Se inde i bladet

29.11.2013 kl. 15.30-19.30
Event for 10-15 årige

Bøgebjergskolen

DECEMBER

01.12.2013 kl. 12-15
Loppemarked

Bøgebjerghallen

01.12.2013 kl. 14.00
Familiegudstjeneste
Vester Aaby Kirke

02.12.2013 kl. 19.30
Spillegilde

Aastrup Forsamlingshus

06.12.2013 kl. 14-19
Juleafslutning

Pensionistforeningen

06.12.2013 kl. 14-17
Folkemindesamling Aastrup

Eskemosegyden 46

07.12.2013 kl. 10-12
Folkemindesamling Vester Aaby

Præstegårdsvej 12

08.12.2013 kl. 14.00
Håndbold Herrer Hjemmekamp

Bøgebjerghallen

08.12.2013 kl. 19.00
Musikgudstjeneste
Vester Aaby Kirke

12.12.2013
Dagplejen - Julehygge

Bøgebjerghallen

12.12.2013 kl. 19.30
Adventsmøde

Aastrup Forsamlingshus

13.12.2013
Jule - Fællesspisning

Bøgebjergskolen

15.12.2013 kl. 19.00
Julekoncert

Aastrup Kirke

16.12.2013 
Badminton - Juleafslutning

Bøgebjerghallen

19.12.2013
Julesokker afhentes

Dagli’Brugsen Vester Aaby

22.12.2013 kl. 9.00
Julesang

Vester Aaby Kirke

JANUAR

03.01.2014 kl. 14-17
Folkemindesamling Aastrup

Eskemosegyden 46

04.01.2014 kl. 10-12
Folkemindesamling Vester Aaby

Præstegårdsvej 12

05.01.2014 kl. 19.00
Syng Julen ud

Vester Aaby Kirke

06.01.2014 kl. 19.30
Spillegilde

Aastrup Forsamlingshus

12.01.2014 kl. 12.00
Håndbold Herrer Hjemmekamp

Bøgebjerghallen

14.01.2014 kl. 19.00
FODBOLD - Årsmøde

Bøgebjerghallen

14.01.2014 kl. 19.30
Salmesangsaften
Vester Aaby Kirke

21.01.2014 kl. 19.30
Studiekreds

Præstegården

23.01.2014
DEADLINE 

BØGEBLADET

23.01.2014
Tilmelding til MESSE

Se inde i bladet

28.01.2014 kl. 20.00
BADMINTON - Årsmøde

Bøgebjerghallen

29.01.2014 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12

FEBRUAR

01.02.2014 kl. 10-15
Messe - se inde i bladet

Bøgebjerghallen

01.02.2014 kl. 10 - 12
Folkemindesamlingen

Præstegårdsvej 12

03.02.2014 kl. 19.30
Spillegilde

Aastrup Forsamlinghus

06.02.2014 kl. 19.00
LØB - Årsmøde
Bøgebjerghallen

07.02.2014 kl. 14-17
Folkemindesamling Aastrup

Eskemosegyden 46

07.02.2014 kl. 18.30
Fællesspisning

Aastrup Forsamlingshus

12.02.2014
Folkemindesamling Vester Aaby
Præstegårdsvej 12 - Jubilæum

12.02.2014 kl. 19.30
Salmesangsaften

Aastrup Kirke

14.02.2014 kl. 15.30-19.30
Event for 10-15 årige

Bøgebjergskolen

26.02.2014 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12


