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Bøgebjerg Idrætsforening
Årets forening i Faaborg-Midtfyn er
Bøgebjerg Idrætsforening!!!!
Denne titel fik vi i marts, og det var med stolthed,
at Brutalis - som vi kalder den skønne lille kunst
fyr af et næsehorn - fik sit nye hjem i vores
forening. Det er hver dag en kamp, som skal
lykkes, at levere det, vores medlemmer ønsker.
Vi forsøger det bedste vi kan! Samme aften som
vi fik den nye titel, blev der hurtigt stablet en
lille fest på benene, så alle kunne se den lille fyr.
Årets generalforsamling er nu afholdt med 25
fremmødte. Det varmer mit hjerte, når jeg
ser den interesse, der er for foreningen, og at
så mange har lyst til at give deres mening til
kende. Et stort emne i år var, om foreningen
skulle arbejde videre med, hvorledes vi kunne
lave nogle mere fleksible kontingenter. Der var
mange bud, og bestyrelsen vil nu arbejde videre
med dette.
Til første maj skal vi aflevere vores beskrivelse
af vores forløb i Danmarks Mesterskaberne i
Foreningsudvikling til DGI, hvor et dommerpanel
skal afgøre, om vi er den rette vinder. Det tænker
vi jo selv vi er, men vi skal lige overbevise
panelet også. Det bliver spændende, og til juni
kommer afgørelsen.

Næste arrangement - som Bøgebjerg IF tilbyder
- er Bøgebjerg festen. Hvorledes programmet
ser ud lige nu, ved jeg ikke helt, men jeg er
sikker på, at det bliver godt. Udvalget har været
i gang længe, og der vil være nye tiltag, idet
udvalget drager nytte af sidste års erfaringer.
Cykelsponsorløbet gik jo fantastisk sidste år,
hvilket jeg også håber, at det kommer til i år, for
det er her, vi får midler til nye aktiviteter, som
gerne skulle kunne mærkes hos medlemmerne.
Derfor vil jeg opfordre alle til at deltage i
festdagene og bakke cykelløbet op. Det har vi
brug for.
Lige nu bliver der spillet fodbold, beachvolley,
indoor cycling og løbetrænet i foreningen. Der
er plads til flere på alle hold, så bare mød op,
hvis du har tid og lyst. Kig på vores hjemmeside
og find træningstider på de forskellige hold.
Når bladet udkommer, er der holdt foredrag med
Go Fit Jette Nellemose om kost og motion, ligesom
det har været muligt at få lavet en kropsanalyse.
Jeg er spændt på arrangementerne og håber, at
der er mange der har bakket det op.
Rigtig god sommer til alle
Britt Christoffersen

PROFIL OPTIK, MELLEMGADE 3, 5600 FAABORG, TLF. 62 61 14 10 - PROFILOPTIK.DK
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Årets forening 2013
Faaborg-Midtfyn Kommune afholdt den 28.
februar 2014 messe i Midtfyns Fritidscenter,
hvor frivilligheden og foreningslivet blev fejret.
Ved arrangementet blev alle årets idrætspræstationer kåret. Årets Idrætspræstation blev
uddelt til 58 idrætsudøvere/hold, som alle er
bosiddende i Faaborg-Midtfyn Kommune. Blandt
de 58 idrætsudøvere er der flere som har vundet
Fynske mesterskaber, DM, LM og VM. Der var
i år mange bueskytter og svømmere blandt
idrætsudøverne.
Herudover blev uddelt priser til:
Årets ”Frivillige sociale ildsjæl”
Årets ”Kulturelle ildsjæl”
Årets ”Du gør en forskel”
Årets ”Samarbejdspris”
Årets ”Forening”
Bøgebjerg Idrætsforening var sammen med
Broby Bokseklub og Faaborg Orienteringsklub
nomineret til prisen Årets ”Forening”. Bøgebjerg
Idrætsforeningen løb med sejren.
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Foreningens formand Britt Christoffersen modtog
på vegne af Bøgebjerg Idrætsforening prisen
som Årets forening 2013 i Faaborg-Midtfyn
Kommune, med prisen fulgte en check på kr.
5.000 til foreningen samt figuren ”Brutalis”, som
nu står i Bøgebjerghallen.
Bøgebjerg Idrætsforening fik følgende ord med
på vejen:
”Mange nye aktiviteter er med til at skabe en
spændende udvikling – spinning, skumtennis,
senioridræt, høvdingebold, åben hal, og ikke
mindst Bøgebjerg messe.
Foreningen er ikke bare en idrætsforening, men
en samling af ildsjæle der også tager et socialt
og lokalt ansvar og gerne vil være en samlende
motor for hele området. Foreningen er udtaget
til DGI’s DM i Foreningsudvikling i år.”

NYT fra Bøgebjerg IF
Fodbold

Håndbold

Man må sige, at der er sket en del ting i
fodboldafdelingen det sidste stykke tid. Der er
blevet skiftet ud i bestyrelsen, således at vores
kasserer nu hedder Camilla Christensen, Robert
Reinhold er næstformand, og jeg selv er blevet
den ny formand for afdelingen.

Sæsonen 2013-2014 er vel overstået, og herrerne
har pt. en velfortjent ferie fra håndbolden.

For herre-senior holdets vedkommende må vi
sige, at det går rigtig godt. Det er en flok unge
gutter, som holder sammen og møder flittigt op
til træning hver gang. Der er blevet spillet en
kamp indtil videre, hvor vi desværre tabte 2-1 til
Egebjerg. Men der er masser af kampe at vinde
endnu.
Herre-senior træner mandag og onsdag fra
18.30- 20.30. Hvis der skulle være nogle friske
fyre, der har lyst til at spille noget fodbold, synes
jeg, at I skal komme op og prøve at være med.
Evt. spørgsmål kan stilles til Robert, som står
for holdet og træningen. Robert kan kontaktes
på tlf. 81613539
På dame-senior siden har vi desværre været
nødt til at trække holdet, fordi der ikke var
nok spillere til et hold. Men vi har ikke givet op
endnu. Vi arbejder på et muligt samarbejde med
en anden klub, så vi håber og tror på, at damesenior fodbold i Bøgebjerg vil overleve.
I ungdomsafdelingen har vi tilmeldt et U-7 hold
til stævner her i foråret. Vi havde en opstartsdag
en søndag formiddag i hallen, hvor vi havde
inviteret alle fra 5-16 år til at komme op og
spille fodbold. Efterfølgende var der kaffe og
kage. Det var en rigtig god dag med børnene og
forældrene. Der er træning for U-5 og U-7 hver
tirsdag fra kl 16.30- 17.30, hvor Vagner og Kim
står for træningen.

Et tilbageblik på den nu overståede sæson kan
ses med positive øjne.
Første del af sæsonen inden jul bød på kun et
enkelt nederlag til herrerne, hvilket bevirkede,
at de fra jul skulle prøve kræfter med serie 2.
Det gik egentlig ok, på trods af at de tabte en
del kampe.
I ALLE kampe blev der kæmpet og fightet hårdt,
og hvor herrerne i flere kampe først ”tabte
kampen” i de sidste minutter. Det blev til en
enkelt sejr og 2 uafgjorte. Flere kampe kunne
ligeså godt have tippet over til vores fordel, men
sådan gik det desværre ikke.
Alt i alt positivt - selvom træningsindsatsen til
tider var lidt mangelfuld
Mht. næste års sæson så stiler vi meget efter,
at vi kan få etableret 2 herrehold i stedet for 1
enkelt.
Og så SKAL vi have gang i vores damehåndbold
igen, hvilket vi satser på bliver til næste sæson.
Mere om det vil fremgå løbende på Bøgebjerg
IF’s hjemmeside.
Til slut en stor tak til Thomas Johnsen for hans
store arbejde til træning og i kampene, hvor
han har styret tropperne, godt hjulet af Oskar
Kragegaard og Steen Andersen, som begge
vanlig vis har været til stor hjælp sæsonen
igennem både til kampe og træning.
Mange sommerhilsner fra
Bøgebjerg IF Håndbold

Kasper Hougaard

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

MOGENS GREEN RASMUSSEN
TØMRERMESTER
Bøgebjergvej 39, Vester Aaby
5600 Faaborg
Mail: mogensgreen@hotmail.dk
TLF: 62631398 Mobil: 21485815
www.mogens-green.dk
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NYT fra Bøgebjerg IF
Løb
Så kom vi i gang med løbesæsonen. Der er
startet 22 medlemmer, og det er rigtigt dejligt
at der er opbakning til løbeklubben.
Der er mulighed for at deltage i forskellige løb.
Vi starter med at deltage i Svendborgløbet den
7. maj 2014, hvor der er 20 tilmeldte som løber
5 eller 10 km.
Det er rigtigt fint, at der er stor opbakning til
dette arrangement.

Volley
Indendørs sæsonen er slut - det vil sige, vi mangler
lige i skrivende stund Landsmesterskaberne i
Vejen, som vi glæder os meget til.
Det har været en sæson på det jævne med
middelgod tilslutning til træningerne.
Resultaterne har også været lidt på det
jævne med to 5. pladser ved henholdsvis
Fynsmesterskaberne og Champions Galla.
Det skal dog siges, at de tilbageværende spillere
virkelig giver den gas og spiller op til deres
allerbedste, men vi kunne godt bruge nogle
flere spillere.
Er der virkelig ikke nogle, der vil eller kan det
sjove spil her i området??
Hvis så - kunne det være en sjov start med en
gang beachvolley.
Vi træner hver tirsdag fra kl. 18 bag skolen, og
vil man blot være tilskuer, er der stævne 18.
maj kl. 11.00 samme sted.
MVH og god sommer
Bøgebjerg Volley
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Der er også 3 medlemmer der deltager i
Storebælt løbet den 13. september, hvor de
løber halvmaraton.
Vi deltager ligeledes i samløb med andre
løbeklubber, hvor vi mødes den sidste søndag
formiddag i måneden, og så løber vi i de
forskellige klubber på skift.
Hvis nogle har lyst til at deltage, er der stadig
plads til flere medlemmer.
Vi løber mandag og onsdag kl. 18.00 fra
Bøgebjerghallen.
Vi har 3 forskellige niveauer: Begynderhold, 5
km og 10 km.
Så hvis du har lyst - så kom og vær med til god
motion og hyggeligt socialt samvær i frisk luft.
Vi ser frem til en rigtig god løbesæson.

NYT fra Bøgebjerg IF
Gymnastik

Indoor cycling

Gymnastikopvisningen den 6. april gik fint.
Vi kunne godt have tænkt os en lidt større
opbakning, men 84 betalende var ok, da vi jo kun
selv havde to hold på gulvet. Vores børnehold
og herrehold gjorde det helt fantastisk, og der
var stor applaus til begge hold.

Det gå op - det går ned - og det går op igen!
Lige nu går det mest ned, da vi har måttet aflyse
flere hold, og vi håber det er på grund af det fine
vejr, og at udendørsaktiviteterne er gået i gang.
Derfor har vi valgt at gå ned på halv kraft. Så
hold øje med halbooking!

Det store i år var, at vi havde et gæstehold,
nemlig Aspirantholdet fra DGI, som sluttede
hele opvisningen af.

Der cykles ikke fredag eftermiddag og lørdag
morgen.
Hvis tirsdags- og onsdagsholdene aflyses alt for
mange gange, lukkes disse hold også.
Til gengæld er der kommet et hold for unge
under 19 år. Torsdag 16.30-17.30 cykles med
Tobias som instruktør. Der vil kunne købes 10turs kort til dette hold. Se halbooking. Også her
gælder det, at holdet lukkes, hvis der bliver for
mange aflysninger.

Vi siger mange tak til de sponsorer, der gjorde
det muligt at give publikum en gave på de
udtrukne numre på entrebilletten.
Sponsorer:
Dagli’Brugsen,
Salon
Miro,
Stofmøllen, Lundely Glas, Konnerup & Co, Salon
Strandgårdsparken v/Lillian Sloth
Gymnastik- afdelingen og Katterød Sæberi.
En kæmpe stor tak til Brødrene Sloth for de fine
tulipaner, som alle vores instruktører fik glæde
af.
Hermed kan vi sige tak for denne gymnastiksæson,
og på gensyn til efteråret, hvor der vil være nyt
på programmet.
Gymnastikudvalget ønsker alle en god sommer.

Den 7. maj kl. 9.30-10.30 starter Cathrine
et Barselhold op. Det er et lukket hold for
nybagte forældre M/K. Der bliver holdt øje med
barnevognen, mens der cykles - så mød op!
Teamet er i fuld gang med at finde dato til ny
event, og finde en løsning, så det kan blive
muligt at cykle ude nogen af dagene i sommer
månederne.
Der bliver også arbejdet på at få aftaler i
hus med firmaer i omegnen, der kunne
havde interesse i en sund medarbejder. Vi
vil oprette lukkede hold for firmaer til en
sund pris.
Rigtig god sommer fra cykelteamet.
På billedet ses de lokale hold samt instruktører som
deltog ved gymnastikopvisningen i Bøgebjerghallen.
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NYT fra Bøgebjerg IF
Badminton
Badmintonafdelingen sluttede med 2 hold som
fynsmestre i denne sæson.
Det er U13 A (se billede) og Veteran 40+, der
sluttede som nr. 1 i deres rækker.
De øvrige hold blev placeret sådan:
U13C – nr. 5 af 6
U17/19 – nr. 2 af 4 med antal point som nr. 1
Veteran 60+ - nr. 3 af 4
Klubmestre i sæsonen 2013/2014 blev:
Ungdomsspillere:
Damesingle U9/ Sofie Jensen
U11
Herresingle U9/ Mads Pedersen
U11
Mixdouble U9/ Sofie Jensen og
U11 Mads Pedersen
Damesingle U13 Nanna Fauerby Jensen
Mixdouble U13 Nicolai Kjær Jensen og
Nanna Fauerby Jensen
Herresingle U13 1. Nicolai Kjær Jensen
2. Jannick Skov
Herredouble U13 Jannick Skov og
Nicolai Kjær Jensen
Herresingle U15/ 1. Anders Fauerby Jensen
U17 2. Andreas Fabricius Nielsen
Herredouble U15/ Anders Fauerby Jensen og
U17 Andreas Fabricius Nielsen
Seniorspillere:
Herresingle Motion
Herredouble Motion

Mixdouble
Motion
Herresingle Turnering
Herredouble Turnering

Damedouble Turnering
Mixdouble

Turnering

Birgitte Grøndahl og Stig Fabricius modtog
klubbens senior-vandrepokal.
Vintersæsonen er slut men forårstræningen for
ungdomsspillere, motionister og turneringspillere
er i fuld gang.
Vi træner sammen mandage i april og maj
mellem kl. 19 og 21 og spiller kampe på ”kryds
og tværs”. Det er blevet til mange gode kampe.
Der er stadig plads til lidt flere, og vi kan
forlænge sæsonen, hvis der er spillere nok.

Finn Hansen
1. Bjarne Madsen og
Mikkel Steffensen
2. Benny Nielsen og
Kasper Hougaard
Lone og Peter Jensen
God sommer!
Kurt Jensen
1. Silas Melgaard og
Anders Fauerby Jensen På badmintonafdelingens vegne
Susanne Schmidt Jensen
2. Alf Lerche og
Jens Peter Ohlsen
Hanne Borup og
Kirsten Moritzen
Kurt Jensen og
Susanne Schmidt

Silas Melgaard modtog klubbens ungdomsvandrepokal.
Dagli´Brugsen, Sparekassen Faaborg og Sporten
Svendborg havde sponseret fine gevinster,
der blev fordelt ved lodtrækning mellem de
deltagende spillere.
Se billeder fra ungdomsspillernes klubmesterskaber på klubbens hjemmeside.
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Herover ses U13 A Fynsmestre, fra venstre Line
Hanfgarn, Nanna Faurby Jensen, Nicolai Kjær Jensen,
Jannick Skov og deres træner Freddy Kjær Jensen.

En spændende sæson er slut
Vi startede tidligt i år, med fysisk træning,
allerede i august for de hardcore. En af vores
målsætninger for i år var, at have mere fokus
på at løbe og at den enkelte spiller skulle få en
større forståelse for hvor vigtig fysisk træning er
og hvilken forskel det kan gøre. Dette overskud
af energi skulle gerne komme til udtryk i de lige
kampe i sæsonen. Selv om vi har mistet en del
spillere i forhold til sidste år, må vi trænere tage
hatten af for de tilbageværende. Der er blevet
trænet seriøst og stabilt hele sæsonen og det
gode sammenhold trods den store aldersforskel
har udviklet alle i truppen. Glædeligt har det
også været at se de nye ansigter til træning,
selvom man ikke går på Bøgebjergskolen. Dette
vidner om at det er badminton der er i fokus.
Spillemæssigt nåede vi nye højder igen i år, både
som hold og individuelt. Nicolai Kjær Jensen
blev Bøgebjergs første 13 M spiller nogensinde
og kort tid efter fulgte Anders Faurby som 15
M spiller. Et stort tillykke til begge gutter for
en stor sæson, men også et stort skulderklap
til resten af truppen som har været gode
sparringspartnere. Begge spillere indgår i Team
Danmark træningen i Odense efter sommer
ferien.
I holdturneringen har vi været repræsenteret
med tre hold. U 13 C var tilmeldt i badminton
Danmark sammen med alle de store fynske
badminton klubber. Det blev til mange lærerige
og spændende kampe. Resultaterne vidner om
en jævnbyrdig turnering med hele tre uafgjorte,
en tabt 2–4 og en sejr på 4-2 kunne resultere i
en femte plads a point med Nr. Lyndelse. Vi var

dog over matchet mod rækkens nummer et og
to OBK og Dalum.
U 13 B kom lidt skidt fra start ved at tabe i Dalum i
den første kamp. Dette blev der dog rettet op på
i Fjordagerhallen hvor vi gjorde rent bord mod
Fjordager og Dalum. Fynsmesterskabet skulle
så afgøres på hjemmebane i Bøgebjerghallen,
hvor vi lå nøjagtigt lige med Dalum. Nicolai
startede med sejr i singlen og Nanna og Line
fulgte efter i damedouble til 2–0. Dalum kom
tilbage i herredouble til 2–1. Længe så det ud
til at vi fik sejren i hus i mixdouble efter en stor
indsats af Line og Jannick, vendte kampen til
Dalums fordel 2–2. Nu lå afgørelsen i Nannas
hænder og efter nederlag i første sæt så det
sort ud. De mange tilskuere måtte holde vejret
helt til sidst i tredje sæt hvor Nanna afgjorde
kampen til 21 – 17. Tillykke til Fynsmestrene.
Længe så det ud til at U 17 B ikke kunne stille
hold, men heldigvis var Jeppe frisk, til at støtte
de andre 3 gutter. Denne turnering bød også på
rigtig mange jævnbyrdige kampe, men for det
meste med Bøgebjerg som vinder. På den sidste
kampdag, lykkedes det holdet at besejre Næsby,
som ellers var ubesejret indtil da. Næsby blev
Fynsmestre a point med os, kun to kampe i hele
turneringen skilte os fra en første plads. Godt
gået gutter.
Efter tre gode og spændende år, som træner,
er det tiden til at overlade roret til andre med
nye kræfter og ideer. En stor tak til Trine S. og
Freddy for det gode samarbejde hele sæsonen.
Tak for en god sæson.
Morten Stok
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Bøgebjerg Efterårscamp
Vi har i flere år gået med tanken om at lave vores
egen idrætslejr for børn og unge, bl.a. fordi vi
synes, at vi har nogle rigtig gode faciliteter i
vores område. Nu bliver ideen til virkelighed i
uge 42, idet vi de fire første dage i efterårsferien
vil afholde Bøgebjerg Efterårscamp for børn og
unge i alderen 9-15 år.
Børnene
vil
blive
indkvarteret
på
Bøgebjergskolen, og aktiviteterne vil foregå
både i hallen og på skolens område. Udover
at børnene vil blive præsenteret for en masse
forskellige idrætsgrene, så skal de også med i
køkkenet og lave sund og lækker mad.
Campens faste instruktører har alle stor erfaring
med idrætslejre, idet de i flere år har været
instruktører på bl.a. DGI Fyns Idrætsferielejr,
Smash-Lejr og Novo Nordisk Diabeteslejr. Katrine
er yderligere uddannet inden for idræt, ernæring
og sundhed og har derfor både uddannelse og
erfaring med madlavning og køkkenhygiejne.
Foruden campens faste instruktører vil der blive
hentet en række gæsteinstruktører ind – både
blandt Bøgebjerg IF´s egne dygtige instruktører
men også fra andre klubber.

Av min nakke!

Selvom børnene vil blive præsenteret for
en masse forskellige traditionelle såvel som
utraditionelle sportsgrene, så er det vigtigt at
understrege, at dette er en camp for alle børn –
uanset hvor de bor - og der er ikke krav om, at
børnene i forvejen skal dyrke idræt i deres fritid.
Da
Campen
får
økonomisk
støtte
fra
Ungdomsskolen og Faaborg-Midtfyn Kommune
kan vi holde en pris på 350 kr. pr. deltager, og
det dækker al undervisning, overnatninger og
mad i fire dage.
Vi har sat et max. deltagerantal på 50 børn, og
tilmeldingen – som starter efter sommerferien
– vil foregå efter ”først til mølle” princippet.
Hvis nogle vil sikre sig en plads på campen,
kan I henvende jer pr. mail til èn af os, og vi
vil efterfølgende kontakte jer pr. mail dagen før
tilmeldingen starter.
På gensyn
Katrine Borup: borupkatrine@gmail.com
Hanne Borup: hannealf@gmail.com

Zoneterapi & Massage

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

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

Vær god ved dig selv!

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

Lundely Glas
Smykker & brugskunst

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

Varmepumper · Ventilationsanlæg · Klima- & køleanlæg

mK Byg-fyn

- alt tømrerarbejde udføres
- Din lokale KpK forhandler

4045 7544

mK Byg-fyn
Svendborgvej 299 · 5600 Faaborg
mentorkelani@hotmail.com

Kvalitet skal du få
ved at ringe til mK
Værkstedet er åbent efter aftale ‐ Bestillinger modtages ‐ Kurser
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- ingen opgaver er for små -

Egnsfesten informerer
Egnsfest 25. oktober 2014
Som I sikkert kan huske fra ”Bøgebladet” februar
udgave, har vi igen i år engageret FENDERS til
årets egnsfest. På baggrund af bl.a. den gode
stemning ved sidste egnsfest var vi i udvalget
ikke i tvivl, da muligheden for en gentagelse
med FENDERS bød sig.
Og vi glæder os meget til et gensyn med dette
sympatiske og gennemmusikalske danseorkester.
Men inden vi når den 25. oktober, er der mange
arbejdsopgaver, der skal sættes tjektegn ved.
Den største og meget krævende opgave er salg
af billetter.
Derfor – meld dig som ambassadør
Egnsfestudvalget appellerer igen i år til
”Bøgebladet”s læsere om at melde sig på banen
som ambassadører for egnsfesten.

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

Vær med til at ”slå et slaw” for festen på din
arbejdsplads, på din vej eller i din gade. Eller
meld dig i korpset af billetsælgere og brug en
eftermiddag på at stemme dørklokker.
Det er bydende nødvendigt at stå sammen, hvis
vores egnsfest skal blive ved med at være et
festligt, årligt indslag i vores lokalsamfund.
Meld dig til
Ruth Linnebjerg tlf. 21697861
Ib Pedersen tlf. 20222701
Gava 61657182 eller
Marianne Steffensen 23492117.
På gensyn den 25. oktober.
Venlig hilsen
Egnsfestudvalget

Vester Aaby Inst. Forretning

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

Vi tilbyder alt inden for...
·
·
·
·

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

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

TLF. 27 62 37 17

v/ Kennet J. Krogh www.kjk-tømrer.dk
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VESTER AABY KIRKE

AASTRUP KIRKE

Mindetavle

Grundlovsmøde
- Læs mere inde i bladet

I al sin glans nu stråler solen,
livslyset over nådestolen,
nu kom vor pinselilje-tid,
nu har vi sommer skær og blid,
nu spår os mer end englerøst
I Jesu navn en gylden høst.

Årets konfirmander
Søndag den 27. april var der konfirmation i Vester Aaby kirke.
Forreste række fra venstre:
Laura Amalie Jensen, Sofie Kerstine Stengaard Borup, Freja
Chelsea Ann Oddersborg, Signe Thiesson Tornhøj, Sasia
Madeleine Kornerup Frederiksen og Karina Agermose Mathiasen.
Mellemste række:
Anna Hovalt Jensen, Ellen Hansen, Celine Pedersen og Maja
Lage Poulsen.
Bagerste række:
Mikkel Vejlgaard Hansen, Tobias Nielsen, Mandla Peter Lund
Thing og sognepræst Torkil Jensen.
Der var i år ikke konfirmation i Aastrup.

Nyt fra aktivitetsudvalget
Nogle har måske bemærket, at der i år ikke er arrangeret en
aftentur til en kirke i nærheden. Selvom vi har haft nogle
gode aftenture i forsommeren gennem årene, synes vi i
menighedsrådets aktivitetsudvalg, at tiden er inde til at prøve
noget nyt. Hvad det er, har vi ikke helt på plads, men vi vender
naturligvis tilbage, når der er nyt.

Grundlovsmøde

Konfirmationsforberedelse 2015

Også i år holder vi Grundlovsmøde den 5. juni
i forhåbentlig flot sommervejr. Vi mødes til
kaffebord kl. 15 og slutter med en gudstjeneste
kl. 17. Hvis vejret tillader det holdes begge dele
i præstegårdshaven – ellers i konfirmandstue og
kirke.
Årets Grundlovstaler
er provst Lars Ole
Jonssen, Faaborg, der
også vil stå for
gudstjenesten. Kåre
Linnebjerg og Klaus
Thormann
leverer
musikken.

Der er endnu ikke fuldt overblik over, hvorledes konfirmationsforberedelsen skal foregå efter skolereformen. Der
er navnlig forskel på Faaborg-Midtfyn kommune og Svendborg
kommune.
Skoleelever, der går i 7. klasse i Faaborg-Midtfyn Kommune –
og det vil i vore sogne primært betyde Faaborg Sundskole – skal
først påbegynde konfirmandforberedelsen efter efterårsferien.
Hvordan undervisningen kommer til at foregå for elever fra
Vestermarksskolen vides på nuværende tidspunkt ikke.
Men vi håber, der er mere klarhed over sagen, når vi mødes
til konfirmandindskrivningen. Det bliver i år onsdag den 13.
august kl. 17 – 19 i konfirmandstuen i præstegården.
Man er naturligvis altid velkommen til at henvende sig, hvis
man har spørgsmål.

Personalenyt
Sidst i marts måned modtog vi besked om, at vores dygtige
organist Tina Christiansen har fået nyt job. Det blev således
kun til 10 måneder i stillingen her hos os. Men det har været
10 forrygende måneder, hvor vi har fået lov til at nyde Tinas
store talent. Jeg vil derfor gerne på menighedens og egne
vegne sige Tina Christiansen mange tak for musikken, i kirke,
i konfirmandstue og på plejehjemmet. Vi vil ønske Tina god
vind fremover i den nye stilling.
Tina Christiansen har sendt nedenstående til kirkebladet:
Som bekendt har jeg opsagt min stilling som organist ved
Vester Aaby og Aastrup Kirker med udgangen af april måned,
idet jeg pr. 1. maj er blevet ansat ved Brahetrolleborg, Krarup
og Øster Hæsinge kirker.
Min ansættelse i Vester Aaby og Aastrup har været min første
faste organiststilling efter afslutningen af min uddannelse ved
musikkonservatoriet, og jeg kunne ganske enkelt ikke have

forestillet mig et bedre sted at påbegynde mit virke. Der har altid
været en rar atmosfære og en god opbakning både i kirkerne,
på plejehjemmet og i præstegården, hvilket har gjort det til en
stor fornøjelse at spille musik og akkompagnere salmesangen.
Det skal menigheden have tak for. Jeg vil desuden gerne rette
en særlig tak til hele personalet og menighedsrådet for et
godt og givende samarbejde og en dejlig åbenhed over for de
ideer, som jeg undervejs er kommet med.
Jeg glæder mig til de musikalske udfordringer, som venter mig
ved Brahetrolleborg kirkes unikke orgel, men det er også med
vemod, at jeg forlader Vester Aaby og Aastrup. Jeg vil altid
mindes min tid her med megen glæde og taknemmelighed,
og jeg ønsker en god sommer og alt godt fremover for alle,
som har tilknytning til de to kirker.
Tina Christiansen
Menighedsrådet har nu opslået den ledige organiststilling, og
vi håber at have en ny organist ansat senest den 1. juli.

Mindeord
Tirsdag den 26. marts modtog vi det triste budskab, at Ruth
Jørgensen var afgået ved døden efter længere tids sygdom.
Ruth Jørgensen blev ansat som organist i Aastrup i begyndelsen
af 1980’erne, og fra 1986 spillede hun i begge kirker.
Menighederne i begge sogne kom til at kende Ruth Jørgensen
som et menneske med sine meninger og sine meningers mod,
men først og fremmest som et menneske med et godt humør
og en helt utrolig pligtfølelse over for sit arbejde. Ruth gik på
pension med udgangen af januar 2010.
Vi kunne godt have ønsket Ruth Jørgensen et længere otium,
men sådan skulle det altså ikke være.
Æret være Ruth Jørgensens minde.

Mindetavlen i Aastrup kirke
Vinterens
studiekreds
i
præstegården beskæftigede
sig
med
2014
som
jubilæumsår. Det indbefattede naturligvis også 150året for slaget ved Dybbøl
den 18. april 1864. Krigen i
1864 har vi et særligt minde
om i Aastrup kirke, hvor der
hænger en mindetavle over
Peder Nielsen.
Vi har med tak modtaget et
indlæg om Peder Nielsen fra
Sten Krarup. Sten Krarups far,
Vilhelm Krarup, var præst
ved Vester Aaby og Aastrup
kirker og ligger sammen med
sin hustru begravet på Vester
Aaby kirkegård.

Død i krigen1864

I Aastrup Kirke er der en marmortavle, hvor der står:
Peder Nielsen, 5. Regiment, 4. Kompagni, nr. 327
Såret ved Dybøl 27. marts 1864, død på Augustenborg
Lazaret 8. april.
Skænket af våbenbrødre i Aastrup.
Jeg er blevet bedt om at undersøge, hvem Peder Nielsen var
og evt. de nærmere omstændigheder i forbindelse med, at
han blev såret.
Peder Nielsen var født 4. februar 1839 som søn af husmand
og væver Niels Sørensen i Aastrup og hustru Karen
Andersdatter. Han havde en søster, Johanne Nielsdatter, som
blev gift med en Jens Svendsen, og de to er oldeforældre til
Aastrups mangeårige købmand, nyligt afdøde Niels FabriciusSvendsen, hvis far og bedstefar var købmænd i byen før ham.
Peder Nielsen blev indkaldt til aftjening af sin værnepligt ved
5. bataljon den 2. juli 1862 og hjemsendt i november samme
år. Blev genindkaldt 1. november 1863. Ved genindkaldelsen
blev der opstillet fire nye kompagnier. Bataljonen blev
fordoblet og blev så betegnet som 5. Regiment.
5. bataljon (i 1864: 5. Regiment) fik i 1950 navnet 6. regiment,
senere Fynske Livregiment (nu nedlagt), stadig med hjemsted
i Odense. Det havde det også, da Peder Nielsen blev indkaldt
i 1862, efter at det fra 1852 – 59 havde ligget i fæstningen
Rendsborg – også med værnepligtige fra Fyn.

Den 2. december 1862 marcherede 5. regiment – det var
dengang soldaterne virkelig kunne marchere – fra Odense via
Assens – Aarøsund til Sydslesvig og deltog i øvelser dér. Sidst
i december marcherede regimentet til nogle landsbyer nord
for Rendsborg, til vagttjeneste ved Ejderen – grænsen mellem
de to hertugdømmer, Slesvig og Holsten. Da krigen brød ud
marcheredes tilbage til Dannevirke, hvor regimentet besatte
et område sydvest for Slesvig by, omkring den gamle hærvejs
forløb.
Her angreb et par prøjsiske kompagnier den 5. februar ved
middagstid de danske forposter, der var fra Peder Nielsens
kompagni – om han var med ved vi ikke, men én soldat, vist
nok fra Peder Nielsens deling (nr. 293), faldt.
Samme dag – først på aftenen – kom ordren til tilbagetog, og
næste dag (6. februar) ved middagstid nåede Peder Nielsens
regiment Flensborg, men kom ikke under tag, og den følgende
nat til kl. 4 morgen stod Peder Nielsen og hans kammerater
under åben himmel for at sikre tilbagegangen for dem, der
endnu ikke var nået tilbage. Marchen fortsatte derefter til Als
og den 7. februar om aftenen nåede man til Ulkebøl nord for
Sønderborg. Hovedparten af regimentet havde ikke fået søvn
i øjnene siden den 5.meget tidlig morgen.
Efter ankomsten til Als deltog Peder Nielsen i kampene ved
Dybbøl, herunder i en batalje den 17. marts ved landsbyen
Ragebøl. Her faldt der 40 mand af regimentet og 74 blev
såret, men ikke Peder Nielsen. Han blev såret 10 dage senere,
da hans kompagni rykkede ind i en stilling ved skanse X
(mellem den nuværende jernbane og vejen mod Aabenraa).
De nærmere omstændigheder kender vi ikke. Måske var det
i forbindelse med passage af pontonbroerne over Alssund,
som de danske enheder måtte passere, når de rykkede fra
hvileområderne på Als til stillingen. De riflede prøjsiske
kanoner kunne skyde, så granaterne kunne nå broen, og
prøjserne viste præcis, hvornår der blev afløst.
I 5. bataljons korrespondancebog i Rigsarkivet fremgår det af
et brev til udskrivningsdistriktet, at menig af 1862 4. CP, nr.
327 Peder Nielsen (Aastrup) døde den 8. april. Derimod har
det ikke muligt i arkiverne at verificere, at han blev såret den
27. marts, som der står på tavlen.
Litteratur:
• Krigen 1864 – Den anden slesvigske krig i politisk og
krigshistorisk belysning af Svend Bjørke, Henning F. Kiær
og J.W. Gordon Norrie. København, Strubes Forlag, 1968
• En dansk militærafdeling gennem 325 år af F.C.E. Mørch,
København, H. Hagerup, 1939.
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Vester Aaby

Aastrup

Fredag den 16. maj

Bededag

10.15

19.00

Søndag den 18. maj

4.s.e.påske

9.00

10.15

Søndag den 25. maj

5.s.e.påske

10.15

9.00

Torsdag den 29. maj

Kristi Himmelfartsdag

9.00

10.15

Søndag den

1. juni

6.s.e.påske

Ingen

Ingen

Torsdag den

5. juni

Grundlovsdag*

17.00 Lars Ole Jonssen

Ingen

Søndag den

8. juni

Pinsedag

9.00

10.15

10.15

9.00

9.00

10.15

Mandag den 9. juni

2. pinsedag

Søndag den 15. juni

Trinitatis

Søndag den 22. juni

1.s.e.trin

Søndag den 29. juni

2.s.e.trin

9.00

Søndag den

6. juli

3.s.e.trin

10.15

Søndag den 13. juli

4.s.e.trin

14.00 kirkekaffe

9.00

Søndag den 20. juli

5.s.e.trin

10.15

9.00

Søndag den 27. juli

6.s.e.trin

Ingen

14.00 Ole Buhl Nielsen

Søndag den

3. august

7.s.e.trin

14.00 Ole Buhl Nielsen

Ingen

Søndag den 10. august

8.s.e.trin

Ingen

14.00 Ole Buhl Nielsen

Søndag den 17. august

9.s.e.trin

9.00

Søndag den 24. august

10.s.e.trin

Søndag den 31. august

11.s.e.trin

14.00 Ole Buhl Nielsen

10.15 Lars Ole Jonssen
9.00

Ingen
10.15
14.00 kirkekaffe

10.15
Ingen
10.15

* se særlig omtale

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

Kirkebilen kører ved alle gudstjenester.
Ordningen gælder Aastrup og Vester Aaby sognes
ældre og gangbesværede.
Kirkebilen bestilles hos Faaborg Taxa tlf. 62 61 88 00
Ferier og fridage:
Sognepræst Torkil Jensen har friweekend den 21.-22.
juni og ferie fra 21. juli til 10. august.
Embedet passes her af sognepræst Ole Buhl Nielsen,
Brahetrolleborg tlf. 62 65 11 21 mail: obn@km.dk

Fælles adresser for begge sogne:
Hjemmeside: www.vesteraabyogaastrupkirker.dk
Sognepræst: Torkil Jensen, Præstegårdsvej 11, 5600 Faaborg. Tlf. 62 61 64 20, Mail: toje@km.dk
Træffes bedst: Tirsdag til fredag formiddag. Lørdag efter aftale. Mandag fridag.
Kirkesanger: Ulla Hvidtfeldt, Tlf. 62 61 63 25. Mail: ksvaaby@gmail.com
Organist: Vakant
Kirkepersonalet har fridag mandag
Graver Vester Aaby kirke:
Lene Caspersen
Præstegårdsvej 9, Vester Aaby
5600 Faaborg. Tlf. 51 16 92 66
Mail: grvaaby@gmail.com

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

Menighedsrådsformand: Niels Erik Thing, Svendborgvej 383, 5600 Faaborg, Tlf. 24 45 40 16
Kirkeværger: Vester Aaby: Bent Møller, Faurshøjvej 5, 5600 Faaborg, Tlf. 62 61 53 30
Aastrup: Jens Haastrup, Svendborgvej 284, 5600 Faaborg, Tlf. 62 61 58 45
Kasserer: Rasmus K. Rasmussen, Svendborgvej 301, 5600 Faaborg, Tlf. 62 61 64 48
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Nyt fra Bøgebjergskolen og
Bøgebjerg Børnehus
Hele efteråret og det meste af foråret har stået
i skolereformens tegn. Der har været nedsat
arbejdsgrupper bestående af medarbejdere og
forældre, der har tænkt på muligheder for en
anderledes skoledag, når skolereformen træder
i kraft fra 1.august.
Vi og de øvrige skoler har fremlagt vore tanker for
Børne- og Ungeudvalget ved en seance i Midtfyns
Fritidscenter d. 9.april, til stor inspiration og ros
fra de tilstedeværende politikere.
Så skolen er klar til de nye udfordringer, der
ligger meget op ad det, vi gør i øjeblikket.

Suppleanter:
1.Glennie Hansen
2.Karen Høirup Steffensen
Vi har også ansat 2 nye spændende unge lærere,
der skal være med til at sætte deres præg på ”
den nye skole”.

Vi vil igen i starten af skoleåret tage på en fælles
Lejrskole. Det vil sige, at alle i børnehave og
skole inklusive medarbejdere og interesserede
forældre tager til Hovborglejren på Langeland i
tre dage i den første uge i september.
Det er et spændende sted med masser af
oplevelser ved skov og strand.
Op til sommerferien inviterer vi alle til
afslutningsfest med helstegt pattegris og
underholdning torsdag den 26.juni 2014.
Der vil følge yderligere informationer senere.
Skolen er en del af lokalsamfundet, og for at
åbne yderligere op har Susanne Schnell og
Britt Christoffersen etableret en onsdagscafè
”Dimseriet”, hvor alle er velkomne.
Det er planen, at aktiviteterne skal være til
glæde for lokalområdet og skolen.
Som omtalt indledningsvis starter vi efter
sommerferien med en udvidet skoledag, hvor
alle elever har en skoleuge på mindst 30 timer.
Det betyder også, at elever der bruger SFO, vil
skulle betale mindre, men vil stadig få et rigtig
godt tilbud fra engagerede medarbejdere.
Vi har netop haft et årsberetningsmøde og
opstillingsmøde til den kommende skolebestyrelse. Det var dejligt, at ca.30 forældre
havde lyst og mulighed for at komme.
Det resulterede i nyvalg af tre personer + to
suppleanter. Den nye bestyrelse kommer til at
bestå af:
Ruth Low
Morten Frederiksen
Mie LP
Rikke Sørensen
5.Birthe Jespergaard
6.Knud Westdorph
7. Signe Wang Haas
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Stine Kling Larsen
Jeg har været uddannet lærer i 5 år. Jeg bor i
Faldsled sammen med min mand og vores to
drenge på 6 og 3 år.
I min dagligdag vægter jeg fællesskab og
faglighed højt. Jeg synes at det er vigtigt, at
eleverne lærer at være aktører i deres læring.
Jeg mener at vi i fællesskab, både lærere,
forældre, pædagoger og børn, udvikler den gode
klasse og skole som har et godt læringsmiljø.
Før jeg startede på Bøgebjergskolen, har jeg
været indskolingslærer i Odense, samt arbejdet
med unge på en specialskole i Svendborg.
Nu glæder mig over at være kommet til et
lille lokalsamfund, og jeg ser frem til andre
muligheder og nye udfordringer.

aflevere børnene det samme kendte sted, og
at børnene får en særdeles nem overgang til
børnehaven, når den tid kommer.
Heldagslegestue bliver også fremover afholdt i
børnehaven.
Vi er alle enige om, at det er en god måde at
løse gæstepasningen på i et mindre lokalområde
som vores.
Vi sender 16 børn i børnehaveklasse til sommer,
men tager desværre knap så mange ind i den
anden ende. Det betyder, at børnetallet falder
lidt over de kommende år, og det betyder også,
at vi går fra de kendte 3 til 2 stuer. Der bliver
for langt mellem personalet, når der ikke er så
mange børn på stuerne.

Camilla Baand Beier
Jeg er 27 år. Jeg bor i Nyborg og er nyuddannet
lærer fra Odense Seminarium med linjefag i
dansk, historie og samfundsfag. Udover mine
tre linjefag har jeg undervist med stor interesse
i matematik, idræt, kristendom, billedkunst og
hjemkundskab.
Jeg ser mig selv som en engageret lærer, der
elsker at lave sit eget materiale eller i hvert fald
give de gamle bøger og hæfter et frisk pust med
nye indgangsvinkler og aktiviteter.
Elevernes trivsel er noget jeg lægger stor vægt
på i mit lærerarbejde. Når de trives og føler sig
trygge i læringsmiljøet, er de samtidig åbne for
optimal læring.
I er en lille skole, hvilket tiltaler mig meget, da
jeg selv er født og opvokset i Marstal på Ærø.
Jeg ser det som en mulighed for nærvær, faglig
fordybelse og sammenhold.
Mvh Camilla
Gæstedagplejeordningen:
Efter 1,5 år med gæstedagpleje har der været
evaluering af ordningen her i vinter.
I evalueringen deltog forældre, personale og
ledelser i institution og dagpleje.
Generelt er der en særdeles positiv stemning
blandt forældrene i forhold til at benytte
ordningen. Man nævner, at det er bekvemt at

Gyrith går på efterløn!
Efter mere end 30 års arbejde med børn har
Gyrith Linnebjerg valgt at gå på efterløn pr.
15. maj. Dermed forsvinder en person, der har
været vores historiebærer, og som kan huske
alt, der er sket i institutionen helt tilbage fra
80’erne. Gyrith har modtaget flere hundrede
3-årige børn og givet dem en god start på
børnehavelivet i kraft af sin rolige, kompetente,
kærlige og menneskekloge facon.
Vi ved, at hun får en fantastisk tid som
efterlønner.
Musikfestival
I vinterens løb har vi arbejdet meget med musik
i børnehaven. Stjernen og Mælkevejen deltog i
Musikfestivalen, hvor vi sammen med 3 andre
børnehaver opførte en fantastisk forestilling i
Svanningehallen d. 1. november 2013.
Vi gentager successen i det kommende efterår.
Vores samarbejde med Musikskolen er fortsat
og kulminerer med en koncert for forældrene
i forårets løb, hvor børnene skal optræde for
deres forældre.
Vi arbejder også videre med de 2 pædagogiske
udviklingsprojekter, som personalet deltager i,
og som tager tid, men som trækker gode spor
i det daglige arbejde. Først var det børnenes
venskaber, der var fokus på, og nu for tiden er
det indretning og brug af garderoberne, vi er i
færd med at vurdere.
Den 6. juni 2014 holder vi den årlige bedsteforældredag, som plejer at være et tilløbsstykke,
hvor vi hilser på en masse søde og rare bedsteforældre.
Vi har travlt, men vi har det godt!
Stor hilsen
Gunild og Jørn
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Pejrup Forsamlingshus
Pejrup Forsamlingshus er ikke
man kan leje til sin fest. Det er
samlingssted for landsbyens
mødes man til fællesspisning,
skraldeindsamling med mere.

bare et hus,
også et vigtigt
beboere. Her
julehyggedag,

I år kan Pejrup Forsamlingshus fejre 90 års
jubilæum. Det er 90 år siden, at gæve folk i Pejrup
besluttede at bygge et hus, som kunne samle folk.
Mere om dette i næste nummer af Bøgebladet.
I forbindelse med jubilæumsarrangementet den
20. september trækker bestyrelsen lod blandt
kontingent-indbetalere. Betales der kontingent
inden 31. maj, kan man være den heldige vinder
af et maleri malet af den lokale kunstner Allan
Hansen www.ah-kunst.dk.
I april havde bestyrelsen arrangeret en festlig
aften med mad og musik. Folk fra Pejrup og
omegn mødtes i forsamlingshuset til et godt
måltid forberedt af lokale beboere samt god og
festlig underholdning fra Valbak og Løven.
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Forsamlingshuset afholder traditionen tro Sankt
Hans mandag den 23. juni.
Vi mødes ved forsamlingshuset kl. 17.30, hvor
man kan grille sit medbragte kød. Efter hyggelig
spisning går vi samlet ned til bålet på Pejrupvej,
hvor vi sender heksen af sted til Bloksbjerg.
Der er som altid båltale, og alle er meget
velkomne!
Bestyrelsen i Pejrup deler stadig ”Pejrup-nyt” ud
til alle beboere. Herudover kan du også finde
info om udlejning og lokalt stof på
www.pejrupforsamlingshus.dk
www.pejrup.dk eller på
Facebook-siderne
Pejrup.dk og
Pejrup Forsamlingshus.

Lysbjergparkens
Venner
Nu har vi vores 10 års jubilæum vel overstået
med et flot arrangement, som Lysbjergparken
holdt for os. Der kom mange og ønskede
tillykke på dagen, og vi fik mange flotte gaver,
som vi takker for. Også tak for flagalleen
igennem byen på dagen.
Vi har haft fastelavnsfest med tøndeslagning
for de ældre og kåret kattekonge og -dronning.
Det sidste arrangement var Langfredag, hvor
vi havde Fyns Stiftstidende på besøg. De tog
billeder og lavede en god artikel om vores
arbejde på Lysbjergparken, samt en video
som kan ses på Lysbjergparkens Vennekreds
påskearrangement på Mit Fyn.dk
Vi ønsker en god sommer.

Hjertestarterforeningen holdt ordinær generalforsamling 23. april 2014 i Abildhuset.
Besøgt som en generalforsamling vanlig er,
når traktementet er nøjsomt og vi sparer på
foreningens penge, tak til jer der mødte op.
Stemningen var hyggelig og løssluppen, og gå
ikke glip af det næste år. Måske har du en god
ide til bestyrelsen?

Traktorringridning
Lørdag den 5. juli 2014 afholder Bøjden
Ferguson Klub deres årlige traktorringridning
på pladsen i Bøjden.
Alle er velkomne til at komme og se på, når vi
kører vores traditionsrige traktorringridning.

I 2013 var vi 240 medlemmer. Der er i år
kommet 45 nye, det er da bare så flot, at I
har reageret på Flyers i Bøgebladet. Desværre
er der en del af ”de gamle” medlemmer som
endnu ikke har indbetalt. Kontonr. er det vanlige
0828-0003330001.
Hvis I har problemer med at indbetale via
netbank, kan der evt indbetales kontant til et
af bestyrelsesmedlemmerne.
Skynd dig at komme til tasterne. Vi har
stadig behov for flere medlemmer - så støt
hjertestarterforeningen det kan redde liv!
Der er 2 bestyrelsesmedlemmer som på grund
af jobsituation og flytning valgte at stoppe,
nemlig Anne Charlotte Jessen, Aastrup og
Preben Ellingsen, Vester Aaby. Stor tak til Jer
for de mange hyggelige timer.
I stedet blev valgt:
Pia Kristensen, Vester Aaby og Morten Laursen,
Aastrup. Suppleanter blev genvalgt: Holger
Pedersen, Vester Aaby og Birthe Tommerup,
Vester Aaby som også er foreningens Fondraiser.
Bestryrelsen har konstitueret sig den 6. maj
2014:
Merete Pedersen, formand
Morten Laursen, næstfomand
Pia Kristensen, kasserer
Alice Pedersen, sekretær
Anders Hansen, menigt medlem.
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Bøgebjerg Lokalråd
Jubilæumsskrift.
Et aktivt og stærkt lokalråd
igennem 30 år fra 1984 – 2014
Lokalrådets 30 års jubilæum
5. juni 1984 blev Vester Aaby, Aastrup og Pejrup
Lokalråd dannet.
Dannelsen skete på baggrund af kommunesammenlægningen, hvor nogle borgere følte
vejen kunne blive for lang til rådhuset. En
arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra
de tre forskellige områder forberedte valg til
lokalråd.
Dette skete den 5. juni 1984 og det første
lokalråd bestod af Henry Nielsen, Aastrup, Arne
Rasmussen, Fjellebroen, Mette Rasmussen,
Nabgyden, Niels Krogh, Vester Aaby, Niels Simon
Jensen, Vester Aaby, Svend Åge Sparrewath,
Pejrup, Ole Hansen, Pejrup og Johan Ludvig
Hansen, Pejrup.
Lokalrådet holdt sin stiftelses/fødselsdagsfest
grundlovsdag.
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Billedet herover er et avisudklip fra omtale af
ungdomsklubben og lokalrådet.

På billedet herunder ses det første lokalråd fra 1984.

Billederne er fra første spadestik til ÆLdrecentret
Lysbjergparken i Vester Aaby.

Pressen skrev i forbindelse med et møde, hvor
Carsten Abild deltog: Et aktivt og stærkt lokalråd
kan faktisk bestemme utrolig meget, stort set
det hele bortset fra at udskrive skat.
Lokalrådet er stærkt hvis det får opbakning og
input fra de borgere som det repræsenterer,
både over for kommunen og i forbindelse med
lokale tiltag.

Lokalrådet opfordrer til at vi også fremover har
en god dialog med vores medborgere, og vi vil
gerne i forbindelse med jubilæet invitere til
Åbent Hus
lørdag den 14. juni 2014
Præstegårdsvej 12 i Vester Aaby
fra kl. 12.30 til 17.
Vi glæder os til at se jer.

Lokalrådet har været involveret i mange forskellige sager i de 30 år, det har eksisteret.
Det har været lige fra ældrecenter - trafik,
skoler, bevarelse af offentlige institutioner fx
skadestue, færgefarten Bøjden – Fynshav og til
gadekær.

Hele familiens Frisør
Tlf. 62 61 54 54
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Dagplejen siden sidst
Dagplejen i Vester Aaby er nu færdig med
projekt ”bevægelsesdagpleje”. Vi har nu bevis
på, at vi er bevægelsesdagplejere og gør meget
ud af det i hverdagen og i legestuen i hallen.
I hallen er døren næsten ikke åbnet, før flere
børn gør os opmærksomme på, at vi skal have
redskaber/motorikbanen sat op.
Derudover arbejder vi meget med læreplaner.
Vi har været på to uddannelsesdage og har en i
vente. Super dejligt at det kan lade sig gøre at
lukke dagplejen en dag, hvor alle børn/forældre
har mulighed for at passe selv.
Det er de sociale kompetencer vi har fokus på
i øjeblikket. Det er spændende og udfordrende,
og vi ser nogle ting fra en anden vinkel.
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Når I ser os i bybilledet, så læg mærke til de
flotte jakker vi har fået. Dagplejen i Vester Aaby
er nu blevet med rygmærker :)
Se vesteraabydagpleje.weebly.com. Se under
projekt, folder med bevægelsesdagplejen
Sommerlige hilsner fra Jette, Lene og Pernille

Alt i tAg og fAcAdebeklædning
- Me
d øj
V. AAbY blik
e fo
r bl
ik!

Tlf. 2346 1600

Mads Nielsen

vesteraabyblik@live.dk

Tlf. 6261 6200

NYT FRA BUTIKSRÅDET

Den 6. marts 2014 blev der afholdt årsmøde i
Bøgebjerghallen med 34 deltagende. Butiksrådet
består frem over af Kamilla Lennartz (formand),
Martin K. Nielsen, Bente Kreutz og Birthe
Nielsen.
Thorben Hansen forslog, at der nedsættes en
samarbejdsgruppe, bestående af repræsentanter
fra butiksrådet og lokalrådet, som støtte for
udvikling af områdets eneste detailbutik.
Rådet efterlyser evt. medlemmer fra Pejrup,
Åstrup og V. Åby.
Hvis det fanger din interesse, kan du kontakte
Kamilla på 27127410 og høre nærmere om dette

Loppemarked på Brugsens parkeringsplads
lørdag den 21. juni 2014 kl. 10-15.
Alle er velkommen til at komme og sætte en
bod op. Også erhvervsdrivende er velkomne.
Det koster intet at sætte en bod op – dog skal
man selv medbringe salgsborde.
UDDELEREN HAR ORDET:
Siden jeg begyndte 1. juni 2013, har jeg måske
endnu ikke fået hilst på alle.
Jeg kan fortælle om mig selv, at jeg er 28 år
og bor i Svendborg sammen med min kæreste
gennem 9 år. Jeg er uddannet i Kvickly City i
Svendborg, og har arbejdet som souschef i
Dagli’ Brugsen V. Skerninge inden jeg kom til
Vester Åby.
Hvad er der sket i Dagli’ Brugsen Vester Åby fra
jeg begyndte d. 01/06 2013 til nu?
Der har været mange inputs og individuelle
ønsker fra vores kunder, omkring hvad der
kunne være godt for butikken.
Disse ønsker er blevet prioriteret og forsøgt
gjort noget ved. Vi har blandt andet fået
økologimærket Urtekram i butikken, og vi har

fået udvidet udvalget af kød, som vi håber I har
bemærket.
Dagli ’Brugsens bygning trænger til en ny
omgang maling udvendig, og det har vi planlagt
at få udført i løbet af sommeren.
Er der nogen der har nogle gode forslag til
forbedring af forretningen, er I altid velkommen
til at kontakte mig.
Posthusets åbningstid er udvidet fra kl. 08.00 –
20.00 alle ugens dage, med salg af frimærker
og afsendelse/modtagelse af pakker fra indland.
Til orientering har omsætningen i årets tre første
måneder vist en fremgang på 5 % i forhold til
samme periode i 2013. Antallet af kunder blev i
samme perioder øget med 11 %.
Det er stadig vigtigt for Brugsen at være i
udvikling, og derfor har vi fortsat brug for
lokalsamfundets opbakning, støtte og gode
samarbejde.
Vi er begyndt at synliggøre forretningens
omsætning og kundeudvikling baseret på
indextal.
Bevægelserne kan følges ved opslag i Dagli’
Brugsen og løbende i Bøgebladet.
Målet er at fastholde de kunder vi har.
Gava Rajasingam

Dagli’Brugsen
Dagli’Brugsen
Vester Aaby
Vester Aaby

Svendborgvej 419 · Tlf. 62 61 56 20
Svendborgvej 419 · Tlf. 62 61 56 20
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Vester Aaby - Pejrup - Aastrup Pensionistforening
Fredag den 14. marts afholdt foreningen sin
årlige generalforsamling i Bøgebjerghallens
Cafeteria.
Der var genvalg til alle poster, så bestyrelsen
fortsætter med:
Ole Simonsen Formand
Vagner Nielsen Næstformand
Poula Hansen Kasserer
Eva Hansen Sekretær
Else Carlsen
Lilian Boye
Mogens Lysholt
Efter generalforsamlingen var der kaffe og
festlig underholdning med Birgit Holm Madsen
og hendes damer, akkompagneret af Per Rye
Petersen. Endelig sluttede eftermiddagen med
Birgitte og Stigs lækre buffet.

Billede herover er fra foreningens generalforsamling.
Billedet herunder er fra den dag, hvor foreningen
havde besøg af firmaet Lindebjerg. Det er Vibeke som
er ved at prøve el-scooteren.

Stolegymnastik Lysbjergparken
Mandag kl. 14-15
Sangaften Abildhuset Præstegårdsvej 12
Hver den 1. mandag i måneden
Gåture Abildhuset Præstegårdsvej 12
Onsdag kl. 9.30
Banko Bøgebjerghallen
Onsdag kl. 19
Som noget nyt er der nu også lotteri om 4 lækre
købmandskurve (fra Brugsen!)
Krolf Abildhuset Præstegårdsvej 12
Tirsdag og torsdag eftermiddag
Cirkusrevyen Dyrehavsbakken
Fredag den 4. juli 2014
Rottefælden 2014
Lørdag den 16. august
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Demonstration af cykler og el-scootere
Den 25. marts havde vi besøg af firmaet
Lindebjerg, der fremviste forskellige modeller af
cykler og el-scootere. Der var mulighed for at
afprøve de forskellige køretøjer.
Udflugt til Odense Zoo den 29. august
Vi kører af de krogede veje til Mørkenborg Kro,
hvor der venter os en veltillavet og lækker
2-retters menu.
Efter middagen køres der til Odense Zoo, hvor
der bliver tid til at nyde haven på egen hånd.
Forventet hjemkomst ca. 17.00.
Foreningen giver et tilskud på 135,- kr. så
egenbetalingen udgør 300,- kr.
Da der kun er 49 pladser i bussen, opfordrer vi
til hurtig tilmelding.

Vester Aaby Sogns Folkemindesamling
Foreningen var repræsenteret på Bøgebjerg
messen den 1. februar. Vi havde opstillet 12
plancher med et lille udsnit af de mange fotos,
arkivet er i besiddelse af.
Især skolebillederne var der stor interesse for.
På et lærred blev der vist omkring 300 Sylvest
Jensens luftfotos fra Pejrup og Vester Aaby fra
1950-erne. De var alle hentet ned fra adressen
www.danmarksetfraluften.dk, og hvert enkelt
påført adresse.
Foreningen holdt generalforsamling tirsdag den
4. februar. Formanden Lena Frederiksen bød
velkommen. Dirigent Holger Pedersen fulgte
den omdelte dagsorden.
Der var genvalg på samtlige poster.
Efter generalforsamlingen var der hyggeligt
samvær.
I annoncen til generalforsamlingen var der
tilføjet, at foreningen holdt åbent hus onsdag
den 12. februar fra kl. 14 til kl. 17 i anledning af
arkivets 40 års jubilæum.
Fra starten i 1974 var Arne Rasmussen formand
i de første 14 år. Derefter overtog Laurits Larsen,
der også var medstifter af foreningen, og
havde formandsposten de næste 14 år. Henrik
Pedersen i 2 år. Frede Madsen fra 2004 til 2012.
Nuværende formand er Lena Frederiksen.
Flagalléen var opsat i byen for at markere
jubilæumsdagen. Det var ganske overvældende,
at så mange af byens borgere både medlemmer
samt ikke medlemmer kom til kaffe, kage, vin
og kransekage. Også de andre arkiver i området
besøgte os.
Der var lavet en udstilling i billard rummet med
nogle af de mange ting, arkivet i årenes løb havde

modtaget. F.eks. mapper med skolebilleder,
nedskrevet ordret, de originale lydbånd samt de
originale udskrevne fotos af alle dias, der var
optaget i 1970-90’erne.
Der var plancher med eksempler på de fotos,
arkivet er i besiddelse af. På det store lærred
kørte igen de mange luftfotos, og på arkivets
computer blev vist over 600 dias, som foreningen
ejer.
Der var siddeplads til alle 55 gæster i
fællesrummet på Præstegårdsvej 12, efter at
foreningerne må bruge huset netop til sådan
et formål. Flere har senere udtrykt, at de var
forbavset over alt det, der var indsamlet i årenes
løb. Alt i alt en god dag for foreningen.
Flere udtrykte ønske om at blive medlem af
foreningen. Nye opfordres her til at støtte os
med et medlemskab af 25 kr. pr. person pr. år.
Nye medlemmer kan ud over at kontakte
bestyrelsen f.eks. indbetale med navn og
adresse på foreningens bankkonto: Sparekassen
Faaborg konto nr. 0828 8030205724.
Så leverer vi et medlemskort for 2014 samt det
halvårlige medlemsblad.
De 2 seneste DVD nr. 7 og nr. 8 optaget i 2013,
som Svenåge Tommerup og Mogens Lysholt har
fremstillet, er klar og kan købes til den samme
pris, som tidligere DVD-er, pr. stk. 75 kr.
De kan købes ligesom tidligere udgaver hos
Svenåge og Gerda.
På bestyrelsens vegne
Gerda Nielsen
På billedet herunder ses nogle af de fremmødte til
foreningens åbent hus arrangement i anledningen af
arkivets 40 års jubilæum, der blev afholdt den 12.
februar 2014 i Abildhuset, Præstegårdsvej 12.
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Lokalområdet af igår

I Aastrup har der stået flere vindmøller.
Der har stået en i Eskemosegyden på bakken
ved Gamskærgaard, Eskemosegyden 60.
Den var opført i 1891 af Søren Andersen. Under
2. verdenskrig fandt der en luftkamp sted over
området og møllen blev ramt af 24 projektiler
fra tunge maskingeværer.
Da møllen ikke blev brugt mere, blev den i 1956
solgt til Marius Pedersen, Ferritslev, der flyttede
den dertil.

Vester Aaby Vandværk

Aastrup Folkemindesamling har ikke fast
åbningstid i de tre sommermåneder, men vi
åbner efter aftale.
Fra september er der igen åbent den første
fredag i måneden kl. 14-17.
Hvis du vil vide mere så besøg Folkemindesamlingen eller se vores hjemmeside
Aastruparkiv.dk

Alt i det nyeste udstyr
Reparation af alle bilmærker

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

☎ 6224 4004

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

STARK Faaborg
Nyborgvej 52 • 5600 Fåborg • Tlf. 6261 9393
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INFORMATION
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,
60 21 87 50, vol-formand@boegebjerg-if.dk
Kurt Laier Andersen, kasserer,
Odensevej 62, st.th., Faaborg,
62 61 45 40, kurt.andersen@stofanet.dk
Thomas Johnsen, suppleant,
Bymarksvej 18, 5600 Faaborg, 25 33 00 15

Udvalgsmedlemmer:
Flemming Hougaard, badminton,
62 61 53 72, flemmingh2009@sol.dk
Kasper Hougaard, fodbold,
20 76 19 11, kasperhougaard@msn.dk
Jette Steensen, gymnastik,
61 16 79 65, poststeensen@c.dk
Mikkel Steffensen, håndbold,
62 61 32 22, mikkelsteffensen21@hotmail.com
Per Lautrup, løb,
42 29 50 41, plmfn@sydfynsmail.dk
Morten H. Pedersen, volley
60 21 87 50, vol-formand@boegebjerg-if.dk

Bøgebladet Udgives af Bøgebjerg Idrætsforening
Trykkeri
EP Grafisk

Næste nummer af bladet udkommer
primo august 2014.
Indleveringsfrist for stof til
redaktionen er 12. juni 2014.
Sendes til Annette Biilmann på mail
albiilmann@gmail.com
Kontakt
Annette Biilmann, ansvarshavende,
Skadegårdsparken 11, Vester Aaby
20 12 46 67, albiilmann@gmail.com
Kim Hansen, annoncer, sponsorater
Svelmøparken 35, Vester Aaby
62 61 50 62, webmaster@boegebjerg-if.dk
Indlæg i bladet kræver medlemskab af foreningen,
hvis du ikke allerede er aktivt medlem, kan du
blive passivt medlem, kontakt Annette Biilmann
herfor.
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KALENDERSIDEN
MAJ
18.05.2014 kl. 11.00
Volley Stævne
Beach volley banerne

Flag Allé

Et smukt og dejligt syn
i vores lokalsamfund!

22.05.2014 kl. 19.00
Fodbold Herrer Senior
Hjemmekamp
28.05.2014 kl. 19.00
Lokalrådsmøde
Præstegårdsvej 12

JUNI
05.06.2014 kl. 15.00
Grundlovsmøde
Præstegårdshaven
06.06.2014
Bedsteforældredag
Bøgebjerghuset

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 1 uges 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)

07.06.2014 kl. 10-12
Folkemindesamlingen
Præstegårdsvej 12
12.06.2014
DEADLINE
BØGEBLADET
14.06.2014 kl. 12.30-17
Lokalrådet - Jubilæum
Abildhuset, Præstegårdsvej 12
21.06.2014 kl. 10-15
Loppemarked
Brugsens parkeringsplads
22.06.2014 kl. 11.00
Fodbold Herrer Senior
Hjemmekamp
23.06.2014 kl. 17.30
Skt. Hans arrangement
Pejrup Forsamlingshus
23.06.2014 kl. 20.30
Skt. Hans arrangement
Krage Sø Spejdergruppe

26.06.2014
Sommerafslutningsfest
Bøgebjergskolen

JULI
04.07.2014
Udflugt til Cirkusrevyen
Pensionistforeningen
05.07.2014
Traktorringridning i Bøjden
Bøjden Ferguson Klub

AUGUST
11.08.2014
Skolestart
Bøgebjergskolen
13.08.2014 kl. 17-19
Konfirmand-indskrivning
Vester Aaby Præstgård
15.-16.08.2014
Bøgebjergfest
Se inde i bladet
16.08.2014
Udflugt til Rottefælden
Pensionistforeningen
27.08.2014 kl. 19.00
Lokalrådsmøde
Præstegårdsvej 12
29.08.2014
Udflugt til Odense Zoo
Pensionistforeningen

SÆT X I KALENDEREN
20.09.2014
90 års jubilæum
Pejrup Forsamlingshus
Uge 42 - 2014
Bøgebjerg Efterårscamp

25.06.2014 kl. 19.00
Lokalrådsmøde
Præstegårdsvej 12

25.10.2014
Egnsfest

HUSK at følge med på hjemmesiderne:
www.boegebjerg-if.dk
www.bogebjergskolen.dk
www.boegebjerg-lokalraad.dk
www.kragesoe.dk
www.pejrupforsamlingshus.dk
www.vesteraabyogaastrupkirker.dk

