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Bøgebjerg Idrætsforening
Det har været en sæson med fuld fart på. Vi
er blevet kåret som ”Årets Forening” i FaaborgMidtfyn Kommune. Vi har deltaget i Danmarks
Mesterskaberne i foreningsudvikling i DGI.
Derudover har der været Bøgebjergmesse,
”Idræt i mørket”, klubmøder, og meget meget
mere. Dermed ikke sagt at vi nu tager det roligt
i den kommende sæson, for det gør vi bestemt
ikke.
Danmarksmesterskaberne blev vi ikke vindere
af, og dog! For vi var alle vindere! Alle de tiltag
som de enkelte foreninger rundt om i landet
havde fået udviklet var jo hver især en succes
for dem.
Ikke mindst i Bøgebjerg Idrætsforening har vi
vundet. Vi fortsætter med at udvikle os, og håber
på en stor opbakning fra lokalbefolkningen,
således at vi også om 10 år stadig kan udvikle
os.
De enkelte afdelinger er i fuld gang med at
gøre klar til den kommende sæson, som starter
i august og september. Læs i bladet, hvor de
enkelte afdelinger har det nærmere beskrevet.
Endnu et nyt initiativ er kommet til i den
kommende sæson – Det er ikke nogen hemmelighed at vi mangler de unge i alderen fra 14-20 år.
Det vil vi gøre noget ved, og derfor nedsættes
der et ungeudvalg, som kan vejlede og hjælpe
os til at tilbyde det, som de unge gerne vil
have. Det første møde vil være tirsdag den
26. august, hvor jeg gerne vil invitere alle de
unge i alderen 10-20 år i hallen, så vi kan høre
de unges bud og nedsætte et udvalg. Mødet vil
starte kl. 16.30.

Derudover starter der også Parkour. Det glæder
jeg mig til at se. Vi har allerede en træner og
hjælper, som er blevet uddannet af gymnasterne
fra Ollerup Gymnastikhøjskole. Spændende.
Bøgebjergfesten er lige om hjørnet, og jeg håber
inderligt at se jer alle. Udvalget har arbejdet
hårdt i vinterens løb med at rette programmet
til og gøre det til lokalområdets sommerfest.
Vi har brug for din opbakning, så kom og vær
med, støt cykelsponsorløbet, vær med i bage
konkurrencen, spil bold eller hygge med alle de
andre der er mødt op.
Jeg håber, du vil deltage i noget af alt det, der
foregår omkring os. Vi er et truet samfund fra
politikernes side. Vi må vise dem, at vi alle står
sammen om
VORES LOKALSAMFUND
både idrætsforeningen, skolen, børnehaven,
spejderne, pensionistforeningen og alt det andet
gode, vi har i lokalsamfundet.
Bare vi står sammen. Vi gør det allerede, men
vi skal også vise alle de andre, hvor fantastisk
det er,alt det vi har her i området. At vi står
sammen og sørger for liv og oplevelser i vores
område, er med til at holde os alle i gang, og
måske andre kunne have lyst til at være med –
alle er nemlig velkommen.
At vi er Årets Lokalsamfund og Årets Forening,
kommer jo ikke af ingenting!
God sommer til jer alle
Britt Christoffersen
Formand Bøgebjerg Idrætsforening

SYDFYNS AUTOCAMPER

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

(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

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
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Nyt fra Bøgebjergskolen og
Bøgebjerg Børnehus
Fra Skolen:
Skoleåret sluttede i strålende solskin med
forudgående fællesspisning i skolegården
om torsdagen. Vi var over 250 til spisning af
pattegris(e) og pølser på grill, og efterfølgende
hyggelig snak ved bordene.
Det er dejligt at se så mange bakke op om
skolen og de initiativer vi fra skole og børnehave
udbyder.
Før fællesspisningen var der optræden af alle
elever i forskellige musikalske sammenhænge,
der spændte lige fra stille sange til vilde
rocknumre.
Tidligere på eftermiddagen havde lokalrådet og
skolebestyrelsen indkaldt til borgermøde, hvor
skolens/børnehavens fremtid blev drøftet. Det
er glædeligt at se det engagement som forældre
og andre lægger for dagen for bevarelse af
skolen i lokalsamfundet.
Jeg håber som skoleleder, man fra politisk side
vil finde en løsning, der tilgodeser så bredt som
muligt. Jeg mener, det er vigtigt at få ro om
skolesituationen, hvis man ønsker at tiltrække
nye børnefamilier.
Med hensyn til det kommende skoleår er alt på
plads, skemaer er sendt ud, lokaler, lærere mv.
Vi glæder os til det nye års spændende
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udfordringer, som vi starter først i august og
umiddelbart efter tager på fælles oplevelsestur/lejrskole til Hovborglejren på Langeland.
Vi skal alle elever og børnehavebørn af sted
sammen med lærere/pædagoger og rigtig
mange forældre. Det skal nok blive en rigtig stor
oplevelse for alle.
Fra børnehaven:
Efter sommerferien starter vi op med knap 40
børn i 2 grupper – Solen og Mælkevejen.
Der bliver naturligvis samarbejde på tværs af
grupperne, især mht. den midterste årgang, der
i denne udgave er delt på 2 stuer.
For de ældste børn, der skal starte i
børnehaveklasse i 2015, bliver der det
sædvanlige omfattende skolestarterprogram.
Vi skal starte med at evaluere den madordning,
der til den tid har kørt i et år, og som indebærer,
at børnene hver tirsdag har en ingrediens med
til et fælles måltid. Fra personalets side kan vi
sige, at vi har nogle gode stunder med børnene,
hvor vi får en god snak om ingredienserne og
madlavningen.
Men nu må vi jo se, hvordan forældrenes
holdning er!
Vi skal også fortsat benytte Skovfutten, - vores

skurvogn i Bøgebjergskoven, som er spændende
at besøge på alle årstider.
Vi arbejder også videre med vores læreplaner.
Der er planlagt et forløb i august, der har titlen:
Store hjælper små.
Samarbejde med musikskolen fortsætter,
og også i år skal vi deltage i Musikfestival i
Svanningehallen fredag den 7. november 2014
sammen med Børnehaven Ringgården samt
Landsbyordningerne i Svanninge og Horne.
Vi glæder os til at skulle på lejrskole i september,
og vi håber, at det bliver samme fantastiske
oplevelse som sidste gang.
Fra SFO:
Fra næste skoleår skal børnene i indskolingen
gå i skole fra kl. 8 – 14 hver dag. Vi vil gerne
påpege, at vores tilbud i SFO er det sammen
som altid – nemlig det kendte og populære
tilbud, I kender.
Husk, at SFO i dag er Barndommens gade –
et godt alternativ til at gå alene hjem og et
godt tilbud efter at børnene er færdige med de
skemalagte aktiviteter i skolen.
Det er fortsat Mai-Britt og Anne, der står for
aktiviteterne dernede, og der bydes fortsat på
det sædvanlige indhold:

•

Samvær med andre børn på tværs af
alder og klasser med mulighed for at
danne venskaber på tværs/ at få øjnene
op for kammerater i andre klasser.

•

Social læring/ spilleregler mht. at omgås
hinanden, heriblandt at anvende en
ordentlig omgangstone.

•

At tage ansvar, at lytte og at respektere
hinanden og rammerne dernede

•

Mulighed for at hygge sig i en sofa eller i
et hyggeligt hjørne

•

Kreative aktiviteter af forskellig slags –
træ, stearin,

•

Udendørs lege i skoven, bål, cykler,
huler, hængekøjer, rundbold, fodbold,
banancykler.

•

Konkurrencer, fester, traditioner i årets
løb.

Hvis I i lokalsamfundet har noget, I kunne
tænke jer at bidrage med i børnehaven eller
SFO eller hvis der er noget, vi kan gøre for
jer, skal I endelig sige til!

•

Et måltid mad, når børnene kommer fra
skole.

Mange hilsner fra alle i børnehave og SFO.

•

Selvvalgte aktiviteter ude og inde.

Billedet herunder er fra elevernes musikalske indslag
ved fællespisningen.
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Dagplejen siden sidst
Dagplejer og børn går på besøg i børnehaven
den sidste tirsdag i måneden. Det er helt
anderledes for dagplejebørnene pludselig at
være ude på den STORE legeplads, hvor de store
børn er meget tæt på. Nogle af dagplejebørnene
finder meget hurtigt ud af at udforske den store
legeplads, mens andre holder sig tæt til deres
dagplejer og lige ser det hele lidt an. En rigtig
dejlig måde at forberede børnene til de selv skal
til at gå i børnehave, så er det hele jo dejlig
kendt.
Vi mødes på legepladsen ved Abildhuset, hvor
vi har vores formiddagsboller og madpakker
med. Børnene nyder at løbe på bakken, bruge
legeredskaberne, spille bold eller sidde i
sandkassen. Der er masser af læring og motorik
her og børnene nyder det.
Vi tager også ”den røde tråd” rundt en gang
imellem, hvor vi slutter af med madpakken ved
motionsredskaberne.
Dagplejerne har jo også de to ladcykler, så det
bliver også til cykelture i naturen.

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
- ingen opgaver er for små -
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Hvis vejret arter sig, har dagplejerne og børn
planlagt en heldagstur til Bjørnø i juni. Det
vil helt klart give en masse nye oplevelser for
børnene: sejlturen med Bjørnø båden, vandet
så tæt på, dyrene vi møder osv. - der vil være
masser at snakke om og masser at se på.
Så har vi vel overstået alle helligdagene og
sommerferien stå for døren, og vi ønsker alle en
god sommer.
Jette, Lene og Pernille
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Gymnastik

Håndbold

Det er med stor vemod at vi skal sige farvel til
Line Rasmussen, idet Line har valgt at stoppe
med at have hold i Bøgebjerg IF.
Vi vil sige mange mange tak for samarbejdet,
og vi vil ønske dig held og lykke i din hverdag
fremover.
Gymnastik udvalget

Sommeren er over os, hvilket betyder, at
håndbolden ligger stille hen.

Gymnastik opstart uge 38.
Zumba
Zumba bliver igen en del af Bøgebjerg IF
gymnastik afdeling, det bliver torsdag lige pt.
I vil få mere info herom. Vi siger ”Velkommen
tilbage til Cathrine og tillykke med lille
Josephine.”
Parkour
Vi har fundet en parkour træner Adam. Han vil
undervise i parkour i gymnastiksalen.
Det bliver for alle i starten og så udvikler man
sig i forskellige retninger.
Yoga
Hvis der er stemning for det, bliver der oprettet
et yoga hold. Vi har en træner på hånden.
Landevejscykling
Vi er begyndt at cykle på landevejen. Vi mødes
på racercykler torsdag kl. 18.30 ved hallen, der
får man oplyst ruten, og så kører vi i samlet
flok.
Indoor cycling
Indoor cycling: det går op og det går meget
ned, og så går det lidt op igen. Kom og hver
med på en time, og få en fed forbrænding, god
kondi og et fantastisk socialt samvær.
Se hvornår der er hold på foreningens
hjemmeside www.boegebjerg-if.dk.
Familiedag
Vi laver en familiedag i september. Håber på
stor opbakning. Se plakat andet sted i bladet.
Ellers håber jeg alle nyder sommeren og
glæder sig til at komme i gang igen indendørs.
Jette Steensen

Vester Aaby Vandværk
www.vesteraaby-vand.dk
info@vesteraaby-vand.dk
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Vi er pt. i gang med forberedelse af den
kommende sæson, som forhåbentlig starter op
med træning medio/slutningen af august.
Som tidligere skrevet, håber vi meget, at vi
i år igen ud over et herrehold kan mønstre et
damehold. Det arbejder vi kraftigt hen imod i
hvert fald.
Herrerne har i forbindelse med sæsonafslutningen
holdt bødekassefest/afslutning, hvor årets
herrespiller ligeledes blev kåret. Stemmerne
lå imellem 4 spillere, hvor Oliver Jørgensen og
Morten Laursen fik flest, men hvor Morten dog
fik så mange, at han fortjent kunne kåres til
årets spiller.
Morten har igen spillet en stabil sæson, hvor han
altid gør sit ypperste. Endvidere har Morten altid
et smittende godt humør og smil på læben. Så
det var fuldt fortjent, at træner Thomas Johnsen
kunne overrække Morten vandrepokalen, som
Morten nu kan have stående i et år.
Med hensyn til opstartstider samt hvilke hold
vi starter op vil det fremgå af hjemmesiden
indenfor de næste uger.
Go’ sommmer
Mikkel Steffensen

Hele familiens Frisør
Tlf. 62 61 54 54

Badminton
I badmintonafdelingen havde vi forlænget
træningssæsonen med april, maj og juni
måned for alle aktive medlemmer, hvor såvel
ungdomsspillere, seniorspillere og motionister
frit kunne komme hver mandag kl. 19 – 21 og
træne.
Fra start var der tilmeldt ca. 20 spillere, hvilket
må siges at være en succes. Hver mandag
har der været 15-20 spillere fremmødt, hvor
træningen har foregået meget på tværs af alle
aldersgrupper, dvs. et mix mellem ungdoms-,
senior- og motionsspillere. Dette mix har udløst
mange både sjove, spændende, flotte og gode
kampe.

Så derfor - går der nogle spillere rundt med
en lyst og en vilje til at hjælpe, så kontakt os i
badmintonudvalget.

Den nye badmintonsæson starter primo
september og der er tilmelding/indskrivning
for såvel gamle som nye medlemmer
mandag den 18. august i Bøgebjerghallen.
For ungdomsspillere kl. 19, seniorspillere/
motionister, der har spillet i sæsonen 2013/2014
kl. 19.20 og nye seniorspillere/motionister kl.
19.40.
Jens fra Sporten i Svendborg vil være i
Bøgebjerghallen denne dag, hvor der vil være
gode tilbud på sko og badmintonudstyr m.v.
Træningen vil som i de foregående år være hver
mandag og onsdag.

Badmintonafdelingens kasserer gennem mange
år Hanne Borup har valgt at stoppe på denne
post og afløses af Michael Jørgensen.

Der skal også i badmintonudvalget lyde en stor tak
til Morten Stok for hans trænergerning gennem
de seneste 3 år. Mortens afsked som træner
efterlader et ”trænerhul”, som vi i skrivende
stund ikke har fået lukket. Freddy Kjær Jensen
fortsætter som ungdomstræner, men vi mangler
en hjælper/medtræner til Freddy. Så går der en
person rundt med en lyst og en vilje til at hjælpe
Freddy med at træne alle vore ungdomsspillere,
så kom endelig frit frem!!!!

På badmintonafdelingens vegne
Michael Jørgensen

Som noget nyt vil vi i den kommende sæson
prøve at stable et seniorhold på banen. For at
dette kan lykkes, har vi brug for et par nye
badmintonspillere hertil.
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Løb

Så er der fuld gang i løbeklubben.
Der er god tilslutning mandag og onsdag, når
der er løbetræning, det er dejligt!
Det første løb som vi har deltaget i, var
Svendborgløbet. Der var god tilslutning; vi var
19 personer afsted, der deltog i henholdsvis 5
km og 10 km løb.
Bagefter var der hyggeligt samvær.
Vi har haft samløb, hvor vi har haft besøg af de
andre klubber i området med fin deltagelse.
Vi starter igen efter sommerferien mandag d.
18/8 kl. 18 ved Bøgebjerghallen.
God sommer.

Senioridræt

Vi glæder os til at starte igen efter sommeren,
og vi har nu valgt TORSDAG i ugen til at få rørt
kroppen.

Vi starter op TORSDAG DEN 4. SEPTEMBER
2014 KL. 9.00, hvor vi vil byde på mange
forskellige aktiviteter, hvorved man kan få rørt
de forskellige led og muskler i kroppen.
Vi slutter som altid af med en kop kaffe og
ostemad til dem som lyster dette.
Pris for en hel sæson vil lyde
på kr. 200,00 pr. person
Kaffe og brød kr. 10,00
pr. gang

Bøgebjerg løbeklub
Per Lautrup

Vi glæder os til at se jer

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

De sportsligste hilsener fra
Hanne, Stig, Flemming og
Birgitte

Varmepumper · Ventilationsanlæg · Klima- & køleanlæg

Vi tilbyder alt inden for...
·
·
·
·

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

TLF. 27 62 37 17

v/ Kennet J. Krogh www.kjk-tømrer.dk

Lundely Glas
Smykker & brugskunst

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

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

Værkstedet er åbent efter aftale ‐ Bestillinger modtages ‐ Kurser
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Vester Aaby - Pejrup - Aastrup Pensionistforening
Krolf – hvad er det?

Krolf er en krydsning - i vore dage måske
nærmere en gensplejsning - af kroket og golf.
Halvt kroket, halvt golf, helt sjovt.
Udstyret er fra kroket - princippet med at kuglen
skal i et hul på færrest mulige slag er fra golf.
Man tager altså kroketudstyret, smider buerne
væk og laver nogle huller i plænen i stedet for.
En krolfbane har 1 til 12 huller, alt efter områdets
størrelse. Hvis der er pladsmangel, kan man
spille til et hul fra forskellige steder, så det virker
som flere forskellige huller.
Naturlige forhindringer, i form af bede, buske,
træer, sten, solure, flagstænger, små bakker og
blomsterbede, gør kun banen sjovere.

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
Krolf Abildhuset Præstegårdsvej 12
Tirsdag og torsdag eftermiddag
Rottefælden 2014
Lørdag den 16. august
Udflugt til Odense Zoo
fredag den 29. august

Hvad kræves der så af udstyr? – Almindeligt
kroketudstyr er helt fint til mindre baner i
villahaver. Hvis banen er længere, kan man selv
lave nogle trækøller, og så bruge kroketkugler.
’Rigtigt’ krolfudstyr er lavet af nylon, som stort
set er uforgængeligt.
Foreningen har i øjeblikket et hold i 1. division
og et hold i dagligaen.
Krolf er ikke forbeholdt pensionister. Har I lyst
til at starte et hold op, hjælper Ole Simonsen
gerne.
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Nyt fra Butiksrådet - Dagli’ Brugsen
Den 30. maj stod Bente Kreutz klar med
sine snapseblandinger, lige til at gøre klar
inden pinse. Med en god snaps kan man
ved at komme blandingen i og lade
det trække, få en helt speciel snaps
til pinsefrokostbordet. Snapsen køber
man i Brugsen - resten klares ved
lidt tålmodighed og venten. Bente
har altid gode blandinger til enhver
højtid klar.

På billedet herover ses Bente Kreutz og Martin
K. Nielsen fra Butiksrådet.

Er der interesse for at være en del
af Butiksrådet, så kontakt meget
gerne Kamilla på tlf. 27127410.
Vi vil rigtig gerne byde nye
medlemmer velkommen!
GOD SOMMER FRA BUTIKSRÅDET
I VESTER ÅBY DAGLI BRUGS

Fredag den 6. juni stod vi igen
klar i Brugsen. Denne gang med
smagsprøver på dejlig italiensk vin.
Der var godt besøgt på standen og vi
fik mange gode og hyggelige snakke med
handlende i Brugsen denne eftermiddag.
Mange gik også hjem med et godt tilbud under
armen!

Uddeleren
Det går rigtig godt for Brugsen vi kan næsten ikke følge med! Med
alle de solrige helligdage i maj/juni,
betyder det salg af frugt & grønt, kød
til grillen, vin (med mulighed for at smage
først) og lidt lækkerier fra bagerafdelingen.

Det er snart tid til det årlige loppemarked, som
der vil komme billeder af i næste nummer af
Bøgebladet.

På en af de største dage havde vi en fremgang
på 68 %, hvor mange andre butikker havde
lukket på grund af helligdage. Samlet på året i
de første 6 måneder har vi en fremgang på 9 %.

Efterårets aktiviteter
er blandt andet et
Halloween arrangement, vi har Openby-night og så har vi
vores traditionsrige
julemåned, hvor vi
også vil være at finde
i Brugsen.
Se opslag i Brugsen.
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AASTRUP KIRKE

Bøgernes Bog
Højskoleeftermiddage

Spillemandsmesse
- Læs mere inde i bladet

Bibelen er stadig en af verdens mest trykte og solgte bøger. Herover kan man se
et lille udvalg af bibeludgaver, der hver især repræsenterer tid og sted i Bibeludgavernes historie. Det er tekster, der spænder lige fra de ældste græske grundtekster
fra de første århundreder til Den nye Aftale, der udkom for nogle få år siden. Forrest
ser man til venstre den Bibeludgave vi her i kirkerne giver til årets konfirmander og
til højre ses den børnebibel, der gives som gave ved dåb i kirkerne.
I år kan Det danske Bibelselskab, der står for en mangfoldighed af forskellige
bibeludgaver i Danmark fejre sit 200-års jubilæum.
Se, hvordan vi markerer dette, inde i bladet.

”Spillemandsmessen” 5. oktober kl. 19.00
Spillemandsmessen er en gudstjeneste iklædt dansk
folkemusik, og den første af sin art på dansk. Teksten er
skrevet af Holger Lissner. Musikken er komponeret af Ivan
Bjerre Damgård og Michael Sommer, med udgangspunkt i
dansk traditionel dansemusik.
Ved gudstjenesten medvirker spillemandsorkestret ”Jydsk på
Næsen.” Endvidere medvirker Vester Skerninge Sangkor og en
solist under ledelse af Jakob Hedegaard
Spillemandsmessen blev holdt i Vester Aaby kirke i 2007 som
en jubilæumsgave fra familien Lassen, Fjellebroen. Siden har
begivenheden ofte været omtalt, og menighedsrådet har nu
fundet tiden inde til en gentagelse.
Følg med i dagspressen og på hjemmesiden, når tiden nærmer sig.

Aftenudflugt til Diernæs kirke
Der har fra mange sider været
udtrykt beklagelse over, at vi ikke
var på den sædvanlige aftentur til
en kirke i nærheden.
Det vil vi da gerne rette op på. Det
gør vi med en sensommertur til
Diernæs kirke den 17. september.
Her vil kirketjener Karin Daugaard
fortælle om kirken, hvorefter vi
drikker kaffe et sted i nærheden.
Turen foretages i egne biler.
Hvis man har brug for transport,
kan man rette henvendelse til
menighedsrådet. Der bliver afgang
fra Vester Aaby kirke kl. 19.00 og
fra Aastrup kirke kl. 19.10.

Set og sket
Aastrup kirke: Graverhuset blev oprindeligt indrettet uden
toilet til graveren. Det er der blevet rådet bod på i sommer.
Dette betyder samtidig, at det offentlige toilet i bygningen igen
er åbent.
Vester Aaby kirke: Kirkegården er omgivet af mange stengærder.
Disse kampesten giver til tider anledning til overvejelser med
hensyn til vedligeholdelsen. I dette forår blev stengærdet ved
den lille trappe syd for kirketårnet omsat og trinene justeret, så
det fine stengærde igen kan stå i mange år.

Højskoleeftermiddage – Stevns
Højskoleeftermiddagene 2013/14 blev den 21. maj afsluttet
med en tur til Herning. Nu vil vi så vende blikket mod øst.
Temaet for Højskoleeftermiddagene
i vinteren 2014/2015 bliver Stevns.
Det er elverkongens land øst for
Tryggevælde Å. Det er Stevns Klint og
Højerup Kirke, og så er det forfattere
som Martin A.Hansen. Der er kort sagt
nok at tage fat på. Vi holder den første
Højskoleeftermiddag onsdag den
5.november, hvor Sognepræst Torkil
Jensen holder indledningsforedraget. I december mødes vi
onsdag den 3. Højskole er for alle.
Man medbringer selv brød og kop, så er der sørget for kaffe og the.

Sognedag
Menighedsrådet er medens disse linjer skrives (midt i juni)
i fuld gang med at forberede en sognedag søndag den 7.
september. Det endelig program foreligger endnu ikke, men
af strøtanker, der er i spil kan nævnes: Vandretur ad kirkestien
og Strandvejen til det tidligere Sanatorium ved Nakkebølle.
Her har vi fået lov til at besøge haven, hvor vi kan spise den
medbragte mad inden vi holder en friluftsgudstjeneste og
måske kigger inden for i bygningerne. Det store kompleks
ejes i dag af Tvindskolerne, men har tidligere været en af
sognets store arbejdspladser, som mange mennesker har haft
tilknytning til.
Der vil naturligvis blive arrangeret transport for dem, der ikke
har lyst eller kræfter til gåturen.
Se mere i dagspresse og på hjemmesiden, når tiden nærmer
sig.

Efterårsmøde i Aastrup Forsamlinghus
Torsdag den 6. november kl. 19.30.
Som nævnt på forsiden kan Det
danske Bibelselskab i år fejre
200-års jubilæum. Den fynske
biskop, Tine Lindhardt, er tidligere
direktør – eller som det officielt
hedder – generalsekretær for
Bibelselskabet. Det var derfor
nærliggende at bede biskoppen
holde et jubilæumsforedrag. Det har hun givet titlen ”Hvad
skal vi med Bibelen i det 21. århundrede?” Foruden et møde
med biskoppen, kan vi garantere et foredrag båret af solid
bibelkundskab og udfordrende temaer.
Der er gratis adgang, men man betaler for kaffebordet.

Konfirmandindskrivning
Den nye skolereform, der træder i kraft i år, har som bekendt
haft stor betydning for konfirmandforberedelsen. I vore sogne
har vi yderligere den specielle situation, at konfirmanderne
fordeler sig på skoler i to forskellige kommuner.
Hvordan vi rent praktisk tackler denne udfordring, vil vi
tage op onsdag den 13. august kl. 17-19, hvor vi holder
indskrivning og hygger i konfirmandstuen.
Har man spørgsmål angående forberedelsen, som man
gerne vil have svar på inden denne dato, er man naturligvis
velkommen til at henvende sig i præstegården.

Ny organist
Den 15. juni begyndte vores nye organist i stillingen ved Vester Aaby og Aastrup Kirker. Det er
en stor glæde også her i kirkebladet at kunne byde velkommen til Margrethe Schmidt. Vi ser frem
til et godt samarbejde og mange gode timer i kirkerne, på plejehjemmet og i konfirmandstuen i
præstegården.
Om sig selv skriver Margrethe følgende:
’Hvor er jeg glad! Jeg har fået nyt job!’ Aldrig så snart havde jeg fået opringningen fra
menighedsrådsformanden ved Vester Aaby og Aastrup kirker, før jeg råbte det glade budskab ud.
I telefonen. På Facebook. Og jeg ER glad, for musik er en passion og ekstra glad, fordi jeg skal
spille i lige netop jeres kirker. Jeg er 50 år og bor i Vejstrup sammen med min yngste søn. Har
spillet musik altid, mest klaver. Og sunget. Da jeg på et tidspunkt fik et organistvikariat i Vejstrup
Valgmenighedskirke, kunne jeg mærke, at dét måtte jeg prøve – for alvor. Så det blev til en
organistuddannelse og tolv år ved orglet i Vejstrup. Orglet føles stadig rigtigt, sådan for alvor. Så
hvor er jeg glad for, at valget faldt netop på mig, da I skulle have en ny organist. Det var lidt om
mig, nu glæder jeg mig til at høre jeres historier!

Tak
Fra et medlem af menigheden, der har ønsket at være anonym,
har vi med tak modtaget nedenstående:
Bedre sent end aldrig! .. at takke for den gode oplevelse i
præstegården på Grundlovsdagen.
Det er jo ikke en selvfølge, at et menighedsråd sammen med
sognepræsten påtager sig den opgave at invitere til Åbent
Hus med overdådigt kaffebord (gratis!), en god og grundig
grundlovstale samt vidunderlig musik. En STOR TAK til alle
involverede i arrangementet fra et medlem af menigheden.

Høstgudstjeneste
Der er høstgudstjeneste i kirkerne
søndag den 28. september. Det
bliver kl. 10.15 i Aastrup og
kl. 14.00 i Vester Aaby – her
planlægger vi som sædvanlig at få
besøg af et kor fra Bøgebjergskolen.

Uddrag af prædiken ved Høstgudstjenesten 2013
Prædiketeksten var Matthæusevangeliet
kapitel 22 vers 34 til 46
Høstgudstjenesten er forblevet en institution og en tradition
til trods for at samfundet har ændret sig fundamentalt gennem
de sidste – skal vi så bare sige – 50 år.
Den er i sin oprindelse en gudstjeneste, der har rod i, at
næsten alle i landet på én eller anden måde var beskæftiget
ved landbruget.
Men sådan er det mildt sagt ikke mere.
I de sidste godt 50 år er landet gået fra at være et landbrugsland
til at være et industriland.
Og fra at være et industrisamfund til at være et informationssamfund.
Derfor har det naturligvis også ændret på, hvordan vi har indflydelse, og hvordan vores mening kan ændre på mange ting.
Man kunne næsten sige, at det eneste, der stort set ikke har
ændret sig er kornet på marken.
Så lad i dag kornmarken stå som et billede på alt det, vi
faktisk ikke bliver bedt om at have en mening om.
Uanset, hvad vi så mener om den.
Og høstgudstjenesten som tradition har fået lov til at overleve
alle de forandringer, samfundet ellers har gennemgået. Den
er ikke blvet afløst af industrigudstjenester eller informationsgudstjenester.
Og måske er det i virkeligheden derfor, vi holder så meget
af alle de gamle høstbilleder, der er i de salmer og sange, vi
synger og hører i dag.
Fordi de fortæller os, som vi lige har sunget det, at alle gode
gaver de kommer oven ned.
Selvom det kun er en lille procentdel af befolkningen, der
arbejder ved landbruget, så er vi alle afhængig af brød på
bordet.

Vi er alle afhængige af føde.
Og vi har alle brug for at blive mindet om, at det ikke er en
selvfølge, at vi har det.
Vi hører dagligt om steder i verden, hvor brødet mangler.
Hvor sulten hærger. Det kan ikke siges tit nok.
Alt det er rigtigt nok.
Alligevel har vi også ved en høstgudstjeneste brug for at høre,
at Gud har taget sig af det, vi ikke kan sige os selv, når vi fejrer
høstgudstjeneste. Vi har også brug for at høre om et sted, hvor
det hele ikke afhænger af vores indsats.
Derfor kunne det også umiddelbart virke rent ud sagt
deprimerende, når vi nu i dag også i kirken bliver præsenteret
for spørgsmålet: ”Hvad mener I?”
Men sandheden er, at det ikke drejer sig om endnu en
meningsmåling.
For Gud retter sig ikke efter vores meninger.
Det har vi alle prøvet at erfare, og i hvert fald er det noget,
enhver landmand ved.
Gud behøver ikke at rette sig efter os og vores mening.
Det glædelige budskab er, at han alligevel sendte sin Søn
Jesus Kristus til jorden.
Lod Ham komme ovenned.
Fordi vi kommer Gud ved.
Det var, hvad Gud mente.
Selvom man måske umiddelbart kan undre sig over, hvad
høstgudstjenester har med de fleste menneskers dagligdag at
gøre og selvom man måske umiddelbart kan undre sig over,
hvad dagens evangelium om det dobbelte kærlighedsbud har
med høstgudstjenesten at gøre, så hænger det hele sammen.
Man fristes næsten i dagens anledning til at sige – som
ærtehalm.
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10. august
17. august
24. august
31. august
7. september
14. september
21. september
28. september
5. oktober
12. oktober
19. oktober
26. oktober
2. november
9. november
16. november
23. november
30. november

7.s.e.trin
8.s.e.trin
9.s.e.trin
10.s.e.trin
11.s.e.trin
12.s.e.trin
13.s.e.trin
14.s.e.trin
15.s.e.trin
16.s.e.trin
17.s.e.trin
18.s.e.trin
19.s.e.trin
Alle Helgen
21.s.e.trin
22.s.e.trin
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HUSK!
Spillemandsmesse DEN 5. OKTOBER i Vester Aaby kirke
Følg med i dagspressen og på hjemmesiden når tiden nærmer sig.
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”.
20. august (altergang)
24. september
22. oktober (altergang)
26. november
17. december (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 den 13.-14.
september og den 18.-19.oktober.
Fra 8.til 23.november er Torkil Jensen af Fyens Stift
inviteret til at deltage i et seminar i Wittenberg i
Tyskland.
I disse perioder passes embedet 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: Margrethe Schmidt, tlf. 30 17 29 28. Mail: margretheschmidt@gmail.com
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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”Revy-skuespillere”
efterlyses!
En klipning hos den lokale frisør i Vester Aaby
kan føre til mange ting!
Under min sidste klipning hos Salon Miro falder
Susanne og jeg i snak om tidligere tiders flotte
operetteforestillinger instrueret af Henning
Bendix samt sjove dilettantforestillinger i
Åstrup. Da jeg efterfølgende spørger Susanne,
hvem der egentlig instruerede dem, fortæller
hun, at det var hende! Inden klipningen er
overstået, er vi nået frem til, at det kunne
være hyggeligt, hvis vi i lokalområdet kunne
få en revy op at stå.

BUFFET - EGNSFEST
Hvad skal du have at spise, når du skal med
vennerne og eller familien til Årets Egnsfest
lørdag den 25. oktober 2014 i Bøgebjerghallen.
Igen i år laver vi buffet og dessert til Årets
Egnsfest.
Prisen vil være kr. 155 pr. person og bestilling
kan ske ved henvendelse til Stig eller Birgitte
på tlf. 21 80 45 11 eller i Bøgebjerghallen.
Se opslag i Bøgebjerghallen om hvad der vil
være på buffetten, når vi kommer tættere på
Egnsfesten.

Derfra går tingene stærkt, for der er ikke altid
så langt fra tanke til handling.
Vi har fået lov til at lave nogle enkelte lokale
revyindslag til Egnsfesten, som altid afholdes
den sidste lørdag i oktober. Men vi mangler
nogle aktive ”skuespillere”, som kunne tænke
sig at optræde på de skrå brædder. Har du lyst
til at være med, så kontakt Susanne i Salon
Miro, Svendborgvej nr. 426, telefon 62 61 54
54 eller evt. mobil 25 13 82 71.
Hanne Borup

Kandidater til ”Årets V.Å.P’er”
Så er det 6. gang, vi skal have kåret ”Årets
V.Å.P.’er”.
Titlen går som bekendt til en person i
lokalområdet, som yder frivilligt, ulønnet
arbejde, og som fortjener et ekstra skulderklap
for sin indsats. Sidste år gik prisen til Ruth
Linnebjerg bl.a. for hendes store hjælp til dem i
lokalområdet, der mangler en ekstra hånd.
Kom med dit forslag til dette års V.Å.P.’er på
nedenstående kupon:

Kuponen sendes til, mailes til eller afleveres
senest den 14. september 2014 hos
Torkil Jensen, Præstegårdsvej 11, Vester Aaby,
mail: toje@km.dk
Tina M. Bruus, Svendborgvej 280, Aastrup,
mail: nabhuset@c.dk
Lars Bo Biilmann, Skadegårdsparken 11, V.
Aaby, mail: albiilmann@gmail.com

Forslag ________________________________________________________________________
Begrundelse ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Indsendt af:
Navn __________________________________________________________________________
Adresse ________________________________________________________________________
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INVITATION TIL EGNSFEST
Kære beboere i Pejrup, Vester Åby og Åstrup
Kom og vær med til årets egnsfest

lørdag, den 25. oktober kl. 18.30
i Bøgebjerghallen. Prøv at få hele familien med og
”slå et slaw” for festen også på din arbejdsplads,
på din vej eller i din gade. Vi skal gerne blive så
mange, at der bliver trængsel på dansegulvet.
Billetter
Billetter á 175 kroner kan fra den 1. september i
år købes hos Ruth Linnebjerg ru.linnebjerg@sol.
dk og hos Marianne Steffensen 4msteffensen@
mail.dk eller ved brug af nedenstående talon.
Desuden sælges billetter i Dagli’Brugsen, Vester
Åby og hos Shell Service i Faaborg.
Sidste frist for køb af billetter er den 16.
oktober.
Bordbestilling
Bordbestilling kan foretages hos Ruth Linnebjerg,
tlf. 6261 6171, Ib Pedersen tlf. 2022 2701 og
Marianne Steffensen tlf. 2349 2117.
Mad
Buffet kan bestilles i Bøgebjerghallens Cafeteria.
Det er også muligt selv at medbringe mad.
Musik
Som nævnt i Bøgebladet i maj måned lægger
vi igen i år musikken i hænderne på FENDERS,
og vi glæder os meget til et gensyn med
dette
sympatiske
og
gennemmusikalske
danseorkester.
Også i år har vi indgået aftale med ROCK
STALKERS, der vil spille i pauserne.
Bliv ambassadør
Som du sikkert har læst i Bøgebladet i
maj opfordrer vi bladets læsere til at blive
ambassadør for egnsfesten; altså være med til

at sælge billetter og dermed skaffe flere gæster
til festen.
Det er bydende nødvendigt at stå sammen, hvis
vores egnsfest skal blive ved med at være et
festligt, årligt indslag i vores lokalsamfund.
Har du lyst til dette lille hverv, beder vi dig
kontakte Ruth Linnebjerg tlf. 6261 6171
eller Ib Pedersen tlf. 2022 2701 eller Gava i
Dagli’Brugsen tlf. 6265 7182 eller Marianne
Steffensen 2349 2117.
På gensyn den 25. oktober!
Venlig hilsen
Egnsfestudvalget
Bestilling af billetter
Antal billetter á 175 kroner_______________
Navn: ________________________________
Adresse: ______________________________
Tlf.nr. _________________________________
Afleveres senest 16. oktober til
Ruth Linnebjerg, Pouls Gyde 6, Åstrup
Ib Pedersen, Krøllegårsvej 10, Pejrup
Gava, Dagli’Brugsen i Vester Åby
Marianne Steffensen, Dyssevej 34, Vester Åby

Vester Aaby Inst. Forretning

Svendborgvej 413, V. Aaby . 5600 Faaborg
Tlf. 62 61 64 82 . Biltlf. 40 57 24 82
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Flokken (8-13 år) hos Krage Sø spejderne valgte
i år at holde sommerlejr i pinsen.
I helt fantastisk vejr drog vi 15 spejdere og tre
ledere afsted til 3 helt fantastiske dage på Thurø
Spejder Center.
Vi fik hurtigt rejst vores telte, hvorefter der
var dømt sejlads, inden aftensmaden skulle
tilberedes over bål og på spritapparater.
Pølser og pølsebrød blev spist med største
velbehag. Efter opvasken stod den på en
aftendukkert i vandet ved Thurø Bund.
Dagen blev afsluttet
skumfiduser og kiks.

med

bålhygge

med

Søndag morgen efter flaget var blevet hejst,
og efter et stort tordenvejr med en enkelt byge
havde passeret, var der Kompasløb og sejlads
på programmet. Det skulle vise sig, at vejret
var helt optimalt for sejlads og for varmt til at
gennemføre flere løb, så resten af dagen stod
på sejlads.
Det var noget spejderne nød! Super vejr og
optimale forhold til at lære at sejle små joller.
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Søndag aften fik vi tilberedt et lækkert måltid
mad bestående af spaghetti med kødsovs. De
trætte spejdere indtog måltidet med største
velbehag, der blev spist op – næsten!
Efter opvasken stod aftenen på indianerfest,
hvor der var sang og underholdning fra de andre
spejdergrupper, som også var på spejdercentret.
Ca. 80 spejdere ialt.
Aftenen blev afsluttet med en aftendukkert i det
flade vand for enden af broen, hvorefter vi fik
popkorn og ristede skumfiduser til aftenkakaoen.

Mandag var den sidste dag på spejderlejren.
Alle mand var tidligt oppe og i gang med at pakke
telte, spisebord, mad, tøj, tasker, soveposer og
liggeunderlag sammen. Efter lejrpladsen blev
godkendt ”uden bemærkninger” var det tid til
at tage hjem/blive hentet. Mandag ca. kl 12:00.
Vi havde alle en rigtig god spejderlejr, hvor
mange fik øjnene op for, hvad det vil sige at
være spejder og være på lejr, og hvad det vil
sige at sejle med sejl i en jolle. Spejderne vil i
hvert fald gerne afsted igen.
Søren Elmbo
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Flag Allé

Et smukt og dejligt syn
i vores lokalsamfund!

Jubilæum
Lokalrådet har siden sidst afholdt åbent hus i
anledning af at de kunne fejre 40 års jubilæum.
Dagen var pænt besøgt.
I gave fik Lokalrådet blandt andet et skilt af
Tømrermester KJK Vester Aaby, dette skilt er nu
hængt op på Abildhusets facade.
Skoledebat
Lokalrådet deltog ved Café Stiftens debat på
Svanninge Skole om skolelukninger.

SKAL DET VÆRE FESTLIGT?
For kr. 350,- kan flagalléen blive rejst på
din festdag.
Mail til: flag@moritzen.dk eller ring til Niels
Moritzen 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)
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Lokalrådet blev bakket op af ca. 100 personer
fra Vester Aaby, Pejrup og Aastrup, der havde
valgt at følges i en kortegekørsel bestående
af ca. 60 personbiler fra Bøgebjergskolen til
Svanninge Skole.
Lokalrådet
har
afholdt
borgermøde
på
Bøgebjergskolen, hvor der blev nedsat en
aktionsgruppe til det fortsatte arbejde for
bevarelse af Bøgebjergskolen.
Hunde høm høm
Lokalrådet har fået henvendelse om hunde
efterladenskaber på fortove og indkørsler.
Lokalrådet kan og vil ikke gå ind i nogen debat
desangående, men vil blot opfordre hundenes
ejere til at huske plasticposen.
Vi kan tillige oplyse, at fodboldbanerne ikke er
beregnet til hundeluftning.
Bøgebjerg Lokalråd

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

Sover du dårligt? Zoneterapi & Massage
Zoneterapi og massage kan give ro
og afspænding – og bedre søvn.

Vær god ved dig selv!

Rolighedsvej 27, Vester Aaby · Tlf. 6261 6727 · Mobil 2924 3202 · www.ullapoulsen.dk
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Der er planlagt et møde, hvor politikere fra
Børne- og uddannelsesudvalget bliver inviteret,
her håber vi at rigtig mange vil møde op.
Invitation følger.
Er der nogen der sidder med en god ide er I
velkomne til at skrive til os på:
aktionsgruppenvaap@gmail.com, ringe til Søren
Elmbo 51 89 57 47 eller Sanne Juul Jørgensen
21 28 16 50.

Vi vil gerne takke alle de fremmødte der kom til
borgermødet den 26. juli 2014.
Det var dejligt at der kom så mange for at støtte
op om Bøgebjergskolen og lokalsamfundet.

Aktionsgruppen, der samarbejder med Skolebestyrelsen og Lokalrådet, består af Mie
Grønnegaard, Søren Elmbo, Rikke Sørensen,
Bettina Jensen, Bente Kjær Jensen, Claus Juul
Jørgensen, Mette Klint, Annette Madsen, Tina
Thorsing, Gava og Sanne Juul Jørgensen

Vi er i fuld gang med at planlægge det videre
forløb ud fra alle de gode input I kom med.

Med venlig hilsen
Aktionsgruppen

Vi er blandt andet i gang med at udarbejde en
mappe, som er tilegnet alle tilflyttere. Vi håber
at denne mappe kommer til at ligge i alle huse,
der er til salg, så mulige købere kan tage den
med hjem og studere indholdet i fred og ro.
Som tilflytter til byen har der været ønske om
en lille rundvisning, dette har aktionsgruppen
sat i værk og første rundvisning var søndag den
13. juli. I den forbindelse var pressen kontaktet.
Det har været god respons fra de tilflyttere der
var med på turen. Vi regner med at dette bliver
et fast tiltag i byen, så hold øje med Facebook
”Vester Aaby”, opslag i Dagli’Brugsen samt
kalenderen i Bøgebladet.

Hallen som omdrejningspunkt

LEJE AF BØGEBJERGHALLEN

HJÆLP os med at skabe udvikling i
lokalsamfundet. Vi vil gerne lægges mærke
til, ikke kun af os selv men også af turister,
gennemkørende folk, familier mm.

Har du lyst til at leje Bøgebjerghallen 1 time
til badminton/boldspil mm, så er det muligt.

Vi vil gerne skabe nogle attraktioner, noget
samvær, ja fantasien sætter ingen grænser.
Der vil være midler til rådighed, der kan føre
os i den rigtige udvikling for lokalsamfundet.
Kunne dette have vakt din/jeres interresse
kontakt da
Stig Fabricius på mobil 21 80 45 11 eller mail
til stigfn@mail.tele.dk eller
Michal Bang på mobil 22 60 67 65 eller mail
til michal@bangsoerensen.com.
Vi håber at høre fra rigtig mange interesserede.
De stærkeste hilsener fra
Bøgebjerghallen og Lokalrådet
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Ring og aftal tidspunkt med halinspektør Stig
Fabricius på tlf. 21 80 45 11.
Hvad koster det pr. time:
50 kr. for 1 badmintonbane
200 kr. for hele hallen
Hilsen
Halbestyrelsen

Alt i det nyeste udstyr
Reparation af alle bilmærker

☎ 6224 4004

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

Hjertestarterforeningen
Find nærmeste hjertestarter.
Trygfonden har udviklet en app, der kan vise
dig vej til de hjertestartere, som er registreret
på hjertestarter.dk. Trygfonden Hjertestart er
udviklet både i en iPhone/iPad og en Androidversion. Med app’en har du en på-stedetmulighed for at orientere dig om, hvor den
nærmeste hjertestarter er placeret. Således
også vores 4 hjertestartere. Der er til hver af
vores hjertestartere tilknyttet 3 førstehjælpere
med Hjertestarterkursus.

Der er fortsat brug for, at folk i lokalområdet
uddannes i brug af Hjertestartere, også gerne
nogle af de unge mennesker. Så giv et praj til
formand Merete Hjorth Pedersen eller skriv til
Hvaaap@live.dk, hvis I er interesserede i at
komme på hjertestarterkursus.

Hjertestarter ved Bøgebjerghallen:
Alice Pedersen, Pottemagervej 3
Anders Hansen, Svendborgvej 424
Per Jørgensen, Svelmøparken 1

På bestyrelsens vegne
Alice Pedersen

OBS en lille bøn
Når I indbetaler kontingent til foreningen på
kontonr. 0828-0003330001 bedes I påføre
navne + medlemsnr.

Hjertestarter ved Læge Ines Milling:
Alice Pedersen, Pottemagervej 3
Anders Hansen Svendborgvej 424
Holger Pedersen Svendborgvej 432
Hjertestarter ved Graverhuset i Aastrup:
Benny Nielsen, Svendborgvej 314
Morten Laursen, Eskemosegyden 7
Torben Meisner Jensen, Gyvermosen 3
Hjertestarter ved Pejrup Forsamlingshus:
Annemette Clemmensen, Pejrupvej 62
Hanne Jensen, Pejrupvej 57
Merete Hjorth Pedersen, Sølvbjergvej 2

Industrivej 7, V. Aaby . DK-5600 Faaborg
Tel. +45 62 61 66 66 . Fax +45 62 61 66 36
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Jubilæumsfest 20. september 2014
Vi fejrer at Foreningen Pejrup
Forsamlingshus fylder 90 år med
et brag af en fest.
Vi starter med spisning kl.
18, derefter er der lokal
underholdning
fra
udkants
Pejrup (Vester Åby).
Efter første indslag vil der
blive trukket lod om et maleri
sponsoreret af Allan Hansen www.
ahkunst.dk for de medlemmer,
der nåede at betale kontingent
inden den 31. maj 2014.
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Derefter kommer Pejrup Landsby
orkester med en overraskelse.
Alt dette til en kuvert pris på
200 kr.
Vi har begrænsede pladser, så
skynd jer at melde til hos:
Mette på 27 57 35 49,
Bo på 60 17 51 90 eller
på 62 61 51 90,
bedst efter kl. 18.
S.U. senest 8. september 2014.

Vester Aaby Sogns Folkemindesamling
Lige fra foreningens start for 40 år siden, har
kassereren hvert forår personligt besøgt alle
foreningens medlemmer og opkrævet det årlige
kontingent.
Vi ville i år synliggøre os mere i vores lille forening. Geografisk bor alle 5 bestyrelses medlemmer spredt i både Pejrup og Vester Aaby, og
alle har aflagt besøg i hver sit eget område.
Vi har samtidig med, at vi har besøgt vore medlemmer og opkrævet kontingent, også lagt en
lille folder i naboernes postkasse med et ønske
om nye medlemmer, der kunne kontakte bestyrelsen eller indbetale på foreningens bankkonto
nr. 0828 8030205724.

Det har rigtig mange benyttet sig af, men der er
stadig plads til flere.
Derfor skal der her lyde en stor tak til alle medlemmer, der støtter os. Både dem der har været
med i mange år, men også til alle de nye, der
har indbetalt pr. person 25 kr.
I hele det gamle sogn er der i alt 595 postkasser.
På bestyrelsens vegne
Gerda Nielsen

Vi ønsker alle en GOD SOMMER ses igen første lørdag i september måned

KØB af nye/gamle DVDer Kr.75,00 hos:
Svenåge Tommerup Telf. 6261 6343 eller
Gerda Nielsen Telf. 6261 5229
Referent: Birthe Banke

Formand: Lena Frederiksen Telf. 3050 9260
Næstformand: Anders Hansen Telf. 2133 2215
Sekretær: Villy Anneberg Telf. 6261 6301
Arkivmedarb.: Lajla Biil Telf. 6261 6257
Kasserer/Arkivleder/Redaktør af Medlemsblad
Gerda Nielsen Telf. 6261 5229

Abildhuset” - Præstegårdsvej 12, Vester Aaby - vaarkiv@gmail.com
Åbent kl. 10:00-12:00 den 1. lørdag i hver måned. Dog ikke i Juli & August

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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Lokalområdet af igår

B 1390
Herover ses et luftfoto fra 1954 af Nyhavevej 26
set fra syd.

Tærskeværket kørte flere år rundt i Aastrup og
omegns kommuner. Hvis der er nogen, der ved
mere, vil vi gerne vide det.

Vester Aaby Folkemindesamling
Præstegårdsvej 12, Vester Aaby
vi holder åbent kl. 10.00 - 12.00
den 1. lørdag i hver måned,
dog ikke i juli og august.

I sommermånederne har arkivet ikke nogen
fast åbningstid, men vi åbner efter aftale. Fra
september har vi åbent første fredag i måneden
kl. 14-17.

Billedet nederst:
Bag på billedet står der: Aastrup Damptærskeværk
var et slags Agri selskab af større gårde i og
omkring Aastrup. Dette er fra Skovshøjgaard ved
et eftermiddagshvil, hvor Marie Rasmussen står
for traktementet. Hendes svigermor står med
sønnen Henrik på armen (født 1909, senere ejer
af gården). Mary og Rasmus til højre. Rasmus
J. Hansen var fyrbøder, han står midt i billedet
med hat.
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2014 har folkeskolen 200 års jubilæum. Det vil vi
markere med en udstilling selv og i samarbejde
med andre arkiver på Faaborgegnen i løbet af
efteråret. Når vi har planlagt det, vil det fremgå
af hjemmesiden aastruparkiv.dk.

Aastrup Folkemindesamling
Eskemosegyden 46, Aastrup
vi holder åbent kl. 14.00 - 17.00
den 1. fredag i hver måned,
dog ikke i juni, juli og august.

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

Bøgebladet:
Deadline
Udkommer
22.10.2014 Medio november 2014
21.01.2015 Medio februar 2015
22.04.2015 Medio maj 2015
		

Indlæg 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,
er du ikke allerede er aktivt medlem, kan du blive
passivt medlem, kontakt Annette Biilmann.
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KALENDERSIDEN
AUGUST
13.08.2014 17-19
Konfirmandindskrivning
Konfirmandstuen
15. og 16.08.2014
BØGEBJERGFEST
Se inde i bladet
16.08.2014
Udflugt til Rottefælden
Pensionistforeningen
18.08.2014 kl. 18.00
LØB - Sæsonstart
v/Bøgebjerghallen
18.08.2014 kl. 19-20
BADMINTON - tilmelding
Bøgebjerghallen
26.08.2014 kl. 16.30
Møde for de unge 10-20 år
Bøgebjerghallen
27.08.2014 kl. 19.00
Lokalrådsmøde
Præstegårdsvej 12
29.08.2014
Udflugt til Odense Zoo
Pensionistforeningen

SEPTEMBER
01.09.2014
Billetsalget starter
Egnsfesten
01.09.2014 kl. 19.30
Spillegilde
Aastrup Forsamlingshus
04.09.2014 kl. 9.00
SENIORIDRÆT - Sæsonstart
Bøgebjerghallen
05.09.2014 kl. 14 - 17
Folkemindesamlingen Aastrup
Eskemosegyden 46
06.09.2014 kl. 10 - 12
Folkemindesamlingen V. Aaby
Præstegårdsvej 12

07.09.2014 kl. 10 - 13
FAMILIEDAG
Bøgebjerghallen

13. - 16.10.2014
EFTERÅRSCAMP
Se inde i bladet

07.09.2014
Sognedag
Se i Kirkebladet

16.10.2014
Frist for køb af billetter
Egnsfesten

08.09.2014
Tilmelding til 90 års jubilæum
Pejrup Forsamlingshus

19.10.2014 kl. 10.00
Loppemarked
Aastrup Forsamlingshus

14.09.2014
Sidste frist for indstilling til
”ÅRETS V.Å.P’er”

22.10.2014
DEADLINE
BØGEBLADET

14.09.2014 kl. 10 - 14
Spejderne - Loppemarked
Bøgebjerghallen

25.10.2014 kl. 18.30
EGNSFEST
Bøgebjerghallen

17.09.2014
Aftenudflugt til Diernæs Kirke
Se i Kirkebladet

29.10.2014 kl. 19.00
Lokalrådsmøde
Præstegårdsvej 12

Uge 38 - 2014
GYMNASTIK - Sæsonstart
Bøgebjerghallen / Skolen

NOVEMBER

20.09.2014 kl. 18.00
90 Års Jubilæum
Pejrup Forsamlingshus
24.09.2014 kl. 19.00
Lokalrådsmøde
Præstegårdsvej 12
26.09.2014 kl. 18.30
Fællesspisning
Aastrup Forsamlingshus
28.09.2014
Høstgudstjeneste
Se i Kirkebladet

OKTOBER
03.10.2014 kl. 14 - 17
Folkemindesamlingen Aastrup
Eskemosegyden 46
04.10.2014 kl. 10 - 12
Folkemindesamlingen V. Aaby
Præstegårdsvej 12
06.10.2014 kl. 19.30
Spillegilde
Aastrup Forsamlingshus

01.11.2014 kl. 10 - 12
Folkemindesamlingen V. Aaby
Præstegårdsvej 12
03.11.2014 kl. 19.30
Spillegilde
Aastrup Forsamlingshus
05.11.2014
Højskoleeftermiddag
Præstegården
06.11.2014 kl. 19.30
Efterårsmøde - Se Kirkebladet
Aastrup Forsamlingshus
07.11.2014 kl. 14 - 17
Folkemindesamlingen Aastrup
Eskemosegyden 46
26.11.2014 kl. 19.00
Lokalrådsmøde
Præstegårdsvej 12
28.11.2014
Fællesspisning
Aastrup Forsamlingshus

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
www.aastruparkiv.dk

