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Skoleleder Jørn Christensen
72 53 35 41, 
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Leder Gunild Hansen
75 53 04 58
gunha@faaborgmidtfyn.dk
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Arkivleder Gerda Nielsen
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Folkemindesamlingen Aastrup
Formand Ruth Balksbjerg Madsen
Østergyden 16, Aastrup
62 52 21 35, aastruparkiv@gmail.com

Kirkelige adresser:
Sognepræst Torkil Jensen
Præstegårdsvej 11, Vester Aaby
62 61 64 20, toje@km.dk
Formand for menighedsrådet: 
Niels Erik Thing
Vester Aaby sogn:
Graver: Lene Caspersen
Kirkeværge: Bent Møller
Aastrup sogn:
Graver: Lone Pedersen
Kirkeværge: Jens Haastrup

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

Lokalrådet
Formand Connie Hede, 
Dyssevej 1, Vester Aaby
22 41 59 28, hedeconnie@gmail.com

Pensionistforeningen
Formand Ole Simonsen
61 16 27 67

Læge Ines Milling
Svendborgvej 422, Vester Aaby
62 24 10 19 - www.lægemilling.dk
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Mig og min by….. og alt det andet

Jeg har nu boet mere end 20 år i Vester Aaby 
og har fulgt lidt med i stort og småt. Jeg 
må indrømme, til trods for at jeg jo er født 
faaborgenser, at byen og området betyder 
meget for mig.
Når folk, især i den senere tid, hvor debatten 
om skolelukning har raset, indimellem spørger 
mig, hvad det er, der er så særligt med den by 
og dens befolkning, så bliver jeg ofte dem svar 
skyldig! 
Vist er her kønt, skønne skove og en masse folk 
der tager ansvar, set med mine øjne, hvor andre 
måske ville sige, de ser noget andet. 
Men jeg har opdaget, at hele essensen af dette 
lokalområde og disse folk er umulig for mig at 
forklare.
Sådan har de fleste af os det helt sikkert med 
noget, der betyder noget helt særligt for den 
enkelte. 
Jeg må sige, at det seneste halve år har været 
præget af skolelukningstrusler for mig, og jeg 
ved også for mange andre. 
Og igen viser vi, at vi står sammen i dette 
lokalområde og træder til, hvis det er nødvendigt. 
Og det var det! 
Det var en lettelse, der gik igennem mig, da 
vi en lørdag i september fik beskeden om, at 
Bøgebjergskolen ikke lukkede!

Med hensyn til bestyrelsesarbejdet i Bøgebjerg 
IF har fleksibelt kontingent været til debat, 
og vi har derfor inviteret DGI til at komme og 
give os inspiration til, hvordan dette kan løses 
i fremtidens idrætsforening. Det glæder vi os 
rigtig meget til, og vi har store forventninger til 
Ole fra DGI.

Julen nærmer sig, og sidste år startede vi en 
tradition, nemlig fælles juleafslutning for alle 
vores medlemmer. Det bliver tirsdag den 16. 
december -  se indlæg i dette blad!

Årets fester er afsluttet i denne stund. I den 
forbindelse vil jeg gerne have lov til at takke alle 
de frivillige, der igen i år trak læsset, og fik det 
hele til at køre på skinner. En tak skal naturligvis 
også lyde til Birgitte og Stig i hallen for deres 
altid gode samarbejde.

Jeg vil til slut ønske alle en rigtig glædelig jul og 
et godt nytår, og huske alle på at:

Følelser lyver ikke, og man kan ikke tage en 
følelse fra nogen!

Med venlig hilsen
Britt Christoffersen

Bøgebjerg Idrætsforening

Rolighedsvej 27, Vester Aaby ·  6261 6727  ·  www.ullapoulsen.dk

Jeg tilbyder en blid og eff ektiv 
zoneterapiform kombineret med 
massage – forkæl dig selv, så er du 
klar til en travl hverdag.

Vær god ved dig selv!

Zoneterapi & Massage

MOGENS GREEN RASMUSSEN
TØMRERMESTER

TLF: 62631398  Mobil: 21485815

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

www.mogens-green.dk
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Så sluttede sæsonen både for senior-herreholdet 
og vores U7 børnehold.

For herrernes vedkommende har det været en 
halvsæson med lidt svingende resultater. Faktisk 
har de kun vundet én kamp og det rakte kun til 
en sidste plads. 
Men holdet har også været utrolig hårdt ramt af 
skader, så det er i hvert fald noget af forklaringen.
De er ved godt mod, og det skal nok vende i 
den nye sæson, når alle de skadede spillere 
forhåbentlig er tilbage og holdet bliver mere 
sammenspillet.

For børnene derimod er det gået helt anderledes.
De har fået en ny træner, Jesper Raun, som vi 
har været rigtig glade for, da han har formået at 
få dem til bedre at forstå spillet. 
De har været tilmeldt en turnering, hvor de har 
været ude 3 gange og spillet 4 kampe hver gang. 
Vi har stillet 2 hold hver gang, hvilket vi har 
været godt tilfredse med. 

Til det første stævne vandt de kun 1 kamp, men 
til det sidste stævne nåede det ene hold at vinde 
alle 4 kampe, og det andet hold vandt 2 kampe, 
1 uafgjort og 1 tabt, hvilket viser at børnene har 
udviklet sig meget i løbet af denne sæson.

Til næste sæson har vi tænkt os, at de større 
børn skal til at spille ”rigtig fodbold”, og de små/
nye bliver tilmeldt den samme turnering som i 
år.

Vi vil igen inden næste sæsonstart lave en dag 
både for børn og voksne, hvor vi inviterer alle 
op, der kunne tænke sig at spille fodbold, til 
nogle hyggelige timer, hvor vi spiller lidt bold og 
får lidt tørt og vådt til ganen. 

Hilsen Camilla Christensen

Nyt fra fodbold

STARK Faaborg 
Nyborgvej 52 • 5600 Fåborg • Tlf. 6261 9393
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Gymnastik og Indoor Cycling
Gymnastikken er kommet godt fra start her i 
den nye sæson, men der er stadig plads til 
mange flere medlemmer. 

Vi har forskellige nyheder på programmet i år og 
har også med glæde fået et par nye instruktører 
i Lone, Vicki og Adam. 

Hvis du har lyst til deltage på et af holdene, men 
ikke lige har fået taget dig sammen, er det ikke 
for sent. Hvis du starter midt i sæsonen, regner 
vi en forholdsmæssig pris ud til dig.

Finn og Cathrine skal på kursus i CrossGym® 
midt i december, så fra foråret vil vi tilbyde 
denne fantastiske form for træning, som er for 
både mænd og kvinder. 

Cathrine skal også på kursus i Zumba® Step, 
som vi ligeledes vil tilbyde fra starten af det nye 
år. 

Desuden skal Tim og Adam på Springsikker 
basiskursus. 

Indoor Cycling er startet op med fuldt program 
igen, så nu hvor efterårsvejret rigtig er begyndt 
at vise sig fra sin grimme side, håber vi at se 
mange flere på cyklerne. 
På forespørgsel har vi oprettet 10-turs kort, som 
kan købes for 300 kr.

Vel mødt - gymnastikudvalget

Yoga
Tirsdag 18.15 – 19.45 i Bøgebjerghallen
Instruktør: Lone Granhøj El-Imam

Onsdag 18.00 – 19.30 på Bøgebjergskolen
Instruktør: Vicki Ganer Kofod Malmer

Parkour
Tirsdag 18.30 - 20.00 på Bøgebjergskolen
Instruktør: Adam Granhøj El-Imam

Forældre/barn
Torsdag 16.30 – 17.30 i Bøgebjerghallen
Instruktør: Jette Steensen

Spring
Torsdag 17.30 – 18.30 i Bøgebjerghallen
Instruktør: Tim Kristensen og Adam Granhøj 
El-Imam

Zumba® Fitness
Torsdag 19.00 – 20.00 i Bøgebjerghallen
Instruktør: Cathrine Grube Jensen

Herregymnastik
Torsdag 19.30 – 21.00 på Bøgebjergskolen
Instruktør: Ejner Christoffersen

Voksenhold:  500 kr.
Børnehold: 400 kr.

Indoor Cycling

Mandag 08.00 – 09.00 20.00 – 21.00
Tirsdag  17.00 – 18.00
Onsdag 08.00 – 09.00 20.00 – 21.00
Torsdag   18.00 – 19.00
Fredag 08.00 – 09.00
Søndag 10.00 – 11.00

Pr. gang:    40 kr.
10-turs kort:300 kr.
Månedskort: 150 kr.

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

Alt i tAg og fAcAdebeklædning
V. AAbY blik

Mads Nielsen

- Med øje for blik!

- Med øje for blik!



Sæsonen er i fuld gang, og vi har i år den 
fornøjelse at dele hal tid med den nyopstartede 
sportsgren 

skumtennis
som indtil i år har været kørt på forsøgsbasis, 
men nu er gjort permanent.

EFTERLYSNING:
De er ikke ret mange og vil vældig gerne se 
nogle flere spillere til denne sport, der spilles 
som tennis, bare på en badmintonbane, med 
sænket net og en blød skumbold (heraf navnet 
skumtennis). 

Spillet er virkelig sjovt og ikke så krævende 
fysisk, men man får rørt sig :).

Så er der nogle gamle eller nye tennisspillere, 
er her en oplagt mulighed. 

De træner hver tirsdag fra 19 til 20.

I volley-afdelingen har vi med vores plakat, 
fået lidt nye medlemmer, og det er jo bare 
dejligt, men vi ser da gerne flere komme til, 
også selvom du aldrig skulle have spillet før, 
det skal vi nok få lært dig.

Stævnemæssigt har vi taget 2 midter-
placeringer ved de sidste par stævner. 
Absolut godkendt, da vi havde lokket nogle af 
de nye til at spille kamp allerede efter få 
træninger :) samt have lidt skader og afbud.

Vi træner indendørs om tirsdagen.
- Voksne kl. 18 - 19.30.
- Mix Motion kl. 18 - 20.

Michael Pasch

Volley og Skumtennis
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Senioridræt
Så er senioridrætten gået igang i Bøgebjerghallen 
og vi er på nuværende tidspunkt 18-20 personer 
som får rørt såvel lemmer som lattermuskler 
hver torsdag kl. 9-10. 

Vi har i denne sæson fået indkøbt 2 nye spil 
- bowls og tæppecurling - som vi håber at få 
meget fornøjelse med. 

Vi slutter af med en kop kaffe og en ostemad 
hos Stig i cafeteriet og her går det heller ikke 
stille af :-).

Kom og brug en time sammen med os og se om 
det kunne være noget for dig.
 
Hilsen os

Håndboldsæsonen 2014-2015 er skudt i gang, 
og Bøgebjerg IF’s herrer træner og spiller på 
livet løs. 

Imellem 10-14 mand til træning og tilgang af 
nye spillere må siges at være en succes. 

Endvidere er det blevet besluttet at skrive 
kontrakt med Thomas Johnsen, som de sidste 
par år har trænet herrerne frivilligt sammen 
med Mikkel Høirup Steffensen. 

Baggrunden for at man har besluttet igen at 
bruge penge på en træner er simpelthen, at det 
er håbet, at der lige bliver den mere tænding fra 
spillerne, men selvfølgelig også fra træneren, 
som nu er ”mere” forpligtiget til at styre 
træningen, arrangere træningskampe osv. 

Vi synes, det har båret frugt, idet der er større 
vilje og gejst til træning og til kampe. Vi er helt 
sikre på, at det bliver endnu bedre sæsonen 
igennem.

På damesiden er det stadig lidt en gråzone, 
idet vi jo pt. ikke har et damehold. Vi har fået 
lidt forespørgsler fra nye eventuelle kommende 
spillere, så det er håbet, at vi måske kan 
præsentere et damehold omkring jul.

Til slut tak for den altid store opbakning til 
hjemmekampene. Det er virkeligt flot.

VI SES TIL HÅNDBOLD I 
BØGEBJERGHALLEN

Håndbold

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

Alt i det nyeste udstyr
Reparation af alle bilmærker

☎ 6224 4004
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Badminton
Vi er kommet godt fra start med mange nye 
ungdomsspillere. Det er rigtig dejligt at se nye 
børn på badmintonbanerne, og vi er selvfølgelig 
også glade for alle de spillere, der har spillet før.

Vores ungdomshold spiller nogle turnerings-
stævner i Bøgebjerghallen i løbet af sæsonen. 
Hold øje med opslag i hallen og Brugsen - og 
kom også gerne i hallen for at bakke vores 
lokale spillere op.

Der er stadig enkelte ledige motionsbaner 
mandag og onsdag. Hvis nogle er interesseret i 
at spille, kan I kontakte Flemming Hougaard på 
tlf. 22 30 01 88 og høre om mulighederne.

Der er årsmøde i badmintonafdelingen tirsdag 
den 27. januar 2015.

Silas, der er U19-spiller, har skrevet et indlæg 
om sine oplevelser med badminton.

På badmintonafdelingens vegne
Susanne Schmidt Jensen

Badminton sæsonen er nu i fuld gang, og vi 
hygger os. Mandag og onsdag kan jeg glædeligt 
møde op i hallen og vide, at jeg skal have nogle 
gode timer sammen med gode holdkammerater 
og trænere. 
Freddy og Charlotte er ambitiøse og planlægger 
en god træning for alle, det kan dog godt være 
hårdt nogle gange, hvilket jeg nyder godt af, da 
jeg er et konkurrence menneske og træner for 
at blive bedre, men der skal selvfølgelig også 
være plads til en masse sjov og ballade. 
Jeg går også til stævner både på hold men 
også individuelt, og i år har vi fået lavet et godt 
samarbejde med Horne og deres spillere, om 
at lave et seniorhold med blandede spillere fra 
begge klubber. 
Jeg synes, dette er rigtig godt, da man får mødt 
nogle andre mennesker og prøver at spille med 
og mod nogle andre, end dem man er vant til i 
den daglige træning.

Jeg startede til træning, da jeg var omkring 11 
år gammel, og i starten ville jeg helst ikke ud til 
stævner, men blev anbefalet det. 
Jeg valgte at springe ud i det og synes, at det 
var rigtig sjovt. Jeg synes, det er her man lærer 
mest. Jeg har fået den erfaring, at det er en 
vigtig ting at komme ud til stævner, og jeg 
synes, at man skal komme ud til stævner med 
det samme, også selvom man ikke synes, at 
man er den bedste. 
Hvis man er interesseret i badminton og gerne 
vil blive bedre, så skal man bare klø på og få 
meldt sig til stævner, det har i hvert fald været 
med til at gøre mig bedre. 
I starten spillede jeg kun individuelle stævner, 
men efterhånden fik vi lavet et hold, hvor vi 
tager ud og spiller holdturneringer sammen mod 
andre klubber. Når man spiller holdturnering, 
spiller man en single og en double mod hvert 
hold, og man er tre hold på en dag, så hver 
enkelt person får spillet 2 single kampe, og 2 
double kampe. 

Mandag og onsdag aften spiller jeg også med 
de ”gamle” spillere - altså 40+ og 60+. Her 
spiller vi dog kun kampe og hygger os. Dette 
er dog deres træning til at skulle ud og spille 
turneringskampe, hvor vi unge har fået lov til 
at være med. Jeg tror kun, at det er godt at vi 
blander os - unge og ”gamle” - for vi kan lære 
hinanden noget. 
Jeg kan kun anbefale at spille badminton 
i Bøgebjerg IF, det er et godt sted med gode 
faciliteter, gode kammerater og god træning.

Silas Melgaard
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Efterårsferie er for mange børn synonym med at 
slappe af på sofaen foran fjernsynet eller sidde 
foran computeren og nyde, at skolen og fodbold- 
håndbold-, eller badminton-træningen er aflyst. 
Men 23 sydfynske børn i alderen 8-14 år 
ønskede en anderledes uge. De mødte mandag 
morgen op på Bøgebjerg Efterårscamp, hvor 
de i de næste fire dage levede et liv, som selv 
en professionel sportsstjerne ville få sved på 
panden over at tænke på.

I løbet af lejren dyrkede deltagerne mere end 
20 timers idræt, fordelt på forskellige discipliner 
som parkour, badminton, springgymnastik, 
volleyball, fodbold, høvdingebold, skum-tennis, 
madrasbold, basketball og zumba. 
De fleste af deltagerene dyrkede allerede sport, 
men ved at præsentere børnene for et bredt 
udvalg af forskellige idrætter var det tanken, at 
børnene kunne finde inspiration til at prøve nye 
sportsgrene i fremtiden. 
Der var dog også masser af tid til hygge i pauserne 
med kortspil, uno-turnering og godnatlæsning.

Der var på lejren fokus på sund og velsmagende 
mad. 
Deltagerne var selv med i køkkenet, hvor det 
blev snakket om vigtigheden af at spise sundt 
i hverdagene, og hvor de også fik lov til selv at 
kokkerere. 

På billedet herunder ses deltagerne ved Bøgebjerg 
Efterårscamp og et par af instruktørerne. 

Derudover fik de aktive børn hver dags seks 
måltider mad, der alle var sammensat med 
fokus på at gøre kosten sundere uden at gå på 
kompromis med smagen.

Campen var en stor succes, og det var blandt 
andet fordi lokale kræfter omkring Vester 
Aaby stillede frivilligt op for at hjælpe, og fordi 
Bøgebjerg Efterårscamp var økonomisk støttet 
af både Faaborg-Midtfyn Kommune og af Nordea 
Fonden. 

Fra arrangørerne skal lyde en stor tak til 
deltagerne og til alle de frivillige. Vi håber at 
kunne gentage succesen næste år!

Bøgebjerg Efterårscamp var en stor succes
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Sikken en fest vi har haft igen i år…..!

Bøgebjerg Idrætsforening vil først og fremmest sige fra hjertet tak til 
hele vores skønne lokalområde, for den fantastiske opbakning I endnu 
engang har givet Bøgebjergfesten og Bøgebjerg Sponsor-cykelløbet.

I har på alle måder været enestående og fantastiske – uanset hvilken 
rolle I har spillet i forbindelse med vores fælles sommerfest.

Kærlig hilsen
Bøgebjerg Idrætsforening og Bøgebjergfestens Udvalg

Årets Bøgebjergfest blev, trods nogle få 
regnbyger, til en kæmpe succes, blandt andet 
fordi sponsorcykelløbet satte en ny rekord! 
70.585 kr. blev der indkørt til Bøgebjerg If 
af de 26 børn og voksne, som trampede i 
pedalerne i den ene time som løbet varede. 8 
børn og 18 voksne i alle aldre svedte for den 
gode sags tjeneste. 470,4 km nåede de at cykle 
på en rundstrækning på 1,2 km. Totalt har 427 
sponsorer punget ud til vores cyklister. Det er 
hovedsageligt private i Vester Aaby og omegn, 
der har sponseret vores ryttere, men også godt 
50 virksomheder og selvstændige har bakket op 
om vores arrangement.

Traditionen tro indledtes Bøgebjergfesten fredag 
med hyggeligt samvær, skakspil, pindespil, 
arrangeret af Bøgebjergskolen. BIF Volley havde 
arrangeret Beach Volley Turnering og i år var 
der 6 hold som dystede om pladserne på den 
store dejlige ”gamle” Sportsplads. Spejderne 
var også i gang med bål og hygge. Igen i år 
var der fællesspisning i teltet med mad fra 
Bøgebjerghallens Cafeteria.

Igen i år var der høvdingebold turnering - i år 
med 4 hold. I år løb ” De Fulde Høvdinge” med 
den samlede sejr.

Chokoladekage konkurrencen havde i år Mayette 
Konnerup som kyndig smagsdommer og efter at 
have smagt på alle 7 kager, kunne hun afsløre 
1. 2. og 3. pladsen.
1. pladsen gik til Tina Marie Bruus
2. pladsen gik til Katrine Borup
3. pladsen gik til Trine Christoffersen

På billedet herover ses den koncentrede kagedommer 
Mayette Konnerup.
Til Venstre stemningsbillede fra fredag aften ved 
Volleybanerne. 
Herunder ses de 3 vindere af chokoladekonkurrencen, 
fra venstre Tina Marie Bruus, Katrine Borup, dommer 
Mayette Konnerup og Trine Christoffersen.
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Herover Catrine og Jette fra Pandekagehuset.

Et af de nye tiltag i år var Cathrine og Jette fra 
gymnastikudvalget, som stod i flere timer og 
bagte pandekager i deres flotte sommerdress! 
Der blev spist over 150 pandekager, især 
mange voksne fik sig lidt sødt til kaffen med 2 
pandekager med chokoladesauce på. Der var 
lavet pandekagedej med 100 æg og 6 kg. mel, 
så det var en ordentlig portion.

Det andet nye tiltag var segways, som vi havde 
fået lov at låne fra Fjellebro Havnegrillen. 
Det blev en succes, med en hel del der 
skulle prøve at balancere og køre på dem på 
P-pladsen. Fællesspisningen i teltet lørdag aften 
gik rigtig godt, ca. 110 havde købt billet til 
Bøgebjerghallens Cafeterias arrangement. Og 
som altid var pattegrisen og tilbehøret en super
oplevelse. Efter spisning kom bandet ”Deep 
Under Cover” og spillede op til dans, og med 
deres rockende musik blev dansegulvet hurtigt 
fyldt. Der var alt for den brede musiksmag, med 
alt fra Gasolin, Dires Straits, til AC/DC, så der 
blev rocket igennem til kl. 01.00 hvor festen 
lukkede ned for i år.

Foruden de 377 private sponsorer, vil vi gerne 
takke følgende firmaer for deres støtte til vores 
Bøgebjerg Sponsorcykelløb.
Tilsammen har private og firmaer bidraget 
med kr. 70.585, som fordeles mellem vores 
idrætsgrene.

Advokat Keld Astrup Sørensen
Anette´s massage, Vester Aaby
Bago-Line
Brdr. Sloth
Bøgebjerghallens Cafeteria
Damas A/S
Dansk Fitness Faaborg
Danske Bank, Faaborg
EDC Faaborg

Herover ses Ole Kristensen og Thor Pedersen, der 
begge vandt 1 års frit medlemskab i Bøgebjerg IF for 
deres indsats som cykelrytter.

Espen Grøndal ApS
FGM
Finn’s Maskinudlejning
Frost VVS
Fyns Naturvarme
Fysiologisk massør Rikke Sørensen, V. Aaby
Færgevejens Auto
Føtex Faaborg
Faaborg Farvehandel
Faaborg Tømmerforretning
Galleri 33 v/Birthe Banke
Hansen & Hellerup
Havnegrillen Fjellebroen
Havnegrillen i Faaborg
Home Faaborg
Hotel Mosegården
Hundegården foder og Godbider
Ideal-Line
Intersport Faaborg
Jyske Bank Faaborg
KiMs A/S
Klangmassage v/Åse Knudsen, Korinth
Kloakmester Per Hansen
Kohberg Brød
Konnerup & Co Chokoladefabrik
Landslagteren Faaborg
Lokal Forsikring
Lundely Glas
Max’s Brugtbiler
Murermester Palle Jensen V.Åby A/S
Nybolig Faaborg
Nyborg Søfartsskole
Orkla Foods Danmark
Rema 1000 Faaborg
Salon Miro
Skovgårdens Træ, Jord og Beton
Sporten i Svendborg
Svendborg Synshal
Sydbank Faaborg

Tak for i år – vi ses igen til næste år!!!

BIF har vedtaget ny dato for afholdelse af Bøgebjergfesten:

Ny dato er 12/13-6 2015, så sæt kryds i kalenderen!
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Vi takker vore sponsorer 
for en god støtte i 2014 og håber på 

fortsat godt samarbejde i 2015



Egnsfestudvalget vil herigennem gerne takke 
alle de glade og dejlige gæster, der valgte at 
bakke årets egnsfest op.

Efter en meget langsom start med salg af 
billetter kom der heldigvis vældig gang i salget 
gennem den sidste uge, så vi endte med at blive 
små 300 gæster.

Revyen i Vester Aaby, Aastrup og Pejrup gjorde 
comeback, og det gjorde den godt. Revyen 
omhandlede livets gang i de tre byer, der var 
røg til bl.a. ældreidrætten og flagalléen. Stor tak 
skal lyde til de tre madammer, statisterne og 
instruktøren.

Mange nød Birgitte og Stigs lækre buffet, mens 
andre havde valgt at tage mad med hjemmefra. 
Alle nød det hyggelige samvær, og dansen gik 
lystigt både til Fenders populære og glade toner 
og til Rock Stalkers mere faste og hårde rytmer. 

Tak for i år og på gensyn 
lørdag den 31. oktober 2015

Nye medlemmer til egnsfestudvalget
Det er ingen hemmelighed, at de fleste af 
medlemmerne i egnsfestudvalget har været 
med i planlægningen af festen i mange år. Derfor 
er der nu enighed om at forynge udvalgets 
gennemsnitsalder med nogle yngre kræfter.

Så har du lyst til at være med til at planlægge 
de fremtidige egnsfester, skal du bare henvende 
dig til Ruth, Gava, Ib eller Marianne. Så skal 
du nok blive indkaldt til møderne, der starter i 
foråret 2015.

Venlig hilsen
Egnsfestudvalget

Årets V.Å.P. 2014

Til de, der ikke allerede er klar over det, kan 
vi fortælle, at Bøgebladets redaktør Annette 
Biilmann er kåret til Årets V.Å.P.’er

Kåringen fandt sted som et festligt indslag i 
årets egnsfest, og bifaldet fra de mange gæster 
var ikke til at tage fejl af; Det var den rigtige 
person, der blev Årets V.Å.P.’er.

På billedet ses den glade vinder med sin gave, 
2 malerier af Birte Banke. Billedet er taget af 
Jørgen Gundertofte.

Egnsfestudvalget

13

EGNSFESTEN

Årets V.Å.P

2014
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Hele idéen opstod, da flere af de unge drenge fra 
Bøgebjergskolen begyndte at stå på skateboard 
og waveboard i SFO-tiden. 
De spurgte gang på gang, om de ikke måtte 
komme til Faaborg for at skate. I en travl 
hverdag hvor tiden er knap, kan det godt være 
svært at afsætte tid til dette, mellem alle de 
andre fritidsinteresser børnene har. 
En kort snak med Stig fra hallen, som heldigvis 
også synes, dette var en god idé, måtte vi bare 
i gang. 
Stig havde dog et ønske mere om at udvide med 
en multibane, hvilket også var en rigtig god idé. 
Herefter gik vi i gang med at undersøge 
mulighederne for, hvor en sådan bane kunne 
ligge, og hvor meget det ville koste samt 
udforme en projektbeskrivelse. 
Der er heldigvis flere frivillige, der synes dette 
var en god idé. 
Nu er der nedsat en ansøgergruppe som 
består af repræsentanter fra bestyrelsen af 
Bøgebjergehallen, aktionsgruppe og medlemmer 
af den lokale idrætsforening. 
Parterne i projektet er alle frivillige.

Formålet med projektet er at skabe et naturligt 
aktivt samlingssted for lokalsamfundet og 
idrætten året rundt i Vester Aaby, Aastrup og 
Pejrup. 
Et samlingssted hvor den etablerede idræt samt 
lokalsamfundets børn, unge som ældre kan 
mødes til bevægelse og motion på kryds og 
tværs på en uforpligtende og spontan måde året 
rundt. 
Skolen kan benytte faciliteterne dagligt både i 
skoletiden, og også i eftermiddagstimerne, hvor 
skolens yngste elever er i SFO’en.

Multibanen og skateboardbanen ses også som en 
mulighed for at kvalificere og supplere allerede 
eksisterende aktivitetsmuligheder. En mulighed 
for at tilføre noget helt nyt med åbne, attraktive 
faciliteter, uafhængigt af medlemskaber og 
reservationer.

Multibane og skateboardbane kan blive et stort 
aktiv for lokalsamfundet, skabe udvikling og 
gøre det mere attraktivt at bo og bosætte sig i 
vores lokalsamfund i ”udkantsdanmark”.

Multibanen og Skateboardbanen placeres på 
et offentligt og frit tilgængeligt område, der er 
åben for alle. 
Banernes placering vil være i forbindelse med 
sportsarealerne omkring Bøgebjerghallen, 
Bøgebjergskolen og SFO’en samt Bøgebjerg 
Børnehus. Det vil kunne skabe et naturligt 
samlingssted for byerne.

Vi er i skrivende stund begyndt at kontakte/
ansøge kommunen omkring godkendelse af 
placering af området. Når dette forhåbentlig 
godkendes, går vi i gang med at søge fonde til 
den økonomiske del af projektet.

Vi håber derfor også på stor opbakning fra 
borgerne i Vester Aaby, Aastrup og Pejrup. Vi 
håber, I også synes, det er en rigtig god idé.

Fra initiativtagerne Stig og Rikke.

Hvorfor ikke en multibane og skateboardbane 
ved Bøgebjerghallen

 i Vester Aaby?
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JULEHYGGE I BØGEBJERG IF
Vi vil gerne ønske 

alle medlemmer og deres børn 
en glædelig jul

Derfor julehygger vi 
tirsdag den 16. december

fra kl. 19.00 i hallen

Der er en lille egenbetaling 
på 25 kr. pr. person

Tilmelding og betaling kan ske:
på halbooking

hos Stig i hallen
til Britt, formand

De bedste julehilsner fra 
bestyrelsen i Bøgebjerg Idrætsforening

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

Da vintermørket juleveg,
vi hængte op et fugleneg;
den mindste skabning mærker så
at barnet i en krybbe lå.
I sne og kulde, ensomhed
forkyndes skal nu julefred.
Vor dag er vendt - det går mod vår,
mens dagene de skifter år.

Glædelig Jul og Godt Nytår!

VINTER 2014-2015

Julekoncert

- Læs mere inde i bladet

Salmesangsaftener

VESTER AABY KIRKE

AASTRUP KIRKE



Salmesangsaftener
I vinterens hjerte tænder vi traditionen tro for lys og varme i 

vore kirker for at synge salmer en aftenstund.
Det bliver i år i Aastrup kirke tirsdag den 13. 

januar og i Vester Aaby torsdag den 25. 
februar. 
Der vil blive lejlighed til at synge gamle og 
kendte salmer, og der vil blive lejlighed til 
at synge nye og måske knapt så kendte 
salmer. Så har vi hørt dem og sunget 
dem, inden de måske dukker op ved en 
af søndagenes gudstjenester.
Der er også tradition for, at vi markerer 
et jubilæum ved disse salmesangsaftener. 
Det bliver i år ikke en salmedigter, men 

en komponist, nemlig fynboen Carl 
Nielsen, der blev født i Nørre Lyndelse i 

1865 – altså for 150 år siden. Selvom han 
nok er mest kendt for sine melodier til sangene 

i Højskolesangbogen, så har han også skrevet 
salmemelodier som ”Der sad en fisker så tankefuld” 

og ”Mit hjerte altid vanker”. Derfor er der al mulig grund til 
at markere ham ved vinterens salmesangsaftener – hvor vi i 
øvrigt også medbringer Højskolesangbogen.
Det er begge aftener kl. 19.30. Der er sørget for the, kaffe og 
brød.

Studiekreds

Julekoncerter

Der er et gammelt ord, der siger: ”Hvor godtfolk er, kommer 
godtfolk til”. Vi har i de seneste år været godtfolk til stede ved 
vinterens studiekredse, og vi har haft nogle gode diskussioner 
om mangt og meget.
Men vi vil gerne være flere.
Derfor indbydes der i år ikke til et bestemt emne i første 
omgang, men til en aften, hvor vi kan finde frem til, hvad vi 
skal debattere i år. Det bliver onsdag den 21. januar kl. 19.30 i 
Præstegården. Mød frem og sig, hvad du godt kunne tænke dig 
at bruge et antal vinteraftener på at samtale om og høre om. Så 
finder vi de næste mødedatoer derfra.
Medbring brød og kop – så er der lavet kaffe og the.

De 9 læsninger i Aastrup kirke – 7. december kl. 19.00.
De ni læsninger er en musikgudstjeneste, hvor der gennem 
ni bibeltekster fortælles om syndefaldet, Guds udvælgelse 
og frelse, sådan som den udspilles i den bibelske historie. 
Traditionen med de ni læsninger stammer fra England, hvor 
den blev holdt første gang i 1918 i Kings College Chapel i 
Cambridge. 
I Danmark er det blevet en tradition at holde de ni læsninger 
i ugerne op til jul. I England holdes de ni læsninger juleaften. 
Vi vil til denne aften sammensætte et program med salmer og 
anden musik.

Julemusik med Andreas Ensemblet og Madrigalerne. 
Vester Aaby Kirke den 14. december kl. 19.00.
Navnet Andreas Ensemblet har sit udspring i Bregninge Kirke, 
der er indviet til Sankt Andreas. Her har ensemblet gennem de 
seneste 25 år medvirket i et stort antal højmesser og koncerter. 
Ensemblet har desuden stor koncertvirksomhed landet over.

Ensemblet består af:
Jan Aagaard, uddannet musikpædagog i 1979, 
diplomeksamen i 1980 fra Det Fynske Musikkonservatorium. 
Efterfølgende studier i udlandet samt solistklasse på Det 
Kgl. Danske Musikkonservatorium med debut i 1983. Har 
medvirket som underviser samt givet koncert som orkester- 
og kammermusiker samt været dirigent ved flere teater- og 
musikforestillinger.
Niels Koll, uddannet organist fra Det Fynske Musikkon-
servatorium i 1980. Derefter studier hos organist Peder 
Møller og videregående studier i Holland. Har siden 
1980 været ansat som organist og kantor ved Bregninge 
Kirke. Koncertvirksomhed i ind- og udland som solist og 
akkompagnatør. 

Madrigalerne har deres udspring i det Sydfynske område og 
består af 7 mandsstemmer med Niels Koll som den musikalske 
mentor og leder. 
Vores repertoire består primært af engelske, tyske og italienske 
madrigaler, der er små - oftest kunstfærdige - stykker kormusik 
med verdsligt indhold for 4 til 6 stemmer. Vi har dog også en 
del mere kirkelig musik på programmet.

Carl Nielsen



Syng julen ud Familiegudstjenste første søndag i advent

Uddrag af prædiken til Juledag 2013

Det kan somme tider gå hurtigt med at sige farvel til julen, når 
nytåret melder sin ankomst 3. juledag. Fra gammel tid varede 
julen imidlertid helt til Hellig Tre Konger.
Derfor vil vi søndag den 4. januar mødes i Aastrup kirke kl. 19 
og synge nogle af julesalmerne en sidste gang inden vi pakker 
dem væk for denne gang.

Gudstjenesten i Vester Aaby kirke søndag den 30. november 
kl. 14 er som sædvanligt tilrettelagt således, at der er noget 
for alle aldre – i ord og i musik. Efter gudstjenesten vil vi gå 
uden for og tænde det nye juletræ, og bagefter samles vi til 
julehygge.

Prædiketeksten var over
Johannesevangeliet kapitel 1 vers 1 til 14:
Ordet var i begyndelsen. I verdens begyndelse.
Og i vores.
Ordet var. 
Hver dag skabes der nye ord. Oversættes nye ord. Ligesom den 
tekst, vi får at høre i dag lyder anderledes i den oversættelse, 
vi nu bruger, end den lød i den oversættelse, vi brugte, da de 
fleste af os var børn. Sådan var Ordet. Før os.
Vi kan ikke tale sammen, hvis ikke ordet er. Vi kan hverken 
bryde den magiske stilhed julemorgen, som vi bliver nødt til, 
hvis dens mening skal nå os, eller fortælle de største ting til 
hinanden, hvis ikke vi har ord.
Jeg mangler ord, siger vi ganske vist.
Men det passer ikke.
Ordene er der.
Det er ikke ordene, der mangler, når der bliver stille.
Det er boligen.
Men Julemorgen lyder evangeliet, at Ordet tog bolig iblandt 
os.
At Han kom til sine egne.
At tale er at tage imod Ham.
Og dermed tage imod Ham, som har sendt ham.
Tavshed er at blive i sig selv. Forblive i sig selv.
Men der er en tid til at tale og en tid til at tie.
Julemorgen har vi måske mest lyst til at tie.

For julemorgen er stor.
Det fornemmer vi. Og vi tør næsten ikke rumme det store.
Det fornemmede evangelisten Johannes. Også selvom han 
slet ikke tænkte på julemorgen, da han skrev sit evangelium. 
Han tænkte på begyndelse.
Og fortsættelse.
På at Ordet i begyndelsen var hos Gud.

Derfor handler også julemorgen om det.
Stilhedens morgen. Vinternattens afslutning i lavt sollys over 
Sydfyn.
Men først og fremmest om Ordets fødselsdag.
Gud sagde: ”Der blive lys”
Og der blev lys.
Det var Ordet, som det var. I begyndelsen.
Hos Gud.
Nu er Ordet hos os.
For lyset – det sande lys er ved at komme til verden. Uden for 
vore vinduer er lyset ved at komme til verden fra den lave sol 
over stille marker på denne korte dag. I vore sind siger ordene 
i dag til os at Gud i nat lod sig føde iblandt mennesker. For 
at lyset skal skinne i mørket.  Mørket greb ud efter lyset, men 
greb det ikke. Kunne ikke holde det fast. Jorden var tomhed 
og øde.
Men Gud sagde: ”Der skal være lys”
Og der blev lys.

Vester Aaby kirke:
I efteråret faldt de sidste brikker på plads og arbejdet med at 
indrette parkeringspladsen ved Vester Aaby kirke kunne gå i 
gang. Det er når dette kirkeblad udkommer formodentligt helt 
færdigt, og som noget helt nyt, er der blevet plads til et juletræ 
på rundingen ved Præstegårdsvej. Vi håber, byen vil tage godt 
imod dette træ og nyde lyset, der skinner i vintermørket.

Orgelsagen
Der har været lidt stille omkring det nye orgel i Vester 
Aaby kirke. Det skyldes, at etableringen kræver lidt flere 
forberedelser end først antaget. De myndigheder, der skal 
godkende projektet, har krævet, at der etableres en bedre 
understøttelse af pulpituret som det gulv hedder, der bærer 
orglet. Der arbejdes på sagen, men det er på nuværende 
tidspunkt svært at sige, hvornår arbejdet kan gå i gang.

Aastrup kirke:
Ny stage til adventskransen.
Der er indkøbt en ny stage til adventskransen i Aastrup Kirke 
således, at den kan stå på gulvet ved siden af døbefonten. 
Det gør det lettere at tænde og slukke kransen og betyder 
samtidig, at den kan være tændt ved julekoncerter i kirken 
uden at man behøver at frygte for, at stearinen drypper ned i 
håret på de udøvende kunstnere.

Nyt fra kirkerne



   Vester Aaby Aastrup

Søndag den  16. november 22.s.e.trin 14.00 Ole Buhl Nielsen Ingen
Søndag den  23.november Sidste s.i kirkeåret Ingen 14.00 Ole Buhl Nielsen
Søndag den  30. november 1.s. i advent 14.00 Fam.guds. 10.15 
Søndag den  7. december 2.s. i advent Ingen 19.00 De ni læsninger
Søndag den  14. december    3.s. i advent 19.00 koncert 10.15
Søndag den  21.december 4.s. i advent Ingen   9.00 Julesang
Onsdag den  24. december Juleaften 16.00 14.30
Torsdag den  25. december Juledag   9.00 10.15
Fredag den   26. december 2. juledag 10.15   9.00
Søndag den  28. december Julesøndag 9.00 Ole Buhl Nielsen Ingen
Torsdag den  1. januar Nytårsdag 16.00 10.15
Søndag den   4. januar Hellig Tre Konger 10.15 19.00 Vi synger julen ud
Søndag den  11. januar 1.s.e. HTK   9.00 10.15
Søndag den  18. januar 2.s.e. HTK   9.00 10.15
Søndag den  25. januar Sidste s.e.HTK 10.15   9.00
Søndag den    1. februar Søndag Septuagesima Ingen – se 3/2 Ingen
Tirsdag den  3. februar Fyraftensgudstjeneste 17.00 Ingen
Søndag den    8. februar Søndag Seksagesima   9.00 10.15
Søndag den  15. februar Fastelavn Ingen 14.00 Ole Buhl Nielsen
Søndag den  22. februar 1.s. i fasten 10.15   9.00
Søndag den    1. marts 2.s. i fasten   9.00 10.15
Søndag den    8. marts 3.s. i fasten 14.00 Ole Buhl Nielsen Ingen

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 27. - 28.december 
og 31. januar - 1. februar.
Ferie fra 9. - 15. februar og fra 2. - 8.marts
I disse perioder passes embedet af:
Sognepræst Ole Buhl Nielsen, Brahetrolleborg 
tlf. 62 65 11 21, mail: obn@km.dk

Kirketider vinter 2014-2015

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”.
21. januar
18. februar - altergang
18. marts
  1. april - altergang
For udefra kommende deltagere koster kaffebordet kr. 30,00

Graver Vester Aaby kirke:
Lene Caspersen
Præstegårdsvej 9, Vester Aaby
5600  Faaborg. Tlf. 51 16 92 66
Mail: grvaaby@gmail.com

Menighedsrådsformand: Niels Erik Thing, Svendborgvej 383, 5600 Faaborg, Tlf. 24 45 40 16 
Kirkeværger: Vester Aaby: Bent Møller, Faurshøjvej 5, 5600 Faaborg, Tlf. 62 61 53 30
 Aastrup: Jens Haastrup, Svendborgvej 284, 5600 Faaborg, Tlf. 62 61 58 45
Kasserer: Rasmus K. Rasmussen, Svendborgvej 301, 5600 Faaborg, Tlf. 62 61 64 48

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

Fælles adresser for begge sogne:
Hjemmeside: www.vesteraabyogaastrupkirker.dk
Sognepræst: Torkil Jensen, Præstegårdsvej 11, 5600  Faaborg. Tlf. 62 61 64 20. Mail: toje@km.dk
Træffes bedst: Tirsdag til fredag formiddag. Lørdag efter aftale. Mandag fridag.
Kirkesanger: Ulla Hvidtfeldt, tlf. 62 61 63 25. Mail: ksvaaby@gmail.com
Organist: Margrethe Schmidt, tlf. 30 17 29 28. Mail: margretheschmidt@gmail.com
Kirkepersonalet har fridag mandag



 

 

Bøgebjerg
Messe

Søndag d. 8. marts 2015

➠ Erhvervsdrivende
    ➠ Behandlere
        ➠ Kunstnere
            ➠ Foreninger

Sæt allerede nu ✘ i kalenderen

Mere info i næste Bøgeblad
eller på poststeensen@gmail.com
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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)

Flag Allé
Et smukt  og dejligt syn 
i vores lokalsamfund!

Bøgebjerg Lokalråd
Bøgebjerg Lokalråd har været meget engageret 
i den forløbne periode.
Vi har deltaget i skoledebatten, hvor først 
hele lokalrådet, og senere i forløbet har Lars 
Biilmann repræsenteret lokalrådet og kæmpet 
vores fælles sag. 
Heldigvis er det som bekendt lykkedes at 
beholde skolen, men opgaven er jo ikke slut. 
Vi skal alle kæmpe for flere børnefamilier, så 
skolen er sikret ud i fremtiden også.
 
Lokalrådet deltager i mange møder med kom-
munen angående både budget, udviklingsstrategi 
og lokalsamfundsudvikling gennem dialogmøder. 
I den forbindelse er der også afgivet høringssvar 
i forskellige sammenhænge.

Vi har haft møde med embedsmænd og 
bestyrelsen for Aastrup Folkemindesamling 
for at sikre at Aastrup Folkemindesamling kan 
blive i deres nuværende bygning i fremtiden og

samtidig prøvet at skaffe mere plads til 
samlingen, nu da lokalerne er blevet rømmet 
af skolen. Er der computerkyndige folk, som 
er interesserede i at hjælpe med arkivarbejdet 
i Aastrup Folkemindesamling, så kontakt Ruth 
Balksbjerg tlf. 6252 2135.
 
Lokalrådet har endelig fået gang i den rekreative 
plads på Svendborgvej (Sct. Hanspladsen) og 
alle tilladelser er i hus. 
Nu mangler at få gang i udførelsen og håber på 
hjælp fra forskellig side. I første omgang ved 
frivillig arbejdskraft, men senere vil vi søge 
fonde, så vi kan lønne lokal arbejdskraft med 
etablering af befæstede områder og øvrige 
anlæg. 

Vi glæder os meget til at se det færdige resultat.

Vil du høre mere om, hvad Lokalrådet laver eller 
har du lyst til at være med, så kan du kontakte 
et af medlemmer fra lokalrådet:
Connie Hede, tlf. 22 41 59 28
Halldor Sørensen, tlf. 23 80 31 25
Kirsten Simonsen, tlf. 22 89 67 46
Lena Frederiksen, tlf. 30 50 92 60
Lars Bo Biilmann, tlf. 52 14 48 67
 
På lokalrådets vegne
Connie Hede og Halldor Sørensen

TLF. 27 62 37 17

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

Vi tilbyder alt inden for...

v/ Kennet J. Krogh   www.kjk-tømrer.dk
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Aktionsgruppen
Og hvad sker der så i Aktionsgruppen?

Gruppen mødes lidt sjældnere nu, hvor 
sommerferien er ovre og hverdagen slået i 
gang, men der er stadig ideer, der skal drøftes 
og føres ud i livet. 

Gruppen har færdiggjort Velkomstpakken til nye 
tilflyttere. Pakken indeholder bl.a. Bøgebladet, 
medlemskab i en begrænset periode til 
Idrætsforeningen, vin fra Brugsen, lækkerier 
fra Konnerup, og den ny informationsfolder om 
Vester Åby og omegn er også med. 
Her kan man læse om alt, hvad der er af 
muligheder for aktiviteter og kultur, links til 
relevante hjemmesider er også samlet her. 
Interviews med to tilflyttede familier fortæller 
den gode historie om at flytte til området. 
Planen er, at folderen også skal være at finde, 
når man som kommende huskøber er ude med 
ejendomsmægler. Aftaler er sat i værk.

Herunder ses billede af informationsfolderens forside.

Der har været holdt 
rundvisninger i Vester Aaby 
hvor Søren Elmbo viste 
udvalgte boliger til salg, 
samt gik ad de små stier, 
der viser byens grønne 
sider. I samarbejde med 
ejendomsmæglere kan 
man booke en rundvisning 
i byen og se de huse, der 
er til salg og møde folk, der 
allerede bor her, for vi skal selvfølgelig møde op 
og tage godt imod evt. kommende beboere.

Der arbejdes på en vindueskasse ved Brugsen, 
hvori der skal vises boliger som er til salg i 
området. Aastrup Møbelsnedkeri har sagt ja til 
at sponsere og lave kassen.

Vi har stadig en kasse stående i Dagli’ Brugsen, 
hvor alle der vil støtte aktionsgruppens arbejde 
er velkomne til at bidrage enten med kontant 
beløb eller flaskebon. Pengene går bl.a. til at vi 
kan informere via Bøgebladet, mødeaktiviteter, 
plakater og informationsfolderen.

En større happening er på tegnebrættet. En tur 
til hovedstaden med udvalgte salgsopstillinger, 
budgetter for en københavnerfamilie og en 
sydfynsk familie, lækre udvalgte lokale varer 
krydret med gode historier og glimt i øjet, er 
planen at gennemføre i løbet af vinteren. Vi 
tænker noget med at sælge drømmen om 
større økonomisk frihed, livet på landet, luft om 
ørerne, nærmiljø og trygge rammer for børn, 
højt til loftet. 

Det er lidt af, hvad vi har haft fingrene i. Og vi 
er ikke færdige endnu. Kom gerne og vær med. 
Vi er ikke en lukket gruppe, men en virkelig en! 

Mette Klint

Vester Aaby Vandværk

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

Søren Elmbo, formand 
for Aktionsgruppen
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Den første store begivenhed i dette skoleår 
var vores lejrskole på Hovborglejren på 
Nordlangeland. Vi var 130 personer afsted: 30 
børnehavebørn, 65 skolebørn, personale, 16 
forældre og 2 bedsteforældre.

Takket være alle havde vi igen nogle fantastiske 
dage sammen. Der var masser af gode aktiviteter 
og legemuligheder, og de voksne enedes godt 
om opgaven. Vi føler os priviligerede, at så 
mange forældre og bedsteforældre har lyst til at 
tage fri fra andre ting for at deltage og give os 
en hjælpende hånd, og vi er også glade for, at 
personalet også synes, at det er værd at bruge 
en masse kræfter på.
Vi er rørte over, at vi kunne medbringe næsten 
500 stk. brød af forskellig slags, som vi kunne 
nyde godt af til mellemmåltiderne derovre.

Vi startede også skoleåret i uvished om fremtiden, 
idet den store debat om fremtidig skolestruktur 
først var afsluttet i september. Det faldt jo ud 
til vores fordel, sådan at Brahetrolleborg Skole 
sammenlægges med Bøgebjergskolen. Men 
vi ved, at det ikke er gjort med det. For det 
første er vi afhængige af, at en del elever fra 
Brahetrolleborg vælger vores skole, og for det 
andet er vi mere end nogensinde afhængige af, 
at I også vælger den lokale skole.
Vi startede med at sende et velkomstbrev til alle 
forældre på Brahetrolleborg Skole og Børnehave 
– dernæst blev der afholdt møder for forældrene, 
hvor vores skole blev præsenteret, og hvor vores 
tanker om sammenlægningen blev videregivet.

Tusind tak til alle, som har gjort en indsats for 
skolen og lokalsamfundet!

Bøgebjergskolen & 
Bøgebjerg Børnehus
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På skolernes idrætsdag fredag inden 
efterårsferien havde vi besøg af elever og 
lærere fra Brahetrolleborg Skole. Alle havde en 
dejlig formiddag, og børnene var hurtige til at 
opbygge relationer på tværs af skolerne. 
Vi håber at se alle igen ved de arrangementer, 
der skal være i skoleårets løb op til den fælles 
skolestart til næste sommer.

Åbent hus på Bøgebjergskolen.
Lørdag den 25. oktober var flagalleen og flaget 
hejst på Bøgebjergskolen. 
Der var indbudt til morgenkaffe og rundvisning 
for alle interesserede, som havde lyst til at se og 
høre lidt om skolen. 
Det var tænkt som en mulighed for at forældre 
og børn fra Brahetrolleborg kunne opleve skolen 
ved selvsyn, og derved gøre overgangen mindre 
fremmed. 
Indbydelsen gjaldt ligeledes alle andre, der 
gerne ville se skolen.

Et åbent hus er altid svært at sætte tal på, så 
der var rundstykker til 50 og de blev spist alle 
sammen.  

Efter en fælles morgensang og ”den røde 
tråd” var der fælles rundvisning i skole- og 
børnehavedel, hvor der blev fortalt og stillet 
spørgsmål. 
Vi sluttede i aulaen, hvor uafklarede spørgsmål 
kunne stilles til skolens ledelse, repræsentanter 
fra skolebestyrelsen, lokalrådet og en lokal 
politiker.

En rigtig god formiddag, hvor der forhåbentlig 
vil videregives de gode historier.

I børnehaven arbejder vi på højtryk med 
forberedelserne til årets musikfestival. Temaet i 
år er EN REJSE i FANTASILAND. Her er der så 
kun fantasien, der sætter grænser, så vi kan vist 
godt røbe, at det bliver et brag af en forestilling! 
Forestillingen opføres 2 gange for familie og 
andre interesserede fredag d. 7.11.

KOMMENDE ARRANGEMENTER:
Mandag den 1. december er der juleklippedag 
i skole og børnehave. Alle er velkomne – 
invitation følger.

Fredag den 12. december er der Lucia- 
optog og efterfølgende fællesspisning for 
alle i området.
Mon ikke der endnu engang serveres flæskesteg 
og ris a la mande ? Det er i hvert fald sikkert, 
at der skal spilles banko – helt som vi plejer. Vi 
får brug for folk, der har lyst til at hjælpe med 
at fremstille mad fra kl. 13, så sæt allerede nu 
dagen af til det arrangement, der plejer at være 
rigtig hyggeligt!

I er også velkomne i Vester Aaby Kirke 
fredag den 19. december, hvor dagpleje, 
børnehave og skole holder juleafslutning.

Mange travle og glade hilsner fra alle i 
Bøgebjerg Skole og Børnehave

Jørn og Gunild
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Jubilæum i Pejrup Forsamlingshus
Som skrevet i forrige blad, så har vi siden sidst 
haft Jubilæumsfest i Pejrup Forsamlingshus. 

Den 8. oktober  1924 indviede man huset, som 
et fælles samlingspunkt for landbyens beboere. 
Gennem tiden har Pejrup Forsamlingshus lagt 
lokaler til mangt og meget. 
Kunne husets vægge berette, ville man høre om 
festligheder, begravelser, dilletant-forestillinger,  
lokale møder, en aktiv gymnastikforening, lokale 
komsammen‘er og meget meget mere.

Lørdag den 20. september i år afholdt beboere i 
og omkring forsamlingshusets 90 års jubilæum. 
Det blev fejret med god mad og god musik. 
Også fra landsbyens eget lokale orkester. 
Huset var pyntet med malerier af den lokale 
kunstner Allan Hansen. 
Det blev en hyggelig aften!

Pejrup har sin egen hjemmeside. Her kan man 
orientere sig mht. udlejning af huset til fester og 
arrangementer. 
Her kan man også læse om det, der rør sig i 
landsbyen www.pejrup.dk.
Vi har også to Facebook-sider: 
Pejrup Forsamlingshus her kan man også 
orientere sig med hensyn til udlejning. 
Og siden Pejrup.dk som er en lukket gruppe for 
landsbyens beboere. Her hjælper vi hinanden 
med praktiske ting og bevarer kontakten.

Ved udlejning kan man kontakte Bo Bech 
Rasmussen på tlf. 23474759 eller 60175190

Folkedans:
Foregår i forsamlingshuset hver den første 
mandag i måneden mellem kl. 19.00 og 20.30. 
Pejrup Landsbyorkester spiller op, så tit de kan. 
Alle kan deltage, det foregår i en hyggelig og 
sjov atmosfære. Ved interesse kontakt Inge på 
tlf. 29683669

Julearrangement:
Første søndag i advent den 30. november kl. 
14.30. Der vil være juleklip og risengrød. 
Mød op til hyggelige timer i traditionens tegn.

Generalforsamling:
Bliver den 3. februar 2015. Mere info kommer 
senere.

Jubilæum i 
Pejrup 

Forsamlingshus

Hele familiens Frisør
Tlf. 62 61 54 54

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

Vester Aaby Inst. Forretning
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Hjertestarterforeningen har modtaget sponsora-
ter på 2.000 kr., dels fra private dels 1.000 kr. 
fra fra Skovgårdsfonden.
Tak for alle bidrag små som store.

Vi planlægger Hjertestarterkursus i det nye år;  
hvis det har din interesse, så henvend dig til 
Bestyrelsens sekretær Alice Pedersen på mail:
aase-alice@mail.dk.

Desuden skal vi snart have opfølgende kurser, 
så vores viden er ajourført.

Vi vil gerne om nogle yngre mennesker melder 
sig også…

Vi har nu 26 enkelt  medlemskaber, og 113 
familiemedlemskaber.

Vores ihærdige kasserer Pia, har været ude 
med remindere i mange postkasser, og der kom 
således 6.000 kr ind. Flot, dejligt.

Næste år vil medlemskortene blive afskaffet, da 
de er ret dyre i trykken. 
I orienteres om nyt system, når vi har det 
endeligt afklaret. 
I beholder naturligvis jeres medlemsnummer.

Til egnsfesten har vi i år udloddet 2 stk. 
medlemsskaber som sponsorgave; i skrivende 
stund øves Revysangen!!!!!

Husk hjertestarterforeningens konto: 
0828-0003330001.
 
Hvis I har problemer med at indbetale via 
netbank, kan der evt indbetales kontant  til  et 
af bestyrelsesmedlemmerne. 

Vi har stadig behov for flere medlemmer 
så støt hjertestarterforeningen

det kan redde liv!
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Det er med glæde vi kan fortælle, at dagplejen 
er vokset. Helle som tidligere har været ansat, 
er startet igen. 
Dagplejen i Vester Åby består nu af 4 dagplejere. 

Dagplejen arbejder meget med lærerplaner. I 
Netværksgruppen har vi besluttet at arbejde 
med ”Krop og Bevægelse” -> Børnene er 
nysgerrige over for sansestimuli.
Det vil sige, vi har en læringsmodel, hvor vi 
skriver vores praksisfortælling, læringsfokus, 
planlægning af pædagogisk praksis, logbog, 
dokumentation og evaluering.
Eks. kunne iføre sig tøj, mærke tøjet rent og 
tørt inden leg, kunne tage de beskidte støvler 
og regnbukser af! 
Se, føle, smage og lege med en citron. Lave 
kastanje fodbad. Kun fantasien sætter grænser 
for, hvad den enkelte dagplejer arbejder med. 
Ting vi har gjort før, men aldrig skrevet ned, 
fået sat ord på. 
Det kan gøre, man ser tingene på en anden 
måde. Udfordrende men meget interessant.

Om lidt skal der hygges med julen, klippe/
klistres, bage pebernødder og meget mere.

Vi er alle legebørn, så vi ønsker os lidt (læs 
meget) sne, så vi kan kælke og lave snemænd.

Glædelig jul og god snekamp 

fra de 4 dagplejere i Vester Åby

vesteraabydagpleje.weebly.com

Dagplejen siden sidst

- ingen opgaver er for små -

mK Byg-fyn
Svendborgvej 299 · 5600 Faaborg

mentorkelani@hotmail.com

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

4045 7544
Kvalitet skal du få  
 ved at ringe til mK PROFIL OPTIK, MELLEMGADE 3, 5600  FAABORG, TLF. 62 61 14 10 - PROFILOPTIK.DK
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Din viden om 
lokalområdet er vigtig!

Du har nu muligheden for at hjælpe med oplysninger, så vi 
kan gøre vores lokalsamfund så attraktivt som muligt, både for 
lokalbefolkningen og turisterne.

Kom og hør, hvad tankerne er. Der vil på dagen komme nogle 
forskellige og meget spændende oplægsholdere, der vil give 
inspiration til, hvordan vi kan vende tingene på hovedet.

Borgermøde i Bøgebjerghallen
Lørdag den 17. januar 2015 kl. 14.30

Projektgruppen arbejder på at skaffe børnepasning,
mens der holdes møde for de voksne.

Arrangementet vil blive afsluttet med fællesspisning,
tilmelding hertil er nødvendig.

Se nærmere i dagspressen, når dagen nærmer sig.

Bøgebjerg Lokalråd og Bøgebjerghallen er gået i samarbejde med 
Faaborg-Midtfyn Kommune og Fynsland om at skabe Fremtidens 
Landsby.

Projektet går ud på, at vi vil arbejde på, hvordan vi kan bruge 
idrætsfaciliteter som vækstdriver for sundhed og oplevelsesøkonomi.

Er din interesse vakt, kan du allerede nu få yderligere oplysninger 
om projektet ved at kontakte:
- Halldor Sørensen, Bøgebjerg Lokalråd, tlf. 23 80 31 25
- Bente Kjær Jensen, Bøgebjerghallen, tlf. 61 43 10 25
- Jens Peter Jacobsen, Landdistrikskoordinator, 
  Faaborg-Midtfyn Kommune, tlf. 72 53 20 24
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Fredag den 29. august havde vi en tur til Odense 
Zoo og Mørkenborg Kro. Vi tog fra Vester Aaby 
kl. 10.30 og kørte af de krogede fynske veje til 
Odense, hvor vi kørte over den nye Odins Bro, 
der krydser Odense Kanal. Broen er Nordeuropas 
største svingbro.
 
Videre til Mørkenborg Kro, der ligger idyllisk 
ved Stillebækken, som indgår i flere af Morten 
Korchs bøger.
 
Det regnede desværre, medens vi var på kroen, 
så vi fik ikke rigtig nydt de dejlige omgivelser.

Efter en dejlig middag fortsatte vi til Odense 
Zoo, hvor vejret skiftede til opholdsvejr. 
Blandt havens mange attraktioner, så vi den to 
dage gamle girafunge.

Ved 17-tiden var vi tilbage i Vester Aaby.

Vi har fortsat:
Stolegymnastik Lysbjergparken
Mandag kl. 14-15

Sangaften Abildhuset Præstegårdsvej 12
Hver den 1. mandag i måneden kl. 19 til 21
Har I lyst til at være med, så mød op, I er meget 
velkomne.

Gåture Abildhuset Præstegårdsvej 12
Onsdag kl. 9.30

Banko Bøgebjerghallen
Onsdag kl. 19
Alle er velkomne, – også ikke-pensionister.

Banko i Abildhuset Præstegårdsvej 12
Tirsdag den 24. november kl. 14

HUSK!
Turen til Brøns Kro og indkøb hos Fleggaard i 
Aventoft den 24. november
Juleafslutning i Øster Skerninge Forsamlingshus 
den 5. december

Vester Aaby - Pejrup - Aastrup Pensionistforening

BLOMSTERBINDING
Hvor?  I Abildhuset 

Præstegårdsvej 12 Vester Aaby

Hvornår: torsdage i lige uger
27. november og 11. december

Efter jul 6 x torsdage i lige uger

Tid: 9.30 til 12.30

Underviser Liss Søborg Sørensen 
62251676 el. 26246022 Bedst aften

 Pris: 200 for 8 gange 

Medbring første gang: 
Skåle, blomster, oasis, 

kniv, saks, ståltråd 
og hvad I har til en 

advents-/juledekoration. 

Kurset er for alle – 
øvede som uøvede 

VEL MØDT 
Liss S. Sørensen
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Vester Aaby Sogns Folkemindesamling

Artiklen i bogen ”STAVN 2014” her 
fra Vester Aaby – handler i år om

”Kirkeskibet”, der hænger i Vester 
Aaby Kirke, og om dens opståen.

Mange personer ved netop ikke,,,,
• hvem der kom med idéen til et kirkeskib
• hvordan idéen opstod
• hvem arbejdede videre med idéen
• hvordan blev dén fremstillet
• hvor blev dén fremstillet
• hvornår blev dén indviet

”STAVN” er den årlige bog, hvor hvert lokalarkiv 
leverer en historie. 
Den udkommer i første halvdel af november 
måned med historier fra dén ”Gamle Faaborg 
Kommune”.
Hvert arkiv sælger til både medlemmer/ikke 
medlemmer, og har i rigtigt mange år været et 
”samleobjekt” for mange.

Vi vil her i ”Folkemindesamlingen” gerne sælge 
endnu flere bøger. 
Så bestyrelsen kan kontaktes for nye modtagere 
eller man kan bruge foreningens mail: vaarkiv@
gmail.com for en bestilling – så leverer vi 
hurtigst muligt. 
Det er en del af foreningens indtægtskilder.

Prisen for dette års udgivelse - er ikke helt 
fastlagt – men de seneste mange år har prisen 
været kr. 85,- pr. stk. 
Bogen kan også købes i boghandel – dog til en 
lidt højere pris.

Foreningens bankkonto er: 0828 8030205724 
med angivelse af indbetalerens navn!!!

Referent: Birthe Banke

”Abildhuset” - Præstegårdsvej 12, V. Aaby, 
5600 Faaborg – vaarkiv@gmail.com

Åbent kl. 10-12 den 1. lørdag i hver måned. 
Arkivleder: Gerda Nielsen – Telf.: 6261 5229

Varmepumper · Ventilationsanlæg · Klima- & køleanlæg

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

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
Industrivej 7, V. Aaby . DK-5600 Faaborg

Tel. +45 62 61 66 66 . Fax +45 62 61 66 36



Så er sommeren vel overstået, og efteråret har 
indfundet sig med sine smukke farver og friske 
vind! I Butiksrådet har vi alle holdt sommerferie 
og er nu klar til at tage aktiviteter op i resten af 
året og glæder os til at fortsætte ind i det nye år. 
 
Halloween, som er en forholdsvis ny tradition i 
Danmark, skal selvfølgelig også fejres i Brugsen. 
Vi har i år haft et par konkurrencer i butikken, 
hvor frække spøgelser havde været på spil og 
børn kunne farvelægge nogle fine græskar. 
Præmierne var klamme gavekurve, fyldt med 
ulækre orme, vampyrblod, troldebussemænd! 
 
Igen i år har vi haft planlagt et open-by night 
arrangement i forbindelse med, at julebryggen 
bliver frigivet. Sidste år var det vel besøgt, både 
fordi der var rigtig gode timetilbud, og fordi vi 
var vært ved en lille smagsprøve på årets bryg. 
 
Og så står julen for døren. Som altid vil vi være 
at finde i Brugsen sidst i december med lidt
godt til ganen, både vådt og tørt, så hold øje 
med opslag om dato og tid og kom ned og få en 

Billederne på denne side er fra J-dag, hvor der kom 
ca. 70 personer forbi, for at smage på årets julebryg 
eller få fat i et af de mange gode tilbud.

snak med os - og mon ikke vi også har en lille 
julekonkurrence...?
 
I Butiksrådet arbejder vi for at skabe nogle 
hyggelige rammer om forskellige arrangementer 
i Brugsen. 
Vi holder 4-6 møder om året, hvor vi planlægger 
arrangementer, snakker drift og budget med 
uddeleren og diskuterer, hvordan vi i samarbejde 
med butikken og personalet, kan sætte fokus på 
vores Brugs. 

Vi afholder årsmøde i løbet af foråret, hvor 
årshjul og arrangementer bliver fremlagt for de, 
der er mødt op. 
 
Vi er pt. 4 medlemmer i Butiksrådet, men kan 
godt bruge flere - så er du interesseret i at være 
en aktiv del af dit lokalsamfund, så er det måske 
Butiksrådet du skal være en del af. 
Ring til Kamilla på 27127410 og hør mere, 
hvis du kunne tænke dig at prøve kræfter med 
butiksrådsarbejde, eller mød op på forårets 
årsmøde og meld dig på banen.
 
De bedste efterårshilsner, glædelig jul og godt 
nytår fra Butiksrådet i Vester Aaby

Dagli’Brugsen
Vester Aaby

Svendborgvej 419 · Tlf. 62 61 56 20

Dagli’Brugsen
Vester Aaby

Svendborgvej 419 · Tlf. 62 61 56 20

Information fra Butiksrådet
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FÅ DE GODE TILBUD PÅ SMS!

Nu kan du også få dagens tilbud fra 
Dagli’Brugsen Vester Aaby på sms.
Tilmeld dig ved at sende en sms med teksten 
”sms1234” til 61657182 eller kom ned til 
kassen i Brugsen og meld dig ind.

Bøjden Ferguson Klub afholder blandt andet 
pløjestævner, traktorringridning og traktortræk.

Jørgen Gundertofte har været med til nogle af 
arrangementerne og filmet disse og lavet to 
DVD’er herom. De har nu mulighed for at købe 
de to DVD’er som Jørgen har lavet.

Den ene DVD er af optagelser til pløjestævner 
i 2011 og 2012 og var 53 min.

Den anden DVD, der varer ca 25 min,  er fra 
Efterårspløjning 2013 og traktortræk i Korinth.

Pris pr. DVD er kr. 125,00.

DVD’erne kan købes ved henvendelse til Jørgen 
Gundertofte på tlf. 20 32 25 81.

Uddeleren informerer.
Brugsen er blevet malet i en ny farve Coop har 
valgt. 
Vi er glade for at Murermester Palle Jensen 
havde pakket Brugsen fint ind, været i gang med 
malerpenslerne og gjort Brugsen mere synlig. 
Jeg er ked af at Benzinskiltet har været dækket 
i male-perioden.
Selv om benzinskiltet har været dækket, har 
OK-anlægget været med til at give 12.582 kr. til 
Bøgebjerg IF i sponsorpenge.

Der er flere kunder, der kommer igennem 
Brugsen nu i forhold til sidste år. 
Dette afspejler sig i at Brugsen har øget sin 
omsætning med 7 %. 
Men for at holde fast i de gode takter har jeg 
brug for, at der bliver købt for flere kroner i 
butikken pr. næse. 

Janni Jensen får her overrakt check på sponsorbeløbet 
fra OK af Dagli’Brugsens uddeler Gava.

Hvis nogen har gode idéer eller forslag til 
hvordan vi sammen kan løfte Brugsen, må der 
meget gerne sendes en mail direkte til mig på: 
Gavaskar.Rajasingam@DagliBrugsen.dk

Husk at hænge julesokker op i Brugsen. Fra 
d. 24. november kan du komme ned og få 
hængt din julesok op. Julemandens kone har 
nemlig igen i år lovet at komme rundt og fylde 
sokkerne:0)

De herligste hilsner fra
Gava
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Lokalområdet af igår
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I år er det 200 år siden at folkeskolen blev 
oprettet med undervisningspligt. Der havde da 
været skole i Aastrup siden 1692, hvor den lå 
ved Kirken. 
Da gårdene blev flyttet ud i 1820erne, blev 
skolen også flyttet ud på en lod på 7 tønder land 
i sognets midte. Den drev læreren som en del 
af sin løn indtil 1900, hvor det blev forpagtet ud 
og senere solgt. 
På billedet ses skolen hvor den nu ligger. 
I bygningen i midten var der lærerbolig til 
venstre og skolestue til højre.  Den fik fast tag i 
begyndelsen af 1900 tallet. 
Bygningen til venstre var et enkesæde for den 
ældre lærer Agertoft. Den blev revet ned i 
1905 og en ny skolestue blev bygget på stedet. 
Avlsbygningerne lå til højre. De nedbrændte i 
1906 og i 1913 blev der opført en ny forskole.  
Det er den ”unge” lærer Agertoft, der er med på 
billedet sammen med sin husholderske Hanne 
Frederikke Knudsen. (Hans kone døde i 1889). 
Der er ingen navne på børnene.

Billedet har i stort format sammen med andre 
billeder af skolen hængt på gangen i Aastrup 
Skole. 
Ved nedlæggelsen af skolen er de givet til 
Kirken, så de kan blive hængt op der, til glæde 
for sognets beboere. 

Aastrup Folkemindesamling har til huse i skolen 
og ved nedlæggelsen er der mange spørgsmål 
om fremtiden. Kan vi blive? Hvis ja, kan vi få 
mere plads i stueetagen? Hvis nej, hvor kan vi 
flytte hen? Kan det blive i sognet eller skal vi 
uden for sognegrænsen? I skreven stund ved vi 
ikke noget.

Arbejdet i foreningen skal gå videre. Har du lyst 
og tid til at hjælpe som frivillig med at skaffe 
oplysninger fra sognet og hjælpe på arkivet, er 
du velkommen.

Vi vil gerne have flere medlemmer. Kontakt 
et af bestyrelsesmedlemmerne, eller det kan 
klares over hjemmesiden.  I januar kommer vi 
rundt og sælger medlemskort til gamle og nye 
medlemmer. 

Generalforsamlingen bliver i februar. Datoen 
er ikke fastsat endnu, men det bliver i Aastrup 
Forsamlingshus.

Aastrup Folkemindesamling
Eskemosegyden 46, Aastrup

Arkivet er åbent kl. 14.00 - 17.00 første fredag 
i måneden og der er alle velkomne. Se mere på 
vores hjemmeside aastruparkiv.dk

v/ Annette Boock
Svenborgvej 329 - Aastrup
5600 Faaborg

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

www.boegebjerg-if.dk
Bøgebladet  Udgives af Bøgebjerg Idrætsforening
Trykkeri       EP Grafisk

Bøgebladet:
Deadline Udkommer
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 

Janni Jensen, OK kontakt
23 38 91 25, jannihedvig@hotmail.com 

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

Hovedbestyrelsen:
Britt Christoffersen,formand, 
Faurshøjvej 12, Vester Aaby, 
24 20 53 94, 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.com  
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
Hanne Borup, senioridræt, 
23 47 11 55, hannealf@gmail.com
Morten H. Pedersen, volley
60 21 87 50, vol-formand@boegebjerg-if.dk



KALENDERSIDEN
NOVEMBER

15.11.2014 kl. 10-12
Badminton U15 B
Bøgebjerghallen

16.11.2014 kl. 12.00
Håndbold Herrer Serie 3

Bøgebjerghallen

18.11.2014 kl. 14.00
Banko - Pensionistforeningen

Præstegårdsvej 12

20.11.2014 kl. 20.15
Håndbold Herrer Serie 3

Bøgebjerghallen

24.11.2014
Julesokker ophænges i

Dagli’ Brugsen

24.11.2014
Udflugt

Pensionistforeningen

26.11.2014 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12

27.11.2014 kl. 9.30-12.30
Blomsterbinding

Præstegårdsvej 12

27.11.2014 kl. 20.15
Håndbold Herrer Serie 3

Bøgebjerghallen

28.11.2014 kl. 18.30
Fællesspisning 

Aastrup Forsamlingshus

30.11.2014 kl. 11-14
Loppemarked

Bøgebjerghallen

30.11.2014 kl. 14.00
Familiegudstjeneste
Vester Aaby Kirke

30.11.2014 kl. 14.30
Julearrangement

Pejrup Forsamlingshus

DECEMBER
01.12.2014

Julesklippedag
Bøgebjergskolen

01.12.2014 kl. 19.30
Spillegilde

Aastrup Forsamlingshus

05.12.2014 kl. 14 - 17
Folkemindesamlingen Aastrup

Eskemosegyden 46

05.12.2014
Juleafslutning

Pensionistforeningen

06.12.2014 kl. 10 - 12
Folkemindesamlingen V. Aaby

Præstegårdsvej 12

07.12.2014 kl. 10-13
Badminton U17/19B

Bøgebjerghallen

07.12.2014 kl. 19.00
Julekoncert - De 9 læsninger

Aastrup Kirke

11.12.2014 kl. 9.30-12.30
Blomsterbinding

Præstegårdsvej 12

11.12.2014 kl. 19.30
Adventsmøde

Aastrup Forsamlingshus

12.12.2014 kl. ?
Lucia & fællesspisning

Bøgebjergskolen

13.12.2014 kl. 15.00
Håndbold Herrer Serie 3

Bøgebjerghallen

14.12.2014 kl. 19.00
Julekoncert

Vester Aaby Kirke

16.12.2014 kl. 19.00
Julehygge Bøgebjerg IF

Bøgebjerghallen

21.12.2014 kl. 9.00
Julesang

Aastrup Kirke

JANUAR
02.01.2015 kl. 14 - 17

Folkemindesamlingen Aastrup
Eskemosegyden 46

03.01.2015 kl. 10 - 12
Folkemindesamlingen V. Aaby

Præstegårdsvej 12

04.01.2015 kl. 19.00
Syng julen ud
Aastrup Kirke

05.01.2015 kl. 19.30
Spillegilde

Aastrup Forsamlingshus

10.01.2015 kl. 10-13
Badminton U13C
Bøgebjerghallen

13.01.2015 kl. 19.30
Salmesangsaften

Aastrup Kirke

17.01.2015 kl. 14.30
Borgermøde

Bøgebjerghallen

21.01.2015
DEADLINE 

BØGEBLADET

21.01.2015 kl. 19.30
Studiekreds

Vester Aaby Præstegård

27.01.2015
Årsmøde - Badminton

Bøgebjerghallen

28.01.2015 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12

FEBRUAR
02.02.2015 kl. 19.30

Spillegilde
Aastrup Forsamlingshus

03.02.2015
Generalforsamling

Pejrup Forsamlingshus

03.02.2015 kl. 17.00
Fyraftensgudstjeneste

Vester Aaby Kirke

06.02.2015 kl. 14 - 17
Folkemindesamlingen Aastrup

Eskemosegyden 46

06.02.2015 kl. 18.30
Fællesspisning 

Aastrup Forsamlingshus

07.02.2015 kl. 10 - 12
Folkemindesamlingen V. Aaby

Præstegårdsvej 12

HUSK at følge med på
Lokale hjemmesider:
www.boegebjerg-if.dk

www.bogebjergskolen.dk
www.boegebjerg-lokalraad.dk

www.kragesoe.dk
www. pejrupforsamlingshus.dk

www.vesteraabyogaastrupkirker.dk
www.vesteraabynet.dk
www.aastruparkiv.dk

vesteraabydagpleje.weebly.com

FACEBOOK grupper:
Bøgebjerg IF

Bøgebjergfesten
Bøgebjerghallens Cafeteria
Onsdagscafe i Dimseriet

Pejrup.dk
Pejrup Forsamlingshus

Vester Aaby
Aastrup en landsby på sydfyn før og nu


