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Bøgebjerg Idrætsforening
Det har været spændende tider, siden sidste
Bøgeblad udkom!
Dels har vi haft Bøgebjerg Messe, Bierfest og ikke
mindst Generalforsamling i idrætsforeningen.
Bøgebjerg Messen var der stor opbakning til fra
vores lokale håndværkere.
Det er dejligt, at de bakker op om vores messe,
og ikke mindst fordi den lokale håndværker får
mulighed for at vise flaget og få en god snak
med evt. kommende kunder.
Der var også udefra kommende udstillere,
såsom bl.a. Faaborg Golf Klub, Vinmanden,
Bodilles Verden og autoforhandler.
Det var med en vis spænding, da der skulle
køres biler ind i hallen, for gik det nu som vi
havde forventet, og heldigvis gjorde det det.
I idrætsforeningens stand var det muligt at prøve
tøj til den kommende Bierfest, og der var mange
glade smil og høj latter omkring prøverummene.
Der var vist nogen, der alligevel fik købt en
kjole, selv om de havde sagt, at de ikke skulle
klædes ud.
Bierfesten kan jeg kun være meget, meget stolt
af!!! Det var en fantastisk fest, hvor stemningen
var høj, og selv dagen efter, hvor vi gik og
ryddede op, kom der folk forbi og spurgte, om
vi ikke bare kunne tage en fest mere med det
samme.
Snakken har da også gået her i lokalområdet, ja
også ude omkring, og jeg har fået rigtig mange
tilkendegivelser på, at det var en super fest,
med god mad, og et band Top Seven, som kun
de kan gøre det! Bierfesten i Bøgebjerg bliver
gentaget igen det kommende år skærtorsdag
den 24. marts 2016.
Så skulle du ikke have været med i år, så vær på
mærkerne, for der bliver rift om billetterne, som
kommer til salg meget snart.
Generalforsamlingen i år var spændende - på
flere måder!
Der skulle vælges formand, da jeg var/er på
valg.
Freddy Kjær Jensen blev opstillet af Manuela
Hansen til samme post, så der blev kamp valg.
Der blev stemt via stemmesedler, og da resultatet
var gjort op, var der lige mange stemmer til os
hver, nemlig 19-19.

Det blev derfor besluttet, at der skulle afholdes
en ekstraordinær generalforsamling den 28.
april 2015, hvor eneste punkt på dagsorden er
valg af formand - mellem Freddy og mig.
Freddy
valgte
efterfølgende
at
trække
sit kandidatur, men der skulle afholdes
ekstraordinær generalforsamling, da jeg jo
endnu ikke var valgt.
Desuden har vi pligt til ifølge vedtægterne at
sætte punkterne ”indkommende forslag” og
”eventuelt” på dagsordenen også.
På den ekstraordinære generalforsamling
blev der stemt om formandsposten, jeg bliver
siddende 2 år mere, med stemmerne 24 for og
17 imod.
Bestyrelsen vil tage opgaven op, for at
undersøge om der er noget vi kan gøre bedre,
når vi kigger på de afgivne stemmer ved de 2
generalforsamlinger.
Bestyrelsen har de sidste år arbejdet på at kunne
tilbyde medlemmerne multikontingent, da det
har været et stort ønske fra vores medlemmer.
Her var der nogen diskussion på generalforsamlingen, om det ville gavne klubben.
Der blev afholdt afstemning via stemmesedler,
hvor der var 5 blanke, 5 imod og 27 for.
Multikontingent vil derfor blive en mulighed fra
september i år.
Generalforsamlingen sidste år havde et ønske
om, at vi skulle slå udvalgskassererne sammen
til én hovedkasse.
Det blev bestemt, at alle indtægter det
kommende år skal gå i hovedkassen, ligesom
det også er den, der afholder alle udgifter.
Alle udvalgskonti må således ikke blive brugt,
og til næste års generalforsamling skal det
afgøres, om alt skal lægges sammen til én kasse
fremover. Dette blev vedtaget via stemmesedler,
hvor resultatet var 4 blanke, 34 for og ingen
imod forslaget.
Jeg glæder mig meget til, at vi kan præsentere
multikontingent fra september samt alle de
andre arbejdsopgaver det ligger foran os, både
i foreningen og samarbejdet med lokalområdet.
God sommer til jer alle
Britt
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Nyt fra Bøgebjerg IF Håndbold

Sæsonen er slut, og vi kan se tilbage på en
fantastisk sæson, hvor kodeordet har været
massiv træningsindsats og spillertilgang, som
man kan læse i træner Thomas Johnsens
beretning.
Men kort og godt, så tilmelder vi 1 herrehold
mere til næste sæson, således vi har 2 i alt.
Udover det så tilmelder vi også 1 damehold
Vi tror det lykkes at få gang i damerne igen, og
i skrivende stund er vi i gang med at lede efter
en ny dametræner.
Thomas Johnsen fortsætter som herretræner,
ligesom Steen Andersen og Oskar Kragegaard
bliver tilknyttet 2. holdet som holdledere i
forbindelse med kampe.
Og så skal der lyde en KÆMPE stor tak for
den efterhånden massive opbakning, vi
får i forbindelse med afvikling af kampe i
Bøgebjerghallen.
Det er så fedt, og det ryster utvivlsomt også
vores modstandere, ligesom det liiiige får
spillerne til at yde det ekstra.
Alt i alt er vi glade i håndboldudvalget, og vi
glæder os meget til den kommende sæson.
Go’ sommer
Mikkel Steffensen
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Håndherrernes træner beretter:
Håndboldsæsonen er slut for denne gang, og
det er tid til at gøre status set gennem mine
øjne som træner.
For et års tid siden kontaktede Formanden for
håndboldafdelingen Mikkel Steffensen mig for
at drøfte nogle tanker omkring håndbolden
i Bøgebjerg IF fremadrettet. Vi havde en god
snak og blev enige om at gå all in efter et par
sæsoner, hvor vi har været ramt af langvarige
skader og til tider manglende opbakning til
håndbolden.
Tingene er blevet sat i system, og rollerne har
været helt tydelige for spillerne, og det har givet
pote. Der har været en rigtig god stemning og
intensitet til træning hele sæsonen igennem,
og det har simpelthen været en fornøjelse at
komme op i hallen og vide, at folk prioriterer
træningen og fælleskabet. Vi har minimum
været 10 til træning og flere gange 12-14 stort
set hele sæsonen igennem. Det kan vi ikke prale
af de sidste par sæsoner.
Med den spillertilgang vi har haft i løbet af
sæsonen i år, kan vi allerede nu se frem imod
en sæson hvor vi, hvis alt går efter planen,
tilmelder to hold, hvilket er rigtig vigtigt. Det
er klart at der er for stor forskel på niveauet på
spillerne i en trup, der kun tæller et hold. Nu kan

vi dele det op, så alle får mere ud af det. Og der
er plads til ALLE, for vi skal også favne bredden.
Jeg vil også gerne opfordre til at sprede
budskabet om en klub i fremgang, hvor vi med
lidt held og nogle flere spillere på vej til klubben
kan håbe på et førstehold i toppen af serie 2
inden for 1-2 sæsoner.
Det har så givet nogle positive udfordringer i den
forgangne sæson, at vi startede med kun lige at
have nok spillere til et hold, og så til at vi lige
pludselig oplevede fremgang i medlemsantallet
for første gang i flere år. Det har betydet, at
vi har haft nogle kampe, hvor der skulle pilles
1-2 spillere fra, da vi simpelthen har været for
mange til et hold. Det har også betydet at vores
rytme i nogle kampe er blevet brudt lidt pga.
udskiftninger for at få alle mand på banen.
Det var vigtigt for mig fra starten af sæsonen,
at få spilleglæden tilbage, men også at vi har
taget håndbolden seriøst og har arbejdet med
tingene på en ensartet måde. Samtidig med
seriøsiteten skal vi selvfølgelig også huske at
hygge os (og det gør vi), for det mener jeg
er specielt vigtigt i en lille klub som vores at
prioritere sammenholdet.
Første halvsæson gik rigtig godt, og vi endte på
en fortjent 3 plads. Her var vores stabilitet og
et højt bundniveau rigtig fint. Det gik desværre
ikke helt lige så godt i anden halvsæson, hvor vi
sluttede som nr. 6.

Vi havde nogle nøglekampe, hvor truppen var
afbudsramt, og det har vores bredde ikke været
stor nok til at kunne klare. Så i 3 af vores kampe
mod svage modstandere formåede vi ikke at
sætte point på kontoen.
Jeg vil dog fremhæve vores udekamp mod
Assens, som endte på 3 pladsen i rækken.
Den kamp spillede vi stort set fejlfrit og vandt
fortjent til stor frustration hos Assensspillerne,
som havde regnet med at slå os nemt i egen
hule.
Vi sluttede ikke sæsonen af, som jeg havde
håbet, men ellers har det været en fremragende
sæson, som giver begrundet tro på bedre tider
for håndbolden i Bøgebjerg IF. Og alt i alt synes
jeg, at der er rigtig mange positive ting at tage
med ind i den nye sæson.
Årets spiller blev efter afstemning fortjent
Robert Reinhold, som har været fast mand til
træning, og som har udviklet sit spil i positiv
retning igennem hele sæsonen. Robert udviser
også den rette holdånd og er en teamplayer.
Til sidst vil jeg gerne sende en stor tak til
spillerne for en god sæson og også en stor tak
til Mikkel Steffensen, som gør et kæmpe stykke
arbejde for at få klubben tilbage på sporet.
Venlig hilsen
Thomas Johnsen

Hele familiens Frisør
Tlf. 62 61 54 54

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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Bøgebjergskolen &
Bøgebjerg Børnehus
Tiden flyver afsted i forårsperioden, og der sker
rigtig mange spændende ting. Inden vi ser os
om er det sommer, og vi kan begynde at indstille
os på et nyt skoleår.
I den kommende tid arbejder vi videre med
planlægningen af det kommende skoleår og
sammenlægningen med Brahetrolleborg.
Det betyder, at vi laver forskellige arrangementer
sammen, vi skal bl.a. til Egeskov den 13. maj
og opleve haven og museet og have en fælles
oplevelse.
4. klasse har sammen med klasselærer + den
tilsvarende klasse på Brahetrolleborg Skole
været ved Ladbyskibet og fået en fantastisk
rundvisning og set og oplevet det nye
restaurerede museum.
Ladbyskibet - 4. klasses historie
Vi kørte fra Bøgebjergskolen hen til Brahetrolleborg Skole og tog 3. og 4. klasse med.
Da vi ankom til museet, stod der en guide og tog
imod os. Hun fortalte os, at de var i gang med en
kopi af Ladbyskibet og en kopi af Bayeuxtapetet,
som de kaldte Ladbytapetet. Hun fortalte os om
vikingetiden. Hun var selv arkæolog, og hun hed
Lene.
Vi gik ned i en kælder, der så vi Dødeskibet.
Det var et skib, som nogen havde lavet, fordi
de troede, at det kunne have set sådan ud. Så
gik vi ned til det rigtige skib. Der lå heste- og
hundeknogler i skibet, der havde også ligget en
mand, men han var stjålet.
Vi gik derefter ned i en kiosk og købte souvenirs,
og nogen prøvede en konkurrence, men vandt
en Thorshammer, og der slutter vores tur. Det
var en rigtig sjov tur.
Mathias og Thea. 4. klasse
Billedet herunder er fra 4. klasses tur til La dbyskibet
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Billedet herover er fra skolelørdagen, hvor et af
holdene er en tur forbi dommerne.

Sommerferien nærmer sig, og vi elsker at holde
traditioner i hævd, så naturligvis inviterer vi til
sommerfest med underholdning af eleverne og
helstegt pattegris torsdag d.25.juni, hvor alle
er hjertelig velkomne og vi sørger for mad og
drikke (for et rimeligt beløb).
I forbindelse med næste skoleår har vi fået
ansat 2 lærere fra Brahetrolleborg Skole – Rikke
og Sara, som der nok skal komme en nærmere
præsentation af i et senere blad.
Rikke har kompetancer bl.a. indenfor det
naturfaglige område og Sara bl.a. indenfor
dansk / humanistiske fag.
På billedet herunder er der et hold rundt på opgaver
til skolelørdagen.

På grund af tidlig juleferie skyldte vi en skoledag,
og den blev afholdt lørdag den 18. april, hvor
der var mødt rigtig mange forældre op.
Der var også et godt fremmøde fra Korinth,
og dagen forløb i strålende solskin med
morgensamling og faglige timer, efterfulgt af
stjerneløb for hele familien til stor fornøjelse og
morskab.
Et godt løb veltilrettelagt af 6. klasse.
Inden vi ser os om, er det sommerferie og et nyt
spændende skoleår venter.
Vi starter med alle at tage på lejrskole på
Nordlangeland, og håber på mindst lige så stor
tilslutning som tidligere.
Husk at sætte kryds i kalenderen d.25 -27.
august, hvor alle i skole og børnehave tager
afsted.
Alle forældre, der har lyst til at give en hånd
med og have en fantastisk oplevelse sammen
med os andre, er velkomne til at tage med.
Sidste år var vi heldige med vejret, men vi er
overbeviste om, at vejret er med os også i år.
Som tidligere år vil der være en mindre betaling
til forplejning.

Billederne her er fra skolelørdagen, som bød
på aktiviteter både i klasserne og efterfølgende
udendørs i hold på tværs af klasserne og sammen
med forældrene.

Børnetallet på skolen vil efter sommerferien
være ca.85. Det skal ses i lyset af, at det kun
dækker fra bh.kl. - 5. klasse. Så året efter vil
tallet givetvis stige til ca. 100.
Fra børnehaven:
Også i børnehaven er der fuldt knald på. Det
er hvert år helt fantastisk, når det bliver forår,
og det godt slidte vintertøj kan efterlades i
garderoben.
Ungerne nyder vores fantastiske legeplads,
hvor frugttræerne blomstrer og hvor der fra den
øverste bakke er søudsigt.
De ældste børnehavebørn er ved at træne til
den næste store begivenhed i deres liv, nemlig
skolestart.
Så de er på hyppige besøg i børnehaveklassen
og træner alle de aktiviteter, de får brug for at
kunne som kommende skolebørn.
Senere på året følger arrangementer for forældre
til de kommende børnehaveklassebørn, inklusive
de 4 børn, der kommer fra Korinth.
Og de yngste øver sig i alt det, man skal kunne
som børnehavebørn, godt hjulpet på vej af deres
hyppige besøg i børnehaven via dagplejen.
Så alt er trygt og overskueligt for alle!
Mange forårshilsner fra alle på Bøgebjergskolen
Gunild og Jørn
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Badminton
Forårstræning
Badmintonafdelingen
tilbyder
som
noget
nyt muskeltræning (styrke, kondition og
smidighed) med Line Rasmussen (PowerLine)
og gæsteinstruktør Brian Rasmussen.
Vi træner hver mandag fra kl. 17.45 – 18.45.
Første gang – mandag den 6. april, som
ovenikøbet var 2. påskedag - var vi 22 til
træning. Supergodt!

Thor Kortegaard Pedersen modtog klubbens
ungdoms-vandrepokal.

Der er også mulighed for, at både nye
spillere,
ungdomsspillere,
motionister
og
turneringsspillere kan få spillet noget badminton.
Vi spiller kampe med medspillere/modstandere
på ”kryds og tværs” hver mandag fra kl. 19.00
– 21.00.
Alle der har lyst kan være med for 20 kr. pr.
gang.
Her har vi også været oppe på 22 spillere
og dermed fyldt hal og fuld gang i alle
badmintonbanerne. Dejligt at se!

Følgende seniorspillere blev klubmestre:
Damedouble: Birgitte Grøndahl/
Susanne Schmidt Jensen
Herredouble: 1. Michael Jørgensen/Kurt Jensen
2. Jens Peter Ohlsen/Alf Lerche
Mixdouble:
1. Kirsten Moritzen/
Arne Hvidtfeldt
2. Susanne og Kurt Jensen

Klubmesterskab
Årets klubmestre blandt ungdomsspillerne blev:
Damesingle:
U9/U11:
1. Natalia Skov
2. Camilla Nicolajsen
U13/U15:
Nanna Fauerby Jensen
Herresingle:
U9/U11:
1. Anton Storkholm
2. Kasper Rasmussen
U13:
1. Jannick Skov
2. Jonas Svendsen
U15/U17/U19 Anders Fauerby Jensen
Damedouble:
U9/U11:
Camilla Nicolajsen/Natalia Skov
U13/U15
Nanna Fauerby Jensen/
Line Hanfgarn
Herredouble:
U9/U11:
Anton Storkholm/
Kasper Rasmussen
U13
Simon Svendsen/Jannick Skov
U15/U17/U19 Nicolai Kjær Jensen/
Anders Fauerby Jensen
Mixdouble:
U9/U11:
Cecilie Jensen/Kasper Rasmussen
U13/15/17/19 Nanna og Anders Fauerby Jensen
Der var medaljer til alle vinderne.

Vi havde igen i år modtaget fine præmier til
fordeling ved lodning i forbindelse med afslutning
og fællesspisning.
Præmierne var sponseret af Sporten Svendborg,
Murermester Palle Jensen, V. Åby A/S og RSL,
Odense.

Der var vin til vinderne. Skovgårdens træ, jord
og beton v/Bjarne Madsen havde sponseret
halvdelen af flaskerne.
Malene Damholt
vandrepokal.

modtog

klubbens

senior-

Badmintonudvalget
Charlotte Melgaard og Freddy Kjær Jensen
er indtrådt som nye medlemmer og udgør nu
badmintonudvalget sammen med Michael
Jørgensen og Kurt Jensen.
Flemming Hougaard, Hanne Borup og Susanne
Schmidt Jensen er trådt ud af udvalget.
Vi takker alle 3 for en stor indsats gennem deres
tid i udvalget.
Badmintonafdelingen ønsker alle en dejlig
sommer!
På badmintonudvalgets vegne
Kurt Jensen

Vær god ved dig selv!
Jeg tilbyder en blid og eﬀektiv
zoneterapiform kombineret med
massage – forkæl dig selv, så er du
klar til en travl hverdag.
Zoneterapi & Massage

Rolighedsvej 27, Vester Aaby · 6261 6727 · www.ullapoulsen.dk
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Pejrup Forsamlingshus
Brug forsamlingshuset
Vi minder om, at forsamlingshuset er til for alle
pejrupere, og I er meget velkomne til at lave
arrangementer eller komme med forslag.
Når der laves åbent arrangement for pejrup’ere,
er det gratis at bruge huset.
Kommende arrangementer:
Skt. Hans
Pejrup Landsby Orkester spiller.
Grillen står klar kl. 17.30 til fælles spisning af
medbragt mad.
Drikkelse kan købes til billige penge.
Fakkeloptog fra forsamlingshuset kl. 19.30 til
bålet, der tændes kl. 20.00.
Alle er velkomne!

Søndag den 1. marts var der håndarbejdsarrangement i Pejrup Forsamlingshus arrangeret af pejrup’ere, men åbent for alle med
interesse for håndarbejde og især patchwork.
Stofmøllen havde udstilling af stof, og salen i
forsamlingshuset var smukt dekoreret med
patchworkarbejder.
En dejlig dag!

Loppemarked
Lørdag den 19. september 2015 kl. 10-16.
Der stilles op fra kl. 8.
Stande (190x90) sælges til 100kr.
Bestyrelsen sælger drikkelse og kage.
Tilmelding senest den 4. september 2015 til:
Allan 58 26 50 53 og Susanne 30 33 89 45

Hilsen bestyrelsen
Billedet herunder er fra sidste års fakkeloptog til Skt.
Hans bålet.
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Gymnastik og Indoor Cycling
Så er gymnastiksæsonen færdig, og den blev
sluttet af med flagallé og gæster fra DGI’s junior
hold, som slog det hele i gang med en flot
opvisning.
Vi havde valgt at invitere alle idrætsgrene i
Bøgebjerg IF til at komme med et lille indslag.
Det var ikke alle der havde tiden, men der
var indslag fra Løb, Volley, Senioridræt og
Indoor cycling, som var på gulvet ind imellem
gymnastikkens egne hold, som også skal have
et skulder klap!
I gør det bare så fantastisk!
Vi havde også gæster fra Faaborg Karateskole,
de var rigtig gode, og der var både voksne og
børn på holdet.
Der var ca. 100 gæster til opvisningen, så vi har
nok været omkring 170 mennesker samlet til en
hyggelig opvisningseftermiddag

Billederne på disse sider er fra gymnastikopvisningen
den 8. april 2015 i Bøgebjerghallen.

Tak for denne sæson.
Gymnastikudvalget

Den NYE gymnastik sæson:
Vi kan allerede nu vise noget af det, der er på
plads.

OBS ! Alle kan deltage i dette tilbud:
Som jeg sagde til opvisningen så fortsætter
Zumba fitness og zumba i en kombination,
stadig frem til sommerferien.
Det er om torsdagen kl. 18.45 – 20.15.
Man får begge tilbud for kun 25 kr. pr. gang.
Man kan melde sig til på halbooking eller kontakt
Cathrine på. 24612622

På Bøgebjergskolen:
Tirsdag:
kl. 17.30-19.00
Parkour
Onsdag:
kl. 16.15-17.00
kl. 18.00-19.30
kl. 19.30-20.30

Supermænd og prinsesser
forældre/barn 2-5 år
Yoga
CrossGym

Torsdag:
kl. 18.00-19.30
kl. 19.30-21.00

Zumba /Zumba step
Herre gymnastik

I Bøgebjerghallen:
Torsdag: kl. ??
Spring fra 6 år og opefter.
det nøjagtige tidspunkt kender vi ikke endnu.
Men følg med på vores nye hjemmeside.
Håber I får en fantastisk sommer
Hilsen fra Gymnastikudvalget og instruktørerne.
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Løb
Så kom foråret, og vi er kommet godt i gang i
løbeklubben. Der er i år igen et godt fremmøde,
idet vi nu er 20 medlemmer, men der er stadig
plads til flere, så er der nogen, der har lyst, så
mød op!
Vi træner mandag og onsdag kl 17.00 fra
Bøgebjerghallen.

INDOOR CYCLING:
Vi cykler selvom solen er på himlen
prøv en gratis prøvetime!

kom og

Vi starter morgen- spinning om fredagen kl.
8.00 – 9.00 fra fredag den 8. maj.
Obs!
Pga. for få tilmeldinger på holdene onsdag aften
og søndag formiddag lukker vi desværre ned for
disse to hold.
For at sige det lige ud, er mandag- og torsdag
aften også i farezonen, men vi giver det en
chance frem til sommerferien. Vi instruktører
vil det rigtig gerne, men der skal opbakning til.
Derfor denne beslutning.
BADE KLUB
Vi starter også en bade- klub i gymnastik afd.
Jeg er vinterbader og Ulla min bademakker, vi
bader næsten hver dag ved Nab strand.
Hvis der er flere, der gerne vil prøve det
fantastiske i at bade om vinteren, eller når
vandet er helt klart og koldt, så er det nu man
skal starte.
Jeg kan have 4 i bilen og vil gerne hente.
Jeg er sikker på, at Ulla som bor i Vester Åby,
også vil hente nogen.
Så kan vi jo sige, at man lægger en 5 kr for
benzinen, eller vi snakker om det.
Man kan starte nu eller senere på året og så
fortsætte.
Lige nu er vandet omkring 7-8 grader
Meld dig til på poststeensen@gmail.com
du vil med. Man bliver afhængig

hvis

Begynderhold
5 km hold
10 km/ halvmaraton hold
Igen i år deltager vi i Svendborgløbet d. 6 maj.
Vi har indtil nu tilmeldt 18 fra løbeklubben. Det
er dejligt, at der er god opbakning.
Vel mødt
Løbeklubben

Vester Aaby Inst. Forretning

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

????????????????????????????????????????????
Men hvad skal vi kalde klubben? Kom med et
forslag på SMS 61167965 og vind en flaske vin.
Husk at skrive:
Badeklub xxxxxx navn og adresse
Sommer hilsen
Jette Steensen, Åstrup

Svendborgvej 331, 5600 Faaborg
Telefon 62 61 59 09
Fax
62 61 59 39
Mobil
21 45 28 59
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Dagplejen siden sidst
Så er påsken vel overstået, og vi har lavet
forskellige påsketing med dagplejebørnene.
I vores legestue lavede vi små skåle med karse,
som børnene fik med hjem og forhåbentligt
smagte på, da karsen kom op. For de smagte på
det, INDEN frøene kom i jorden.
I dagplejen har vi lavet et samarbejde med
børnehaven, der hedder ”åben låge dage”.
Det betyder, at vi 4 gange om året besøger
hinanden og finder på en aktivitet sammen.
Vi lagde ud den 14. april og inviterede de mindste
fra børnehaven i hallen, hvor vi sammen lavede
motorikbaner og et sansested, hvor vi tog sko
og strømper af og gik på forskelligt underlag og
fik massage med massagebolde.
Vi havde også et musikhjørne, hvor vi legede
forskellige sanglege.

Vi holder dagplejedag den 14. maj, hvor vi får
besøg af dagplejere og deres børn fra Horne og
Korinth.
Fra Ulbølle Idrætsefterskole får vi besøg af elver,
som kommer og laver motorik og leger sammen
med os.
Vi holder sankthansformiddag ved Abildhuset,
hvor vi håber på godt vejr, så vi kan grille pølser
og brød.
Selvom april kan være lunefuld, håber vi, at
flyverdragterne er pakket væk for denne gang.
Hilsen de 4 dagplejere fra Vester Aaby
Helle, Jytte, Pernille og Lene

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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Bøgebjergmessen for 2. gang
i Bøgebjerghallen
Der var igen i år Bøgebjerg Messe i
Bøgebjerghallen i Vester Åby søndag d. 8 marts
Arrangementet var i år for :
Erhvervsdrivende
Behandlere
Kunstnere
Foreninger
Dørene åbnede kl. 11 og messen lukkede kl. 16.
Ca. 300 gæster var forbi messen og gøre et godt
køb i en af de 41 stande, der var tilmeldt. Der
var stande fra Svendborg, Vester Skerninge,
Vester Åby, Åstrup og Katterød.
Tak for den flotte opbakning.
Jeg er god tilfreds med messen og jeg har taget
til efterretning, at der skal nogle flere ændringer
til inden næste års messe, som er den. 6 marts.
Vi bliver bedre og bedre til at arrangere messen,
og det er et rigtigt sjovt og spændende arbejde.

På billedet til venstre ses Bøgebjergskolens stand,
herover ses Kennet Krogh på hans stand, hvor han
bl.a. havde medbragt nogle vinduer.

Jeg håber vi ses til næste års Bøgebjerg Messe!
Den 6. marts 2016 kl. 11-16.
Tilmelding.
poststeensen@gmail.com
Priser for Erhvervsdrivende:
Stand 3x3
300 kr.
Med strøm
400 kr.
Pris for foreninger:
Stand 3x3 m 100 kr.
Med strøm
150 kr.
Jeg vil ønske jer alle en god sommer, og vi ses
til Bøgebjerg Messen 6 marts 2016
Jette Steensen
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Så skal vi snart til Bøgebjergfest ved Bøgebjerghallen igen
husk at vi har rykket festen - så sæt X i kalenderen

den 12. og 13. juni 2015
Her er programmet for årets Bøgebjergfest,
som vi håber I alle vil være med til at støtte
– som hjælper, sponsor, cykelrytter, deltager eller gæst :-)
Vi glæder os til at byde jer velkommen.

FREDAG den 12. juni:
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

ca. 16.00 - 18.00
18.00 - 19.00
18.00 - 19.00
19.15 - 20.15
20.00 - 22.00

Aktiviteter for børn og barnlige sjæle, arrangeret af Bøgebjergskolen
Fodboldkamp – Bøgebjerg IF mod ”overraskelsesgæsterne”
Fællesspisning i teltet v/hallen, arrangeret af Bøgebjergskolen
Stafetløb på ”Den Røde Tråd”
Volleystævne – Tilmelding til Camilla på tlf. 51 21 85 05

LØRDAG den 13. juni:
Kl. 9.00 - 10.00
Kl. 10.00 - 12.00
Kl. 11.00 - 12.00
Kl. 12.30 - 15.00
Kl. 13.00 - 14.30
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

14.00 - 16.00
15.00 - 16.00
15.45
16.00
19.00 - 01.00

Kl. 19.30

Gratis morgenbord – sponseret af Dagli’ Brugsen Vester Aaby
Miniput fodboldstævne
Sponsor Cykelløb – præmie for flest indkørte kroner og vandrepokal
til flest kørte km for voksne og børn
Turnering i Høvdingebold – Tilmelding til Camilla på tlf. 51 21 85 05
Børneloppemarked v/hallen – tag et tæppe med – få ryddet op på
børneværelset. Ingen tilmelding, bare kom… :-)
Motorcykler / Veteranbiler på p-pladsen
Chokoladekage konkurrence – Tilmelding til Pia på tlf. 60 17 06 30
Veterantraktorerne ankommer
Traktor-ringridning – Bøjden Ferguson Klub
Fællesspisning med helstegt pattegris og kæmpe tilbehørsbuffet,
arrangeret af Bøgebjerghallens Cafeteria.
Pris voksne 125,- kr. – Pris børn 50,- kr.
Musik og dans til fantastiske rytmer fra ”Deep Undercover”
Pris og præmieoverrækkelse fra cykelløb og høvdingebold

HELE OVERSKUDDET FRA BØGEBJERGFESTEN GÅR TIL
BØGEBJERG IDRÆTSFORENING - SÅ KOM OG STØT DEN GODE SAG
Der er begrænset antal billetter, så skynd dig at købe din billet.
Billetterne sælges i Dagli’ Brugsen Vester Aaby og i Bøgebjerghallens Cafeteria
På pladsen vil der være forskellige former for aktiviteter til underholdning.
Hoppeborgen og fiskedammen til de mindste
I ølvognen sælges: øl, vand, slik, chips, sandwich, skønne pandekager og dejlige grillpølser.
Afprøv dine balanceevner med en tur på segwaybanen!
Eller hvad med at forkæle dig selv med en prøvebehandling fra en af behandlerne i teltet?
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Aastrup Folkemindesamling

Det billede vi har valgt denne gang er fra
Dybskrog.
Det er ved det sydøstlige hjørne af Aastrup Sogn
ved Nakkebølle Fjord.
Billedet er taget for omkring 100 år siden.
Der ligger omkring 10 huse og beboerne har
ernæret sig som husmænd, fiskere og søfolk.
Flere har sejlet som kaptajner.
Stifteren af Illum Stormagasin i København
kommer også derfra.
Senere kom Sanatoriet til.
Det gav beskæftigelse til mange på egnen.
Først ved opførelsen i 1906-08 og senere ved
driften af stedet.
Årsagen til at vi har valgt et billede fra dette
område er at den årlige udflugt går til Dybskrog
og Nakkebølle Kr. Himmelfartsdag den 14. maj
kl. 13.30.
Her vil Finn Christoffersen vise rundt og fortælle
om husene og dem der har boet i dem.
Se programmet på Aastrup Folkemindesamlings
hjemmeside aastruparkiv.dk
I vinter har vi arbejdet med arkiv.dk.
Folk har været flinke til at låne os billeder til
skanning.
En del af dem har vi lagt ind på arkiv.dk og flere
vil blive lagt ind.
Vi vil gerne låne flere billeder til skanning eller
modtage som gave.
De vil blive opbevaret i syrefrit papir så de vil
kunne opbevares langt ud i fremtiden.
Vi har ikke hørt nyt om Aastrup Skole. Der er
meget stille deroppe.
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Vi har hørt, at biblioteket i Faaborg vil af med de
gamle aviser, fordi de vil bruge pladsen til noget
andet.
Byhistorisk Arkiv har ikke plads.
Vi har sagt, at der står en tom skole i Aastrup
med gode lokaler.
Der er plads til både aviser og et fjernarkiv for
Faaborg Byhistoriske Arkiv.
Næste åbningsdag er fredag d. 4. september.
Vi åbner gerne, hvis der er ønske om det i løbet
af sommeren.
Aastrup Folkemindesamling
Eskemosegyden 46, Aastrup
Aastruparkiv.dk

KIRKEBLAD
SOMMER 2015

VESTER AABY KIRKE

AASTRUP KIRKE

Grundlovsmøde

Et vingeslag helt uden lyd
en sommerfugls lavendelfryd,
den søger næring - søger liv
og bæres af sin gernings ”bliv” .
Et pinsebudskab til os kommer:

Konfirmander 2015
- Læs mere inde i bladet

Snart er det blomstertid og sommer.
Lad også vores vinger bæres,
og lad vort vintersind bortskæres
af Pinseånd og blomsterpragt,
af nådeordet Gud har sagt.

God sommer

Konfirmation

Vester Aaby kirke 19. april 2015

Konfirmandindskrivning
19. august kl. 17 til 19

Et nyt konfirmandhold begynder så småt at tage form.
Vi ved på nuværende tidspunkt ikke helt, hvordan
forløbet bliver, da Svendborg Kommune endnu ikke har
forhandlet færdig med præsterne angående tidspunkt for
konfirmationsforberedelse.
Men det ved vi forhåbentlig meget mere om, når vi inviterer
til konfirmandindskrivning onsdag den 19. august fra kl.
17 til 19. Her vil vi hygge i konfirmandstuen og snakke
om næste års forløb. Man er også velkommen, hvis man
kun kan være til stede en del af tiden. Og naturligvis kan
man også melde konfirmander til på andre tidpunkter.
Henvendelse kan altid ske i præstegården – også hvis man
har spørgsmål angående næste års konfirmation.
Og så ved jeg allerede, at der bliver planlagt konfirmationer
længere ud i tiden. Her følger derfor tidspunkterne for
konfirmationerne i de kommende år:
2016:

Vester Aaby 3. april
Aastrup 10. april

2017:

Aastrup 23. april
Vester Aaby 30. april

2018:

Vester Aaby 8. april
Aastrup 15. april

2019:

Aastrup 28. april
Vester Aaby 5. maj

Forreste række fra venstre:
Line Hanfgarn, Lærke Stampe, Agnete Johansen,
Mathilde Jensen, Alberte Madsen, Anne-Mette Jensen.
Bagerste række:
Philip Boock, Mikkel Bruus, David Petersen, Nikolai Jensen,
sognepræst Torkil Jensen.

Grundlovsmøde
Også i år holder vi Grundlovsmøde den 5. juni. Vi håber,
det også i år bliver så godt vejr, at vi kan fejre Grundloven
i præstegårdshaven. Programmet starter kl. 14.30 og efter
en kop kaffe giver vi ordet til årets taler. Det er gadepræst
Peder Thyssen, Odense, der til daglig har kontakt til de
mennesker, der lever på livets skyggesider. Hvad det har
med Grundloven at gøre, får vi et bud på.
Peder Thyssen, der også fungerer som præst ved Odense
Domkirke, vil ligeledes stå for den gudstjeneste, der vil
afslutte dagens program. Også den håber vi kan afholdes
i haven. Skulle vejret være imod os, vil dagens program
blive afviklet i henholdsvis konfirmandstue og kirke.

Gadepræst Peder Thyssen, Odense

Aftenudflugt

Friluftsgudstjeneste

18. juni - til en kirke i nærheden

2. pinsedag kl. 14 ved Nakkebølle Fjord

Vi tager arrangementets undertitel alvorligt i år, når vi besøger
Ulbølle kirke. Den må vist siges at være ”i nærheden”.
Menighedsrådsmedlem Birte Langelund vil fortælle om
kirken og svare på spørgsmål. Aftenen afsluttes med kaffe i
Øster Skerninge Forsamlingshus.
Der bliver afgang fra Aastrup Kirke kl. 19.00 og fra Vester
Aaby kirke kl. 19.05. Vi kører som sædvanlig i egne biler.
Har man brug for kørelejlighed, kan man henvende sig til
menighedsrådet.
Af hensyn til kaffebordet vil vi gerne bede om tilmelding til
denne aften. Tilmelding kan ske til menighedsrådet eller til
sognepræst Torkil Jensen senest den 16. juni.

Pinsen er kirkeårets sidste højtid. Og pinse er
sammenfletning af natur, Helligånd og sommer. Det kan
ikke siges smukkere end Grundtvig gør det i salmen ”I al
sin glans nu stråler solen” som vi naturligvis skal synge
Pinsedag i vore kirker.
Men fordi pinse nu en gang også er natur, er det blevet
tradition mange steder, at man markerer 2. pinsedag på en
anderledes måde.
Det vil vi også gøre i år ved at holde friluftsgudstjeneste
i parken til Skolen ved Nakkebølle Fjord – det tidligere
sanatorium. Vi siger tak til skolen, fordi vi kan være der.
Pinse er også for mange blevet en vandretid. Der arrangeres
hvert år pilgrimsvandringer i pinsen fra købstæderne langs
de fynske kyster ind til Domkirken i Odense.
For dem, der også gerne vil supplere pinsefrokosten med
lidt motion, har vi arrangeret en samlet gåtur til Nakkebølle.
Der bliver afgang fra Vester Aaby kirke kl. 12.30.

Prædiken Pinsedag 2014 over Johannesevangeliet kapitel 14 vers 15 til 21
Der er noget helt særligt ved at fejre pinse. For de fleste står
ferietiden for døren, og i haver og på marker er der fuld gang
i grokraften.
Pinsen er derfor også naturens fest. Det er, hvis vejret ellers er
til det på alle måder en ”vi-har-lyst-til-at-være-ude-fest.”
Derfor er der da heller ikke noget at sige til, at det er naturen,
der får lov til lægge symboler til pinsens under.
Det samles alt sammen i pinsesalmen over dem alle. Ja, nogle
vil næsten mene salmen over dem alle: Grundtvigs ”I al sin
glans nu stråler solen”.
Salmen er skrevet af en af de mest produktive danske
salmedigtere som et sandt potpourri af sommer, hjem, kirke.
Og Helligånd. Det tredje led i treenigheden, som er indholdet
af Pinsefesten.
Det fortælles om salmen ”I al sin glans”, at en svensk præst en
pinsedag var kommet ind i Trinitatis kirke i København – det er
den kirke, der er bygget sammen med Rundetårn. Han kendte
ikke salmen, men blev så overvældet af den, at han bagefter
gik grædende rundt i Kongens Have. Naturligvis ikke fordi
han var blevet ked ad det, men fordi han var så overvældet, så
rørt, at han slet, slet ikke kunne rumme det.
Og det er faktisk slet ikke det dårligste billede på, hvad pinse
er. Ikke, at vi behøver at komme til at græde for at forstå, hvad
pinse er naturligvis, men at vi i dag skal give os selv lov til
ikke at forstå det.
Og i stedet for bare lade os rive med. Som vi lader os rive med
af vejret på en smuk sommerdag.
Sådan skal vi lade os rive med af pinsens under.
Og få hjælp af pinsens salmer.

Og her har vi altså på dansk en salme, der næsten på
verdensplan er helt unik i sin sammenfletning af det forår og
den sommer, som vi holder så meget af og af alt det, som pinsen
er. Pinseliljer og nattergale svæver rundt imellem hinanden
sammen med svalende sommerluftninger og fredskov.
Sådan kommer det kristne budskab om nåde og fred fra Gud
helt ind under huden.
Lige der, hvor vi er.

Kirketider sommer 2015
Vester Aaby

Aastrup

Torsdag den 14. maj

Kristi Himmelfartsdag

Søndag den 17. maj

6.s.e.påske

Søndag den 24. maj

Pinsedag

Mandag den 25. maj

2. pinsedag

Søndag den 31. maj

Trinitatis

10.15

Fredag den

5. juni

Grundlovsdag

14.30 Grundlovsmøde*)

Ingen

Søndag den

7. juni

1.s.e.trin

Ingen

Ingen

Søndag den 14. juni

2.s.e.trin

9.00

10.15

Søndag den 21. juni

3.s.e.trin

Søndag den 28. juni

4.s.e.trin

9.00

10.15

Søndag den

5. juli

5.s.e.trin

10.15

9.00

Søndag den 12. juli

6.s.e.trin

9.00

10.15

Søndag den 19. juli

7.s.e.trin

10.15

9.00

Søndag den 26. juli

8.s.e.trin

Ingen

14.00 Ole Buhl Nielsen

Søndag den

2. august

9.s.e.trin

14.00 Ole Buhl Nielsen

Ingen

Søndag den

9. august

10.s.e.trin

Ingen

14.00 Ole Buhl Nielsen

Søndag den 16. august

11.s.e.trin

9.00

10.15

Søndag den 23. august

12.s.e.trin

10.15

9.00

Søndag den 30. august

13.s.e.trin

Ingen

6. september 14.s.e.trin

9.00

Søndag den

10.15

9.00

9.00

10.15

10.15

9.00
14.00 Friluftsgudstjeneste*)

14.00 Ole Buhl Nielsen

9.00

Ingen

14.00 Ole Buhl Nielsen
10.15

*) Se særlig omtale andet sted i bladet.
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”.
13.maj
17.juni (altergang)
Der er ikke gudstjeneste i juli
For udefra kommende deltagere koster kaffebordet kr. 30,00

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 holder friweekend 20.-21. juni
og ferie fra 20. juli til 10. august.
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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Butiksrådet informerer
Dagli’Brugsen deltog på den fine Bøgebjerg
Messe for første gang i år.
Det var en hyggelig dag med mange besøgende
på standen.
I anledning af COOP´s kampagne ”Sammen om
bedre mad” og Øko-mærkets 25-års jubilæum,
havde vi en konkurrence med, som mange
deltog i.
Præmien var et udpluk af nogle af de øko-varer,
som Brugsen forhandler.
Der blev snakket lystigt, og der var en hyggelig
stemning hele dagen.
Så kom foråret også til Vester Aaby, og dermed
var det også tid til årsmøde i Dagli’ Brugsen.
Igen i år blev det afholdt i Bøgebjerghallen,
hvor der - traditionen tro - blev serveret lækkert
smørrebrød, som Stig og Birgitte stod for.
Til kaffen blev vi forkælet med chokolade fra
Konnerup.
Efter de obligatoriske beretninger, havde vi besøg
af COOP-bank, der fortalte lidt om banken, og
der blev stillet mange interessante spørgsmål.
Desværre kom der ikke flere nye medlemmer i
Butiksbestyrelsen.
Hvis der skulle være nogle, der kunne tænke sig
at være en del af butiksbestyrelsesarbejdet, så
er det bare om at melde sig på banen - vi har
altid plads til flere.
Lørdag den 6. juni har vi igen loppemarked på
p-pladsen.
Tilmelding sker i butikken.
Igen i år håber vi at se rigtig mange stande og
glade kunder.
Så kommer der til at ske forandringer i vores
Brugs.
Gava har efter knap to år valgt at stoppe for
at søge nye udfordringer, og ikke mindst for at
prioritere sin familie.
Fra Butiksbestyrelsen skal lyde et stort held og
lykke med det nye, og vi ønsker det bedste for
ham og familien.

At give slip.
Jeg vil sige tak for handlen og snakken med
kunderne, som altid vil være det vigtigste for
mig.
Brugsen lever af at blive bakket lokalt op, og
som det ser ud, har Brugsen en sund økonomisk
fremgang, men behovet for opbakning vil altid
være der, når konkurrencen fra Svendborg og
Faaborg er stor.
De er måske ikke klar over det, men Lokalrådet
og Thorben Hansen har lært mig meget i den
tid, jeg har været i Brugsen.
Jeg har lært at se kærnen i, hvad det vil sige
at være lokal engageret, og hvad det vil sige at
have overblikket!
Som Thorben siger: ” Det eneste, der kommer
af sig selv, er lommeuld”
Det er ikke et job, men en livsstil at være uddeler
i Vester Åby, så derfor har det været svært at
give slip på noget, man elsker så meget.
Jeg giver slip for at få mere tid sammen med
familien.
Jeg vil gerne have lov til at takke af for en tid,
jeg aldrig vil glemme.
Venlig hilsen
Gava

Vi byder den nye uddeler velkommen, og håber
at han vil falde godt til og blive ligeså glad for
Brugsen og byen, som vi er.
Nyd foråret, pas godt på hinanden og på gensyn
i vores alle sammens Brugs –
På Butiksrådets vegne
Kamilla Lennartz
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Dagli’Brugsen
Dagli’Brugsen
Vester Aaby
Vester Aaby

Svendborgvej 419 · Tlf. 62 61 56 20
Svendborgvej 419 · Tlf. 62 61 56 20

Abildhuset
Åbent Hus fredag den 21. august 2015 fra kl.
14 til ?
Huset og de forskellige aktiviteter er åbne indtil
kl. 18, herefter grill - se nedenstående.
Aktiviteter:
Krolf - Petanque - Billard - Dart - Bordtennis Legepladsen - Kongespil - Sjippetov
Folkemindesamlingen åbnes på opfordring.
Udstilling af den lokale kunstmaler Harald
Madsen. (1894 – 1966)
Husets historie kort som opslag.
Foreningen har afholdt generalforsamling onsdag
den 15. april, med aflæggelse af beretning om
årets aktiviteter i foreningen.
Der var et pænt fremmøde og en rigtig god debat
omkring beretningen og de fremtidige visioner
for vort arbejde i hjertestarterforeningen.
Nogle af de punkter der blev berørt var
medlemspleje og fastholdelse af medlemmerne.
Uden medlemmer vil det ikke være muligt at
opretholde hjertestarterne i lokalområdet.
Ønsket om en hjertestarter ved Nab strand,
arbejdes der fortsat på bliver til virkelighed, når
økonomien er til det.
Medlemskontingent for 2015 kan indbetales på:
Reg: 0828 Konto: 0003330001
Mobilpay: 24 27 18 51
Årligt kontingent pr. Par:
150,- kr.
Årligt kontingent for Enlige: 100,- kr.
Sponsorindbetaling er også en mulighed, eks:
virksomheder m fl.
Der afholdes Hjertestarterkursus i oktober/
november 2015 for nye og opfølgende kursister.
Bestyrelsen er konstitueret som følger:
Merete Pedersen, Pejrup, formand
Morten Laursen, Åstrup, næstformand
Pia Kristensen V. Aaby, kasserer
Alice Pedersen V. Aaby, sekretær
Anders Hansen V. Aaby, menigt medlem

Eftermiddag:
Kaffe med Villy Annebergs
hjemmebag og småkager.
Pris 20 kr.

fortræffelige

Aften:
Grillen startes.
Der kan købes pølser og gode oksebøffer, salat
og flütes til grillmaden. Man griller SELV sin bøf
og pølse.
1. 1 oksebøf m. tilbehør 90 kr.
2. 1 stor pølse m. tilbehør 20 kr.
3. 1 flaske Bøgebjergvin eller hvidvin 80 kr.
4. Øl 10 kr.
5. Sodavand 10 kr.
Bindende tilmelding til aftenspisning nødvendig
til Connie Hede på 2241 5928 senest den 1.
august.
Vi glæder os til at se jer.
Med venlig hilsen
Abildhusets brugere:
Folkemindesamlingen
Pensionistforeningen
Hjertestarterforeningen
Lokalrådet

På gensyn til arbejdet i Hjertestarterforeningens
vigtige sag ” tag hånd om hinanden”.

23

24

Hvad sker der i kaffeklubberne.
I januar blev der i forbindelse med borgermødet
opstartet en række kaffeklubber/projektgrupper
i Bøgebjerg.
Siden da har grupperne arbejdet videre med
deres ideer, og her kan du se, hvad grupperne
fortalte om deres arbejde, da de mødtes i april.
Du kan også være med!
Den 21.maj inviterer vi til stormøde, hvor
grupperne vil fortælle mere, og hvor du kan
tilbyde din hjælp lige præcis der, hvor du
brænder for det.
Du kan også kontakte tovholderen for den
gruppe, du har lyst til at bidrage til.
Udvikling af aktiviteter omkring øhavsstien
og Svelmø
(Tovholder: Vicki Malmer, mail: vickigarner@
hotmail.com)
Der har været møde mellem folkene fra
Øhavsgruppen, lokalrådet og Trente Mølle vedr.
shelter, som skal opstilles ved Aastrup Skole.
Øhavsgruppen arbejder videre på det sammen
med Trente Mølle.
Aktivitetscenter
(Tovholder:
Marianne
Steffensen,
mail:
4msteffensen@mail.dk)
Gruppen
har
droppet
tankerne
om
aktivitetscenter omkring Jens Madsens gård (for
dyrt).
I stedet er gruppen landet på et projekt om
udendørsaktiviteter, eksempelvis øhop.
Gruppen har mange ideer om natur og vil gerne
koordinere indsatsen med Øhavssti-gruppen.
Gruppen får Vickis telefonnummer og vil
kontakte hende med henblik på samarbejde.
Jens Peter foreslår at de mødes med
Naturturisme. Det vil gruppen gerne. Jens Peter
vil arrangere et møde.
Sundhed i hallen
(Tovholder: Maja Castor, mail: majacastor@live.
dk)
Har opdelt sig i tre grupper:
Sundhed i hallen.
Ideer: Events med lokale sygeplejersker, tilbud
om sundhedstjek og lign. Foredrag om kost,
sundhed og motion. Udendørsidræt (ikke så
konkret endnu).
Motionscenter.
Oprindeligt startet af halbestyrelsen, som
har fået lavet en skitse med hjælp fra DGI.
Fritidskonsulent Theis Bavnhøj vil hjælpe dem
med fondssøgning.
Fællesarrangementer i hallen.

Fællesspisning, musikarrangementer, mv.
Planer om Hattefest for damer d 5/6 kl 19,00.
Opstarter fællesspisning i hallen fra september,
en hverdag, en gang om måneden. Tænker fra
kl 17.30 til kl ca. 19.00. Det bliver en fast dag nok tirsdag eller torsdag. Samarbejde med Stig
omkring maden.
Spisearrangement den 4/9, med musik og evt.
dans
De unge tilbage i hallen / aktiviteter i hele
byen
(Tovholder Mette Gerber Jensen, mail mette@
gerberjensen.dk)
Gruppen har mødtes et par gange og listet
ideerne fra mødet efter
1) “nemme at gå til” ideer.
sodavandsdiskotek i hallen
familiesport hvor man kommer flere
forskellige idrætsgrene igennem.
Gymnastikafdelingen vil oprette hold
efter sommerferien.
Spaghetti-kødsovs-fest - en lørdag
By-aktiviteten - ny aktivitet hver tirsdag aften i
sommeren, fx spille krolf, fange krabber, spille
rundbold, cykle, etc. Bliver lagt på Facebook
ugen før.
2) “gode ideer hvor der ikke lige er en ejer”
Julemandsarrangement - evt med
spejderne
LAN-party i hallen
Strandtur til Nab, evt med naturvejleder
for voksne og børn.
Fisketur - leje en fiskekutter
3) “store arrangementer som kræver mere
planlægning”
Familielejr - leje en hytte
Masterchef for børn i skolekøkkenet
Motionsbanko som i Diernæs
Sæbekasseløb
Har tænkt det simpelt uden for stor økonomi.
Vil gerne “sælge” nogen af aktiviteterne på
mødet den 21.maj, hvis nogen vil tage ejerskab
herfor.
Byfornyelse og forskønnelse
(Tovholder: Connie Hede, mail: hedeconnie@
gmail.com)
Kører også i lokalrådsregi.
Er i gang med at lave en folder sammen
med de fem andre maritime lokalråd godt at høre om deres problematikker kan søge fælles finansiering.
Har allerede udpeget nedrivningsparate
boliger, har kontaktet kommunen (for et
års tid siden), men fået at vide, at der
ikke var penge til området. Renovering
og nedrivning er langsommeligt!
Forskønnelse - især den rekreative plads.
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Byport mod Aastrup har fået et hak og
stensætninger mod Gundestrupvej er
ved at falde ned.
Vil gerne plante under byskilte, men
mangler nogen der vil vedligeholde det.
Har også et projekt med at få lavet
cykelsti fra efter Nab til Ulbølle (bruge
den gamle jernbanebro), bl.a. fordi det
er farligt at cykle gennem ådalen.
Belysning på fugl ved rekreativt område
- vil søge landdistriktspuljen.
Kortlægning af gang og cykelruter
(Tovholder: Birthe Tommerup, mail: bsto@mail.
dk)
Gruppen vil lave flere forskellige ruter, bl.a.
en længere rute op om Brahetrolleborg og
Holstenshus.
Den afmærker ruterne på kort med længder,
mv, så de er mere tilgængelige.
Der er både ruter på asfalt, skov og kirkestier og der er sikkert mange der ikke kender dem.
Gruppen vil rigtig gerne have nogen med
interesse for mountainbikes med, måske kan
man på sigt lave noget med udgangspunkt i
hallen (fx vaskeplads til mountainbike). Har
to steder i nærheden, der vil være oplagt til
mountainbike.
Gruppen har holdt tre møder og kørt ruterne
igennem og målt op.
Overvejer navnet “Bøgebjerg ledetråd”
Kortene over ruterne skal være i hallen, så man
kan hente dem der.
Støttegruppe for kulturelle tiltag
(Tovholder:
Ingrid
Thyssen,
mail:
ingridthyssen64@gmail.com)
Har holdt tre møder, arbejder både med konkrete
tiltag og mere abstrakte ting
Pastagudstjeneste og babysalmesang.
Talt med præsten, som er meget positiv.
Har et større opland nu, hvor Korinth
skole lukker og mener godt, at man kan
tiltrække folk langvejs fra til salmesang
- dette kræver dog en organist, der
har en uddannelse. Tager det op med
menighedsrådet i juni.
Pastagudstjeneste mere enkelt, sættes
nok i gang snart
Kor. Præstens kone Ida, har et kor i
Krarup - er hun interesseret i at starte
noget op eller kender hun nogen, der
kan? Kan evt gøres 6-8 gange årligt eller
i samarbejde med AOF. Nogle korledere
er også ulønnede.
Opgave- og resursebank - en ide at bruge
lokalrådets hjemmeside til at efterlyse og
tilbyde resurser. Evt med udgangspunkt i
amerikansk volunteer shop.
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Skak-klub for voksne
Dilettant eller revy
Fællessang
findes
allerede
i
pensionistforeningen. Men evt noget
mere moderne, fx involvere Kaare
Linnebjerg.
Fortællecafe med gode historier
Eventgruppen
(Tovholder: Halldor Sørensen, mail: hgs@
vesteraabymail.dk)
Lystfiskeri. Halldor har efterlyst folk til
fiskefestival - afhænger af, at en forening
kommer op at stå. Der er god opbakning
til foreningen, men Halldor har brug for,
at andre er styrende på det.
Turisme og lystfiskeri. Møde med Jan
Villebro på Svelmø - stort fiskepotentiale kan også markedsføres syd for grænsen.
Gode overnatningspladser: Jan Villebro,
Trente Mølle, Nakkebølle.
Kitesurfing-festival. Har ikke fundet
nogen, der vil stå for det. Svært at lave
en festival, for man ved ikke, hvordan
vejret er den dag.
Ballonture - vi skal have en ballonskipper
til byen, som et par gange om året
tilbyder en tur herfra til Langeland.
Remote Control-festival for fjernstyrede
biler, skibe, flyvemaskiner - der er ikke
nogen, der er bidt på ideen endnu.
Fotografiudstillinger
med
lokale
kunstnere
Karneval for voksne i forbindelse med
fastelavn
Juletræsfest i hallen
Musikalsk temaaften. Hvordan sikrer
man at det løber økonomisk rundt?
21.august grillaften i Abildhuset - her
kommer der også et orkester, nok
folkemusik.
Aktiviteter for børn
(Tovholder: Claus Juul
gladejuul@gmail.com)

Jørgensen.

Fælles
”fodslaw”
i
Bøgebjerg
sammenkøring af alle væresteder
(Tovholder: Pia Skov, tlf. 60170630)

Mail:
–

Erhvervsgruppen
(Tovholder:
Mads
Steffensen,
mail:
4msteffensen@mail.dk)
Har holdt et enkelt møde, men har svært ved
at finde ud af, hvad den skal gribe i. Har vi de
rigtige medlemmer med?
Tovholder er på ferie og brugsuddeleren har fået
andet job. Vil gerne have et møde med Tyge,
står på stand by indtil det er sket. De aftaler
mødedato med Tyge.

Bøgebjerg Lokalråd
Lokalrådet har i den seneste periode bl.a.
arbejdet med:
I forbindelse med Øhavsbasen v. Bittenhus har
vi haft kontakt med naturvejleder Leif Sørensen,
Trente Mølle med forslag om en shelterplacering.
Leif Sørensen, som samarbejder med Naturturisme meddelte, at Naturturisme har fået fuld
rettighed til at disponere over shelteren ved
Sanatoriet.
Han efterlyste en shelterplads i Åstrup.
Lokalrådet har derfor foreslået en plads ved
Åstrup skole, som ligger ca. 10 minutter fra
øhavsstien.
Der er halvmåneformet bålhytte, bålplads og
legeplads.
Desuden vil der være adgang til toiletter fra
skolegården.
Vi havde et møde ved skolen torsdag den 26 feb.

Flag Allé

Et smukt og dejligt syn
i vores lokalsamfund!

Med deltagelse af Jan Jeppesen fra kommunen,
som låste op, Leif Sørensen fra Trente Mølle,
Kisser, Connie og Halldor fra lokalrådet, Vicki og
Frans fra øhavsgruppen, samt bestyrelsen fra
folkemindesamlingen.
Leif Sørensen arbejder videre med sagen i
forhold til tilladelser fra kommunen, og vi bliver
orienteret, når der sker noget.
Vi kæmper også for, at folkemindesamlingen kan
forblive på Åstrup Skole efter skolens lukning.
Vi har hørt, at man i Fåborg mangler plads
til visse arkivalier, og i samarbejder med
bestyrelsen arbejder vi på, at få Arkivsamvirke
til at oprette fjernarkiv i Åstrup.
Hvis det lykkes, vil det forbedre mulighederne
for, at Åstrup Folkemindesamling kan forblive på
skolen.
Abildhusets brugere har haft fællesmøde.
Vi aftalte forskelligt ang. huset. Bl.a. vil vi
kontakte kommunens bygningsansvarlige og
forhøre, om vi må fjerne væggen mellem de to
fællesrum, og erstatte den med en foldedør.
Lokalerne vil så fremstå bedre, idet de kan
benyttes som et helt lokale eller deles op, så der
kan være to arrangementer.
Vi blev også enige om et åbent-hus arrangement
i august, som annonceres her i bladet.
I forbindelse med Sct. Hans Pladsen har vi søgt
yderligere midler fra Landdistriktspuljen til at
færdiggøre arealet med græs i første omgang.
Vi opfordrer folk til IKKE at bruge pladsen til
affald og grene.
Alt hvad der er smidt derhenne, skal vi fjerne
igen, når vi skal videre.
Det er SURT!

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)

Lokalrådets bestyrelse 2015.
Efter generalforsamlingen den 25. marts
konstituerede bestyrelsen sig med det samme:
Connie Hede som formand
Kirsten Simonsen som næstformand
Niels Moritzen fortsætter som kasserer
Lena Frederiksen bestyrelsesmedlem
Lars Biilmann bestyrelsesmedlem
Charlotte Pedersen bestyrelsesmedlem

Vester Aaby Vandværk
www.vesteraaby-vand.dk
info@vesteraaby-vand.dk
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BIERFEST

En flot tradition for Bierfest er skudt i gang
Det var noget af en fest - tør jeg godt sige!
Sikken en fest!

stablen. Det er der ingen forening i Danmark
der har gjort før!

621 betalende gæster var mødt op til vores
første Bierfest, men bestemt ikke den sidste.
Ældre som unge havde taget mod til sig og var
udklædt, hvilket lige gav stemningen et lille
skub i den rigtige retning.
Selv om jeg nok også tør sige, at det gjorde
musikken en hel del til!
Alt det orkesteret Top Seven gjorde for at skabe
den rigtige stemning, var der ingen der kunne
have gjort efter.
Det var et brag af en fest, med rigtig mange
glade gæster, og ikke mindst et træt og stolt
udvalg, som havde arbejdet spændt på denne
fest - på rekordtid.
Kun 3 måneder fra aftalen var lavet med
Vollstedt Gruppen, til selve festen skulle løbe af

Der blev drukket ca. 2,41 liter øl i gennemsnit
pr. gæst.
Jeg selv drikker ikke øl, og jeg kender flere, som
heller ikke gør, så der må være nogen, som fik
en del mere end de 2,41 liter…..
Billetterne til den kommende Bierfest bliver sat
til salg i den kommende uge - fra skrivende
stund.
Deltagerne til dette års Bierfest er sikret billet til
næste års fest, hvis de rettidigt husker at betale
til deres ambassadør. Disse kontakter jer, og de
billetter, som ikke er solgt, vil blive udbudt til
andre, der skulle have lyst til at være med til en
fest, der er så unik, at man ikke kan genfortælle
den.

Bierfest 2016 - Skærtorsdag den 24. marts
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
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Fodbold
Så er vi godt i gang med udendørs-sæsonen.
Vi fik skaffet en træner til vores herre serie 5
hold, som er Michael Jørgensen. En del ”gamle”
og også nye ansigter er kommet til klubben,
hvilket er rigtig lækkert at se. Men gemmer der
sig flere derude som har lyst til at spille med, så
træner de tirsdag og torsdag fra 18.30 til 20.00.
Herrerne lagde ud med at spille deres pokal
kamp, hvor de var så uheldige, at lægge
ud med at møde Horne serie 2 og desværre
tabte kampen 1-6. De er også godt i gang
med deres herre serie 5 kampe, men har
desværre tabt deres to første kampe.
Trods nederlag er herrerne så heldige, at de har
super god opbakning til deres kampe, hvilket de
håber på fortsætter.
Børnene er også godt i gang, nye ansigter er
kommet til i år, hvilket er rigtigt dejligt at se. De
har været til et stævne, hvor de desværre tabte
deres kampe. Børnene har hjemmestævne
søndag den 17. maj kl. 10.00, så hvis I har lyst
- så kig forbi og bak vores børn op!
På billederne herover ses øverst Herrer holdet
og nederst børneholdet.

Med venlig hilsen
Fodbold bestyrelsen

Alt i det nyeste udstyr
Reparation af alle bilmærker

☎ 6224 4004

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

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

Varmepumper · Ventilationsanlæg · Klima- & køleanlæg
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Vester Aaby Pejrup - Aastrup
Pensionistforening
Kommende aktiviteter:
Sangaften Abildhuset
hver den 1. mandag i måneden kl. 19.00 ca.21.00,
hvor dem der lyst til at synge kan komme og
tralle det bedste de har lært
Stolegymmastik i Lysbjergparken
hver mandag kl. 14.00 - 15.00
Gåtur fra Abildhuset
Onsdag kl. 9.30 - HUSK en kop, da der efter
gåturen er der kaffe i Abildhuset.
Krolf på plænen ved Abildhuset
Hver tirsdag og torsdag kl. 14.00 - 16.30 og
søndag kl. 10.00 - 11.30.

EGNSFEST
lørdag, den 31. oktober 2015

Bankospil i Bøgebjerghallen
hver onsdag kl. 19.00.
Der er gratis kaffe - husk kop.

KANDIS bliver omdrejningspunktet for årets
egnsfest, hvor forberedelserne allerede er i
gang.

Alle er velkomne til vores aktiviteter

I Bøgebladet i august vil der være indlæg om
festen, bl.a. vedr. salg af billetter og andre
praktiske områder.

M.V.H Pensionistforeningen
Ole 61162767

Nye medlemmer til egnsfestudvalget.
Som omtalt i tidligere numre af Bøgebladet
søges nye og gerne yngre medlemmer til
egnsfestudvalget.
Har du lyst til at være med til at planlægge
fremtidige egnsfester, hører vi gerne fra dig.
Kontakt Ruth, Ib eller Marianne.
Venlig hilsen
Egnsfestudvalget
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Bøgebjerg
Efterårscamp 2015
Vi er i øjeblikket i fuld gang med forberedelserne til Bøgebjerg Efterårscamp 2015.
Så hvis du er mellem 9 og 15 år og har lyst
til at være aktiv, dyrke sport og møde nye
venner, så reservér allerede nu de fire første
dage i efterårsferien til denne camp.
I år vil der være mulighed for at tage hjem
og overnatte, hvis det ønskes.
På gensyn
Katrine og Hanne Borup

Bøgebjerghallens
Bestyrelse
Siden sidst…

Bøgebjerghallens
bestyrelse
har
fået
afholdt generalforsamling og med et større
fremmøde end der plejer, hvilket bestyrelsen
selvfølgelig er rigtig glade for.
Tina Thorsing gik af efter mange år som
kasserer, og bestyrelsen vil endnu engang
sige tusind tak for indsatsen gennem årene.
Tinas efterfølger er Michael Jørgensen, og
han er kommet godt i gang med arbejdet.
Desuden vil jeg gøre opmærksom på, at
Hallens bestyrelse er kommet på Bøgebjerg
IF´s nye hjemmeside.
Så hvis du er nysgerrig efter hvad bestyrelsen
arbejder med så kig forbi, der vil blive lagt
forskellige ting op, bl.a. om det nye byggeri
som Hallen arbejder på at få realiseret.

”BY AKTIVITETEN ”
Som et udspring fra borgermødet i januar,
starter én af kaffeklubberne nu ”BY
AKTIVITETEN ” op i et samarbejde med
senioridræt og volley.
Fra tirsdag den 26. maj mødes alle aktive
(børn, forældre, bedsteforældre) til fælles
motion på plænen bag skolen ved beach volley
banerne.
Vi starter kl. 18.30 og hygger os så i ca. 1 1½ time inden vores veje skilles igen!
Vi vil i sommerens løb prøve mange forskellige
motionsformer, som f.eks. rundbold, ringo,
beach-volley, gåtur til Pejrup, fodbold,
ståtrold, stafet på ”den røde tråd” og meget
meget mere.
Det koster intet, og der er ingen tilmelding.
Aktiviteterne er for alle i alle aldre. Du/I møder
bare op!
Læs mere på facebook-siden ”Vester Aaby”, i
hallen, eller på skoleintra, hvor vi hver fredag
vil løfte sløret for den kommende tirsdags
aktiviteter.
Projektgruppen ”Aktiviteter i hele byen”
Mette Gerber Jensen

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

Michal Bang Sørensen, formand

31

Bøjden Ferguson Klub
Bøjden Ferguson klub afholdt pløje-dag på
Strandvejen 85, den 18. april 2015.
Solen skinnede flot over marken, hvor de 24
traktorfører arbejdede med deres plove.

Desuden skal der også lyde en stor tak til
Morten Slagter som leverede rullepølse til
morgenmaden, og Gundestrup mejeri som
leverede ost.

Det blev et flot resultat, som fremstod til slut.

Klubben takker for en god og dejlig dag, håber
at se jer igen til næste år.

Der var pænt fremmøde af tilskuere, som gjorde
dagen festlig og sjov, mange tak for det.

På klubbens vegne
Berit Joan Madsen
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Vester Aaby Sogns Folkemindesamling
Foreningen holdt den årlige generalforsamling
tirsdag den 4. februar 2015, hvor 25 personer
var mødt op.
Der var genvalg til Anders Hansen og Villy
Anneberg. Ligeledes genvalg til suppleanter og
revisor.
Det havde været et godt år for foreningen,
takket være de mange nye medlemmer, efter
opfordring fra den udsendte folder i maj måned
2014, der havde meldte sig ind.
Mange tak for det.
Alle medlemmer får 2 gange om året et lille
blad, der orienterer, hvad der sker i foreningen
fra gang til gang.
Efter den gratis kaffe/the viste vi først de 50
fotos af Harald Madsen malerier, vi har haft fra
udstillingen i 1996.
Derefter viste vi de seneste 80 fotos af Harald
Madsen, der var strømmet ind på vores mail
adresse i januar måned, efter opfordring fra
mund til mund metoden og fra Bøgebladets
februar udgave.
Et enkelt eksempel:
Et synligt bevis på det var, at et ægtepar fra
Kiel ved at søge på navnet Harald Madsen, kom
ind på Bøgebladet og nedskrev ordret, hvad
undertegnede havde efterlyst der.
De skrev, de var ikke sydfynboere.
De var kun tyskere, der elskede vort sydfynske
landskab og gerne ville bidrage med et foto.
De var i besiddelse af et Harald Madsen maleri
fra Skovfogedhuset her ved Nakkebølle Fjord.
De skrev, at de havde sejlet i over 40 år meget
i det sydfynske øhav, og havde på et tidspunkt
købt dette maleri.
De var engang kørt på cykel fra Faaborg over
Pipstorn og ville vise maleriet til ejerne af
skovfogedhuset.
Men der boede ikke nogen på det tidspunkt, og
huset var under renovering.
Dette foto af maleriet har de nu sendt her til
arkivet.

Vi havde ligesom sidste år 2 stande til Bøgebjerg
messe.
Den blev flittigt besøgt og flere købte vore
sognefilm.
Vi affotograferede alle standene fra messen,
samt indsamlede visitkort og andet fra alle.
Det vil indgå i arkivets samlede materiale.
Det der sker lige nu, kan være historie om f.eks.
5 år.
Det er hele kernen, hele formålet med foreningen
her, at bevare for eftertiden, det der var sket
tidligere.
Det har vi i den seneste tid fået mange synlige
beviser på.
Mange har henvendt sig, netop for at finde
noget fra måske ens barndom her og også finde
oplysninger om slægtninge, der har boet her i
sognet.
Vi hjælper så godt vi kan, men vi har som
bekendt kun det, andre har indleveret.
1.suppleant Jørgen Gundertofte er indtrådt
som afløser for Lajla Biil, der ønskede nogle
måneders pause hjemme.
Anders og Jørgen har påtaget sig ansvaret for
den kommende hjemmeside, der er på begynder
stadiet.
Vi gør nu også brug af de 3 info skærme, der er
opsat i byen.
Vi vil fortsat gerne have endnu flere medlemmer
til foreningen.
Det koster 25 kr. pr. person pr. år.
Beløbet kan indbetales på foreningens konto:
Sparekassen Fyn 0828 8030205724 eller på
mobile-pay 2037-9531
Så leverer vi hurtigst muligt et medlemskort og
det halvårlige medlemsblad.
På bestyrelsens vegne
Gerda Nielsen, Kasserer og arkivleder

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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Vester Aaby af igår

B 257

Svendborgvej 421. Foto fra 1935.
Cykelhandler Ole Olesen med udstillingslokaler,
værksted og privatbolig.
Huset blev revet ned i 1964.

Vester Aaby Folkemindesamling
Præstegårdsvej 12, Vester Aaby
Åbent kl. 10-12 den 1. lørdag i hver
måned, dog ikke i juli og august.

STARK Faaborg
/ZCPSHWFKt'ÌCPSHt5MG

PROFIL OPTIK, MELLEMGADE 3, 5600 FAABORG, TLF. 62 61 14 10 - PROFILOPTIK.DK
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BØGEBJERG IDRÆTSFORENING
www.boegebjerg-if.dk
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:
??, badminton,
Camilla Christensen, fodbold,
51 21 85 05, mille.j.c@hotmail.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

Bøgebladet Udgives af Bøgebjerg Idrætsforening
Trykkeri
EP Grafisk
Bøgebladet:
Deadline
22.07.2015
21.10.2015

Udkommer
Medio august 2015
Medio november 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
51 35 50 62, sponsor@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.
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KALENDERSIDEN
MAJ

Fast hver uge:

23.06.2015
Skt. Hans i Dagplejen
Abildhuset

17.05.2015 kl. 10.00
Fodbold - Børn
Hjemmestævne

Bøgebjerg Idrætsforening:
Beachvolley (-juli)
Tirsdag kl. 18
Beach-banerne bag skolen/hallen

23.06.2015 kl. 17.30
Skt. Hans arrangement
Pejrup Forsamlingshus

18.05.2015
Tilmeldingsfrist til
Stormøde den 21.05.2015

Fodbold (-juli)
Tirsdag kl. 17-18 U5-U10
Mandag kl. 18.30 Herrer Senior
Onsdag kl. 18.30 Herrer Senior
Plænen v/Bøgebjerghallen

23.06.2015 kl. ??
Skt. Hans arrangement
Krage Sø Spejdergruppe

21.05.2015 kl. 18 - 21.30
Stormøde
Bøgebjerghallen

24.06.2015 kl. 19
Lokalrådsmøde
Præstegårdsvej 12

25.05.2015 kl. 14.00
Friluftsgudstjeneste
Ved Nakkebølle Fjord

Løb (-juli)
Mandag og onsdag kl. 17
Mødested v/Bøgebjerghallen

25.06.2015
Sommerfest
Bøgebjergskolen

26.05.2015 kl. 18.30
”BY AKTIVITETEN”
Opstart Plænen v/Skolen

Muskeltræning (-juli)
Mandag kl. 17.45 - 18.45
Bøgebjerghallen

JULI

AUGUST

Spinning (-juli)
Mandag kl. 8 - 9
Mandag kl. 19.30-20.30
Tirsdag kl. 17 - 18
Onsdag kl. 8 - 9
Torsdag kl. 18 - 19
Fredag kl. 8 - 9
Bøgebjerghallen

01.08.2015
Tilmeldingsfrist til
Åbent hus - Abildhuset

Zumba / Fitness (-juli)
Torsdag kl. 18.45 - 20.15
Bøgebjerghallen

03.08.2015 kl. 19 - 21
Psnsionistforeningen - Sangaften
Præstegårdsvej 12

”BY AKTIVITETEN”
Tirsdag kl. 18.30
Plænen bag skolen

19.08.2015 kl. 17 - 19
Konfirmandindskrivning
Præstegården

Pesionistforeningen:
Stolegymnastik (-juli)
Mandag kl. 14
Lysbjergparken

28.05.2015 kl. 19
Lokalrådsmøde
Præstegårdsvej 12

22.07.2015
DEADLINE
BØGEBLADET

JUNI
01.06.2015 kl. 19 - 21
Psnsionistforeningen - Sangaften
Præstegårdsvej 12
05.06.2015 kl. 14.30
Grundlovsmøde
Præstegårdshaven
06.06.2015 kl. 10 - 12
Folkemindesamlingen V. Aaby
Præstegårdsvej 12
06.06.2015
Loppemarked
P-pladsen v/Dagli’Brugsen
12. og 13.06.2015
Bøgebjergfesten
Se inde i Bladet

21.08.2015 kl. 14 - ?
Åbent hus - Abildhuset
Præstegårdsvej 12

Gåtur
Onsdag kl. 9.30
mødested Abildhuset

25.-27.08.2015
Lejrskole på Nordlangeland
Bøgebjergskolen

18.06.2015 kl. 19.00
Udflugt til Ulbølle Kirke
Mødested ved kirkerne

Krolf v/Abildhuset
Tirsdag kl. 14 - 16.30
Søndag kl. 10 - 11.30

26.08.2015 kl. 19
Lokalrådsmøde
Præstegårdsvej 12

Banko
Onsdag kl. 19.00
Bøgebjerghallen

HUSK at følge med på
Lokale hjemmesider:

FACEBOOK grupper:

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

Bøgebjerg IF
Bøgebjergfesten
Bøgebjerghallens Cafeteria
Onsdagscafe i Dimseriet
Pejrup.dk
Pejrup Forsamlingshus
Vester Aaby
Aastrup en landsby på sydfyn før og nu

