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Bøgebjerg Idrætsforening
Endelig kom sommeren til os…
Det har taget lang tid med det kolde forår, og
ikke mindst en smule vådt.
Foråret har bedrevet lidt af hvert.
Først havde vi den lidt turbulente generalforsamling, hvor både jeg og Freddy Kjær Jensen
stillede op. Da vi fik et lige antal stemmer til både
Freddy og jeg, blev der afholdt en ekstraordinær
generalforsamling en måned senere, hvor det
skulle afgøres hvem af os, der skulle være
Bøgebjerg Idrætsforenings formand.
Freddy valgte dog at trække sit kandidatur tilbage
inden den ekstraordinære generalforsamling.
Jeg blev derfor valgt til fortsat at være
foreningens formand, hvilket jeg vil gøre mit
bedste for at varetage, ligesom jeg har gjort de
øvrige år, hvor jeg har været formand.
Dog er både jeg og bestyrelsen opmærksomme
på, at der har været ønske om en anden formand.
Den kommende sæson for vinteren ligger os
nær, og jeg vil stærkt opfordre til at læse i
Bøgebladet, hvornår de forskellige idrætsgrene
starter og med hvilke hold.
Det vil som noget nyt være muligt at have et
multikontingent, hvilket betyder, at det er muligt
at gå til flere idrætsgrene, hvor man betaler 1
gang om måneden.
Der kommer meget mere på hjemmesiden
www.boegebjerg-if.dk, hvor der også hele
tiden vil være opdateringer om, hvad der sker
i foreningen.

foreningen, skal du blot kontakte mig, og jeg
sætter dig på vores liste.
Også selv om du ikke er aktiv medlem i
foreningen, så er du altid velkommen.
Billetter til vores kommende 2 store fester
er til salg nu.
Først til Egnsfesten som finder sted den sidste
lørdag i oktober, hvor musikken leveres af Kandis.
Dette er et band der trækker folk udenfor vores
lokalområde, så vil du sikre dig en billet, så køb
den straks - ved Marianne Steffensen eller ved
Stig i hallen
Det samme gælder billetterne til Bierfesten den
24. marts 2016. Det kan virke som om der
er længe til, og det er der da også, men jeg
kan dog oplyse, at nogle af bordene allerede er
udsolgt. De, der havde billet i 2015, skal skynde
sig at kontakte den de købte billetten af sidst,
da de resterende billetter vil blive sat til salg til
alle 1. september. Billetter kan også købes af
mig på tlf. 24 20 54 93.
Nyd sommeren og glæd jer til den kommende
vintersæson.
Hilsen
Britt Christoffersen

Måltavle til Bøgebjerghallen.
Vores sponsorudvalg har lavet aftale med
Sparekassen Fyn om et sponsorat, svarende
til køb og opsætning af ny måltavle til
Bøgebjerghallen. Måltavlen bliver opsat inden
vintersæsonen går i gang.
Oplevelsesløb i Holstenshusskoven.
Den 29. august vil foreningen være en del af
oplevelsesløbet i Holstenshusskoven i tæt
samarbejde med DGI.
Der vil være frivillige, som hjælper med at finde
veje, give frugt og ikke mindst noget at drikke.
Vi glæder os til det nye samarbejde, og ikke
mindst den nye mulighed for at tjene lidt penge
til foreningen.
Jeg er ikke selv til stede under løbet, da
Bøgebjerg If denne dag også er ude som frivillige
til Comedy festivalen i Aarhus, hvor vi er crew
og har hjulpet til de sidste år.
Skulle du sidde og få lyst til at deltage i noget
af det frivillige arbejde, vi laver uden for
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Multikontingent i Bøgebjerg IF
giver mere idræt for pengene
I Bøgebjerg IF er det i øjeblikket muligt at dyrke
følgende idrætsgrene: Badminton, skumtennis,
fodbold, håndbold, volleyball, indoor cycling,
parcour, løb, senioridræt,
yoga, zumba og
forskellige gymnastikhold.
Hidtil har man i foreningen betalt et fast årligt
kontingent for hver af de idrætsgrene, man
har tilmeldt sig, og for mange afdelingers
vedkommende skulle dette kontingent betales
ved sæsonens start – dvs. at mange familier har
skullet af med rigtig mange penge omkring 1.
september, hvor mange idrætsgrene starter.
Det vil vi prøve at løsne lidt op for ved at give
et tilbud om at betale multikontingent;
dvs. at man frit og ubegrænset kan dyrke
samtlige idrætsgrene i Bøgebjerg IF for én
og samme pris!
Det skal dog siges, at det selvfølgelig stadig er
muligt at betale et helt traditionelt kontingent for
en enkelt idrætsgren, hvis man fx kun deltager i
én idrætsgren i foreningen.
Til generalforsamlingen i marts 2015 blev
det vedtaget at tilbyde multikontingent fra
september 2015. Yderligere vil vi give den første
måned gratis til de medlemmer, som tilmelder
sig multikontingent fra 1. september.
Juli måned vil være kontingentfri for alle!
Multikontingentet
vil
for
aldersgrupper være følgende:
0 – 8 år:
75 kr./måned
9 – 14 år:
100 kr./måned
15 – 24 år: 150 kr./måned
25 – 64 år: 175 kr./måned
+ 65 år :
150 kr./måned
( inkl. førtidspensionister)

de

forskellige

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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Kontingentopkrævning:
Betalingen foregår som et automatisk træk på
din konto hver den 1. i måneden efter du har
tilmeldt dig.
Ved opstart den første gang er der intet
administrationsgebyr,
men
ved
en
evt.
pause opkræves der et gebyr på 100 kr. til
administration.
Ved tilmelding er der en binding på 6 måneder,
og kan først opsiges 15 dage før udløb. Efter
bindingsperioden vil medlemskabet være
gældende for 1 måned af gangen og kan opsiges
15 dage før udløb.
Når du bliver for gammel til aldersgruppen,
bliver du automatisk rykket op i næste gruppe.
Generelle regler for Multikontingent:
For at deltage i en aktivitet under en afdeling
skal du på hjemmesidens halbooking tilmelde dig
multikontingentholdet under den pågældende
afdeling, således at man i de enkelte afdelinger
ved, hvilke medlemmer man har.
I de afdelinger hvor der er turneringshold
(håndbold, fodbold og badminton), er der en
binding på en halv sæson, idet træneren skal
vide, om der er spillere nok til turneringskampene
i løbet af sæsonen.
Hvis man ønsker at spille motionsbadminton,
skal man selv – efter at have tilmeldt sig
badmintonafdelingen - gå ind på halbooking og
booke én af de ledige baner.
Opsigelse:
Ønsker du at ophøre som multikontingentbruger,
skal du sende en mail til hovedkasserer Kurt
Laier Andersen
(kurt.andersen@stofanet.dk)
senest den 15. i måneden. Dernæst stopper
betalingen til den 1. i næste måned.
Forudbetalt medlemskab kan ikke refunderes
ved fx sygdom, ferier, graviditet, skader og
lign. Hvis man bliver alvorligt skadet, således
at man ikke kan dyrke nogen af de tilmeldte
idrætsgrene, kan man sætte sit multikontingent
på pause, hvis det strækker sig over en længere
periode. Dette kan ske efter nærmere aftale
med Kurt Laier Andersen.

Nyt fra Bøgebjerg Volley
Sommeren 2015 har jo - mens dette skrives ikke været for god vejmæssigt.
Ikke desto mindre er det lykkedes at afholde
næsten alle vores tirsdags beach volley møder
med godt fremmøde.
Vi har været 10-20 spillere hele
sommeren igennem, og vi har
også haft den glæde, at der er
mødt lidt nye spillere op til det
rigtig sjove, men også ret teknisk
svære spil.
Man bliver jo ikke ligefrem
hurtigere af at løbe i sand, men
så er det jo godt, at man kan
smide sig uden det gør ondt.

I år sender klubben også 2 beach hold afsted til
landsmesterskaberne i Saltum.
Det bliver spændende at se, hvordan det går.
Ellers nærmer efteråret sig, og dermed også
indendørs sæsonen.
Vi starter slut september og
træner som sædvanligt tirsdag og
fredag fra kl. 18.
Klubben håber, at det nye
multikontingent vil få nogle til at
prøve kræfter med volley som
anden eller tredje sport, og vi
vil da godt på forhånd byde dem
hjertelig velkommen.
God (sen)sommer
Bøgebjerg IF volley afdeling

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

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

MOGENS GREEN RASMUSSEN
TØMRERMESTER
Bøgebjergvej 39, Vester Aaby
5600 Faaborg
Mail: mogensgreen@hotmail.dk
TLF: 62631398 Mobil: 21485815
www.mogens-green.dk
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HÅNDBOLD & FODBOLD
Nyt fra HÅNDBOLD-afdelingen

Nyt fra FODBOLD-afdelingen

Sommeren er over os, hvorfor håndbolden også
ligger stille.
Ikke at det så betyder, at der ikke sker noget,
for det gør der i den grad.

Forårssæsonen sluttede rigtig godt for fodbolden.
Herre senior sluttede på en 2. plads i serie 5 og
spiller i efterårssæsonen i serie 4.

Vi er lige nu i gang med forberedelserne til
den kommende sæson, hvor den for herrernes
vedkommende kommer til at stå på 2 x ugentlig
træning.
Vi har jo fået tilgang af nye spillere, så der bliver
tilmeldt 2 herrehold, ligesom herrerne også
bliver tilmeldt Landspokalturneringen.
Et evt. damehold er stadig på tegnebrættet, og
det helt store springende punkt er at finde en
dametræner.
De hænger desværre ikke på træerne, og dem
der er, er alt for dyre for vores spinkle økonomi
i afdelingen.
Men i skrivende stund leder vi stadig med lys
og lygte, og håber at vi kan præsentere en
dametræner hurtigst muligt.
Træningsopstart er for herrernes vedkommende
torsdag d. 13. august kl. 19.00.
For et evt. damehold, vil en træningsopstart
fremgå af hjemmesiden.
Fortsat god sommer
Mikkel Steffensen

Børnene blev til mange flere, og der er jo bare
skønt. Vi har således nu både et U5, U8 og et
U12 hold tilmeldt til efterårssæsonen.
Der er fundet en træner til damerne, hvilket
betyder, at vi nu også har et damehold tilmeldt
efterårssæsonen, endnu en dejlig nyhed :).
Der er dog pt. ikke så mange damer, der har vist
interesse, så hvis du læser dette og er dame,
så er du mere end velkommen til at møde op til
træningen.
Vi træner mandag og onsdag fra kl. 18.30
Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang
igen efter sommerferien, og vi håber at se endnu
flere nye på banen.
Til sidst et lille nødråb:
Vi mangler én eller måske to, der kan kridte
vores baner op.
Så har du tid og lyst til at kridte banerne op
ca. en gang om ugen, så kontakt formanden
Camilla Christensen på 51218505.
Har du ikke prøvet det før, så ingen panik - vi
skal nok vise dig hvordan det gøres!
Kærlig hilsen
Bøgebjerg IF fodboldafdelingen

Vester Aaby Inst. Forretning

Svendborgvej 413, V. Aaby . 5600 Faaborg
Tlf. 62 61 64 82 . Biltlf. 40 57 24 82
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Senioridræt
Sæsonstart:
Torsdag d. 3. september kl. 9 – 10 i
Bøgebjerghallen.
Efter træning er der mulighed for at drikke en
kop kaffe/te inkl. ostemad i cafeteriet.
Kontingent
for hele sæsonen er 300 kr., som betales over
halbooking.
Kaffe/te og ostemad koster 10 kr. pr. gang, som
betales til Stig.
Påklædning:
Det er vigtigt at have afslappet tøj på, som man
kan bevæge sig i, men det behøver absolut ikke
at være den nyeste model indenfor sportstøj.
Det er nødvendigt med indendørs sko.
Der er mulighed for omklædning og bad i hallen.
Aktiviteter:
Efter den fælles opvarmning og styrketræning vil
der ofte være mulighed for at spille badminton,
skumtennis, bordtennis, bowls, tæppecurling,
hockey, ringo eller volleyball.
Nogle gange finder vi på andre aktiviteter og
øvelser hen ad vejen.

Som trænere for Senioridræt er der 3 ting, som
er vigtige for os, nemlig:
· Styrketræning er meget vigtigt, fordi
den giver så mange gevinster. Vi får
større styrke til hverdagens udfordringer.
Vi øger vores forbrænding – også i hvile,
dvs. vi kan tillade os at spise lidt mere.
Vi styrker vores knogler, hvilket er et
effektivt våben imod knogleskørhed.
Vi forebygger skader og smerter, og vi
forbedrer vores kropsholdning. Derfor
styrketræner vi hver gang!
·

Det skal være sjovt at dyrke sport – vi
må gerne får grinet lidt! Så derfor laver
vi også nogle fjollede ting ind imellem,
som får smilet frem på læberne.

·

Det sociale samvær er også meget
vigtigt, så derfor nyder vi Stigs kaffe/te
og franskbrød efter træning, og vi får en
hyggelig snak efter strabadserne.

Vi håber og glæder os til at se jer.
Flemming og Hanne
Billedet herunder er fra gynmastikopvisningen, hvor
medlemmer fra senioridræt præsenterer Bowls
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Badminton
Succesen fra forrige sæson blev gentaget.
Sæsonen blev atter forlænget fra primo april til
primo juli med stort fremmøde.
Både aktive og ikke-aktive medlemmer var
indbudt, hvor vi i snit har været ca. 20 spillere
–et mix af ungdomsspillere, seniorspillere,
motionister samt senioridræt.
Der blev atter spillet på kryds og tværs, og det
gav nogle tætte, intense, sjove, spændende og
gode kampe.
Den nye badmintonsæson starter 31. august, og
der er tilmelding/indskrivning for såvel gamle
som nye medlemmer mandag d. 17. august i
Bøgebjerghallen.
For ungdomsspillere kl. 19, seniorspillere/
motionister, der har spillet i sæsonen 2014/2015
kl. 19.20 og nye seniorspillere/motionister kl.
19.40.
Jens fra Sporten i Svendborg vil være i
Bøgebjerghallen denne dag, hvor der vil være
gode tilbud på sko og badmintonudstyr m.v.
Træningen vil som i de foregående år være hver
mandag og onsdag.

Træningstider badmintonsæson 2015/16:
U9 og U11: 		
Mandag og onsdag kl. 16.00-17.00
U13, U15 og U17:
Mandag kl. 17.15 – 18.30 og
onsdag kl. 17.30 – 19.00
Senior + veteran:
Mandag kl. 20.30 – 22.00 og
onsdag kl. 20.00 – 22.00
Motionister: 		
Mandag kl. 18.30 – 20.30 og
onsdag kl. 19.00 – 20.00
Freddy Kjær Jensen stopper som træner for U13
– U17, og der er på nuværende tidspunkt ikke
fundet en afløser.
Badmintonafdelingen er derfor på jagt efter en
ny træner til denne årgang.
Så har du lysten og energien til at være
vores nye træner, så tøv ikke – kontakt os i
badmindtonafdelingen.
Charlotte Melgaard fortsætter som succestræner for de mindste, nemlig U9-U11.
På badmintonafdelingens vegne
Michael Jørgensen

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

Av min nakke!

Zoneterapi & Massage

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

Vær god ved dig selv!

Rolighedsvej 27, Vester Aaby · Tlf. 6261 6727 · Mobil 2924 3202 · www.ullapoulsen.dk
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Gymnastik og Indoor Cycling
Vi håber, at alle har haft en god ferie.
Gymnastik afdelingen har nu lavet et program for
den nye sæson til dem, som har fået lidt ekstra
på sidebenene, er kommet lidt ud af kondition,
eller bare trænger til at komme i gang igen.
Alle instruktører glæder sig til den nye sæson.

OBS !!!!!! I Hallen
Torsdag kl. 18.00-19.00
8 år og opefter/v. Finn

Opstart i uge 38 (14. - 19. september 2015)
OBS! OBS!
Onsdagshold og springhold har opstart i uge 39.
Vi tilbyder i år hold på Bøgebjergskolen:
Mandag kl. 18.30- 20.00 Yoga/v. Lone
Tirsdag kl. 17.30 -19.00 Parcour/v. Adam
Onsdag kl. 16.00 -16.40 Familie aktivitet 2-5
år/v. Jette
Onsdag kl. 19.00 - 20.00 Cross Gym/v. Finn
NYT NYT
Torsdag kl. 18.00 -19.30
Zumba fitness/v.
Cathrine
Torsdag kl. 19.30- 20.30 Herre gymnastik /v.
Ejner

Springgymnastik fra

Indoorcycling i Bøgebjerghallen
Faste hold: mandag, onsdag og fredag kl. 8 – 9,
samt tirsdag kl. 17 – 18.
Vi arbejder i øjeblikket på at finde tider til
mandag og torsdag aften, så hold øje med
hjemmesiden med hensyn til holdtider. 
Mere info på www.boegebjerg-if.dk fra 1.
sept.
OBS! Gymnastikudvalget søger ny formand &
bilagskassérer & udvalgsmedlemmer.
Vi vil hjælpe dig godt i gang med at overtage
posterne, således at det bliver en god oplevelse
at overtage det frivillige arbejde.
Så går Du rundt med tanker om at blive frivillig,
har DU en masse idéer og nye tanker, der vil
hjælpe gymnastik afd. godt på vej, så er det nu,
du skal kontakte os.
Vi vil glæde os til at få en snak om et evt.
samarbejde.
Gymnastik udvalget.
Kontakt os på poststeensen@gmail.com
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LØB

NYT - NYT

Der er godt gang i løbeklubben.
Vi løber både mandag og onsdag,
begge dage kl. 17.00.
Vi har deltaget i Svendborgløbet, hvor
der var god tilslutning trods regn og
rusk.
Vi starter igen efter sommerpausen
mandag den 10. august kl. 17.00 fra
hallen.
FIND LØBESKOENE FREM,
kom og vær med der er plads til alle.
Vel mødt
Løbeklubben
Per Lautrup

Kalender for lokalområdet
Vi har besluttet at lave en fælles kalender
til Bøgebjerg IF’s hjemmeside, hvortil
både Vester Aaby, Pejrup og Aastrup kan
komme med input.
I denne kalender kan man så se, hvornår
og hvilke arrangementer der bliver afholdt
i lokalsamfundet og samtidig forebygger
vi derved evt. dobbeltbookinger, så man
kan være med til det hele.
Alle kan “slå” noget op i kalenderen, det
værende foreninger, forsamlingshuse,
lokalrådet, spejderne, privatpersoner
mm.
Eneste krav er, at arrangementet skal
være offentligt.
Kalenderen vil være at finde på
hjemmesiden fra den 1. august 2015.
Skulle I være interesseret i at få noget i
kalenderen, bedes I sende informationerne
(dag, dato, klokkeslæt, beskrivelse) til
Stig i Bøgebjerghallen eller på mail:
stigfn@mail.tele.dk

Alt i det nyeste udstyr
Reparation af alle bilmærker

☎ 6224 4004

v/ Claus W. Clemmesen · Sterrebyvej 51 · Hundstrup · 5762 Vester Skerninge · cwc@cwc.dk
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Bøgebjergfestens cykelløb
Ingen trampede forgæves!
På trods af færre tilmeldte cyklister, samt
færre sponsorkroner til Bøgebjerg IF end de
forgangne 2 år, har INGEN af de 16 cyklister
svedt forgæves.
I år ser det ud til, at der kommer godt
28.000 kr. i Bøgebjerg IF´s kasse i
sponsorindtægter. 312 omgange nåede de i
alt at cykle, det giver en total på 374,4 km.
på 60 min.
Halvdelen af de 28.000 kr. er sponsoreret
i faste beløb, mens resten af pengene skal
indkræves via de udsendte mails fra Britt.
Så er der landet en høflig ”indkrævningsmail”
i din indbakke, så husk venligst at få den
betalt :-)
I år var der igen kamp om at blive den
cyklist, der nåede flest kilometer.
Tobias Steensen og Per Jensen fulgtes hele
vejen og delte æren, da de hver især nåede
at cykle 33,6 km.
Ved børnene var der også flere om denne
flotte præsentation.
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Billedet herover er taget lige efter startskuddet for
cykelløbet har lydt. Fotograf: Jørgen Gundertofte.

I år var der 3 drenge, der var lige gode til at
cykle i de 60 min.
Nemlig Oliver, Jannick og Magnus, de nåede
at cykle 26,4 km.
Tobias Steensen blev i år den cyklist, der
indkørte flest kroner til Bøgebjerg IF, da han
havde indsamlet sponsorater til en værdi af
5.658 kr.

Så tak til alle jer,
der har støttet vores cyklister
både privatpersoner
samt de lokale virksomheder!

Det var dejligt at vi i år havde mulighed for at
deltage til Bøgebjergfesten.

På billedet herunder ses de 3 bedst placerede ved årets
traktorringridning, fra venstre er det Ie Jørgensen,
Bjarne Madsen og Knud Lauersen.

Vi hyggede os og havde en god dag.
Placeringerne for vores ringridning er følgende:
1. Bjarne Madsen
2. Ie Jørgensen
3. Knud Lauersen
Til vores Pløjedag mangler vi et 1215 ha stykke jord, alt har interesse,
vi håber at finde et og ligeledes håber vi at se
jer til denne dag. Kontakt Bjarne Madsen på tlf.
2578 5911.
Mange hilsner
Bøjden Ferguson Klub
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Buffet til Egnsfesten
lørdag den 31. oktober 2015
-

Oksesteg, glaseret skinke, porchetta med hvidløg, persille, soltørrede tomater m.m,
kalkun svøbt i bacon med ost

-

Flødekartofler, hasselbagte kartofler, små kartofler med krydderurter, små kartofler
med sesam og havsalt

-

Bønnesalat med feta, rødløg og pebersnack, tomatsalat med rødløg, oliven og
mozzarella, spidskålssalat med alt godt, madbrød med krydderurter eller hvidløg

-

Dessert: Valnødderoulade med iskugler
Alt er hjemmelavet

Billetterne kan købes til kr. 160,00
i Bøgebjerghallen senest 26. oktober 2015
Vi glæder os til at se jer!
Hilsen
Bøgebjerghallens Cafeteria

Kandidater til ”Årets V.Å.P’er”
For 7. gang vil vi gerne hylde en af de lokale
ildsjæle, der lægger en masse kræfter i
lokalområdet.
Titlen går som bekendt til en person i
lokalområdet, som yder frivilligt, ulønnet
arbejde, og som fortjener et ekstra skulderklap
for sin indsats.
Sidste år gik prisen til Annette Biilmann bl.a.
for hendes store arbejde som redaktør af
Bøgebladet.
Kom med dit forslag til dette års V.Å.P.’er på
nedenstående kupon:

Kuponen sendes til, mailes til eller afleveres
senest den 15. september 2015 hos
Torkil Jensen, Præstegårdsvej 11, Vester Åby,
mail: toje@km.dk
Tina M. Bruus, Svendborgvej 280, Åstrup, mail:
nabhuset@c.dk
Lars Bo Biilmann, Skadegårdsparken 11, V. Åby,
mail: albiilmann@gmail.com

Forslag ___________________________________________________________
Begrundelse _______________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Indsendt af:
Navn _____________________________________________________________
Adresse ___________________________________________________________
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INVITATION TIL EGNSFEST

Kære beboere i Pejrup, Vester Åby og Åstrup
Årets egnsfest nærmer sig.

Lørdag, den 31. oktober kl. 18.30
i Bøgebjerghallen slår vi dørene op og byder
velkommen til alle gæsterne og især til KANDIS,
som vi glæder og til at høre og se igen.
Der er allerede gang i billetsalget og i år er der
flere muligheder for at erhverve sig en billet.
Billetter
Billetterne koster 225 kroner.
På Bøgebjerg IF’s hjemmeside kan du
- bestille, betale og selv printe billetter ud
- bestille billetter til afhentning og betaling
den 26.9. eller 2.10. i Bøgebjerghallens
Cafeteria
- billetter kan købes i Dagli’ Brugsen V.Åby
og hos Shell i Faaborg
billetter kan købes hos egnsfestudvalgets
medlemmer:
Ruth Linnebjerg ru.linnebjerg@sol.dk
Ib Pedersen kroellegaarden@mail.dk og hos
Marianne Steffensen 4msteffensen@mail.dk
Bordbestilling
Egnsfestudvalgets medlemmer tager også imod
bordbestilling.

Mad
Buffet kan bestilles i Bøgebjerghallens Cafeteria.
Det er også muligt selv at medbringe mad.
Vind et gavekort
Også i år vil der på indgangsbilletten blive
trukket lod om et gavekort på 2.500 kroner til
Small Danish Hotels.
Nye ansigter i egnsfestudvalget
Som omtalt i Bøgebladet i februar og maj
måneder er der brug for nye og yngre kræfter i
egnsfestudvalget.
Har du lyst at være med til at arrangere årets
egnsfest, så meld dig til Ruth, Ib eller Marianne.
Der er tale om ét årligt arrangement med et par
måneders koncentreret arbejde.
Vi glæder os til at byde dig velkommen. Vi
hverken bider eller stikker – så tøv ikke.

På gensyn den 31. oktober!
Venlig hilsen
Egnsfestudvalget
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BØGEBJERGFESTEN
i 2016 bliver måske aflyst!
Efter at vi i arbejdsgruppen i
år havde forsøgt at puste nyt
liv i festen, ved at flytte festen
til juni, er vi nu nået frem til
den konklusion, at der skal nye
kræfter til.
Der kommer færre og færre
gæster, og opbakningen til de
planlagte aktiviteter er stærkt
faldende.
I år ser det ud til at overskuddet
bliver det mindste i mange år.
Derfor er vi i fællesskab nået
frem til den beslutning, at vi alle
trækker os fra arbejdsgruppen,
således at der kan komme nye
kræfter til.

Så ingen nye ansigter i
arbejdsgruppen er lig med
INGEN Bøgebjergfest i 2016.
Der afholdes derfor møde i
hallen mandag den 5. oktober
kl. 19.00.
Så mød op og kom med dine
gode ideer, hvis du ønsker at
holde Bøgebjergfesten i gang.
Kommer du med ideer, skal du
også være klar til at føre dem
ud i livet og være en del af en
ny arbejdsgruppe.
Du er også velkommen til mødet,
hvis du bare gerne vil være med
til at knokle for, at byens fest
kan blive til noget!

Så vel mødt i Bøgebjerghallen
mandag den 5. oktober 2015 kl. 19.00
Hilsen den afgående arbejdsgruppe.
Susanne Schnell, Britt Christoffersen,
Kurt Jensen, Camilla Christensen,
Finn Steensen, Anette Biilmann
og Mette Gerber
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KIRKEBLAD
HØST 2015

VESTER AABY KIRKE

AASTRUP KIRKE

Jazzkoncert

Højskoleeftermiddage

Konfirmandstue

Og der sker meget i konfirmandstuen.
Sådan står der på døren i præstegården. Det kan man alt sammen læse mere
Ganske vist med den gamle skråskrift om i dette nye nummer af kirkebladet.
som nu er på vej til at forsvinde. Det Det handler ikke kun om konfirmander
er en hilsen til selve præstegården, der selvom de altså får lov til at lægge navn
stammer fra begyndelsen af 1840’erne. til rummet. Dem hilser vi velkomne ved
Det er et meget flot bygningsværk, som indskrivningen den 19. august.
vi har grund til at være stolte af.
Men man skal ikke lade sig narre af Og så går det ellers slag i slag. Vi
den gamle skrift. Konfirmandstuen har indbyder til noget så utraditonelt
fulgt med tiden og blev så sent som i som jazzkoncert en aften i oktober,
2010 gennemgribende renoveret og og naturligvis ser vi også frem til de
moderniseret.
velbesøgte Højskoleeftermiddage, der
Den er derfor klar til at tage fat.
i år skal handle om det midterste
Igen.
Vestjylland.
Ind imellem holder menighedsrådet
møder i lokalet. De er offentlige.
Personalet mødes en morgen ca. en gang
om måneden og aftaler det praktiske og
personalemæssige.
Så konfirmandstuen er på mange måder
operationsrummet i det kirkelige liv
i vore sogne og et sted, der fungerer i
fint samspil med gudstjenesterne i vore
kirker. Et symbol på, at det kirkelige og
det folkelige liv hører sammen.
Vel mødt til et aktivt efterår i konfirmandstue og kirker!

Nye billeder
- Læs mere inde i bladet

Koncert med RØST

20. september kl. 19.00 i Vester Aaby Kirke
Gruppen RØST er et folkemusikband som er sammensat af
fire elever fra Den frie Lærerhøjskole i Ollerup.
Deres repertoire er danske folkeviser og sange tilsat rytmer.
Med gruppens musik peges der såvel bagud til den gamle
visetradition som fremad i det nutidige tonesprog. Vi skal ved
koncerten såvel høre musik som deltage med fællesang.
Gruppen RØST består af Marielouise på klaver og cello, Hans
på klarinet, Freja på sang og Lasse på guitar og perkussion.

Højskoleeftermiddage

Efterårsmøde

i Aastrup Forsamlingshus
Ved dette efterårsmøde vil vi byde
velkommen til vores næsten-nabo
mod øst den nye sognepræst i
Egense og Øster Skerninge Torben
Poulsen.
Han vil onsdag den 28. oktober
kl. 19.30 holde foredraget
Tolv år som præst i New York
Torben Poulsen taler humoristisk
og levende om sine 12 år som
præst ved sømandskirken i New York. Han fortæller om livet
ved kirken midt i den store by. Undervejs kommer han ind
på, hvordan det er at bo med sin familie i sådan en by, hvad
det vil sige at være dansk, hvad der er forskellen på dansk og
amerikansk kirke og mange andre ting. Blandt andet hvordan
familien oplevede den 11. september 2001. Og hvordan det
var at flytte fra New York til Tullebølle.

”Tænketanken”

Kyst til kyst stien. Fra Blåvandshuk til Vejle.
Bare rolig. Den kommende vinters højskoleeftermiddage skal
ikke være en forberedelse til en vandretur på tværs af Jylland.
Men de 4 kommuner Varde, Billund, Vejen og Vejle er gået
sammen om at skabe en forbindelse fra øst til vest, der passer
præcist ind i vores tema at gennemgå en egn historisk, kirkeligt
og kulturelt.
Det bliver fortrinsvis den vestlige del, vi vil koncentrere os
om med egnen omkring Varde og Grindsted, da vi jo i 2002
beskæftigede os med Vejleegnen.
Et særligt emne vi vil møde, vil blive ”københavnerplantagerne”. De er behandlet i en ny bog, der hedder ”Guld
og grønne skove”. Det er nok et emne, der læner sig op ad
hedens opdyrkning, som vi jo også har været omkring, men
der er mere i det end som så.
Så vi skal nok få tiden til at gå til vinter igen.
Første mødedag bliver onsdag den 18. november kl. 14.30. I
december mødes vi onsdag den 9.
Husk brød og kop – så er der lavet kaffe og the.

Konfirmandindskrivning
Forholdet mellem skolereform og konfirmandforberedelse
skaber stadig debat. Der er forskellige aftaler mellem skoler
og kirker i de forskellige kommuner og det mærker vi her i
Vester Aaby og Aastrup, hvor 7. klasserne fordeler sig på flere
skoler. Hvordan vi rent praktisk tackler det vil vi tage fat på
onsdag den 19. august hvor der er konfirmandindskrivning
i præstegården fra kl. 17 til 19. Som det ser ud nu vil elever
fra Vestermarksskolen blive undervist tirsdage kl. 8 til 9.15
og elever fra Faaborg Sundskole torsdag fra kl. 8 til 9.15.
Undervisningen vil forløbe i ugerne mellem efterårsferien
og påskeferien. Hør mere den 19. august. Man er naturligvis
også velkommen til at henvende sig til sognepræsten, hvis
man har spørgsmål.

En gang imellem mødes repræsentanter fra menighedsråd
og kirkepersonale med præsten for at tale om, hvad der skal
foregå i kirke og præstegård i de kommende måneder.
Aktivitetsudvalget kalder vi det.
Der er altid mange ideer i spil. Nogle af dem er helt konkrete
og handler om julekoncerter og grundlovsmøder. Men så er
der også alt det, vi gerne vil lave, men arbejder med på et lidt
mere eksperimenterende plan. Af det kan nævnes: Meditation
i kirken, Voksenkor, Aftenåbent i kirken i forbindelse med
andre arrangementer i byen. Sorggrupper.
Der har også været interesse fra byen i forbindelse med de
”kaffegrupper” der blev nedsat sidste vinter. Her lød budene
på emner som Spaghettigudstjenester og babysalmesang.
Vi hører gerne fra dig, hvis du har kommentarer til disse ideer
eller ved, at det kunne du godt tænke dig at være med til.
Nogle af ideerne prøver vi at starte op i det kommende år for
at lodde stemningen. Måske fortsætter de – måske viser det
sig, at der ikke var grobund i denne omgang.

Men vi venter på det nye
orgel i Vester Aaby
Efter sommerferien begynder arbejdet med at udbygge orglet
i Vester Aaby kirke. Vi regner med at det kan tages i brug
omkring første søndag i advent. Det kan man læse mere om
i næste kirkeblad. Men ombygningen vil betyde, at vi må
undvære orglet ved nogle gudstjenester i efteråret. Der vil
blive sørget for en passende erstatning i form af et låneorgel
eller et klaver.

”Minikonfirmander”
Fra i år skal kirkerne tilbyde undervisning i kristendom
til 3. eller 4. klassetrin – det man tidligere kaldte for
”minikonfirmander”. Vi er begyndt at forberede, hvordan
det skal udformes her i Vester Aaby og Aastrup. Det bliver
formodentlig samlet omkring en weekend i løbet af vinteren.
Læs mere om det i næste kirkeblad.

Nye billeder i Aastrup Kirke
I forbindelse med den endelige lukning af Aastrup Skole
arvede kirken nogle fotostater af de tidligere skoler i Aastrup.
Kirkeværge Jens Haastrup har været i arkivet og fundet
nedenstående til billederne:

udvidelse af kirkegården. Der blev opført en ny bygning øst
for kirken hvor bystævnet nu ligger. Den blev nedrevet i 1957.

Baron Frederik Trolle på Brahetrolleborg byggede i 1691 den
første skole i Aastrup. Derfra navnet ”Den trolleske Skole”.
Det var en af de 6 skoler han opførte på sit gods. I 1783 kom
de til at hedde ”De reventlowske Skoler” da der kom ny ejer
på Brahetrolleborg. Den lå på kirkegården mellem tårnet og
landevejen. Den indeholdt både skolestue og bolig til degnen
(læreren) Der lå den indtil 1827.
Da de begyndte at flytte gårdene ud fra landsbyen i 1822,
blev det bestemt, at når halvdelen af gårdene var flyttet
ud, skulle skolen også flyttes ud. Det blev den i 1827 og
kirken brugte herefter bygningen. Kirkeværgen fik bolig
der. Skolestuen blev brugt til omklædning for præsten
og til konfirmandundervisning. Der lå en protokol som
konfirmanderne skulle skrive i, når de var i kirke. Næste
gang blev de overhørt i deres udbytte af præstens prædiken.
Bygningen blev nedrevet i 1913 for at give plads til en

På billedet ses hvordan skolen så ud sidst i 1800 tallet. Den
var i 1827 blevet flyttet ud i Eskemosegyden på en lod på 7
tønder land i sognets midte. Den drev læreren med avl og
besætning som en del af sin løn indtil 1900 hvor det blev
forpagtet ud og senere solgt. Det er lærer Michael Agertoft
der står foran skolen sammen med sin husholderske Hanne
Frederikke Knudsen. Hans kone var død i 1889. Han gik
på pension i 1898 og døde i 1904. Der er ingen navne på
børnene.
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, der havde været der. 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 med bolig for lærerinden.

Jazzkoncert

i Konfirmandstuen 29. oktober kl. 19.30

RIIS // HERTZ // KNUDSEN
Som noget nyt vil vi i midten af efteråret invitere til en
jazzaften i konfirmandstuen. Det er gruppen Riis//Hertz//
Knudsen, der vil spille ny iørefaldende nordisk jazzmusik
inspirerende til at gribe dagen med smil og eftertænksomhed,

medens man nyder et glas og lidt tapas ved bordene.
Gruppen består af Jakob Riis, bas; Jesper Hertz, piano og
Gert Knudsen, saxofoner.
Der er gratis adgang.

Kirketider høst 2015
			

Vester Aaby

Aastrup

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 13. september 15.s.e.trin

10.15

Søndag den 20. september 16.s.e.trin

19.00 koncert

10.15

Søndag den 27. september 17.s.e.trin

14.00 Høst

10.15 Høst

Søndag den

Søndag den

14.00 Ole Buhl Nielsen
10.15
9.00 koncert

4. oktober

18.s.e.trin

10.15

9.00

Søndag den 11. oktober

19.s.e.trin

9.00

10.15

Søndag den 18. oktober

20.s.e.trin

Ingen

Ingen

Onsdag den 21. oktober		

Ingen

17.00 Fyraften

Søndag den 25. oktober

10.15

21.s.e.trin

Søndag den

1. november Allehelgen

Søndag den

8. november 23.s.e.trin

9.00

10.15

Søndag den 15. november 24.s.e.trin

10.15

9.00

Søndag den 22. november Sidste s. i kirkeåret

Ingen

Ingen

Tirsdag den

17.00 Fyraften

Ingen

24. november		

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”.
19. august (altergang)
23. september
21. oktober (altergang)
11. november
For udefra kommende deltagere koster kaffebordet kr. 30,00

15.00 andagt

9.00
17.00 andagt

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 ferie fra 24.-30.august og fra
12.-19.oktober, samt friweekend 21.-22.november.
Embedet passes her af sognepræst Ole Buhl Nielsen,
Brahetrolleborg tlf. 62 65 11 21, mail: obn@km.dk

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

Vester Aaby Sogns Folkemindesamling

B 727
Det første tog på strækningen FaaborgSvendborg banen. Toget var pyntet med flag i
anledningen af indvielsen.
Foto fra 1916.

fik sat det hele i system, så alt var registreret ved
hendes hjælp pr. 31-12-1984. Hun underskrev
sig som MC.
Men der kom stadig ret store mængder ind i de
følgende år i 1980-1990-erne.

Alle de små sogne omkring Faaborg blev til
Faaborg kommune pr. 01-04-1970. Derfor
var der rundt omkring initiativrige personer,
der fik lavet en lokalhistorisk forening eller en
folkemindesamling. Det var netop for at bevare
gamle papirer og historier fortsat i de små
sogne.

I 2000 kom undertegnede ind i bestyrelsen. I
det efterår var vi 4 fra bestyrelsen til kursus i
registrering på et nyt system. Sammenslutningen
af Lokalhistoriske Foreninger, en landsdækkende
forening for arkiver forkortet til SLA havde
fremstillet nogle standardformularer, der skulle
forenkle registreringen. Man kunne bruge en
kuglepen og man kunne skrive tingene på en
skrivemaskine.

Vester Aaby var ét af arkiverne. Der blev i alt
oprettet 10 lokalhistoriske foreninger, Faaborg
Byhistorisk Arkiv var allerede startet i 1937
med Hans Brandt som foregangsmand. Han
inddelte det indkomne materiale i 3 grupper,
der blev nedskrevet som personarkiv, typografi
og saglig, det være sig handel og erhverv på
hvert et kartotekskort. De ting man modtog fra
giverne, blev foruden registreret på fortrykte
a4-blanketter, hvor der var 2 gennemslag
på. Skrivemaskinen kunne trykke igennem
alle lagene og derved fik vi lavet en samlet
fortegnelse over det indleverede, og hvem vi fik
det fra.
Dette system var også den første registrering
her på vort arkiv. I 1984 ansatte kommunen
en dame, der skulle registrere den efterhånden
store mængde, der var blevet indsamlet i de
første 10 år. Den første bestyrelse havde ingen
mulighed for at håndtere materialet korrekt. Hun

Forklaringen om arkivets opbygning fortsættes i
næste nummer af Bøgebladet.
Her i Vester Aaby er vi kommet ret langt med
vores registrering. Men der er mere på vej.
Hvis der er en person, der er bedre vidende om
noget af det, vi har skrevet, vil vi gerne have en
besked, så vi kan få rettet evt. fejl.
Måske ved henvendelse på vores mail adr.
vaarkiv@gmail.com
På bestyrelsens vegne
Kasserer og arkivleder.
Gerda Nielsen
Vester Aaby Folkemindesamling
Præstegårdsvej 12, Vester Aaby
Åbent kl. 10-12 den 1. lørdag i hver måned,
dog ikke i juli og august.
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Bøgebjerghallens
Bestyrelse
Siden sidst…
Arbejdet omkring det ønskede byggeri går
fremad, trods der er mange overvejelser, der
skal tages, og mange ting, der skal falde på
plads rent internt i hal/forening.
Vi er så småt kommet i gang med at søge
fonde i den gruppe af frivillige, der blev
etableret i forbindelse med borgermødet, men
der er stadig plads til flere, hvis det skulle
have interesse.

I
Hjertestarterforeningen
arbejder
vi fortsat på at udvide antallet af
medlemmer.
Det er vigtigt med en stor og solid
medlemsskare til det vigtige arbejde, at
kunne yde
FØRSTEHJÆLP VED HJERTESTOP.
Alle undersøgelser viser, at
TID og NÆRHED
er den vigtigste faktor i disse situationer.
KURSUS
Vi afholder kursus
torsdag den 12. november 2015
kl. 16.00 i Abildhuset, for såvel nye som
gamle kursister.
Der er plads til 16 deltagere.
Emnet for kurset er:
Hjertemassage, førstehjælp
og anvendelse af hjertestarter.
Tilmelding til
Alice Pedersen, Vester Aaby
mail: aase-alice@mail.dk

Vester Aaby Vandværk
www.vesteraaby-vand.dk
info@vesteraaby-vand.dk
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Bøgebjerghallen er 1 ud af 5 haller, der er
udvalgt af Faaborg Midtfyns Kommune til at
få skiftet hallens belysning ud med et top
moderne anlæg.
Anlægget skal gøre oplevelsen af at dyrke
sport i hallen bedre, men også mindske
udgifterne til el.
Udskiftningen sker omkring efterårsferien.
Desuden kan I finde os på Bøgebjerg If´s nye
hjemmeside.
Så hvis du er nysgerrig efter hvad bestyrelsen
arbejder med, så kig forbi - den bliver løbende
opdateret.
Formand
Michal Bang Sørensen

Nyt tiltag - Fællesspisning
Fællesspisning hver den første torsdag
i måneden fra kl. 17.30 til 19.00 i
Bøgebjerghallens Cafeteria.
Opstart den 1. oktober 2015 – Sæt allerede
nu kryds i kalenderen.
Stig laver en lækker hverdagsret.
Kom og vær’ med.
 Nem aftensmad


Mød nye mennesker



Hyg dig med dem du kender

Pris: Voksne: 50 kr.
Børn under 12 år: 25 kr.
Tilmelding senest mandagen før til Stig på
mobil 2180 4511.
Betaling ved tilmelding – på mobilpay eller
mød op i hallen og tilmeld dig personligt ved
Stig.

Dagplejen
siden sidst
Tirsdag den 14. april havde vi besøg i hallen af
børn og voksne fra Solstuen.
Vi spiste boller, og derefter havde vi dagplejere
lavet forskellige aktiviteter. En motorikbane,
en base hvor vi brugte sanserne og fik lidt
massage, og en anden base, hvor vi sang sange
ud fra nogle ting, som børnene fandt i vores
sprogkuffert.
Alle børn og voksne havde en rigtig god dag i
hallen.
Onsdag den 13. maj holdt vi dagplejedag i
hallen.
Vi havde igen i år besøg af dagplejerne fra
Korinth, Svanninge og Horne.
Vi dagplejere mødte ind fra kl 6 og tog imod
børnene, hvor nogle af dem spiste morgenmad.
Kl. 9 da alle var mødt ind, fik vi boller, som
Dagli’ Brugsen i Vester Aaby havde sponsoreret,
Købmanden i Horne gav juice igen, og Dagli’
Brugsen fra Korinth gav bananer til alle børn.
Tak til dem og tak til Stig i hallen for at vi må
være der, og at han ville lave kaffe til de voksne.
Der kom elever og lærere fra Ulbølle
idrætsefterskole og lavede aktiviteter med os.
Det er 3. gang de er hos os til dagplejedag.
Det er en rigtig god dag, og vi glæder os til
næste dagplejedag, for der kommer de igen ;)

sammen med børn og voksne fra Solstuen.
Børnehaven havde sørget for boller og aktiviteter.
Vi sang, lavede sanselegetøj, og lavede ballondyr
til stor glæde for både børn og voksne.
Vi var ude på sportspladsen og lave sæbebobler,
inden vi dagplejere gik hjem med nogle dejlig
glade og trætte børn.
Tirsdag den 23. juni holdt vi Sankt Hans fest
med bål på legepladsen, hvor vi havde en flot
heks, men hende brændte vi ikke af.
Vi ristede pølser over bål, som vi spiste til
frokost.
Det var lidt af det, vi har lavet her i foråret og
sommeren.
Hilsen
Pernille, Helle, Lene og Jette

Onsdag den 18. juni var vi i gymnastiksalen
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Multibanen
					/
						Skaterbanen.
Så skete det.
Vi har i løbet af vinteren/foråret fået søgt en del
fonde.
Men det er hårdt arbejde, og der gives ikke ved
dørene, desværre.
Der er rigtig mange om buddet.
Vi er dog fået tilsagn om 100.000 kr. fra Lokale
og anlægsfonden.
INDSAMLINGSFEST:
Der vil i september 2015 blive afholdt en
indsamlingsfest i Bøgebjerghallens cafeteria,
hvor overskuddet af festen vil gå til multibanen.
Musikken den aften vil blive doneret af det lokale
band ROCK STALKERS.
Det er vi rigtige glade for.
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Donering af beløb
Hvis du sidder derude i et firma, som privatperson
eller som forening og gerne vil donere et beløb til
multibanen/skaterbanen, skal du være hjertelig
velkommen.
Jo mere vi kan skrabe sammen i fællesskab
lokalt, jo nemmere er det at få fondene med til
at donere.
Så skrive til rikke@bangsoerensen.com eller
ring på tlf. nr. 61 34 23 78
Venlig hilsen
Rikke Sørensen
På billedet herunder ses Rock Stalkers, bestående af
Jonas, Hans, Martin og Mads.

Bøgebjergskolen &
Bøgebjerg Børnehus

Billedet herover er fra torsdag før sommerferien, hvor
eleverne underholder med musik i gymnastiksalen,
inden der er fællesspisning i skolegården.

De vil efterfølgende præsentere sig selv, og vi
glæder os til de nye ansigter og impulser.

Sommerferien er slut og vi håber, at alle har
nydt den tiltrængte ferie.
Der er forhåbentlig blevet opladt energidepoter,
så det nye år kan starte med energi og
engagement fra alle børn og voksne.

Rikke er ansat til at varetage fag først og
fremmest inden for den naturfaglige række –
matematik, natur/teknik m.v.
Sara er dansklærer og andre klasselærerfag, men
da hun går på barsel omkring efterårsferien, er
Susanne B ansat som klasselærer og har andre
fag tilknyttet indskolingen.

Vi sluttede før sommerferien med en forrygende
afslutning, hvor vejret var med os og - som
traditionen byder sig – med helstegt pattegris(e)
og underholdning i skolegården.
Det var glædeligt at se så mange samlet til
spisning og hygge.
Det var i særdeleshed glædeligt at se, at
opbakningen var så stor fra nuværende,
kommende og tidligere børn og forældre.
Maden var god, og der blev snakket lystigt ved
bordene.
Der var en del, der ikke havde nået at tilmelde
sig, men det klarede vi alligevel, og der var ikke
nogen, der gik sultne fra bordet.
Traditionen fortsætter, så sæt allerede kryds
i kalenderen torsdag i den sidste uge før
skolesommerferien, så gentages menuen og
programmet.

Som en konsekvens af lukning af Brahetrolleborg
Skole er Brahetrolleborg Børnehave nu også
tilknyttet Landsbyordningen i Vester Aaby.
Det vil sige, at de 2 børnehaver vil samarbejde
omkring forskellige pædagogiske tiltag, bl.a.
den store musikfestival i november, - vores
skovdage og svømmedage.
Personalet i begge børnehaver og på skolen skal
sammen på kursus i det kommende år for at vi
kan få en DGI-certificering.
Det betyder ikke, at vi fremover kun skal dyrke
idræt, men at al den bevægelse og motoriske
aktivitet, vi gør i forvejen, får en højere kvalitet.
Vi skal alle de andre spændende ting samtidig.
Herunder ses 6. klasse, der skal til at spille deres
sidste nummer på Bøgebjergskolen.

Vi skal i år sige goddag til nogen nye ansigter i
skolen.
Det var jo politisk besluttet, at naboskolen
Brahetrolleborg skulle lukke, og da vi samtidig
havde en lærer, der gik på pension, har vi ansat
Rikke og Sara.
Desuden har vi ansat Susanne B i et
barselsvikariat.
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Præsentation af de
3 nye lærere
på Bøgebjergskolen.
Rikke Østergaard Steffensen

Herover billede fra skolegården, 4. klasse tager
afsked mede deres klasselærer Eva.

Som noget nyt og spændende har alle elever fra
bh.kl -6.kl svømning i det kommende år.
Muligheden for at tilbyde indskolingen og ind i
mellem en gruppe fra børnehaven svømning var
tilstede, og vi finder det spændende og givende
at forsøge det.
Det betyder ikke, at eleverne må undvære andre
timer/fag, men det skal alene ses som et ekstra
tilbud.
Sidst i august tager skolen og en stor del af
børnehavebørnene på lejrskole på Hovborglejren
på Nordlangeland sammen med personalet og
en flok forældre og bedsteforældre.
Det er ved at være en rigtig god tradition, vi ser
meget frem til.
Personalet starter i skolen en uge før eleverne,
hvor forberedelse og samarbejde vil være i
højsædet.
Der er også en række praktiske gøremål, når et
nyt skoleår skal starte. Det gælder om at være
så velforberedte som muligt.
For at kunne nå den maksimale højde skal alle
i skole og børnehave i højderne både fysisk og
mentalt i ugen før eleverne møder.
Som en lille udfordring skal alle på Bridgewalking på den gamle Lillebæltsbro og både
nyde gensyn og højde.
Hvis du kunne tænker dig at se billederne
fra Bridge-walking, kan disse ses på skolens
hjemmeside og forældreintra.
Det er helt sikkert, at alle blandt personalet
glæder sig til et spændende – udfordrende – og
indholdsrigt nyt år.
Jeg er også sikker på, at der er rigtig mange
elever og forældre, der hilser et nyt skoleår
velkommen.
Mange hilsner
fra alle på skolen og de 2 børnehaver
+ Gunild og Jørn
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Jeg hedder Rikke Østergaard Steffensen.
Jeg er 43 år, gift med Morten og jeg har 3 børn
på 4, 7 og 11 år.
Jeg bor lige udenfor Tved ved Svendborg i et
stråtækt hus fra ca. år 1700.
Huset har en stor have, hvor vi tit får besøg af
bl.a. rådyr, fasaner og harer.
Selv har vi en sort kat, Boris.
Jeg har været lærer siden 1996.
Jeg har linjefag i matematik og fysik/kemi.
Jeg blev ansat på Brahetrolleborg Skole i august
2014.
Jeg er glad for og spændt på at begynde på
Bøgebjergskolen til august, hvor jeg primært
skal undervise i matematik og natur/teknologi.
I min fritid elsker jeg at læse en god bog eller at
sætte mig bag symaskinen eller med en synål
og fremstille små og store projekter.
Jeg glæder mig til igen at undervise de skønne
elever fra Brahetrolleborg og ser frem til at lære
en masse søde børn og forældre fra V. Åby at
kende.

Susanne Bruun
Hej. Jeg hedder Susanne Bruun.
Efter sommerferien kan du møde mig på
Bøgebjergskolen, hvor jeg er ansat i et
barselsvikariat i skoleåret 15/16.
Jeg er klasselærer i 3.klasse, hvor jeg skal
undervise i dansk, engelsk, historie, religion og
billedkunst.
Derudover skal jeg undervise i matematik i
2.klasse.
Oprindeligt er jeg uddannet salgsassistent, og
har bl.a. en fortid i Jysk.
Efter næsten 10 år mente jeg dog, at det var
blevet tid til forandring, og tog en uddannelse
til lærer.
Privat bor jeg på en gård i Sølt lidt udenfor
Kværndrup.
Her bor jeg sammen med min mand Claus og
mine to børn; Anne på 7 og Nikolai på 11.
Hver anden weekend er vi desuden heldige at
have Claus’ to børn hos os; Kirstine på 8 og
Martin på 13.
Når vi rigtig skal slappe af, tager vi gerne ned i
vores sommerhus på Langeland.

Sara Birch
Mit navn er Sara Birch, og jeg er 27 år gammel.
Jeg bor i det gamle posthus i Ørbæk sammen
med min kæreste Sune, som er barnebarn til
den tidligere postmester.
Til november får vi endnu en beboer i huset - en
lille søn.
Derfor går jeg på barselsorlov fra udgangen af
september.
I min fritid træner jeg i det lokale motionscenter
samt går en masse ture med vores hund,
Maggie.
Er vejret ikke til de store udendørsaktiviteter,
ved jeg ikke noget bedre end at fordybe mig i en
god bog foran brændeovnen.
Jeg blev uddannet lærer i 2013 med linjefag i
dansk, kristendomskundskab og madkundskab.
2013 var også året, hvor jeg blev ansat på
Brahetrolleborg Skole.
Her har jeg bl.a. haft fornøjelsen af at være
klasselærer i en sammenlagt 3./4.klasse, hvor
jeg har haft størstedelen af min undervisning.
Jeg glæder mig til at gense elever og forældre
fra Korinth samt til at lære børn, forældre og
kolleger på Bøgebjergskolen at kende.
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Årets store loppemarked
i Bøgebjerghallen
Søndag den 13. september 2015
kl. 10.00 - 14.00
”LOPPER” EFTERLYSES!
Har I lopper som I gerne vil give til Spejderne
- så ring til vores ”loppemand”
Steen Mikkelsen på tlf. 2138 2973
HJÆLPERE SØGES!
Vi kan altid bruge flere hjælpere,
så hvis du/I har lyst til at hjælpe os med slæbet
lørdag og/eller søndag
- så ring til Ingrid Thyssen på tlf. 2285 6564
eller mail til ingridthyssen64@gmail.com
Hilsen
Krage Sø Spejderne
www.kragesoe.spejder.dk
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Pejrup Forsamlingshus
Efteråret i Pejrup Forsamlingshus byder på 2
arrangementer, kom og bak op, vi glæder os til
at se alle til:

Blues aften
Lørdag den 24. oktober 2015 kl. 19.00 med
skøn musik af Henrik Nybo.

Loppemarked
Lørdag den 19. september 2015 kl. 10 – 16.
Stande sælges til 100 kr. (190*90).
Der sættes op fra kl. 8.00.
Der vil være mulighed for at købe drikkelse og
kage.
Tilmelding til Allan 5826 5053 eller Susanne
3033 8945 senest den 4. september.

Hold øje med
www.pejrup.dk
facebook-gruppen Pejrup.dk
og Pejrup Nyt der omdeles i Pejrup og til
foreningens medlemmer.
Hilsen
Mette Rasmussen

Hele familiens Frisør
Tlf. 62 61 54 54
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Dagli’ Brugsen informerer
Uddeleren informerer.
Brugsen har fået ny uddeler – Jesper Hansen fra
Ellinge Fyn.
Starter i en travl uge i Brugsen, havde reception
på farsdag med gode vintilbud, som udviklede
sig til året største dag, og det populære
loppemarked om lørdagen med vilde restpriser.
Dette er nu første gang, jeg få muligheden for at
informere kunder og kommende kunder  - om
hvad der vil ske’ indenfor den kommende tid.
Jeg er den købmand som hellere vil gi´ kunden
gode priser på varer med kort dato, i stedet for
at smide varerne ud – så tjek dagligt nede ved
mælkeafdelingen 
Der vil ske en udvikling af SMS-tilbud, så der vil
komme specielle sms-tilbud KUN til sms kunder.
Så jeg synes, at man skal overveje at komme
ind i Brugsen og få tilmeldt sig.
Angående lokale varer har jeg tidligere meldt ud
i aviserne mm., at jeg er meget åben for nye
lokale avlere, så jeg håber I vil kontakte mig
på mail, tlf. eller i butikken. Indenfor den sidste
måned har vi fået sennep fra Ollerup, og når
sommeren er ovre, får vi honning fra Ollerup og
kaffe fra Svendborg. Vi laver et lokalt fag senere
på året for at samle alle lokale varer ét sted i
butikken.
Jeg er interesseret i at fastholde og udvide
kunde horisonten. Herunder arbejder jeg i, at vi
kan modtage GLS & BRING pakker hos os. Der
arbejdes også på udbringning af varer til private
for billige penge; jeg håber, at vi kan starte
alt dette ultimo september, da vi i øjeblikket
desværre sender kunder andre steder hen for
at hente pakker eller for at få leveret varer ud.
Mit sidste ord: Støt lokalt
Med venlig hilsen
Din Uddeler - Jesper
Mail. Jesper.joachim.hansen@daglibrugsen.dk
Tlf. 62615620

Dagli’Brugsen
Dagli’Brugsen
Vester Aaby
Vester Aaby

Svendborgvej 419 · Tlf. 62 61 56 20
Svendborgvej 419 · Tlf. 62 61 56 20
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Din uddeler - Jesper Hansen

Butiksbestyrelsen informerer.
Grundlovsdag havde vi reception for vores nye
uddeler Jesper Hansen, og i samme forbindelse
var der vinsmagning. Det var en dejlig dag med
masser af glade kunder, der ville hilse Jesper
velkommen. Vinsmagningen var en succes, ja
der blev sat rekord i vinsalg den dag. Vi ser
frem til et rigtig godt samarbejde med vores nye
uddeler.
Dagen efter var der loppemarked på Dagli´
Brugsens parkeringsplads. Der var tilmeldt
14 stande, vejret var pragtfuldt og det kunne
trække folk til. Man kunne købe alt lige fra
nåle, cykler, tøj, tomme malerspande, legetøj,
dvd´er, værktøj, viskestykker i hundredvis,
julepynt og meget mere. Mange fik gjort en god
handel, og der blev tømt godt ud på lager og loft
i Dagli´Brugsen.
Vi må desværre sige farvel til vores formand
for butiksbestyrelsen Kamilla Lennartz. Hun har
under lykkelige omstændigheder (hun venter
sig), valgt at flytte fra V.Aaby, for at komme
tættere på sine forældre. Kamilla har været
formand i butiksbestyrelsen i 9 år, og hun har
gjort et kæmpe stykke arbejde for at synliggøre
Dagli´Brugsen i V. Aaby. Vi ønsker Kamilla held
og lykke med den lille ny, vi kommer til at savne
hende.

Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling
tirsdag den 16. juni, grundet 2 nye medlemmer,
der ønsker at indtræde i butiksbestyrelsen.
Butiksbestyrelsen ser nu således ud:
Formand: Charlotte Schaumann Pedersen,
Løkkemarksvej 16 (ny).
Næstformand:
Lars
Bo
Biilmann,
Skadegårdsparken 11 (ny).
Bestyrelsesmedlemmer:
Martin Kaae Nielsen, Jens Nielsensvej 2.
Birthe Nielsen, Jens Nielsensvej 5.
Bente Kreutz, Svendborgvej 392.
Vi vil fortsætte det gode arbejde i Dagli´Brugsens
butiksbestyrelse.
Vi kan fortælle at efterårets aktiviteter blandt
andet er øl-smagning i uge 41, Halloween i uge
44 og den traditionsrige J-dag fredag den 6.
november. Se opslag i Dagli´Brugsen.
Husk I kan følge Dagli´Brugsens udvikling. Ved
døren i butikkens indgangsparti er placeret en
oversigt, som med grafer følger, hvordan salget
og det økonomiske resultat udvikler sig i årets
enkelte måneder. I maj måned var omsætningen
2% højere end salget i samme måned sidste år
– altså index 102. Resultatet var 24% mindre så
her er indextallet 76.
Butikken har de sidste år kørt med et lille
underskud, men er nu i fremgang så det er
vigtigt at alle bakker vores Dagli´Brugs og den
nye uddeler op.
På butiksbestyrelsens vegne
Charlotte Schaumann Pedersen
Herunder billede fra Loppemarkedet
Brugsens parkeringsplads.

Lysbjergsparkens
venner
Her er lidt om hvad vi har foretaget os, og
hvad vi vil foretage os.
Der har været sang og musik nogle
torsdags eftermiddage samt ”spis sammen”
arrangement med beboere og borgere i egen
bolig, hvor vi havde musik til, noget som alle
ser frem til. Vores udflugt i år gik til ZOO i
Odense.
Vi har været i vores campingvogn og håber
på en varm eftersommer, så vi kan komme
derned og nyde vejret.
I september går turen til Langeland i
sommerhus, både for beboere og borgere i
egen bolig.
Det glæder vi os meget til.
Vinterens program er lagt, og der bliver
mange spændende aktiviteter.
Der er altid brug for frivillige til at tage et par
timer engang imellem.
Venlig hilsen
Lysbjergsparkens venner.

SYDFYNS AUTOCAMPER
på

Dagli’

(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
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Bøgebjerg Lokalråd
De Maritime Lokalråd
Connie og Halldor fra Bøgebjerg Lokalråd deltog
d. 22. juni i De Maritime Lokalråds fælles møder.
Der er lavet en plan for det videre forløb med at
promovere hele det maritime område.
Der vil blive udarbejdet trykt materiale og lavet
en film om områdets herligheder.
Projektet
har
fået
bevilget
penge
fra
landdistriktspuljen, og der er stor forventning til
midler fra LAG SØM om yderligere penge.
Der er kontakt til EDC – Home og Nykredit om
formidling af huse i netop vores område.
Jyske Bank og Sparekassen Fyn er ikke uinteresserede i at udarbejde finansieringsmodeller for
handel med huse.
Et meget interessant forløb og næste møde er d.
27. august i Korinth.
INFO-skærme
Fremtidig kontakt er kun via Thomas Gerber
Jensen på mail thomas@gerberjensen.dk.
Retningslinierne findes ved skærmene.

Flag Allé

Et smukt og dejligt syn
i vores lokalsamfund!

Egnsmøde d. 10. juni
Charlotte, Lena og Connie deltog i Fynslands
og Lokal- og planudvalgets egnsmøde. Mødet
var tilrettelagt som en slags workshop, hvor
man arbejdede med fokus på udbygning af
samarbejde omkring ambassadørvirksomhed og
byforskønnelse. Der blev nævnt landsbypedeller
og vejambassadører til at modtage og vejlede
tilflyttere og meget mere.
Kreativ Plads ved Svendborgvej
(Sct. Hanspladsen)
Per Hansen og Connie har udlagt markeringsnet
og jorden er jævnet, så der nu er mulighed for at
komme videre. Vi er nødt til at indkalde frivillige
til en arbejdsdag derhenne og få udjævnet,
revet sten af og sået græs. Kommunen er meget
obs. på frivillighed, og der er bevilget penge til
forskønnelse af pladsen. Dvs. indkøb af græsfrø
og meget mere. Lokalrådet foreslår arbejdsdag
d. 19. september og/eller 3. oktober fra kl.
9.00. Man stiller bare op med river og skovle og
vi sørger for forfriskninger.
Abildhuset
Vi har fået renoveret belysningen i Abildhuset.
Kommunen har bevilget midler til indkøb af
maling til udvendig vedligeholdelse. Selve
arbejdet foregår med frivillig arbejdskraft under
fagligt opsyn.
Vi har også ansøgt om lov til at opføre en garage
til vores flagtrailer. Denne ansøgning er under
behandling.

Kære tilflytter
SKAL DET VÆRE FESTLIGT?
For kr. 350,- kan flagalléen blive rejst på
din festdag.
Mail til: flag@moritzen.dk eller ring til Niels
Moritzen på tlf. 2044 8084 for bestilling.
Bestilling gerne med 7 dages varsel.
Oplys om vi må skilte med årsagen på
vor hjemmeside samt ved Dagli’ Brugsen
Vester Aaby.
Beløbet indsættes på vor konto
reg.: 0828 konto 0003216144.
(Bøgebjerg Lokalråd)
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Er du ny tilflytter, har vi samlet en
velkomstpakke med mere information samt
en gratis velkomst cd, som vi gerne vil
aflevere til dig/jer.
Vi håber, du/I er interesseret heri, og vil
derfor bede dig/jer om at kontakte lokalrådet
formand Connie Hede på tlf. 2241 5928 eller
på e-mail: lokal@vesteraabymail.dk, så vi
kan arrangere en personlig velkomst.

Vester Aaby - Pejrup - Aastrup Pensionistforening
Kommende aktiviteter:
Den 3. oktober 2015 kører vi en tur over Rømø,
Sild og videre med tog til Tyskland.
Den 31. oktober 2015 er der Egnsfest. Der er
nogle der savner en aften med lidt sang og
musik, så derfor prøver vi at samle et eller to
borde, hvor vi kan være samlet. Jeg har fået
reserveret 20 billetter, så hvis der skulle blive
flere, og jeg skal nå at købe dem, så meld til
hurtigst muligt.
Den 30. november 2015 kører vi til Aventoft for
at handle ind til julen.
Husk fredag den 4. december 2015 afholder vi
juleafslutning i Øster Skerninge Forsamlingshus,
hvor den står på suppe og peberrodskød.
Faste aktiviteter:
Stolegymnastik i Lysbjergparken.
Hver mandag fra kl. 14.00 til ca. 15.00
Sangaften i Abildhuset
Hver den 1. mandag i måneden fra kl. 19.00 til
ca. 21.00, hvor de, der har lyst til at synge, kan
komme og være med.

Gåtur fra Abildhuset
Onsdag kl. 9.30 – Husk en kop, da der er kaffe i
Abildhuset efter gåturen.
Banko i Bøgebjerghallen
Husk også vores BANKO spil i Bøgebjerghallen
Hver onsdag kl. 19.00. Der er gratis kaffe i
pausen – Husk kop.
Krolf på plænen ved Abildhuset.
Hvor vi lige har afholdt vores Faaborg-Midtfyns
Mesterskab, som blev vundet af Eva Hansen,
Pejrup. 2. pladsen gik til Broby, og 3. pladsen
gik til Else Nielsen, Vester Aaby.
Vi træner for dem der har lyst, hver tirsdag og
torsdag fra kl. 14.00 og søndag fra kl. 10.00.
Man skal ikke være medlem af pensionistforeningen for at spille krolf, alle er velkomne.
Men pas på, der er mange, der bliver vild med
det.
Alle er velkomne til vore aktiviteter
Med venlig hilsen
Pensionistforeningen
Ole Simonsen
61 16 27 67

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

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

Høstbilledet er taget fra Aastrup Skole med
Dalgaard og Aastrup kirke i baggrunden.
Familien Launtoft er i gang med at høste med
mejetærsker.
Elever fra Aastrup skole hygger sig i det
nyhøstede halm. Skolebørn i Aastrup er jo blevet
historie, idet skolen nu er lukket. Hvis der er
nogen, der genkender børnene på billedet, vil vi
gerne høre om det.
Siden sidste bladudgivelse har vi haft en historisk
vandring Kr. Himmelfartsdag til Dybskrog
og Skolerne ved Nakkebølle Fjord med god
tilslutning.
Finn Christoffersen fortalte om ejendommene,
og om dem der har boet i dem. Han blev
suppleret af beboere i området.
Vi fulgte stranden rundt om Nakkebølle, hvor der
blev fortalt om Sanatoriet fra det blev bygget til
det lukkede.
På Nakkebølle fik vi kaffe og kage.
Vi fik fortalt om stedet fra 1998, da Tvind købte
det til nu, hvor det bliver drevet med to skoler.
Til slut fik vi en rundvisning i de velholdte
bygninger.
Vi siger tak til Finn Christoffersen, Småskolen
ved Nakkebølle Fjord, Nyborg Søfartsskole og
andre, der bidrog med oplysninger og hjælp.
Læs om den på aastruparkiv.dk/ tilbageblik
Vi er glade for, at folk kommer og støtter op om
sådan et arrangement, og vi vil gerne opfordre
folk til at støtte foreningens arbejde med et
medlemskab.
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Jørgen Gundertofte optog en film, som han er
ved at redigere, så den bliver på 30 min. . Det
er muligt at købe en dvd ved at forudbestille
den ved foreningen. Vi vil gerne høre fra
interesserede.
Arkivet åbner igen den 4. september kl. 14 –
17. Vi kan altid kontaktes, og vi modtager gerne
arkivalier og billeder som gave eller til låns. Se
mere på hjemmesiden.
Efterårets program er ikke lavet endnu. Stavn
udkommer i november og skal i år præsenteres
i Aastrup. Herefter er vi klar til at sælge Stavn
til en fordelagtig pris og samtidig støtter man
foreningen.
Arkivernes dag er i år den 14. november, hvor
mange arkiver landet over har åbent.
Aastrup Folkemindesamling
Eskemosegyden 46, Aastrup
Aastruparkiv.dk

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

Varmepumper · Ventilationsanlæg · Klima- & køleanlæg

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

Bøgebladet Udgives af Bøgebjerg Idrætsforening
Trykkeri
EP Grafisk

Udvalgsmedlemmer:
Flemming Hougaard, badminton,
22 30 01 88, flemmingh2009@sol.dk
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

Kontakt
Annette Biilmann, ansvarshavende,
Skadegårdsparken 11, Vester Aaby
20 12 46 67, albiilmann@gmail.com

Bøgebladet:
Deadline
Udkommer
21.10.2015 Medio november 2015
20.01.2016 Medio februar 2016
20.04.2016 Medio maj 2016
		

Indlæg sendes til Annette Biilmann
på mail 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.
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KALENDERSIDEN

AUGUST

OKTOBER

19.08.2015 kl. 17-19
Konfirmandindskrivning
Konfirmandstuen

01.10.2015 kl. 17.30 - 19.00
Fællesspisning
Bøgebjerghallens Cafeteria

SEPTEMBER

04.09.2015 kl. 14 - 17
Folkemindesamlingen Aastrup
Eskemosegyden 46

07.09.2015 kl. 19.30
Spillegilde
Aastrup Forsamlingshus
13.09.2015 kl. 9.00
Koncert
Aastrup Kirke
13.09.2015 kl. 10 - 14
Spejdernes Loppemarked
Bøgebjerghallen
15.09.2015
Sidste frist for indstilling til
”ÅRETS V.Å.P’er”
19.09.2015 kl. 9.00
Arbejdsdag
Se Lokalrådet inde i bladet
19.09.2015 kl. 10-16
Loppemarked
Pejrup Forsamlingshus
20.09.2015 kl. 19.00
Koncert med RØST
Vester Aaby Kirke
25.09.2015 kl. 18.30
Fællesspisning
Aastrup Forsamlingshus
26.09.2015
Egnsfest-billetafhentning
Bøgebjerghallens Cafeteria
27.09.2015
Høstgudstjeneste
Se i Kirkebladet

28.10.2015 kl. 19.30
Efterårsmøde
Aastrup Forsamlingshus

02.10.2015 kl. 14 - 17
Folkemindesamlingen Aastrup
Eskemosegyden 46

03.09.2015 kl. 9 - 10
Senioridræt - Sæsonstart
Bøgebjerghallen

05.09.2015 kl. 10 - 12
Folkemindesamlingen V.Aaby
Præstegårdsvej 12

26.10.2015 - 01.11.2015
Halloween
Dagli’Brugsen Vester Aaby

29.10.2015 kl. 19.30
Jazzkoncert
Konfirmandstuen

02.10.2015
Egnsfest-billetafhentning
Bøgebjerghallens Cafeteria

31.10.2015 kl. 18.30
Egnsfest
Bøgebjerghallen

03.10.2015 kl. 9.00
Arbejdsdag
Se Lokalrådet inde i bladet

NOVEMBER

03.10.2015 kl. 10 - 12
Folkemindesamlingen V.Aaby
Præstegårdsvej 12
03.10.2015
Udflugt til Rømø/Sild - Tyskland
Pensionistforeningen
05.10.2015 kl. 19.00
Bøgebjergfesten - Opstartsmøde
Bøgebjerghallen

02.11.2015 kl. 19.30
Spillegilde
Aastrup Forsamlingshus
05.11.2015 kl. 17.30 - 19.00
Fællesspisning
Bøgebjerghallens Cafeteria
06.11.2015 kl. 14 - 17
Folkemindesamlingen Aastrup
Eskemosegyden 46

05.10.2015 kl. 19.30
Spillegilde
Aastrup Forsamlingshus
09.10.2015 kl. 13.18
Øl-smagning
Dagli’Brugsen Vester Aaby
18.10.2015 kl. 10
Loppemarked
Aastrup Forsamlingshus
21.10.2015
DEADLINE
BØGEBLADET
21.10.2015 kl. 17.00
Fyraftensgudstjeneste
Aastrup Kirke
24.10.2015 kl. 19.00
Blues aften med Henrik Nybo
Pejrup Forsamlingshus
26.10.2015
Frist for Buffet-billetter
Bøgebjerghallens Cafeteria

HUSK også 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

06.11.2015 kl. 19.30
J-dag
Dagli’Brugsen Vester Aaby
07.11.2015 kl. 10 - 12
Folkemindesamlingen V.Aaby
Præstegårdsvej 12
12.11.2015 kl. 16
Hjertestarterkursus
Præstegårdsvej 12
18.11.2015 kl. 14.30
Højskoleeftermiddag
Konfirmandstuen
24.11.2015 kl. 17.00
Fyraftensgudstjeneste
Vester Aaby Kirke
27.11.2015 kl. 18.30
Fællesspisning
Aastrup Forsamlingshus
30.11.2015
Udflugt til Aventoft
Pensionistforeningen

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

