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Bøgebjerg Idrætsforening
Denne gang synes jeg, at det er svært at komme
i gang med at skrive dette indlæg - ikke fordi jeg
ingenting har på hjertet, men fordi jeg ikke helt
ved, hvordan jeg skal formulere det, og at jeg
har en masse tanker - nye ideer!
Jeg glæder mig vildt meget til vores kommende
Egnsfest - dels fordi der er solgt mange billetter
– dels fordi jeg er sikker på, at det bliver en
kanon fest. Alligevel er jeg lidt bedrøvet,
fordi Marianne Steffensen, som i rigtig mange år
har været en stor drivkraft i egnsfestudvalget,
har valgt at stoppe. Jeg ved, det har været en
svær beslutning for hende, og jeg respekterer
den fuldt ud. Men jeg vil meget gerne sige
mange tak for alle de års arbejde og det gode
samarbejde der altid har været mellem os. Jeg
kan godt her afsløre, at vi fra bestyrelsen har
givet Marianne en lille gave fra Lundely Glas, for
hun har jo fået den på festaftenen, som jo er
afholdt, når dette blad udkommer.
Vi lever i et lokalsamfund, hvor der er rigtig
mange tilbud, og indimellem tænker jeg på, om
der er for mange????
I hvert fald måtte vi ved dette års Bøgebjergfest
konkludere, at ikke så mange havde lyst til at
deltage. Fredag var dog rigtig godt besøgt, men
lørdag var besøgstallet under målet.
På billedet herover ses sponsorudvalget i Bøgebjerg
IF sammen med Filialdirektør Brian Sørensen fra
Sparekassen Fyn, som har skænket den nye måltavle,
der nu hænger i Bøgebjerghallen.

Festen løber dette år økonomisk rundt, men
kun på grund af cykelløbet, som dog heller ikke
var fantastisk. Udvalget har gjort sig mange
tanker, og har også budt til møde, hvor man
kunne komme med forslag til nye ideer og selv
få mulighed for at være med i udvalget, men
heller ikke her kom der mange - faktisk kun 3!
Der blev derfor enighed om endnu et møde, som
vi lige nu afventer, men det er helt sikkert, at
der til næste år ikke bliver brugt så meget tid
på det, og det bliver i et noget mindre format
end de forgangne år. Har du en holdning til
denne fest, så kom frem med den, så vi kan
høste erfaringer/ideer fra jer alle. Ellers må vi
nok tage op til overvejelse, om det er en fest,
der skal have nogle års pause.
Her i oktober måned holdes der over hele landet
Knæk Cancer. Jeg har derfor fået en ide til, om
vi ikke til næste år, skal lave noget særligt her i
vores lokalsamfund, så vi også giver et samlet
bidrag. Vi er desværre også berørt af cancer i
vores område, enten kender vi en, eller måske
har vi det tæt inde på livet.
Jeg vil i den nærmeste fremtid kontakte de
øvrige foreninger i vores lokalsamfund og
forsøge, om der kan laves et samarbejde om et
sådant initiativ. Hvis du har lyst til at være med
til at planlægge, eller har en god ide til, hvordan
vi kan gøre det, så kontakt mig endeligt på 24
20 53 94 eller på min mail blbc@email.dk.
Vi indførte multikontingent her i september, og
da vi var over de første bomber på en sådan vej,
synes vi, at det er kommet godt i gang. Det er
blevet godt modtaget af såvel småbørnsfamilier
som seniorer. Det glæder os, og vi håber
naturligvis, at der kommer endnu flere til. Det
giver en god mulighed for at dyrke alt det idræt,
du har lyst til, for et fast beløb om måneden,
som bliver trukket på din pbs. Nemt og enkelt
og til glæde for dig og din krop!
God jul og godt nytår til jer alle.
Hilsen
Britt Christoffersen
Formand

Hele familiens Frisør
Tlf. 62 61 54 54
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Nyt fra fodbold
Efterårssæsonen er ved at være slut.
U8 drengene har været ude til nogle stævner og
har ca. vundet halvdelen af deres kampe.
De har dog desværre været ret meget uden
træner, da Jesper Raun Jensen desværre
meddelte, at han ikke havde tid til at træne dem
mere.
Derfor vil vi gerne sige tak til Mette Gerber og
Michal Bang Sørensen for at have hjulpet.
Derfor skal vi også ud at se, om vi kan finde en
ny træner til dem.
På billedet herunder ses U12 drengene.

U12 drengene har spillet en masse kampe og
med fremskridt fra kamp til kamp.
Dog er det endnu ikke blevet til en sejr, men med
to kampe endnu, er der jo stadig en chance.
Trods nederlag har drengene stadig masser af
mod på at spille fodbold.
De har et fantastisk sammenhold, hvilket de
også har fået stor ros for, når vi har været ude
at spille.
Så kæmpe skulderklap til dem for at holde
hovedet højt trods alle nederlagene.
De vil fra den 3. november 2015 træne indendørs
en gang om ugen, hvor det vil være Mikkel
Larsen, der står for træningen.
Dette vil foregå tirsdag fra kl. 16.30-18.00.
Herrerne har desværre været hårdt ramt af
skader, men alligevel klaret sig fint i serie 4.
Hvis ikke vi kan finde haltider, så de kan træne
indendørs, vil de fortsat træne på græsset en
gang om ugen vinteren over; det bliver om
onsdagen fra kl. 18.00-20.00.
Træner Michael Jørgensen har valgt at stoppe
som træner, da han ikke kan finde tid til det
mere, derfor er vi nu godt i gang med at finde
en ny træner.
Så kender I nogle der kunne have tid og lyst til
at være træner, så kontakt formanden Camilla
Christensen på 51218505.
På fodboldudvalgets vegne
Camilla Christensen

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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Badminton
Sæsonen er nu godt i gang for
badmintonspillere - unge som gamle!

alle

Vi har denne sæson tilmeldt hold i U15, Veteran
40-45 og Veteran 60.
Kampene er først i skrivende stund startet op.
Der vil være hjemmekampe på følgende
tidspunkter, så kom og støt op:
U15 		
Lørdag 16/1-2016 kl. 9-12
Veteran 40-45 Onsdag 18/11-2015 kl. 20-22
Veteran 40-45 Onsdag 13/1-2016 kl. 20-22
Veteran 60
Onsdag 9/12-2015 kl. 19-21
Veteran 60
Onsdag 20/1-2016 kl. 19-21
Følg ligeledes med på infoskærmen i hallen,
som løbende opdateres med, hvornår der er
hjemmekampe i hallen.
På nuværende tidspunkt er der 12 U9-U11
spillere, samt 9 U13-U17 spillere, som træner
mandag og onsdag.

Der er stadig plads til flere !!
KOM og prøv badminton en af de dage.
For træningstider se Bøgebjerg IF´s hjemmeside.
Vi vil rigtigt gerne have udskiftning på
trænerposten for vores U13-17 ungdomsspillere.
Så læser du dette nu og tænker ”DET ER DA
LIGE MIG”, så kontakt badmintonudvalget.
Der er stadig ledige baner for motionsspillere
om onsdagen.
Kontakt badmintonudvalget, hvis du gerne vil
spille motionsbadminton.
HUSK: Badmintonafdelingen har egen opstrengningsmaskine.
Kontakt Charlotte på tlf. 23354547, hvis din
ketcher trænger til at blive frisket op.
På badmintonafdelingens vegne
Freddy Kjær Jensen

v/ Annette Boock
Svenborgvej 329 - Aastrup
5600 Faaborg

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

www.lundelyglas.dk

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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Gymnastik og Indoor Cycling
Den nye sæson er i fuld gang, og vi har fået en
forrygende start.
Vi har i denne sæson valgt at flytte de fleste af
vores hold til gymnastiksalen på skolen, da den
på mange områder egner sig bedre i forhold til
vores behov, end hallen gør.
Samtidig giver det os også bedre mulighed for
at lægge timerne på de tidspunkter, som passer
vores medlemmer.
Vi har kun fået positive tilbagemeldinger, og
det er tydeligt at se på opbakningen, at mange
sætter pris på de lidt mindre og mere private
omgivelser.
I skrivende stund er vi 20-25 personer på
Zumba® holdene, 12-15 på forældre/barn og
herregymnastik, samt en 8-10 stykker på både
CrossGym® og Yoga.
Dette er vi meget tilfredse med, men der er
selvfølgelig altid plads til flere.
Hvis man har lyst til at prøve, er de første 2
gange altid gratis.
Springholdet i hallen er også kommet fornuftigt
fra start med 7 friske gymnaster.
Her vil vi naturligvis gerne se flere af områdets
unge fra 8 år og opefter.
Samtidig mangler vi også en hjælpe-instruktør,
så hvis det var noget for dig, så kontakt Jette
Steensen.
Har du ikke de rigtige springkurser, sørger vi for,
at du kommer af sted – det vigtigste er, at du
har lysten!

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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Billederne he er fra CrossGym® i gymnastiksalen
og Indoor Cycling i hallen.
Gymnastikhold 2015/16:
Yoga
mandag 18.30 – 20.00
Forældre/barn
onsdag 16.15 – 17.00
CrossGym ®
onsdag 19.30 – 20.30
Springgymnastik torsdag 18.00 – 19.00
Zumba® 		 torsdag 18.00 – 18.45
Zumba® Step		 torsdag 18.45 – 19.30
Herregymnastik		 torsdag 19.30 – 21.00
Vores Indoor Cycling er også oppe i fulde
omdrejninger igen efter sommerferien.
Vi håber på at se flere deltagere på holdene her
i vinterhalvåret, end vi har gjort de sidste par
måneder.
Husk, at hvis du har Multikontingent, giver det
også adgang til at cykle alt det du vil på vores
hold.
Indoor Cycling hold:
Mandag
08.00 – 09.00
Tirsdag			
Onsdag
08.00 – 09.00
Torsdag			
Fredag
08.00 – 09.00

18.30 – 19.30
17.00 – 18.00
19.00 – 20.00

Vi har sko i forskellige størrelser, som kan lånes
ganske gratis. Det er dog begrænset, hvor
mange par sko vi har.

En håndboldafdeling i stille vækst
Det er en håndboldformand med et smil på
læben, der sidder og forfatter indlægget fra
håndbolden.
Smilet skyldes, at håndboldafdelingen de
sidste måneder har fået tilgang af mange nye
medlemmer.
Både ”gamle”, nye og helt unge nye spirende
håndboldspillere.
Det er så fantastisk, at vi i løbet af en enkelt
måned ”pludseligt” stod med 10-14 damespillere
og op imod 10 børn, som alle sammen ville spille
håndbold, og som i skrivende stund giver den
gas på træningsbanen og til kamp.
Samtidigt med at herreholdet også har fået
tilgang af nye unge spillere.
Det betyder i sin helhed, at vi nu kan mønstre
1 damehold i serie 4, 2 herrehold i henholdsvis
serie 2 og serie 3, samt U6 og U8.
En KÆMPE succes, som ikke mindst skyldes et
kæmpe stykke benarbejde fra flere folk.
På herresiden har herretræner Thomas Johnsen
igennem de sidste år fået herrehåndbolden op
på et markant højere niveau.
Det er både til træning og til kamp.
Og som nævnt foroven, så har det lønnet sig
med tilgang af nye spillere udefra, hvilket er
første gang i adskillige år, at vi har haft en så
markant tilgang.
Endvidere er tidligere herrespiller Simon Bæk
blevet holdleder for 1. holdet, ligesom han er
med til træning, hvor han bruger sin kæmpe
rutine og store viden om håndbold, til at gå ind
og rette og hjælpe hver enkelt spiller.
En ordning som indtil videre er en stor succes og
gevinst for alle herrespillerne.
Og når vi stadig kan trække på go’e gamle kræfter
i form af Oskar Kragegaard og Steen Andersen,
som begge er holdledere for 2. holdet, så gør
det bare tingene nemmere og mere holdbare.

På damesiden har Mette Gerber Jensen og
Jannie Wilsted gjort det muligt, at der igen kan
spilles damehåndbold i hallen.
Og at de så har fået Stig Fabricius til at træne
damerne, gør jo bare, at succesen er fuldendt.
Mange helt nye spillere, som ikke har spillet
håndbold før, er begyndt til træning, og de gør
det så godt.
I skrivende stund har damerne spillet to kampe,
som begge er blevet tabt, men med knebne
nederlag.
Humøret er stadig højt hos damerne, som
træner hver torsdag fra kl. 19.00-20.30.
Vores ”børn” er også blevet flere og flere.
Det er lidt blandet, mht. hvor mange U6 og U8spillere der er, men indtil videre træner de alle
sammen om torsdagen fra 16.15-17.00.
Rikke Bang Sørensen tog initiativet til
børnehåndbolden, og det har jo virkeligt lønnet
sig i form af alle de fantastiske unger, som gir’
den gas hver torsdag.
Alt i alt så er jeg/vi glade i håndboldudvalget.
Det er altså fedt, at være med til. Jeg håber
meget at tilgangen fortsætter.
Ja hva’ skal det ikke ende med.
Sidst men ikke mindst, så har vi stadig plads til
ALLE, nye som gamle håndboldspillere.
Så kig op og træn med….
Vi ses i Bøgebjerghallen
Håndboldformand Mikkel Høirup Steffensen

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

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

Varmepumper · Ventilationsanlæg · Klima- & køleanlæg

Industrivej 7, V. Aaby . DK-5600 Faaborg
Tel. +45 62 61 66 66 . Fax +45 62 61 66 36
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Bøgebjerg Efterårscamp
var igen en stor succes
For 2. år i træk har vi afholdt Bøgebjerg
Efterårscamp i Vester Aaby i de fire første dage
af efterårsferien.
Fra alle hjørner af kommunen ankom 20 drenge
og 15 piger i alderen 9-15 år mandag morgen
kl. 8 klar til fire dage med fuld fart over feltet.
17 af dette års deltagere var også med på
campen sidste år.
Fire faste instruktører var til stede under hele
lejren, og desuden var 5 gæsteinstruktører
hidkaldt for at undervise i de mange forskellige
idrætsgrene, som børnene blev præsenteret for.
I løbet af de fire dage dyrkede deltagerne ca. 25
timers idræt fordelt på fodbold, parkour, zumba,
basketball, badminton, skumtennis, håndbold,
amerikansk fodbold og en del forskellige lege.
På billedet herover ses en gruppe af børnene i gang
med en ”sten - saks - papir” konkurrence.
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Én af tankerne bag vores camp er at præsentere
et bredt udvalg af forskellige sportsgrene,
således at børnene kan finde inspiration til at
prøve nye idrætsgrene i deres eget nærområde.
Udover motionen blev der selvfølgelig også tid
til hygge og afslapning.
Om aftenen stod programmet bl.a. på musikquiz,
konkurrencer, uhyggeligt natløb, bankospil og
godnatlæsning.
Foruden motionen er der på campen fokus på,
at deltagerne får sund og velsmagende mad.
De aktive børn fik hver dag tre hovedmåltider
og tre mellemmåltider, der alle var sammensat
med fokus på at gøre kosten sund og varieret
uden at gå på kompromis med smagen.
Så er der dømt frugtpause i hallens cafeteria.

Deltagerne var også selv med i køkkenet,
hvor der blev lavet madmuffins, knækbrød
og figenstænger, som inspiration til sunde og
anderledes ideer til skolemadpakkerne.
Maden faldt helt i børnenes smag, og de fandt
ud af, at det slet ikke var svært at lave.
Et kreativt værksted er en uundværlig del af
en idrætscamp, har vi som arrangører måttet
sande.
Én af deltagerne ankom til campen med den ene
arm i gips, og nogle af deltagerne fik i løbet af
de fire dage små skavanker.
Men heldigvis var det muligt at give opgaven
videre til vores lokale kreative ildsjæl Susanne,
som fik børnene engageret med at lave
dekorerede æsker og billeder.
Det var et dejligt pusterum for flere af pigerne
i pauserne.

Campen har igen i år været en stor succes, og
det har den bl.a. været, fordi så mange lokale
kræfter omkring V. Aaby stiller frivilligt op for at
hjælpe.
Tak for lån af skolens lokaler, tak til de fire damer
i køkkenet, tak til Susanne Schnell i det kreative
værksted, tak til de lokale idrætsinstruktører i
foreningen og tak til Stig og Birgitte i hallen for
dejlig aftensmad.
Bøgebjerg Efterårscamp har i år været økonomisk
støttet af Lauritzen Fonden og Faaborg-Midtfyn
Kommune.
Uden disse bidrag havde det ikke været muligt
at gennemføre denne camp.
Tak til alle deltagere. Vi håber, at kunne gentage
succesen næste år!
Gary Mc Intyre, Rasmus, Katrine & Hanne Borup
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LOPPEMARKED
Lørdag den 28. november 2015
Kl. 11.00 - 14.00
i Bøgebjerghallen
Kom og gør en god handel
Brugt og nyt
Vil man have en bod, så send en mail til
poststeensen@gmail.com
Pris for en bod er 125 kr.
Tilmelding og betaling skal ske til Jette Steensen
senest lørdag den 21. november 2015.
Beløbet indbetales på konto i Sparekassen Fyn
reg.nr. 0828 konto nr. 8030031718.
Husk at påføre navn.
Opstilling af bod kl. 10.00-11.00
Kaffe og kage kan købes i hallen.

Vester Aaby Inst. Forretning

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

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
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Bøgebjerghallens Cafeteria
Ny belysning.
Vi har i uge 43 fået lavet
nyt lys i Bøgebjerghallen.
Vi har fået det der hedder
LED lys, som skulle være
ekstra besparende.
Her har været så stille, så
vi glæder os til at få besøg
igen.
Det vil blive en ny tilvænning for vores
idrætsfolk der benytter hallen, men vi håber,
at folk vil tage godt imod det..
Man er også altid velkommen til et kig ind hos
os i hallen uden at dyrke idræt :-).

Løbeafdelingen
Så er løbesæsonen ved at være slut.

Fællesspisning i Hallens Cafeteria.
Som beskrevet i sidste nummer af Bøgebladet
er der mulighed for at deltage i fællesspisning
den 1. torsdag i måneden.
Priserne er rimelige, menuen er hverdagsmad.
Tidspunktet er kl. 17.30-19.00.
Der afholdes ikke fællesspisning i december,
men vi fortsætter igen i 2016 på følgende
dage: 7. januar, 4. februar og 3. marts.
På gensyn.
Med venlig hilsen
Halinspektøren og Halmutter

Flag Allé

Et smukt og dejligt syn
i vores lokalsamfund!

Vi har haft løbere med til:
- Svendborgløbet
- Alpeløbet
- HCA halvmaraton.
Vi har 15 aktive medlemmer i løbeklubben,
som vi håber alle kommer igen til foråret.
Derud over håber vi at der kommer nye til.
Vi starter friske op igen medio marts 2016.
Håber vi ses.
Hilsen Løbeudvalget

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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EGNSFESTEN
Herigennem vil festudvalget gerne takke alle de
glade og forventningsfulde gæster, der mødte
op til årets egnsfest.
Der var gæster både langvejs fra – faktisk helt
fra København – og fra nær- og lokalområdet.
Der var unge, der var ældre og der var dem
midt imellem. Kort sagt var alle generationer
repræsenteret. Og der er ingen tvivl om, at alle
havde en fed fest.
Spisning af lækker buffetmad – leveret af
Birgitte og Stig - eller lækker medbragt mad
startede festen.
Under spisningen var DJ’en Peter leverandør af
glad og afvekslende musik, krydret med syngmed-potpourrier, der fik salen helt op på stolene.
Også i år blev der solgt lodder, og oppe omkring
scenen var der ”dækket op” med et enormt
gavebord.
Mange flotte præmier var igen i år leveret af
vores trofaste sponsorer, og en hel del gæster gik
hjem hver især med en af disse flotte præmier.
Festudvalget siger tusind tak for alle de flotte
sponsorater fra:
Albani, AutolakExperten, Bago Line, Ruth
Balksbjerg,
Bejerholm
Maskinstation,
Blomsteriet, Blomsterværkstedet i Vester
Skerninge, Brødrene Sloth, BSJ Ejendomme,
Bøgebjerghallens Cafeteria, CC World Wide,
CWC Auto, Dagli’ Brugsen, Damas, EDC
Mæglerne i Faaborg, Flemmings VVS, Frost VVS,
Fyns Naturvarme, Galleri 33 v/Birte Banke,
Gamskærgård Maskinstation, Jan Gertsen,
Murer- og Byggeteknik, Grønnegård Kunst og
Keramik, Hansen og Hellerup Entreprenører,
Kloakmester Per Hansen, Hjertestarterforeningen
Vester Åby-Åstrup-Pejrup, Hår-Værkstedet i
Vester Skerninge, Ideal-Line, Murermester Palle
Jensen, JMB Skibsmæglere, Bygmester Finn Juul
Jørgensen, Kig Ind i Åstrup, Konnerup Chokolade,
KP Biler, Vester Skerninge, Tømrermester
Kennet Krogh (scene), LN Maskiner, Lundely
Glas, Lysbjergparkens Venner, John Madsen
Landbrugsmaskiner,
Elinstallatør
Henning
Madsen, Max Brugtbiler i Vester Skerninge,
MK Byg-Fyn, Mr. Isaksen, Zoneterapeut Ulla
Poulsen, Tømrermester Carsten Rasmussen,
Salon
Miro,
Skovgården,
Træ/Jord/Beton
(kørsel), Sparekassen Fyn, Finn J. Steensen,
Maskinudlejning,
Stofmøllen,
Strandvejens
Fodklinik, Svanninge Malerforretning, Svendborg
Synshal, Sydfyns Autocampere, Tommys Auto i
Vester Skerninge, Velværehuset,
Vester
Skerninge
Bageri,
Vester
Åby
Blikkenslagerforretning,
Vester
Åby

12

Maskinstation, Vester Åby Slagterforretning,
Vivis
Blomster/Shell
Service,
Wellness
Forever You, Åstrup Murer og Beton, Åstrup
Vognmandsforretning
Så var det tid til dans. KANDIS fyrede den af
aftenen igennem, og glade smil og svedige
ansigter vidnede om stor danseiver hos vores
festdeltagere.
Så vi er sikre på, alle gik hjem med en god
oplevelse og klar til næste års egnsfest.
Venlig hilsen
Egnsfestudvalget
Årets V.Å.P 2015
Også i år blev årets V.Å.P. kåret ved Egnsfesten
i Bøgebjerghallen.
Der er år for år kommet flere og flere ”kuponer”
til juryen bag valget, og i år pegede tilstrækkelig
mange på, at det skulle være Flemming
Hougaard, der skulle have æren. Flemming
Hougaard trækker diskret et stort læs ikke
mindst når det handler om badminton i Vester
Aaby. Gaven var da også relateret til denne
sport; det var nemlig en vase designet som en
fjerbold. Det er i år Mie Grønnegaard, der har
designet og udført gaven i keramik.
En tradition er det også blevet, at sognepræst
Torkil Jensen lægger op til afsløringen af årets
V.Å.P. Det blev i år gjort med en tale på vers.

Årets
V.Å.P
2015

Billedet er taget af Jørgen Gundertofte.

Så er vi igen startet op i Onsdagscafeen på
Bøgebjergskolen, efter velfortjent sommerferie!
Kom og vær med til lidt kreativ hygge.
Skulle det kreative ikke falde naturligt, ja så er
du da velkommen til at komme og drikke en kop
kaffe med os.
Vi hygger med decoupage, maleri, mosaik,
opfriskning af møbler, samt snak om løst og fast.
Tag dit strikketøj med og vis os hvad du sysler
med.
Har du problemer med at styre din mobil, ja - så
kan vi da også hjælpe med det. ;-)

Hver onsdag fra 09.00 – 14.00 mødes vi på i
Dimseri(g)et, på Bøgebjergskolen i Vester Aaby.
Der er altid kaffe/the på kanden og chokolade
fra Konnerup Chokolade.
Pris: 20,- pr. gang + materialer.
Du er altid velkommen til at kontakte
mig på 27204104 eller skrive til mig på:
sanneschnell64@gmail.com
Jeg og de andre brugere i cafeen glæder os til at
byde dig velkommen.

Kærlig hilsen
Susanne Schnell

Nyt i Dimseri(g)et: Aftensworkshop om at male med kalkmaling.
Kalkmaling er en vandbaseret og miljøvenlig
type maling, der giver et smukt, mat, kalket
udseende, som mange gamle møbler har.
Der er meget lidt forarbejding på et møbel der
skal males med ”kalkmaling”.
Der kan males direkte på træ, glas, metal,
plastik, vinyl, og mange andre overflader.
Med voks opnås glød, finish og patina.
Workshoppen er en kort indsigt i, hvad
”kalkmaling” er, hvilke typer der kan købes
færdigt, og hvordan du kan lave din egen
kalkmaling.
Du vises forskellige teknikker, der kan give
gamle møbler, lamper, bakker, havemøbler,
m.m. et nyt præg for meget få penge.
Da det kun er en halvanden times workshop, får
du kun de grundlæggende teknikker, som du så
kan arbejde videre med.
Ønsker du et længerevarende kursus, hvor du
får hjælp til at lave et helt møbel i stand, kan
dette aftales direkte med mig på 27204104.

+

Dato for aftenworkshop i Dimseri(g)et på
Bøgebjergskolen:
23.11.2015
15.12.2015
13.01.2016
04.02.2016

kl.
kl.
kl.
kl.

18.30-20.00
18.30-20.00
18.30-20.00
18.30-20.00

Pris: Kr. 100,- pr. deltager.
Medbring selv:
En rest vægmaling hvis du har dette, et lille
møbel/bakke/potte/glasvase at arbejde på, 2
klude.
Der vil kun være 6 pladser per workshop,
så alle kan få personlig vejledning til deres
projekt.
Tilmelding til Susanne på mobil 27204104
senest 3 dage før kurset.

=
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Krage Sø spejderne
LOPPEMARKED
Årets store loppemarked er vel overstået.
Tak til alle spejdere, forældre og lokale som gav
en hånd med samt spejdergruppen Sund & Alpe
i Faaborg for et fantastisk og sjovt samarbejde.
Uden alle jer kunne vi ikke løfte opgaven.
Overskuddet går til vores lokale spejderarbejde,
vedligeholdelse af bådene, hytten og div. ture.

MEN
Der er alvorlig krise i gruppen.
Vores flokleder for de 7-12 årige er stoppet, og
det har ikke været muligt at finde en ny leder,
som har kunnet overtage.
Hos de store spejdere 12-16 år var det spejderne,
som forsvandt væk til andre fritidsaktiviteter og
efterskole.
På bestyrelsesfronten ser det også kritisk ud.
Ved sidste års grupperådsmøde var det ikke
muligt at få suppleret med nye medlemmer til
bestyrelsen, hvorfor der pt. sidder en bestyrelse
som repræsenterer fortiden.
Vi har løst det akutte problem ved at udvide
vores samarbejde med Sund & Alpe gruppen i
Faaborg.
De spejdere, som ønskede at fortsætte, er
blevet overflyttet/udlånt dertil.
Tilbage står vi i Krage Sø og skal forsøge at
finde en løsning på vores overlevelse . . . el.
afvikling 
Vi har forskellige scenarier, som vi arbejder på.
Det optimale var en løsning med et øget
samarbejde med Sund og Alpe spejderne,
så vi kan bibeholde søspejderdelen i Vester
Aby/Fjællebroen og forsøge med opstart af
”Familiespejd” og så lade gruppen vokse nedefra
og op igen?
At en ny leder til de 7-12 årige melder sig på
banen, så den gruppe får muligheden for at
være spejder i lokalområdet.

Det kræver, at der er lokal
opbakning til, at der fortsat skal
være spejdere i lokalområdet.
Måske
der
findes
enkelte
ildsjæle, som tænker ”pokker nej
- spejderne skal overleve i vores lokalområde”,
så er det altså nu der er alvorlig brug for jer.
Situationen i Krage Sø får nogle kedelige
konsekvenser for lokalområdet - på både kort
og lang sigt.
Aktuelt betyder det, at det som vi gerne havde
set som en tradition med at tænde lys i juletræet
ved kirken ikke bliver til noget.
Traditionen med afholdelse af Sct. Hans stopper
- selvom lokalrådet nu knokler med at etablere
en flot Sct. Hansplads.
Loppemarkedet har vi besluttet at fortsætte i
2016, men hvad der så sker ved ingen.
Sluttelig mister lokalområdet en vigtig brik i
forhold til at tilbyde nytilflyttere et varieret og
attraktivt fritidstilbud til børn & unge.
Både som lokal spejdergruppe og som
lokalsamfund kan vi/I ikke forvente at
andre kommer og løser det for os - vi må
sammen finde løsninger.
Vilkårene for det frivillige arbejde og liv
i lokalområdet er, at nogen stiller sig til
rådighed.
På vegne af Krage Sø
Bestyrelsformand
Ingrid Thyssen
ingridthyssen64@gmail.com

Av min mave!

Zoneterapi & Massage

Har du tit problemer med maven?
Måske skulle du prøve zoneterapi
og massage.

Vær god ved dig selv!
Rolighedsvej 27, Vester Aaby · Tlf. 6261 6727 · Mobil 2924 3202 · www.ullapoulsen.dk
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KIRKEBLAD
VINTER 2015-2016

VESTER AABY KIRKE

AASTRUP KIRKE

Julemusik

Byens Lys
Salmesangsaftener

Studiekreds
- Læs mere inde i bladet

1. søndag i advent 2014 blev juletræet ved
Vester Aaby kirke tændt første gang. Det
blev en flot eftermiddag med gløgg og
æbleskiver og et stort fremmøde.
Byens træ skal naturligvis også tændes i år.
Det vil ske efter gudstjenesten i Vester Aaby
Kirke 1. søndag i advent den 29. november
kl. 14.

Det bliver ikke den eneste måde, vi
markerer julen på i vore sogne. Der
bliver musikgudstjeneste med Faaborg
A Capellakor, der bliver Gospelkoncert i
Aastrup Kirke, og vi vil synge julen både ind
og ud i kirkerne.
Læs om dette og om alt det andet, der sker
inde i bladet.

Glædelig Jul og Godt Nytår

Dåb
Den danske Folkekirke er summen af alle de sognekirker, der
findes i Danmark, og de danske kirker, der findes uden for
landets grænser. Også landets valgmenigheder hører med til
Folkekirken.
Noget af det, der i Folkekirken bliver sat fokus på i disse år er
det faldende dåbstal. Der er bysogne, hvor dåbsprocenten er
helt nede under 50.
Det er ikke tilfældet i vore sogne. Der bliver ikke født så
mange børn som tidligere – det er et generelt problem i
Faaborg-Midtfyn Kommune, men vi kan ikke klage over
dåbsprocenterne.
Men netop fordi kirken er et fællesskab, kan vi på den anden
side heller ikke lade som ingen ting, når det mange steder
ikke mere er naturligt at lade sine børn døbe. Det er kirkens
vigtigste opgave at leve op til dåbsbefalingens ord om at gå
ud og gøre alle folkeslag til disciple ved at døbe i Faderens og
Sønnens og Helligåndens navn.
Nogle gange hører man, at dåben bliver sprunget over, fordi
de unge forældre ikke synes, de har råd til at holde fest.
Selvom man sagtens kan forstå argumentet, er det dog vigtigt
at adskille de to ting. Og det vi i kirken kan slå fast er, at dåben
på alle måder er gratis. Både som kirkelig handling og som
gave fra Gud. En gave, der gælder for livet, ja videre endnu.
Endelig er det værd at minde om, at selv om vi kalder det for
”barnedåb” bliver man aldrig for gammel til at blive døbt. Det
kan man blive i alle aldre. Når vi i kirken som regel døber
børnene inden for det første halve år og samtidig giver dem
et navn, så er det for endnu en gang at understrege, at vi som
mennesker hverken kan eller skal give noget til gengæld for
Guds gave i dåben. Den kan vi kun tage imod ”lige som et
lille barn” som det blandt andet hedder i ritualet.

Julemusik
Faaborg A Capellakor

2. søndag i advent - 6. december kl. 19.00 i Vester Aaby Kirke

Faaborg A Capellakor er en kendt og skattet gæst i Vester
Aaby kirke ved juletid. Der er vist ingen, der har helt
nøjagtigt tal på, hvor mange gange, vi har haft besøg af
koret.
Og nu får vi det så igen som en festlig optakt til julen i
Vester Aaby kirke. I år vil besøget forme sig som en
musikgudstjeneste med fællessalmer, kort prædiken og
ikke mindst 3 spændende indslag fra A Capellakoret. Det
bliver blandt andet en sats med titlen ”Julebudskabet” med
tekst af Stig Gohs og musik af korets dirigent Ole Dahl, og
det bliver med såvel negro spirituals som mere traditionelle
julesange og salmer.

Ringe Kirkes Gospelkor

3. søndag i advent - 13. december kl. 16.00 i Aastrup Kirke

Salmesangsaftener
Melodierne til de
791 salmer i vores
salmebog findes i
den blå såkaldte
koralbog – et digert
værk, der blandt
organister går
under kælenavnet
”haveflisen”.
Det er efterhånden blevet en fast tradition, at vi mødes en
aften i hver kirke til salmesangsaften. Her vil vi synge såvel
kendte salmer som nyere og måske mindre kendte salmer.
Og vi vil snakke om salmerne bagefter. Der skrives i disse år
salmer som aldrig før, og der arbejdes på at udgive forskellige
tillæg til vores ”nye” salmebog, der nu allerede er 13 år
gammel. Et antal kirker landet over er blandt andet udvalgt
som ”forsøgskirker” for nye salmer, og erfaringer herfra vil
indgå, når det skal lægges endeligt fast, hvilke salmer, der
skal med.
Vi får en kop kaffe eller the og en småkage på et tidspunkt i
aftenens forløb.
I vinter bliver der salmesangsaften i Vester Aaby kirke den 14.
januar og i Aastrup kirke den 23. februar – begge gange kl.
19.30.

Ringe kirkes Gospelkor er et kor med over 6o medlemmer,
der sætter rammerne for en dejlig oplevelse, når de giver
deres koncerter rundt om i landet.
Gospel er de afroamerikanske kirkers livsglade sang og
musik med rødder i slavernes frihedssang, og længsel
efter en værdig tilværelse. Gospel er et vidnesbyrd om,
hvordan sorg vendes til glæde. I sangene finder man alt
det, som kan tilføre ens tilværelse mere glæde, håb, fred og
taknemmelighed
Repertoiret spænder lige fra groovy moderne R & B- Gospel
til gode gamle spirituals og intense ballader.
Koret ledes af Anders Gustavsen Sprotte, en entusiastisk og
energifyldt dirigent, som formår at skabe en
fest og en harmoni blandt kor og koncertgæster hver gang.
Koret akkompagneres af de to meget dygtige musikere
Morten Jørgensen på bas og Lars Bruno på klaver.

Er Gud en mand, en kraft eller en engel?
Vores organist Margrethe Schmidt spurgte årets konfirmander:
Når man er tretten – fjorten år, er det måske ikke Gud eller
Guds eksistens, der fylder mest. Og så alligevel. For om knap
et halvt år, skal årets konfirmander stå i kirken og bekræfte, at
de er kristne.
Og det er de faktisk, kristne. I hvert fald optaget af livets store
spørgsmål.
- Gud er en kraft, siger en af dem. - En kærlig kraft. Nærmest
en slags skytsengel.
- Nej, nej, lyder det fra et par af drengene. - Gud er en mand,
der sidder oppe i himlen!
- Man kan ikke se Gud. For han er mere sådan over det hele.
- Han er ikke en mand, men nu siger vi ’man’. Det er det
nemmeste.
- Jeg har bedt til Gud, da jeg mistede en, jeg holdt af.
Følte du dig trøstet af det?
Der bliver rystet på hovedet. – Nej, men jeg bad!
- I min familie har vi været meget kristne og optaget af at gå i
kirke og bede. Så jeg er vant til at tænke på og tale om Gud.
Og jeg tror på ham. Jeg tror i hvert fald på et eller andet.
Selv om det er svært at tale om de helt store ting, har de mange
meninger og holdninger, årets konfirmander.
Men hvorfor vil I egentlig konfirmeres? Er det fordi, I tror på
Gud?
- Ja, men det er lige så meget, fordi det er en tradition.
- Sådan gør man bare.

- Min bror er også konfirmeret.
- Er der noget, der skræmmer jer ved at skulle konfirmeres?
- Ja! At jeg skal holde tale. Eller skrive en sang.
Næsten alle konfirmanderne har fået valget mellem enten det
ene eller det andet. Man kan mærke, de bliver lidt beklemte
ved tanken. Nogle skal måske kun have tyve med, andre
holder stor fest med tres. Men tyve eller tres, det er stadig
nervepirrende at stille sig op foran alle de mennesker og sige
noget.
- Jeg tror, jeg skriver en sang. Så bliver jeg ikke så nervøs, siger
en.
Hvad med gaverne? Glæder de sig? Om de gør!
- Ja, selvfølgelig. Jamen, jeg glæder mig sådan til det hele,
både det i kirken og festen, og gaverne.
En siger, han vil være tilfreds med 10.000 – 12.000.
De andre har ikke gjort sig så mange tanker om det.
Det handler i virkeligheden ikke nær så meget om pengene,
som det at samles. Blive fejret. Se familie og venner. Det er
altså lidt stort.
Og så er der tøjet. Alle pigerne får julelys i øjnene ved tanken.
Det skal være traditionelt. Flot, smukt, yndigt – og hvidt.
Et par af dem skal ind og se på kjoler snart. De glæder sig.
Og over det hele svæver Gud. Måske en kraft. Måske en
skytsengel. Måske en gammel mand på en sky.
Men han er der!

Studiekreds

Vi synger julen ind – og ud

En lille, men trofast skare har gennem årene mødtes til
studiekreds et antal gange i vinterens løb. Vi kan godt være
flere, så man er hjertelig velkommen.
I år vil emnet ganske bredt hedde
kristendom og islam. Det vil ikke
kun handle om mødet mellem
kristendom og islam, men også
behandle de to hver især. Hvad er
særkendet, hvad adskiller og hvad er
fælles?
Og en hel masse andre spørgsmål og
forhåbentlig bud på svar.
Man medbringer brød og kop, så er
der kaffe og the på kanderne.
Vi mødes første gang tirsdag den 12.
januar kl. 19.30 og aftaler så videre
derfra.
Menighedsrådet har også planer om
at afholde en foredragsaften ud fra temaet – det kan man læse
mere om i næste kirkeblad.

Helligdagene står lidt i kø ved juletid. Der er derfor lejlighed
til at ”eksperimentere” lidt med tider og former. Det er i løbet
af de seneste år blevet lidt af en tradition, at vi synger julen
ind 4. søndag i advent ved en morgengudstjeneste. Det bliver
i år i Vester Aaby kirke søndag den 20. december kl. 9.00.
Tidligere varede julen indtil Hellig Tre Konger. Det vil vi gerne
prøve at holde fast i ved at synge nogle af julesalmerne en
sidste gang Hellig Tre Kongers aften den 5. januar kl. 19.00 –
det bliver denne gang i Aastrup Kirke.

Gudstjenester ved Nytårstide
Menighedsrådet har besluttet at ændre lidt på gudstjenestetiderne omkring nytår. Der vil således blive holdt
gudstjeneste i Vester Aaby Kirke allerede nytårsaftensdag
den 31. december kl. 15.00. Efter gudstjenesten vil der
blive serveret et glas champagne i våbenhuset og vi ønsker
hinanden godt nytår inden vi går hjem for at høre Dronningens
nytårstale.
Dagen efter, den 1. januar holdes der gudstjeneste i Aastrup
kirke kl. 16.00. Også her vil der efter gudstjenesten blive
serveret champagne.

”Minikonfirmander”
Efter nytår vil vi tilbyde forløb for de såkaldte ”minikonfirmander” (3. klassetrin) – se mere om dette på
hjemmeside og i dagspressen, når tiden nærmer sig.

Kirketider vinter 2015-2016
			

Vester Aaby

Aastrup

Søndag den
Søndag den
Tirsdag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Torsdag den
Fredag den
Lørdag den
Søndag den
Torsdag den
Fredag den
Søndag den
Tirsdag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den

10.15
Ingen
17.00 Fyraften
14.00 Juletræ
19.00 musikgudstj.
10.15
9.00 Julesang
14.30
10.15
9.00
Ingen
15.00 champagne
Ingen
10.15
Ingen
9.00
10.15
Ingen
9.00
10.15
9.00
10.15
Ingen
10.15

9.00
Ingen
Ingen
10.15
10.15
16.00 koncert
Ingen
16.00
9.00
10.15
Ingen
Ingen
16.00 champagne
Ingen
19.00 Vi synger julen ud
10.15
9.00
14.00 Ole Buhl Nielsen
10.15
9.00
10.15
9.00
14.00 Ole Buhl Nielsen
9.00

15. november 23. s.e.trin
22. november Sidste s.i kirkeåret
24. november		
29. november 1. s. i advent
6. december 2. s. i advent
13. december 3. s. i advent
20. december 4. s. i advent
24. december Juleaften
25. december Juledag
26. december 2. juledag
27. december Julesøndag
31. december Nytårsaften
1. januar
Nytårsdag
3. januar
Hellig Tre Konger
5. januar
Hellig Tre kongers aften
10. januar
1. s.e. HTK
17. januar
Sidste s.e. HTK
24. januar
Septuagesima
31. januar
Seksagesima
7. februar
Fastelavn
14. februar
1. s.i fasten
21. februar
2. s.i fasten
28. februar
3. s.i fasten
6. marts
Midfaste

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”.
23. december (altergang)
27. januar
17. februar (altergang)
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 har fri 20.-23. november, 27.
december, 18.-20. januar, 23.-24. januar og 27.-28.
februar.
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

Aastrup Folkemindesamling
Magdalenes hus er et af de huse, der ikke
er der mere.
Det lå på hjørnet af Eskemosegyden og
Tværvej.
Huset blev opført i 1861.
Hans
Jørgen
Jørgensen
overtager
ejendommen i 1897 efter sine forældre.
Han var året før blevet gift med Magdalene
Kirstine Rasmussen.
Hans Jørgen dør i 1903, 39 år gammel.
Magdalene køber ejendommen af Holstenshuus og sælger jorden fra.
Der bor hun til sin død i 1919, 47 år gammel.
Hun havde ingen børn, men Hans Jørgen
havde en søster Johanne Elise Jørgensen,
der var gift med Rasmus Poulsen, Katterød.
De overtager huset og flytter det i 1921 til
Katterød, hvor materialerne blev brugt til at bygge
et nyt hus på den nuværende adresse Byvej 1,
hvor deres søn Poul drev købmandsforretning
1922-74.
Vi har dette billede, fordi der er nogen, der har
afleveret det til arkivet.
Ellers havde vi kun det, der kan findes i
protokollerne på Rigsarkivet i Odense. Når et
hus bliver tømt ved fraflytning eller dødsbo og
der er gamle papirer og billeder, vil vi gerne
have, at I tænker på Folkemindesamlingen. Det
kan være den ting vi mangler for at få historien
til at hænge sammen.
Det er ikke kun gamle ting vi ønsker, for det, der
er hverdag i dag, er historie i morgen. Derfor
samler vi også oplysninger om det, der sker nu,
i form af avisudklip og fotos mm.. Vi har luftfoto
af ejendommene 1939-91. Ejendommene
ændrer sig, og der blev taget billeder af nogle
ejendomme frem til 2005. Det er noget vi
forsætter med, så eftertiden kan se, hvordan
det så ud 2014-16
Da vi startede i arkivet efter sommerferien,
var der ikke noget internet. Det var noget af
et problem, fordi vi registrerer billeder og
arkivalier på nettet, men det fungerer nu. Der
er ikke noget nyt om arkivet. Vi håber stadig
på at få mere plads, Det kan også ske, at vi
ikke længere kan være der. Så skal vi finde et
andet sted, helst en kommunal bygning, hvor vi
ikke skal betale husleje mm. Det skal også være
et bedre lokale end det, vi er i nu. Hvor findes
det? Skal vi lidt hjemmefra for at få et godt
lokale? Diernæs Sogns Lokalhistoriske Forening
har arkiv i Faaborg. Det fungerer udmærket. Vi
håber på, at vi kan blive og få mere plads, men

skal være forberedt på, at det kan ende med, at
vi skal finde et andet sted at være.
Vi har nu skannet de fleste billeder, og flere vil
blive lagt ud på arkiv.dk efterhånden, som vi får
dem færdigregistreret. Vores kommende opgave
bliver at arbejde med arkivfonde. 3 af os har
været på kursus for at lære fremgangsmåden.
Det kræver lidt rutine, men den får vi nok, når vi
kaster os ud i det omfattende arbejde, der ligger
foran os. Arkivfonde består af de arkivalier, vi
har om personer, foreninger og lign. Disse
registreringer vil også blive tilgængelige på
arkiv.dk.
Som det er nogen bekendt, har vi fået fremstillet
en rigtig fin DVD om vores tur til Dybskrog og
Nakkebølle Sanatorium Kr. Himmelfartsdag.
Interesserede kan købe den ved henvendelse
til vores arkiv. Den koster 75 kr. Årets STAVN
er nu også udgivet og kan købes hos os. Man
kan betale forud og få DVD eller bog leveret ved
døren (eller i postkassen, hvis vi ikke træffer jer
hjemme).
Vi vil også gerne have jer til at overveje, om
I har forslag til kommende STAVN artikler fra
vores område. Skriv selv eller få os til at være
behjælpelige.
Vi synes, vi har fået god medlemsfremgang,
men vi vil gerne have flere medlemmer. Vores
gejst for arbejdet styrkes af jeres engagement.
Læs om os på vores hjemmeside:
aastruparkiv.dk
Skriv til os på vores mail:
aastruparkiv@gmail.com
Næste åbningsdag:
Fredag d. 4/12, kl. 14 - 17
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Vester Aaby - Pejrup - Aastrup
Pensionistforening
Udflugt til Rømø/Sild
Lørdag den 3. oktober var pensionistforeningen
på udflugt til Rømø/Sild. 51 forventningsfulde
pensionister var tilmeldt.
Trehøje Turisttrafik startede opsamlingen i
Vester Aaby kl. 6.30. I Faaborg hentede vi
smurte rundstykker hos Wenndorfs Bageri, som
blev nydt med kaffe fra bussen på rasteplads
Lillebælt – en god start på dagen.
Herefter gik det direkte mod Sønderjylland,
videre over Rømødæmningen til fiskerlejet
Havneby, hvorfra færgen sejler til Sild. Under
sejlturen fik vi en let frokost, og ved ankomsten
til List på Sild, ventede vores guide Karin Horup
på os. Vi blev vist rundt på hele øen, og hørte
om dens historie.

Billedet herover er fra Westerland Strand.

Vi besøgte også øens ”hovedstad” Westerland
med de mondæne hoteller og restauranter.
Byen er kendt som ”Nordens Monaco” på grund
af Casino Westerland, – et af Europas flotteste
casinoer.
Efter rundturen kørte bussen ombord på biltoget,
der førte os over Hindenburg-dæmningen
til Niebüll på fastlandet. Herfra fortsatte vi
til Fleggaard, Aventoft ved den dansk/tyske
grænse, hvor der var mulighed for at handle.
Efter indkøb fortsatte vi til Hotel Ballumhus,
hvor vi nød en dejlig stor kotelet. Chaufføren
slog et lille sving vestpå i håbet om at se lidt
af fænomenet sort sol, men heller ikke stærene
var parat til lade os se dem.

Billedet herover er for Hornum, hvor vi kigger efter
gråsælen Willi, som vi desværre ikke fik at se.

I Hornum skulle vi hilse på gråsælen Willi,
som hvert år i turistsæsonen opholder sig
i havnebassinet, hvor den bliver fodret af
turisterne. Den var dog ikke at se denne dag, så
vi gik i stedet på det lokale loppemarked.
Billedet herunder er fra det lokale loppemarked i
Hornum.
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Herefter gik det igen mod Fyn med ankomst
Vester Aaby ved 22-tiden.
Godt trætte siger vi tak for en god og oplevelsesrig
dag.
Mogens Lysholt
På billedet herunder ses Hotel Ballumhus.

Pensinistforeningen fortsat.
Faste arrangementer:
Sangaften hver den 1. mandag i måneden
kl. 19.00 til ca. 21.00, hvor de, der har lyst til at
synge, kan komme og synge med.
Gåtur fra Abildhuset onsdage kl.9.30.
Husk en kop, da der efter gåturen er kaffe i
Abildhuset, Præstegårdsvej 12
Underholdning i Abildhuset
Præstegårdsvej 12 med mindre andet er anført
ud for arrangementet:
Tirsdag 17. november 2015 kl 14.00 Banko spil
Mandag 30. november 2015 kl. 8.00
fra Lysbjergvænget - indkøbstur til Tyskland

Tirsdag 19. januar 2016 kl.14.00 Banko spil

Hvert år får omkring 3.500 mennesker i Danmark
hjertestop uden for hospitalet.
I dag overlever 12 procent af de danskere, der
har fået et hjertestop.
Til sammenligning var overlevelsen 4,5 procent
i 2002.
Det vil sige det nytter noget!

Tirsdag 2. februar 2016 kl. 14.00 Banko spil

Tusind tak for jeres velvillighed.

Tirsdag 16. februar 2016 kl. 14.00
Underholdning med Hans Rytter & Arne Ploug
den danske bonde mand

Hjertestarterne eksisterer kun i kraft af både
tidligere bidrag og fremtidige indbetalinger af
kontingent. Pengene bruges dels til forsikring,
dels til vedligeholdelse af vores 4 hjertestartere.

Fredag 4. december 2015 kl. 14.00
Juleafslutning i Øster Skerninge Forsamlingshus
Fredag 11. december 2015 kl. 17.00
Fælles spisning og banko spil på skolen

Tirsdag 1. marts 2016 kl. 14.00
Banko spil og smørrebrød, øl & vand kan købes
Fredag 18. marts 2016 kl. 14.00
Generalforsamling i Bøgebjerghallen

Der afholdes kursus i Livreddende førstehjælp
den 12. november 2015, hvor en del kursister er
gengangere; nemlig de som er akuthjælpere i
Aastrup, Pejrup og Vester Aaby.
Når der i vores område kaldes 112 og meldes
hjertestop, tilkaldes den første på listen, som
henter Hjertestarteren og yder
livreddende
førstehjælp.
Vi er registreret på hjemmesiden hjertestarter.
dk, som administrerer systemet.
På hjertestarter.dk kan du se instruktionsfilm
og lære at bruge en hjertestarter, samt læse
om nogle af de tilfælde, hvor TrygFondens
hjertestartere har reddet liv.
Vi har stadig behov for flere medlemmer-så støt
hjertestarterforeningen det kan redde liv!
Hjertestarterforeningens
0003330001.

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

Konto:

0828-

Vester Aaby,
Aastrup og Pejrup
Hjertestarterforening
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Dagplejen siden sidst

Grøn, rød, brun, gul - efteråret har mange
smukke farver og gode vandpytter at hoppe i!
Vi har længe talt med Fjællebroens havnefoged
Hans, om at han ville tage krabber med ind til
os. Vi fandt en dag i august, hvor cykelturen
gik ned på legepladsen ved havnen. Hans havde
flere spande fyldt med krabber. Han hældte
nogle ud på slæbestedet, så vi kunne følge dem
og se, at de kravlede hen til kanten og hoppede
i. De modige børn aede en krabbe og råbte om
hjælp, når en krabbe havde kilet sig fast mellem
to brædder, eller var på vej væk fra vandet.
Tusind TAK til Hans. En dag der efterfølgende er
blevet snakket meget om.
Friluftsrådet havde arrangeret en ”Spring ud i
naturen” dag, hvor vi børn og dagplejere var
inviteret til Faaborg torsdag den 17. september.
Vi var et par dagplejere fra Vester Åby, der
pakkede tasken og tog bussen ind til storbyen Faaborg. Det at køre med bus, var mindst lige så
vildt som det, vi skulle ind og være med til. Der
blev snakket om alt på turen, biler, traktorer,
fortalt at mor handler i Føtex - super hyggeligt.
Vi startede dagen med at slå lejr og spise vores
boller ved kanonerne.
Derefter var der sat poster op rundt om på
det grønne område ved Kanon-parken. Vi
skulle gå balance mellem to træer, bære
kogler på hovedet, hoppe som forskellige dyr,
kaste med grene (som blev til at spille musik
på en sten), kramme et træ og meget mere.
En fantastisk dag for både børn og voksne!

24

På det store billede kigger børnene på krabber
sammen med Jette. På det lille billede er 4 børn igang
med at spille på en sten i Kanon-parken i Faaborg.

Vi glæder os alle til at starte med at komme i
hallen igen. Vi elsker naturen, men en løbetur i
hallen og vores motorikbane er altså også bare
super sjovt!
Stearinlys i mørket, hygge med julen er lige om
lidt.
Hver årstid har sin charme.
Fra dagplejerne i Vester Åby
Helle, Lene, Jette og Pernille

Pejrup Forsamlingshus
Der bydes på flere arrangementer i Pejrup
Forsamlingshus i den kommende periode. Kom
og bak op, vi glæder os til at se jer!
Julehygge
Søndag den 29. november 2015 kl. 14.30:
Julehygge for byens beboere. Så er der igen
julehygge i forsamlingshuset. Kom og vær med
til hyggeligt samvær med æbleskiver og kaffe,
juleklip eller bare en god snak. Fællesspisning
med risengrød kl. 17.30. Pris 25,- kr Alle er
velkomne! Ingen tilmelding!
Generalforsamling
Tirsdag den 23. februar 2016: Mere info følger.
Bluesaften
Lørdag den 12. marts 2016: Med Henrik Nybo.
Mere info følger.

Pejrup fuld af heste!
De senere år er Pejrup blevet lidt af et
hestemekka.
Der er ikke mange steder i landsbyen, hvorfra
man ikke kan se eller høre heste.

Du kan altid læse mere om aktiviteter og
udlejning i Pejrup her: www.pejrup.dk
facebookgruppen pejrup.dk
og i Pejrup Nyt, som omdeles til foreningens
medlemmer.
På bestyrelsens vegne
Mette Berg Hansen

Der holdes heste på mange planer; opdræt af
bestemte racer, heste til rideundervisning og
selvfølgelig heste på hyggeplan.
Der findes hele tre stutterier, et ridecenter og
alt i alt findes der 15 hesteejendomme i hele
området i og omkring landsbyen.
Og det på et areal på kun 4 km2!
Landsbyen støder op til Holstenshuus’ skove,
hvor man ved køb af ridekort, kan benytte
Riderute Sydfyn.
Pejrup er fuld af heste.

Svendborgvej 331, 5600 Faaborg
Telefon 62 61 59 09
Fax
62 61 59 39
Mobil
21 45 28 59
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Bøgebjerg Lokalråd
Bøgebjerg lokalråd har i den forgangne periode
arbejdet med mange ting.
Abildhuset er blevet malet
Abildhuset er blevet malet udvendigt af frivillige.
Kommunen ville ikke give arbejdskraft men
gerne maling til projektet.
Det er over 20 år siden huset sidst er blevet
malet.
Det var et krav fra kommunen, at arbejdet skulle
udføres fagligt korrekt, og Lena Frederiksen
og Svenåge Tommerup har været de faglige
rådgivere på arbejdet.
Resultatet er blevet meget flot.
Det
har
foranlediget,
at
kommunens
byggeansvarlige har sat gang i opsætning af et
nyt køkken.
Der er for husets fælleskasse indkøbt en
opvaskemaskine, som nu bliver taget i brug.
Arbejdet sker i uge 44 og 45.

Vi har stadig nogle midler til beplantning og
forskønnelse af skråningerne, og enhver der har
brug for lidt motion, er velkommen til at hjælpe
til.
Vi meddeler på facebook, når noget går i værk.
Velkomstpakke
Lokalrådet har været ude med velkomstpakker
flere gange, og vi kan bryste os af, at der er en
positiv balance i befolkningsudviklingen i vores
område.
Lokalrådet er bekendt med, at aktionsgruppen
har lagt billet ind på midler fra Borgerbudgettet
til en promoveringstur til København, med det
formål at tiltrække nye borgere.
Vi har pt. (19.10.2015) midler på venteliste fra
FMK´s markedsføringspulje til at få trykt en
folder om vores område, som skal bruges i den
forbindelse.
Vi håber folderen er trykt, når dette blad er
udgivet.
Dyssehøjene på Dyssevej
En borgerhenvendelse angående dårlig vedligeholdelse af dyssehøjene på Dyssevej
foranledigede, at lokalrådet fotodokumenterede
og rettede en henvendelse til kommunen og
Kulturarvstyrelsen.
Allerede to dage senere blev dyssehøjene
ryddet for vækster, og Kulturarvstyrelsen har
bedt om yderligere info ang. forfald nogle steder
i stensætningen.
Dette forventer vi at tage op til foråret.

Kære tilflytter
På billedet herover ses det nymalede Abildhus

Garage til flagtrailer
Lokalrådet har fået en endelig tilladelse til
at opføre en garage til vores flagtrailer ved
Abildhuset, og vi har fået en prisansættelse på
omkring 200.000 kr.
Vi skal nu i gang med at søge fondsmidler og
krydser fingre for fondenes velvillighed.
Tilladelsen gælder et år.
Sct. Hanspladsen
Der var arbejdsdag på Sct. Hanspladsen den 19.
september og den 3. oktober.
Der var et begrænset fremmøde, men det var
de hårde gutter med en gennemsnitsalder på
omkring 75, der stillede op, og pladsen er nu
fræset og tilsået med græs.
De endelige planer tages op senere, når
græsarealet er veletableret.
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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.

Dagli’ Brugsen informerer
Så blev det Halloween også i Dagli´Brugsen.
Butiksbestyrelsen havde
som noget nyt i år
besluttet, at børn sammen
med deres forældre kunne
komme og skære græskar.
Vi var meget spændte på,
hvor mange børn der kom,
og om vi havde græskar
nok.
Vejret var med os, så vi
kunne stå udenfor.
Der var kaffe til de voksne
og juice til børnene.
Det uhyggeligste græskar
blev kåret, og vinderen fik
en præmie.
Vinderen blev Mads 6 år fra Pejrup. Han havde
taget sine forældre og søskende med samt en
legekammerat.
Vi gentager arrangementet igen næste år, hvor
vi håber at se mange flere børn :-)
På butiksbestyrelsens vegne
Charlotte Schaumann Pedersen
Uddeleren informerer.
Julesokker
Fra den 27. november 2015 kan børnene (0-12
år) få deres julesok hængt op i Dagli’Brugsen.
Som noget nyt i ÅR, kommer julemanden forbi
hver torsdag, så der er noget i Julesokken hver
fredag i december (4., 11., 18., 25.)
På sokken skal der være en lille seddel med
NAVN, ADRESSE & ALDER, max en sok pr. barn.
Facebook
Vi har fået vores
egen
FACEBOOK
side, ’like og del’ og
følg vores aktiviteter,
konkurrencer,
nyheder og sæsoner
i fællesskab :).
Der kommer en del
julekonkurrencer på
Facebooksiden – så
tjek det ud.
Første vinder var i
Haribo konkurrencen
Gert Frydendal.

Den anden vinder blev
Heidi Hansen, vinder af
Halloween konkurrencen
på facebook.
Ændringer ude og inde
Vi er i gang med at
indhente tilbud fra lokale
håndværkere, så vi kan
få malet skuret ved OKtanken og lavet nogle
ting i forbindelse med
opgangen til lejemålet
ovenpå butikken. Det er
meningen at skuret skal have samme farve som
bygningen.
I forbindelse med Dagli’ Brugsens nye koncept
skal der ændres på de lister, hvor priserne står,
dette er vi også i gang med.
P-pladsen
Vi har fået lavet p-pladsen ved siden af butikken.
Der er sået græs, sat beplantning og lavet
trappe.
GLS - BRING
Som nævnt i sidste nummer af Bøgebladet har
vi nu fået GLS. Det er dejligt at I har taget så
godt i mod det.
Vi arbejder stadig på at få BRING ind også.
Udbringning af varer
Angående udbringning af varer, er vi nu meget
tæt på. Vi har fået en gruppe søde mennesker
til hjælp – 100% - så det kan blive en realitet.
Jeg har sat en dato som hedder 15. januar 2016
– efter den travle juletid.
Mere information kommer ud i starten af januar
måned, så alle kan se hvordan, hvornår og hvem
der hjælper os med dette :-)
Mit sidste ord: Støt lokalt.
Med venlig hilsen
Din uddeler - Jesper
Mail: Jesper.joachim.hansen@daglibrugsen.dk

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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Aastrup Forsamlingshus
Søndag den 18. oktober blev der afholdt
loppemarked i Aastrup Forsamlingshus.
Det var dejligt at se så mange glade mennesker,
der mødte op for at se og købe vore ”lopper”.

Det er det, der er med til at holde vores
forsamlingshus i gang.
De 2 billeder er fra loppemarkedet.

Sæt X i kalenderen for de næste arrangementer i Aastrup Forsamlingshus:
Fredag den 27. november kl. 18.30
Fællesspisning, hvor der serveres stegte ål.

Mandag den 4. januar 2016 kl. 19.30
Spillegilde

Mandag den 7. december kl. 19.30
Spillegilde

Mandag den 1. februar 2016 kl. 19.30
Spillegilde

Torsdag den 10. december kl. 19.30
Adventsmøde, Anne Lise Poulsen kommer med
Luciapiger, sognepræst Torkild Jensen læser
historier og Kåre Linnebjerg spiller julemusik.

Fredag den 5. februar 2016 kl. 18.30
Fællesspisning, menu endnu ikke fastsat.

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER
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Bøgebjergskolen &
Bøgebjerg Børnehus
Så er vi i fuld sving med det nye skoleår – i år
med flere børn i klasserne. Vi synes, at alle de
nye børn er faldet godt til, og at de er blevet
godt modtaget. Med børnene fra Brahetrolleborg
skole og 3 tilflyttere er vi nu oppe på 83 børn.
Da vi ikke har nogen 6. klasse, der flytter til
næste sommer, vil vi forhåbentlig nærme os
de 100 børn til næste år…. Det ville være helt
fantastisk!
Fra 1. august er Brahetrolleborg sådan officielt
en del af vores landsbyordning. Det betyder, at
de 2 børnehaver er én enhed på 2 matrikler. Vi
arbejder tæt sammen, både i personalegruppen
og i børnegrupperne. Hver mandag er de
2 ældstegrupper i Bøgebjergskoven. Om
torsdag har vi fælles musikundervisning med
musikpædagog fra musikskolen. Her øver de
2 ældstegrupper til den musikfestival, vi igen i
år deltager i sammen med andre børnehaver i
Faaborgområdet.

I august var vi igen på lejrskole på Hovborglejren
på Langeland. Vi var rigtig mange afsted fra
skolen og de 2 børnehaver, - blandt andet 28
forældre. Det er fantastisk, at så mange vil
prioritere at tage med, selvom vi måske var så
mange, at det nogen gange var svært at finde
opgaver til alle. Men vi håber, at alle trods alt
nød samværet med en masse dejlige børn og
voksne, og at I nød at få et indblik i, hvordan
jeres børn trives i fællesskabet.
Der var nu også udfordringer! Det meste af
torsdagen regnede det, hvilket bestemt ikke
var planlagt. Med 163 deltagere var vi lige på
kanten af, hvad lejren kunne klare rent logistisk.
Men ingen af disse forhold kan afholde os fra at
tage af sted igen, - nok først i juni 2017.

Billedet herover er fra en af personalets DGI kursus
dage.
På billedet herover er nogle af børnehavebørnene
igang med musikundervisning.

Til at forestå de logistiske udfordringer ved at
være på 2 matrikler, har vi Mette til at køre den
blå bus igennem skoven.
Det er også Mette, der er madmor og sørger for
den madordning, der er blevet en stor succes i
Brahetrolleborg Børnehave.
Billedet herunder er fra Hovborglejren 2015.

Personalet i de 2 børnehaver og på skolen er i
øjeblikket på 3 -dages DGI -kursus. Målet er, at
skole og børnehaver opnår en DGI- certificering,
men mest af alt at optimere den bevægelse og
motion, der i forvejen finder sted i skole og
børnehaver.
I december har vi som sædvanligt en række
arrangementer.
Tirsdag den 1. december skal der juleklippes i
skole og børnehave. Invitation følger.
Fredag den 11. december er der bedsteforældredag
og kirkegang i Brahetrolleborg om formiddagen.
Kl. 17 samme dag er der julearrangement på
Bøgebjergskolen. Det er for alle! Vi starter med
Luciaoptog kl. 17. Derefter serveres julemiddag
- flæskesteg og risalamande. Derefter er der
traditionen tro julebanko med fine præmier.
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3 nye medarbejdere er kommet til:

Mette Haugaard Jochumsen

Skolens indgraverede sten er gået på pension, Bjarne
Madsen fra Skovgårdens Træ, Jord og Beton forestod
flytningen af stenen.

Vi har brug for madlavere!
Hvis du har tid og lyst til at hjælpe med at
fremstille maden, hører vi gerne fra dig.
Vi skal nok starte kl. 10, og det plejer at være
smadderhyggeligt. Vi vil også gerne høre,
hvornår du har mulighed for at være her.
Skriv på bogebjergskolen@fmk.dk snarest
eller ring til Helle 72533973.
Her kan man også melde sig til arrangementet.
For alle i børnehaver og skole, bliver der
mulighed for at melde til på forældreintra.
Tilmelding senest 1. december 2015.
Vedr. sponsorgaverne:
Vi skriver ud til jer om afhentning / levering mv.

Mit navn er Mette H. Jochumsen og jeg bor
langt ude på landet i Håstrup.
Jeg er gift med Christian og har to dejlige piger
på 17 og 13 år. Vi bor i en nedlagt ejendom
med 4,8 hektar skov og mark. Vi er meget
privilegerede at have mange dyr omkring os,
som høns, katte, lidt gæs og ænder og en
meget glad hund, Bonnie.
Min interesse er god mad, men elsker også at
læse bøger og rejse, når det byder sig. Der er
så mange smukke lande/kulturer jeg gerne vil
se.
Jeg har været uddannet pædagog siden
1997. Jeg har arbejdet som pædagog i 12 år i
Korinth Børnehave, hvor jeg primært var i førskole-gruppen. Inden da har jeg arbejdet på
både SFO og som Børnehaveklasse-leder på
Sundskolen og Svanninge Skole.
Nu er jeg glad for at være i Bøgebjerg
Børnehave (siden august), hvor jeg har fået
lov til at lære 19 sprudlende børn at kende på
Mælkevejen (før-skole-gruppen) og ja, resten
af børneflokken samt søde kolleger.

Mange glade hilsner fra alle i Bøgebjergskolens
Landsbyordning
Jørn Christensen og Gunild Hansen
Skolen har fået rengjort ”glasgangen” med hjælp
fra et par frivillige forældre, nemlig Claus Juul
Jørgensen og Lars Bo Biilmann, der kom med hver
sin højtryksrenser til stor glæde for børnene.

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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Abdi Ghani Mohamed
Jeg hedder Abdi Ghani Mohamed.

Henrik Bo Pedersen
Mit navn er Henrik Bo Pedersen, og jeg er 55 år
gammel. Jeg bor i Faaborg sammen med min
kæreste Susanne. Sammen har vi 2 børn som
er flyttet hjemmefra. I min fritid ror jeg kajak
i Faaborg Havkajakklub. Herudover dyrker
jeg UV-jagt (undervandsjagt) samt nyder
samværet med mine børnebørn.
Jeg er uddannet socialpædagog i 1986.
Straks jeg var uddannet, blev jeg ansat som
pædagogisk leder på et metadonarbejdshold
på Amts Ungdomscenterets misbrugsafdeling i
Odense.
Efter 4 år med misbrugere søgte jeg nye
græsgange, og jeg blev ansat i Trollegården
i Korinth, hvor jeg var med til at starte
fritidshjemsafdelingen op.
Trollegården blev til landsbyordningen
Brahetrolleborg Skole og Børnehave, og jeg har
frem til august 2015 haft fornøjelsen af både at
arbejde i SFO – Børnehave og med ledelse.
Da Brahetrolleborg Skole blev lukket august
2015, blev jeg tilbudt at flytte med til
Bøgebjergsskolen.
Her på skolen underviser jeg i svømning,
design, natur/ teknik og idræt. Derudover har
jeg timer i børnehaveklassen og i SFO-en.
Jeg er blevet taget godt imod af både børn –
forældre og kolleger og jeg er rigtig glad for
mit arbejde her på skolen.

STARK Faaborg
Nyborgvej 52 • 5600 Fåborg • Tlf. 6261 9393
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Jeg er 27 år gammel, og jeg bor i en lejlighed
i Faaborg. Jeg har arbejdet i Bøgebjerg
Børnehus af flere omgange. Første gang jeg
blev ansat ,var jeg lige gået ud af 10 klasse.
I marts måned blev jeg fastansat i Bøgebjerg
Børnehus, hvor jeg er på begge stuer
”Mælkevejen og Solen” .
Mit primære arbejde er at være aktiv
med børnene, at bygge huler, spille
fodbold, stikbold, lege gamle lege, være i
skoven, gymnastiksalen/hallen osv. Jeg er
uddannet som pædagog ass. Tidligere har
jeg arbejdet på Toftegårdsskolens SFO,
Sundskolens SFO, Enghaveskolens SFO og på
et opholdssted.
Jeg har været fodboldtræner i 12 år i Faaborg
Boldklub, hvor jeg har arbejdet med børn/
unge. Jeg bruger meget tid på fodbold,
ca. 4-5 gange om ugen. Jeg spiller selv, og jeg
er træner for to hold U15-U16. Jeg brænder
rigtigt meget for at være aktiv med de unge.
I min fritid er jeg sammen med min kæreste.
Ellers nyder jeg at slappe af og være sammen
med min familie og gå nogle lange tur ved
stranden/skoven.

Bøjden Ferguson Klub
Efterårspløjning 2015
Pløjedagen foregik på Sanatorievej 2, ved
Fjællebroen.
Vi havde igen vejrguderne med os, og der var
god opbakning af tilskuere.
Tak for det!
På trods af at vi ikke havde strøm, fik vi alligevel
drikkelsen nedkølet ved hjælp af en generator.
Det var hyggepløjning, det vil sige at man
pløjede direkte efter hinanden.

Der var 16 pløjere, og det så ud til, at de hyggede
sig gevaldigt.
Der er ingen pløjedag, uden der er nogen som
kører fast.
Så det var jo godt, at Jørgen Mathisen var der
med sin firehjulstrækker.
På bestyrelsens vegne.
Bjarne og Joan
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Vester Aaby Sogns Folkemindesamling

B1533
Svendborgvej 421. Luftfoto af cykelhandler Ole
Olesens hus og forretning med have omkring
huset.
Foto fra 1934.
Forklaring om arkivets opbygning fortsat fra
sidste nummer af Bøgebladet.
Derefter bestemte arkivleder Dorthe Madsen,
der havde været arkivleder siden 1987, at vi
fra 2001 skulle registrere i dette nye system.
Men hun stoppede pludselig i september 2003
samtidig med foreningens formand.
En helt ny bestyrelse fortsatte arbejdet i 2004.
Der var indkøbt en kopimaskine, og bestyrelsen
brugte mange timer med at få alt det behandlet,
der havde ligget i op til flere år, uden at det var
registreret.
SLA udbyggede også i 1990-erne, nu med et
computerstyret program kaldet Arkibas 3. Det
var standard formularerne, der var sat ind i et
pc program.
Det blev i 2000-erne forbedret til Arkibas 4. Jeg
var på 2 kurser i Vejle på hovedkontoret om
dette Arkibas 4. system.
01-10-2012 fik vi på arkivet programmet
installeret på vores pc. Det var gratis for os, da
kommunen havde betalt for programmet til alle.
Nu var det ”bare” at flytte alle data fra vore
mange ringbind til Arkibas 4. Der kunne vi rigtig
se, hvad vores arbejde fra 2004 af og fremover
kom os til gavn.
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Alt hvad vi havde på arkivet, havde vi sat et nr.
på. Vi skulle ikke have fat i arkivalierne igen.
Det seneste nye er, at fra 01-11-2014 er Arkibas
4 konverteret til Arkibas 5, og i 3 måneder var
der yderligere lagt en demo udgave ud til intern
brug som en øvelse. Der var en del begynderfejl,
der skulle rettes. Det var en forløber for
hjemmesiden arkiv.dk, som gik i luften den 2002-2015. Efter omtalen blev det en bragende
succes. Set af flere tusinde personer bare inden
for den første uge.
Nu kan alle med en pc søge i alle arkiver i hele
landet, som er tilknyttet Arkibas 5 programmet.
Her i den gamle Faaborg kommune er der et
par arkiver, der ikke har været interesseret i det
store registreringsarbejde. I Faaborg-Midtfyn
kommune er der også områder, der ikke kan
søges i. Ellers er der uanede muligheder for at f.
eks. finde sine aner, hvis andre har foræret det
lokale arkiv noget materiale.
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
Gerda Nielsen
Kasserer og arkivleder.

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:
Freddy Kjær Jensen, badminton,
31 77 01 45, freddy_kjaer.jensen@siemens.com
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
Udkommer
20.01.2016 Medio februar 2016
20.04.2016 Medio maj 2016
		

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
NOVEMBER
18.11.2015 kl. 14.30
Højskoleeftermiddag
Konfirmandstuen
18.11.2015 kl. 20-22
Badminton Veteran 40-45
Hjemmekamp i Bøgebjerghallen
23.11.2015 kl. 18.30-20
Workshop i Dimseriet
Bøgebjergskolen
24.11.2015 kl. 17.00
Fyraftensgudstjeneste
Vester Aaby Kirke
27.11.2015
Julesokker ophænges i
Dagli’Brugsen Vester Aaby
27.11.2015 kl. 18.30
Fællesspisning
Aastrup Forsamlingshus
28.11.2015 kl. 11-14
Loppemarked
Bøgebjerghallen
29.11.2015 kl. 14.00
Juletræet tændes
Vester Aaby Kirke
29.11.2015 kl. 14.30
Julehygge
Pejrup Forsamlingshus
30.11.2015 kl. 8.00
Udflugt til Aventoft
Pensionistforeningen

04.12.2015 kl. 14.00
Juleafslutning
Pensionistforeningen

08.01.2016 kl. 14-17
Folkemindesamlingen Aastrup
Eskemosegyden 46

05.12.2015 kl. 10-12
Folkemindesamlingen V.Aaby
Præstegårdsvej 12

12.01.2016 kl. 19.30
Studiekreds
Vester Aaby Præstegård

06.12.2015 kl. 19.00
Musikgudstjeneste
Vester Aaby Kirke

13.01.2016 kl. 18.30-20
Workshop i Dimseriet
Bøgebjergskolen

07.12.2015 kl. 19.30
Spillegilde
Aastrup Forsamlingshus

13.01.2016 kl. 20-22
Badminton Veteran 40-45
Hjemmekamp i Bøgebjerghallen

09.12.2015 kl. 14.30
Højskoleeftermiddag
Konfirmandstuen

14.01.2016 kl. 19.30
Salmesangsaften
Vester Aaby Kirke

09.12.2015 kl. 19-21
Badminton Veteran 60
Hjemmekamp i Bøgebjerghallen

16.01.2016 kl. 9-12
Badminton U15
Hjemmekamp i Bøgebjerghallen

10.12.2015 kl. 19.30
Adventsmøde
Aastrup Forsamlingshus

20.01.2016 kl. 19-21
Badminton Veteran 60
Hjemmekamp i Bøgebjerghallen

11.12.2015 kl. 17.00
Lucia og fællesspisning og Banko
Bøgebjergskolen

27.01.2016 kl. 19.00
Lokalrådsmøde
Præstegårdsvej 12, Vester Aaby

13.12.2015 kl. 16.00
Koncert - Ringe Kirkes Gospelkor
Aastrup Kirke

FEBRUAR

15.12.2015 kl. 18.30-20
Workshop i Dimseriet
Bøgebjergskolen
20.12.2015 kl. 9.00
Julesangsgudstjeneste
Vester Aaby Kirke

30.11.2015 kl. 19.00
Lokalrådsmøde
Præstegårdsvej 12, Vester Aaby

DECEMBER
01.12.2015
Juleklippedag
Bøgebjergskolen
03.12.2015 kl. 17.30 - 19.00
Fællesspisning
Bøgebjerghallens Cafeteria
04.12.2015 kl. 14-17
Folkemindesamlingen Aastrup
Eskemosegyden 46

01.02.2016 kl. 19.30
Spillegilde
Aastrup Forsamlingshus
04.02.2016 kl. 17.30-19.00
Fællesspisning
Bøgebjerghallen

JANUAR

04.02.2016 kl. 18.30-20
Workshop i Dimseriet
Bøgebjergskolen

02.01.2016 kl. 10-12
Folkemindesamlingen V.Aaby
Præstegårdsvej 12

05.02.2016 kl. 14-17
Folkemindesamlingen Aastrup
Eskemosegyden 46

04.01.2016 kl. 19.30
Spillegilde
Aastrup Forsamlingshus

05.02.2016 kl. 18.30
Fællesspisning
Aastrup Forsamlingshus

05.01.2016 kl. 19.00
Vi synger julen ud
Aastrup Kirke

06.02.2016 kl. 10-12
Folkemindesamlingen V.Aaby
Præstegårdsvej 12

07.01.2016 kl. 17.30-19.00
Fællesspisning
Bøgebjerghallen

16.02.2016 kl. 14.00
Pensionistforening - Underholdn.
Præstegårdsvej 12

HUSK at følge med på
Lokale hjemmesider:
www.boegebjerg-if.dk
www.bogebjergskolen.dk
www.boegebjerg-lokalraad.dk
www.kragesoe.dk
www. pejrupforsamlingshus.dk
www.vesteraabyogaastrupkirker.dk
www.vesteraabynet.dk
www.aastruparkiv.dk
vesteraabydagpleje.weebly.com

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

