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Bøgebjerg Idrætsforening
Som nævnt i sidste nummer af Bøgebladet
har Britt fået orlov fra bestyrelsen, og i den
forbindelse er jeg som næstformand blevet
konstitueret som formand indtil efteråret.

Men nu er det ved at være tiden for den nye
sæson, og de forskellige udvalg har afleveret
deres nye budget og har fået lavet aftale med
trænere.  

Britt skal inden generalforsamlingen i efteråret
finde ud af, om hun vil fortsætte som formand
eller vi skal have valgt en ny.

Omkring første september starter de forskellige
idrætsgrene, og så er der fuld gang i den igen.

Så er sæsonen færdig for næsten alle idrætter,
og vi kan se tilbage på en masse aktivitet på
banerne.
Især håndbold har haft en sæson med rimelig
stor fremgang. De er nu både 2 herrehold og 2
damehold, og de har haft rigtig god opbakning
til deres hjemmekampe, hvor der har været
mange tilskuere.

EGNSFEST
Den 29. oktober er det tiden med årets Egnsfest.
I år er der kommet ny arbejdsgruppe bag
Egnsfesten. Men ingen panik!
Meget af det skal nok blive som det plejer.
Musikken leveres i år af først ”Poeten, Piloten
og Posten” og derefter af ”Peter og de andre
kopier”.

Også fodbold har rigtig godt gang i den, og de
har også haft mange tilskuere til deres kampe.  

Billetter til årets Egnsfest sættes til salg omkring
1. september.
Så hold øje med infoskærmene for mere info.

Dette er også året hvor Idrætsforeningen og
Halbestyrelsen er gået sammen om at arrangere
de 3 store fester, som vi har om året.  

Generalforsamling
Årets generalforsamling bliver den 8. november
2016 i Bøgebjerghallen kl. 19.00.

Vi har netop afholdt Bøgebjergfesten med en del
nye tiltag, og de faldt rigtigt godt ud de fleste af
dem. Der kunne dog godt have været flere på
pladsen lørdag.
Fredagens arrangement sammen med skolen
var som sædvanlig en succes.

Se dagsorden andet steds i bladet.

Av mit hoved!

Zoneterapi & Massage

Du behøver måske ikke have ondt.
Zoneterapi og massage kan være netop det,
der løser op for dine smerter.

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

I må alle have en god sensommer.  
Hilsen.
Morten Heidtmann Pedersen

Fyns Have-Skov-Park
Maskiner
Tel.

51 21 29 30

Byvej 19, 5600 Faaborg
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Gymnastik og Indoor Cycling
Tak for en god sæson 2015/16.
Vi har i denne sæson haft Herregymnastik,
Yoga, Zumba® Fitness og vores nye tiltag
CrossGym®.
Tilslutningen til alle disse voksenhold har været
rigtig flot – det takker vi meget for.
Der er ikke noget mere motiverende som
instruktør, end når der er stor opbakning til
holdene.
Nogle af holdene sluttede med gymnastikopvisningen i april, og for de hold som fortsatte
gennem foråret, havde vi en hyggelig grillaften
som afslutning i juni.

Som det nok er de fleste bekendt, har
gymnastikudvalget valgt at træde tilbage med
udgangen af denne sæson.
Da der ikke er nogen som har meldt sig på banen
i forhold til at overtage arbejdet i udvalget, vil
gymnastikken i den kommende sæson ligge
under håndbolden, hvor Mette Gerber vil være
kontaktperson.
Bente Kjær Jensen har lovet at være tovholder
på Indoor Cycling og spørgsmål i forhold til dette
skal derfor rettes til hende.
Forhåbentlig kan der på et tidspunkt stables et
nyt gymnastikudvalg på benene.
Programmet for den nye sæson er ikke helt på
plads, men det ligger fast at følgende hold vil
blive oprettet:
Yoga mandag 18.30 – 20.00
Tumling og børnemotorik onsdag 16.00 –
17.00
CrossGym® onsdag 19.30 – 20.30
Herregymnastik torsdag 19.30 – 21.00
Alle hold er i gymnastiksalen.
Voksenhold koster 500 kr. for en sæson og
børnehold 400 kr.

Billedet herover er af Zumba holdet, fra deres
afslutning.

Som afslutning på Indoor Cycling sæsonen
havde vi arrangeret en tur på skinnecyklerne fra
Glamsbjerg til Tommerup.
Her fik vi rigtig brugt cykelbenene og havde
en fantastisk dag med dejligt vejr og vores
medbragte madkurve.
Udover vores voksenhold har vi endnu engang
forsøgt os med et forældre/barn hold og et
springhold for de unge.
Vi må konstatere, at tilslutningen her fortsat
lader en del tilbage at ønske, når man tænker
på, hvor mange børn der er i byen.
Lad os håbe at nye friske kræfter kan komme
med de rette idéer, så vi igen kan få nogle store
børnehold lokalt, i stedet for at man tager til
Faaborg eller Ollerup.
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Hvis der sidder nogle rundt omkring med gode
idéer til nye hold og/eller en lille instruktør i
maven.
I er meget velkomne til at ringe eller skrive til
Mette Gerber Jensen på mobil 61 79 00 76 eller
mail: mette@gerberjensen.dk
På billedet herunder bliver madpakken nydt, det var
en hyggelig dag på skinnecykler.

Løb
Mandag den 22. august 2016 starter
løbeklubben igen efter sommerpausen.
En af de første gange får vi besøg/medløb
af idrætskonsulent fra DGI Julie Faurholt
Pedersen, som kommer og besøger vores
løbeklub.
I løbet af forårssæsonen har vi haft deltagere
med i Svendborg løbet, Femina løbet i
Faaborg samt Hvide Sande halv maraton.
Her i efterårssæsonen har vi deltagere med
i følgende løb:

En flok glade cyklister klar til en tur på skinnecykler.

Alpeløbet arrangeret af:

INDOOR CYCLING
Frem til 1/10 kører der Indoor Cycling efter
følgende program:
Mandag 08.00 – 09.00 (Jette)
Tirsdag 17.00 – 18.00 (Cathrine)
Onsdag 08.00 – 09.00 (Jette)
Torsdag 18.30 – 19.30 (Bente)
Fredag 08.00 – 09.00 (Jette)

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

v/ Annette Boock
Svenborgvej 329 - Aastrup
5600 Faaborg

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

Vi er 14-16 m/k’er i alle aldre, der løber hver
mandag og onsdag.
Vi mødes ved hallen kl. 17.00, og efter fælles
opvarmning løber vi forskellige ruter.
Lige nu har vi et 5 km-hold og et 10 kmhold.
Har du lyst til at prøve at være med, så
mød op – vi har plads til alle uanset alder,
løbeerfaring eller kondition.
Håber vi ses.
Løbeklubben

www.lundelyglas.dk

5

Bøgebjerg Idrætsforening
Tirsdag den 8. november 2016 kl. 19.00
Sted: Bøgebjerghallens mødelokale.
Dagsorden ifølge Bøgebjerg Ifs vedtægter.

1. Valg af dirigent og referent
2. Formanden, samt udvalgsformændene aflægger beretning
3. Hovedkasseren fremlægger det reviderede regnskab
4. Valg af forretningsudvalg
a. I lige år valg af næstformand – På valg er Morten Heidtmann Pedersen
b. I lige år valg af hovedkasserer – På valg er Kurt Laier Andersen
Angående punkt a og b: Forslag hertil skal indgives til den fungerende formand
Morten Heidtmann Pedersen senest tirsdag den 25. oktober 2016.
c. Hvert år valg af 1 suppleant til forretningsudvalget – På valg er Thomas Johnsen
5. Hvert år valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
På valg er revisorer: Louise Almlund og Søren Heidtmann
På valg er revisorsuppleant: Tina Marie Bruus
6. Indkomne forslag
Indkomne forslag som ønskes behandlet, skal være den fungerende formand i
hænde senest tirsdag den 18. oktober 2016
Der er forslag fra hovedbestyrelsen om vedtægtsændringer.
7. Eventuelt (Alt kan debatteres, men intet vedtages)

Hvert medlem har 1 stemme (også selv om man deltager i flere sportsgrene).
Alle medlemmer på 16 år og derover har stemmeret, er man under 16 år varetages
retten af 1 forældre eller værge.
Vel mødt.

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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Dagplejen siden sidst
Vi hygger som altid, sidste store begivenhed var
Skt. Hans, billederne taler for sig selv.
De kære børn hyggede med bål på afstand,
pølser, brød og melon.
Vi nyder sol og sommer.
Jette, Lene, Helle og Pernille
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Badminton
Status på trænersituationen:
Det er med glæde, vi fra udvalget kan oplyse,
at vi har skrevet kontrakt med Søren Ørum
Madsen.
Søren vil træne alle vores ungdomsspillere i den
kommende sæson.
Søren er uddannet diplomtræner fra Ålborg
Sports Højskole og er 25 år gammel.
Søren har tidligere været ungdomstræner i:
Årslev, Nr. Lyndelse, Erritsø-Elbohallen, samt
elite morgentræning i Fredericia.
Vi er overbevist om, at han vil udvikle vores
nuværende spillere, samt vi håber også, at han
kan trække nye spillere til vores klub.
Del gerne budskabet, således at vi igen kan gøre
Bøgebjerg IF Badminton til en stor afdeling.
Kommende sæson:
Der vil i den kommende sæson blive en lille
kontingentstigning, således at vores budget kan
balancere.
Priser vil snarest blive opdateret på hjemmesiden.
Fordeling af tider i den kommende sæson er
som følger:
Ungdom U9 - U11 mandag 16.15 -17.15
og onsdag 16.15 -17.15
Ungdom U13 - U19 mandag 17.15 -18.30
og onsdag 17.15 -18.45
Motion, mandag 18.30 - 20.30 og onsdag
19.00 - 20.00
Turneringsspillere mandag 20.30-22.00,
og såfremt der er ledige baner onsdag
19.00-20.00 sammen med motionsspillerne.
Grundet den lille tilslutning til onsdagstræningen
i den forgangne sæson, har vi afgivet onsdagen
til fodbold - dog ikke de onsdage, hvor der
planlægges hjemmekampe.

Vi starter den nye sæson mandag 5/9-2016.
Til forskel fra tidligere år, er der ikke i år
indskrivning inden start.
I opfordres til at kontakte badmintonudvalget
og meddele, hvilken dag I ønsker at spille
badminton, gældende motionsspillere.
Turneringsspillere møder bare op til træning den
angivne dato eller ved førstkommende lejlighed.
Ønsker fra badmintonudvalget:
Badmintonudvalget har kun 3 medlemmer og vil
gerne have som minimum et medlem mere.
Kunne det være noget for dig, så sig endelig til.
Arbejdsopgaverne er overkommelige og kan
oplyses ved kontakt til et af udvalgsmedlemmerne.
Meget gerne en forældre, som kan repræsentere
vores ungdomsspillere.
Vi leger lidt med ideen om at kunne stille et hold
i senior rækken – kvalifikationsrækken - i næste
sæson.
Der skal på dette hold være 4 herrer og 3 damer.
Vi har allerede tilsagn fra nogle personer, men
ikke nok.
Så har du tidligere spillet badminton og gerne vil
i gang igen, kontakt venligst undertegnede, så
vi kan se, om vi kan udleve ideen.

HUSK

Badmintonafdelingen har egen opstrengningsmaskine.
Kontakt Charlotte på tlf. 2335 4547, hvis din
ketcher trænger til at blive frisket op.
Sommerhilsner fra badmintonudvalget
Freddy Kjær Jensen

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

Varmepumper · Ventilationsanlæg · Klima- & køleanlæg
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Nyt fra fodbold
Så er det ved at være tid til sæsonstart igen.
Vi måtte jo desværre lukke vores mindste
børnehold ned i foråret, og det har vi været
rigtig kede af, da jeg efterfølgende har hørt fra
mange børn, at de gerne vil spille fodbold.
Så hvis jeres børn gerne vil spille fodbold, så
kom og sig det til mig, så vil jeg gøre alt for at
skaffe en træner😊
U13 drengene havde fremgang i sidste sæson.
De vandt ikke nogle kampe, men de begyndte at
score flere mål og tabe med færre mål😊
Jeg glæder mig meget til at følge dem igen i år😊
De vil være at finde på plænen tirsdag og torsdag
fra 17.00-18.30.
Er du 11-12 år og har lyst til at træne med, så
kom forbi og prøv en træning, efterårstræningen
er begyndt, men du kan stadig nå at være med.
Det er både for drenge og piger😊
Herre senior:
Forårssæsonen endte med et tilfredsstillende
resultat, da vi i det nye trænerteam har prøvet
at få spillet et nyt system ind, og den slags tager
typisk det meste af en sæson.
Holdet blev overtaget som bundhold efter at
være endt på en 10. plads i rækken sidste sæson,
og efter forårets kampe endte som tophold på
en 4. plads i en MEGET stærk række, hvor top 6
sagtens kunne spille med i serie 3!!
Det er STÆRKT!!.
Derfor bliver det helt store mål for efterårets
sæson, at vi rykker op i serie 3!
Spillermaterialet er helt sikkert tilstede til at
spille med i den sjove ende i rækken over os,
så serie 4 SKAL skiftes ud og fra foråret hedde
serie 3!
Vi har fået tilsagn fra rigtig mange, som vil spille
for Bøgebjerg IF, og vi håber og tror på, at vi
kan have 2 seniorhold her i efteråret.

Herre senior er startet efterårstræningen.
Skulle du også have lyst til at dukke op, så find
støvlerne frem og deltag - vi træner tirsdag &
torsdag kl. 18.30 – 20.15.
Vi har også spillet med i 7 mandsturneringen og
deltaget 5 gange med ganske OK resultater.
Hver gang har vi spillet 4 kampe, og på intet
tidspunkt været udspillet, og vi har vundet over
hold, som har haft 2 divisionsspillere med - det
er også STÆRKT !!
Sammenholdet i klubben er meget stærkt, og
nye spillere har følt sig ”hjemme” i klubben fra
første dag.
Socialt har vi bl.a. haft træningslejr, fællesspisning (lækker mad fra Stig & Birgitte i hallen)
og afslutningsfest - det hele afviklet med et stort
fremmøde og rigtig godt humør.
Det forsætter vi selvfølgelig med !!
Vi har også været meget privilegerede, idet der
har været et meget stort fremmøde af tilskuere
til vores kampe.
Til lokalbraget mod Korinth var der over 100
tilskuere på Bøgebjerg stadion, og de bar os
frem til en fremragende 6-1 sejr.
Jeres store opbakning har været med til at gøre,
at modstanderne frygter at spille hos os, så det
skylder vi jer en KÆMPE stor tak for og håber
selvfølgelig at det forsætter, så vi sammen kan
få Bøgebjerg IF op i rækkerne.
Vi ses i den nye sæson, som starter hjemme
mod FC Kurant den 12. august kl. 18.45.
Vi ses på stadion 👍
Camilla Christensen

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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Bøgebjerg Efterårscamp
Bøgebjerg Efterårscamp melder klar for 3. år i
træk.
I efteråret 2014 realiserede vi vores drøm om
at lave vores egen idrætslejr for børn og unge i
alderen 9-15 år.
Det første år havde vi 23 deltagere, og sidste år
35 deltagere, hvoraf de 16 var gengangere fra
året før.
Det har for os været en stor succes, og vi melder
os således klar for 3. år i træk.

Desuden vil der blive hentet en række
gæsteinstruktører ind, både blandt Bøgebjerg
IF´ egne dygtige instruktører og fra andre
klubber i lokalområdet.

Vi har i år sat et max antal på 40 børn, og
tilmeldingen, som starter 1. august, vil foregå
efter ”først til mølle” princippet.
Børnene bliver indkvarteret på Bøgebjergskolen
fra mandag morgen til torsdag eftermiddag i
efterårsferien, og aktiviteterne foregår dels i
hallen og dels på skolens område.

Da Campen får økonomisk støtte fra FaaborgMidtfyn Kommune samt Ungdomsskolen, kan vi
i år holde en deltagerpris på 400kr. pr. deltager,
og denne pris dækker al undervisning, tre
overnatninger og mad i fire dage.
Morgenmad og frokost bliver indtaget i aulaen
på skolen, og aftensmaden spiser vi hos Stig og
Birgitte i hallen, hvor de laver sunde og lækre
retter, som børnene kan lide.
Det ville ikke kunne lade sig gøre at gennemføre
Bøgebjerg Efterårscamp, hvis det ikke var for de
mange frivillige lokale kræfter, som i den grad
støtter op omkring campen.

Udover at børnene bliver præsenteret for en
masse forskellige idrætsgrene – traditionelle
såvel som utraditionelle -, skal de også med i
køkkenet og lave sund og velsmagende mad.
Der er også mulighed for at benytte vores
kreative værksted, hvor Susanne Schnell er klar
til at engagere de børn, som har brug for en
pause eller har fået en mindre skade.
Campens faste instruktører har alle stor erfaring
med idrætslejre, idet flere af dem har været
instruktører på bl.a. DGI Fyns Idrætsferielejr i
Ringe.

Det drejer sig om alle vores lokale instruktører,
mad-damerne i køkkenet, Bøgebjergskolen
(Jørn) som stiller lokaler til rådighed, Stig &
Birgitte som hygger om os i hallen og serverer
veltilberedt aftensmad samt Susanne, som
tager sig af den kreative del og sørger for
beskæftigelse til de deltagere, som har brug for
et pusterum ind imellem aktiviteterne.
Vi glæder os til samarbejdet med jer alle i uge
42
Katrine & Hanne Borup
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Sidste nyt fra Håndbold
Selvom sidste års sæson sluttede i april, har vi i
håndboldudvalget ikke holdt helt fri.

Vi arbejder stadig på højtryk med at finde en
træner til Herrerne.

Vi har nemlig hen over sommeren øget antallet af medlemmer meget markant, da
vi i håndboldudvalget har valgt at tage
gymnastikafdelingen med i vores udvalg.

Herrerne træner på følgende tidspunkter: tirsdag
kl. 19.30-20.45 & torsdag kl. 20.30-22.00

Da Jette Steensen efter mange år har valgt at
trække stikket, således at hun nu ”kun” vil være
spinning instruktør.
De øvrige gymnastikudvalgsmedlemmer har alle
valgt at trække sig henover dette efterår.
De hjælper os lige i gang, især Jakob som er
kasserer, hjælper til i ”overdragelsesfasen”
sammen med Jette.
Så vi håber, at det kommer til at køre, uden at
det vil berøre gymnastikmedlemmerne.
Alle gymnastikhold vil køre som de plejer, det er
bare udvalget, der er blevet nedlagt.
Og så håber vi, at vi i år eller næste år får lokket
nogle nye ind i et nyt gymnastikudvalg.
Således at de kan blive et selvstændigt udvalg
igen.
Bente Kjær Jensen, som i forvejen er spinning
instruktør, har lovet at tage sig af alt, hvad der
har med spinning at gøre.
Men læs mere om gymnastikken her i Bøgebladet.
Mikkel Høirup Steffensen har kæmpet med at
få en herretræner på plads, og i slutningen af
juni så det ud til at lykkes, men han sprang
desværre fra, dagen før vi havde arrangeret
ekstra træning i hallen med 17 mand til træning.

I denne sæson har Stig igen lovet at træne
damerne med hjælp fra bl.a. undertegnede.
Jannie Wilsted vil igen i år være holdleder for
begge damehold og melde ind til forbundet,
hvad der skal meldes ind.
Damerne træner på følgende tidspunkter:
tirsdag kl. 20.45-22.00 & torsdag kl. 19.0020.30.
Rikke Sørensen og Mikkel Høirup Steffensen vil
igen i denne sæson træne børnene.
Sidste år var børnene til flere turneringer, og de
vandt rigtig mange kampe.
De havde det super sjovt til træning, og de hørte
næsten efter hvad de voksne sagde.
Der vil blive hold for U6-7-8 samt U10, helt
afhængig af hvor mange børn de bliver.
Der er plads til endnu flere børn!
Børnene kommer til at træne torsdag, men
tidspunktet er endnu ikke fastlagt.
Så hold øje med den seddel, som børnene får
med hjem fra skole i løbet af august.
Det vil også komme til at stå på de 3 infoskærme.
Mette Gerber

Første træning for både damer og herrer vil være tirsdag den 9. august.
Så vi er faktisk allerede startet!
Vi håber at se endnu flere nye ansigter på både
dame-, herre- og børnehold.
Husk de første 3 gange er gratis, så kom og prøv!
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Volley

Sommersæsonen 2016 er ved at være ovre;
og om sommeren spiller vi jo beachvolley på
vores to baner nede bag Bøgebjerg skolen.
Der har i år ikke været så stort fremmøde
som andre år, om det skyldes vejret, vides
ikke.
Men har nogen lyst til at lege i sandet, er det
stadigvæk muligt.
Vi spiller hver tirsdag klokken 18 til
solnedgang, og det er helt indtil starten af
september – måske længere, hvis vejret er
godt.
Et af årets beachvolley højdepunkter var den
årlige turnering under Bøgebjergfesten.
Masser af deltagere og tilskuere havde en sjov
dag i sandet, med grin og sjove dueller, og så
gjorde det jo heller ikke noget, at vinderne
af turneringen denne gang rent faktisk blev
nogle volley spillere fra klubben, og ikke som
sidste år, hvor nogle håndboldspillere på
mystisk vis tog førstepladsen!
Ellers begynder vi så småt at kunne skimte
starten på indendørssæsonen, og her er der
lidt nyt.
Vi træner fra nu af kun en gang om ugen, og
det bliver tirsdage fra 17.30 til 19.30.
Alle nye som gamle spillere skal være
velkomne.
Starttidspunktet bliver den første tirsdag i
september - altså den 6. september, med
mindre at det bliver kanonvejr, så fortsætter
vi udendørs.
Nyt er også, at der i år vil være hele tre
trænere, der på skift vil stå for træningen.
God (sen)sommer
Bøgebjerg IF volley afdeling

Lokale kræfter slipper taget.
Jette Steensen har i en lang årrække
været
den
bærerende
drivkraft
bag
gymnastikudvalget.
Sammen med hendes mand Finn har de
været med til at starte blandt andet indoor
cycling op for godt 3 år siden, og sidste år
var det ligeledes dem, der startede med
crossfit i skolens gymnastiksal.
Jette har nu valgt, at hun ikke længere ønsker
at være formand for gymnastikudvalget.
Men det betyder heldigvis ikke, at Jette
slipper Bøgebjerg IF helt.
Hun vil igen næste år være tovholder på
vores Bøgebjergmesse, som hun startede op
for et par år siden.
Hun vil ligeledes stadig svinge piske over de
svedende motionister på cyklerne til indoor
cycling et par morgener om ugen.
Og så er hun selvfølgelig stadig en del af det
fælles festudvalg sammen med hendes mand
Finn, som jo sidder med i halbestyrelsen.
Så vi slipper ikke for det røde hår og det
smittende grin!
Fra os alle i Bøgebjerg IF, skal der lyde en
stor tak for det fantastiske arbejde du har
lagt i klubben, og tak fordi du er, som du er.

13

BØGEBJERGFESTEN 2016
Siden oktober har vi i arbejdsgruppen arbejdet
med at forberede årets Bøgebjergfest.
Men hvor er det så ærgerligt, at der i år
desværre ikke var flere, der valgte at besøge
Bøgebjergfesten.
Fredag aften, som vi arrangerer i samarbejde
med Bøgebjergskolen, bliver bare bedre og
bedre velbesøgt år for år.
Selv i år hvor himlen var meget grå, og der kom
2 meget våde byger, holdt det ikke folk væk.
Der var masser af børn og masser af voksne på
pladsen.
Stig og hans hjælpere lavede mere end 100
sandwich, så der var mange der spiste på
plænen i år.
Og de mange, der spillede beachvolley hyggede
sig med kampene i sandet, selvom nogle blev
temmelig våde, da regnbyge nr. 2 ramte os.

Mandag i ugen op til bøgebjergfesten var der
kun 5 løbere tilmeldt, og på dagen var der 13
løbere til start.
Så i sidste øjeblik trådte nogle af de trofaste
Bøgebjerg-støtter til og indsamlede mange
sponsorkroner de sidste par aftener i ugen op
til. Tak til jer! I ved hvem I er!
Vi har de sidste mange år haft en lang tradition
for at slutte årets Bøgebjergfest af med fest med
helstegt pattegris og dans til live musik.
I år var der kun omkring 75 mand til spisning
i hallens cafeteria, hvor Birgitte og Stig havde
arrangeret årets fest.
Efter spisning spillede vores lokale band Rock
Stalkers op til dans.
De spillede en masse fantastisk fed musik, og
de gjorde i hvert fald deres til, at dem som var
til fest, de fik fest for alle pengene.
Årets samlede overskud er ca. 26.500 kr. som
jo fordeles ligeligt mellem Bøgebjerg If og
halbestyrelsen.
Overskuddet er jo primært løbssponsorater, men
omsætningen i ølvognen kunne i år heldigvis
dække alle udgifter og give et par tusinde i
overskud.

På billedet herover spilles rundbold arrangeret af
Bøgebjergskolen.

Men lørdag var noget helt andet i år – desværre!
Knap 50 kom til familiebanko i hallens cafeteria
lørdag kl. 9.30 og kun ganske få børnefamilier,
selvom det var FAMILE banko.
Hele lørdagen igennem var der god plads ved
bænkene omkring ølvognen.
Omsætningen i ølvognen ligger desværre mere
end 10.000 kr. under sidste år.
I år solgte vi næsten heller ingen af de 200
pølser, som vi havde købt ved vores lokale
slagter Morten Steffensen.
Vi havde i år valgt at ”spare” teltet på pladsen
væk, for at kunne holde omkostningerne nede.
Det redder i år vores økonomi, så vi trods
det dårlige besøgstal kan holde overskuddet
hjemme.
Sponsorløbet rundt på den røde tråd gav lige i
underkanten af 25.000 kr.
Så det er vi faktisk godt tilfredse med.
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En ting ligger allerede nu sikkert, der bliver
Bøgebjergfest igen næste år.
Det er så bare spørgsmålet, hvordan programmet
kommer til at se ud, samt hvornår næste års
fest kommer til at ligge.
De år, hvor sponsorløbet gav over 50.000 kr., er
måske forbi.
Der skal jo være opbakning fra de lokale, både
private som virksomheder, og der skal være
en gruppe som vil investere nogle timer i at
indsamle sponsorater, samt der skal være flere
lokale både store som små, som vælger at
snøre løbeskoene og svede den time, hvor løbet
afvikles.
Dejlig stemning til Beach-volley.

Derudover skal der lyde en stor tak til de rigtig
mange private som har sponsoreret de 13
løbere.

7 Caps ved at gøre sig klar til at give koncert.

Jeg er sikker på, at vi næste år kan stille med
endnu flere løbere til start, og dermed få en
endnu bedre lørdag eftermiddag, hvor der så
gerne skulle være travlhed i ølvognen, som der
var for år tilbage.
Vi kan i arbejdsgruppen kun arrangere festen, vi
kan jo ikke tvinge folk til at komme.
Men dem som kom i år, de hyggede sig, så
måske endnu flere vil kigge forbi næste år.
Vi i arbejdsgruppen har hørt alle tænkelige
undskyldninger for, hvorfor man ikke lige kom
forbi i år.
Men måske datoen og vejret er bedre næste år
Vi håber vi ses!
Igen i år er der mange sponsorer til årets
Bøgebjergfest.
Mange af sponsorerne har givet præmier til
bankospillet eller andre gode ting, som vi har
brugt som præmier til de mange aktiviteter.
Nogle firmaer har sponsoreret penge til
Bøgebjergløbet.
Vi vil hermed takke jer alle sammen!
Herunder nogle af dem, som kom og var med til
hyggeligt samvær ved Bøgebjergfesten fredag
eftermiddag og aften.

Babysam, Svendborg
Bago Line, Vester Aaby
Best Companys, Faaborg
Bodilles Verden, Faaborg
Bøgebjerghallens Cafeteria, Vester Aaby
Candy King Danmark
Colgate-Palmolive Danmark
Dagli’Brugsen, Ollerup
Damas A/S, Vester Aaby
Expert, Faaborg
Finn’s Maskinudlejning, Aastrup
Frisør Zeina, Faaborg
Føtex, Faaborg
Guldsmed Duus, Faaborg
Holy Bagel, Svendborg
Ideal Line, Vester Aaby
Intersport, Faaborg
Konnerup Chokolade, Vester Aaby
Kvalität, Faaborg
Landslagteren, Faaborg
Matas, Faaborg
Matas, Svendborg
Matas, Vejle
Max Brugtbiler, Vester Skerninge
MK Byg-Fyn, Aastrup
Monito, Svendborg
Murermester Palle Jensen, Vester Aaby
N.C. Johansen & Søn ApS, Odense
Neye, Svendborg
Nielsens, Faaborg
Nielsens, Svendborg
PC Kabinettet, Svendborg
Salon Miro, Vester Aaby
Samsø Festival
Schwarzkopf & Henkel, Danmark
Sisley ApS, Danmark
Skoringen, Faaborg
Sporten, Svendborg
Sportmaster, Faaborg
Sportmaster, Svendborg
Stofmøllen, Aastrup
Sølvhjelm Foto, Faaborg
Tidens Klip, Svendborg
TitTit Lingeri, Faaborg
Tøj & Kunst, Faaborg
Tøjeksperten, Svendborg
Tømrer/Bygmester Finn Juul Jørgensen, V. Aaby
Ulbølle Tømreren, Ulbølle
Vaffelbageren, Faaborg
Velværehuset Body Guide, Svendborg
Vester Åby Slagterforretning
Westergård Blomster, Faaborg
Wok House, Svendborg
På Bøgebjergfestens vegne
Mette Gerber
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Nyt fra Multi & Skaterbanen
Så har vi været på kursus med vores projekt om
Multi- & Skaterbanen, samt en kort fremlægning
af projektet Motionscenter i Hallen.
En intens dag på Hotel Comwell i Korsør. Et
meget lærerigt kursus, der viste, at vi er godt på
vej. To veloplagte kursusledere med mange års
erfaringer indenfor fundraising ledede kurset.
Kursusdeltagerne mødte op med hver deres
projekter - lige fra selvstændige med egne
projekter til kommunalansatte personer med
projekter for kommunerne.
Sidst på dagen blev vi opdelt i 2 grupper med
hver en kursusleder, og alle fik mulighed for at
fremlægge deres projekter i denne gruppe.
Der var herefter en personlig kommentar fra
kursuslederen til hvert projekt, og efterfølgende
kunne resten af kursisterne spørge ind til og
give gode input til projekterne.
Man kunne godt mærke, at de fleste var ansat
til at gennemføre disse projekter, og at vores
projekt skal bæres frem af frivillige, men det
slår os nu ikke ud.
Vi fik rosende ord med på vejen og skulle bare
fortsætte vores arbejde. Måske skal vi være lidt
mere aggressive i forhold til fondene. Så her
efter sommerferien vil vi afprøve denne taktik!
Facebook-gruppen: Multi- & skaterbane kører
endnu.
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Vi har dog holdt lidt lav profil her i sommervarmen,
men vi vender stærkt tilbage i august med flere
gode tilbud.
Vi håber på lige så stor opbakning som hidtil.
Lige pt. står der over 15.000 kr. på denne konto.
Beløbet vil blive opdateret på facebooksiden, så
hold øje her!
Endnu engang vil vi gerne sige sponsorerne
1000 tak for alle de flotte genstande, der er
auktioneret væk. Vi er jer dybt taknemmelige.
Hvis du endnu ikke har haft mulighed for,
eller har haft besvær med at sætte noget på
auktion, så har du altså stadigvæk muligheden
for at gøre dette. Hvis du har problemer, så kig
på facebooksiden eller kontakt en af os - så
hjælper vi gerne!
Flere erhvervsdrivende har nu givet tilsagn
om et større eller mindre beløb til multiog skaterbanen. Det er vi selvfølgelig dybt
taknemmelige for.
Vi er endnu ikke nået ud til alle de erhvervsdrivende
i byen, så hvis du som erhvervsdrivende mangler
materiale og gerne vil have dette tilsendt, så giv
endelig besked.
HUSK du kan få en kvittering, og beløbet kan
trækkes fra i skat ;-)
Venligst
Sanne, Bente & Rikke

Multi & Skaterbanen
INVITERER
Kære Borgere i Vester Aaby, Aastrup og Pejrup.
Vi er nået rigtig langt, og vi mener, at vi er så tæt på vores mål, at vi ønsker at
byde alle kræfter indenfor i Projekt Skater- & Multibane.
Derfor vil arbejdsgruppen gerne invitere frivillige og erhvervsdrivende i
lokalsamfundet til en oplysende aften omkring projektet.
Der er mange, der mundtligt har givet tilsagn om en hjælpende hånd i forbindelse
med anlæggelsen.
Vi ønsker derfor at få skabt os et overblik over, hvad vi mangler, og hvordan vi
kommer i mål.
Har du en gravemaskine?
Har du mulighed for at køre jord væk, eller har du grus som du vil donere?
Eller kender du nogen, der kender nogen, eller er du bare stærk af natur, og
derfor vil give en hjælpende hånd?
Dagsorden:
1.
Præsentation af projektet
2.
Status for økonomien
3.
Hvad ønsker I at byde ind med i udføredelen?
		
Maskiner, materiale, hænder, byggeviden mv.
4.
Udarbejdelse af et “budget” for det praktiske arbejde
5.
Evt.
Alle har mulighed for at byde ind - erhvervsdrivende som private personer.
Det vi kræver og forventer er, at I er udstyret med gode praktiske evner, samt
lysten til at være med til at skabe en aktiv platform for sport og bevægelse i
vores lokalsamfund.
Mødet finder sted i

Bøgebjerghallen den 15. september 2016 kl. 19-21
Vi glæder os til at se Jer.
Vel Mødt
Sanne, Bente & Rikke
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Aastrup Folkemindesamling

Billedet er fra vores Kr. Himmelfarts arrangement på
Eskemosegård. Foto: Jette Møller Sørensen.

Den 5. maj afholdt vi vores traditionelle Kr.
Himmelfarts arrangement i det dejligste
forårsvejr.
I år havde vi valgt en gåtur i Eskemosegyden.
Vi startede ved Aastrup skole for symbolsk at hilse
af med vores gamle lokale i forskolebygningen.
Vi kan også sige, vores udgangspunkt var sognets
midte, hvor skolen ved udflytningen (1827) blev
lagt, således at alle børn fik nogenlunde lige
langt til skole.
På denne tid blev den nyanlagte vej kaldt
Mellemgyden. Senere gik den også under
betegnelsen Skolegyden.
Friskolen kom også til at ligge på denne vej, så
navnet har været oplagt i daglig tale.
På vores vandring hørte vi om de forskellige
ejendomme og startede som sagt med Aastrup
skole, hvis historie endeligt sluttede i 2014.
Heldigvis er vi i foreningen i besiddelse af mange
gode billeder og fortællinger om skolen.
Aastrup har haft nogle markante lærerskikkelser,
som ved anden lejlighed vil være værd at skrive
om.
Kort kan siges, at Viggo Würden Pedersens
optegnelser om sognet og dets historie er et
godt grundlag for Aastrup Folkemindesamling at
bygge på. (Er lagt ud på vores hjemmeside.)
I sognets midte ligger også det 125 år gamle
forsamlingshus, som forhåbentlig vil eksistere
mange år endnu.
Turen gik med ophold ved de enkelte ejendomme,
hvor der blev fortalt lidt historisk og anekdoter.

18

For enden af Eskemosegyden ligger Eskemosegaard, hvor tidligere sognerådsformand Mads
Peder Nielsen har boet, en gård, som stadig er i
slægtens eje.
Her på Eskemosegaard havde Jette og Ole
og gode hjælpere dækket op kaffe til ca. 60
personer i to stuer og i haven.
Nogle drak kaffen i det gamle sognerådslokale.
De fleste sad i haven, for det sommerlige vejr
var meget indbydende.
Det var et meget fint traktement, som vi takker
meget for.
Alt i alt en dejlig tur med skønne udsigter og en
oplevelse af, at vores sogn er en sydfynsk perle
Her i sommerperioden er der ikke den store
aktivitet i arkivet.
Derfor vil vi denne gang skrive om statistikken
på arkiv.dk.
Siden arkiv.dk startede, har der været 10.595
klik for at se de godt 800 billeder vi har lagt ind
fra Aastrup.
Mest populære billeder er skolebilleder.
Det var også et af dem, B280, et klassebillede fra
1962, der blev vist flest gange, ialt 107 gange.
I marts måned blev der omtalt et billede af
handelsgartner Johannes Petersen på Facebook.
Der var mange, der var inde på arkiv.dk og se,
(B282) så nu ligger det på en delt 1. plads.
Der er mange der husker ham endnu, selvom
det i år er 25 år siden han døde.
På 3. pladsen er B591, et billede fra snestormen
i april 1966 på Eskemosegaard.
Det er set af 87.
Næste åbningsdag er fredag den 2. september
kl. 14-17.
Se mere på aastruparkiv.dk

KIRKEBLAD
HØST 2016

VESTER AABY KIRKE

AASTRUP KIRKE

Efterårsmøde

Højskoleeftermiddage

Menighedsrådsvalg
- Læs mere inde i bladet

Kastanjebladenes farvepragt
os endnu minder om sommers magt.
Septemberhimlen er stadig blå,
og der er meget, som vi skal nå.
Men nattekulden sig sniger ind
i vore hjerter og vore sind,
snart timekampen gir mørket magt,
og stadig mindre får lyset sagt.
Dog tændes lys i de hvide kirker,
og glædens budskab ved mismod lirker;
vi går mod vinter, vi går mod høst,
men bliver mødt med Guds håb og trøst!

Højskoleeftermiddage

En af de markante ærøske kirker er Rise kirke
Til november begynder Højskoleeftermiddagene igen.
Denne gang skal vi ikke så langt væk. Det er nemlig Ærø,
der bliver vinterens tema. Ærø var sidste gang tema for
højskoleeftermiddagene i 2001, så denne spændende ø kan
vist efterhånden godt tåle en gentagelse.
Ærø har en spændende historie og nogle spændende kirker.
Indtil 1864 hørte Ærø under hertugdømmerne og har også
derfor en historie, der adskiller sig fra det øvrige sydfynske
øhav.
I dag har gode kræfter på øen taget kampen op mod betegnelsen
”udkant” – det skal vi også høre om i vinterens løb.
Første mødedag bliver onsdag den 2. november, hvor vi skal
høre indledningsforedraget.
I december holder vi advents- og julemødet den 7. december.
Husk brød og kop, så er der kaffe og te på kanden. Husk også,
at højskole er for alle. Vel mødt – møderne begynder kl. 14.30

Efterårsmøde
Aastrup Forsamlingshus
Tirsdag den 11. oktober kl. 19.30
Camino Portugues
Hanne Thordsen, Hesselager
”Alle veje fører til Rom!”, plejer vi at sige, men
selvom pilgrimsmålet Santiago de Compostela
ligger ved den fjerneste kyst i Vestspanien, så er
der også rigtig mange veje, der fører til Santiago.
En af dem kommer sydfra – fra Portugal og det
er indtryk, billeder og gode historier fra den
rute, Hanne Thordsen vil underholde med ved
efterårsmødet i Aastrup Forsamlingshus.
I maj/juni 2015 gik hun ca. 300 km ad denne rute fra byen
Porto i Nordportugal til Santiago de Compostela og videre ud
til verdens ende ”Finisterre” Europas vestligste punkt.
Hanne Thordsen er til daglig præst i Hesselager og på Hospice
Sydfyn i Svendborg.

Høst- og hverdagsgudstjenester
Søndag den 25. september vil vi i vore kirker takke for
årets høst. Det bliver kl. 10.15 i Aastrup og kl. 14 i Vester
Aaby. Vi regner med, at der også i år vil medvirke et kor fra
Bøgebjergskolen ved gudstjenesten i Vester Aaby.
Der er kommet et nyt cirkulære for antallet af gudstjenester.
Det giver mulighed for at eksperimentere lidt med tiderne. Vi
har tidligere afholdt hverdagsgudstjenester og vil fortsætte med
det. Den første bliver i Aastrup kirke tirsdag den 13. september
forud for det orienterende møde om menighedsrådsvalget, og
den anden bliver en afslutningsgudstjeneste for efterårets hold
af minikonfirmander torsdag den 10. november kl. 17.00 – så
må anden passe sig selv så længe!

Konfirmandindskrivning
7. september kl. 17 til 19

Det kommende års konfirmandforberedelse vil finde sted
tirsdag morgen fra kl. 8 til kl. 9.15 i perioden fra efterårsferien
til påskeferien.
Vi vil byde velkommen til dette års konfirmandforberedelse
ved at holde indskrivning i konfirmandstuen i præstegården
onsdag den 7. september fra kl. 17 til kl. 19. Kan man ikke
være til stede denne dag, eller har man spørgsmål inden da,
er man meget velkommen til at henvende sig.
I 2017 er der konfirmation i Aastrup Kirke den 23. april og i
Vester Aaby den 30. april. Begge dage kl. 10.00.

”Minikonfirmander”
Fortælling og leg i Vester Aaby Kirke
7 torsdage i efteråret fra kl. 15 til 16.30
Som et tilbud til 3. og 4. klassetrin har menighedsrådet bedt
fortælleren Esther Rützou fra Haastrup om at stå for den
indledende dåbsoplæring – eller som vi plejer at kalde det:
Minikonfirmander.
Vi håber forældre og børn vil bakke op om nogle meget
spændende eftermiddage i selskab med den dygtige fortæller
Esther Rützou. Her vil vi gerne fortælle om kirken, om bibelen
og om kristendom – samt en hel masse andet. Vi vil synge og
lege, og du vil få nogle gode fortællinger, der også har med
dit liv at gøre.
Første gang bliver torsdag den 27. september kl. 15.00 i
Vester Aaby kirke.
Tilmelding til sognepræst Torkil Jensen på tlf. 62 61 64 20
eller toje@km.dk

Menighedsrådsvalg 2016
Så er det igen blevet tid til menighedsrådsvalg.
Der skal vælges i alt 8 medlemmer til det fælles menighedsråd
for Vester Aaby og Aastrup.
”Valgkampen” indledes med et såkaldt orienterende møde
tirsdag den 13. september kl. 19.00 i konfirmandstuen i
præstegården. Her vil det nuværende menighedsråd fortælle
om noget af det, der er foregået i den indeværende valgperiode
på 4 år og om, hvordan det er at sidde i menighedsrådet.
Når det orienterende møde er slut, er der mulighed for at
fortsætte med et såkaldt opstillingsmøde, hvor man kan
sammensætte en liste med kandidater til det kommende
menighedsråd.
Såfremt der ved indleveringsfristens udløb kun er indleveret
en liste, udgør denne det kommende menighedsråd, og det
egentlige valg bortfalder i vore sogne.
Alle indbydes til mødet den 13. september, hvor der vil være
rig lejlighed til at spørge ind til kirkens arbejde og fremtid.
Lister kan tidligst indleveres den 20. september og skal være
indleveret senest tirsdag den 27. september kl. 19.00. Datoer
og frister samt indleveringssteder for lister vil også fremgå
af annonce i Ugeavisen Faaborg samt kunne ses på kirkens
hjemmeside.

Den lille blå om Torkil!
Vester Aaby og Aastrups sognepræst, Torkil Jensen, har i år været i
embedet i 15 år. Han kan lide at være her. Føler sig altid imødekommet
af menighedsrådet. Og højskoleeftermiddagene i konfirmandstuen
med 60-70 deltagere hver gang vidner om et menneske, der er god
til at invitere de rette foredragsholdere, men også et menneske,
der selv kan fortælle og gøre ordene levende. En afholdt mand i sit
lokalsamfund.
Nogle ser ham måske mest som ’præsten’, men kommer man lidt
ind på livet af ham – og det er faktisk ikke så svært - så bobler det
af underfundighed og humor. Ikke sådan en prangende en, mere en
eftertænksom humor, der langsomt går op for en, og så griner man!
Det stod ikke skrevet nogle steder, at Torkil skulle ende som præst.
Tværtimod var han god til tal – passede regnskaberne for den
lokale smed i fødebyen Oure – og derfor blev det i første omgang
tallene, der indfangede ham og fik ham til at gå i revisorlære. Et
halvt år, så holdt han ikke til mere. Det blev alligevel for tørt. Derpå
et højskoleophold og nogle HF-kurser i bl.a. historie, for historiker
kunne man måske også blive? Så kom brevet. Et af de breve, der er
som et uventet lys i ens liv og som man kan blive ved at tage frem
og læse og blive klogere af, også på sig selv. Et brev fra en præst,
der skrev, at han vidste, at Torkil var jævnlig kirkegænger og faktisk
troede på Gud, så hvorfor ikke blive præst? Ja, hvorfor ikke? Der
blev studeret teologi, og en lille smule girokort, for der skulle tjenes
penge til studierne. Den gang havde P&T gang i forretningen, gode
overenskomster og bød studerende velkommen. Men vigtigst af alt
var dog teologien. Torkil havde i øvrigt også nøgle til Rundetårn, men
det er en helt anden historie!
Som nyuddannet præst i 1992 blev det i første omgang til et
vikariat på Langeland, hvor folk tog varmt imod. Så nogle år som
hjælpepræst for biskop Drejergaard ved Asperup-Roerslev menighed
samt højskolelærer ved Baaring Højskole.
Som præst og nyslået højskolelærer fik Torkil for alvor forfinet sine
evner som formidler. Det blev til undervisning i bl.a. historie og
fynologi. Hvad er nu det for en størrelse? Jamen, det er jo viden om
Fyn.

Og så fandt han i øvrigt også sin kone her, Ida, der vikarierede for en
bortrejst musiklærer.
Næste embede blev igen på Langeland. Her ville de ikke en gang
høre ham prøveprædike, de kendte ham jo fra tidligere. Torkil? Han
er en flink fyr! Men det blev for svært for Ida at finde job som musiker
på øen – også selv om broerne binder det hele sammen. Derfor søgte
og fik Torkil embedet i Vester Aaby – Aastrup menigheder. Et job, der
lå mere centralt i forhold til alt muligt. Og et job, han er vokset ind i
med tiden og nu har bestridt i 15 år.
Privat er Torkil … privat! Elsker sin familie og har læst alle Harry
Potter-bøgerne for Anna og Marie. Han hjælper også gerne døtrene
med lektier og kører dem fra Herodes til Pilatus og tilbage igen. Torkil
har en faible for tog. Et af månedens højdepunkter er, når togbladet
dumper ind ad brevsprækken. Og så har Torkil opdaget en ny side
af sig selv: Hundeelsker! Kærligheden var ikke så spontan, som den
gang med Ida. Men med lidt vedholdenhed fra begges side, er det
blevet til et ganske solidt forhold mellem Torkil og hyrdehunden
Leika.
En præstekollega beskriver ham sådan her: ’Torkil er begavet, seriøs
og hårdtarbejdende og tænksom - og så er han en præst af den
ydmyge slags. Dem er der ikke så mange af! Sådan en som tager
Ordet alvorligt, og ved, at det ikke er sig selv han skal fremme, men
derimod Kristus.’
Udover at være togbegejstret fynolog og familiefar, er Torkil også en
af de mest vidende om Luther. Det er blevet til adskille ture ’I Luthers
fodspor’. Og til efteråret går turen endnu en gang til Wittenberg, hvor
Torkil begejstret og inspireret vil formidle sin store viden om Luther
til andre fynske præster.
Apropos Luther, i 2017 fejres 500 året for Reformationen, hvor
Torkil spiller en central rolle som både fundraiser og tilrettelægger af
forskellige arrangementer i den forbindelse.
Tillykke Torkil – og tillykke til os, din familie, din menighed og dine
kolleger!

Det nye orgel i Vester Aaby Kirke
Så blev orglet i Vester Aaby kirke færdigt. Det var en udfordrende
opgave for orgelbygger Sven Hjorth Andersen, men det var
værd at vente på. Kirkeministeriets orgelkonsulent, organist
Torben Krebs, Odense, godkendte orglet i begyndelsen af
maj måned og om vores ”nye” instrument skriver han blandt
andet:
”Vester Aaby kirkes orgel er med denne udbygning vokset
fra at være et for sit byggetidspunkt typisk, men også meget
begrænset instrument til at være et voksent og veludstyret
2-manuals orgel, som til fulde kan honorere nutidens
ønsker om klanglig variation og stilistisk spændvidde – og
som klangligt klæder kirkens akustik på den fornemste
måde. – Men ikke nok med det – orgeludvidelsen er gjort
med stor dygtighed og teknisk opfindsomhed til trods for
meget begrænsede pladsforhold.” Torben Krebs konkluderer:
”Kirken har fået et nyt instrument som både klangligt, teknisk
og ikke mindst kvalitetsmæssigt fuldt ud kan måle sig med de
allerbedste – et landsbyorgel som er blandt de bedste på Fyn!”
Orglet blev taget i brug ved gudstjenesten Kristi Himmelfartsdag
og siden har vi kunnet nyde det ved søndagens gudstjenester
og ved kirkelige handlinger.

Allehelgen
Også i år vil vi på denne første søndag i november mindes
dem, der er gået bort i årets løb. Ved andagterne kl. 15 i
Vester Aaby og kl. 17 i Aastrup i vil vi høre musik og der vil
blive mulighed for at tænde et lys.

Men vi vil også gerne vise, at Vester Aaby Kirke har fået et
spændende koncertinstrument:
Derfor er der arrangeret to koncerter i efteråret:
Tirsdag den 20. september kl.
19.30 får vi besøg af et kendt
ansigt, nemlig Vester Aaby-Aastrups
tidligere organist Tina Christiansen,
der siden har vist sin dygtighed ved
koncerter mange steder både i indog udland. Tina er i dag organist ved
Ansgar Kirke i Odense.
Tina Christiansen vil præsentere
et program, som kommer godt rundt i orglets mange nye
klangmuligheder, og programmet vil således byde på både
barokmusik, romantisk musik og nyere værker. Værker af bl.a.
Henry Purcell, Felix Mendelssohn-Bartholdy og Louis Vierne.
Onsdag den 26. oktober kl.
19.30 får Torben Krebs så lov til at
demonstrere sin begejstring for vores
nye instrument. Ved koncerten vil
Torben Krebs bl.a. spille barokmusik
af Dietrich Buxtehude, dansk
guldalderromantik af Niels W. Gade
og engelsk romantik af Herbert
Howells. Koncerten afsluttes med
en improvisation over et på stedet udleveret tema.
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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”.
17. august (altergang)
21. september
27. oktober (altergang)
9. oktober
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 friweekend 3.-4.
september og 8.-9. oktober samt ferie 17.-23. oktober.
I dagene 3.-7. oktober deltager sognepræst Torkil Jensen
i et provstikursus for præster fra Faaborg og Midtfyn
Provstier. Embedet vil her blive passet af præster fra
Svendborg eller Nyborg provstier.
Sognepræst Ole Buhl Nielsen har studieorlov
Almindeligvis optræder sognepræst Ole Buhl Nielsen i
gudstjenestelisten og som ferieafløser her i Vester Aaby
og Aastrup sogne. Men i månederne september-oktobernovember 2016 har Ole Buhl Nielsen studieorlov og
embedet passes derfor af en vikar.
Medens disse linjer skrives først i juli ved vi endnu ikke,
hvem vikaren bliver, men telefonnummeret vil være det
samme: 62 65 11 21.

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

Krage Sø Spejderne
inviterer børnefamilier med udenfor
Spejderne er i fremgang hos børn og
unge, og hos spejderne i Det Danske
Spejderkorps vil man gerne have endnu
flere med.
Den 21. august inviterer spejdergruppen
Krage Sø derfor børnefamilier til en dag
med aktiviteter i haven ved hytten på
Bøgebjergvej.
At klatre i træer, bygge forhindringsbaner og lave
mad over bål er igen populært blandt børn og
unge, og spejdergrupperne rundt omkring i landet
vokser.
Hos de lokale spejdere i V. Åby vil vi hilse
udviklingen velkommen, og søndag den 21.
august inviterer vi derfor forældre med børn i
3-6 års-alderen med til en dag med aktiviteter
omkring hytten.
På dagen vil man kunne opleve en lille skattejagt,
ligesom vi skal lave ’æblekage’ over bål.
Aktiviteterne foregår fra kl. 10-12 ved Krage Søs
hytte i V. Åby.
Dagen er del af Det Danske Spejderkorps’
landsdækkende ’Familiespejderdag’, hvor
spejdergrupper over hele landet inviterer
børnefamilier ud for at snuse til det aktive udeliv.
For os i V. Åby er dagen samtidig led i en større
ambition om at få en medlemsfremgang.
Vi vil rigtig gerne give børn og unge mulighed for
at opleve det fantastiske fællesskab, man oplever
som spejder, når man bliver udfordret til selv at
skabe og gennemføre spændende aktiviteter i
naturen.

Aktiviteter, som er bygget op, så hver enkelt
spejder oplever, at der er brug for netop hans
eller hendes kompetencer.
Vi lægger vægt på, at det både er den fysisk
stærke, den kreative, den hurtige, den
tænksomme osv., der oplever succes, og vi
tilrettelægger vores aktiviteter efter dette.
Et af fokusområderne for spejderne på
landsplan er aktiviteter for børnefamilier, kaldet
familiespejd.
Her tilbyder spejderne aktiviteter i naturen, hvor
forældre sammen med deres børn mellem 3
og 6 år kan lave mad over bål, blive kloge på
insekterne i skovbunden eller udforske den lokale
natur.
Til familiespejd er det altså hele familien, der
sammen er til spejder.
Andre spejdergrupper med familiespejd fortæller,
at mange børnefamilier gerne vil være sammen
om deres fritidsaktiviteter, og her er familiespejd
et oplagt tilbud.
Aktiviteterne hos familiespejd er lagt an på en
måde, så der er udfordringer for børnene, men
så forældrene også ofte oplever, at de lærer nyt.
På vores hjemmeside www.kragesoe.dk eller
på facebook ’Krage Sø’ kan man læse mere
om aktivitetsdagen og tilmelde familien til
familiespejd.
For mere information – kontakt venligst:
Lotte Mølbak, gruppeleder i Krage Sø, tlf.
22780722, mail: gl@kragesoe.dk, eller på
Facebook ’Krage Sø’
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I den forløbne periode har vi i lokalrådet arbejdet
med mange forskellige ting.
Vigtigt er det, at vi har fået et nyt medlem.
Marianne Malmos fra Aastrup har sagt ja til at
prøve en periode, og vi har allerede haft et godt
samarbejde med Marianne.
Velkommen til Marianne.
Vi håber Aastrup nu bliver fast repræsenteret
fremover.
Vi mangler fortsat en repræsentant fra Pejrup.
Sct. Hanspladsen har fyldt en del.
Til selve pladsen har vi modtaget en donation
fra Skovgårdsfonden på 5000 kr. til hjælp til
etablering af pladsen.
Det vil vi gerne takke for, og vi går i gang efter
ferien.
På selve Sct. Hans aften var der gjort klar til en
masse børn med diverse aktiviteter bl.a. at lave
en heks.
Formentlig grundet tunge mørke skyer mødte
kun 3 børn, Silja, Kaja og Thea op.
De
havde
det
sjovt
med
sækkeløb,
heksefremstilling og kroket.
Diverse slik, som var tænkt som præmier, blev
delt ud i løbet af aftenen til de børn, der mødte
op.
Da bålet skulle tændes, var der mødt ca. 40
personer op.
Desværre var vejrguderne ikke med os.

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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Connie Hede holdt båltalen, og da vi mod
slutningen af denne ville tænde bålet, stod det
ned i stænger.
Bålet ville ikke rigtig fange an, og folk gik hjem.
Med Åge Kirkegård og Niels Erik Things hjælp
lykkedes det at få gang i det.
Det blev så flot et bål, og det lykkedes os at
få alt det ved, der lå omme bag ved bålstedet
brændt af også.
Aftenen blev skøn og sidste brandvagt forlod
stedet kl. 00.30.
Vi prøver igen til næste år at arrangere en Sct.
Hans aften.
Aastrup Folkemindesamling er nu fast etableret
i Abildhuset.
Lokalrådet har været meget engageret i hele
processen. Først i forbindelse med deres eget
ønske om at fastholde Folkemindesamlingen på
Aastrup Skole, og senere, da det ikke lykkedes,
i forbindelse med at bane vejen for flytningen.
Nu mangler vi en sponsor til at lave et skilt med
deres navn, og få det hængt op på gavlen af
Abildhuset sammen med de andre skilte.
Vi har haft en repræsentant fra kommunen ude
og kikke på forskellige ting.
Bl.a. cykelstien til Pejrup, hvor regnvand har
lavet lumske huller, cykelstien ud til Hallen,
som vi ønsker lavet bredere, sætninger på
Munkeparken m.m.
Der blev lovet tiltag, når økonomien er til det,
men noget af det kan ikke vente.
Vi er fra kommunen blevet bedt om en
tilbagemelding på Kulturmiljøer.
Projektet ”Collective Impact Bygningsarven i
landdistrikterne” skal således være med til at
vise nye veje til, hvordan historiske bygninger
og kulturmiljøer kan bruges som løftestang for
en langsigtet og positiv udvikling for et område.
Læs mere på FMK.dk. Lokalrådet har meddelt
filmstudierne og Fjellebroen Gæstgivergård.
Svarfristen var 1. juli.

Kære tilflytter
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.

Den 14. juni arrangerede Kommunen et
velkomstmøde for tilflyttere til Fåborgområdet.
Idrætsforeningen kunne ikke deltage i år, så det
var kun Lokalrådet, der deltog.
Velkomstarrangementet blev afviklet på samme
vis, som velkomstarrangementet i 2015.
• En kommunal del hvor borgmester
Christian Thygesen bød velkommen og
orienterede omkring kommunen.
• Et let traktement med lidt underholdning.
(Egnsretter og Fåborg Musikskoleelever)
• En lokal del, hvor tilflytterne kunne
møde den/de lokale ambassadører, der
gav dem en orientering om muligheder i
deres nye lokalområde.
• Mulighed for en tur rundt i Faaborg med
Vægterne.
Der var 5 tilflyttere fra vores område.
Vi fik budt dem velkommen, og fortalte om nogle
af de aktiviteter (årshjulet), vi har i området, og
de fik vores velkomstpakke.
Til sidst blev de inviteret på en tur rundt i Fåborg
sammen med en af vægterne.
Det var en god aften.
På Lokalrådets vegne
Connie Hede og Halldor Sørensen

Flag Allé

Et smukt og dejligt syn
i vores lokalsamfund!

Grillaften/åbent hus
20. august 2016
i Abildhuset,
Præstegårdsvej 12,
Vester Aaby
Eftermiddag fra kl. 14.
Kaffe, hjemmebag? Øl og vand kan købes.
Aktivitetsprogram åben til kl. 17.
Herefter grill.
 Krolf
 Petanque
 Dart (udendørs)
 Legepladsen
 Kongespil
 Sjippetov
 Folkemindesamlingerne (kun efter
aftale)
Aften fra kl. 17.30.
Grillen startes kl. 17.30 herefter grilles, når
den er varm ca. kl. 18.
Der kan købes pølser og gode oksebøffer,
flødekartofler, salat og flütes til grillmaden.
Man griller SELV sin bøf eller pølse.
 1 ribeye oksebøf m. tilbehør 110 kr.
 1 stor pølse m. tilbehør 20 kr.
 1 flaske rødvin eller hvidvin 80 kr.
 Øl 10 kr.
 Sodavand 10 kr.
 Gratis kaffe efter maden.

SKAL DET VÆRE FESTLIGT?
For kr. 350,- kan flagalléen blive rejst på
din festdag.

Tilmelding til aftenspisning
nødvendig til
Connie Hede på 2241 5928
senest den 1. august 2016

Mail til: hgs@vesteraabymail.dk eller ring
til Halldor Sørensen på tlf. 2380 3125 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)

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

Ringridning i Bøjden
Lørdag d. 2. juli afholdte Fergusonklubben den
årlige ringridning i Bøjden.
32 traktorer var dukket op trods den lidt triste
vejrudsigt.
Regnvejret stoppede kl. 9, og resten af dagen
var solen fremme flere gange.
Vi startede kl. 10 med indskrivning til
ringridningen. Der var højt og festligt humør og
snakken gik lystigt.
Efterfølgende kørte vi den sædvanlige rundtur
i Bøjden by, hvorefter vi endte på ringridderpladsen ved den gamle færgehavn.
Kl. 13 kørte de første traktorer gennem galgerne,
og der blev kæmpet om ringene til kl. 16, hvor
dagens vinder skulle findes.
Det var en ung pige fra Als, der løb med
førstepræmien samt vandrepokalen.
Der var 22 deltagere fra Als, som havde
taget færgen over med deres traktorer og
campingvogne for at kæmpe mod os fynboer,
og det lykkedes dem igen at besejre os i år.
Så næste år må vi fynboer være i bedre træning!
Arrangementet var godt besøgt af både børn
og voksne igennem hele dagen, som sluttede
med fest i teltet om aftenen, hvor der var 60 til
fællesspisning.
Hvornår de sidste gik i seng, er der ingen der
rigtig ved!
Tak til sponsorer
Jeg vil gerne takke sponsorerne, som hjalp os
med ringridningen, både med udlån af materiel
samt gaver:
Klitgaards Bageri, Fåborg Materieludlejning,
Spar i Horne, Åstrup Vognmandsforretning, V.
Åby Slagter forretning, John Madsen, Konnerup
& Co, V. Åby Installations Forretning, Sydfyns
dækhotel, Ø. Hæsinge Auto, Skovgårdens træ,
jord og beton, Shell V. Skerninge, XL Byg Jens
Schultz samt Jens Hansen Materieludlejning Als.
Husk: Støt vores sponsorer, de støtter os!
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Efterårspløjning
Det næste arrangement Fergusonklubben
afholder, er efterårspløjningen.
Vi regner med, at det bliver medio september.
Da det er høsten der afgør datoen, kan jeg
desværre ikke oplyse den endelige dato.
Jeg ved allerede nu, at det bliver hos en landmand
i Hillerslev (nær Hillerslev rundkørslen).
Jeg kan opfordre til at følge os på Bøjden
Fergusonklubs Facebook gruppe eller klubbens
hjemmeside Bøjden Fergusonklub.dk.
Der vil, så snart jeg ved noget mere, blive oplyst
flere detaljer om tid og sted.
Til pløjedagen har du mulighed for at komme
ud og prøve pløjekunsten af sammen med din
gamle traktor.
Vi skal nok hjælpe dig i gang, hvis det er mange
år siden, du har prøvet det sidst.
Der er faktisk ingen undskyldninger.
Der er også altid plads til publikum, og der vil
være salg af diverse forplejning i løbet af dagen.
Udstilling til familie- og aktivitetsdag.
Den 24. september holder Korinth Landbrugsskole
deres årlige familie- og aktivitetsdag.
I den forbindelse laver Bøjden Fergusonklub en
lille udstilling med veteran-traktorer.
Så hvis du har lyst til at deltage, er du meget
velkommen - der er altid plads til flere!
En rigtig hyggelig dag hvor man møder mange
mennesker.
Generelt vil jeg gerne lave lidt reklame for
dagen, da det er et rigtig godt arrangement
landbrugsskolen har fået stablet på benene.
Det er et besøg værd både for børn og voksne.
Ved spørgsmål og tilmelding til klubbens
arrangementer kan Ulrik Schultz kontaktes på
mobil 27 82 22 09.
Med venlig hilsen
Ulrik Schultz
Formand
Billederne på denne side er fra ringridning i Bøjden.

Pejrup Forsamlingshus
Den
kommende
periode
byder
Pejrup
Forsamlingshus på flere arrangementer, hvoraf
flere af dem er åbne for alle interesserede i
og udenfor Pejrup!
Vi glæder os til at se jer!
Fællesspisning
Fredag den 2. september er der igen
fællesspisning i forsamlingshuset.
Menuen er denne gang sensommermad med
spændende salater, kartofler i ovn og en god
skinke.
Vi spiser kl. 18.00.
Pris for maden: 30,- kr, drikkevarer kan købes.
Vi synger måske en sang eller to og hjælpes om
opvasken.
Kom og vær med til en hyggelig stund!
Tilmelding senest den 28. august til Mette
Bondegård 22722183 eller Kamilla 30951764
Loppemarked
Lørdag den 17. september kl. 10.00-14.00
holder vi igen loppemarked.
Køb en stand og sælg dine gamle lopper!
Der stilles op fra kl. 8.00.
Stande (190x90) sælges til 100,- kr.
Bestyrelsen vil ligesom sidste år sælge kaffe/
kage og drikkevarer.
Tilmelding til stand senest 10. september til
Kamilla 30951764 eller Susanne 30338945
Musikarrangement
Lørdag den 5. november bliver der igen god
musik i forsamlingshuset.
Det er bandet “Herrens Mark”, som er et nyt
band på den danske musikscene.
De fem musikere og singer-song writere
Henning Weisdorf, Dorrit Christiansen, Bryan
Hansen, Jørgen Jensen og Vagn Olsen spiller

egne kompositioner, synger på dansk og i flere
musikgenrer.
Teksterne handler om alle de ting, vi mennesker
oplever gennem livet: kærlighed, natur, stress,
fritidssysler, forandringer og familieliv. God
musik!
Lyt og læs mere på www.herrensmark.nu
Arrangementet starter kl. 19.00, musikken
spiller kl. 19.30 - ca. 22.00.
Som vi plejer, serveres oste-platte. Pris for
musik 75,- kr. Pris for musik + platte 135,- kr.
Øl, vin og vand kan købes i baren.
Tilmelding senest den 1. november til Allan tlf
60829818 eller Mette tlf 22722183.
Forsamlingshuset er samlingspunktet for folk
i og omkring Pejrup og gennem udlejning af
huset, får vi mulighed for at bevare huset.
Du kan altid læse mere om aktiviteter og
udlejning til din fest eller dit arrangement her:
www.pejrup.dk, Facebookgruppen pejrup.dk
og i Pejrup Nyt, som omdeles til landsbyens
beboere og foreningens medlemmer.
På bestyrelsens vegne
Mette Berg Hansen
Mangler du lokaler til din fest?

Pejrup Forsamlingshus
Telefon: 23 47 47 59
eller klik ind på pejrup.dk
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Bøgebjergskolen, Bøgebjerg &
Brahetrolleborg Børnehaver
FRA BØRNEHAVERNE:
I juni sagde vi farvel til vores ældste grupper.
Det foregik med afslutningsfester i begge
børnehaver.
Det er hvert år en fryd at se, hvor store og
dygtige børnene er blevet i de år, de har været
hos os, og hvordan de 3 år i børnehave har gjort
dem ”sultne” efter nye udfordringer.
Vi glæder os også over, at de pga. af forårets
overgangsarbejde kender skole og SFO på
forhånd og kan få en tryg og overskuelig
børnehaveklassestart.
Det kan deres venskabsklasse 3. klasse også
tage en del af æren for – de har gjort det rigtig
godt.
Vi fortsætter selvfølgelig med venskabsklasser.
Vi har i det forløbne år fået de to børnehaver til
at spille sammen.
Børnene er vant til at komme i begge huse, og
det hele bindes sammen af den blå bus, der
kører igennem skoven i eén uendelighed.
Vi har også speedet noget op for læreplansarbejdet.
Vi ser børnene blomstre op, når vores engagerede og dygtige voksne fordyber sig sammen
med dem i vores læreplansarbejde.
Efter sommerferien skal vi i gang med mere
temaarbejde.
Det involverer både et nysgerrigt syn på
rutiner og børnekultur, samt en masse arbejde
med DGI, blandt andet i form af vores ture til
svømmehallen, som vi fortsætter med i både
Bøgebjerg og Brahetrolleborg Børnehaver.
Det er jo desværre besluttet, at Brahetrolleborg
Børnehave skal lukke 1.august 2017, men
heldigvis er der stærke og aktive kræfter i
skolebestyrelsen og de 2 lokalråd, der arbejder
på at finde en anden løsning.
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NY BESTYRELSE
I april fik vi valgt en ny bestyrelse.
Så snart den har konstitueret sig ved første
møde i august, skal vi nok præsentere jer for
den.
Det blå flag i skolens flagstang betyder, at
skolen nu har DGI-certificering. Det har de
2 børnehaver og SFO også, men vi har ingen
flagstænger.
Selvom vi ikke har flagstænger, har vi god nytte
af den læring og inspiration, vi fik på DGI-kurset
FRA SKOLE OG SFO:
På skolen har vi ansat en ny lærer:
Debbie Ann Eden
der skal være klasselærer i
1. klasse.
Hun har erfaring med
indskolingsarbejde og har
både læsevejlederuddannelse samt flere supplerende uddannelser, både
mindfulness og børneyoga.
Debbie har ydet en masse
frivilligt arbejde i sejlklubben i mange år.
Debbie bor i Diernæs og har
2 piger på 16 og 20 år.
Susanne Bruun
kender I jo, så hun er ikke ny, men er nu blevet
fastansat og fortsætter som klasselærer for
kommende 4. klasse.
Søren Bøje – udlånt musiklærer fra Musikskolen
– skal næste år have nogle musiktimer.
Børnehaven har været en tur ved stranden og fange
krabber.

Abdi er nu efter mange år i børnehaven klar
til nye udfordringer, så han følger med ind i
børnehaveklassen, hvor han sammen med
Marianne skal være med til at sikre, så vores 19
børnehaveklassebørn kan få en god start.
Abdi kan også træffes i SFO.
Her er Henrik stadig sygemeldt.

Børnene nyder at der er kommet nyt legetårn med
rutsjebane og klatremulighed.

Her i sommerferien har vi ansat en ny pædagog
midlertidigt.
Pernille Robdrup, og hun kan træffes i skole
og SFO.
Her vil I også stadig kunne træffe Mai-Britt –
selvfølgelig – og Lisbeth og Tom.

Vi glæder os til et nyt spændende år sammen
med alle – små og store, unge og ældre.

Bustiderne er de samme som sidste år, lige
med undtagelse af den bus, der kører gennem
Aastrup, så vær venligst opmærksom på det.
Vi fortsætter med svømning for alle. For 4 – 6.
klasse hele året mens 0. – 1. klasse og 2. – 3.
klasse får hvert et halvt års svømning.

Inden da har vi i hvert fald en anden tradition,
nemlig Lucia-arrangement og fællesspisning
fredag den 16 december 2016, mere herom i
næste nummer af Bøgebladet.

Mange hilsner fra
Jørn Christensen og Gunild Hansen

Herunder ses Jørn sammen med DGI’ repræsentant
ved sommerfesten, hvor certifikatet for DGI-kurset.

Vi sluttede sidste skoleår med en hyggelig
sommerafslutning med rigtig mange deltagere.
Det er efterhånden blevet en god tradition, som
imidlertidg må ændres til næste år, hvor vi skal
på lejrskole på Houborglejren i juni.
Mere herom senere!
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I dag overlever godt 12 % et hjertestop uden for
hospital i Danmark.
Hvis
flere
danskere
lærer
livreddende
førstehjælp, kan endnu flere reddes.
De første minutter er livsvigtige, når et menneske
falder om med hjertestop.
Hjertemassage, kunstig åndedræt og stød
med en hjertestarter kan betyde, at personen
overlever - og det er ikke svært at redde liv.
Du kan ikke træde forkert, når du vælger at
hjælpe en person, der falder om med hjertestop.
Husk: det er altid bedre at gøre noget end
at lade være!
I Danmark er der hvert år 3.500 personer, som
falder om med et hjertestop uden for hospital.
Deres chance for at overleve afhænger af, at der
er mennesker til stede som ringer 1-1-2 og går
i gang med livreddende førstehjælp.

Kan du redde liv?
Ja, hvis du gør noget…
27-årige Morten blev reddet af en som dig, da
han faldt om med hjertestop under en løbetur.
Du kan også redde liv.
Du kan bestille en gratis nål ved Trygfonden, og
vis at du vil træde til, når det gælder.

Hele familiens Frisør
Tlf. 62 61 54 54
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Morten var på ferie på Bornholm i 2012 med sin
kone og deres to måneder gamle tvillinger.
En tidlig morgen tager han løbetøjet på, siger
‘vi ses!’ til familien og løber en tur, som han har
planlagt til at tage mellem en halv og en hel
time.
Heldigvis er Knud fra Vej & Park på arbejde
i Pedersker den tidlige morgen, da Morten
kommer ud af skoven og falder om.
Da Knud kommer hen til Morten, er han ikke i
tvivl om, hvad der er sket.
Morten har ingen vejrtrækning, og hans øjne er
vidtåbne.
Knud ringer 1-1-2 og får hjælp til at håndtere et
hjertestop.
Personalet på 1-1-2 beder Knud give
hjertemassage og få nogen til at hente den
nærmeste hjertestarter, der hænger ved
Brugsen.
To tyske turister kommer til.
Konen hjælper Knud med hjertemassage, mens
manden kører de 500 meter til Brugsen for at
hente hjertestarteren.
Han er hurtigt tilbage igen, og de tænder
hjertestarteren, der selv fortæller dem, hvad de
skal gøre.
Knud og de tyske turister bliver hos Morten, til
ambulancen er fremme ca. 12 minutter efter, at
Knud ringede 1-1-2.
Deres indsats i disse 12 minutter sikrede, at
Morten i dag stadig er fuld af liv og far til sine
tvillinger.
Du kan også gøre som Knud.
Du kan redde liv.
I Pejrup er vores Førstehjælper Annemette
Clemmensen rejst, og i stedet er Dennis Ø.
Jørgensen, Frederiksbergvej, trådt til som
førstehjælper.
Tak til begge.
Skovgårdsfonden
har
sponsoreret
nogle
midler, så vi til næste år kan arrangere
endnu et Hjertelungeredningskursus, evt.
genopfriskningskursus.
Og af hjertet tak til alle jer, som har valgt at
være medlem af Hjertestarterforeningen, samt
indbetalt kontingent.

BORDTENNIS
NYT

-

NYT

-

NYT

-

NYT

-

NYT

Torsdag den 1. september 2016
Kl. 17.30 – 19.00
KOM FRISK – UNG SOM ÆLDRE!
Medbring selv: Bat og bolde
Ønskes mere info kontakt
Ivan Hougaard
Tlf. 22 95 63 39

Initiativtager
Ivan Hougaard
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125 års jubilæum

10. juli 2016 havde Aastrup Forsamlingshus 125
års jubilæum.
Dagen startede med regn, men vi fik da den
røde løber rullet ud – lidt Kongelige har vi da
lov til at være – og da gæsterne begyndte at
komme, brød solen frem.
Kl. 11 bød Tonny velkommen, hvorefter vi indtog
en lækker brunch fra Frk. Jensen i Faaborg.
Herefter var der sang og musik med Mette
Ejlsborg og Erik Maribo.
Mettes flotte stemme fyldte salen på smukkeste
vis.
Efter 1. del af underholdningen havde Tonny
(og Anne) gjort et stort arbejde for at finde
papirer i de gamle gemmer og Tonny fortalte om
forsamlingshusets historie gennem tiden.
Så var der igen dejlig sang og guitarspil med
Mette og Erik, samt kaffe og småkager.
Vi kunne også præsenterer en flaske rød med
vores egen jubilæumsetiket.
Selvom det var ferietid havde
70 medlemmer med pårørende
valgt at fejre det gamle hus
sammen med bestyrelsen – det
var rigtig dejligt at se.
Jubilæumsvin.
Foto: Jørgen Gundertofte, Vester
Aaby.
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Billedet herover er fra jubilæumsdagen. Det er
den nuværende bestyrelse, nederst til venstre og
op er det Tonny Sørensen, Jytte Clausen, Jørgen
Clausen, Jonna Juel. På stribe fra venstre er det Ruth
Linnebjerg, Grethe Pedersen og Egon Pedersen.
Foto: Jørgen Gundertofte, Vester Aaby.

De næste arrangementer i forsamlingshuset er:
5. september: Spillegilde, der spilles om 30
kødpakker, 2 x ¼ gris, samt 2 gavekort til ost.
23. september: Fællesspisning
3. oktober: Spillegilde, hvor der spilles om 30
kødpakker og 2 gavekort til ost.
23. oktober: Loppemarked.
På forsamlingshusets vegne
Jytte Clausen

Billedet herunder fortæller om et godt besøgt 125 års
jubilæum i Aastrup Forsamlinghus.
Foto: Jytte Clausen, Aastrup

Onsdagscafeen i Dimseri(g)et!
Jeg håber at I alle har haft en skøn sommerferie - det danske vejr til trods! ;-)
Glæder mig til kreativ hygge, eller bare drikke en kop kaffe og hygge lidt.
Du kan lave decoupage, maleri, mosaik, opfriskning af møbler, eller bare en snak om løst og
fast.
Tag dit strikketøj med og vis os hvad du sysler med.
Mangler du lidt hjælp til din mobil telefon, 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

Alt i det nyeste udstyr
Reparation af alle bilmærker

☎ 6224 4004

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

STARK Faaborg
Nyborgvej 52 • 5600 Fåborg • Tlf. 6261 9393
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Dagli’Brugsen Vester Aaby
Uddeleren udtaler:
Vi har fået malet skuret i samme farve som
bygningen.
Så har vi haft en ”VILD” uge sidst i maj måned,
da jeg blev GIFT, der var meget fokus på vilde
tilbud, konkurrencer, facebook, instagram, lokal
avisen og skøre videoer.
Vi havde en vildt god udvikling denne måned,
med godt overskud 
Sidste NYT:
Vi har lanceret FRANSK HOTDOG, så kom ned i
butikken og få en varm hotdog 
Allerede meget stor opbakning på dette.
Priser: pr. stk. 15.- og to stk. for 25.Jeg har fået nyt job fra 1. september, skal være
Uddeler i Dagli’Brugsen Thor (Vester Skerninge).
Har været dobbelt uddeler fra d. 1. juni i begge
butikker og skal være det indtil den 31.august.
Jeg vil sige jer ALLE en stor TAK for opbakning
- kunder, personale, bestyrelse, leverandører og
BYEN.
Afholder afskedsreception den 26. august
fra kl. 15.00 til 17.00 for kunder, personale,
leverandører og hele byen.
Håber alt godt fremover for Dagli’Brugsen Vester
Åby & BYEN
Vi ses derude…
Uddeler – Jesper J. Hansen
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Billedet herover er vores nye tilbud om Franske
Hotdog.
Billederne herunder og til højre er fra loppemarkedet
i juni.

Information for Butiksbestyrelsen
Der var en landsdækkende kampagne - smag på
Daglí Brugsen den 3. juni.
Butiksbestyrelsen var selvfølgelig i butikken og
uddelte smagsprøver.
Der var kirsebær og tomat – knækbrød og
spegepølse – koldskål – rødvin – flutes med
pesto.
Der var mange der kom forbi og smagte på
vores store udvalg.
Mange opdagede at pesto er en lækker god
spise.
Det var Janni glad for
Vi havde bagagerumssalg den 11. juni.
Daglí Brugsen havde en masse gode tilbud og
bestyrelsen solgte denne gang øl/vand og pølser
fra grill.
Det var en super hyggelig dag.
Jesper J Hansen har meddelt at han har søgt
nye udfordringer.
Bestyrelsen vil gerne sige tak for et rigtig godt
samarbejde, det har været et hektisk år med
masser af aktivitet, som bestyrelsen selvfølgelig
har bakket op om.
Vi ønsker Jesper held og lykke med det nye job.
Et farvel er også et goddag.
Så vi er glade for at kunne meddele at der er
ansat en ny uddeler.

Jan Sørensen - ny uddeler

tiltræder den 1. september 2016 som ny uddeler
i Daglí Brugsen V. Åby.
Jan er udlært slagter og har været slagtermester
i Coop-butikker og har desuden været både
uddeler og salgschef for Coop i Grønland.
Jan er en glad og udadvendt person årgang 69,
han har overblik og søger at skabe det gode
arbejdsmiljø.
Jan er optaget af at yde det bedste for kunderne.
Privat er Jan gift på 23. år med Anna, de har 4
voksne børn og et barnebarn.
Bestyrelsen glæder sig til samarbejdet.
Alle kunder, personale, leverandører
inviteres til velkomstreception
for Jan Sørensen
fredag den 9. september 2016
mellem kl. 15.00 til 17.00
I vil fortsat kunne møde bestyrelsen til forskellige
arrangementer i Daglí Brugsen, så hold øje med
infoskærmen, sms og facebook for fremtidige
arrangementer.
Fortsat god sommer:-)
På butiksbestyrelsen vegne
Charlotte Schaumann Pedersen

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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Vester Aaby - Pejrup - Aastrup Pensionistforening
Vi har vores sangaften den første mandag i hver
måned kl. 19 – 21
Husk hver onsdag gåturene fra Abildhuset kl.
9.30 og bankospil i Bøgebjerghallen kl. 19
Så er der krolf hver tirsdag og torsdag kl. 14-16
og søndag kl. 10-12
Kommende arrangementer:
Tirsdag den 27. september 2016 kl. 14
Arrangement med Hans og Arne, musik og sang
Tirsdag den 11. oktober 2016 kl. 14
Vises film fra Burma af Hans Rasmussen
Torsdag den 20. oktober 2016 kl. 14
Opstilles en komplet tøjbutik – Alle er velkommen
Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 14
Vises film fra Grønland af Svend Aage
Tirsdag den 8. november 2016 kl. 13.30
Bankospil – Præstegårdsvej 12
Vi starter med smørrebrød, der kan bestilles
eller I har selv med. Øl og vand kan købes.
Husk vi har en tur til Tyskland
lørdag den 3. december 2016 kl. 9
fra Kirken til Bredebro Kro og Tyskland.
Har I ikke allerede meldt til, så gør det nu.
På forhånd tak.

Billedet herover er fra turen til Jesperhus Blomsterog Dyrepark

Jesperhus Blomster- og Dyrepark
Så havde vi en dejlig tur til Jesperhus Blomsterog Dyrepark, hvor vi fik det store ta’ selv
bord med drikkelse til og nogle gode ture i
blomsterparken.
Vi så også fugleopvisning, der var papegøjer,
der gik i skole. De var dygtige.
Efter 3 timer på egen hånd gik turen hjem igen.
Ole Simonsen

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

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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Senioridræt
Så nærmer tiden sig igen, hvor det er muligt at dyrke motion, selv om man er kommet op i
årene.
Alle over 50 år – med eller uden skavanker – kan deltage, idet man selv afgør, hvor meget man
kan klare.

Sæsonen for Senioridræt starter:
TORSDAG D. 1. SEPTEMBER
KL. 9.00 – 10.30
Vi vil som sædvanlig byde på mange forskellige aktiviteter, hvor man kan få rørt de forskellige
led og muskler i kroppen.
Læs evt. mere på hjemmesiden.
Vi slutter som altid af med en kop kaffe og en ostemad inde i cafeteriet til de deltagere, som
har lyst til det.
Prisen for en hel sæson, som strækker sig over 8 måneder, vil lyde på 300 kr. pr. person, som
betales over halbooking.
Prisen for kaffe og brød er 10 kr.pr. gang, som betales til Stig efter træningen.
Birgitte, Stig, Flemming og Hanne
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Vester Aaby Sogns Folkemindesamling

B338
Foto af Jochum Aagaard i anledning af hans 90
års fødselsdag.
I bogen Stavn, som arkiverne i den gamle
Faaborg Kommune udgiver hvert år i november
måned, handler artiklen her fra Vester Aaby om
Jockum Aagaard.
De borgere her i byen, der er over 50 år kan
sikkert huske ham.
I 1984 havde daværende Arne Rasmussen og
Grethe Nissen en samtale med ham, der blev
optaget på et lydbånd.
Dette bånd, som findes på arkivet, er afskrevet
ordret og danner grundlag for hans historie her
fra 1918 til sin død i 1985.
Han var landmand og købte gården, der lå på
Pottemagervej 70.
Han havde i sit lange liv været med i mange
ting. Han havde været i menighedsrådet og
kunne fortælle interessante hændelser omkring
indre mission og kirken.
Han var sammen med kunstmaleren Harald
Madsen ledere af søndagsskolen i mange år.
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Han havde været i sognerådet og berettede
om sit arbejde bl. a. om skolebyggeri og
under krigen 1940-1945 med udleveringen af
rationeringsmærker.
Han var gift 2 gange og han havde holdt
sølvbryllup med begge ægtefæller.
Bogen Stavn leverer vi, som vi plejer til alle,
der er interesseret og dermed også støtter
foreningen.
På bestyrelsen vegne
Gerda Nielsen, Kasserer og arkivleder

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

HUSK at følge med
Lokale
hjemmesider:

FACEBOOK
grupper:

www.boegebjerg-if.dk

Bøgebjerg IF

www.bogebjergskolen.dk

Bøgebjergfesten

www.boegebjerg-lokalraad.dk

Bøgebjerghallens Cafeteria

www.kragesoe.dk

Onsdagscafe i Dimseriet

www. pejrupforsamlingshus.dk

Pejrup.dk

www.vesteraabyogaastrupkirker.dk

Pejrup Forsamlingshus

vesteraabynet.dk

Vester Aaby

www.aastruparkiv.dk

Aastrup en landsby på sydfyn før og nu

vesteraabydagpleje.weebly.com

BØGEBJERG IDRÆTSFORENING
www.boegebjerg-if.dk

Hovedbestyrelsen:
Britt Christoffersen,formand, pt. orlov
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
Mette Gerber Jensen, håndbold og gymnastik
61 79 00 76mette@gerberjensen.dk
Erik Løfqvist, løb,
40 79 08 33, erik@raaqvist.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
19.10.2016 Medio november 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
AUGUST
20.08.2016 kl. 14.00
Åbent hus – Grill-arrangement
Abildhuset, Præstegårdsvej 12
21.08.2016 kl. 10-12
Aktivitetsdag
Krage Sø Hytte, Bøgebjergvej
22.08.2016
Løb – Sæsonstart
v/Bøgebjerghallen
26.08.2016 kl. 15-17
Afskedsreception
Dagli’ Brugsen Vester Aaby
31.08.2016 kl. 19.00
Lokalrådsmøde
Præstegårdsvej 12

SEPTEMBER
01.09.2016
Senioridræt – Sæsonstart
Bøgebjerghallen
01.09.2016 kl. 17.30-19.00
Fællesspisning
Bøgebjerghallen
02.09.2016 kl. 14-17
Folkemindesamlingen Aastrup
Præstegårdsvej 12
02.09.2016 kl. 18.00
Fællesspisning
Pejrup Forsamlingshus
03.09.2016 kl. 10-12
Folkemindesamlingen V.Aaby
Præstegårdsvej 12
05.09.2016
Badminton – Sæsonstart
Bøgebjerghallen
05.09.2016 kl. 19.30
Spillegilde
Aastrup Forsamlingshus
06.09.2016
Volley indendørs – Sæsonstart
Bøgebjerghallen
07.09.2016 kl. 17-19
Konfirmandindskrivning
Konfirmandstuen/Præstegården

09.09.2016 kl. 15-17
Velkomstreception
Dagli’ Brugsen Vester Aaby

17.10.2016 – 20.10.2016
Efterårscamp
Bøgebjerghallen

11.09.2016 kl. 10-14
Spejdernes Loppemarked
Bøgebjerghallen

23.10.2016 kl. 10.00
Loppemarked
Aastrup Forsamlingshus

13.09.2016 kl. 17.00
Hverdagsgudstjeneste
Aastrup Kirke

26.10.2016 kl. 19.00
Lokalrådsmøde
Præstegårdsvej 12

13.09.2016 kl. 19.00
Orienterende møde
Præstegården - Se i Kirkebladet

26.10.2016 kl. 19.30
Koncert – Se i Kirkebladet
Vester Aaby Kirke

17.09.2016 kl. 10-14
Loppemarked
Pejrup Forsamlingshus

29.10.2016
Egnsfest
Bøgebjerghallen

20.09.2016 kl. 19.30
Koncert – Se i Kirkebladet
Vester Aaby Kirke

NOVEMBER

23.09.2016 kl. 18.30
Fællesspisning
Aastrup Forsamlingshus
25.09.2016
Høstgudstjeneste
Se i Kirkebladet
27.09.2016 kl. 15.00
Minikonfirmander - opstart
Vester Aaby Kirke
28.09.2016 kl. 19.00
Lokalrådsmøde
Præstegårdsvej 12

02.11.2016 kl. 14.30
Højskoleeftermiddag
Præstegården
03.11.2016 kl. 17.30-19.00
Fællesspisning
Bøgebjerghallen
04.11.2016 kl. 14-17
Folkemindesamlingen Aastrup
Præstegårdsvej 12
05.11.2016 kl. 10-12
Folkemindesamlingen V.Aaby
Præstegårdsvej 12

OKTOBER

05.11.2016 kl. 19.00
Musikarrangement
Pejrup Forsamlingshus

01.10.2016 kl. 10-12
Folkemindesamlingen V.Aaby
Præstegårdsvej 12

07.11.2016 kl. 19.30
Spillegilde
Aastrup Forsamlingshus

03.10.2016 kl. 19.30
Spillegilde
Aastrup Forsamlingshus

08.11.2016 kl. 19.00
Bøgebjerg IF - Generalforsamling
Bøgebjerghallen

06.10.2016 kl. 17.30-19.00
Fællesspisning
Bøgebjerghallen

10.11.2016 kl. 17.00
Hverdagsgudstjeneste
Vester Aaby Kirke

07.10.2016 kl. 14-17
Folkemindesamlingen Aastrup
Præstegårdsvej 12

18.11.2016 kl. 18.30
Fællesspisning
Aastrup Forsamlingshus

11.10.2016 kl. 19.30
Efterårsmøde
Aastrup Forsamlingshus

