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Bøgebjerg Idrætsforening
Så er foråret og sommeren på vej.
Det betyder, at indendørssæsonen 2016-2017
er ved at gå på hæld.
Der har været, og er nye og spændende tiltag
i gang, samt andre sportsgrene er genopstået.
Af nye tiltag kan nævnes Dans med Simone i
skolens gymnastiksal.
Genopstået sport som ungdomshåndbold,
bordtennis og Power-Line, som igen er at finde
i hallen. Det betyder, at der er rigtig mange,
der igen har haft tid og overskud til at lægge
frivillige kræfter i foreningen.
Det betyder dog ikke, at alle indendørsaktiviteter
er stoppet.
Der er stadigvæk mulighed for at mødes til sport
og leg i hallen.
Sommerbadminton, styrketræning med Line og
dans fortsætter i foråret.
Kig gerne på foreningens hjemmeside
www.boegebjerg-if.dk.
Det betyder også at fodbold-, løbe- og
beachvolleysæsonen for alvor er gået i gang.
Fodboldudvalget, trænerne og ikke mindst
fodboldspillerne gør det rart at mødes på
fodboldbanen til en god fodboldkamp for både
børn og voksne - oftest med mulighed for lidt
godt til ganen.
I skrivende stund arbejdes der også på at starte
børnefodbold op.
Så hold øje med klubbens hjemmeside og de
sociale medier for yderligere information.
Løbeklubben deltager i Samløb med de
nærliggende løbeklubber, samt deltager i flere
store og mindre løb med korte eller længere
distancer gennem foråret og sommeren.
Kom og løb med hver mandag og onsdag.

Beachvolley starter også op igen.
De starter den første tirsdag i maj kl. 18,00 ved
banerne bag hallen.
Kom og vær med til nogle hyggelige timer.
Som noget nyt i Bøgebjerg IF har vi valgt at lægge
alle vores referater fra hovedbestyrelsesmøderne
op på hjemmesiden.
Vi vil gerne kunne fortælle vores medlemmer
og andre interesserede om vores arbejde i
Bøgebjerg IF.
Det kan være svært at nå ud til så mange
medlemmer, så nu har alle fået muligheden for
at følge med i, hvad der sker i bestyrelsen.
Det gør det også nemmere for medlemmer eller
andre at komme med forslag til bestyrelsen.
Hvis du sidder med en god ide, som du mener
har relevans for Bøgebjerg IF, så skal du endelig
sige til.
Du kan evt. henvende dig til Formanden Rikke
Sørensen på mail rb_soerensen@hotmail.com
eller til næstformanden Morten Pedersen på
mail heidtmann61@gmail.com.
Men sidder du også og tænker, at du kan være
behjælpelig på anden vis i klubben, skal du ikke
holde dig tilbage.
Der er altid brug for en hjælpende hånd - enten
til én af vores mange fester, på sidelinjen, som
holdansvarlig, til tøjvask, eller i sponsorudvalget.
Der er både store og mindre opgaver.
Sikkert også lige noget for dig.
Jeg håber alle vil nyde foråret og sommeren
Formand
Rikke Sørensen
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Nyt fra Volley
Indendørs sæsonen er ved at være forbi,
og når disse linjer læses, er vi formentlig at
finde i sandet bag skolen.
Det har været en god sæson med mange
spillere til de fleste træninger, og energien
og intensiteten har været rigtig god. Efter
en lidt sløv start kom resultaterne da
også i kampene, kulminerende med en
imponerende stævnesejr på hjemmebane
12. marts i Bøgebjerghallen 
Det lover godt for næste sæson, hvor den
helt store nyhed er, at vi i DGI volley Fyn er
blevet lagt sammen med Fyns volley kreds.
Det giver lidt mere kørsel og nok en anden
turneringsstruktur, men vi glæder os over
dette tiltag, der åbner op for at møde en
masse nye spændende hold.
Og så er det jo nu her til sommer, der er
DGI landsstævne i Aalborg, og her er vi
naturligvis også med.

Multi- og Skaterbanen i Vester Åby
Det har været en lang vinter, men det har
ikke betydet, at vi har holdt pause i multi- og
skaterbane teamet. Der er rigeligt med ting,
der skal ligge klar til foråret.
Kommunen er bestilt til spuling af dræn
på sportspladsen. Der indhentes tilbud på
jordbundsprøver, og de sidste tilladelser er
næsten i hus. Banerne og tilbuddene bliver
finpudset, så planen er, at vi kan have
banerne færdige sidst på sommeren.
Lige nu afventer vi de sidste svar fra lokale
virksomheder, som har tilkendegivet deres
støtte til projektet. Hvis du som privat
person eller dit firma sidder og tænker, vi vil
da gerne nå at være med til at sponsorere
banerne, er der ikke for sent endnu.
Kontakt da venligst Rikke Sørensen på mail
rb_soerensen@hotmail.com

Alle nye som gamle spillere skal være
velkomne.

Sidst vi havde kaldt lokalsamfundet sammen
til møde, havde vi et rigtig godt møde. Når de
sidste ting er på plads, indkalder vi til endnu
et møde. Dette møde skulle gerne være det
sidste, inden vi starter for alvor. Vi glæder os
rigtig meget og håber på stor opbakning fra
lokalsamfundet.

MVH og god sommer
Bøgebjerg Volley

MVH
Sanne, Bente og Rikke

Ellers starter vi som skrevet med Beach
volley først i maj. Det er som sædvanligt
om tirsdagen kl.18.
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Multibanen

KRAGE SØ
SPEJDERNE
Foråret er godt i gang, hvilket kan ses i antallet
af FamilieSpejdere 😄
Vi har været en fast lille kerne på ca. 3 familier
gennem vinteren.
Det er blevet til mange gode oplevelser.
Vi har været langt omkring til vores møder
bl.a. har vi været i ”Hundrede meter
skoven” med Peter Plys, lavet fuglemad, haft
påsketema med æg, bygget huler, set på fasan
og været på løb efter julenisser.
Dato for de næste FamilieSpejd møder er:
Lørdag d.20.05.2017 10:00 - 12:00: Krible, Krable.
Vi mødes enten ved stranden eller ved et vandhul.
Lørdag d. 10.06.2017 10:00 - 12:00: Vi skal ud at sejle.
Der er fortsat plads til flere - hold øje med Krage Sø´s
hjemmeside:
www.kragesoe.dk
eller
Vester
Aaby’s
facebookside.
Generelt om Krage Sø kan fortælles, at vi er godt på vej i
forhold til vores ”overlevelsesplan”. FamilieSpejd aktiviteten er
kommet godt i gang og kører stabilt.
Målet frem til næste grupperådsmøde 2018 er, at der kommer
nye frivillige til - enten i form af ledere el. alternativt som
afløsere i bestyrelsen.
Så hvis du sidder med en ”lille spejder i maven” og brænder
for friluftsliv, fællesskab, oplevelse og kammeratskab samt
gerne vil bidrage til at fastholde et mangfoldigt fritidsliv i vores
lokalsamfund, så meld dig under Krage Sø´s faner.
Vi har brug for dig!

Sæt allerede nu X i kalenderen til årets store
loppemarked i Bøgebjerghallen
søndag den 10. september 2017 kl. 10.00
Hvis I har lopper som I vil donere til Spejderne
så ring til vores ”loppe-mand” Steen på tlf. nr.
2138 2973
Spejder hilsen
Ingrid Thyssen
formand og familiespejd-leder
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Badminton

Vintersæsonen 2016/2017 er slut – men
forårs-/sommertræningen er godt i gang og
åben for alle (ungdomsspillere fra U15 og op,
motionister, turneringsspillere og dig, der bare
kunne tænke dig at prøve at spille badminton).
Vi spiller hver mandag fra kl. 19 – 21 hele maj
måned - og i juni måned, hvis der er stemning
for det - så mød op hvis du har lyst til at være
med.
Det koster 20 kr. pr. gang, man deltager.
Den 2. maj blev der holdt årsmøde i
badmintonafdelingen.
I den forbindelse stoppede Freddy Kjær Jensen,
Charlotte Melgaard og Michael Jørgensen i
badmintonudvalget. Vi takker for deres store
indsats i udvalget og badmintonafdelingen.

Nye medlemmer af udvalget er Ole Hansen,
Kurt Jensen og Susanne Schmidt Jensen,
og vi vil konstituere os snarest muligt og
begynde arbejdet med planlægningen af
den kommende sæson og herefter løbende
opdatere oplysninger vedrørende badminton
på Bøgebjerg IF’s hjemmeside.
Hvis du har lyst til at hjælpe med
ungdomsarbejdet i udvalget eller som træner,
vil vi meget gerne høre fra dig. Kontakt Ole på
tlf. 40 16 50 33, Kurt på tlf. 26 22 69 10 eller
Susanne på tlf. 30 54 13 16.
Vi ønsker alle en god sommer.
På badmintonafdelingens vegne
Ole, Kurt og Susanne

EGNSFEST
2017
I år er det Posten, Piloten og Pianisten, der kommer og spiller til årets Egnsfest

LØRDAG DEN 28. OKTOBER
Læs mere i næste nummer af Bøgebladet
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Håndbold sæsonen 2016/17
I denne sæson har Bøgebjerg If haft 4 seniorhold
tilmeldt. For både damerne og herrernes
vedkommende var der faktisk ikke helt spillere
nok til 2 hold, men alligevel er det stort set
lykkedes at stille hold hver gang.
Herrerne har kun trænet én gang om ugen efter
jul, da mange af deres træninger før jul blev
aflyst pga. for få fremmødte.
Damerne har trænet to gange om ugen hele
sæsonen.
Damernes 1. hold spillede serie 3 og endte midt
i puljen på en 5. plads ud af 9 hold.
Damernes 2. hold spillede serie 4 og endte på
en 7. plads ud af 10 hold.
Herrernes 1. hold spillede serie 2 og havde en
svær sæson og endte sidst i deres pulje, mens
2. holdet spillede serie 4 og endte som nummer
2 i deres pulje ud af 5 hold.
Så de har mødt alle hold to gange.
I denne sæson er der for alvor kommet gang i
børneholdene igen.
Rikke Sørensen, Mikkel Steffensen og Andreas
Fabricius har trænet børnene hver tirsdag og
torsdag eftermiddag.
15-20 unger har trænet håndbold en gang
om ugen, og både U8 og U10 har spillet flere
turneringer.

En enkelt gang var der sågar stævne hjemme i
Bøgebjerghallen, så de har virkelig haft en god
sæson.
Der er igen tvivl om, at havde det ikke været
for Stig Fabricius, så havde der nok ikke været
herrehåndbold i Bøgebjerg If i denne sæson.
Han trådte til som dame træner i sidste sæson,
og i år har han foruden damerne, også lige
trænet herrerne.
Så en stor tak skal der lyde til Stig, og også til
Birgitte, som har ageret holdleder for alle hold
og sendt kamp-sms´er til stort set alle kampe.
Næste sæson starter op til august, og herrerne
er blevet enige om at spille serie 3 med én
ugentlig træning.
Så ser vi hvem vi finder som træner, og hvor
mange de bliver.
Damerne håber at kunne blive de samme som i
denne sæson med evt. 1 eller 2 mere, således
at de kan spille med to hold som i denne sæson.
Dametræneren er ikke på plads endnu, men
mon ikke det falder på plads inden træningen
starter til august.
Hilsen
Mette Gerber
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Lysbjergparkens
Venner
Først vil vi takke Brugsen i Vester Aaby for
de lækre æbleskiver, vi fik til vores Lucia
på Lysbjergparken.
Der har været fastelavnsfest med musik.
Torkild Jensen har fortalt om Martin Luther
i anledningen af 100 året for hans fødsel.
Det
næste
bliver
”Spis
sammen”
arrangement for beboere, pårørende og
borgere, hvor der kommer nogen og spiller
til maden.
Vi ser frem til, at Mette og Erik kommer og
synger og spiller for os.
Der er udflugt til Kongedalsåen - en flot have,
hvor vi skal spise vores medbragte mad og
kaffe.
Vi holder ferie i juli og starter friske op
igen til august.
Vi takker Sydfyns Dækhotel for den fine
sponsorgave, vi har fået.
God sommer
fra
Lysbjergparkens Venner
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Bierfest 2017
”Sikke en festen vi har haft ….
Åh ja, åh ja, åh!” - Det synger Johnny Reimar og det gør vi arrangører også!
Endnu engang var festen så god, at vi bare
ikke kan genfortælle den til nogen, som ikke
var med!
Det skal simpelthen opleves!
Der blev sunget, danset og drukket i stor stil.
Ikke mindre end 1750 liter øl gik der til det vil sige 2,82714055 liter pr mand,
hvis alle altså havde drukket øl.
Desuden blev der drukket jægerbomber,
shotsrør, breezer, sodavand og kaffe,
så vi tror ingen gik tørstige hjem.
Vi er allerede nu i forhandlinger med Top Seven,
Bøgebjerghallen og Bøgebjerg Iidrætsforening, om
en ny fest til næste år.
Igen skærtorsdag kl 13, og vi har store forventninger
til, at det falder på plads.
Vi takker alle, der har været med til at gøre denne
fest så unik, såvel gæster, ambassadører, sponsorer,
bestyrelser, hjælpere og udvalg.
De bedste festhilsner fra Festudvalget:
Michal Bang, Ib Pedersen, Mette Gerber
Jette og Finn Steensen, Britt Christoffersen
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Nyt fra
Dagli’ Brugsen
Nyt fra Dagli` Brugsen Vester Åby

Butiksbestyrelsen informerer

Tak for det flotte store fremmøde til Årsmødet,
der var en super fed aften!

Dagli` Brugsen var med på Bøgebjergmessen.
Vi havde en rigtig spændende dag på messen,
hvor mange havde valgt at besøge vores stand,
hvor der var et godt udvalg af økologiske varer
og blomster.

Her i butikken går det rigtig godt.
Som I sikkert har bemærket, har vi snart lavet
vores P plads om til et gartneri.
Vi håber, at hele byen skal have masser af
blomster i haven i år!
Følg med på FB og SMS, så I kan få glæde af alle
de gode tilbud, vi laver.
Henvend dig ved kassen i Dagli’ Brugsen, hvis
du ønsker at tilmelde dig til vores SMS-service.
Som noget nyt er vi begyndt at sælge:
Slush ice i tre størrelser:
Lille 10 kr.
Mellem 15 kr.
Stor 17 kr.
Vi begynder også at sælge:
Kaffe to go 8 kr.
Smurt rundstykke 8 kr.
Smurt rundstykke med ost 13 kr.
Med venlig hilsen
Uddeler
Jan Foged Sørensen
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Der blev holdt årsmøde den 27. marts 2017 i
Bøgebjerghallens Cafeteria.
Stig og Birgitte havde selvfølgelig sørget godt for
os med dejlig smørrebrød og hvad dertil hører.
I år skulle de smøre ekstra meget, da 54
personer havde valgt at deltage.
Chokoladen til kaffen var sponsoreret af
Konnerup - mange tak for det.
Herunder ses Vagner Nielsen fra dagen, hvor vi kunne
fejre hans 15 års jubilæum.

Der var valg til bestyrelsen, idet Lars Bo Biilmann
og Charlotte Schaumann Pedersen var på valg.
Begge ønskede genvalg og begge blev valgt.
Birthe Nielsen har valgt at stoppe efter mange
år på posten, og vi siger dig tusind tak for
samarbejdet, Birthe!
Så var vi så heldige at få et ekstra medlem
til bestyrelsen, idet Bjarne Christoffersen,
Faurshøjvej 12, V. Aaby, valgte at træde ind i
bestyrelsen, og det er vi rigtig glade for og vi
glæder os til samarbejdet med Bjarne.
Bestyrelsen består nu af: Charlotte Schaumann
Pedersen
(formand),
Lars
Bo
Biilmann
(næstformand), Bente Kreutz, Susanne Schnell og
Bjarne Christoffersen (bestyrelsesmedlemmer).

Så løber vi
Så er løbesæsonen kommet godt i gang,
og hvor er det skønt med de nye ansigter,
der er kommet til - stort velkommen til jer!
Vi har 3 hold:
 et begynderhold som følger et
løbeprogram der gør, at de efter 12
uger kan løbe 5 km.


et 5 km-hold



et 10+ km-hold

At have en god ”alt mulig mand” er afgørende,
når udenoms arealerne skal se godt ud – og det
har vi:-)
Derfor stod vi også klar med kaffe og rundstykker
samt en lille skarp, da Vagner kunne fejre 15 års
jubilæum.
Vi håber han bliver ved mange år endnu.

Vi mødes alle ved hallen mandag og onsdag
kl. 17.00 og laver lidt fælles opvarmning,
inden hvert hold løber en tur.

Jeg vil sige tak til Jan, Janni og resten af
personalet i Dagli`Brugsen – I gør et fantastisk
stykke arbejde, og det er en fornøjelse at
komme ind og handle. Og tak til alle jer - vores
gode faste kunder, der støtter op om vores
forskellige arrangementer. Det er det, der giver
vores arbejde i butiksbestyrelsen mening. Men
ikke mindst til alle jer nye tilflyttere – vi mødes i
Dag´li Brugsen, og vi glæder os til at se jer.

Mandag den 27. marts havde vi besøg
af Julie Faurholt Pedersen, som er
løbekonsulent hos DGI.
Julie gav input til opvarmning og forskellige
aktiviteter med løb og styrketræning.
Der blev hoppet, løbet, leget og grinet
en del til denne træning, og vi var flere
medlemmer, der havde godt ondt i benene
i dagene efter.

Fremtidige arrangementer:
Loppemarked lørdag den 10. juni 2017 kl. 10-14
på Brugsens parkeringsplads.
1 p-bås pr. deltager - tilmelding sker i
Dagli`Brugsen dog senest d. 8. juni 2017 – men
skynd jer – der bliver kamp om pladserne.
Vi har også i år tændt op i grillen.

Efter træningen holdt Julie et lille oplæg
om tilbud fra DGI og motivationen for at
løbe.
Det var et par rigtig hyggelige timer.

”Smag på Brugsen” 16. juni 2017 kl. 15-18.
Et landsdækkende arrangement.
Godt forår og god sommer
Vi mødes i Dagli´Brugsen:-)

Som der efterhånden er blevet tradition
for, så deltager løbeklubben også i år i
Svendborgløbet her i maj måned.
Vi løber 5 eller 10 km, og efter løbet spiser
og hygger vi inden vi kører hjem.

Vi ses på løbeturen

På butiksbestyrelsens vegne
Charlotte Schaumann Pedersen
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Konstituering af Lokalrådet:
Lokalrådet holdt årsmøde den 30. marts 2017.
Efter årsmødet har Lokalrådet konstitueret sig
og fordelingen af poster ser sådan ud:
Formand: Connie Hede, Vester Aaby
tlf. 22415928 - hedeconnie@gmail.com
Næstformand: Kirsten Simonsen, Vester Aaby
tlf. 22896746 - ksimonsen@ymail.com
Kasserer: Hanne Jørgensen, Vester Aaby
tlf. 20465406 - hanne_jorgensen@hotmail.dk
Sekretær: Halldor Sørensen, Vester Aaby
tlf. 23803125 - hgs@vesteraabymail.dk
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Lena Frederiksen, Vester Aaby
tlf. 30509260 - lenafrederiksen@hotmail.com
Marianne Malmos, Åstrup
tlf. 29725018 - mariannemalmos@gmail.com
Lars Bo Biilmann, Vester Aaby
tlf. 52144867 - larsbobiilmann@gmail.com
Vi vil stadig gerne have repræsentanter fra
Pejrup.
Beretningen kan ses på vores hjemmeside.
www.boegebjerg-lokalraad.dk
Lokalrådet kan kontaktes på:
lokal@vesteraabymail.dk
Lokalrådet har fået nye stole:
Lokalrådet har købt nye stole hos JYSK i Faaborg
til Lokalrådets lokale i Abildhuset.
Sankt Hans:
Lokalrådet afholder Sankt Hans arrangement på
Skt. Hans pladsen, Svendborgvej, Vester Aaby.
Bålet tændes ca. kl. 20.00.
Der vil være mulighed for at købe øl og vand.
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Abildhuset:
Der har været lidt uklarhed om brug af
Abildhuset.
Huset er kommunens ejendom, og der er fra
kommunen tilknyttet 6 foreninger til huset.
Det er:
Vester Aaby Sogns Folkemindesamling
Aastrup Folkemindesamling,
Lokalrådet
Vester Aaby, Åstrup og Pejrup Pensionistforening
V. Aaby, Åstrup og Pejrup Hjertestarterforening
Dagplejen
Kun aktiviteter under disse foreninger må
afholdes i huset, og kun disse foreninger har
fået udleveret nøgle.
Det er bl.a. begrundet i tidligere nøglerod,
og at Abildhuset ikke må konkurrere med
Bøgebjerghallens Cafeteria og Forsamlingshusene.
Der må ikke afholdes private arrangementer.
Haveaffaldscontaineren:
Efter ansøgning til Teknik- og Miljøudvalget
lykkedes det Lokalrådet at få ordningen med
haveaffaldscontaineren
på
Præstegårdsvej
forlænget til at gælde hele året.
Borgerbudgettet:
Efter anmodning fra en Åstrupborger ansøgte
Lokalrådet om 16.000 kr. til etablering af
petanquebaner, hyggekrog med bænke og
grillplads på det nu nedlagte vandværks arealer
samt indretning af huset til fælleshus.
Ansøgningen blev imødekommet.
Tillykke til Åstrupborgerne.
Der arbejdes med at lave en bestyrelse til at
køre videre med projektet.

Kære tilflytter
Er du ny tilflytter til vort lokalområde, har vi samlet information i en velkomstpakke, som vi
gerne vil aflevere til dig/jer.
Hvis du/I er interesseret, skal
vi bede dig/jer om at kontakte
Lokalrådets formand
Connie Hede
tlf. 2241 5928
lokal@vesteraabymail.dk
så vi kan aftale tid for en
personlig velkomst.
Man er ikke tilflytter, hvis man
flytter fra en adresse til en anden i Lokalområdet.

Tilflyttere:
Lokalrådet har i 2016 været ude med 16
velkomstpakker.
Én har ikke ønsket, så der er 17 tilflytterfamilier.
I år er vi allerede oppe på 10 tilflytterfamilier på
nuværende tidspunkt (19.april).
Sponsorer på velkomstpakken er:
Konnerup med chokolade,
Dagli’brugsen med en velkomstpakke,
Bøgebjerg IF med et års gratis medlemskab for
én person,
Bøgebjerghallens Cafeteria v. Stig og Birgitte
med spisebilletter til en fællesspisning,
Salon Miro v. Susanne Andersen med rabat på
100 kr. på første klipning,
Bøgebjerg Lokalråd med velkomstvideo optaget
af Svenåge Tommerup,
Velkommen til Vester Aaby, Åstrup og Pejrup
med oplysninger om lokalområdet og lokale
håndværkere og
Bøgebladet med indlæg af Kirkebladet på
midtersiderne.
Er der flere der gerne vil hjælpe os med gaver
i velkomstpakken til tilflyttere, må I endelig
kontakte Connie Hede på tlf. 22415928 eller
mail hedeconnie@gmail.com
Lutheråret.
I forbindelse med 500 året for fejringen af
Martin Luthers reformation vil der blive afholdt
et Kirkens Døgn den 8. og 9. september.
Se sidste nummer af Bøgebladet under
Lokalrådet.
Vi har i planlægningsgruppen haft mange ideer,
og nye modtages gerne, hvis de falder inden for
området.
Vi starter i Åstrup Kirke med salmesangsmarathon
(kun Åstrup) og efterfølgende fortælling om
kirken og kirkegårdsvandring med fortælling
om de forskellige personligheder, som har haft
betydning for det lokalsamfund, vi har i dag.
Dette sker i både Åstrup og Vester Aaby.
I Vester Aaby vil der også blive en vandring i
præstegårdshaven med fortælling om havens
sjældne træer.
Der vil blive opstillet telt på Sct. Hanspladsen.
Borgerfest med aktiviteter både i og uden for
teltet, opgaveløb med spørgsmål, spisning
af mad som på Luthers tid i samarbejde med
Morten slagter, med taler og afsyngning af nogle
af Luthers salmer, forskellig musik, foredrag,
forhåbentlig middelalderspil og rollespil.
Der kan købes Lutherøl fra Refsvindinge
Bryggeri.
Efter maden er der igen sang og forskellig musik
og underholdning.
Se mere i Bøgebladet til august.

Sten sat i forbindelse med Plant et æbletræ ved
Vester Aaby Kirke

Vi mangler hjælpere til arrangementet, og har
DU lyst til at melde dig, så kontakt en af de 2
nedenstående:
- Torkil Jensen tlf. 62616420 eller toje@km.dk
- Gerda Nielsen tlf. 62615229 eller
gerdanielsen0@gmail.com.
Husk at reservere dagene 8. & 9. september.
Åbent hus i Abildhuset - AFLYSES:
Åbent hus i Abildhuset med grill er desværre
aflyst i år pga. de mange andre aktiviteter.

Flag Allé

Et smukt og dejligt syn
i vores lokalsamfund!

SKAL DET VÆRE FESTLIGT?
For kr. 350,- kan flagalléen blive rejst på
din festdag.
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)
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Bøgebjergskolen, Bøgebjerg og
Brahetrolleborg børnehaver
VI LÆNGES EFTER FORÅR,
MEN VI HAR DET GODT!
Som I kan se andetsteds i Bøgebladet, skal vi til
sommer tage afsked med Jørn.
Stillingen har været slået op, og vi afventer de
sidste formaliteter, inden vi kan fortælle, hvem
der bliver hans efterfølger.
Der bliver afholdt en reception torsdag d. 22.6
kl. 15, hvor man kan komme og hilse af med
Jørn.

Store søskende er glade for at se deres små
søskende og omvendt osv.
Her i Vester Aaby har vi også stor glæde af vores
gæstepasningsordning, hvor dagplejebørnene
passes i børnehaven ved dagplejeres ferie mv.
Så vi kender dagplejebørnene inden de skal
starte i børnehaven, og dagplejebørnene er
trygge ved både lokaler og personale inden
starten.

På grund af lejrskolen, som er ugen før, afholder vi
i år ikke vores sædvanlige sommerarrangement.
LEJRSKOLE:
Vi arbejder stadig med planlægning af lejrskolen,
der finder sted d. 13. – 15. juni. Vi er mange,
der skal afsted:
Hele skolen, - de 5 – 6 årige børnehavebørn fra
begge børnehaver, hele personalegruppen og
15 forældre, der har meldt sig til at deltage.
Vi glæder os til en sædvanlig begivenhedsrig og
social oplevelse med børn og voksne!
FORÅRS SFO:
Vi startede med 17 børn i Forårs SFO d. 1. april,
som alle kommende børnehaveklassebørn i
Faaborg Midtfyn Kommune skal fra i år.
De er kommet godt i gang med at vænne sig til
den ene del af de 2 nye verdener, de skal lære
at kende hen imod skolestart, nemlig SFO. Det
har de nu klaret i stiv arm!
Så nu er de samlet, og vi har gode muligheder
for at lave den gode og trygge overgang til
skolen, som vi er kendt for.
BØRNEHAVE/DAGPLEJE – SAMARBEJDE:
Vi er rigtig glade for vores samarbejde med
dagplejen.
Vi har lige haft et hyggeligt ÅBEN – LÅGE
arrangement, hvor hele dagplejen kommer på
besøg, og vi har forskellige aktiviteter sammen.
Der er altid masser af gensynsglæde!
Børnehavebørnene er glade for at se deres
tidligere dagplejere.
Dagplere på besøg i børnehaven.
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Her er et billede af Eliot og Cody, som er i
gæstepasning hos Rani.
BØRNEHAVERNE:
Vi forbereder den sammenlægning, der skal ske
til august, hvor børnene fra Brahetrolleborg skal
køres til V. Aaby hver dag mellem 8.30 – 15.00
Så børnene besøger hinanden og lærer hinanden
at kende. Det gør vi ved gensidige besøg –
tilsammen har vi rigtig mange gode faciliteter.
Så i fredags var vi alle i Korinth Kino – andre
dage er alle i Bøgebjergskoven til dejlige
skovaktiviteter.
Eller rundt på den røde tråd eller på nogle af
vores grønne arealer.
Børnehavebørn på den ”Røde tråd”

Børnehavebørnene er også fortsat til svømning
på skift.
Det er nogle fine vandhunde, vi får ud af det!
SKOLEN
På skolen ude og inde er der blevet opsat
forskellige pædagogiske læreområder.
Her er nogle børn i gang på bogstavslangen ved
indskolingsgangen.

SFO:
I SFO har de afholdt den årlige SFO – fest med
drinks, middag og forskellige aktiviteter.
SKOLESKAK
På skolen er der flere og flere børn, der spiller
skak, og skakmester Erik siger, at de er rigtig
gode til det.
Skoleskakken er i gang igen på Bøgebjergskolen.
Det er lykkedes at få tre forældre/bedsteforældre
til at møde op og hjælpe til med at styre
tropperne.
Det har betydet at vi efterhånden er 10 til skak
hver onsdag fra 13.45 til 14.45 med plads til
dobbelt så mange.
Hvad er skak godt for?
Skak er godt for hjernen, som under spillet
trænes i at koncentrere sig og løse komplekse
problemer.
Skak har en direkte positiv indvirkning på børns
læring, især indenfor matematik.
Vi har i år arbejdet meget med at få en god
spillekultur, hvilket bl.a. betyder at:
Skak spilles i rolige omgivelser, man skal passe
sit eget spil og må ikke blande sig i andres spil.
Skak er fyldt med regler, som det tager lang
tid at lære helt ned i detaljen, men det lærer
børnene at overholde spillereglerne i dobbelt
forstand.
Vi er glade for at kunne give et tilbud til de børn,
som ikke lige er til fodbold eller anden sport,
men som alligevel kan have stor gavn af at være
del af et fællesskab.
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Billedet stammer fra klubmesterskaberne sidste år.

På skolen er der blevet malet skaktern inde
under halvtaget ved indgangen.
Her kan børn og voksne nu spille med de store
brikker i frikvartererne.
Meningen med initiativerne er på længere sigt at
kunne skabe rammen om egentlig klubaktivitet,
men dette vil tage tid at bygge op.
Jeg er derfor utroligt glad for den hjælp der
kommer fra Ole (bedsteforælder til Hjalte og
Anton), Rie (Mor til Marcus) og Linda (Mor til
Tais).
Uden dem ville projektet ikke kunne køre.
Så er der måske nogen der tænker:
Ved de noget om skak? Ja - men det er ikke
nødvendigt at kunne alle regler helt ned i
detaljen.
Undertegnede er altid i nærheden, når de mere
specielle regler skal bringes i spil, så ingen er
overladt til sig selv, så det er ikke nogen hindring
for de, der kunne tænke sig at blive en del af
fællesskabet som voksenhjælper.
Skulle der være nogen, som brænder for dette
spil, der oser af nærvær mellem mennesker, og
som har lyst til at give en hånd med, er man
velkommen til at kontakte undertegnede på
skolen.
mvh
Erik Rene Nielsen
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Ellers foregår der mange andre spændende ting,
bl.a. helteskole. Hvad det går ud på kan I få at
vide i næste nummer af Bøgebladet!
Ellers husk at følge os på Facebook!
Mange forårshilsner fra
alle børn og voksne
på Bøgebjergskolen,
inkl. børnehaver,
SFO, ForårsSFO og
gæstepasning.
Nogle af børnehavens piger og drenge der leger med
sand i den nye boldbane i den lille skolegård.

Kære alle!
Tiden er kommet, hvor jeg har besluttet mig for
at gå på pension.
Det har ikke været en nem beslutning, fordi jeg
glæder mig hver dag til at komme på arbejde
på Bøgebjergskolen, men jeg kan ikke løbe fra
fødselsåret.
Jeg har været lærer siden 1977 og skoleleder
siden 1994, så jeg har prøvet meget i min
skoletilværelse.
Det har været en fantastisk rejse i skoleverdenen,
hvor jeg stort set har prøvet alt.

Jeg har været på Bøgebjergskolen de sidste 6
år, hvor jeg fra dag ét har fået en fantastisk
modtagelse,
og
hvor
elever,
forældre
og medarbejdere har været med på en
udviklingsrejse, der forhåbentlig ikke slutter her.
Vi har fået vendt skolens renommé, så det nu er
de gode historier, der fortælles.
Dette har vi sammen udrettet, og det kan vi
med god grund være stolte af.
Men man skal ikke hvile på laurbærrene, så
der er stadig mange opgaver for forældre,
medarbejdere og ny skoleledelse.
Der skal ikke herske tvivl om, at jeg ikke har
kunnet ønske mig bedre samarbejdspartnere
end mine nuværende, så jeg vil komme til at
savne Gunild, Helle, medarbejderne, eleverne
og forældrene.
Men nu kommer en ny udfordring i mit liv …..
tiden som pensionist, og jeg er sikker på , at
tiden nok skal gå med andre spændende ting.
Som skoleleder siger jeg tak for mange spændende
år i et aktivt, fasttømret lokalsamfund, som har
udvist stor positiv interesse for skolen og dens
arrangementer.
Mange hilsner
Jørn
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Vester Aaby Sogns Folkemindesamling
B1478
Foto fra 1910:
Opstilling foran huset.
Sølvbjergvej 5
Skomageren
Jens Peder Rasmussen
svigermor,
kone og barn

Foreningen har holdt generalforsamling tirsdag
den 21-02-2017 med et pænt fremmøde.
Dagordenen styrede Holger Pedersen som
sædvanligt godt.
Formand Lena fortalte om de forskellige
aktiviteter i foreningen og den store opbakning,
der har været igennem året.
Det nye var bl.a., at alle med en e-mail adresse
havde taget godt imod den nye måde at komme
i kontakt med medlemmerne på.
Kasserer Gerda Nielsen oplæste det omdelte
regnskab, hvor resultatet var steget en del.
Det skyldtes udelukkende, at vi havde opfordret
medlemmer med kun et navn på adressen til 25
kr pr. år, sendte 50 kr.- så blev ægtefælden også
medlem.
I 2016 fik vi 29 nye medlemmer, mens der var
en naturlig afgang på 9, så en reel stigning på
20 nye medlemmer til ialt 189.
Der skal her lyde en stor tak til alle for det.
Lena ønskede at udtræde efter 11 år i bestyrelsen
og fik som tak en buket blomster.
Den nye bestyrelse består nu af
Formand og registrator Anders Hansen.
Næstformand og ansvarlig for hjemmesiden
Niels Henning Larsen.
Sekretær Villy Anneberg.
Arkivmedarbejder Peter Olsen.
Arkivleder, kasserer og redaktør Gerda Nielsen.
1. suppleant Martin Pedersen.
2. suppleant Gunner Frederiksen.
Efter den gratis kaffe/kage blev der vist Sylvist
Jensens luftfotos fra sognet fra 1939-1959 med
megen stor interesse.
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Arkivet har også i år for 4. gang været med på
Bøgebjergmessen søndag den 05-03-2017. Der
var hele dagen igennem en stor interesse for de
udstillede fotos og for de billeder, der kørte på et
lærred i baggrunden.
Der blev solgt dvd`er og bøger, og nye
medlemmer tilmeldte sig.
Igen en god dag for foreningen.

Årets kontingent, (01-03-2017 - 28-02-2018,)
kan som sædvanligt indbetales på konto 0828
8030205724 eller mobile-pay 2037 9531.
Det kan også stadig lade sig gøre at betale
kontant til kassereren - også for dem, der ikke
har nået det endnu. Det letter arbejdet for
bestyrelsen, når ca. en 1/3-del af foreningens
medlemmer har betalt penge pr. 05-04.
Mange tak for det!
På bestyrelsens vegne
Gerda Nielsen

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

KIRKEBLAD
SOMMER 2017

VESTER AABY KIRKE

AASTRUP KIRKE

Aftenudflugt

Et lille lokalt 200 års jubilæum

Forårskoncert
- Læs mere inde i bladet

I våbenhuset i Vester Aaby kirke hænger to tavler med navne på de præster, der har fungeret
ved kirkerne siden reformation. På den ældste tavle står nederst skrevet: ”Denne Tavle er
besørget opsat i Reformations Jubelaaret 1817 af daværende Præst Hans Jørgen Ammentorp.
Det fremgår af tavlen, at pastor Ammentorp døde året efter. Den sidste præst på denne
tavle er Cæsius Krohn, der stod for de store ombygninger af kirkerne i midten af 1800-tallet
og opførelsen af Vester Aaby Præstegård. De efterfølgende præster ses i dag på tavle nr. 2
ophængt ved siden af.
Hvordan man ellers har fejret ”Reformations Jubelaaret” i 1817 i Vester Aaby og Aastrup
fortaber sig i historien, men inde i dette kirkeblad kan man læse mere om, hvordan vi fejrer
reformationen i 2017. Og meget andet..

Konfirmand Aastrup

I Aastrup Kirke konfirmeredes søndag den 23. april:
Marc Lykke Kjellmann.

Konfirmander Vester Aaby

I Vester Aaby Kirke konfirmeredes søndag den 30. april:
Søren Kongsgaard Jensen og Fillip Sean Oddersborg.

Velkommen til tre ny ansigter ude og inde
Vores nye kirkesanger hedder Connie
B. Nørregaard og er 49 år.
Hun bor sammen med sin mand,
Preben, og sønnen, Morten, på et
husmandssted i Fjællebroen. Hun
har også datteren Anne, som læser i
København.
Connie, der kan lide al slags musik,
har altid sunget, men mest for sig selv.
Hendes nabo fortæller, at man altid
kan høre, når Connie er ude at lufte
labradorhunden Walther, for så synger
hun.
De sidste to år har Connie sunget med
i Vester Aaby og Aastrup kirkekor. Connie har søgt optagelse
på Løgumkloster Kirkemusikskole for at tage en uddannelse
som kirkesanger.
Connie er et beskedent menneske, men hendes ambition er
at få folk til at synge med i kirken, for, som hun udtrykker det:
Det giver sådan et dejligt fællesskab at synge sammen.
Og så håber hun, at hun med tiden kommer til at kunne fylde
forgængernes, Henholdsvis Jettes og Ullas, sko ud.
Vores nye kirketjener hedder Vibeke
Sørensen og er 60 år.
Hun bor i Ringe og er gift med Finn.
Sammen har de to voksne børn, der
begge bor i København.
Vibeke
er
oprindelig
uddannet
korrespondent i engelsk og tysk og
har arbejdet mange år i det private
erhvervsliv.
Vibeke er et rigtigt friluftsmenneske, med
streg under fri. De fleste ferier går med
at vandre og se på fugle i vore nordiske
nabolande. Den seneste ferie gik til en
øde ø i den finske skærgård. Blandt de
største fugleoplevelser nævner hun at se en kongeørn ligge på
rede og titusind traner danse i Sverige.
Og apropos danse, så skifter Vibeke hver onsdag de
fodformede ud med stiletterne, når hun og Finn danser jive,
rumba, quickstep og chachacha.

Vi har også fået en ny medarbejder på kirkegården,
gravermedhjælper Jonathan Pedersen. Vi fandt ham midt
i beskæringen af æbletræer i præstegårdshaven, og han
fortæller: Jeg er 29 år og stammer fra Vester Skerninge. Min
baggrund for at være gravermedhjælper på Aastrup og Vester
Aaby kirkegårde er en uddannelse som anlægsgartner. Mit
arbejde er også min hobby, så også en stor del af min fritid
tilbringer jeg rundt omkring i haver. Men der bliver da også tid
til at spille lidt fodbold, gerne sammen med min nevø på 9 år
som jeg tit passer, da hans mor har skiftende arbejdstider. Jeg
vil være at finde på de to kirkegårde og glæder mig til at lære
folk, der kommer på kirkegården at kende.

Indskrivning konfirmation

torsdag den 24. august kl. 17 til 19
Det kommende års konfirmandforberedelse vil finde sted
tirsdag morgen for elever fra Vestermarkskolen og torsdag
morgen for elever fra Øhavsskolen. Begge dage fra 8.00 til
ca. 9.15.
Undervisningen begynder efter efterårsferien og slutter før
påskeferien.
Vi vil byde velkommen til dette års konfirmandforberedelse
ved at holde indskrivning i konfirmandstuen torsdag den 24.
august fra kl. 17 til 19. Kan man ikke være til stede denne dag,
eller har man spørgsmål inden da, er man meget velkommen
til at henvende sig.

Aftenudflugt til Kirkeby Kirke

Kirkeby Kirke kalder sig Fyns ældste kirke. Alene det gør
den til et besøg værd. I Kirkeby kan man desuden finde en
”udendørs” kirke og et næsten nyt sognehus.
Alt dette vil sognepræst Andreas Bojsen-Møller vise frem
torsdag den 8.juni kl. 19.30. Vi kører som sædvanligt i egne
biler og man kan få kørelejlighed, hvis man siger til.
Efter kirkebesøget drikker vi aftenkaffe på Hundstrup Kro.
Tilmelding til Sognepræst Torkil Jensen tlf. 62 61 64 20 eller
mail: toje@km.dk senest torsdag den 1. juni.

Grundlovsmøde med Søren Krarup
Da 2. pinsedag og Grundlovsdag falder sammen i år
har vi valgt at holde Grundlovsmøde i Præstegården og
vente med friluftsgudstjenesten
ved Nakkebølle Strand til 25.
juni.
Mødet i Præstegårdshaven
begynder kl. 14.30. Årets
Grundlovstale holdes af Søren
Krarup, der vil være et kendt
navn. Søren Krarup har den
særlige tilknytning til Vester
Aaby og Aastrup, at hans far,
Vilhelm Krarup, var præst her
fra 1970 til 1974 og i øvrigt i
en årrække herefter boede i
Aastrup.
Grundlovsdagen afsluttes med
en andagt kl. 16.30.
Såfremt vejret skulle drille
flyttes
arrangementet
til
henholdsvis konfirmandstue
og kirke.

Forårskoncert i Vester Aaby Kirke Onsdag den 31. maj kl. 19.00
Kirkens organist Margrethe Schmidt vil sammen med Gert
W. Knudsen på saxofon med videre spille sommeren ind
i Vester Aaby Kirke. Centrum i koncertens repertoire vil
være musik af den danske organist og komponist Jesper
Madsen, der i sin alt for korte levetid – han blev kun 44 år
– nåede at sætte et præg på dansk kirkemusik, der stadig
har meget stor betydning. Der bliver ved koncerten rig
lejlighed til at høre, hvad et kirkeorgel – også – kan.
Der er fri entre.
Efter koncerten bydes på et glas vin eller en vand i
våbenhuset.

Konfirmation 2018

Kirkens Døgn

I 2018 er der konfirmation i Vester Aaby Kirke den 8. april
og i Aastrup Kirke den 15. april. Begge dage kl. 10.00.

Et lille udvalg med repræsentanter fra lokale
foreninger, kirken og Lokalrådet har mødtes
nogle gange og et spændende program
omkring dagene 8.-9. september er ved at
tage form. Man kan læse meget mere om
det i Bøgebladet rundt om dette kirkeblad
og i næste kirkeblad. Men sæt allerede
nu kryds i kalenderen til nogle dage med
fællesspisning, teaterforestilling, musik og
natkirke.

Nye takster

for vedligeholdelse af gravsteder
Det har været nødvendigt at ændre taksterne for
vedligeholdelse af gravsteder.
Dette skyldes en beslutning i provstiudvalget om, at der skal
bruges samme årstakster, hvadenten man vælger at betale
årligt, eller man vælger et såkaldt legatgravsted, hvor der på
forhånd betales samlet for alle årene.
Taksterne vil bliver reguleret hvert år i overensstemmelse med
inflationen. Denne regulering kan man undgå ved at vælge et
legatgravsted.
Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte kirkeværge
eller graver.
Menighedsrådet.

Friluftsgudstjeneste

ved Nakkebølle 25. juni kl. 14.00
Vi holder også i år fast i traditionen med en gudstjeneste ved
Stranden ved Nakkebølle. Det bliver den 25. juni kl. 14. For
interesserede arrangeres der vandretur med afgang fra Vester
Aaby Kirke kl. 12.30.
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16. juli
23. juli
30. juli
6. august
13. august
20. august
27. august
3. september

Vester Aaby

Aastrup

Bededag
14.00 Ole Buhl Nielsen
Ingen
4.s.e.påske
Ingen
14.00 Ole Buhl Nielsen
5.s.e.påske
10.15
9.00
Kristi Himmelfartsdag
10.15
Ingen
6.s.e.påske
Ingen
10.15
Pinsedag
10.15 E. Fog Nielsen
9.00 E. Fog Nielsen
2. pinsedag/Grundlovsdag*)
Andagt 16.30 i præstegårdshaven
Trinitatis
Ingen
10.15
1.s.e.trin
10.15
Ingen
2.s.e.trin
14.00 Friluftsgudstjeneste*)
3.s.e.trin
10.15
Ingen
4.s.e.trin
Ingen
10.15
5.s.e.trin
10.15
Ingen
6.s.e.trin
19.00
10.15
7.s.e.trin
Ingen
14.00 Ole Buhl Nielsen
8.s.e.trin
14.00 Ole Buhl Nielsen
Ingen
9.s.e.trin
Ingen
14.00 Ole Buhl Nielsen
10.s.e.trin
10.15
19.00
11.s.e.trin
Ingen
10.15
12.s.e.trin
10.15
9.00

*)Se særlig omtale*)
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”.
24. maj
21. juni altergang
23. august
For udefra kommende deltagere koster kaffebordet kr. 30,00

Ferier og fridage:
Sognepræst Torkil Jensen har ferie 24. juli til 14. august
Embedet passes i ferien af sognepræst Ole Buhl Nielsen,
Brahetrolleborg tlf. 62 65 11 21, mail: obn@km.dk
Pinsedag skal sognepræst Torkil Jensen som tovholder
på Reformationsjubilæet deltage i Festgudstjeneste i
Haderslev Domkirke. Derfor holder tidl. sognepræst
i Faaborg Einar Fog-Nielsen pinsegudstjenesterne i
Vester Aaby og Aastrup.
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

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: Connie Nørregaard, mail: ksvaaby@gmail.com
Organist: Margrethe Schmidt, tlf. 30 17 29 28, mail: margretheschmidt@gmail.com
Graver: Lene Caspersen, Præstegårdsvej 9, Vester Aaby. Tlf. 51 16 92 66, mail: grvaaby@gmail.com
Kirketjener: Vibeke Sørensen, mail: kirketjenervesteraabyaastrup@km.dk
Kirkepersonalet har fridag mandag
Menighedsrådsformand: Niels Erik Thing, Svendborgvej 383, 5600 Faaborg, Tlf. 24 45 40 16
Kirkeværge ved begge kirker: Bent Møller, Faurshøjvej 5, 5600 Faaborg, Tlf. 62 61 53 30
Kasserer: Rasmus K. Rasmussen, Tangmosen 38, 5600 Faaborg, Tlf. 62 61 64 48

Dagplejen siden sidst
Så er vi kommet godt i gang med at synge i
kirken. Vi mødes én gang om måneden, og
synger sammen med organisten, Margrethe. Vi
synger salmer, bruger rytmiske instrumenter,
puster sæbebobler, og Margrethe fortæller
historie om dragen Dagmar.

Sneen var der jo ikke meget af denne vinter, så
det er ikke blevet til så mange snemænd, men
nu kan vi begynde at gå på legepladsen ved
Abildhuset i stedet for i hallen, så der mødes alle
dagplejere og børn til leg og motorik på bakken.

Børnene fortæller glad, når vi går forbi kirken,
at derinde synger vi!
Vi har holdt fastelavn i skolens gymnastiksal
med en masse flot udklædte børn, som havde
en rigtig dejlig formiddag, hvor vi slog katten af
tønden og spiste indholdet af tønden. 😄
Påsken er vel overstået med masser af aktiviteter
for dagplejebørnene, med at tegne, male og
lave påsketing.

Dagplejedagen er som sædvanlig 2. onsdag
i maj, hvor alle dagplejere i landet markerer
dagplejen, og vi gentager succesen med motorik
og masser af motorikbaner i hallen med hjælp
fra Ulbølle Idrætsefterskole, hvor elever derfra
kommer og hygger med os hele formiddagen.
Det var lidt nyt fra de 5 dagplejere og ”deres”
dejlige børn 😎
Vi ønsker en god sommer med masser af sol
Helle B, Helle, Jette, Pernille og Lene

23

Gymnastik / Indoor cycling
Sæsonen 2016/2017 har været første
sæson siden det gamle gymnastikudvalg
trådte tilbage efter mange år.
Så da sæsonen skulle i gang, blev
gymnastikafdelingen lagt sammen med
håndboldafdelingen.
Efter jul er Helle Clausen gået med ind
i udvalget, så i skrivende stund er vi 2 i
gymnastikudvalget.
Hvis der sidder én som tænker, at det vil
jeg da gerne, så kontakt endelig Helle
eller undertegnede.
Sæsonen 2016/2017 har stort set ”kørt”
som den plejer…. og dog….
10-12 mænd i deres bedste alder har
svedt i gymnastiksalen hver torsdag
aften, hvor Ejner Christoffersen har
styret slagets gang.
Mandag aften har Lone Granhøj igen i
denne sæson haft et yogahold, hvor ca.
10 damer og en enkelt mand har gået.
Indoor cycling kører som det plejer med
5 hold om ugen, 3 morgen hold og 2
aftenhold.
Nogle gange sidder vi 3 m/k´er og
sveder, og andre gange er vi 10 på
cyklerne.
Det går lidt op og ned, men vi hygger
os, ligegyldigt hvor mange vi er.
Igen i år har der været børnegymnastik
i skolens gymnastiksal.
Før jul var der 6-8 børn hver gang, og
efter hjul har der været 4-6 børn hver
gang.
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Både børn og forældre hygger sig, og
det er sjovt at se, hvor meget de små
på 2-6 år flytter sig motorisk på de par
måneder hen over vinteren.

Sæsonen 2016/2017 har også budt på
lidt nyt og en enkelt genganger…
I januar startede Simone Billmann et
dansehold op mandag eftermiddag for
børn i 3. - 6. klasse.
De første par gange var de 3-5 piger og
en enkelt dreng.
Men efter vinterferien, da holdet havde
kørt en lille måneds tid, var de 10
hver mandag, og til sidste var de 15
piger og en enkelt dreng hver mandag
eftermiddag i skolens gymnastiksal.
Mange af pigerne er fra de to skoler i
Vester Skerninge, og der er vist også en
enkelt eller to fra Faaborg.
Så det må siges at være en stor succes.
Simone og jeg selv havde før opstart
håbet på 8-10 piger, så at de blev over
15 på holdet, havde vi slet ikke regnet
med.
De danser videre med sommerdans i
hallen hver mandag kl. 16.00-17.00
indtil skolernes sommerferie starter.
I januar startede PowerLine op igen
efter et par års pause.

Hun var ventet med længsel, og allerede
til anden træning var de 20 på holdet.
Lines timer er sjældent ens - den ene
gang bokser de med boksehandsker på,
og gangen efter er det til dance musik,
og her inden påske var sangene tyske
som opvarmning til bierfesten.
Men én ting er sikkert, cirkeltræningen
er der hver gang, og den er hård.
Så man finder en masse muskler, man
ikke vidste man havde
De sveder og har det sjovt hver torsdag
aften i hallen, hvor de har været i den
bagerste del af hallen bag forhænget.
PowerLines muskeltræning kører indtil
slutningen i juni.
Sommertræningen er torsdag kl. 18.0019.00 og koster 20 kr. pr. gang, som
betales kontant inden timen starter.
Så mød op og prøv Lines muskeltræning!
Samtidig med PowerLines muskeltræning
har bordtennis mændene nemlig svedt i
den forreste del af hallen.
De har været 4-6 mænd hver gang.
Bordtennis er blevet en del af
gymnastikudvalget.
Nyt
i
gymnastikafdelingen
efter
sommerferien bliver blandt andet et nyt
tiltag fra Lone Granhøj.
Hun vil starte et hold op mandag aften
inden yoga, hvor man arbejder med sin
vejrtrækning.
Læs mere i næste udgave af Bøgebladet.
Hilsen
Helle Clausen og Mette Gerber

Nyt familie tiltag
i Bøgebjerg IF
Vil du grine, løbe, hoppe
højt, balancere, kravle, kaste
& gribe, tumle, heppe, spille
bold, danse, hoppe på et
ben og meget meget mere
sammen med dine børn?
Så vil det nye familie tiltag
lige være noget for dig og
din familie
”Familiesport i
Bøgebjerghallen” starter op
efter sommerferien.
Det koster kun 100 kr. pr.
barn i alderen 1½ - 10 år pr.
halvsæson.
Læs mere i næste
Bøgeblad eller på de flyers
som uddeles i dagpleje,
børnehave og skole til
august!
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PROGRAM FOR SOMMERENS BØGEBJERGFEST
18. & 19. AUGUST – EN FEST FOR ALLE!
FREDAG d. 18. august:
Kl. 16.00-17.30
Bøgebjergskolen sørger for masser af børnevenlige aktiviteter
for både børn og voksne. Hoppeborgen og fiskedammen vil
være der præcist som de plejer!
Kl. 17.30-18.30
Fællesspisning på plænen omkring beachvolleybanerne.
Sandwich kan bestilles ved Helle på skolen eller ved Stig i hallen,
ølvognen er åben og der kan købes øl, sodavand, slik, chips
m.m.
Kl. 18.30-21.00
Beachvolley turnering for alle. (prof 2 på hvert hold amatører
4-6 på hvert hold) tilmelding til Morten Heidtmann senest d. 15/8
på tlf. nr.: 60 21 87 50 eller på: heidtmann61@gmail.com
Kl. 21.00-?
Hygge og dejligt samvær på plænen, måske nogen skal have
revanche i volley?!?

LØRDAG d. 19. august:
Kl. 12.00
Pladsen/ølvognen åbner. Hoppeborgen og fiskedammen til
børnene vil være der præcist som de plejer!
Kl. 12.30-13.30
Sponsor løb rundt på ”Den røde tråd”. Udlevering af løbsnumre
samt aflevering af indsamlede sponsorater fra kl. 12.00.
Kl. 14.00-15.00
Surprise arrangement - mere info følger på facebook gruppen
”Vester Aaby” eller på info skærmene
KL. 15.00-18.00
King size bordfodbold (5 pers. på banen, max 7 pers. pr. hold)
børneturnering og voksen turnering. Tilmelding til Morten
Heidtmann senest d. 15/8 på tlf. nr.: 60 21 87 50 eller på:
heidtmann61@gmail.com
KL. 20.00
Ølvognen lukker for i år, men der vil stadig være plads til
hyggen
Vedr. årets Bøgebjerg sponsorløb:
Vi starter udlevering af løbsmapper i midten/slutningen af maj,
så for slut maj til midt august vil du blive besøgt af en ”løber”.
Er du ikke hjemme så vil der ligge en seddel i din postkasse.
Hvis du gerne vil sponsere en løber til årets BØGEBJERGLØB,
og ikke er blevet besøgt senest den 15. august
så kontakt venligst Mette Gerber på 61 79 00 76
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Pejrup Forsamlingshus
Pejrup forsamlingshus er en beboerforening i
Pejrup.
Gennem udlejning af huset får vi mulighed
for at have vores eget beboerhus, som vi kan
bruge, når vi skal samles til fællesspisning,
musikarrangementer,
Sank
Hans,
generalforsamling mm.
Vi synes det er vigtigt, at vi kender hinanden i
vores lille landsby.
Forsamlingshuset holder traditionen tro Sankt
Hans fredag d. 23. juni.
Vi mødes ved forsamlingshuset kl 17.30, hvor
man kan grille sit medbragte kød. Øl, vin og
vand kan købes.
Måske vil Pejrup Band underholde med god
musik.
Efter hyggelig spisning går vi sammen ned til
bålet på Pejrupvej (ved nummer 33), hvor vi
sender heksen afsted til Bloksbjerg.
Der vil være båltale.
Alle er meget velkomne!

Du kan også læse mere om aktiviteter i Pejrup, og
om leje af huset til din fest eller dit arrangement
her:
www.pejrup.dk, Facebookgruppen pejrup.dk og
i Pejrup Nyt, som omdeles til Pejrup og omegns
beboere og foreningens medlemmer.
Ønsker du medlemsskab, så kontakt kasserer
Allan Hansen tlf. 6082 9818.
Årligt kontingent 250,- kr.
I ønskes alle en rigtig god sommer!
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Foreningen eksisterer kun ved støtte
fra vores medlemmer, der gives ingen
kommunale tilskud.
Medlemskontingent for 2017
100 kr. årligt for enlige
150 kr. pr. par/husstand
indbetaling på konto 0828-0003330001
HUSK medlemsnr.
Hvis du ikke kan betale via Netbank eller
MobilPay på tlf. 24271851, kan du kontakte
kasserer Pia Kristensen på tlf. 24271851
Førstehjælpere som tilkaldes af 1-1-2 i
tilfælde af hjertestop i lokalområdet

Hjertestarterforeningen
afholdte
ordinær
generalforsamling 4/4 i Abildhuset.
Tak til jer der mødte op.
Stemningen var engageret og løssluppen og
kagen var god.
Niels Krogh var dirigent, og klarede det på vanlig
gelinde vis.
Der var genvalg til Anders Hansen, Vester
Aaby, Merete Hjorth Pedersen, Pejrup og Alice
Pedersen, Vester Aaby.
Bestyrelsen konstituerede sig efter
således:
Merete Hjorth Pedersen, formand
Pia Kristensen, kasserer
Morten Laursen, næstformand
Anders Hansen, menigt medlem
Alice Pedersen, sekretær

mødet

Suppleanter blev genvalgt:
Holger Pedersen, Vester Aaby, Birthe Tommerup,
Vester Aaby som også er foreningens fundraiser.

Hvem er vi - Om os

Vester Aaby, Aastrup og Pejrup Hjertestarterforening er selvejende, og vores formål er:
At udbrede kendskabet til hjertestartere.
At skaffe midler så de 4 hjertestartere er
forsikret og vedligeholdt.
At skabe interesse for- og arrangere kurser i
førstehjælp.
I tilfælde af økonomisk råderum, at indkøbe
flere hjertestartere.
At sikre hurtig livreddende førstehjælp ved
hjertestop.
Kontakt os: Formand Merete H. Pedersen
Mail: hvaaap@live.dk tlf. 22734904
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Hjertestarter
ved
Bøgebjerghallen
+
Hjertestarter ved
læge Ines Milling,
Svendborgvej
Alice Pedersen, Pottemagervej 3
Per Jørgensen, Svelmøparken 1
Anders Hansen, Svendborgvej 424
Kamilla Fredenslund, Strandvejen 13
Hjertestarter ved Graverhuset, Aastrup
Kirke
Benny Nielsen, Svendborgvej 314
Torben Meisner Jensen, Gyvermosen 3
Morten Laursen, Eskemosegyden 7
Hjertestarter ved Pejrup Forsamlingshus
Velkommen til en ny akuthjælper:
Dennis Ø. Jørgensen Frederiksbergvej 15
Merete Hjorth Pedersen Sølvbjergvej 2
Hanne Jensen, Pejrupvej 57

Du kan også
redde liv
Hvis du har lyst, kan du komme på
Hjertestarterkursus til efteråret, dato
følger.
Du kan evt. komme på opfriskende kursus.
Vi ser gerne at nogle unge mennesker melder
sig.
Du skal være medlem af Hjertestarterforeningen
for at komme i betragtning.
Henvendelse til sekr. Alice Pedersen:
aase-alice@mail.dk tlf 24241606.

DANMARK DEJLIGST VESTER ÅBY d. 1/9-2017
Folk, fest og fællesskab.
Danmark Dejligst er en turnerende
havefestival med gratis éntre
der med en musikalsk palette,
fejrer fællesskabet i de små byer.
Danmark Dejligst er for alle, der har lyst til at
hygge sig med hinanden, musik, aktiviteter og
underholdning i løbet af dagen og finde sammen
under aftenens tæppe i skæret fra fakler, lanterner
og kulørte lamper.
Danmark Dejligst er en havefest, der bygges
udelukkende på frivillighed fra lokalområdet.
Programmet er bredt og folkeligt.
På scenen spiller både lokale bands som

ElsborgMaribo og
Posten, Piloten og Pianisten,
samt landskendte stjerner som Rasmus Nøhr og
ZIDIDADA.

Musikprogrammet er endnu ikke helt fastlagt, så
der er mulighed for flere bands i løbet af dagen.
Måske endnu et stort band til glæde for børnene.
Hvem ved?
Nogle bands får værdifuld spilletid, andre
bandsgiver gæsterne en unik mulighed for at
møde deres idoler i rammer, der er afslappede og
lykkeligt fri for VIP-områder.
Ind imellem underholdningen fra scenen er der et
væld af aktiviteter,

især for børnene,

som arrangeres af Danmark Dejligst Vester Åby
selv.

Der vil blive mulighed for at købe mad og drikkelse
til overkommelige priser på pladsen i løbet af
dagen (det er ikke tilladt selv at medbringe
drikkelse og mad)
Gennem hele dagen vil der være forskellige
firmaer og privat personer der udstiller på pladsen.
Hvis du eller dit firma gerne vil have en plads,
så kontakt Sanne Juul på tlf. 21281650 eller mail
danmarkdejligstvesteraaby@outlook.dk
Ikke to havefester er ens –
men de er allesammen bedst.

Danmark Dejligst er gratis,
og alle er velkomne.
Også turister og hjemvendte
bysbørn.

Kom og vær med.
Sammen gør vi Danmark Dejligst.
MVH Danmark Dejligst Vester Åby
Sanne, Bente, Charlotte, Sacha og Rikke.
På denne dag er der mange opgaver, så hvis
du er interesseret i at være med som frivillig kan
du kontakte Sacha på tlf. 26 10 04 01 eller mail
danmarkdejligstvesteraaby@outlook.dk
Eksempler på opgaver kan være at står i bar, sælge
slik, kaffe og kage, servicere musikerne under
Danmark Dejligst, frivillig i samarit teltet, guide
trafikken gennem byen, hjælpe til i legelandet for
børnene og meget andet. Der er både store og
små opgaver.
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Bøgebjerghallens Bestyrelse
Siden sidst…
Bøgebjerghallens bestyrelse har fået afholdt
generalforsamling, dog med et begrænset
fremmøde.
På valg i år var Michael Jørgensen og Ib
Krøllegaard.
Michael J blev genvalgt, og Ib ønskede ikke
genvalg til bestyrelsen.
Tak til Ib for de mange års arbejde i bestyrelsen.
Lennart Nielsen er genvalgt som revisor og
pladsen som revisorsuppleant tilhører stadig
Tina Thorsing.
I forbindelse med at Ib er trådt ud af
bestyrelsen, er Finn Steensen gået fra at
repræsentere Idrætsforeningen til at være
menigt medlem.
Bøgebjerghallen er kommet ud af 2016 med et
flot regnskab på ca. 80.000 kr.
Budgettet for 2017 ser lidt anderledes ud med
et estimeret overskud på knap 5.000 kr.

Fællesspisning
Bøgebjerghallens cafeteria
Vi holder sommerpause - og starter op
igen første torsdag i september d 7/9.
Konceptet bliver som tidligere en lækker
hverdagsret som Birgitte og Stig laver.
Tidspunktet er kl 17.30- 19.00.
Kom og vær med.
God sommer
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Grunden til dette er bla., at tilskuddet fra FMK
falder med 50.000 kr.
Så vi håber, at de forskellige fester vi afholder i
2017, kommer til at give nogle flotte resultater.
I skrivende stund er regnskabet for dette års
Bierfest ikke færdigt, så vi kan desværre ikke
sige noget om dette.
Dog var det en rigtig god fest med rigtig mange
glade mennesker…
Bestyrelsen har søgt forskellige midler hos
Faaborg-Midtfyn Kommune - deriblandt penge
til arkitekthjælp - så arbejdet med det nye
motionscenter kan komme et skridt videre.
Pengene er bevilget og arbejdet fortsætter.
Michal Bang Sørensen
Formand

Forårspløjning 2017
Så har vi fået afviklet vores forårspløjning, som
foregik på Skovgårdsvej i Vester Aaby for 5. år
i træk.
Vejret tegnede ikke godt, men viste sig trods alt
fra sin lidt pænere side i løbet af dagen.
Det endte med at blive en god dag, især for de
20 mand med traktorer, der var kommet for at
pløje.

Herover ses et par af traktorerne i gang med at pløje
ved forårspløjningen på Skovgårdsvej.

Ringridning på Als
Så er Fergusonklubben blevet inviteret til
ringridning på Als, d 27/5. Hvis det kunne have
nogen interesse at tilbringe et par dage på Als
sammen med en flok traktor- entusiaster, er
du selvfølgelig også meget velkommen til at
kontakte Ulrik.

For spørgsmål eller yderligere info kan Ulrik
Schultz kontaktes på tlf. 27 82 22 09
Billederne på denne side er fra forårspløjningen.
Herover er det nødvendigt at tjekke traktoren, den
skal jo gerne kunne klare hele vejen med hjem.

Markedsdag i Korinth
Det næste arrangement som Fergusonklubben
skal deltage i, er Spejderskolens markedsdag på
Lykkemarken i Korinth.

Eller besøg www. Bojdenfergusonklub.dk eller
Facebook gruppen Bøjden Ferguson klub
Så er der læsset og klar til afgang.

Dette skal foregå
lørdag d 20/5 mellem kl. 10-16.
Fergusonklubben skal lave en udstilling den dag,
så hvis du har lyst til at deltage i dette med din
traktor og gerne med maskine på, er du meget
velkommen til at kontakte Ulrik senest d 16/5.
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Vester Aaby, Pejrup, Aastrup
Pensionistforening

Vester
Aaby,
Aastrup
og
Pejrup
Pensionistforening afholdte generalforsamling
i Bøgebjerghallen 10/03-2017.

Vi kører stadig bankospil hver onsdag kl.19.00
i Bøgebjerghallen
Der spilles krolf hver tirsdag & torsdag fra kl.
14.00 - 16.30 og søndag fra kl. 10 – ca. 12
ved Abildhuset på Præstegårdsvej 12.
Er der andre ønsker om at spille om aftenen,
så kontakt mig på tlf.61162767 - så kan vi
finde ud af det også!

Der var tilmeldt 72, så det er et flot fremmøde
Bestyrelsen blev som følger:
Formand Ole Simonsen
Næstformand Vagner Nielsen
Kasserer Poula Hansen
Sekretær Eva Hansen
Bestyrelsesmedlem Else Carlsen
Bestyrelsesmedlem Gunnar Jensen
Bestyrelsesmedlem Gunnar Frederiksen.

Mvh
Ole Simonsen
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Nyt fra fodbold
Turneringen er nu kommer rigtigt i gang.
Dog startede Korinth med at melde afbud til
vores første turneringskamp... øv-øv pokkers!
Sådan et lokalbrag er altid sjovt, men vi havde
også lige sat deres førstehold, der spiller i serie
2, på plads i en træningskamp ugen før med en
2-1 sejr.
Resultaterne har været lidt blandede, og vi
ligger kun lige midt i rækken efter 4 kampe, og
vi skal ende i top 6 for at forblive i serie 3 - OG
DET SKAL vi !!!
Vejret er blevet lunere, og flere og flere dukker
nu op til træning, og vores trup består nu er
hele 26 mand.
Desværre er vi blevet ramt af skader til Jon, Abdi,
Rune og Raun, så vi kan stadigvæk desværre
ikke mønstre 2 hele hold endnu !!
Så har du støvlerne liggende og samle støv,
så find dem frem og kom helt uforpligtende til
træning.
Vi træner tirsdag og torsdag kl. 18.30 – 20.10 vi bider ikke og alle er velkomne ..
Igen - igen vil jeg lige rose vores
FREMRAGENDE tilskuere. Fans – I løfter holdet
- specielt på hjemmebane nyder vi ALLE jeres
store opbakning - og I var et rigtigt festligt
indslag skærtorsdag, hvor mange kom i fuldt
tyrolerdress!!!
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Rigtig mange klubber er misundelige på den
FANTASTISKE stemning, der er på VORES
stadion, og jeg tror på, at I kan være det, der
gør forskellen, så vi kan opnå det resultat, vi alle
arbejder benhårdt på til hver eneste træning ....
EFTERLYSNING!
Vi har brug for et par frivillige, som har lyst til
at gå ind i bestyrelsesarbejdet, og som gerne vil
støtte op om vores fodboldafdeling.
Vi holder max 4 bestyrelsesmøder om året.
Husk, at du kan deltage blot du har interessen!
Det er lige meget om du er fodboldspiller,
dommer, træner, forældre, bedsteforældre eller
bare brænder for, at foreningen har en god
fodboldafdeling.
Hvis du har interessen, så kontakt da
Camilla Christensen på tlf. 5121 8505
VI i trænerteamet takker
og glæder os til næste gang
vi SES på stadion....
FORZA Bøgebjerg !!

Kom og vær med til sommerfodbold
Er du mellem 4 og 8 år
Så kom og spil fodbold sammen med os
Sådan lød invitationen til sommerfodbold for børn.
Vi skal love for, at der kom mange små og store
fodboldspillere.
22 spillere mødte op sammen med forældrene, en
del mere end vi havde regnet med.

Vi havde en dejlig eftermiddag og er klar igen hver
tirsdag kl.16.45-17.45 indtil sommerferien.
MVH
Fodboldtrænerne og Bøgebjerg IF
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Bøgebjergmessen
2017
Søndag den 5. marts 2017 blev Bøgebjergmesse
nr. 4 i rækken afholdt af Bøgebjerg IF med Jette
Steensen i spidsen.
Tak for den store opbakning fra dem, som tog
sig tid til at komme forbi og se alle de gode
stande, der i år var på Bøgebjergmessen.
Messen var godt repræsenteret af lokale
erhvervsdrivende, kunstnere, behandlere og
foreninger.
Hos Hjertestarterforeningen var det muligt at få
tjekket sit blodtryk.
Vester Aaby Slagterforretning og Dagli’ Brugsen
bød på sagsprøver.
Til dette års messe kom Faaborg Musikskoles
skoleband ”Seven Caps” under ledelse af Søren
Bøje og Bøgebjerg IF’ nystartede dansehold med
instruktør Simone Biilmann forbi og underholdt
– en stor TAK til alle for jeres indsats.
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På indgangsbilletten kunne man i år være med i
lodtrækning om flotte gevinster fra de forskellige
stande på messen.
Tak til Bøgebjergskolens 6. kasse for at
hjælpe med at flytte de spanske vægge fra
Bøgebjergskolen til Bøgebjerghallen og tilbage
igen.
Et stort skulderklap til Jette Steensen for hendes
ide om at starte Bøgebjergmessen i 2014.
Jette har nu valgt at stoppe, og stafetten er
givet videre til Mette Gerber Jensen og Lars Bo
Biilmann.

Vi glæder os til at se alle
til
Bøgebjergmesse
søndag den 4. marts 2018
Billederne på disse sider er fra Bøgebjergmessen
2017, fra øverste venstre hjørne er det:
Max’ Brugtbiler, Havkajakklubben ”Malik”, Lundely
Glas, Danseholdet under Bøgebjerg IF, Sydfyns
Dækhotel, Frost VVS, Publikum der
Faaborg Musikskoles skolebank ”Seven Caps”,
Skorstensfejer Ole Lautrup, Bodilles Verden.
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Aastrup Folkemindesamling

B153
I sommeren 1957 blev præstehuset revet ned.
Det gav plads til, at der kunne være noget
andet på stedet. Würden Pedersen foreslog, at
bystævnet kunne blive genrejst.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe med Würden
som formand. De gik i gang med forberedelserne,
og da pladsen var klar, gik de i gang med
etableringen.
Hver gård skulle komme med en sten der
var til at sidde på. De blev placeret efter
udtrækningsnumre med nr. 1, Lindely først i
venstre side og gård nr. 27, Mosehavegaard til
sidst i højre side.
Søndag d. 13. oktober blev pladsen indviet.
Oldermand Frederik Rasmussen blæste i
byhornet. Würden Pedersen holdt en tale og
stenen blev afsløret af Svend Arne Ellegaard og
Chr. Dan Nielsen.
Derefter gik de en tur i byen og så, hvor gårdene
havde ligget, før de blev flyttet ud fra landsbyen.
Historisk vandring
Kr. Himmelfartsdag, d. 25. maj har vi valgt
at fejre, at det i år er 60 år siden, at bystævnet
blev genrejst. På vores tur gennem byen vil
vi forsøge at udpege gårdenes oprindelige
placering.
Byen har også en historisk fortid med smed,
hjulmand, købmand og bager. Det vil vi høre
nærmere om.

38

Vi håber på fint vejr og godt fremmøde. Vi
mødes ved P-pladsen ved Kirken kl. 13.30
Som noget nyt på vores hjemmeside,
aastruparkiv.dk, er der på forsiden kommet mini
arkiv.dk
Der vil man kunne søge direkte på ejendomme,
personer eller andet i Aastrup, og skal derfor
ikke søge efter arkivet. Der bliver stadig lagt
billeder ind på arkiv.dk.
Senere på året kommer vi til arkivalierne. Dem
kan man ikke se på arkiv.dk, men I kan se, hvad
vi har i arkivet og derefter besøge os i arkivet
og se det.
Som de fleste måske har set i aviserne, arbejder
Hans Frost på at få nogle orienteringstavler op
ved Herregårdsholmen, der er et af de ældste
fortidsminder, vi har her i sognet, og få det mere
fritlagt, så det er nemmere at se inde i skoven.
Det er en opgave, vi er glade for, at Hans tager
sig af, og vi ved, at han gør et stort stykke
arbejde.
Det siger vi tak for og håber, at han får held med
projektet.
Vi har ingen fast åbningstid i juni, juli og august,
men åbner gerne efter aftale og modtager
arkivalier hele året.
Kontakt os gerne på aastruparkiv.dk eller pr.
telefon.

HUSK at følge med på

Lokale
hjemmesider:

FACEBOOK
grupper:

www.boegebjerg-if.dk

Bøgebjerg IF

www.bogebjergskolen.dk

Bøgebjergfesten

www.boegebjerg-lokalraad.dk

Bøgebjerghallens Cafeteria

www.bøjdenfergusonklub.dk

Bøjden Ferguson Klub

https://fjellebroen-sejlklub.dk

Fjellebroen Sejlklub Junior

www.kragesoe.dk

Krage Sø

www. pejrupforsamlingshus.dk

Onsdagscafe i Dimseriet

www.vesteraabyogaastrupkirker.dk

Pejrup.dk

www.vesteraabynet.dk

Petpsjrup Forsamlingshus

www.vesteraaby-vand.dk

Vester Aaby

www.vester-aaby-sogns-folkemindesamling.dk

Aastrup en landsby på sydfyn før og nu

www.aastruparkiv.dk

BØGEBJERG IDRÆTSFORENING
www.boegebjerg-if.dk

Hovedbestyrelsen:
Rikke Bang Sørensen,formand,
Bøgebjergvej 19, Vester Aaby,
61 34 23 78, rb_soerensen@hotmail.com
Morten H Pedersen, næstformand,
Svendborgvej 320, Aastrup
60 21 87 50, heidtmann61@gmail.com
Kurt Laier Andersen, kasserer,
Odensevej 62, st.th., Faaborg,
62 61 45 40, kurt.andersen@stofanet.dk
Manuela Pedersen, suppleant,
24 48 61 54
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
Helle Clausen, gymnastik,
51 15 84 79, hecl@fmk.dk
Mette Gerber Jensen, håndbold,
61 79 00 76, mette@gerberjensen.dk
Erik Løfquist, løb,
40 79 08 33, erik@raaqvist.dk
Hanne Borup, senioridræt,
23 47 11 55, hannealf@gmail.com
Jan Villebro, volleyog skumtennis
20 85 51 95, villebro@hotmail.dk

Bøgebladet Udgives af Bøgebjerg Idrætsforening
Trykkeri
EP Grafisk

Bøgebladet:
Deadline
Udkommer
31.07.2017 Medio August 2017
10.10.2017 Medio November 2017
		

Indlæg sendes til Annette Biilmann
på mail albiilmann@gmail.com

Kontakt
Annette Biilmann, ansvarshavende, sponsorater
Skadegårdsparken 11, Vester Aaby
20 12 46 67, albiilmann@gmail.com
Janni Jensen, OK kontakt
23 38 91 25, jannihedvig@hotmail.com
Indlæg i bladet kræver medlemskab af foreningen,
er du ikke allerede er aktivt medlem, kan du blive
passivt medlem, kontakt Annette Biilmann.
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KALENDERSIDEN
Maj
20.05.2017 kl. 10-12
Familiespejd
Spejderhuset
25.05.2017 kl. 13.30
Historisk vandring
Mødested P-pladsen Aastrup
Kirke
31.05.2017 kl. 19.00
Lokalrådsmøde
Præstegårdsvej 12, V. Aaby
31.05.2017 kl. 19.00
Forårskoncert
Vester Aaby Kirke

Juni
01.06.2017
Tilmelding til Aftenudflugt
til Kirkeby Kirke
03.06.2017 kl. 10-12
Folkemindesamlingen V. Aaby
Præstegårdsvej 12, V. Aaby
05.06.2017 kl. 14.30
Grundlovsmøde
Præstegårdshaven
08.06.2017
Tilmelding til Loppemarked
på P-pladsen v/Dagli’Brugsen
08.06.2017 kl. 19.30
Aftenudflugt til Kirkeby Kirke
Mødested ved Kirkerne
10.06.2017 kl. 10-12
Familiespejd
Spejderhuset
10.06.2017 kl. 10-14
Loppemarked
P-pladsen v/Dagli’Brugsen
16.06.2017 kl. 15-18
”Smag på Brugsen”
Dagli’ Brugsen Vester Aaby
22.06.2017 kl. 15.00
Reception for Jørn
Bøgebjergskolen

23.06.2017 kl. 17.30
Skt. Hans arrangement
Pejrup Forsamlingshus
23.06.2017 kl. 20.00
Skt. Hans bålet tændes
Skt.Hans Pladsen,
Svendborgvej
Bøgebjerg Lokalråd
25.06.2017 kl. 14.00
Friluftsgudstjeneste
Nakkebølle Strand
28.06.2017 kl. 19.00
Lokalrådsmøde
Præstegårdsvej 12

Juli
31.07.2017
DEADLINE
BØGEBLADET
August
18. & 19.08.2017
Bøgebjergfest
Se inde i Bladet
24.08.2017 kl. 17-19
Konfirmandindskrivning
Præstegården

September
01.09.2017
Danmark Dejligst
Se næste nummer af
Bøgebladet
07.09.2017 kl. 17.30-19.00
Fællesspisning
Bøgebjerghallen
08. & 09.09.2017
Kirkens Døgn
Se næste nummer af
Bøgebladet
10.09.2017 kl. 10.00
Spejdernes Loppemarked
Bøgebjerghallen

Fast hver uge:
Bøgebjerg Idrætsforening:
Badminton (maj + juni)
Mandag kl. 19-21
Bøgebjerghallen
Beach Volley (-juli)
Tirsdag kl. 18.00
Beachbanerne bag skole/hal
Fodbold (-juli)
Tirsdag kl. 16.45-17.45 4-8 år
Tirsdag 18.30-20.15 Herrer
Senior
Torsdag18.30-20.15 Herrer
Senior
Banerne v/Bøgebjerghallen
Løb (-juli)
Mandag og onsdag kl. 17.00
Mødested v/Bøgebjerghallen
Muskeltræning (maj+juni)
Torsdag kl. 18-19
Bøgebjerghallen
Sommerdans (maj+juni)
Mandag kl. 16-17
Bøgebjerghallen
Spinning (-juli)
Tjek tider på halbooking
Bøgebjerghallen
Pensionistforeningen:
Banko
Onsdag kl. 19.00
Bøgebjerghallen
Gåtur
Onsdag kl. 9.30
Mødested Abildhuset
Krolf v/Abildhuset
Tirsdag kl. 14.00-16.30
Torsdag kl. 14.00-16.30
Søndag kl. 10-12
Fjellebroen Sejlklub
Sejllads (-juli)
Tirsdag kl. 17.30-20.00
Fjellebroen Havn - Klubhuset

