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Sommerferie - måske er den slut, eller måske er
den først lige begyndt. Hvem ved?
Sæsonstart
Men én ting ved vi, og det er, at sæsonen 20172018 i Bøgebjerg IF så småt er ved at starte op.
Alle arbejder hårdt, for at nye såvel som gamle
medlemmer af Bøgebjerg IF skal have noget at
glæde sig til.
Der er de velkendte sportsgrene, der stadigvæk
huserer, måske med et par nye ansigter som
trænere, men der arbejdes også hårdt på nye
tiltag i den kommende sæson.
Der arbejdes især på tiltag for børnene,
famileidræt, E-sport og meget andet.
Så Bøgebjerg IF håber, der bliver noget for
enhver smag.
Se alle opstartstider i bladet her eller på
Bøgebjerg IF´s hjemmeside
www.boegebjerg-if.dk
Husk - det er også på hjemmesiden, du kan
se, hvordan du bliver oprettet som medlem, og
hvordan du får betalt dit kontingent til tiden.
Hvis der alligevel skulle opstå problemer, er
Helle Clausen altid behjælpelig med vejledning.
Du finder Helles kontaktoplysninger i bjælken
med idrætsgrene (gymnastik), gå derefter ind
under udvalg.
Bøgebjergfest
Når bladet lander i jeres postkasse, er det efter
en forhåbentlig veloverstået Bøgebjergfest, som
er afholdt den 18-19/august 2017.
Vi håber i den forbindelse, at I har haft nogle
rigtig gode dage.

I samarbejde med Bøgebjerghallens bestyrelse
og Bøgebjerg IF glæder vi os til at byde
velkommen til årets musikere, nemlig Posten,
Piloten og Pianisten. De er jo kendt for at kunne
sætte gang i en fest og spille god dansemusik,
der kan få gæsterne på dansegulvet.
Vi ser frem til denne fest, og håber I alle vil
dele aftenen sammen med gode venner, naboer,
firmaforbindelser eller hvem I nu kan finde på
at tage med.
Alle er velkommen.
Bierfest
Men med to gode fester i efteråret skal vi jo ikke
glemme, at der i foråret har ligget en Bierfest,
som har samlet mange folk til huse.
Derfor er Bøgebjerg IF og Bøgebjerghallens
bestyrelse glade for at kunne informere om, at
der igen de næste 3 år er en Bierfest i Vester
Aaby på samme tid og samme sted - nemlig
Skærtorsdag i Bøgebjerghallen.
Vi glæder os til at se jer!
Generalforsamling
Efteråret
byder
også
på
den
vanlige
Generalforsamling.
Den finder sted den 6. november 2017 kl. 19.00
i Bøgebjerghallens cafeteria.
Se for yderligere information i bladet.
Vi glæder os til et aktivt efterår med alle
medlemmerne.
Vel Mødt
Formand
Rikke Sørensen

Danmark Dejligst
Efter Bøgebjergfesten er det muligt at
komme med til gratis koncert på pladsen bag
Bøgebjergskolen og Bøgebjerghallen.
Her er det muligt både at høre kendte og lokale
musikere spille GRATIS til glæde for alle.
Forhåbentlig bliver dette en dejlig dag, som kan
gentages år efter år.
Se programmet for Danmark Dejligst Vester Åby
i bladet.
Egnsfesten
Næste fest, som Bøgebjerg IF ser frem til, er
EGNSFESTEN, som i år er den 28. oktober 2017.
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Bøgebjergskolen, Bøgebjerg &
Brahetrolleborg Børnehaver
Juni måned sluttede med 2 store begivenheder:
Først var vi alle sammen på en fantastisk
lejrskole til Langeland. Vi var ca. 160 afsted.
I år havde vi fastlagt nogle aktiviteter på
forhånd. 4. – 6. klasserne var på et spændende
besøg på Middelaldercenteret på Lolland.
Indskolingen og børnehavebørnene havde
indianertema og lavede mange spændende
indianerting.
Det handlede også om, hvordan man skal
behandle hinanden (regel nr. 1).
Vi havde besøg af indianeren Magic Heart.
Om torsdagen var indskolingen på tur til
Sydlangeland.
3 gode dage blev afsluttet med fællesspisning
for alle – inklusive de forældre, der tog den
lange tur til Langeland for at hente deres børn.
Den 22. juni holdt vi reception og afslutning for
Jørn, der er gået på pension.
Og her først i august har vi så sagt goddag til
vores nye skoleleder Jes, som så småt er ved at
starte op og blive sat ind i alle de ting, han har
brug for at vide.
Vi glæder os rigtig meget til samarbejdet.
Kommunal madordning
Fra 1. august er Bøgebjerg Børnehave også
omfattet af kommunal madordning, ligesom
Brahetrolleborg Børnehave har været det i 2 år.

Vores erfaring indtil nu er, at det giver rolige
måltider og større lyst til at smage forskellige
ting.
Vi er ved at gøre skolekøkkenet klar til, at Mette
med flere kan tilberede al den mad, der skal
bruges, så vi har investeret i industriovn og
industriopvaskemaskine.
På et senere tidspunkt arbejder vi på, at der
skal kunne gives et tilbud om, at skolebørnene
også kan købe et måltid mad.
De 2 børnehaver
(Bøgebjerg og Brahetrolleborg) har startet en
ny fælles tilværelse.
Brahetrolleborg – børnene afleveres som
normalt i Brahetrolleborg Børnehave og køres
tilbage dertil kl. 14.45.
Vi har øvet os i det hen over sommeren, og fra
1. august kører bussen fra Brahetrolleborg kl.
8.30 og er tilbage igen kl. 15.
Indtil videre har børnene klaret det i så fin
stil, at alle vores bekymringer om det nu var
en god ide med sådan en kørselsordning, er
gjort fuldstændig til skamme – i hvert fald hvad
børnene angår.
De ser ud til at stortrives!
Den samlede børnehave starter med 50 børn,
og vi glæder os til alt det spændende, vi skal
have gang i:
Skovdage, svømmedage, musikfestival og en
masse helt almindelige rolige og glade dage!
Mange hilsner fra alle i
Bøgebjerg Børnehus + Gunild Hansen
På billedet til venstre er Mette i køkkenet sammen
med nogle børnehavebørn.
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Ny skoleleder
på
Bøgebjergskolen
Jes
Fechtenburg

Jeg tiltræder officielt i mit nye job som skoleleder
på Bøgebjergskolen tirsdag 1. august. Men de
fleste forældre og børn vil formentlig først se
mig ved den officielle skolestart mandag 14.
august, hvor det nye skoleår går i gang.
Men jeg starter op på skolen 1. august og vil
være rundt og hilse på i børnehaven og starte
op med at lære Bøgebjergskolen at kende, så I
er velkomne til at komme forbi kontoret og hilse
på, hvis I har et ærinde på skolen.
Her kommer en kort præsentation af mig:
Jeg hedder Jes Fechtenburg er 54 år og bor i
Over-Holluf i udkanten af Odense.
Jeg er gift med Randi og vi har 2 børn på 18 og
23 år.
Jeg er en meget aktiv mand, som elsker at rejse
med familien og er tosset med spil og alle former
for sport.
Jeg prøver også selv at få tid til at dyrke mange
forskellige sportsgrene primært fodbold, men
også volleyball, beachvolley og løb, og jeg har
også tidligere cyklet meget.
Jeg nyder også at komme ud i naturen og fiske
og tage en tur i vores kajak.
Jeg er uddannet lærer i 1990 og har været
afdelingsleder, vice- og skoleleder siden 1997
på både små og store skoler.
Jeg var skoleleder på Gudbjerg Skole i Svendborg
Kommune fra 2004 til 2011, hvor skolen blev
lukket som selvstændig skole.
Men det er dette igen at blive skoleleder på en
lille skole, der har fået mig til at søge til Vester
Aaby.
Jeg tænker, at det er en fantastisk mulighed for
mig igen at stå i spidsen for en lille landsbyskole,
og i samarbejde med børn, forældre og ikke
mindst et dygtigt personale, at få lavet en skole
hele lokalområdet bakker op omkring og er
stolte af.
En stor fordel, i forhold til skolen i Gudbjerg, er,
at der er en børnehave på matriklen.
Dette at kunne lave et sammenhængende forløb
fra børnehave til skole, er et stort aktiv på
Bøgebjergskolen.

Det glæder jeg mig utrolig meget til at arbejde
med og håber på, at alle i lokalsamfundet
vil hjælpe med til. Jeg har allerede nu en
fornemmelse af, at der er en masse energi og
en masse ildsjæle i området, og at vi sammen
kan få skabt et fantastisk sted, hvor skolen kan
være omdrejningspunktet.
Fra en pensioneret skoleleder:
Det er med en underlig følelse at skulle skrive
et indlæg til Bøgebladet, da jeg ikke er aktiv
skoleleder af Bøgebjergskolen længere.
Jeg ser tilbage med stor taknemmelighed over
den fantastiske tid jeg har haft, og ikke mindst
den flotte reception/ afslutning, der var for mig
inden sommerferien.
Jeg vil endnu engang takke alle rigtig
mange gange for en fantastisk tid i Vester
Aaby på Bøgebjergskolen med engagerede
medarbejdere, forældre og elever.
Det vil altid for mig være den optimale måde at
slutte et skoleliv på, at se og fornemme at meget
af det, man har arbejdet med, er lykkedes.
Jeg er sikker på, at Bøgebjergskolen stadig har en
fremtid både som skole og som børnehave, hvis
engagement og nytænkning stadig udfordres.
Der er en stor mængde af ressourcer, der hele
tiden skal bruges for at gøre en forskel.
Der er mange tilbud til forældre i kommunen,
men Bøgebjergskolen har muligheden for at
gøre en forskel.
Jeg er sikker på, at medarbejderne og den nye
ledelse vil være i stand til det.
Jeg vil glæde mig til at følge den videre fortælling
fra sidelinjen og fra spinnecyklen.
Mvh Jørn
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Volley og Skumtennis
Denne gang skal nyt fra volley næsten
udelukkende handle om DGI Landsstævnet
2017 i Aalborg.
For dem der ikke ved det, er det Danmarks
største idrætsfestival, som afholdes hvert
fjerde år, og Bøgebjerg IF´s Volley afdeling har
traditionelt deltaget i denne super begivenhed
helt tilbage fra 1998.
Også denne gang var vi med, hele 13 beach
volley spillere tog af sted.
Det var dog med lidt bange anelser, for
metrologerne havde jo spået regn, ja nærmest
skybrud, og det er jo ikke lige sagen, når der
skal spilles volley i sandet under åben himmel.
Men heldigvis viste det sig ikke at holde helt
stik, nuvel der kom regn, men mest om aftenen.
På de to kampdage var der næsten ingen regn
den ene dag, og fuld sol den anden, så det var
super heldigt.
Sportsligt stillede vi op i tre rækker:
herre 3, mix 3 og dame 2, og det gik ret godt.
I al beskedenhed vandt vi herre rækken og havde
flere af mix holdene i toppen af ranglisten.
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Men det vigtigste ved disse landsstævner er
faktisk det sociale, og her er der ikke mange
klubber der kan følge os!
En dejlig tur med telt og camping-hygge,
koncerter og opvisninger, gå- og cykelture,
restaurant- og værtshusbesøg.
Ja, jeg kunne blive ved, og alt dette sammen
med en masse andre glade idrætsudøvere og
tilskuere.
Alle burde prøve et Landstævne mindst én gang
i deres liv.
Næste Landsstævne afholdes i Svendborg i
2021, så det vil være en rigtig god mulighed for
at afprøve dette.
Til sidst skal jeg lige minde om, at vi starter
indendørstræningen den 5. september kl. 1820, dette gælder også skumtennis.
Vi har årsmøde den 10. oktober kl. 20.15 i hallen
med laksemadder, som vi plejer. 
MVH og god Indian sommer
Bøgebjerg Volley

Badminton

Badmintonsæsonen 2017/2018 starter
mandag den 4. september.

Der er træning mandag og onsdag.
Se oplysninger om træningstider og trænere
på hjemmesiden: www.boegebjerg-if.dk
Kontakt Kurt Jensen - tlf. 26 22 69 10 eller
Susanne Schmidt Jensen - tlf. 30 54 13 16
(helst efter kl. 17) for tilmelding og reservation af baner.
Spillere, som havde bane i sidste sæson, har
fortrinsret til samme bane i den kommende
sæson.

Nyt		

Nyt		

Nyt

Som noget nyt er der åben træning for alle
ungdomsspillere fra U17 og op, motionister
og seniorer på onsdage fra kl. 20.00 – 22.00.
Man møder bare op og bliver sat på hold ud
fra de spillere, der deltager den aktuelle aften - og holdene bliver ændret nogle gange i
løbet af de 2 timer.
Det er også muligt at deltage f.eks. 1 eller
1 ½ time, og man kan variere sin deltagelse
fra gang til gang.
Betaler man kontingent for at spille badminton på andre tidspunkter eller har Multikontingent, koster træningen om onsdagen ikke
ekstra – bortset fra 20 kr. pr. gang man deltager til dækning af bolde.
For spillere, der ”kun” ønsker at spille om
onsdagen fra kl. 20.00 er kontingentet 850
kr. for hele sæsonen + betaling for bolde 20
kr. pr. gang.
Betaling af kontingent sker inden sæsonstart
via www.halbooking.dk.
Se yderligere oplysninger om kontingenter
m.v. på hjemmesiden.
I er også velkomne til at kontakte os, hvis I
har spørgsmål.
Vi håber at se rigtig mange til badminton i
Bøgebjerghallen i den kommende sæson.
Sportslig sommerhilsen
Kurt og Susanne
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Legepladsen på Præstegårdsvej.
I Bøgebladet fra februar skrev Lokalrådet,
at vi havde ansøgt om ca. 60.000 kr. til flere
legeredskaber til de mindste på legepladsen på
Præstegårdsvej.
Vi fik bevilget 20.000 kr., og i samarbejde med
Dagplejen har vi udvalgt redskaber fra Kompan.
Efter et møde med Lisbeth Østergård fra FMK
fik vi os snakket frem til en væsentlig større
bevilling, nemlig godt 116.000 kr. til 7 nye
redskaber med både motoriske og logiske
udfordringer.
Her indgik frivillighedstimer som et stort plus,
og vi skulle gå med til selv at fjerne det farlige
stativ på Skadegårdsvej.
Det ville blive fjernet under alle omstændigheder,
og ikke erstattet af et nyt.
Gyngen bliver dog stående.
Når dette blad er på gaden, skulle de nye
redskaber gerne være på plads, eller lige ved at
være det.
Så kom med små børn eller børnebørn og besøg
pladsen.
Billedet herunder er fra mødet med Lisbeth Østergård
fra Faaborg-Midtfyn Kommune (FMK).
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Kort over stisystemer.
Kaffeklubben, som arbejder med kort over
stisystemer i vores område, er atter gået i gang
med arbejdet.
Gruppen er blevet udvidet med et par stykker,
og det er dejligt at se flere frivillige gå ind i
arbejdet.
Der står et pengebeløb på 9000 kr. klar til
udgivelse af en folder eller anden publikation.
Bredbånd.
Efter en borgerhenvendelse fra Bøgebjergvej
angående dårlig bredbåndsforbindelse har
vi haft kontaktet kommunen v. Strategisk
Udviklingskonsulent Thomas Røddike Konradsen.
Vi aftalte med ham, at vi modtager
tilbagemeldinger fra områder med dårlig
dækning, og indberetter dem samlet til FMK, så
de kan danne sig et overblik.
Så har DU dårlig dækning, så meld tilbage
til Lokalrådet lokal@vesteraabymail.dk eller
Connie 2241 5928

Nu arbejdes der med at finde en passende
placering af hjertestarteren i Nab området.
Foreningen vil i løbet af november 2017 afholde
kursus i FØRSTEHJÆLP, således at vi altid er
parat til at yde den rigtige førstehjælp, når der
er behov for det.
ALLE er meget velkomne til at tilmelde sig hos
sekretær, Alice Pedersen:
aase-alice@mail.dk samt tlf 24241606.
Hjertestarterforeninger i vores nærområde
er meget velkomne til at tilmelde sig
FØRSTEHJÆLPSKURSERNE.
Det er såvel 1. gangs – som opfølgende FØRSTEHJÆLPSKURSUS, der vil blive tilbudt.
Vi håber, at mange har lyst til at komme på
kursus!
Hjertestarterforeningen har haft et rigtig godt
forår.
Medlemstallet stiger fortsat, og der er en
fornuftig økonomi i foreningen.
Derudover har der løbende været søgt forskellige
fonde til bl.a. at kunne sætte en hjertestarter op
i Nab området.
En glædelig nyhed om fondsmidler løb i maj
måned, ind hos vores utrættelig fundraiser,
Birthe Tommerup.

DU KAN OGSÅ REDDE LIV!
Fornyelse af medlemskort for 2017 er stadig en
mulighed.
Mange medlemmer gør foreningen stærk!
Medlemskontingent for 2017:
Enlige: 100,-kr. /år.
Par/husstand: 150,-kr. /år.
Indbetaling: 0828-0003330001 konto i bank.
Mobilpay tlf: 24271851 eller man kontakter
kasserer: Pia Kristensen.
For yderligere oplysninger, kontakt gerne
formand Merete H. Pedersen – 22734904
eller øvrige best medl.:
Anders Hansen V. Aaby og
Morten Laursen Aastrup
God sommer til alle
Merete H. Pedersen

Billedet er fra den 8. juni hvor foreningen
modtog – præsenteret ved Birthe og Merete –
det store beløb på 26.000 kr. fra Fiona Fond, på
Odense Rådhus.
Mange tak for din store indsats Birthe.
Hjertestarterforeningen siger mange tak for
beløbet.
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Gymnastik og Indoor Cycling
YOGA OG ÅNDEDRÆTS/VEJRTRÆKNINGSHOLD
Lone Granhøj, som de sidste par år har haft et
yoga hold på skolen, starter til september op
med et nyt hold som hedder:
Åndedræt / teknik- afspænding
Holdet vil være i skolens gymnastiksal mandag
kl. 17.30-18.30 med opstart den 14. august.

MUSKEL CIRKELTRÆNING
PowerLine - eller Line Rasmussen, som hun jo
også hedder - torsdag den 24. august starter
det populære hold op igen i hallen kl. 18.0019.00.

Lone fortæller om holdet: ”Du lærer dit åndedræt
at kende og at trække vejret frit. Vi trækker
vejret 12 - 16 gange i min. Det sørger for ilt
(oxygen) til alle kroppens celler, samt afgifter
den (udskiller affaldsstoffer) og flytter vores
livsenergi (chi, Prana) rundt i kroppen. Ved at
deltage på dette hold, lærer du at normalisere
stressniveauerne, det beroliger nervesystemet.
Vi slutter af med at afspænde krop og sind.”

Der findes muskler, man slet ikke vidste man
havde, og ømme arme eller ben er ikke et
særsyn.
Men man kan være med på lige præcist det
niveau, man kan og vil.

Du skal selv medbringe måtte, tæppe og pude.
Vi har nogle enkelte måtter, man som helt ny
kan låne, hvis man ikke selv har en måtte.

Hun garanterer sved på panden, og en god og
hård muskeltræning.

Både unge som lidt ældre kan sagtens være
med.
I sidste sæson var de deltagende fra midt
20´erne til starten af 70´erne.

Kontingent for dette hold vil blive 250 kr., og
i første omgang kører dette hold kun til midt i
december, så ser vi på, om tilslutningen er stor
nok til, at holdet kan fortsætte.
For yderligere info kontakt Lone Granhøj El
Imam på telefon 24262860/62612024
YOGA
Mandag den 14. august starter Lones alm. Yoga
hold også op i skolens gymnastiksal kl. 18.3020.00, medbring gerne måtte samt evt. kile.
Kontingent for alm. Yoga vil koste 700 kr. for
helsæson (midt august til og med april).
Fælles for begge Lones hold gælder det, at der
er 3 gratis prøvetimer, inden der skal betales
kontingent, så kom ned i skolens gymnastiksal
og prøv at deltage.
Begge hold er selvfølgelig både for mænd og
kvinder.

Til denne sæson har hun fundet helt
nye træningsredskaber, f.eks. et kæmpe
lastvognshjul som ”bare” skal flyttes lidt rundt
i hallen.
Like hendes gruppe på facebook, så kan du hele
tiden følge med.
På Lines hold er de første 3 gange gratis
prøvetimer, derefter skal der betales kontingent
som er 400 kr. pr. halvsæson.
INDOOR CYCLING
Vi cykler stadig flere gange om ugen.
Se dage og tider på halbooking eller like os på
facebook: ”Bøgebjerg IF Indoor-cycling” så kan
du følge med via denne gruppe.
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DANS MED SIMONE
Simone Biilmann vil igen i denne sæson danse
med de unge mennesker.
Mandag eftermiddag i skolens gymnastiksal kl.
16.00 - 17.00 vil hun danse street, hip hop og
andre dansestile med børn fra. 3. - 7. klasse.
Sidste sæson dansede 18 piger og drenge, så de
fik røde kinder, og de hyggede sig meget, mens
der blev øvet koreografi og svære dansemoves.
Opstart mandag den 4. september.

Så den ene gang spilles der måske basketbold
og næste gang løbes der stafet og laves
styrketræning med de store børn.
Mens de små måske hopper og slår kolbøtter for
så ugen efter at danse og lave boldøvelser med
mor eller far.
Det koster kun 100 kr. pr. barn i alderen 1½ - 10
år pr. halvsæson.
Mor, far eller andre voksne er gratis.
De første 3 gange er gratis prøvetimer, så kom
op i hallen og vær med.

På Simones hold er de første 3 gange gratis
prøvetimer og først derefter skal der betales
kontingent.
Kontingent pr. halvsæson er 300 kr.

Jo flere vi er, jo sjovere bliver det!

FAMILIESPORT
Helle Clausen og Mette Gerber er initiativtagerne
til dette nye hold i Bøgebjerghallen.

HERRE SENIOR GYMNASTIK
Ejner Christoffersen er igen i år at finde i
skolens gymnastiksal torsdag aften kl. 19.3021.00, hvor han sammen med lokalområdets
seje mænd laver herre gymnastik.

Vi starter op tirsdag den 12. september kl.
16.00-17.00
Konceptet er enkelt og ligetil:
Bevægelse, motion og leg sammen med
mor og far!
Du kan som forældre tage dine børn med i hallen
hver tirsdag eftermiddag til en times motion.
Vi inddeler hallen i 3 grupper.
* Gruppe 1 er for de små børn (2-4 år ca.)
* Gruppe 2 er for de mellemste børn
(5-6 år til og med 0. klasse)
* Gruppe 3 er for de store børn
(1. klasse til og 4. klasse)

Mere info følger, hold øje med flyers i dagplejen,
i børnehaven eller i dit barns skoletaske.

I år vil der være nye redskaber, blandt andet
store balance bolde, som der kan trænes mange
forskellige muskelgrupper på.
Opstart 21. september, kontingentet er 500 kr.
for helsæson (september til og med marts).
På Ejners herre gymnastikhold er der ligeledes
3 gratis prøvetimer, inden der skal betales
kontingent.

Hver gruppe får deres egen træner/egne trænere
som så fra gang til gang planlægger nye sjove
lege.
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Vester Aaby - Pejrup - Aastrup Pensionistforening
Efterårets arrangementer:

Faste aktiviteter:

Tirsdag den 10. oktober 2017 kl. 14
Bankospil i Abildhuset

Den første mandag i måneden er der sang i
Abildhuset fra kl. 19-21.
Så har I lyst til at være med, så er I meget
velkommen

Tirsdag den 24. oktober 2017 kl. 14
Film fra Nepal v/Henning Dam
Tirsdag den 7. november 2017 kl. 14
Film fra Aastrup og Nakkebølle
Tirsdag den 21. november 2017 kl. 12.30
Smørrebrød (Bestil eller I har selv med)
Øl og vand kan købes.
Derefter spilles der banko i Abildhuset
Lørdag den 25. november 2017
Tysklandstur. Planen er at køre ned og handle
og spise middag et sted på vejen. Vi kører med
Palles busser. Nærmere info senere. Det bliver
til en pris af 100 kr. pr. næse.
Fredag den 8. december 2017 kl. 14
Juleafslutning i Ø. Skerninge Forsamlingshus.
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Hver onsdag er der gåture
med start fra Abildhuset kl. 9.30
Hver onsdag er der cykeltur
med start fra Strandvejen 17 kl. 9.30
Hver onsdag er der banko spil i Bøgebjerghallen
fra kl. 19.
Husk en kop til kaffe – alle er velkommen
Hver tirsdag og torsdag spilles der krolf
fra kl. 14.00 og ligeledes søndag kl. 10.
Alle er velkommen!
Formand
Ole Simonsen

Senioridræt

Idræt er en af årsagerne til, at vi lever
længere.
Motion forbygger en række af sygdomme i
hjerte, knogler, stofskifte, muskler, led og i
visse tilfælde kræft.

Forskning viser, at idræt kan give lige så stor
effekt som medicinsk behandling – og i visse
tilfælde mere effektivt.
Bevæger du dig sammen med andre, vinder
du også en social gevinst!
Så - kom op af lænestolen – og mød op i
Bøgebjerghallen hver torsdag kl. 9.
Sæsonen for Senioridræt starter:
TORSDAG D. 7. SEPTEMBER
KL. 9.00 – 10.30
Undervisningen består af fælles opvarmning,
styrketræning, enkelte øvelser i hjernegymnastik samt ca. ½ times boldspil efter
eget valg.

Mulighederne kan fx være badminton,
skumtennis, bordtennis, bowls, tæppecurling,
hockey og ringo eller forskellige lege og
øvelser, som vi finder på hen ad vejen.
Prisen for en sæson, som strækker sig over
8 måneder, er 300 kr., som betales over
halbooking.
Efter aktiviteterne er der mulighed for at
slutte af i cafeteriet med en kop kaffe og en
ostemad.
Prisen for dette er 15 kr., som betales til Stig
efter træningen.
Alle over 50 år – med eller uden skavanker –
kan deltage, idet man selv afgør, hvor meget
man vil presse sig selv og hvor meget man
kan klare!
Birgitte, Stig, Flemming og Hanne
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Aastrup
Forsamlingshus
I midten af marts var der generalforsamling i
Aastrup Forsamlingshus.
Der skulle bl.a. vælges bestyrelse for det
følgende år.
På valg var Tonny Sørensen, Ruth Linnebjerg og
Jonna Juel, som alle blev genvalgt.
Bestyrelsen består herefter af:
• Jørgen Clausen - Formand
• Grethe Pedersen - Næstformand
• Tonny Sørensen - Kasserer
• Jytte Clausen - Sekretær
• Ruth Linnebjerg
• Jonna Juel
• Egon Pedersen
Efter en sommerpause er vi klar med efterårets
program, som byder på disse arrangementer:
Mandag den 4. september 2017 er der
spillegilde - som altid er det kl. 19.30.
Der spilles om 30 kødpakker, 2 x 1/4 gris og 2
gavekort til ost.
Fredag den 22. september 2017 er der
fællesspisning kl. 18.30.
Menuen består af oksesteg, dessert og kaffe.
Tilmelding kan ske hos
Jørgen Clausen på tlf. 6261 6809 eller
Tonny Sørensen på tlf. 4011 4331.
Mandag den 2. oktober 2017 er der igen
spillegilde kl. 19.30.
Der spilles om 30 kødpakker og 2 gavekort til
ost.
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Søndag den 22. oktober 2017 er der
loppemarked kl. 10.00. Entre 10 kr.
Effekter indsamles i uge 42, ring til:
Jytte Clausen på tlf. 2277 2925,
Ruth Linnebjerg på tlf. 2169 7861 eller
Tonny Sørensen på tlf. 4011 4331,
hvis du har ting, du vil give til loppemarkedet.
Overskuddet fra loppemarkedet går til driften af
forsamlingshuset.
Mandag den 6. november 2017 er der igen
spillegilde kl. 19.30.
Der spilles om 30 kødpakker og 2 gavekort til
ost.
Fredag den 17. november 2017 er der
fællesspisning kl. 18.30.
Menuen endnu ikke fastlagt.
Tilmelding kan ske hos
Jørgen Clausen på tlf. 6261 6809 eller
Tonny Sørensen på tlf. 4011 4331.
Er du interesseret i at leje forsamlingshuset til et
arrangement, kan du kontakte Tonny Sørensen
på tlf. 4011 4331.
Støt vores lille by og sognets samlingssted
ved at være medlem og ved at deltage i vores
planlagte arrangementer.
Alle er hjertelig velkommen, og bestyrelsen
modtager gerne ideer til nye tiltag.

EGNSFESTEN
Kære beboere i Pejrup, Vester Aaby og Aastrup.
Egnsfest afholdes i 2017

lørdag den 28. oktober

i Bøgebjerghallen, hvor Posten,
Pianisten kommer og spiller.

Piloten

&

Festen starter Kl. 19.00 og slutter kl. 01.00
(dørene åbnes kl. 18.00)
I år vil prisen på billetten stige efter 1. oktober,
så det er muligt at spare penge ved at købe
billetten i god tid.
Billetpris fra 15. august - 1. oktober:		
200 kr.
Billetpris fra 2. oktober - 27. oktober:		
275 kr.
Billetpris i døren lørdag den 28. oktober,
sælges efter kl. 21.00
150 kr.
Billetterne kan købes hos:
- Dagli’ Brugsen Vester Aaby
- Bøgebjerghallens cafeteria v/Stig og Birgitte
- Mette Gerber, Nørrevænget 6, Vester Aaby
I år kan der først laves bordreservation fra
tirsdag d. 17. oktober til og med tirsdag d. 24.
oktober, så meld ind så sent som muligt, så du
ikke skal rette i antal flere gange.
Kontakt Mette Gerber på 61790076 i weekenden
kl. 15.00-21.00 og hverdage fra kl. 18.00-21.00
eller send en sms med dit navn, antal samt

billetnumre på alle de personer, man bestiller
plads til.
Bemærk: i år skal alle billetnumre oplyses
ved bordreservation!
Får du ikke bestilt bord inden tirsdag d. 24.
oktober, kan du møde op i hallen lørdag d. 28.
oktober i tidsrummet 10.00 -12.00 og reservere
bord ved Mette Gerber eller Ole Rasmussen.
Ellers åbner dørene jo kl. 18.00, så i værste fald
må du komme tidligt til festen og så reservere
stole der.

Kandidater til ”Årets V.Å.P’er”

For 9. gang vil vi gerne hylde en af de lokale
ildsjæle, der lægger en masse kræfter i
lokalområdet.
Titlen går som bekendt til en person i
lokalområdet, som yder/har ydet frivilligt,
ulønnet arbejde, og som fortjener et ekstra
skulderklap for sin indsats.
Sidste år gik prisen til Ole Simonsen, for hans
arbejde i bl.a. pensionistforeningen, BANKO.
Kom med dit begrundede forslag til dette års
V.Å.P’er enten i postkassen eller pr. mail til:
- Torkil Jensen, Præstegårdsvej 11, Vester Aaby
toje@km.dk
- Lars Bo Biilmann, Skadegårdsparken 11,
Vester Aaby
albiilmann@gmail.com
Venlig hilsen
Egnsfestudvalget
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Fællesspisning i
Bøgebjerghallens Cafeteria
Vi genoptager fællesspisningen
hver den første torsdag i måneden
kl. 17.30 – 19.00
Stig og Birgitte laver god mad, som de plejer.

Pris: Voksne 60 kr.
Børn 25 kr.

Menu
7. september:
Pulled pork m. tilbehør + salatbar
5. oktober:
Skinke med flødekartofler + salatbar
2. november:
Flæskesteg m. kartofler, rødkål, sovs
+ salatbar
Billetterne købes på halbooking eller hos Stig
i hallen - hold øje med infoskærmene i Hallen,
Brugsen og Skolen.
Vel mødt.

DIMSERIET
Kom og vær med til kreativ hygge eller
bare drik en kop kaffe.
Der er mulighed for at lave decoupage,
maleri, mosaik eller bare en snak om løst
og fast.
Tag dit kreative håndarbejde/håndværk
med og vis os, hvad du sysler med.
Vi mødes hver onsdag kl. 9-14 på Bøgebjergskolen i Dimseriet.
Pris pr. gang 20 kr. + materialer.
Der er altid kaffe på kanden.
Du er altid velkommen til at kontake mig:
Mobil 27204104 eller
Mail: sanneschnell64@gmail.com.
Jeg og de andre brugere i cafeen glæder
os til at byde dig velkommen.
Kærlig hilsen
Susanne Schnell
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Dagli’ Brugsen informerer
Her i Dagli’ Brugsen Vester Aaby går det
rigtig godt.
Vi kunne godt tænke os meget mere sommer,
så vi kunne sælge noget mere grill mad.
Vi har fået rigtig godt gang i vores slush ice,
kaffe 2 go og smurt rundstykke.
Som I sikkert har lagt mærke til, har der
desværre været en del udskiftning af de unge
medarbejdere:
 nogle af dem bliver 18 år
 nogle tager på efterskole
 nogle starter på uddannelse

I efteråret har vi følgende arrangementer:
Fredag den 6. oktober 2017 kl. 16-18
Smag på Dagli’ Brugsen
Fredag den 3. november 2017 kl. 20.59
J-Dag i Dagli’ Brugsen Vester Aaby
Uddeler
Jan Foged Sørensen

Der kommer nogle nye unge medarbejdere,
så kom ind og sig goddag til de unge
efterhånden som de starter.
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Vester Aaby Sogns Folkemindesamling

B 1382

Foto fra 1929
Postkort 5 partier fra Vester Aaby: Pilegaard,
Præstegårdsvej, Rolighedsvej, Strandvejen.
Vester Aaby Sogns Folkemindesamling deltager
- i samarbejde med flere andre foreninger - i
Luther dagene fredag den 8. og lørdag den 9.
september.
Vi bidrager med en
lille udstilling omkring
kirken i fællesrummet
i Abildhuset.
Både fredag og lørdag
bliver der en rundvisning på kirkegården
af gravstene over
nogle af de personer,
der har betydet noget
for vort område.
Den ene var:
Lars Peder
Kragegaard
født 1879
stationsforstander
i Valby.
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Han havde i sin
fritid kunstneriske
evner og lavede de
2 hvide gravstene
som minde efter
sin
far
Rasmus
Kragegaard og sin
stedmor Dorthea.
Han egen mor døde
i barselseng i 1881.
Der henvises tillige
til
det
samlede
program for begge
dage, som kan ses
i dette blad.
På bestyrelsens 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

KIRKEBLAD
HØST 2017

VESTER AABY KIRKE

AASTRUP KIRKE

Højskoleeftermiddage

Et træ, der (næsten) vokser ind i himlen

Luthermesse
- Læs mere inde i bladet

Midt i præstegårdshaven i Vester Aaby står dette imponerende træ med det lige så
imponerende latinske navn: ”Sequoiadendron giganteum”. Reformatoren Martin
Luther kæmpede blandt andet for at modersmålet skulle erstatte latin i gudstjenesten,
så lad os ile med at kalde dette træ for ”Californisk Kæmpetræ” eller ”Mammuttræ.”
Det står her på forsiden af kirkebladet som pejlemærke for alle de spændende ting,
der sker i Kirkens Døgn 8. – 9. september, og der vil blive fortalt om træet ved
havevandringen i præstegårdshaven. Se mere om dette og om meget andet inde i
bladet.

Luthermesse
Reformationsåret har inspireret til mange forskellige aktiviteter
rundt omkring i hele landet.
Hos vores ”naboer” i Svendborg Provsti har man lavet en
Luthermesse. Det er organist og komponist Povl Chr. Balslev,
der med inspiration i gudstjenesten som den foregik på Luthers
tid i begyndelsen af 1500-tallet, har nykomponeret musik til
gudstjenestens led og skrevet nye salmemelodier.
Salmer af Luther er samtidig blevet nyoversat af lokale
salmedigtere. Messen har været opført 4 gange i Svendborg
Provsti, og nu har vi fået lov til at ”låne” den Søndag den 12.
november kl. 16.00.
Men der skal jo være folk til at synge for. Det klarede man i
Svendborg ved at oprette et ”lejlighedskor” ledet af organist og
pianist Ida Hovalt. Sådan vil vi også gøre her. Der arrangeres
to prøveaftner onsdag den 1. og onsdag den 8. november
fra 19 til 21 i Vester Aaby Kirke, hvor man kan være med
til at lære melodier og korsvar forud for messen. Det kræver
hverken korerfaring eller at man kan læse noder, men er en
god lejlighed til at prøve, om man har lyst til at synge i kor.
Tilmelding til sognepræst Torkil Jensen, toje@km.dk. Her
kan man også få mere at vide, hvis man spørgsmål. Det er
naturligvis ikke en forudsætning for at deltage i messen den
12. november kl.16, at man har været med til at indøve den.
Man kan også bare møde op og opleve dette samspil mellem
fortid og nutid som et bud på fremtidens gudstjeneste.
Efter messen serverer vi et glas vin eller en vand i våbenhuset.

Højskoleeftermiddage – Sydslesvig
Højskoleeftermiddagene
har gennem årene samlet
mange
mennesker
i
konfirmandstuen
onsdag
eftermiddag en gang om
måneden i vinterhalvåret.
Vi er kommet vidt omkring
inden
for
Danmarks
grænser senest til Ærø, som
var temaet sidste vinter.
Nu prøver vi noget nyt: At
overskride landegrænsen.
Ærø var langt op i historien
en del af hertugdømmet
Slesvig, og derfra fik vi ideen til at se nærmere på ”det gamle
land” som det tidligere kaldtes. Der er endnu en gang nok at
tage fat på. Sydslesvig er meget andet end grænsehandel. Vi
lægger for med indledningsforedraget torsdag den 8. november
kl. 14.30. I december mødes vi til jule- adventsmøde den 6.
december kl. 14.30
Man medbringer selv brød og kop, så er der lavet kaffe og the.
Husk: Højskole er for alle!

Minikonfirmander
Sidste år hyggede et hold minikonfirmander sig i kirken
nogle torsdage i efteråret. Det vil vi gerne gentage i år
sammen med Esther Rützou. Tilbuddet henvender sig til 3.
og 4. klassetrin og man er velkommen selvom man deltog
sidste år. Første gang bliver torsdag den 28. september kl.
15.
Tilmelding til sognepræst Torkil Jensen, mail: toje@km.dk
eller tlf. 62 61 64 20.

Konfirmandindskrivning
og –forberedelse
Torsdag den 24. august fra kl. 17 til 19 er der indskrivning af
næste års konfirmander. Det foregår i Vester Aaby Præstegård.
Over et stykke pizza snakker vi om, hvad der skal foregå når
konfirmandforberedelsen starter efter efterårsferien. Har man
spørgsmål inden, eller har man ikke mulighed for at komme
den 24. august, er man naturligvis altid velkommen til at
henvende sig i præstegården.
Der har været mange skoleændringer i de senere år, og det
har haft indflydelse på tidspunktet for undervisningen.
Som det ser ud nu vil der være undervisning for elever fra
Vestermarksskolen og fra to af 7. klasserne fra Øhavsskolen
tirsdag morgen kl. 8 til 9.15 og for de to øvrige klasser på
Øhavsskolen onsdag morgen fra kl. 8 til 9.15. Da eleverne
først fordeles efter skoleårets start kan der desværre ikke siges
noget om, hvilke elever, der skal undervises tirsdag og hvilke
onsdag.

Efterårsmøde
– Luthers betydning i dag
2017 har stået i reformationsjubilæets tegn.
Nu nærmer vi os afslutningen og der er
grund til at spørge, hvad vi skal tage med os
videre til 2018.
Det spørgsmål vil sognepræst Torkil Jensen
prøve at svare på ved Efterårsmødet i Aastrup
Forsamlingshus torsdag den 16. november
kl. 19.30. Her vil Torkil Jensen også fortælle
løst og fast om sine erfaringer med at være
tovholder på reformationsfejringen i Fyens
Stift gennem 2 år.

Kirkens døgn
Dagene 8. – 9. september er på mange kulminationen af
Reformationsfejringen. Her i Vester Aaby og Aastrup er alle
sejl sat til med et program fyldt af aktiviteter for alle aldre. Vi
begynder fredag formiddag den 8. og slutter lørdag aften den
9. september.
Programmet er blevet til i et samarbejde mellem Vester AabyAastrup Menighedsråd, Lokalrådet for Vester Aaby, Aastrup og
Pejrup, Bøgebjerg Idrætsforening, Folkemindesamlingerne i
Vester Aaby og Aastrup samt Holger Pedersen og slagtermester
Morten Steffensen.
Arrangementerne vil foregå i kirker og præstegård samt ikke
mindst i det telt, der i de to dage vil være rejst på Sankt Hans
Pladsen på Svendborgvej.
Program:
Fredag den 8. september:
10.00: Salmemaraton i Aastrup Kirke. Godt 80 mennesker
har året igennem mødtes hver anden fredag i en af Faaborg
Provstis Kirker og har hørt om kirken og sunget en række
salmer fra salmebogen. 8. september er det blevet Aastrup
Kirkes tur. Efter vi har sunget serveres der en kop kaffe eller
the med lidt brød til.

19.00: På dette tidspunkt vil der
være en lille forestilling med
Lutherfortællinger og rollespil i
teltet på Sankt Hanspladsen
20.00: Musikindslag i teltet på Sankt
Hanspladsen
21.00: Fakkeltog til Vester Aaby
Kirke
21.30: Slutter fredagen af med en
kort aftenandagt i Vester Aaby Kirke

Stanley var en farende svend
med tilknytning til Nakkebølle
Sanatorium. Hans gravsted
er i dag sløjfet, men stenen
er bevaret i Mindelunden på
Aastrup Kirkegård.

Lørdag den 9. september:
9.00: Morgenbord i teltet på Sankt Hanspladsen
10.30: Fortælleren Esther Rützou, der
blandt andet vil være kendt som vores
underviser af ”minikonfirmander” har
udarbejdet en fantastisk fortælling
om, hvordan reformationen kom til
Fyn. Den hedder ”Katekismuskuppet”
og hun vil opføre den i teltet på Sankt
Hanspladsen.
Esther Rützou fortæller om ”Katekismuskuppet” lørdag formiddag.

13.30-16.00: For børn og deres forældre – og for alle
andre interesserede - har Bøgebjerg Idrætsforening
arrangeret et ”Reformationsorienteringsløb i
Vester Aaby som man kan deltage i i dette tidsrum.
13.30: Gentager vi kirkegårdsvandringen på
Vester Aaby Kirkegård
14.00-16.00: Udstillingen i Abildhuset og
præstegården er åben igen.
15.00: Vil Thomas Ravn igen lede en havevandring
i Vester Aaby Præstegård
18.00: Her inviteres alle til ”Luthermiddag” i teltet
på Sankt Hanspladsen. Menuen vil slagtermester
Morten Steffensen stå for. I Bøgebladet rundt
om dette kirkeblad kan man læse nærmere om
Luthertræet på Vester Samme dag fik også Cæsius Krohn var præst i tilmelding, priser mm.
Aaby Kirkegård – plan- Aastrup Kirkegård sit Vester Aaby og Aastrup i 50 år.
Undervejs i middagen vil der være musikalske
tet 26. februar 2017.
træ.
Han grundlagde haven og lod
indslag og en bordtale. Luther holdt mange
præstegården bygge.
sådanne taler, hvor han kommenterer dagens
11.30: Kirkegårdsvandring på Aastrup Kirkegård. Der fortælles begivenheder og sætter dem sammen med sine reformatoriske
om kirkegården og om nogle af de mennesker, der ligger tanker. Sognepræst Torkil Jensen vil tage sin Lutherhue på og
begravet der.
forsøge at gøre det samme 500 år efter.
13.30: Kirkegårdsvandring på Vester Aaby Kirkegård. Også 22.00: Afslutning med lysshow.
her fortælles om kirkegården og udvalgte personer.
14.00: Udstilling åbner i Vester Aaby Præstegård og i
Abildhuset over for.
Præstegården fik stor betydning som lokalt ”kulturcentrum”
efter reformationen. Det er centrum for en stor udstilling i
sommer i Den fynske Landsby i Odense. Men vi laver også
en lokal udstilling om Vester Aaby Præstegård og vore kirker.
Den er åben fredag og lørdag fra 14 til16.
15.00: Noget meget specielt for Vester Aaby Præstegård er
den store have, der i sin tid blev anlagt af Sognepræst Cæsius
Krohn omkring 1850. Meget er forsvundet, men der er stadig
meget at se. Menighedsrådsmedlem Thomas Ravn, der er
skovuddannet, vil fortælle om haven og de sjældne træer.
16.30: Også børnene skal høre om Martin Luther og
reformationen. Det vil historiker Pia Sigmund stå for i teltet på
Et af de mest kendte træer i
Sankt Hans Pladsen.
præstegårdshaven er ”Hasseltræet”.

Kirketider høst 2017
			

Vester Aaby

Aastrup

Søndag den

6. august

8.s.e.trin

14.00 Ole Buhl Nielsen

Ingen

Søndag den 13. august

9.s.e.trin

Ingen

14.00 Ole Buhl Nielsen

Søndag den 20. august

10.s.e.trin

10.15

19.00

Søndag den 27. august

11.s.e.trin

Ingen

10.15

Søndag den

3. september 12.s.e.trin

10.15

9.00

Fredag den

8. september		

21.30 musikandagt

Ingen

Søndag den 10. september 13. s.e.trin

Ingen

10.15

Søndag den 17. september 14. s.e.trin

19.00 Ole Buhl Nielsen

Ingen

Søndag den 24. september 15.s.e.trin

14.00 Høst

10.15 Høst

Søndag den

1. oktober

16.s.e.trin

Ingen

10.15

Søndag den

8. oktober

17.s.e.trin

10.15

9.00

Søndag den 15. oktober

18.s.e.trin

Ingen

Søndag den 22. oktober

19.s.e.trin

Søndag den 29. oktober

20.s.e.trin

Søndag den

5. november Allehelgen

14.00 Ole Buhl Nielsen
se dagspresse/hjemmeside

10.30 Festgudstj.

9.00 Festgudstj.

17.00 Andagt

15.00 Andagt

Søndag den 12. november 22.s.e.trin

16.00 Luthermesse

Ingen

Søndag den 19. november 23.s.e.trin

Ingen

10.15

Søndag den 26. november Sidste s. i kirkeåret
Søndag den

3. december 1. søndag i advent

Gudstjenester i Lysbjergparken:
En gang om måneden indbydes der en onsdag eftermiddag
kl. 14.30 til gudstjeneste i Lysbjergparken. Gudstjenesten
holdes for plejecentrets beboere og naboer, men er
naturligvis en åben gudstjeneste. Hver anden måned er
der altergang. Når vi har drukket kaffe, synger vi en halv
times tid efter ”Seniorsangbogen”.
23. august
20. september (altergang)
11. oktober
22. november (altergang)
20. december (altergang)
For udefra kommende deltagere koster kaffebordet kr. 30,00

9.00 Ole Buhl Nielsen
14.00 Juletræ

se dagspresse/hjemmeside
10.15

Ferier og fridage:
Sognepræst Torkil Jensen har ferie fra 14. - 23. oktober
og friweekend 16.-17. september og 25.-26. november.
Embedet passes i ferien af sognepræst Ole Buhl Nielsen,
Brahetrolleborg tlf. 62 65 11 21, mail: obn@km.dk
I dagene 21.-22. oktober passes embedet dog af anden
præst. Se dagspresse og hjemmeside, når tiden nærmer
sig.
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@gmail.com
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

Skt. Hans i Dagplejen.
Dagplejerne og alle vores skønne børn mødtes
i Jettes have - trods støvregn - til en fantastisk
Skt. Hans fest.
Vi startede med boller, gav hønsene salat, fik
gang i bålet. Der blev sunget sang om heksen
og hendes sorte negle, og hun spiser grønne
snegle.
Endelig blev det tid til pølser og brød med
ketchup og remoulade, som er et kæmpe hit hos
børnene.
Billederne på denne side er fra dagplejen holdt Skt.
Hans i Jettes have.

Tusind tak til Dagli’ Brugsen Vester Aaby for at
sponsere pølser og brød, ligeledes juice til vores
Dagplejedag i maj.
Legepladsen på Præstegårdsvej.
Takket være et stort arbejde fra Lokalrådet,
Halldor og Connie, skal legepladsen ved
Abildhuset udvides.
Vi er så heldige at være med på sidelinjen - et
spændende projekt, som vi glæder os rigtig
meget til. E
fter planen skal de nye legeredskaber sættes op
midt/sidst i august.
Det var sidste nyt fra dagplejerne i Vester Aaby.
Helle, Helle, Jette, Lene og Pernille
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Multi-/Skate-banen
Vi er stadigvæk i gang i gruppen med multiog skaterbanen.

Så forhåbentligt er vejret godt til den tid, så
vi kan begynde projektet.

Vi havde håbet på at have byggetilladelsen
fra FMK her i foråret, men den er desværre
ikke kommet endnu.

Vi vil derfor gerne invitere de lokale, og dem
der tidligere har givet udtryk for at ville være
behjælpelige med opsætning af banerne, til
et opstartsmøde.

Kommunen har ikke været opmærksom på,
at banerne skulle ligge i landzonen, så derfor
trækker byggetilladelsen lidt ud.
Vi håber/ har fået lovning på efter et godt
møde med kommunens folk, at den ville være
os i hænde omkring 1. oktober.

Dette møde finder sted
torsdag den 14. september 2017
kl 19.00
i Bøgebjerghallens mødelokale.
Bente, Sanne & Rikke

Har du lyst til at prøve kræfter med sejlsport,
og har du lyst til at lære at sejle, eller bare
have det sjovt i vandet?
Så er Fjellebroen Sejlklub et godt sted at
starte.

De kan altid komme med i en følgebåd eller
være med til at lege sammen med dem der
går i krabbeklub (6-9 år)

Vi tilbyder træning til alle børn i alderen
6-17 år og er der små søskende, er de også
velkommen til at komme og være med.

I kan også kontakte:
juniorleder Claus Jensen tlf. 21643891 eller
træner Henrik Løwe tlf. 51251526
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Vi træner hver tirsdag kl. 17-19.30.

Håndbolden ruller igen
Håndbolden starter atter op igen i Bøgebjerg If,
både seniorhold og børnehold.

De voksne
Herre og dame hold starter træningen start/
midt august, så vi er nok allerede i gang når
dette blad rammer din postkasse.

Børnene
Børnene kommer også til at spille håndbold igen
i år.

Damerne træner tirsdag kl. 20.00-21.30 og
torsdag kl. 19.00-20.30, igen i år med Stig
Fabricius som træner.

U10 træner tirsdag kl. 17.00-18.00

Herrerne træner torsdag kl. 20.30-22.00, her
er der i skrivende stund ingen træner på plads
endnu.

Håndbolden ruller igen i Bøgebjerg IF.

U 6-8 træner torsdag kl. 16.30-17.30.
Mikkel Steffensen og Rikke Sørensen er igen i
år trænere.
Hjælpetrænerne er i skrivende stund midt juli
ikke helt på plads endnu.
Børnene starter træning midt august, så vi
er sikkert begyndt træning, når dette blad
udkommer.

Skulle du gå rundt og tænke, at du gerne
vil starte op til håndbold, så er du mere end
velkommen!
Der er plads til
håndboldspillere.

såvel

nye

som

”gamle”

Vi knokler og sveder til træningen og hygger os
bagefter
Håndboldudvalget

Mette Gerber Jensen
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Bierfest

Bierfest i Bøgebjerg Stadthalle
3 år mere!
Skærtorsdag d. 29. marts 2018 kl. 13.00 - 20.00
går det løs igen.
Arbejdsgruppen bag de populære Bierfester er
allerede i fuld gang med at forberede næste års
Bierfest.
Da tømmermændene havde lagt sig efter sidste
Bierfest skærtorsdag i april i år, gik den nye
arbejdsgruppe i gang med at forhandle den
næste 3 årige kontrakt på plads med Vollstedt
Gruppen, som er det eventbureau, vi har købt
konceptet af.
Nogle gamle kræfter i arbejdsgruppen er
stoppet, og ind er trådt nye frivillige.
Men festerne bliver fortsat, som de plejer at
være, og de næste 3 fester vil fortsat blive
afholdt skærtorsdag kl. 13.00 - 20.00, og der
vil fortsat være masser af kolde fadøl i hanerne.
Jeg vil være den nye tovholder, som gerne
skulle holde styr på alle trådene efter Britt
Christoffersen, som har gjort et stort stykke
arbejde de første 3 år.
Jeg er sikker på, at vi i arbejdsgruppen fortsat
kan få disse store fester stablet på benene.
Meget af planlægningen før festen er blevet
nemmere med hjælp af nye arbejdsskemaer,
som Vollstedt Gruppen har udarbejdet til os.
Desuden er vi jo så heldige at have mange
frivillige, som bare år efter år hjælper til - især
dagene op til festen.
Uden jer kan det slet ikke lade sig gøre, så en
stor tak skal der lyde til alle jer!
Vi ringer nok igen til næste år og beder om
hjælp 
Nogle få bordambassadører har valgt at stoppe,
men der er allerede fundet flere nye, så jeg er
sikker på, at de 704 billetter til næste års fest
nok skal blive solgt.
Målet er nemlig at få udsolgt, det kunne være
stort hvis det lykkes.
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Borddækning til
Bierfest 2017
I år blev overskuddet på ca. 70.000 kr. som
bliver ligeligt fordelt mellem Bøgebjerg IF og
Hallen.
Til næste år er ambitionen at nå 100.000 kr. i
overskud, hvilket vi ser som realistisk.
Vi havde de første 2 år en del startomkostninger,
som f.eks. ekstra scenetrappe, en del ekstra
elektriske tiltag er blevet forbedret i hallen, bla.
flere stik i hver ende af hallen, indkøb af tøj til
barpersonale, nøddørsskiltning med mere.
Så nu begynder overskuddet for alvor at tage
fart.
Vi vil i arbejdsgruppen fortsætte det gode
samarbejde med Heidis Bierbar i Svendborg, og
især buskørslen til og fra festen fungerede rigtig
godt i år.
Der var væsentlig færre biler på P-pladsen,
hvilket jo er positivt, for så er der jo ikke nogen,
der måske bliver fristet til at liste bilen hjem.
I starten af oktober startes billetsalget til næste
års fest.
Startprisen på billetten bliver 325 kr. men skynd
dig at få bestilt, for billetten stiger i pris efter 1.
december.
Meget mere om dette i næste Bøgeblad, hvor det
nye billet bestillingssystem vil blive beskrevet.
Så kontakt allerede nu din bordambassadør så
du er sikker på at få en billet til næste års fest.
Er din bordambassadør stoppet, så kontakt
endelig mig, så sørger jeg for en billet til dig.
Stig i hallen har også adgang til ekstra billetter,
så du kan også kontakte ham…
På vegne af arbejdsgruppen bag Bierfesten
Michal Bang Sørensen

Bordtennis
Kontingentet for en hel sæson er 400 kr.,
og så spiller du fra starten af september til
slutningen af april.
De første 3 gange er gratis prøvetimer,
derefter skal der betales kontingent.

Torsdag den 7. september starter bordtennis
træning i hallen kl. 17.30-19.00.

Kontakt evt. Ivan Hougaard på tlf. 22956339
hvis du har nogle spørgsmål.

Vi spiller både single og double - det kommer
lidt an på, hvor mange vi er til træning fra
gang til gang.
Alle kan være med, også børn fra 3. klasse.
Du skal bare have et bat og et par bolde, så
er du i gang.

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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Sydfyns største Loppemarked
Søndag d. 10. september 2017
kl. 10.00 - 14.00
Bøgebjerghallen - Vester Aaby
Bøgebjergvej 11 - Entré 20,-

Kunst - Antik - Legetøj - Bøger - Nips - Køkkengrej
Møbler - Tøj/sko - Værktøj - Cykler - Klapvogne
El-artikler - Lamper - TV - PC - Musik ......
Kom og gør årets loppefund
Arr. Krage Sø, V.Åby & Sund & Alpe, Fåborg DDS
Effekter til loppemarked så ring til Steen 2138 2973
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FamilieSpejd
Krage Sø
SL2017
Nogle har måske opdaget, at vi har fået
SpejderPlys 😊 og opdaget, at der har været en
stor spejderlejr Spejdernes Lejr 2017 (SL2017)
i Sønderborg.
SpejderPlys var også
med på lejr.
Han var på opdagelse
de første dage.
Først var han rundt på
lejren og kom forbi det
store vartegn:
Støvlen - en bålhytte
kombineret med et
udsigtstårn.
SpejderPlys synes, at
den var utrolig flot.
Lejrens motto var
’Vi sætter spor’
hvor passede støvlen
flot til det.
Den bliver stående på Vester Kærmark til minde
om lejren og kan besøges af alle, der kommer
forbi.
SpejderPlys var også til åbningen af lejren
sammen med de 37.000 andre spejdere, som
deltog i lejren. Nøj, hvor var vi mange.
Der var musik, show og taler fra den store scene,

og så var der vagter, som sørgede for, at vi alle
havde det godt.
Under resten af lejren var SpejderPlys sammen
med en spejderdreng-mannequindukke.
SpejderPlys blev udstillet i en butik.
Vi tror, han efter lejren får mange spejderbamse-venner, fordi mange syntes, han var så
fin i sin uniform.
Ja, der var endda nogle spejdere, som spurgte,
om de måtte købe ham. Det fik de ikke lov til!
De måtte købe en uniform og finde deres egen
bamse.
SpejderPlys fik sat sine helt egne spor 😊
Mødekalender
Datoerne for vores møder frem til jul er her.
Alle møder er lørdage fra 10.00-12.00
2. september: Krabbefiskeri.
9. - 10. september: Klargøring og afholdelse
af loppemarked (mest for forældre og andre
voksne) Læs mere et andet sted i Bøgebladet.
23. september: Høstmøde
14. oktober: Sheltermøde
4. november: Spejderolympiade
25. november: Opgaveløb
16. december: Nissegames
Møderne i januar er fastlagt til 6. og 27. januar
Velmødt til møderne, vi glæder os til at se jer i
den kommende sæson.
Hold øje med vores arrangementer på:
Vores hjemmeside www.kragesoe.spejder.dk og
på vores og Vester Aabys Facebook sider.
Med spejderhilsen
Ingrid og Lotte

Sønderborg-lejren 2017
Vartegn: STØVLEN
En bålhytte med udkigstårn.
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Fodbold nyheder
I skrivende stund er forårssæsonen 2017 netop
afsluttet. Det blev en sæson, som bød på opture
og nedture, flotte scoringer og grimme skader.
Det endelige resultat blev, at herre senior
sikrede deres retur til serie 3.
Senior herrerne nærmer sig så småt også en
spillertrup, som gør det muligt at oprette et
ekstra hold, men der mangler lige de sidste par
spillere. Vi har ladet os fortælle, at de er venlige
mennesker og altid glade for at se nye spillere,
så alle skal være velkomne til at kigge ned på
banen og træne med.

Herre senior anno 2017

Planen for næste sæson er, at herre senior spiller
i serie 3, mens der vil blive forsøgt at samle
spillere til endnu et herre senior hold.
Derudover vil der blive arbejdet intenst med
at fastholde de yngre, såvel som de lidt ældre
ungdomsspillere.

Udover de ”gamle” spillere i klubben bød
forårssæsonen også på en masse yngre spillere.

Sidst men ikke mindst, så er der sket en
omfattende rokade i fodboldudvalget.
Vi vil her kort forsøge at opsummere, hvem der
er trådt til:
Kristian F. Graff, ny formand
Frederik R. Hansen, ny næstformand
Nick D. Hansen, ny kasserer
Abdi Mohamed, nyt udvalgsmedlem
Michael B. Sørensen, udvalgsmedlem

I et virvar af energi og gåpåmod har fodbold
afdelingen budt velkommen til ikke mindre end
22 fodboldspillere i alderen 4-10 år.
Vi vil gerne takke de forældre og frivillige, som
lagde fundamentet for at dette kunne finde sted.

PS: Hjemmesiden er i løbet af sommerferien
blevet opdateret med nye informationer.
Finder man dog ikke svar på sine spørgsmål der,
skal alle være velkomne til at henvende sig, så
de kan blive afklaret.
Mvh
fodboldudvalget
Træningstider:
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Nogle af de yngre
spillere og deres
trænere.

Bold og leg
-Tirsdag: 16:45-17:45
Ungdom
-Tirsdag: 17:00-18:00
Herre senior
-Tirsdag og torsdag: 18:30-20:15

Vi glæder os og håber I også glæder jer til en rigtig hyggelig dag i godt selskab
Pladsen er åben ½ time før musikken starter.

Musikprogram

			Kl 14.00 Åbning af Danmark Dejligst Vester Åby v/ Andreas

			Kl. 14.15-15 Elsborg/Maribo
			
Kl. 15.15-16 Michael Hamilton
			Kl.16.15-16.30 One Vision
			
Kl. 17.00-17.45 spilletiden udloddes som konkurrence.
				
Vinderen offentliggøres på Facebook.
			Kl. 18-18.30 Bro
			Kl. 19.00-20.15 Zididada
			
Kl. 20.30 lodtrækning på støttebilletter
			
Kl. 20.45-22.00 Rasmus Nøhr
			
Kl. 22.15-23 Posten, Piloten og Pianisten
I løbet af dagen vil der være en masse aktiviteter:
fiskedam, hoppeborge, femkamp, ansigtsmaling,
danseopvisning, lokale madboder og meget andet.

Det er ikke tilladt at medbringe egen mad og drikkevarer.
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Pejrup Forsamlingshus info
Kig forbi Pejrup!
Hvis du bor i Vester Aaby, Aastrup eller andet
sted i oplandet, så har du måske aldrig været
i Landsbyen Pejrup.
Den ligger kun en lille kilometer fra landevejen
mellem Faaborg og Svendborg.

Kommende aktiviteter for byens beboere:
15. september: Fællesspisning i Pejrup
Forsamlingshus.
Det bliver hyggeligt!.
Se mere i næste nummer af Pejrup Nyt, som
udkommer midt august.
28. oktober: Arbejdsdag/oprydningsdag i
forsamlingshuset.
Vi skal have lavet lidt oprydning og
vedligeholdelse. Vi starter kl. 9.30 og slutter
med fælles frokost.
Vi håber på godt fremmøde og hyggeligt
samvær!
Tilmelding til Bo på tlf 60175190 eller mail
bo.bech.rasmussen@live.dk
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.

Er du motionsløber, kan lide at gå eller cykle
en god tur, så er Pejrup et godt bud på en fin
rute.
Du kan lægge en fin tur gennem Pejrup, som
har fire indfaldsveje, grussti til Vester Aaby
og er beliggende op til Holstenshus Gods med
tilhørende skove.
Bor du for eksempel i Vester Aaby og kan lide
en gå/løbetur, kan en tur gennem Pejrup gøres
på 3 kilometer og vil du gå/løbe længere,
så er der masser af ruter, du også kan løbe
gennem landsbyen.
Her er smukt.
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På bestyrelsens vegne
Mette Berg Hansen

Her lidt fra løberne
I maj måned var vi 13 løbere til Svendborgløbet.
Som altid blev der svedt og hygget max.
Vores begynderhold, der kun 9 uger forinden
var startet helt fra bunden af, gennemførte alle i
super flot stil
I ER SÅ SEJE !!
Vi er nu startet på efterårssæsonen, og mon
ikke vi også her finder et løb, som vi laver en
fællestur til.
Derudover deltager vi i diverse løb enkeltvis eller
2-3 sammen.
Som altid mødes vi mandag og onsdag kl. 17.00
ved hallen.
Vi varmer op sammen og løber så på forskellige
hold.
Der løbes typisk ruter på ca. 5 km og ca. 10 km.
Har du lyst til at komme og være med,
		
- så mød op
			
- der er plads til alle!
Hilsen
Helle Clausen
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Bøgebjerghallens Bestyrelse
Siden sidst…

Bøgebjerghallens bestyrelse har i år holdt lidt
sommerferie, men vi er nu klar til at tage fat på de
nye ting, som skal sættes i gang.
Hallen har fået følgende bevillinger fra FMK tilbage
i april måned:
•

35.000 kr. til at få lavet et færdigt tegnings og
beregningsmateriale til motionscentret.
Materialet forventes færdigt i efteråret 2017.

•

40.000 kr. til et solcelleanlæg på taget.
Som ovenstående så dækker dette beløb
ikke hele omkostningen, så halbestyrelsen er
ved at undersøge muligheden for restfinansiering.

•

95.000 kr. til at få lavet nyt varme anlæg i
hallen.
Beløbet dækker ikke hele omkostningen,
men FMK har i 2018 afsat 350.000 kr. fra
renoveringspuljen til gasfyr/varmeanlæg.
Så sammen med disse midler samt et
mindre beløb, så skulle Bøgebjerghallen
gerne stå med et topmoderne varmeanlæg
i 2018.
Dette ser vi meget frem til, da varmeudgiften
er en stor post i vores budget.

Vi er meget stolte over, at kommunen responderer
så positivt på vores ansøgninger, når vi 2 gange om
året har mulighed for at søge midler. Det styrker
vores tanker om, at FMK vil Vester Aaby og vores
dejlige lokalområde.
Formand:
Michal Bang Sørensen
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Generalforsamling
Bøgebjerg Idrætsforening
Mandag den 6. november 2017 kl. 19.00
Sted: Bøgebjerghallens mødelokale
Dagsorden ifølge Bøgebjerg IF’ vedtægter.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Valg af dirigent og referent
Formanden samt udvalgsformændene aflægger beretning
Hovedkasseren fremlægger det reviderede regnskab
Valg af forretningsudvalg
a. I ulige år valg af formand:
På valg er Rikke Bang Sørensen, som ønsker genvalg.
Forslag hertil skal indgives senest den 23. oktober 2017.
b. Hvert år valg af 1 suppleant til forretningsudvalget:
På valg er Manuela Pedersen, som ønsker genvalg.
Hvert år valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant:
På valg er Søren Heidtmann Pedersen, som ønsker genvalg og
Henrik Storm, som ønsker genvalg.
samt 1 revisorsuppleant:
På valg er Tina Marie Bruus, som IKKE ønsker genvalg.
Indkomne forslag
Forslag som ønskes behandlet, skal afleveres til formanden.
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
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Så har Bøjden Fergusonklub, traditionen tro,
netop afholdt den årlige ringridningsfest.
Tilslutningen med traktorer kunne godt have
været bedre – tænker at det dårlige vejr ugen
op til - gjorde en forskel.
Vi tilpassede facitterne til de 15 traktorer. Der
var dog flere traktorer med to kørere, hvilket
gjorde, at vi kunne lave to hold.
Det blev dog den fineste sommerdag, og det
endte med rigtig mange besøgende i løbet af
dagen.
Dagen blev afsluttet med fællesspisning i teltet,
hvorefter der blev hygget udendørs til langt ud
på aftenen. Hvornår de sidste gik hjem, vides
ikke!
Alt i alt en rigtig hyggelig dag/aften.
Bestyrelsen har arbejdet med at få den nye
salgsvogn gjort klar til brug. Salgsvognen er
blevet malet og har fået nye bordplader, og
køkkenpigerne er rigtig glade for resultatet.
Hans Henrik Johansen, Sydfyns dækhotel, har
været så venlig at sponsorere mekanisk arbejde
og registrering af traileren.
Stor tak til ham!
Klubbens nye hjemmeside er ved at være klar,
og det glæder vi os meget til at få op at køre.
Næste arrangement klubben afholder, bliver
efterårspløjning - i september efter høst.
Det kommer til at foregå hos Bjarne Nielsen i
Hillerslev.
Vi vil gerne sige stor tak til gavesponsorer i
forbindelse med ringridningen:
- John Madsen Maskinforretning
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Daglig Brugsen, V. Aaby
Vivi’s Blomster
Spar Købmanden, Horne
Faaborg Farvehandel
Jens Schultz Byggemarked
Tina og Loppeladen
Stark Faaborg
Toyota Faaborg
Gårdbutikken Dyrenes Verden
Sydfyns Dækhotel
Skovgårdens træ, jord og beton

Samtidig vil jeg også gerne takke vores faste
sponsorer:
- Ideal-line/Bago-line
- Lokal Forsikring
- Faaborg Materieludlejning
- Skovgårdens træ, jord og beton
- Aastrup Vognmandsforretning
- Spar, Horne
- T.J. Maskinskovning
- Shell Faaborg
- Ø. Hæsinge Auto
- Klitgårds Bageri
- V. Aaby Slagterforretning
Støt vores sponsorer, de støtter os!
Stor tak til den frivillige arbejdskraft ved
klubbens arrangementer.
For yderligere info: www.bøjdenfergusonklub.dk
eller Facebook gruppen Bøjden fergusonklub
På bestyrelsens vegne
Ulrik Schultz

eSport -

Ny afdeling i Bøgebjerg IF

Vi har fået en eSports afdeling i Bøgebjerg IF,
den har fået navnet Kingfisher.
Kingfisher er en eSports afdeling med fokus på
sundhed, seriøsitet og kammeratskab.
Vi arbejder for at skabe en afdeling der kan
samle og socialisere folk i alle aldersgrupper og
tiltrække medlemmer der normalt ikke kommer
i vores idrætsforening.
Følg os på Facebook og se hvad der sker i
Kingfisher, nyheder, turneringer osv.
For mere info, kontakt
Jonas Fredenslund tlf: 60403695

BØGEBJERGMESSE
4. marts 2018
kl. 10-15
Du kan allerede tilmelde dig nu

Erhvervsdrivende - Foreninger
Behandlere - Kunstnere

Man skaber sit eget miljø.
Standene vil være opdelt med
”spanske vægge”
Stand 3x3m uden strøm 400 kr.
Foreninger 3x3 m u/strøm 200 kr.
Strøm til stand 100 kr.
Leje af bord 20 kr.
Hallens cafeteria har åben hele
dagen, hvor der for udstillerne vil
være mulighed for at bestille mad,
dette skal ske direkte til Stig og
Birgitte i Hallens Cafeteria.

Opsætning af stande kl. 8-10
Nedtagning fra kl. 15.30
Tilmelding til Lars Bo Biilmann på
mail:albiilmann@gmail.com
senest den 20. januar 2018
Betaling på konto
nr. 0828 8030031718
inden 1. marts 2018.
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Aastrup Folkemindesamling

B 1167
På billedet ses Bystævneudvalget på studietur i
Davinde i marts 1957.
Fra venstre: Chr. Dan Nielsen, Frederik
Rasmussen, Würden Pedersen, Søren Andersen,
Svend Arne Ellegaard, Hans Peter Nielsen og
Hans Daniel Haastrup.
Kr. Himmelfartsdag d. 25. maj blev dette års
historiske vandring afviklet.
Som de foregående år var vejrguderne med os
med tørvejr og solskin.
Der var en meget flot deltagelse af både unge
og ældre fra Aastrup sogn, men også udensogns
fra.
Vi er meget stolte over at kunne tiltrække så
mange til vores arrangementer, tak for det.
Det giver os ekstra arbejdslyst i arkivet
Læs mere om turen på aastruparkiv.dk
under tilbageblik.
Hvis I ikke har mulighed for dette, da kontakt
Folkemindesamlingen, så vil vi lave et print og
aflevere det til jer.
Den sidste arbejdsdag i arkivet inden ferien
benyttede vi til ophængning af billeder på vores
gavlvæg i Abildhusets fælleslokale og almindelig
oprydning og rengøring, så der er pænt og rart
i vores lokaler, når vi starter op efter ferien
torsdag d. 17. august.
Vi har valgt at lægge arbejdstimerne i tids-
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rummet kl 19-22 i sommerhalvåret af hensyn til
vores andre aktiviteter og gøremål.
I er altid velkomne til at kikke forbi, når vi er i
arkivet, og se hvad vi arbejder med.
I foråret havde vi to afsted på kursus i
billedscanning af glasplader.
Vi har kassevis af sådanne negativer, som
venter på at blive scannet, så det glæder vi os
rigtig meget til at komme i gang med.
Vi har i fællesskab med Vester Aaby sogns
folkemindesamling indkøbt en scanner til dette
formål.
Næste åbent hus i arkivet er fredag d. 1.
september kl. 13.30-16.30
Rigtig god sommer til alle

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:
Kurt Jensen, badminton,
26 22 69 10, kjpot4@gmail.com
Kristian Graff, fodbold,
29827581, graff.kristian@gmail.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, volley og skumtennis
20 85 51 95, villebro@hotmail.dk

Bøgebladet Udgives af Bøgebjerg Idrætsforening
Trykkeri
EP Grafisk

Bøgebladet:
Deadline
Udkommer
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
August

30.08.2017 kl. 19.00
Lokalrådsmøde
Præstegårdsvej 12

September
01.09.2017 kl. 13.30-16.30
Folkemindesamlingen Aastrup
Præstegårdsvej 12
01.09.2017 kl. 14-23
Danmark Dejligst
Se programmet i bladet
02.09.2017 kl. 10-12
Folkemindesamlingen V. Aaby
Præstegårdsvej 12
02.09.2017 kl. 13.15
Fodbold Herre senior
Hjemmekamp
04.09.2017
Dans – Sæsonstart
Bøgebjergskolen
04.09.2017
Badminton – Sæsonstart
Bøgebjerghallen
04.09.2017 kl. 19.30
Spillegilde
Aastrup Forsamlingshus
05.09.2017
Volley & skumtennis –
Sæsonstart
Bøgebjerghallen
07.09.2017 kl. 17.30-19.00
Fællesspisning
Bøgebjerghallen
07.09.2017
Senioridræt – Sæsonstart
Bøgebjerghallen
07.09.2017
Bordtennis – Sæsonstart
Bøgebjerghallen
08. & 09.09.2017
Kirkens Døgn
Se Kirkebladet
08.09.2017 kl. 21.30
Musikandagt
Vester Aaby Kirke
10.09.2017 kl. 10-14
Spejdernes Loppemarked
Bøgebjerghallen

12.09.2017
Familiesport – Sæsonstart
Bøgebjerghallen

21.10.2017 kl. 14.45
Fodbold Herre senior
Hjemmekamp

14.09.2017 kl. 19.00
Multibanen - opstartsmøde
Bøgebjerghallens mødelokale

22.10.2017 kl. 10.00
Loppemarked
Aastrup Forsamlingshus

15.09.2017
Fællesspisning
Pejrup Forsamlingshus

25.10.2017 kl. 19.00
Lokalrådsmøde
Præstegårdsvej 12

17.09.2017 kl. 13.00
Fodbold Herre senior
Hjemmekamp

28.10.2017 kl. 9.30
Arbejds-/oprydningsdag
Pejrup Forsamlingshus

21.09.2017
Gymnastik Herre senior –
Sæsonstart
Bøgebjergskolen

28.10.2017 kl. 19-01
Egnsfest
Bøgebjerghallen

22.09.2017 kl. 18.30
Fællesspisning
Aastrup Forsamlingshus
24.09.2017
Høstgudstjenester
Se Kirkebladet
27.09.2017 kl. 19.00
Lokalrådsmøde
Præstegårdsvej 12
28.09.2017 kl. 15.00
Minikonfirmander - opstart
Vester Aaby Kirke

Oktober
02.10.2017 kl. 19.30
Spillegilde
Aastrup Forsamlingshus
05.10.2017 kl. 17.30-19.00
Fællesspisning
Bøgebjerghallen
06.10.2017 kl. 13.30-16.30
Folkemindesamlingen Aastrup
Præstegårdsvej 12
06.10.2017 kl. 16-18
Smag på Dagli’Brugsen
Dagli’Brugsen Vester Aaby
07.10.2017 kl. 10-12
Folkemindesamlingen V. Aaby
Præstegårdsvej 12
08.10.2017 kl. 11.00
Fodbold Herre senior
Hjemmekamp

10.10.2017
DEADLINE
BØGEBLADET

29.10.2017
Festgudstjenester
Se Kirkebladet

November
02.11.2017 kl. 17.30-19.00
Fællesspisning
Bøgebjerghallen
03.11.2017 kl. 13.30-16.30
Folkemindesamlingen Aastrup
Præstegårdsvej 12
03.11.2017 kl. 20.59
J-dag
Dagli’Brugsen Vester Aaby
04.11.2017 kl. 10-12
Folkemindesamlingen V. Aaby
Præstegårdsvej 12
06.11.2017 kl. 19.00
Bøgebjerg IF - Generalforsamling
Bøgebjerghallen
06.11.2017 kl. 19.30
Spillegilde
Aastrup Forsamlingshus
08.11.2017 kl. 14.30
Højskoleeftermiddag
Præstegården
12.11.2017 kl. 16.00
Luthermesse
Vester Aaby Kirke
16.11.2017 kl. 19.30
Efterårsmøde
Aastrup Forsamlingshus
17.11.2017 kl. 18.30
Fællesspisning
Aastrup Forsamlingshus

