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Bøgebjerg Idrætsforening

Teksten fra 1959 af Thorkild Bjørnvigs ”Mørk af
november” rammer vist meget godt den tid, vi
alle går i møde.
Men for medlemmerne i Bøgebjerg IF betyder
det, at idrætsgrenene er i fuld gang indendørs,
hvor Bøgebjerghallen byder på lys, varme og
hyggeligt samvær.
Glæden ved idræt og hyggeligt samvær får vist
alle hjerter til at lyse.
Dog er der stadigvæk nogle der trodser kulden,
og holder udendørsaktiviteterne i gang, men når
de er færdige, trækker de også ind i varmen.
Alle idrætsgrene er godt i gang, samt nye er
kommet til. Af de nyeste tiltag kan nævnes:
Dart i mødelokalet og E-sport event i hallen.
Vi forsøger i Bøgebjerg IF at forny os og finde
idrætsgrene, der passer til efterspørgslen.
Vi sender trænere på kurser, så vi kan give
trænere og medlemmer nye muligheder for
forskellige træningsformer på holdene.
Vi har også investeret i flere nye rekvisitter,
så træningstimerne kan blive spændende og
udfordrende for medlemmerne.
Det koster at investere i fremtiden, men vi
synes, det er en nødvendighed, vi ikke kan
komme udenom.
Dette er kun muligt i form af støtten fra alle
vores sponsorer, så herfra siger vi et stort tak.
Det er ikke kun Bøgebjerg IF, der investerer
men også Bøgebjerghallen.
I den forbindelse glæder vi os selvfølgelig
også over, at bestyrelsen i Bøgebjerghallen er
kommet i gang med projekt Fitnesscenter.
Vi håber meget, at et fitnesscenter som dette
vil kunne tilbyde vores medlemmer ekstra
mulighed for træning og samvær.

Derfor er det også rigtig glædeligt at se, at vi
igen i år har slået rekorden hos OK Benzin.
Annette Biilmann har i det forgangne år gjort
meget ud af samarbejdet med OK Benzin, og
det lønner sig selvfølgelig.
Vi har netop modtaget en check i Dagli´ Brugsen
Vester Åby på 23.976,10 kr.
Det kan vi kun, fordi I borgere og medlemmer
har valgt at støtte idrætten i Vester Åby.
Stor tak for det.
Tak til dem som mødte op ved foreningens
generalforsamling.
På valg og genvalgt var i år formanden og
revisorerne. Pladsen som revisorsuppleant var
også på valg, her blev Jon Carlsen valgt ind.
Referatet fra generalforsamlingen er at finde på
foreningens hjemmeside.
Også i år afholder vi julehygge for foreningens
medlemmer, tirsdag den 12. december 2017
kl. 18.30 i Bøgebjerghallen - hold øje med
hjemmesiden og info-skærmene for tilmelding.
Til slut - om end lidt tidligt - så ønskes I alle en
dejlig vinter og jul samt et godt nytår.
Vi glæder os til at fortælle mere om Bøgebjerg
IF, når vi forhåbentlig igen kan fortælle om
fremgang i Bøgebjerg IF.
MVH bestyrelsen i Bøgebjerg IF
Formand Rikke Sørensen

Sponsorater og sponsorerne er en stor del af
Bøgebjerg IF.

Stor tak til alle
vore sponsorer
for god støtte i 2017
Vi glæder os til fortsat
godt samarbejde i 2018
Logo-annoncen kommer i
næste nummer af Bøgebladet
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Dagli’ Brugsen Vester Åby
Først vil jeg takke alle kunder for den super gode
måde, der er blevet taget imod alle de nye unge
medarbejdere på.
Det har givet glæde og mod hos de unge og vi
andre.

Arrangementer i december 2017

Vi har haft et vel overstået status.
Resultatet var faktisk så godt, at vi fik besked på at
lave en ekstra status.
Det nye resultat var heldigvis lige så godt som
det første, så vi er så stolte og kan næsten ikke få
armene ned af bare glæde.

Torsdag den 7. december kl. 16.00 - 18.00.
Vi har valgt at lave en smag på Dagli’Brugsen

Kæmpe tak til et super godt personale, der med
deres indsats er med til at vi kan skabe så gode
resultater, og lige så stor tak til kunderne for
opbakningen, og for at gøre deres indkøb hos os.

Dagli’Brugsen og bestyrelsen ønsker alle en
Glædelig Jul samt et Godt Nytår

Coop har desværre valgt at aflyse ”Smag på
Brugsen” den 15. december 2017.
Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår
Med venlig hilsen
Personalet og Jan
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Søndag den 3. december 2017 kl. 16.00:
Kom og hæng julesokker op og se juletræet blive
tændt

Søndag den 17. december kl. 14-16:
Kom og hent jeres julesokker, og vi serverer gløgg
og æbleskiver

Vi ses i din og min Dagli’Brugs i 2018
Hilsen Charlotte

Støtte til Bøgebjerg IF

”Vi har ca. 350 medlemmer og kan tilbyde ni
idrætsgrene i vores forening,” fortæller Annette
Biilmann fra sponsorudvalget i Bøgebjerg
IF, og hun forklarer videre: ”Vi bruger vore
sponsorkroner til nyt spillertøj og til klubdragter
til vore trænere, som vi også yder støtte, når de
skal på kurser.
Vores løbeklub har fået nye refleksbånd, et
krydsbånd som er behageligt at løbe med.
Vi har i denne sæson oprettet nye hold i både
håndbold og fodbold, og det koster jo også, og
så har vi købt nye træningsmåtter, som bruges
af flere idrætsgrene.”
Det kan godt betale sig at tanke hos
Dagli’Brugsen i Vester Åby.
Nu har Bøgebjerg IF modtaget næsten
24.000 kr.
Pengene har OK’s kunder sparet op til klubben
ved at tanke på deres OK Benzinkort.
Når man vælger at knytte sit benzinkort til
sponsoraftalen, støtter man gratis med et ørebeløb for hver liter brændstof, der tankes på
kortet.
Det koster med andre ord ikke kunden ekstra
at tanke, da det er OK og Dagli’Brugsen, der
udbetaler pengene.

Lige nu har mere end 1.300 foreninger over
hele landet en sponsoraftale med OK,” siger
Salgsdirektør hos OK Anders Knudsen.
FAKTA OM OK OG SPONSORATET
- OK er et dansk andelsselskab, ejet af cirka
12.000 kunder og forhandlere
- OK forsyner boligejere, landbrug og
erhvervsliv med olie, naturgas, varmepumper,
el, mobiltelefoni og forsikringer
- Foruden sporten støtter OK arbejdet i SOS
Børnebyerne,
Colitis-Crohn
Foreningen,
Foreningen Broen, ADHD Foreningen, Danske
Hospitalsklovne, Grønlandsfonden samt Dansk
Handicap Idrætsforbund.
Med venlig hilsen
Per Dyrholm, Freelancejournalist/OK
Støtter du ikke allerede Bøgebjerg IF med dit
OK Benzinkort, kan du også komme til det, det
eneste du skal gøre er at kontakte enten OK på
tlf. 7873 1028 eller Bøgebjerg IF’ sponsorkontakt
Annette Biilmann på tlf. 2012 4667.

Herunder er det Dagli’ Brugsens uddeler Jan Foged
Sørensen der overrækker beviset på sponsorbeløbet
kr. 23.976,10 fra OK til Annette Biilmann og Rikke
Bang Sørensen fra Bøgebjerg IF.

Tank 1 liter og støt din klub 3 gange
OK arbejder løbende på at udvikle sit
sponsorkoncept.
Som noget nyt får klubben nu 6 øre ekstra for
den samme liter, hvis den lokale bilist også
køber el hos OK.
Og yderligere 6 øre pr. liter, hvis bilisten også
har mobiltelefoni hos OK.
På den måde kan man støtte sin lokale klub/
forening med i alt 18 øre, hver gang man tanker
en enkelt liter brændstof.
Lokale aktiviteter er OK
OK er med på banner og gulv, når landsholdene
kæmper for guld til Danmark.
Men udover eliten har OK også gennem en lang
årrække støttet lokalsporten.
”OK tankstationerne spiller en stor rolle i
lokalsamfundet, og derfor er det naturligt for os
at støtte lokalsporten.
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Mange gik glip af årets fest!
Traditionen tro var der igen i år egnsfest den
sidste lørdag i oktober, og hvilken fest!
Dansegulvet var fyldt non-stop i 4 timer, da først
Posten, Piloten og Pianisten gik rigtig i gang kl.
21.00.
Pianisten Kåre Linnebjerg spillede og sang for,
da alle sang fællessangen ”Det lysner over
agres felt”, efter at undertegnede havde budt
velkommen til årets fest.
Rammerne var klar til, at alle kunne få en
fantastisk fest!
Men hvor var det brand ærgerligt, at vi i år kun
var 159 gæster med til festen.
Hvorfor mange ikke deltog i år er der sikkert et
hav af forklaringer på.
Men det er ingen hemmelighed, at når vi ikke er
flere med til fest, så bliver økonomien presset.
Jeg håber, at vi i år kan få et lille overskud, men
det er desværre ikke sikkert, at det sker.
Endelige regnskab for festen ligger først klar,
når dette blad rammer postkasserne, men det
vil blive bragt i Bøgebladet der udkommer til
februar.
Efter fællessangen var der spisning, mange
havde medbragt egen mad.
Bakker med smørrebrød blev flittigt båret
ind, mens andre kom med kartoffelsalat og
frikadeller, og igen i år havde ca. halvdelen af
gæsterne bestilt buffet ved Birgitte og Stig fra
hallens cafeteria.
Baren var stor og flot, og der var sjældent kø
ved fadølshanerne. Der var masser af kolde
shotsrør og jägerbombs.
Ole Rasmussen var igen i år at finde i baren med
de mange frivillige.
I alt 8 frivillige havde vagter i baren i løbet af
aftenen.
Ole Rasmussen havde igen i år ansvaret for
baren hele aftenen, så en stor tak skal der
lyde til ham og de andre frivillige i baren for
arbejdsindsatsen!
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En stor tak skal der også lyde til Torben Bentsen
fra Pejrup, som sprang til i 11. time, og hjalp
med at skaffe de mange sponsorgaver sammen
med Rikke Bang Sørensen og undertegnede.
I år var der indsamlet 99 sponsorgaver.
Men da vi ikke fik solgt alle lodder i år, er der 20
gaver tilbage.
De resterende lodder vil blive forsøgt solgt
til fællesspisning i hallen samt til julehygge
arrangementet i Bøgebjerg IF, som afholdes i
december.
Ellers vil de gaver, som kan gemmes, blive gemt
til andre arrangementer i Bøgebjerg IF.
En stor tak til alle de lokale virksomheder og
foreninger, som igen i år bakkede op om festen
med mange flotte sponsorgaver!
Også en stor tak til alle de mange frivillige, som
har hjulpet til både før, under og efter festen.
Uden jer, er der ingen fest!

Sponsorer til Egnsfesten:
Agershus Glaskunst, Aastrup
Autolak Experten, Svendborg
BagoLine/IdealLine, Vester Aaby
Best Company, Faaborg
Blomsteriet, Ulbølle
BlomsterVærkstedet, V. Skerninge
BSJ ejendomme, Vester Aaby
Bøgebjerghallens Cafeteria
C.O Elektronik, Vester Aaby
CWC Auto, Hundstrup
Dagli’ Brugsen, Vester Aaby
Damas, Vester Aaby
Din Tøjmand, Svendborg
EDC, Faaborg
Frost VVS, Vester Aaby
Hansen og Hellerup I/S, Aastrup
HOME, Faaborg
Kloakmester Per Hansen, Pejrup
Hjerterstarterforeningen
Hårværkstedet, V. Skerninge
Intersport, Svendborg

Finn Juul Jørgensen, Vester Aaby
Konnerup Chokolade, Vester Aaby
Kortermann IT, Svendborg
Lundely glas, Aastrup
Lysbjergparkens venner
Henning Madsen El-installatør, Vester Aaby
Matas, Faaborg
Matas, Svendborg
Max Brugt biler, Vester Skerninge
MK-Byg Fyn, Aastrup
M- Isaksen, Faaborg
Murermester Palle Jensen, Vester Aaby
N.C. Johansen & Søn Entreprenør, Odense
Nielsens, Svendborg
Pejrup Savværk
Ulla Poulsen zoneterapi, Vester Aaby
Salon Miro, Vester Aaby
Shell, Vester Skerninge
Skovgårdens træ, jord og beton, V. Aaby
STARK, Faaborg
Stofmøllen, Aastrup
Strandvejens Fodklinik, Vester Aaby
Svanninge Malerforretning, Faaborg
Sydfyns Autocampere, Vester Aaby
Tommys Auto, V. Skerninge
Tømrermester Carsten Rasmussen, Pejrup
Tømrermester Kennet Krogh, Vester Aaby
Velværehuset, Vester Aaby
Vester Skerninge Bageri
Vester Aaby Slagterforretning
Vivis blomster, Faaborg
Aastrup murer og beton

Årets V.Å.P 2017

Årets V.Å.P 2017 var nummer 9 i rækken af de
frivillige ildsjæle der er kåret som Årets V.Å.P’er.
Om årets V.Å.P. kunne Torkil berette:
”I dag er vor egn blevet ganske moderne;
her sker der en masse med fremtid som kerne.
Et sted lægges asfalt et andet granit,
og udsyn til havet er gratis og frit.
Umærkeligt følger det hele med tiden,
og det bliver længer’ og længere siden,
at det der var før, var nutid for flere,
derfor skal der gemmes på mere og mere.

Årets V.Å.P 2017
Gerda Nielsen
Tag nu bare egnsfest som holdes i aften,
igen er der mange, der leverer livskraften:
fra borddækning frem til der ryddes i morgen,
måske mere stille i søvnmangelsorgen.
Men rundt om det hele sker mange bedrifter,
og rundt i aviser man læser på skrifter,
hvad nu vores byer bedriver af ting,
så ikke blot tiden igen går i ring.
En dag bliver også vor nutid til dengang,
og gemmes skal noget af al vores skønsang.
Så nede på Præstegårdsvej vokser arkivet,
at pladsmangel truer er dog ej så givet,
for alting bliver stablet og smukt arkiveret,
med samtale alting bli’r også flankeret.
Det er ikke kun på en lørdag i huset,
at den røde bil bli’r parkeret i gruset,
nej ofte en aften den også kan skimtes,
når fotokopier og andet skal glimtes.
Som barnefødt kender vor VÅP’er historien,
og vi ved skam godt at hun ej angler glor’jen,
alligevel synes vi, dette års hilsen
skal gives til Gerda arkivleder Nielsen!”
På vegne af arbejdsgruppen bag Egnsfesten
Mette Gerber
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Nyt fra Fodbold
Så er det slut for i år med boldspil på græsset i
Vester Aaby.
Ser man tilbage på det sidste halve år, kan
man konstatere, at det har været svingende
præstationer.
Herre Senior har været plaget af en række
skader og knap så gode præstationer.
De skal derfor spille om overlevelse i serie 3 i
næste sæson.
De har efterhånden samlet en stor nok
spillertrup til, at der skal kæmpes om spilletiden
i kampene, og derfor er det også planen, at der
i næste sæson tilmeldes endnu et Herre Senior
hold i DBU’s turnering.
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De helt unge fodboldspillere har også afsluttet
sæsonen.
De yngste har været til flere stævner i løbet af
sæsonen, mens de store fik deres debut i en
turnering på egen hjemmebane.
Vi i udvalget og trænerteamet bliver gang på
gang imponeret over de unges fremmøde, deres
energi og den gode stemning, som spillerne og
deres forældre er med til at skabe.
Om det så er en kold, grå og våd tirsdag, så kan
vi være sikre på, at børnene møder op klar til
træningen. Det tegner rigtig godt for fremtiden.
Mvh Fodboldudvalget
Kristian Graff

Efter turneringen har vi tilmeldt 2 hold til DGI
e-Sport liga, hvor vi skal dyste mod andre
klubber rundt om i landet.
Ligaen starter her i november.
Der er også mulighed for at tilmelde hold i andre
spil, og det er en mulighed vi kigger på.
Hvis e-Sport er noget for dig - om du er spiller,
træner eller frivillig, er du mere end velkommen
til at kontakte os:
Jonas tlf. 6040 3695 eller
Abdi tlf. 2611 5568.

e-Sport

Med venlig hilsen
Jonas Fredenslund

Bøgebjerg IF Kingfisher har fornylig afholdt sin
første e-Sport turnering i Bøgebjerghallen.

Billederne på siden er fra Kingfishers første e-sports
turnering. Fotos: Jørgen Gundertofte, Vester Aaby

Det blev en FIFA turnering med 21 deltagere i
alderen 10 til 38 år. Stemningen var god - men
spændt.
Det var vigtigt for deltagerne at komme i den
”rigtige” gruppe for en nemmere vej til 8.dels
finalen.
Efter semifinalen stod det klart, at finalen skulle
stå mellem Mads Bang og Jesper Welander,
og kampen om 3-4 pladsen skulle stå mellem
Nikolaj Andersen og Christian Hummelgaard.
Turneringen endte med følgende slutresultat,
at nr.1 Jesper Welander nr.2 Mads Bang nr.3
Christian Hummelgaard.
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Tilmelding og betaling
Så er indendørssæsonen kommet godt i
gang, og hvor er det skønt at se alle de aktive
medlemmer i hallen og i gymnastiksalen.
Mange har allerede fået betalt deres
kontingent, men vi hører også, at enkelte har
problemer med halbooking.
Hvis du sidder og bøvler med tilmelding,
betaling eller oprettelse af multikontingent,
så tag fat i din udvalgsformand eller Helle
Clausen.
Helle kan kontaktes på telefon 51 15 84 79
eller mail hecl@fmk.dk.
Hvis hun ikke lige svarer på telefonen, så
indtal en besked, send en SMS eller mail, så
skal hun nok vende tilbage.
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Hvis du tænker på at tilmelde dig
multikontingent, så er der en lille ting, som
du skal være opmærksom på.
Egentlig er det ligegyldigt, hvilken afdeling
du køber multikontingent under, men hvis du
vil dyrke spinning, skal dit multikontingent
være købt under gymnastikafdelingen.
Mange hilsner fra

Den kommende periode byder på følgende
aktiviteter i Pejrup Forsamlingshus:
Nørkle/håndarbejdsaftener
De sidste to vintre er der blevet afholdt
nørkleaftener i Pejrup.
Her kan man mødes hjemme hos hinanden
privat og nørkle med forskelligt håndarbejde
eller bare få en snak.
Det går på skift, vi kommer rundt til hinanden
og finder ud af, hvem vi er og hvor vi bor.
Det er et meget hyggeligt uformelt koncept.
Har man lyst til at deltage, skal man holde
øje med Pejrup Nyt, eller vores Facebookside
pejrup.dk.
Vi forsøger at give hinanden beskeder på sms.
Julehygge
Den første søndag i advent, søndag den 3.
december kl. 14.30, holder vi traditionen tro
julehygge i huset med æbleskiver og kaffe,
risengrød med rød saftevand til aftensmad.
Der er ingen tilmelding, bare mød op!
Vi minder om, at dette arrangement også er for
voksne uden små børn.
Det er en god anledning til at få en snak med
hinanden.
Der er julepapir, skabeloner mm. til fri
afbenyttelse, så alle kan gå hjem med de
skønneste juleklip i bedste Gertrud Sand stil!

Valbak og Løven
Lørdag den 20. januar 2018 kl. 19.00 vil der
endnu engang være god musik og mad i Pejrup
forsamlingshus.
Det er, når Valbak og løven spiller op med deres
festlige sing-along-musik, snak, hygge og god
stemning.
Pris med lækker platte 140 kr./uden mad 60 kr.
Kaffe, kage, øl, vin og vand kan købes til gode
priser.
Vi glæder os til at se jer til en god aften i Pejrup
Forsamlingshus!
Tilmelding til Mette Hansen 22722183 eller
Kamilla Bentsen 30951764
Generalforsamling
Den 23. februar 2018 afholder vi den årlige
generalforsamling i Pejrup Forsamlingshus.
Efter generalforsamlingen vil der traditionen tro
være spisning.
I Pejrup Nyt, der kommer i din postkasse
efter nyår vil du kunne finde indkaldelsen til
generalforsamlingen.
Vi håber mange vil møde op og støtte op om
forsamlingshuset - Måske spiller Pejrup Band!
Leje af forsamlinghuset
Hvis du vil leje forsamlingshuset, skal du
kontakte udlejer Susanne Deibjerg Rasmussen
på tlf. 2347 4759 eller 3033 8945.
Du kan også orientere dig på hjemmesiden
www.pejrup.dk. Her kan du se, hvornår huset er
lejet ud, priser osv.
Vi er afhængige af vores udlejninger, da vi ikke
modtager tilskud til husets drift.
Man kan leje huset fra ét til flere døgn, og også
større eller mindre dele af huset. Prisen varierer
herefter. Har dine gæster brug for overnatning,
så er forsamlingshusets nærmeste nabo en
mulighed: Hostel California, hvor man kan
booke værelser www.hostelcalifornia.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.
For Pejrup Forsamlingshus
Mette Hansen
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Bøgebjergfesten 2017
Bøgebjergfesten løb jo af stablen fredag d. 18.
august og lørdag d. 19. august.
Programmet var meget som det plejer, dog uden
en fest lørdag aften.
Fredag var en rigtig god aften, med masser af
børnefamilier på pladsen.
I sandet på beachvolleybanerne blev der
kæmpet flittigt, hvor både rutinerede og knap
så rutinerede spillere gav den gas.
Personalet fra skolen gjorde hvad de kunne,
men endte med at være bedst til at være med!
Men der skal jo være en sidsteplads i sådanne
turneringer, og skolens personale tog det med
et smil, og selv skolens nye skoleinspektør Jes
Fechtenburg var imponeret over indsatsen.

Det blev det ene volleyhold ”team Villebro”, som
løb med sejren efter en tæt finalekamp mod et
andet volleyhold.
Fredag aften sluttede af med en kæmpe
regnbyge, så de sidste 30 mand på pladsen
måtte hjem og have tørt tøj på.
Lørdag middag var vi i gang igen.
Men lørdag var vi desværre aldrig mange på
pladsen.
Der var 4 tilskuere foruden børnenes forældre,
da 6 børn og 1 voksen løb sponsorløb kl. 12.30.
De 7 løbere løb 9.700 kr. ind i sponsorater.
Så tænk hvad det kunne være blevet til,
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hvis flere havde snøret løbeskoene og
indsamlet sponsorpenge i Vester Aaby og de
omkringliggende byer.
Jeg ved, at alle udvalgsformænd i alle de
respektive sportsgrene i Bøgebjerg If har fået
informationer om sponsorløbet, og også har
opfordret til at man deltog, men det ønskede
vores medlemmer desværre ikke, og så er det
svært at indsamle mange sponsorater.
Men en stor tak til de 7 løbere der deltog i år,
også en stor tak til de forældre, som har taget
sig tid til at indsamle sponsorater sammen med
deres børn.
Årets Bøgebjergfest gav et overskud på 8.800
kr,. som deles mellem Bøgebjerg IF og Hallen.
Om der bliver afholdt Bøgebjergfest, som vi
kender det til næste år er endnu ikke afklaret.
Måske skal vi kun samles én dag, for vi må bare
konstatere, at børnefamilierne kun kommer
den ene dag, og resten af byen faktisk slet ikke
kommer.
Og uden de lokales deltagelse er det svært at
få dækket udgifterne, så bliver overskuddet jo
derefter.
Så vi er gået i tænkeboks, og efter jul mødes
arbejdsgruppen igen, og så må vi se, hvad vi
bliver enige om.
Kunne det være noget for dig at være med i
arbejdsgruppen bag Bøgebjergfesten, så send
mig en mail på mette@gerber.jensen.dk.
Festudvalgsmedlem
Mette Gerber Jensen

Vi afholder Hjertestarterkursus onsdag
den 22. november 2017 kl. 16.30 i Abildhuset.
Måske kan du endnu nå at komme med - elles
bliver der nok en nyt opfriskningskursus, så hold
dig ikke tilbage.
Forudsat at du er medlem af V.Aaby, Aastrup
og Pejrup Hjertestarterforening og har betalt
kontingent for 2017.

Hjertestarterforeningen har nu med god hjælp
fra Fioniafonden og sponsorat fra Sydfyns
Dækhotel fået opsat den længe ønskede
Hjertestarter i Nab.
er placeret midt på postkasse-standeren
nr. 17-26, der står på fællesarealet ved
sommerhusområdet Mosegården.
Hjertestarteren bliver registreret på Trygfondens Hjertestarter App.

Medlemskab 2017 - betaling af kontigent
Der er rigtig mange medlemmer som har betalt
kontingent, tak for det.
Pengene forvaltes med omtanke, det medfører
at vi fortsat kan forsikre og vedligeholde vores
Hjertestartere.
Desværre er der ca. 50 medlemmer som endnu
ikke har betalt for 2017, så herfra skal lyde
en venlig opfordring: kom nu til tasterne med
Mobilpay eller ring til kasserer Pia Kristensen på
2427 1851.

Hjerteløberveste

Som nyt tiltag har vi fået lavet Hjerteløberrefleksveste som benyttes af akuthjælpere
ved hjertestop, så ingen er i tvivl om, hvorfor
vi kommer styrtende når der tilkaldes 112 ved
hjertestop.

Vi har til hjertestarteren i Nab fået tilknyttet 3
Hjerteløbere:
Anita Frank Nabgyden 1,
Jørgen Clausen Nabgyden 49,
Lykke Levin Eskemosegyden 57
Velkommen til jer, med tak for hjælpen.
Hvis andre i Nab vil være hjerteløbere kontakt
venligst sekretær Alice Pedersen på mail:
Aase-alice@mail.dk.

På foreningens vegne
Alice Pedersen

			Du

			

kan også
redde liv
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Nyt fra Multi- og skaterbanen
Vi håber på en mild og tør vinter. Men nu bor vi
jo i Danmark, hvor vejret aldrig er til at regne
med.
Har I været en tur rundt på ”den røde tråd”, så
har I garanteret lagt mærke til, at der er fældet
et par træer.
Vi har haft møde med FMK, hvor vi efter aftale
har fået lov til at fælde træerne.
Mange af de gamle træer var desværre rådne og
faktisk farlige at have stående.
Vi havde ellers håbet, at vi kunne lade nogle af
træerne stå for at skabe et hyggeligt område
omkring skaterbanen.
Sådan skulle det ikke blive lige nu, men vi
forsøger på anden vis at gøre området hyggeligt
alligevel.
Fra mødet i hallen den 14. september 2017.

Da der ikke er nogle fra arbejdsgruppen, der
har den store erfaring med en motorsav, er
det dejligt, at vi kan trække på stor erfaring og
hjælp i lokalområdet.
Tommy Madsen fra Pejrup Savværk har
været meget hjælpsom og brugt rigtig mange
timer i denne proces.
Både med at fælde træerne, køre træerne væk,
men også leveret brænde til glæde for SFO´ens
børn, når de laver bål.
Stor tak for det.
Ydermere er der på boldbanen sat pæle af til
multibanen. Her har vi også fået lov til at lave
jordbundsprøver af FMK.
De ligger nu klar, og vi kan derfor helt præcist
finde ud af, hvor meget vi skal grave af, og
hvordan vi kommer i gang.
Heldigvis ser jordbunden rigtig god ud - til stor
lettelse for os alle!
Byggetilladelsen er også lige om hjørnet.
Vi har fået lovning på, at den skulle ligge klar
først i november.
Vi håber derfor på, at vinteren bliver mild og tør,
så vi kan komme i gang med projektet.
Hvis vejret ikke er med os, bliver vi nok nødt til
at vente til foråret med at fortsætte projektet.
Vi håber, at projektet kan stå klart til foråret, så
vi kan nyde banerne, når vejret tillader det.

Foto: Jørgen Gundertofte, Vester Aaby

14

Multi- og skaterbane gruppen
Bente, Sanne og Rikke

Bøgebjerghallens Bestyrelse
Siden sidst…

Bøgebjerghallens bestyrelse arbejder løbende
med bl.a. planerne om at få et motionscenter
til byen.
Som nævnt i tidligere indlæg har hallen fået
en bevilling fra FMK til arkitekthjælp, så bedre
og mere konkrete tegninger til motionscentret
kan blive lavet.
Skynd dig at hoppe på facebook og meld
dig ind i gruppen ”Motionscenter i
Bøgebjerghallen”, hvor der løbende vil
komme opdateringer omkring projektet.
Selv om vi er i den tidlige fase, kunne det
være super, hvis man sidder og tænker, at
det der med motionscenter, det er da lige
noget for mig.

Skriv endelig til michal@bangsoerensen.com,
vi skal bl.a. bruge personer til:
•
•
•
•

Hjælp i forbindelse med Fonds søgning
Der skal dannes en selvstændig
forening - kunne det være noget for
dig at være med helt fra starten
Motionscentret skal bruge instruktører
Div.

Kunne du tænke dig at vide mere om
bestyrelsens arbejde er du altid velkommen til
at kontakte mig på tlf. 2260 6765
Formand
Michal Bang Sørensen
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Krage Sø - FamilieSpejd 

Er I en familie der kan lide at være sammen,
være ude i naturen, lugte af bål og prøve nye
ting samt være en del af et større fællesskab?
Så kunne FamilieSpejd måske være noget for
jer.
Der er fortsat plads til enkelte flere familier.

Vi mødes hver 3. lørdag fra 10 - 12.
Vi er som udgangspunkt i Spejderhytten på
Bøgebjergvej.

De næste dato´er er:
lørdag den 4. november,

lørdag den 25. november samt

den 16.-17. december juletur til Egebjerghytten
med overnatning.
Januar 2018 mødes vi den 6. og 27.
VEL MØDT

Spejdernes Loppemarked

Årets store loppemarked er igen veloverstået 
Tak til alle som hjalp, og de mange som kom og
købte og dermed støttede vores spejderarbejde.

Det giver det økonomiske grundlag for at holde
liv i Krage Sø og dermed fortsat at kunne tilbyde
spejder aktiviteter i byen.
Vi er glade for, og faktisk ret stolte af, at vi
fortsat kan finde kræfterne til at afholde et så
kæmpe stort arrangement.
Vi tror, vi i år har haft rekord besøg.
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Sæt allerede nu X i kalenderen til næste års
loppemarked
søndag den 9. september 2018
kl. 10.00 i Bøgebjerghallen.

Angående lopper, som I trænger til at komme af
med, så ring til Steen Loppemand på mobil nr.
2138 2973
Hilsen
Lotte & Ingrid

Danmark Dejligst
i ”Fester” Aaby 2017
Sikke en fest vi fik afholdt i Vester Aaby fredag
den 1. september 2017.
Solen skinnede og pladsen summede af god
stemning og glade gæster.
Danmark Dejligst har været på tegnebrættet
længe, og det var fantastisk at opleve
sammenholdet fra byen og oplandet, der
støttede op om arrangementet.
Fra start til slut var der mange besøgende på
pladsen, og vi takker de 1400 gæster, som var
med til at gøre dagen til en kæmpe succes.
Der var både lækker mad, kolde drikkevarer,
danseshow, stort legeland og selv Star Wars
havde fundet vejen til Vester Aaby, til stor glæde
for både børn og voksne.
Der blev sunget, grinet, leget og festet hele
dagen lang.
Vi har mange at takke for, at Danmark Dejligst
Vester Aaby blev en skøn dag, og at vi nu har
startet en tradition.
Vi takker de lokale erhvervsdrivende, både dem
der støttede økonomisk, og dem der støttede
materielt.
Vi takker også de lokale musikere, for at denne
dag kunne blive en realitet med fantastisk live
musik.
Specielt takker vi alle de 150 frivillige, der både
før, under og efter festen gjorde en kæmpe
indsats og knoklede for at bygge den hyggeligste
havefest op her i Vester Aaby.

Foreningen ”Danmark Dejligst Vester Aaby” har
allerede nu lagt billet ind på at gentage succesen
næste år.
Vi har evalueret og lært en masse. Vi har
modtaget mange gode ideer til, hvordan vi kan
forbedre forholdene på pladsen, så næste år
kan kun blive endnu bedre.
Foreningen har fået positiv respons fra både
frivillige og gæster, og mange har allerede nu
meldt sig kampklar til næste år.
Følg os på facebook siden Danmark Dejligst Vester Aaby, for nærmere info angående dato i
2018.
Vi ses
Foreningen Danmark Dejligst Vester Aaby
Sanne Juul, Rikke Bang Sørensen, &
Sacha Leth Christensen
Arbejdsgruppen bag Danmark Dejligst.
Foto: Jørgen Gundertofte, Vester Aaby
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Aastrup Folkemindesamling

Ved Kirkens døgn fredag den 8. september
blev vi med kort varsel bedt om at lave en
kirkegårdsvandring og fortælle om de gamle
gravsten.
Vi gik i gang med af finde nogle sten, hvor der
var noget at fortælle.
Vejret var ikke med os, regnen væltede ned.
Der var en lille trofast flok, som gik med, og
turen blev kortet af.
Vi lavede en lille udstilling i Abildhuset med
noget af det, vi havde lavet.
Det er et projekt, vi vil arbejde videre med.
Hvis der er nogen, der har noget at bidrage
med, vil vi gerne høre det.
Det vil blive brugt ved en senere lejlighed.
Lokalarkiverne på Fyn havde lavet et Facebook
kursus for arkiverne.
Jette deltog og der blev lavet en Facebook side
for vores forening.
Nu kan vi melde ud i foreningens navn med
arrangementer, og hvad vi ellers arbejder med.
Det skal ikke ses som en konkurrent til andre
Facebook sider, som vi forsat vil samarbejde
med.
På arkivet har vi lånt to store ringbind med
slægtshistorie fra sognet.
Det har vi været i gang med at skanne.
Det har været et stort arbejde, men vi får større
viden om sognet.
Det siger vi tak for.
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Billedet herover er fra Kirkegårdsvandringen ved
Kirkens døgn den 8. september.

Stavn er udkommet med et par historier fra
vores sogn. Vi kommer rundt med Stavn til
medlemmerne, men vi vil også gerne sælge det
til andre interesserede, så kontakt os hvis I også
vil have det.
Sidste åbningsdag i år bliver
fredag den 1. december kl. 13.30-16.30.
Kom og besøg os og se, hvad vi arbejder med.
Det bliver en hyggeeftermiddag med kaffe og
hyggesnak.
Efter nytår er der åbent 5. januar, 2. februar og
2. marts hvor I også er velkomne.
Læs mere på hjemmesiden: aastruparkiv.dk
eller på Facebook: Aastrup Folkemindesamling
På folkemindesamlingens vegne
Jens Haastrup

KIRKEBLAD
VINTER 2017-2018

VESTER AABY KIRKE

AASTRUP KIRKE

Det blev lidt af et samtaleemne, da Vester Aaby Kirke i december
sidste år en aften blev illumineret med Luthercitater. Mange så det,
og flere så det ikke.
Derfor dette billede, der samtidig markerer afslutningen på et
meget spændende Lutherår. Over hele den lutherske verden – og
derfor også i Vester Aaby og Aastrup. Nu vender bladet sig i bogen,
men vi håber, at noget af alt det, vi har læst og hørt om Martin
Luther i det forgangne år, kan bæres med ind i 2018. Sammen med
alt det, der skal fylde et nyt år.
Med dette håb ønskes en Glædelig Jul og et Godt Nytår.

Koncerter

Højskoleeftermiddage
- Læs mere inde i bladet

Jul og Nytår i vore kirker
Julekoncert i Vester Aaby Kirke
søndag den 17. december kl. 16.00

”Messias” med Vester Skerninge Sangkor
Vester Skerninge Sangkor præsenterer denne jul 1. del af Georg
Friederich Händels store og elskede oratorium “Messias”.
Georg Friedrich Händel blev født i 1685 i Halle og døde i
1759 i London.
Händel var en yderst flittig komponist og komponerede
blandt meget andet et stort antal operaer, men omkring
tilblivelsen af Messias (1741) var man ved at blive træt af
operagenren. Oratorier blev nu det nye hit - syngespil uden
en fremadskridende handling. De blev fra nu af Händels
økonomiske redningsplanke, fordi hans seneste operaer
havde givet underskud.
“Messias“ blev til under et ophold på godset Leicestershire
hos hans gode ven og mæcen, Charles Jennens, der skrev
librettoen på grundlag af bibelske tekster – for første dels
vedkommende fra Esajas Bog. Hver dag satte Händel sig i ud
i godsets havehus og komponerede fra tidlig morgen til sen
aften og gjorde sit værk færdigt på 24 dage.
Værkets 1. del, som koret i år har valgt at præsentere,
handler om advent og julen - det er profetierne, håbet og
forventningens glæde om det lille Guds barn, der skal frelse
verden.
Den første opførelse af stykket fandt sted 13. april 1742 i
en koncertsal i Dublin. Opførelsen blev en overvældende
succes. Året efter kom stykket til London og bredte sig snart
over hele England og til Europa.
Messias kom til Danmark 1786 og er i dag for mange blevet
en lige så fast del af julen som engle og juletræer.
Kristelig Dagblads musikanmelder, Peter Dürrfeld, skriver i sin
anmeldelse af Messias 1.del: “ Med sin forunderlige blanding
af fjedrende lethed og jublende triller og majestætisk vælde,
har denne korsats en helt unik og opløftende karakter, der kan
tænde juleglæden hos enhver.”

Vester Skerninge Sangkor er et folkekor med ca. 60 sangere.
Koret har sine rødder på Sydfyn i landsbyen Hundstrup,
hvor den kendte sydfynske digter og forfatter Mads Hansen
- forfatteren til “Fo`ajle di små blomster” - i 1850 dannede
Hundstrup Sangforening.
Det nuværende “Vester Skerninge Sangkor” blev i 1971
dannet af organist og sangpædagog, Leif Lauritsen.
2012 fik koret sin nuværende dirigent, organist og
kantor, Jakob Hedegaard Andersen, uddannet på Århus
Musikkonservatorium med supplerende uddannelse i
sang og kordirektion ved Musikhögskolan Piteå. Han har
været vicedirigent ved Musikhögskolans Kammerkor,
assisterende dirigent ved Aarhus Universitetskor og Aarhus
Musikkonservatoriums Pigekor og er stifter af vokalensemblet
Cantus Coronatus (DK). Han er nu ansat som organist ved
Kirkeby og Ollerup Kirker.

Julekoncert i Aastrup Kirke

søndag den 10. december kl. 19.00

Christian Søgaard Trio
Det er julens melodier og vinterens sange, der er på
programmet, når Christian Søgaard Trio, spiller julestemningen
frem i Aastrup kirke. Der findes jo en hel skat kiste af
skønne melodier fra hele verden der fortæller om julens
kærlighedsbudskab, og musikerne vil denne aften spille deres
yndlingsmelodier.
Med harmonika, guitar og kontrabas som akkompagnement
synger og spiller trioen sange som , Når du ser et stjerneskud,
Nu tændes tusind julelys, I sne står urt og busk i skjul.
Der bliver også rig lejlighed til at synge med på julens smukke
salmer til trioens glade og levende toner.
Musikerne betegner sig alle tre som glade spillemænd. Fælles
for dem er det nærvær, de viser både hinanden og publikum,
når de står på scenen. Et nærvær der brænder igennem, helt
ned til de bagerste rækker.
Christian Søgaard rejste som ung student til Grønland og
lærte der at spille på harmonika. I 12 år var han i mesterlære
i Povl Dissings Trio, inden han selv sprang ud som sanger.
Spiller ofte med Rasmus Lyberth. Et samspil så tæt, at det har
givet ham betegnelsen: ”Ham der er inde i Rasmus Lyberth.”
Det seneste højdepunkt var deres optrædener i Londons Royal
Albert Hall.
Jan Schønemann er trioens dragende guitarist, hvis utrolige
overskud af idéer og påhit spontant triller ud af begge ærmer,
og ustandselig rammer publikum et blødt sted lang inde.
Jens Holgersen lægger med sin kontrabas trioens solide og
særdeles velswingende bund. Han har en årelang karriere
som bassist indenfor jazz og folkemusik.

Omkring Nytår

Nytårsaften er der gudstjeneste i Vester Aaby kirke kl.
15.00 – her vil vi efter gudstjenesten indlede nytåret med
et glas champagne inden vi skal hjem og høre Dronningens
Nytårstale.
Nytårsdag er der gudstjeneste i Aastrup kirke kl. 15, hvor
vi ligeledes vil ønske hinanden godt nytår med et glas
champagne.

Vi synger julen ud

Da 4. søndag i advent i 2017 falder på selve juleaftensdag
synger vi så at sige julen ind juleaften.
Til gengæld vil vi holde fast i, at vi synger julen ud Hellig Tre
Kongers aften. Det bliver i denne gang i Aastrup kirke fredag
den 5. januar kl. 19.

Juleprædiken holdt Juledag 2016 i Vester Aaby og Aastrup Kirker
over Lukasevangeliet kapitel 2 vers 1 til 14

Det er juledag. Det er selve dagen. En af de største helligdage i
kirkeåret.
Derfor er der stilhed over dagen. Stilhed over juledag. Fordi mest
muligt af den travle verden uden for vore vinduer prøver at stå stille
i dag.
Sådan så ordene om julebudskabet kan stå i centrum. Ordet som
tager bolig i dag. Som tog bolig i nat.
Og som vil tage bolig i os. Til evig tid.
Det er også fordi det er tæt på stadigvæk, at der er stilhed.
Sådan som der er stilhed i orkanens øje inden blæsten begynder igen
fra en ny kant.
Når det bliver hverdag igen efter jul. Det er fordi vi er så tæt på i dag,
at vi næsten ikke kan se. Næsten ikke kan høre.
Det er fordi ordene er beregnet på at skulle høres midt i vores
hverdag.
Fordi det er der, vi skal leve af dem og leve på dem.
Det er ordene om Jesu fødsel, der står i centrum i dag. Det er
Lukasevangeliets kapitel 2 vers 1 til 14. De ord, der også kaldes for
”Juleevangeliet.”
Vi hører ordene i kirken juleaften. Måske har nogle også hørt ordene
eller læst ordene i de seneste dage.
Men selvom de hører til juleaften og juledag, så er det ord, der skal
blive stående. Også medens dagene går og vokser sig til år. Medens
i går bliver til i dag og begynder at forberede sig på i morgen. Eller
på tirsdag.
Det er ord, der ikke lader sig ændre af om det er lørdag eller søndag.
Om det er travlhed før eller stilhed efter juleaften. Om det er
hverdagens tanker eller helligdagenes fred, der fylder.
Ordene står parat og venter. Det er glædeligt budskab.
De venter stille og roligt i vintermørket.
Venter på at flette med menneskers hjerte.

Og gøre menneskers hjerter til julehjerter.
De hjerter som mennesker kan lave symboler på. Flettede julehjerter
på træet. Symboler på Guds kærligheds magt i verden.
De julehjerter vi har hængt på juletræet er flettede af forskellige
farver. I forskellige mønstre. Lyse og mørke mellem hinanden.
Måske ikke alle lige nøjagtige.
Men måske så meget mere oprigtige.
Modtagelige.
Måske er det julehjerter skabt af barnehænder, der jublede over, at
det lykkedes. Måske er det julehjerter skabte af hænder, der nok kan
skabe nøjagtige hjerter, der passer sammen. Julehjerter, hvor der er
klippet nøjagtig langt nok.
Men som måske alligevel skabt af mennesker, der ikke rigtig har
hjertet med.
Fordi farverne af menneskers tankemylder endnu en gang blev
til kontrastfarver mod juleglæden. Og stiller sig i vejen for
modtageligheden.
Selvom tanken oprindelig var god nok. Begyndte godt nok.
Juledag er juleevangeliets møde med menneskers hjerte. Det hjerte,
vi kan finde på at bruge som symbolet på vores modtagelighed. Vores
længsel efter, at det skal blive jul inden i os. Fordi vi ved, hvad jul er.
Hjertet er symbolet på den stald i os alle, som hver især for os er det
sted, hvor barnet skal blive født, hvis det skal blive jul i os.
Selv på en kold vintermorgen.
Selv i vintermørket.
Selv i en travl hverdag, når der ikke længere står jul på kalenderbladene. Midt i tankernes mylder om alt muligt, der har med jul at
gøre. Eller alt muligt, der ikke har med jul at gøre. Midt i alt det, der
ikke holder juleferie bare fordi vi prøver at gøre det.
Lige der skal julens glade budskab flette sammen med vores hjerte.
Løfte dets glædes vinger.

Højskoleeftermiddage
Sydslesvig er temaet for denne vinters højskoleeftermiddage.
I december mødes vi onsdag den 6., hvor vi vil se nærmere
på advents- og juletraditioner syd for grænsen – og også lidt
på vore egne.
Onsdag den 31. januar får vi besøg af Erik
Ransby. Han er i dag præst ved Vor Frelsers
Kirke i Odense, men har en fortid som præst
i Aventoft-Nibøl lige syd for grænsen. Han
siger om sit besøg:
I Sydslesvig eksisterer der et levedygtigt
dansk mindretal side om side med en tysk
flertalsbefolkning. Det er en følge af mindretallets lange og
vedholdende kamp for at bestå og den danske stats støtte til
mindretallet. Det danske mindretal har sine egne institutioner
– skoler, børnehaver og kirker. Den danske kirke lever i tæt
samklang med de øvrige danske instititutioner, men har
samtidig sit eget selvstændige liv. I dag lever den danske kirke
i fred og fordragelighed med sin tyske nabo, men sådan har
det ikke altid været. Jeg vil trække nogle tråde bagud, men
først og fremmest vil jeg fortælle om, hvordan det har været
for mig at være dansk præst i Sydslesvig.

I februar mødes vi onsdag den 21. med
Finn Slumstrup som foredragsholder. Hans
oplæg lyder: Sydslesvig er et begreb i dansk
samfundsliv og kultur, som vi har levet
med i snart hundrede år. Nemlig siden
grænsedragningen i 1920, som delte det
århundredgamle hertugdømme Slesvig i to
dele. Den nordlige del har vi siden kaldt Sønderjylland, og
den del, der blev placeret syd for den nye grænse blev på
dansk til Sydslesvig. Det er en region, vi har et ganske særligt
forehold til på grund af et meget aktivt dansk mindretal i
landsdelen, og fordi vort lands historie i mere end 150 år har
været stærkt præget af samspillet og modspillet mellem dansk
og tysk. De dyrekøbte erfaringer om, hvad der kræves for at
mindretal og flertal kan leve fredeligt side om side hører til
noget af det vigtigste vi har lært om forudsætningerne for en
verden i gensidig forståelse. Men spørgsmålet er, om vi selv til
fulde har forstået at lære af vore egne erfaringer? Forholdene i
Sydslesvig er dels en vigtig linje i den nyere Danmarkshistorie,
dels lyslevende og aktuel virkelighed med bud langt ud over
den dansk-tyske grænseegn.
I marts måned er der højskoleeftermiddag onsdag den 14.

Salmesangsaftner
Lutheråret var så fyldt med musik, at vi valgte at springe
de traditionelle salmesangsaftener over. Men nu vender de
tilbage igen. Vi vil et par vinteraftener sprede mørket ved at
synge gamle og nye salmer og høre lidt om deres baggrund,
forfattere og komponister.

Det bliver Tirsdag den 16. januar i Aastrup Kirke og Torsdag
den 22. februar i Vester Aaby. Begge gange kl. 19. I pausen
får vi en kop kaffe eller te og en småkage. Man skal ikke selv
have noget med.

Kirketider vinter 2017-2018
			

Vester Aaby

Aastrup

Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Mandag den
Tirsdag den
Søndag den
Mandag den
Fredag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den

16.00 Luthermesse
Ingen
9.00 Ole Buhl Nielsen
14.00 Juletræ
10.15
16.00 Messias
14.30
10.15
9.00
15.00 Champagne
Ingen
Ingen
10.15
9.00
14.00 Ole Buhl Nielsen
9.00
10.15
9.00
Ingen
10.15
9.00

Ingen
10.15
Ingen
10.15
19.00 Koncert
10.15
16.00
9.00
10.15
Ingen
15.00 Champagne
19.00 Vi synger julen ud
Ingen
10.15
Ingen
10.15
9.00
10.15
14.00 Ole Buhl Nielsen
9.00
10.15

12. november
19. november
26. november
3. december
10. december
17. december
24. december
25. december
26. december
31. december
1. januar
5. januar
7. januar
14. januar
21. januar
28. januar
4. februar
11. februar
18. februar
25. februar
4. marts

22. s.e.trin
23. s.e.trin
Sidste s. i kirkeåret
1. søndag i advent
2. søndag i advent
3. søndag i advent
Juleaften
Juledag
2. juledag
Nytårsaften
Nytårsdag
Hellig Tre Kongers aften
1. s. e. Hellig Tre Konger
2. s. e. Hellig Tre Konger
Sidste s. e. HTK
Søndag Septuagesima
Søndag Seksagesima
Fastelavn
1. s. i fasten
2. s. i fasten
3. s. i fasten

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”.
20. december (altergang)
17. januar
7. februar (altergang)
For udefra kommende deltagere koster kaffebordet kr. 30,00

Ferier og fridage:
Sognepræst Torkil Jensen har ferie 12.-19. februar og
friweekend 25.-26. november og 20.-21. januar.
Embedet passes i ferien af sognepræst Ole Buhl Nielsen,
Brahetrolleborg tlf. 62 65 11 21, mail: obn@km.dk

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
Temauger
Vi har over to temauger arbejdet med emnet
MAD. Vi valgte i Vester Aaby-gruppen at arbejde
med ”kød”.

Billedet er fra Tumleræs på Sct. Hans Pladsen, hvor
dagplejebørnene stillede op til fotografering på løbecykler og scootere.
Foto: Palle Søby Eriksen, UgeAvisen.

Vi har besøgt ”vores” køer på Frisenvænge.
Altid en rigtig god oplevelse for børnene, hvor vi
kommer tæt på køerne.

Tumleræs
Fredagen før efterårsferien er jo store
motionsdag, og det skulle dagplejen selvfølgelig
også deltage i.
Scooterne fik vi pudset og gummistøvlerne
kridtet, og så var alle ungerne klar til at give
den gas. Vi lavede en racerbane oppe ved Sct.
Hans pladsen.
Vi startede med lækre boller, og herefter varmede
vi op til dansemusik med Rasmus Klump.
Så blev der stillet op ved startlinjen - vi havde
et par tyvstarter, men ellers gik det over stok
og sten.
Det blev uddelt 14 førstepladser, og alle 14
dagplejebørn fik et diplom med hjem.
En rigtig dejlig formiddag med masser af glade
vink og dyt fra forbipasserende bilister.

Billedet herover er fra vores besøg hos Vester Aaby
Slagterforretning.

Mange efterårshilsner
Jette, Helle B, Lene, Pernille og Helle

Senere på ugen besøgte vi vores lokale slagter
Morten og Jeanette, hvor vi bl.a. så en halv
gris med hoved, tænder og hale, så den var
genkendelig for børnene.
Stor tak til Morten og Jeanette for at lade os
forstyrre dem.
Ugen sluttede med festmiddag i Jettes garage,
hvor der blev guffet pasta med kødsovs og
gulerødder, som børnene selv havde gravet op.
Bordene blev pyntet med blomster.
Det var rigtig hyggeligt.
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Gymnastik og Indoor Cycling
Kalenderen siger november, og det betyder at
vinteraktiviteterne er godt i gang.
I gymnastikafdelingen er der gang i både nye og
gamle aktiviteter.
Herregymnasterne knokler som altid hver
torsdag kl. 19.30 – 21.00 under Ejners kyndige
ledelse.
Der bliver både svedt og hygget i skolens
gymnastiksal.
Hver mandag kl. 16.00 – 17.00 er der i år
igen Dans med Simone i gymnastiksalen.
12 piger i alderen mellem 9-13 år danser på
livet løs og lærer diverse trin og koreografier.
Mandag kl. 18.30 – 20.00 er der også Yoga i
gymnastiksalen.
Lone havde fra sæsonstart også startet et
åndedrætshold op, men der var desværre ingen
tilslutning til dette hold, det er derfor nedlagt
igen.
I hallen har vi startet Familieidræt op hver
tirsdag kl. 16.00 – 17.00.
Dette hold er for alle børn fra 1½ år til og med
5. kl. og deres forældre.
De små (op til 6 år) leger, øver motorik, klatrer
op og hopper ned osv.
De store laver styrketræning, spiller boldspil,
løber stafetløb osv.
I alt 17-18 børn kommer hver gang og leger og
sveder.

Powerline og andre hold har fået så mange
deltagere, at vi efterhånden havde mangel på
træningsmåtter- og elastikker.
Heldigvis har sponsorudvalget været så venlige
at skaffe nogle.
Indoor cykling kører flere gange om ugen.
Mandag, onsdag og fredag køres der kl. 8.15.
Tirsdag køres der kl. 17.15 og kl. 19.00, og
torsdag køres der kl. 19.10.
Morgenholdene er der rigtig fin tilslutning til derimod kniber det lidt mere om aftenen.
Har du lyst til at prøve, så kom endelig og få en
gratis prøvetime!
Gymnastikafdelingen har stadig ikke sit eget
udvalg, men er slået sammen med håndbolden.
Sidder der en enkelt eller to derude og tænker:
”det er måske noget for mig at være med i”
Så tag fat i Mette Gerber eller Helle Clausen, så
får vi os en snak om det.
Mange hilsner fra
Gymnastikafdelingen
Helle Clausen

Torsdag kl. 17.30 - 19.00 er der fem meget
tålmodige mænd, der spiller bordtennis.
Grunden til at de er tålmodige, har intet med
deres spil at gøre. Det skyldes, at Line i den
anden ende af hallen svinger pisken over 25
M/K’ere der går til Powerline.
Her bliver der kæmpet og svedt igennem til høj
musik, og der er ingen af deltagerne, der ikke
kan mærke én eller flere muskler i deres krop i
dagene efter træning.
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Billederne på denne side er fra familieidræt
Et par af de store børn der laver styrketræning
Øverst på siden er Sarah på vej rundt i hallen på et
rullebræt.
Herunder er det Ida og mor på vej hen ad team- track
med forhindringer.

Håndbold
- nu med flere ”gamle” spillere” tilbage i
den røde trøje

		U12 Spillerne
		
2017/2018

Det er fedt at kunne skrive, at håndbold for
alvor er ved at bide sig godt fast i Bøgebjerg IF.
Vi er i denne sæson 15 børn og godt 30 voksne.
De 15 børn er fordelt på 2 hold.
Et U12 hold som spiller turnering med kampe
næsten hver søndag.
Vores U12 spillere er faktisk slet ikke U12 alle
sammen, da vi jo er ramt af små årgange, så
derfor har vi både børn på 9, 10 og 11 år på
holdet.
Så de er små, når de møder ”rigtige” U12 hold.
De har da også tabt alle deres kampe, men de
tager det bravt og har hver gang nye delmål.
Allerede fra kamp nr. 1 til kamp nr. 2 scorede de
flere mål og i kamp nr. 3 dækkede de bedre op i
2. halvleg end i 1. halvleg.
Rikke Bang Sørensen og Andreas Fabricius som
er deres trænere, coacher dem virkelig godt, og
ungerne ved godt, at i denne sæson vil det blive
svært.
Men så til næste år, kommer der jo nogle ”nye”
hold, som vil være ”mindre” end dem.
Så de gør hvad de kan, og det er dejligt at se,
hvor meget forældrene bakker op om deres
unger.
De mindste børn spiller U7 og deltager i stævner
ca. 1 gang om måneden.
De har endnu ikke været afsted til deres første
stævne.
Det er Mikkel Steffensen, som træner de små
børn.
Der er stadig plads til flere spillere på både U7
og U12 holdene, så kom endelig op i hallen og
prøv det!

De 3 senior hold er også kommet i gang med
turneringen.
Gamle spillere er vendt tilbage ved både herre
og damerne, så det er rigtig dejligt, at holdene i
år igen har vokseværk.
Herre senior har i år et serie 3 hold med Thomas
Johnsen som træner.
De har i skrivende stund spillet 3 kampe og har
både vundet og tabt.
De er 10-12 spillere, men med arbejde på
Sjælland, weekendarbejde og lidt småskader, er
det godt, at Thomas har rigeligt med spillere at
vælge mellem.
Dame senior har i år to hold tilmeldt til
turneringen. Et serie 3 og et serie 4 hold, begge
med Stig Fabricius som træner.
Damerne er omkring 20 spillere, så det er også
et par stykker mere end sidste år.
Og så er de heldige, at Mia Carstensen kommer
en gang om ugen og træner damerne sammen
med Stig, noget især ”målkonerne” nyder godt
af.
Det er dejligt at se, at hver gang holdene spiller
kampe hjemme, så kommer der nye ansigter op
i hallen og ser dem spille.
Det er jo også sjovere at spille kamp, hvis der er
tilskuere på lægterne.
Husk - du altid kan se i facebook gruppen ”Vester
Aaby” hvornår der spilles hjemmekamp.
For håndholdafdelingen
Mette Gerber Jensen
På billedet til venstre og herunder
er det U12 spillere igang med opvarmning.
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Bøgebjergskolen

Jeg har nu været skoleleder i knap 3 måneder
på Bøgebjergskolen.
Så der er naturligvis mange ting på skolen, som
jeg ikke har så meget kendskab til endnu.
Personalet, børn og forældre er jo stadigvæk
nye bekendtskaber, men jeg bestræber mig på,
og det er meget vigtigt for mig, meget hurtigt at
udbygge det kendskab, fordi alle selvfølgelig er
væsentlige for, at vi kan gøre Bøgebjergskolen
til en fantastisk skole at være i og arbejde på.
Jeg er blevet taget utrolig godt imod af alle
på skolen. Der har været rigtig mange smil
og ”velkommen til skolen”, når jeg har mødt
forældre på skolen om morgenen på min
rundgang i klasserne.

Indskrivning
I perioden 13. november til 21. januar er der
indskrivning til den kommende bh. klasse.
Tirsdag 7. november vil der være et
informationsmøde på skolen, hvor vi orienterer
forældrene til de kommende børn i bh. klassen
om indskrivningen, skolen og de forventninger
der er til børn og forældre, når man starter i
skole.
Vi har i den ældste gruppe i børnehaven ca. 20
børn, som vi forventer vil blive indskrevet til
skolen, og det er utroligt positivt at elevtallet er
stigende.
I næste skoleår håber vi, at vi er meget tæt på
110 elever.

Jeg har mødt et engagement og en glæde ved
skolen som er unik.
Og da 6-8 forældre troppede op et par dage før
skolestart og pudsede alle skolens vinduer var
jeg bare vildt imponeret. Fantastisk.
Også børnene, både i børnehave og skole, har
jeg også fået et utroligt godt indtryk af i den
korte periode jeg har været her.
Personalet er meget velfungerende og fagligt
dygtige, så jeg glæder mig rigtig meget til at
udbygge mit kendskab til alle i forhåbentlig
mange år fremover.
Elever
Vi har i perioden fra sommerferien til
efterårsferien fået 2 nye elever, og der starter
en ny elev op mandag efter efterårsferien. Det
er Tino i vores 1. klasse, Christina som er startet
i 6. klasse og så er Sebastian startet op i 5.
klasse efter ferien.
Jeg vil her byde både dem og deres forældre
velkommen og opfordre til, at alle, både forældre
og børn, tager godt imod de nye elever og deres
forældre.

Festlige arrangementer
Jeg har allerede oplevet nogle af de traditioner
og arrangementer der er på Bøgebjergskolen.
Bøgebjergfesten var den første jeg var med
til, og det var rigtig hyggeligt med aktiviteter,
fællesspisning og ikke mindst den prestigefyldte
beachvolleyturnering.
Skolens hold reddede heldigvis æren ved at
vinde en enkelt kamp.
Også ”Danmark Dejligst” har været afviklet
på idrætspladsen.
Det er en ny begivenhed, som vi, i kraft af nogle
af områdets store ildsjæle, fik til Vester Åby.
En gratis koncert med en række kendte og lokale
musikere, spillede fra kl. 14 til sen aften.
Over 100 frivillige medvirkede til, at det blev en
fantastisk fest, hvor rigtig mange mennesker
bakkede op og deltog i arrangementet.
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Denne begivenhed håber vi naturligvis også på
kan blive en tilbagevendende begivenhed de
kommende år.
I ugen op til efterårsferien er der tradition for at
skolen afholder emneuge mandag til torsdag.
I år har emnet været Ægypten.
Emneugen sluttede med en festlig basar, hvor
der var røgelse, musik og mange smagsprøver
på forskellige orientalske spise og drikke.
Endelig holdt vi fredagen før efterårsferien den
traditionelle Motionsdag, hvor hele skolen tog
til Nørresø for at gå/løbe rundt om søen og
bagefter fik alle æbler og hjemmebagte boller.
Vi havde håbet på lidt flere forældre havde
deltaget i løbet, men de der deltog hyggede sig
rigtig meget.

I december vil der ske rigtig mange spændende
ting på skolen.
Jeg ser frem til den årlige Juleklippedag fredag
1. december, hvor hele skolen laver julepynt og
pynter op i klasserne og på skolen.
Derefter at afprøve den årlige Luciafest, hvor
der ventes rigtig mange mennesker og der
serveres flæskesteg.
Dette arrangement er fredag den 15. december,
så sæt kryds i kalenderen også på den dag.
Endelig er der også juleafslutningen i kirken
som er en tradition, som er vigtig at huske.
I år er det onsdag 20. december.
Til alle disse arrangementer håber vi meget, at
der vil være forældre, der har tid til at komme
og være med på disse traditionsdage.
Morgensang
Efter efterårsferien vil vi ændre lidt på
morgensangen.
Fremover vil vi have morgensang hver dag kl.
8.35 og af ca. 15 minutters varighed.
Billederne på disse sider er fra
Emneugen om Ægypten,
Motionsdagen
Natur- og genbrugskunst lavet af
elverne.

Jeg synes, at dette at mødes hver morgen er
rigtig vigtigt for en lille skole som vores.
Vi skal pleje det fællesskab, som er så vigtigt for
at børnene trives.
Jeg ved, at det har været et ønske fra nogle
forældre, at morgensangen blev rykket til kl. 8,
således at de kunne være med til morgensangen,
men ulempen kan være, at der ikke er kommet
ro på eleverne, og derfor kan det give en mere
urolig morgensang især ved de yngste klasser.
Så denne plan kører vi videre med indtil videre.
For at imødekomme de forældre, der godt
kunne tænke sig at deltage i morgensangen, og
ikke vil vente så længe efter aflevering, så vil
vi hver fredag servere morgenkaffe/te i aulaen,
indtil morgensangen starter. Så kan forældrene
hygge sig med en tår kaffe og en lille snak, og
jeg vil, og nogle dage Gunhild, tilstræbe at være
i aulaen de fleste fredage til en snak med jer
forældre.
Det prøver vi af indtil jul, om det er en god ide.
Afslutning
Til sidst vil jeg slutte af med at fortælle, at jeg
her de første 3 måneder også har brugt tiden på
at udforske mit skoledistrikt.
Det er kæmpe stort og fantastisk smukt!
Jeg vil mene, at der ikke findes et smukkere
område i kongeriget.
Her er det hele med skov og strand, idylliske
huse på smalle veje, men også mange små
landsbyer suppleret med de ”store byer” i
Korinth og Vester Åby, med en del butikker og
mindre og større virksomheder.
Jeg glæder mig hver dag over at få lov til at være
med til at få udviklet Bøgebjergskolen, så alle i
skoledistriktet, trods de store afstande, opfatter
Bøgebjergskolen som ”deres” lokale folkeskole.
Jes Fechtenburg
Skoleleder

27

Bøgebjerg
Børnehus

Også en hilsen fra Bøgebjerg Børnehus.

Vi har fuld gang i en masse spændende ting.
Vi har haft en masse musik på programmet de
sidste måneder.
For de ældste børn kulminerede det i vores
deltagelse i den årlige Børnemusikfestival, som
fandt sted fredag den 27. oktober i samarbejde
med 3 andre børnehaver i kommunen.
Et fantastisk arrangement med ca. 90 dygtige
børn og alle deres voksne. Ca. 450 personer så
vores forestilling i år.
De yngre børn vil senere på måneden ligeledes
optræde for deres forældre.
Vi fortsætter også med de meget populære
svømmeture.
Børnene elsker at komme i svømmehallen
og bliver stadig mere og mere fortrolige med
vandet.
Den busordning, der startede 1. august, er
kommet godt i gang.
Det betyder, at der nu er 24 børn, der hver dag
tager med Bøgebjergskolens bus til Bøgebjerg
Børnehus.
De praktiske udfordringer arbejder vi til
stadighed med at finde løsninger på.
Og børnene er i fuld sving med at lave venskaber
med deres venner i Vester Aaby.
Vi nærmer os julemåneden, hvor vi glæder os til
at opretholde de sædvanlige traditioner i vores
2 lokalområder.
Med venlig hilsen
alle små og store i Bøgebjerg Børnehus.
Gunild Hansen
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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 vil være mulighed
for at købe mad.
Udstillere har 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.
Har du spørgsmål
kontakt da
Lars Bo Biilmann
på mobil 5214 4867

DIMSERIET
Kom og vær med til kreativ hygge eller bare
drik en kop kaffe.
Der er mulighed for at lave maleri, mosaik,
decoupage eller få 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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Borgerbudget-pengene er kommunale midler,
som skal støtte lokale projekter, der har
almennyttig karakter.
Alle bosat i vort område kan søge om midler til
et projekt.
Som udgangspunkt må de ikke bruges på
virksomheder eller enkeltpersoner.
Endvidere skal projekterne leve op til de
overordnede udviklingsmål for FMK: Bosætning,
beskæftigelse og erhverv og borgertilfredshed
og omdømme.
Kommunens projekt-team stiller gerne op til en
projektdag for at rådgive ansøgere.

Borgerbudget
Lokalrådet har deltaget i møder arrangeret af
kommunen angående Borgerbudget.
Borgerbudgettet er en udlodning af puljemidler
til lokalområderne, og beslutning om hvordan
hele puljen på 160.000 skal fordeles.
På et indkaldt møde i Håstrup blev udfaldet af
afstemningen, at hvert område fik deres egne
puljemidler.
Vi har således fået tildelt 28.534 kr. til vores
område, og heraf har lokalrådet brugt godt
1300 kr. på annoncering, som skal fratrækkes
dette beløb.
Yderligere fragår evt. penge til et borgermøde,
som bliver annonceret senere. Idrætsforeningen
og Skolebestyrelsen er gået ind som
medarrangører af dette møde.

Vinderprojekterne skal være fundet med
udgangen af 2017, og det er borgerne,
der stemmer om hvilke projekter, der skal
imødekommes.
Både projekt- og afstemningsdag annonceres
senere på infoskærme og på Facebook.
Pengene skal som udgangspunkt bruges i 2018.
Promoveringsmapper:
I
samarbejdet
med
de
maritime lokalråd i den gamle
Fåborg Kommune, er arbejdet
med indstiksmapper og film nu
endelig så vidt, at mapperne
samles og nu kan bruges på
messer og udstillinger.
Næste gang på livsstilsmesse i
Odense.
Fremstillingen af mapperne er
støttet af flere bidragsydere
bl.a. LAG, lokale banker og
kommunale støttekroner.
Filmen har ligget som forslag og er efter en
evaluering i de forskellige råd blevet forlænget.
Om kort tid vil der komme et link på vores
hjemmesider og på den lokale facebookgruppe.
Lutheråret
Vi har været dybt involveret i Luther-året.
Vi har gennem mange møder været med i
planlægningen og afviklingen af fejringen.
Det har været spændende og medført et godt
samarbejde med menighedsrådet.
Samarbejdet har bl.a. udmøntet sig i en
ny procedure for sløjfede gravsteder, hvor
vi har foreslået affotografering af ikke
bevaringsværdige sten.
Dette sker i en vis grad allerede nu.
Der bliver en gang om året nedsat et udvalg til
at foretage vurdering af bevaringsværdige og
ikke bevaringsværdige sten.
Nederst på næste side: billede
arrangementet i september 2017.
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fra

Luther

Østersøruten.
National cykelrute nr. 8 er blevet taget op til
revision af vejdirektoratet og FMK. og hedder nu
Østersøruten.
Cykelruten, som kan ses på kortet, vil blive på i
alt ca. 1000 km.
Lokalrådet er af lokal borger, Søren Elmbo
blevet gjort opmærksom på, at der er en uheldig
linjeføring gennem Vester Åby.
Ruten kommer fra Pejrup ned over cykelstien til
Bøgebjergvej.
Her ville man blive ledt ind på Skadegårdsvej og
Munkeparken til Strandvejen.

Vejdirektoratet har i en mail meddelt os, at
ruten nu vil blive lagt forbi Konnerup og dreje
ned ad Strandvejen.
Skal vi gøre opmærksom på Dagli’Brugsen, må
vi skilte.

Hovedbegrundelsen for at renovere og visse
steder ændre ruten er at styrke yderområderne
med cykelturister.
Vi mente ikke, at det var at styrke vores område
at lede turisterne gennem et villakvarter.
Vi har henvist til at vejdirektoratet i 2012 i
samarbejde med Lokalrådet ved Lars Biilmann
lavede en udbygning af cykelsti/fortov med
grønne opmærksomhedszoner ved fx. busstop
m.m.
Vi foreslog linjeføringen revideret, så man følger
cykelstien op til Præstegårdsvej ved Kirken,
så de passerer Konnerup og kan se ned til
Dagli’Brugsen.

Dyrlægeboligen.
Som vi tidligere har nævnt på Facebook har vi
haft held til at få en positiv kommunikation med
ejerne af dyrlægeboligen.
De har meddelt FMK, at de gerne vil have huset
fjernet og har ansøgt nedrivningspuljen.
Det er bevilget, og kommunen har nu udspillet.
Vi har et par gange haft kontakt til forvaltningen,
men sagen er åbenbart flyttet over i en anden
afdeling, så det trækker ud.
Helt sikkert er det, at det bliver nedrevet.
Vi kan konstatere, at nabohuset er solgt fra, og
der åbner en pizzabar dernede.
Bøgebjerg Lokalråd
Connie Hede og Halldor Sørensen
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Løberne lyser i mørket
Så blev urene stillet om til vintertid, og mørket
har sænket sig over V. Åby.
Det betyder, at løbeklubben officielt er gået i
vinterhi - men det betyder dog ikke, at vi er
stoppet med at løbe.
Nogle løber selv, andre mødes midt på dagen
og løber sammen, og andre igen mødes en
gang om ugen kl. 17.00 og kører til Faaborg,
hvor det er muligt at løbe en længere tur under
gadelygternes skær.

For at vi kan være sikre på at blive
set her i den mørke tid, har vi været
så heldige at sponsorudvalget har
skaffet nogle refleksbånd til os.
Vi har længe ønsket os at få skiftet
de gamle refleksveste ud, da de
kan være irriterende at løbe med. Løberne var i tvivl
Vi er derfor meget glade for de nye om, anvendelse af
refleksbånd – mange tak for dem !! de nye refleksbånd.
Mandag den 9. oktober havde vi Årsmøde i
løbeklubben. Her var 88 % af medlemmerne
mødt op. Vi er ret stolte af, at så mange deltog.
Det siger lidt om det meget gode sammenhold,
vi har i afdelingen.
Det betyder jo selvfølgelig også noget, at vi
havde slået Årsmødet sammen med en lille
afslutningsfest – mad og drikke lokker jo altid
lidt :-)
Lene og Helle blev genvalgt til udvalget, så
udvalget består stadig af Erik, Per, Lene og Helle.
Vi ses igen først i marts 2018, når vi starter på
en ny sæson.
Venlig hilsen
Løbeudvalget
Helle Clausen
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Lidt nyt fra Volleyball
Vi er stille og roligt kommet i gang med sæsonen
indendørs, og vi har på nuværende tidspunkt
været til 2 stævner.
Det første var et åbent stævne, hvor der var fri
tilmelding på, hvordan man stillede hold.
Det var i Midtfyns Gymnasiums hal at det
foregik, og vi stillede med 2 hold, der på papiret
skulle være cirka lige stærke.
Men det så ud til, at det ene hold var noget
stærkere end det andet, for i deres indbyrdes
kamp blev det til en klar sejr.
Stævnet gav en 5. og en 7. plads til Bøgebjerg.
Den 29. oktober 2017 skulle den rigtige sæson
starte, men vi har på nuværende tidspunkt det
problem, at en del af vores normale førsteholds
spillere er på tur i Nepal.
Så vi var et lidt blandet hold, der stillede op til
den nye turnering.
DGI og Fyns volley kreds har i år indgået en
aftale om at lave turnering sammen i stedet for
at have 2 turneringer sideløbende.
Det giver mange fordele, idet vi kan få lavet
niveaudeling, så alle får nogle lige kampe.
Til det første stævne var Bøgebjerg havnet i B
puljen og skulle spille i Ubberud hallen. Vi vidste,
at vi skulle spille 4 kampe og dømme 2.
Vi skulle starte med at dømme kampen mellem
Fighterne A fra Nyborg mod Ubberud, og den
kamp vandt Fighterne 2-0.
Dernæst skulle vi møde Ubberud, hvor vi tabte
1. sæt 17-25 og vandt 2. sæt 25-14.
Da vi kun spiller 2 sæt i denne turnering, var
det antal vundne bolde der tæller, så vi vandt
således kampen.
Derefter skulle vi spille mod Fighterne A, og dér
fik vi store bank. Vi kunne slet ikke få spillet til
at køre, så vi tabte 2-0.

Vi skulle starte imod Midtfyns Smash, og dem
kender vi rigtig godt, da de også kommer fra
DGI turneringen, så vi har tidligere mødtes
mange gange. Dette var vores 3. kamp i træk,
men vi vandt klart 2-0.
Derefter skulle vi dømme kampen imellem
Midtfyn Smash og Hårby, Hårby vandt 2-0.
Til sidst skulle vi møde Hårby, og vi var ved
at være lidt trætte og møre, og samtidigt blev
vores bedste smasher skadet meget tidligt i
første sæt, så vi tabte klart 2-0.
Derved blev vi nr. 5 og forblev i pulje B, hvilket
var dagens mål.
Vi regner med, at vi til det næste stævne - som
er søndag den 12. november - kan stille med 2
hold.
Så det bliver ét hold i C-puljen som skal spille i
Horne hallen, og ét i B-puljen som skal spille i
Hårslev.
Bøgebjerg har denne sæson 2 hjemmestævner,
som er et jule stævne den 17. december og et
almindeligt stævne den 14. januar.
På det tidspunkt håber vi, at vi kan have begge
hold i B-puljen.
På vegne Volley-spillerne
Morten Heidtmann Pedersen

Men da vi havde vundet én kamp og tabt én,
blev vi nr. 2 i puljen, og skulle derefter spille
mod de 2 andre 2´ere, som var Midtfyn Smash
og Hårby A.
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Aastrup Forsamlingshus

Vinterens program
arrangementer:

byder

på

følgende

Mandag den 4. december 2017 er der
spillegilde - som altid er det kl. 19.30.
Der spilles om 30 ænder og 2 gavekort til ost.
Torsdag den 14. december 2017 er der
adventsmøde kl. 19.30.
Mandag den 8. januar 2018 er der igen
spillegilde kl. 19.30. Der spilles om 30
kødpakker og 2 gavekort til ost.
Fredag den 2. februar 2018 er der
fællesspisning kl. 18.30.
Menuen består af dyresteg med tilbehør,
dessert og kaffe.
Tilmelding kan ske hos Jørgen Clausen på tlf.
6261 6809 eller Tonny Sørensen på tlf. 4011
4331.

Leje af forsamlingshuset:
Der kræver medlemspligt for at kunne
leje forsamlingshuset
Medlemskab er kr. 150,- pr. husstand
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.
Håber vi ses
Tonny Sørensen
På bestyrelsens vegne

Mandag den 5. februar 2018 er der igen
spillegilde kl. 19.30. Der spilles om 30
kødpakker og 2 gavekort til ost.
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Bøgebjerg IF giver
NYT NYT
SMART Træning til hjernen

NYT

Nu har du muligheden for at gøre hovedet
helt skarpt.
DGI´s koncept SMART Training er et tilbud
til de mennesker, der ønsker at udvikle sig og
SKABE ØGET HJERNEAKTIVITET
igennem et sjovt og positivt samvær med
andre mennesker.
Træningen foregår som en blanding af fysiske
øvelser og leg.
Træningen er ikke fysisk hård - så alle kan
være med.
Det er vores hjerne, som skal arbejde!
Som én af de første foreninger
på Fyn vil Bøgebjerg IF fra
januar 2018 tilbyde et
hold i SMART-Training.
Foreningen vil indgå i et
samarbejde med
”Hold hjernen frisk”, som
er et udviklingsprojekt
finansieret af Nordea-fonden,
der
fokuserer
på
seniorers
mulighed for ved egen indsats at holde
hjernen aktiv og velfungerende langt op i
årene.
Forskningsresultater i laboratorier viser,
at fysisk aktivitet kombineret med mental
aktivitet på samme tid, kan holde vore
hjerner aktive og velfungerende.
Denne forskning skal ”Hold hjernen frisk”
forsøge at eftervise ved at involvere
hundredvis af seniorer i SMART-Training
udviklet af DGI.
Og det er her, at I kommer ind i billedet!

NYT
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Jeg søger ca. 20 personer i alderen 55-70
år, som har lyst til at deltage på et SMARTTrainings –hold i Bøgebjerg IF i Vester Aaby
fra januar 2018.
Det strækker sig over en periode på 15 uger
med én undervisningstime pr. uge.
”Hold hjernen frisk” vil måle effekten af en
sæsons SMART-Training hos de deltagende
seniorer ved hjælp af spørgeskemaer og en
simpel fysisk test, som deltagerne gennemgår ved en før- og
slutmåling.

Det er
vigtigt med
et stabilt fremmøde på
holdet, idet pålideligheden af effektmålingerne er afhængig af dette fremmøde.
Træningen vil foregå i Bøgebjerghallen.
Ugedag, tidspunkt og startdato vil blive
oplyst, når det er fastlagt!
Kom og vær med
”forskningen” på vej!

til

at

hjælpe

Nærmere oplysninger kan fås ved instruktør
i SMART-Training
Hanne Borup tlf. 23 47 11 55

NYT
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Vester Aaby Pejrup - Aastrup
Pensionistforening
Husk vores bankospil hver onsdag i
Bøgebjerghallen med start kl 19.00
Onsdag den 20/12-2017 er sidste spil i år
Onsdag den 03/01-2018 starter vi op igen
på ny, husk en kop, der er gratis kaffe.
Husk der er gåture hver onsdag med start
kl. 9.30 fra Abildhuset Præstegårdsvej 12
Husk der er cykelture hver onsdag med
start kl. 9.30 fra Strandvejen 17
Tirsdag den 21/11 kl.12.30 kan bestilles
smørrebrød eller I har selv med, derefter
spilles der banko i Abildhuset kl. 14.30.
Husk Tysklandsturen den 25/11-17
Husk juleafslutning i Øster Skerninge
Forsamlingshus fredag 8/12-17 kl. 14.00
Fredag den 23/02-2018 Generalforsamling
i Bøgebjerghallen kl. 14.00 med lidt
underholdning og spisning.
Nu har I chancen for at komme til Prag.
Turen foregår 3. – 8. maj 2018.
Tilmeldinger senest 15/1 2018 til Ole
Simonsen.
Med venlig hilsen
Ole Simonsen
Tlf. 6116 2767

Lysbjergparkens
venner
Sommeren har ikke været så god, men vi var
heldige, da vi var i sommerhus på Langeland i
september med beboere og borgere fra Vester
Aaby.
Solen skinnede og vi kunne sidde udenfor.
Vi havde en fin tur til høstmarked på Skovsgård,
samt gåture til stranden, men det var for koldt
at bade.
Vores næste arrangement er Spis-Sammen i
november, hvor vi får maden fra vores lokale
slagter i Vester Aaby. Der er musik, så man kan
få en dans.
Ellers har vi flere arrangementer i november og
december med sang og musik, foredrag.
I december julehygger vi.
Fast hver torsdag er der stolegymnastik og
aktiviteter.
Erindringscafe er der 2 gange om måneden om
tirsdagen.
Sidste mandag i måneden er der Banko.
Vi ønsker alle et godt efterår
og en god vinter
Lysbjergparkens venner
Jette Mosumgaard
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Vester Aaby Sogns Folkemindesamling

Vester Aaby Sogns Folkemindesamling var
i samarbejde med flere andre foreninger
medvirkende til Luther dagene den 8. og 9.
september og havde nogle travle dage.
Vejret kan ingen gøre noget ved, men ved
evalueringen bagefter var der enighed om,
at det havde væres en succes med de mange
tilbud, der kunne benyttes.
Til afslutning om lørdagen den 9. september,
leverede Morten Slagter en Luther inspireret
menu.
Den bestod af bagte rodfrugter, 3 slags kolde
salater og en meget mør og lækker porchetta
steg med sprød ternet svær og tilsat indrullede
spændende krydderier.
Dertil 5 slags brød med variationer i smag og
krydderier, for kartofter var ikke opfundet for
500 år siden.
Desserten var chokoladekage med hjemmelavet
is.
Morten fik anerkendelse og tak for den store
opgave med Luther maden, vi havde pålagt
ham.
B 1264 Foto fra 1900
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Bremerhus, Brændegårdsvej 23, arbejderbolig under
Brahetrolleborg.

Han takkede for det og udtalte, at det også
havde været en spændende og udfordrende
opgave for ham.
Senere blev der serveret kaffe og småkager.
Årets ”Stavn” udkommer i midten af november
med hele 96 sider til samme pris som sidste år
90 kr. pr. stk.
Bogen bliver som tidligere leveret hurtigst
múligt til alle medlemmer/kunder, og vi leverer
også meget gerne til nye købere.
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

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,
Møllehøj 9, 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,
29 82 75 81, 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, volleyog skumtennis
20 85 51 95, villebro@hotmail.dk

Bøgebladet Udgives af Bøgebjerg Idrætsforening
Trykkeri
EP Grafisk

Bøgebladet:
Deadline
Udkommer
16.01.2018 Medio Februar 2018
18.04.2018 Medio Maj 2018
31.07.2018 Ultimo August 2018
16.10.2018 Medio November 2018
		

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.
INFO-skærmene: Skolen, Børnehaven, Brugsen
Thomas Gerber, thomas@gerberjensen.dk
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KALENDERSIDEN

November

21.11.2017 kl. 12.30
Smørrebrød og Banko
Pensionistforeningen
22.11.2017 kl. 16.30
Hjertestarterkursus
Præstegårdsvej 12
25.11.2017
Pensionistforeningen
Tysklandstur

17.12.2017
Volley – Hjemmestævne
Bøgebjerghallen

14.01.2018
Volley – Hjemmestævne
Bøgebjerghallen

17.12.2017 kl. 14 - 16
Julesokker + Gløgg & Æbleskiver
Dagli’ Brugsen Vester Aaby

16.01.2018 kl. 19.00
Salmesangsaften
Aastrup Kirke

17.12.2017 kl. 16.00
Julekoncert
Vester Aaby Kirke

16.01.2018
DEADLINE
BØGEBLADET

Januar

29.11.2017 kl. 19.00
Lokalrådsmøde
Præstegårdsvej 12

05.01.2018 kl. 13.30-16.30
Folkemindesamlingen Aastrup
Præstegårdsvej 12

December

05.01.2018 kl. 19.00
Vi synger julen ud
Aastrup Kirke

01.12.2017 kl. 13.30-16.30
Folkemindesamlingen Aastrup
Præstegårdsvej 12
02.12.2017 kl. 10-12
Folkemindesamlingen V. Aaby
Præstegårdsvej 12
03.12.2017 kl. 14.00
Familiegudstjeneste + Juletræ
Vester Aaby Kirke
03.12.2017 kl. 16.00
Julesokker + Juletræet tændes
Dagli’ Brugsen Vester Aaby

06.01.2018 kl. 10-12
Folkemindesamlingen V. Aaby
Præstegårdsvej 12
08.01.2018 kl. 19.30
Spillegilde
Aastrup Forsamlingshus

Flag Allé

Et smukt og dejligt syn
i vores lokalsamfund!

03.12.2017 kl. 14.30
Julehygge
Pejrup Forsamlingshus

31.01.2018 kl. 14.30
Højskoleeftermiddag
Konfirmandstuen
31.01.2018 kl. 19.00
Lokalrådsmøde
Præstegårdsvej 12

Februar
01.02.2018 kl. 17.30-19.00
Fællesspisning
Bøgebjerghallen
02.02.2018 kl. 13.30-16.30
Folkemindesamlingen Aastrup
Præstegårdsvej 12

03.02.2018 kl. 10-12
Folkemindesamlingen V. Aaby
Præstegårdsvej 12

06.12.2017 kl. 14.30
Højskoleeftermiddag
Konfirmandstuen

SKAL DET VÆRE FESTLIGT?

07.12.2017 kl. 16-18
Smag på Brugsen
Dagli’ Brugsen Vester Aaby

For kr. 350,- kan flagalléen blive
rejst på din festdag.

08.12.2017 kl. 14.00
Pensionistforeningen
Juleafslutning

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

10.12.2017 kl. 19.00
Julekoncert
Aastrup Kirke

Bestilling gerne 7 dages varsel.
Oplys venligst om vi må skilte
med årsagen på vor hjemmeside
samt ved Dagli’ Brugsen Vester
Aaby.

15.12.2017 kl. 17.00
Lucia + Fællesspisning for alle
Bøgebjergskolen

20.01.2018 kl. 19.00
Musik – Valbak og Løven
Pejrup Forsamlingshus

02.02.2018 kl. 18.30
Fællesspisning
Aastrup Forsamlingshus

04.12.2017 kl. 19.30
Spillegilde
Aastrup Forsamlingshus

14.12.2017 kl. 19.30
Adventsmøde
Aastrup Forsamlingshus

20.01.2018
Tilmeldingsfrist til
Bøgebjergmesse

Beløbet indsættes på vor konto
reg.: 0828 konto 0003216144.
(Bøgebjerg Lokalråd)

05.02.2018 kl. 19.30
Spillegilde
Aastrup Forsamlingshus
21.02.2018 kl. 14.30
Højskoleeftermiddag
Konfirmandstuen
22.02.2018 kl. 19.00
Salmesangsaften
Vester Aaby Kirke
23.02.2018 kl. 14.00
Pensionistforeningen
Generalforsamling i
Bøgebjerghallen
23.02.2018
Generalforsamling
Pejrup Forsamlingshus

