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Bøgebjerg Idrætsforening

Nyt fra formanden.

Året er 2018. Det er næsten ikke til at forstå.
Jeg har nu været formand for Bøgebjerg IF i et
år. Et år med fuld fart på, samt et spændende
samarbejde med en bestyrelse, der vil idrætten
i Bøgebjerg IF.
Dejligt at arbejde sammen med mennesker,
der brænder for udvikling og nytænkning og at
tilbyde idræt til alle lokalsamfundets borgere.
Tak for det.
2. halvdel af indendørssæsonen er i gang.
Hallen bliver flittigt brugt både til hverdag og
i weekenderne. Det er rart at se, at der er
fremgang i de fleste sportsgrene.
Pladserne på spinningsholdene om morgenen er
fuldt booket flere gange om ugen.
Der er nu 2 formiddagshold i hallen hver uge,
og eftermiddags- og aftentimerne er også stort
set booket.
På tværs af idrætsgrene deles pladsen i hallen
med stor respekt for hinandens idrætsgrene.
Det er dejligt, at det kan lade sig gøre.

Billederne på siden er fra den årlige julehygge.

En stor tak til Tina Marie for at ville være den,
der kunne træde til, hvis det skulle have været
nødvendigt, og et stort velkommen til Jon.
Ud over disse medlemmer ser Bestyrelsen i
Bøgebjerg IF sådan ud:
Formand: Rikke Sørensen
Næstformand: Morten Heidtmann Pedersen
Kasserer: Kurt Andersen
Repræsentanter fra idrætsgrenene:
Håndbold: Mette Gerber
Senioridræt: Hanne Borup
Fodbold: Kristian Graff
Badminton: Kurt Jensen
Volley: Jan Villebro
Løb: Erik Løfquist
Gymnastik: Helle Clausen
Sponsorudvalget: Annette Billmann.

Ydermere havde vi før jul den årlige julehygge
med lækker mad lavet af Bøgebjerg Hallens
Cafeteria v. Stig og Birgitte.
En hyggelig aften med godt humør, latter og
fællesskab.
En god tradition som afslutning på et godt år.

Vi har før jul afholdt generalforsamling i
Bøgebjerg IF. Det var et godt møde med stort
fremmøde. Tak for det.

I ønskes alle et rigtig godt 2018; håber vi kan
dyrke sammenhold, fællesskab og idræt i vores
lokalområde.

Det er dejligt, at medlemmerne er interesseret
i, hvad der sker i foreningslivet.
På valg i år var jeg som formand til
foreningsudvalget (genvalgt), samt 1 suppleant
til forretningsudvalget som var Manuela
Pedersen (genvalgt).
Ud over det var der valg af 2 revisorer samt 1
revisorsuppleant. På valg var Søren Heidtmann
Pedersen (genvalgt) samt Henrik Storm
(genvalgt).
Sidste års revisorsuppleant Tina Marie Bruus
ønskede ikke genvalg, men i stedet blev Jon
Carlsen valgt.

Rikke Sørensen
Formand
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Vester Aaby - Pejrup - Aastrup
Pensionistforening
Jeg vil gerne takke alle vores sponsorer for de
flotte gaver til vores juleafslutning i Ø. Skerninge
Forsamlingshus, hvor 78 mennesker var samlet
til en rigtig hyggelig eftermiddag.
Følgende sponsorer:
Ø. Skerninge Forsamlingshus hos Marianne
Bøgebjerghallens Cafeteria v/Birgitte og Stig
Tømrer Carsten Holm Rasmusen
El installatør Henning Madsen
Skovgårdens træ, jord & beton
Tømrermester Kenneth Krogh
Murermester Palle Jensen V.Åby A/S
B.J.S Ejendomme a/s
CWC Auto Hundstrup
A/S John Madsen
Vester Skerninge Bilerne
Per Hansen Entreprenør
Fodplejer Hanne Drost
Pejrup Savværk
Gamskærgård maskinstation
Sydfyns Dækhotel
Korsvejens Blomster
Vester Aaby Maskinstation
Dagli Brugsen Vester Aaby
Vognmand Knud Pedersen & Sønner
Salon Miro
Gunnar Jensen & Emmy Gregersen
Christa & Finn Lyster
Konnerup Chokolade
Vester Aaby Slagterforretning
Ideal line
Damas
Ulla Poulsen Zoneterapi & massage
Tømrermester Finn Juul Jørgensen
Aastrup Mølle
Lundely Glas
Sydfyns Autocamper
Vivis blomster/Shell Faaborg
Frost VVS

HUSK
Sangaften
Den første mandag i måneden er der sang i
Abildhuset fra kl. 19.
Har I lyst til at være med, så er I meget
velkommen.
Gåture
Hver onsdag kl.9.30 med start fra Abildhuset.
Cykelture
Hver onsdag kl. 9.30 med start fra Strandvejen
17, Vester Aaby.
Banko spil
Hver onsdag kl. 19 i Bøgebjerghallen.
Husk en kop til kaffe – Alle er velkommen.
Krolf
Hver tirsdag og torsdag fra kl. 14 og søndag kl.
10 – Alle er velkommen
ARRANGEMENTER i foråret 2018:
Fredag den 23. februar 2018 kl. 14
Generalforsamling i Bøgebjerghallen
Tirsdag den 27. februar 2018 kl. 13.00
Smørrebrød og Bankospil i Abildhuset
På vegne bestyrelsen
Ole Simonsen
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Pas på dig selv. Løb for livet
Så starter vi med at løbe igen!
Mandag den 05/03 kl.17.00 mødes vi ved hallen
Hver mandag starter vi kl. 17.00 fra
Bøgebjerghallen med let fælles opvarmning
med træner.

Alle nye medlemmer vil få udleveret en
Bøgebjerg IF løbetrøje med logo og sponsor
tryk.

OBS! Starttidspunktet kan blive justeret
efter årstiden og evt. medlemsønsker.

Medlemmerne kan deltage i udvalgte løb
og arrangementer, hvor klubben bidrager
økonomisk med 50% af startgebyret.

Derefter deltager man på det hold, som
passer til ens niveau nu.
Mange mødes også samme tid om onsdagen men denne dag er uden træner.
Begynderholdet har træner både mandag og
onsdag
Der kan løbes på følgende hold:
Hold 1: Begynder: Fra 0 til 5 km / 30 min.
over 12 uger med fortsættelse i efteråret.
Hold 2: Vedligehold af 5 km / 30 min.
Hold 3: Vedligehold af 10 km samt 10+
Hvis der er stemning for det, vil vi også
gerne starte et gå-hold op.
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Læs mere om kontingent m.m. under løb på
www.boegebjerg-if.dk - eller kontakt
Per Lautrup på tlf. 42295041 efter Kl. 15
Vi er nu en del medlemmer – men vil gerne
være flere.
Vi håber, at vi i denne sæson kan byde mange
nye ansigter velkommen.

Nyt fra
Fodboldafdelingen
Nu er vinteren så småt ved at være overstået,
hvilket betyder, at der snart vil være folk på
fodboldbanerne igen.

Når den endelige beslutning er taget, vil
vi informere gennem infotavlerne i byen,
hjemmesiden og Facebook.

Turneringen starter først i april, men herre senior
begyndte allerede deres sæsonforberedelser i
slutningen af januar.

Udover dette er der ikke meget at berette
fra fodboldudvalget. Det har været en rolig
vinterperiode, og vi glæder os sådan set bare til
at komme i gang igen.

Første holdet skal kæmpe om at blive i serie
3, mens vi stadig arbejder på at etablere et
andethold.
Skal hilse fra træneren og sige, at alle - uanset
niveau - er velkommen til at kontakte ham eller
møde op til træningen.

Med venlig hilsen
Bøgebjerg IF - Fodboldudvalg
Billederne på siden er fra fodboldturnering afholdt i
skoleregi, hvor bl.a. Bøgebjergskolens 4. & 5. klasser
deltog. Turneringen blev afholdt i Bøgebjerghallen.

Herre senior begyndte som nævnt deres træning
i januar, og deres træningstider er uændret:
Tirsdag kl. 18:30-20:15
Torsdag kl. 18:30-20:15
Herre senior holdet valgte at holde træningsfri
vinteren over, men ungdommen har trænet
indendørs om fredagen.
Der har været godt fremmøde, og børnene har
haft det sjovt.
På nuværende tidspunkt kan vi ikke oplyse dato
og træningstidspunkt for ungdomsholdene, da
disse stadig drøftes.
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Aastrup Forsamlingshus
Foråret byder på følgende arrangementer:
Mandag den 5. marts 2018 er der
spillegilde - som altid er det kl. 19.30.
Der spilles om 30 kødpakker og 2 gavekort
til ost.
Mandag den 12. marts 2018 afholder vi
generalforsamling kl. 19.30.
Fredag den 16. marts 2018 er der
fællesspisning kl. 18.30.
Menuen består af kalvesteg, dessert og kaffe.
Tilmelding skal ske til Jørgen Clausen på tlf.
6261 6809 eller Tonny Sørensen på tlf. 4011
4331.
Mandag den 9. april 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.
Mandag den 7. maj 2018 er der igen
spillegilde kl. 19.30.
Der spilles om 30 kødpakker, ¼ gris og 2
gavekort til ost.
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Støt vores lille by og sognets samlingssted
ved at være medlem og ved at deltage i vores
planlagte arrangementer.
Alle er rigtig hjertelig velkommen til at deltage
i Forsamlingshusets arrangementer.
Ideer til nye tiltag er meget velkomne.
Leje af forsamlingshuset:
Der kræves medlemskab for at kunne
leje forsamlingshuset.
Medlemskab koster kr. 150 pr. husstand
Er du interesseret i at leje forsamlingshuset
til et arrangement, kan du kontakte Tonny
Sørensen på tlf. 4011 4331.
Håber vi ses
Tonny Sørensen
På bestyrelsens vegne

Volley
Sæsonen for volley er nået midtvejs, og
vinteren er over os. Men hvad betyder det,
når man kan få varmen på en sjov måde
indendørs i Bøgebjerg hallen hver tirsdag
kl. 18-20.
Ja rigtigt, her spilles der volley, og vi ser
da også gerne dig, hvis du går sådan lidt
rundt og fryser i denne kolde tid.
Du vil ikke være alene, da vi faktisk har
fået en del nye spillere i denne sæson, og
derfor ofte er 15-20 stykker til træning…
dejligt.
Medlemsfremgangen har også betydet, at
vi nu kan stille med to hold til stævnerne.
På billedet, ses det ene af holdene kæmpe
hårdt for sejren ved vores hjemmestævne
den 14. januar. Billedet er lånt af Jørgen
Gundertofte, Vester Aaby.

Vester Aaby Vandværk afholder mandag
den 12. marts 2018 kl. 19.00 ordinær
Generalforsamling i Bøgebjerghallen.
Det går rigtig godt for Vester Aaby
Vandværk.
Vores værk og ledningsnet er sundt, og vi
har været forskånet for store ledningsbrud
og pesticid-angreb, som mange af vores
kolleger i de omkringliggende vandværker
kæmper med.
Det betyder også, at vores økonomi er
god. I takt med at vandværket snart har
afdraget al sin gæld, har vi besluttet at
ændre i vores takster.
Det betyder, at forbrug pr. kubikmeter
nedsættes til 5 kr., og den faste afgift pr.
kvartal nedsættes til 200 kr.
Mvh
Jonas

Ellers er vi jo også så småt begyndt at
kigge frem mod foråret og opstarten på
beach volley, som vi regner med bliver
tirsdag den 1. maj klokken 18, alt efter
vejret.
Det var alt for Bøgebjerg volley, håber vi
ses, og at foråret og ikke mindst sommeren
bliver lidt bedre end sidste år.
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BØGEBJERGMESSE
4. marts 2018
Vi er rigtig glade for at kunne invitere til
Bøgebjergmesse nr. 5 i Bøgebjerghallen.
Forberedelserne er godt i gang og der er
virkelig lagt op til en hyggelig dag for hele
familien med
 Flere stande med smagsprøver
 Oplevelser som man kan glæde sig til
 Noget for øjnene og ørerne
 Aktiviteter
Vil du opleve en anderledes søndag med
mange forskellige udstillere, så kom til
Bøgebjergmesse

Søndag den 4. marts 2018
kl. 10-15.30 i Bøgebjerghallen
Entre 25,- kr. for alle over 12 år.
Faaborg-Midtfyn Kommunes nye borgmester
Hans Stavnsager åbner Bøgebjergmessen
2018.
Der vil være underholdning ved bl.a.
- Danseholdet fra Bøgebjerg IF
- Modern Manners, 2 glade musikere
- kommer og spiller for os
Der vil ligesom sidste år også i år være
udtrækning af gevinster fra udstillerne
på indgangsbilletten, man skal være fysisk
tilstede for at modtage gevinsten, ellers
udtrækkes nyt nummer.
Hallens cafeteria har åbent hele dagen

Udstillere til Bøgebjergmessen 2018:
Agershus Glaskunst v/Helle Birck
Barlebo Ost & Deli
Balksbjerg Design
Blomsterværkstedet
Bøgebjerg IF
Bøgebjerg Lokalråd
Bøgebjerghallen
Bøgebjerghallens Cafeteria
Bøgebjergskolen/Bøgebjerg børnehus
CK-Hypnoterapi v/Charlotte Klintvort
Dagli’ Brugsen Vester Aaby
Dalum Landbrugsskole
Figurer v/Egon Hansen, Hårby
Fjellebroen Sejlklub
Foreningen Vinger på Aastrup Mølle
Frost VVS
Fyns Have-Skov-Park Maskiner
Havkajakklubben Malik
Hjertestarterforeningen
Huer, hatte & tørklæder v/I.M. Hovendal
JS Varmepumper & Byggeservice
Lundely Glas v/Annette Boock
Magnetsmykker v/Figurshoppen
Max’ Brugtbiler
Møllegaardens Vinimport
OK
Pejrup Forsamlingshus
Sparekassen Sjælland-Fyn
Sporten Svendborg
Stark Faaborg
Strik + træarbejde v/Familien Moritzen
Sydfyns Dækhotel
Trædrejer Johnny Andersen
Tupperware v/Christina Madsen
Unik Design by Beamson
Vester Aaby Folkemindesamling
Vester Aaby Slagterforretning
Wellness forever you
Aastrup Folkemindesamling
			(forbehold for ændringer)
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Gymnastik
Knap 100 medlemmer er der i gymnastik
afdelingen i Bøgebjerg IF.
Flere af vores medlemmer dyrker flere
forskellige idrætsgrene og benytter sig af
muligheden for multikontingent, hvilket jo er
storartet!
Alle hverdage er der hold, og nogle dage
er der gang i mange forskellige aktiviteter
både i Bøgebjerg hallen, men også i skolens
gymnastiksal.
Der er unge piger, der danser street-dance
og hiphop med Simone Biilmann i skolens
gymnastiksal hver mandag.
De er så småt begyndt at træne koreografien
til deres opvisning til Bøgebjerg Messen, som
finder sted den første søndag i marts.
På billedet herunder ses dansepigerne fra en af
deres trænings-mandage på Bøgebjergskolen.

8-10 damer plejer deres krop til yoga mandag
aften sammen med instruktør Lone Granhøj.
16-18 børn i alderen 2-12 år leger, fjoller
og griner til familiesport i hallen tirsdag
eftermiddag sammen med en håndfuld
forældre, som trofast møder op hver eneste
uge.
Så er der de 5-6 mænd, som spiller bordtennis
i hallen hver torsdag aften i halvanden time.
Der spilles på et niveau, hvor alle kan være
med, så kig gerne forbi og prøv at være med.
Medbring dit eget bat og bolde. Selvom der
er stor aldersforskel på dem, spiller de tætte
kampe og hygger sig.
Ejner Christoffersen sørger stadig for, at
herregymnastik senior holdet med de 10-12
trofaste mænd, får rørt sig lidt torsdag aften
i skolens gymnastiksal.
Line Rasmussens hold Powerline var før
jul afdelingens største hold med 25 aktive
deltagere på listen.
Torsdag aften svinger Line flittigt pisken over
både damer og mænd fra starten af trediverne
til alderspræsidenten som blev 70 år før jul.
Mandag, onsdag og fredag er der morgenhold
i indoor cycling kl. 8.15-9.15.
Tirsdag aften cykles der kl. 19.00-20.00.
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Bøgebjerg Lokalråd ansøgte om 6.625 kr.
til anlæggelse af en befæstet sti på Sct.
Hanspladsen, således at adgangen lettes for
gangbesværede og cykelturister til bænkene på
bålpladsen.
Lokalrådet fik hele beløbet tildelt.
Sluttelig havde Multibanen søgt om så højt et
beløb som muligt.
De fik tildelt restbeløbet på 11.201 kr.

Dyrlægeboligen:
Lokalrådet har nu endelig fået en tilbagemelding
på, at udbudsrunden med hensyn til nedrivning
af Svendborgvej 429, Dyrlægeboligen er slut.
Tidsplanen for nedrivningen er opstart i uge 10,
og varigheden alt efter vejret, afsluttet i uge 12.
Ejerne har tidligere givet udtryk for, at der skal
opføres en ny bolig til udlejning.

Fåborg Midtfyn Kommune har meddelt os, at
Borgerbudgettet fortsætter, og vi kan i 2018
igen ansøge om puljemidler.
Hvilken form udlodningen skal have, fastlægges
gennem nogle møder, hvoraf én allerede er
overstået, når dette blad trykkes.
Forsamlingshusene:
Fynsland blev af kommunen bedt om at opfordre
lokalrådene til at invitere forsamlingshusenes
formænd med til en temadrøftelse omkring
bevarelse af forsamlingshusene.
Temadrøftelsen afvikledes i forbindelse med
lokalrådenes egnsmøde den 10. januar med
Fynsland som indkalder.
Baggrunden for indkaldelsen er en erkendelse
i Kommunen af, at forsamlingshusene siden
bortfald af tilskud for ca. 8 år siden har givet en
skævvridning.
Hallerne har gennem flere måder fået tilskud og
er dermed forfordelt.

Borgerbudgettet:
Vi har været igennem processen med uddeling
af borgerbudgettet:
I vores område blev det til 27.000 kr.
På et endeligt møde i Bøgebjergskolens aula blev
pengene i samarbejde med Idrætsforeningen og
Skolebestyrelsen med en demokratisk proces
delt ud til 3 projekter:
Pejrup Forsamlingshus havde søgt om 9.174
kr. til en ny ovn i forsamlingshuset, så de kan
honorere de krav, der er til deres kulturelle og
folkelige aktiviteter.
De fik det fulde beløb.
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Nedenstående i kursiv er kommunens oplæg.
”Om forsamlingshuse
Administrationen blev bedt om at komme
med oplæg til, hvordan man kan bevare
forsamlingshusene, set i sammenhæng med
hallerne mv.
Fynsland inddrages i udarbejdelsen af oplægget.

skole og børnepasning, Dagli’ brugs, slagter,
masser af servicevirksomheder og et hav af
fritidsmuligheder.

Oplægget skal kunne anvendes til dialog med
forsamlingshusene i foråret.
Derudover skal udarbejdes et budgetforslag om
ny pulje vedrørende større vedligeholdsudgifter
i forsamlingshusene.”
Lokalrådet havde før mødet givet formændene
nedenstående, som de blev bedt om at udfylde.
Indsamling af oplysninger for de enkelte
forsamlingshuse evt. behov for supplerende
oplysninger.
Hvad kan/skal dialogen med Kultur og
Lokalsamfundet omhandle?
”Oplæg til,
hvordan man kan bevare
forsamlingshusene, set i sammenhæng med
hallerne mv.” Hvad kan gøres for at kvalificere
disse oplæg?
Tilflyttere:
Vi kan i gennem året glæde os over, at 22
husstande har valgt at købe eller leje bolig i
vores område.
Det er dejligt, at vort område i vide kredse er
kendt som et aktivt område, hvor der er både

Årsmøde
Bøgebjerg Lokalråd afholder årsmøde
onsdag den 28. marts 2018 kl. 19.00
i Abildhuset Præstegårdsvej 12, Vester Aaby.
Alle er velkomne.
Vi mangler stadig repræsentanter for Pejrup og
Åstrup, så mød op og vær med til at kæmpe for
synlighed og dermed indflydelse på kommunale
tiltag i din egn.
Dagsorden til årsmødet
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Valg til lokalråd
5. Valg af 2 revisorer
6. Indkomne forslag.
Senest 8 dage før mødet til Lokalrådets formand,
Connie Hede, Dyssevej 1, Vester Aaby
7. Evt.
For lokalrådet
Connie Hede og Halldor Sørensen

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 7 dages varsel.
Oplys venligst 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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Badminton

I badmintonafdelingen har vi armene
oppe, fordi vi glæder os over, at vi i denne
sæson har fået nye turneringsspillere til
vores seniorhold.
Holdene har
placeringer:
Senior B: nr.
40+:
nr.
60+:
nr.

midt

i

januar

følgende

1
2
4

Holdturneringens hjemmekampe:
60+ onsdag den 21. februar fra kl. 20.00
med Ullerslev Langtved 1
40+ onsdag den 28. februar fra kl. 20.10
mod Ullerslev Langtved 2
Senior B
onsdag den 7. marts fra kl.
20.00 mod Fjordager
Hvor alle er velkomne til at bakke op fra
tilskuerpladserne.
Ungdomsafdelingen
I ungdomsafdelingen har vi desværre
været ramt af tilbagegang i antallet af
spillere, så inden den næste vintersæson
er vi nødt til at overveje fremtiden for den.
Derfor vil vi opfordre alle interesserede
ungdomsspiller til at deltage i træningen
resten af denne sæson, og så vil vi meget
gerne modtage ideer og forslag vedrørende
sæsonen 2018/2019.

Forårs-/sommertræning
Inden vi ser os om, er vintersæsonen
for badminton ved at nærme sig sin
afslutning, men efter påske starter vi igen
i år forårs- og sommertræning for alle
interesserede ungdomsspillere fra U17 og
op, motionister og seniorer – både øvede
og dem, der bare gerne vil prøve at spille
badminton.
Træningen foregår hver mandag fra kl.
19–21, hvor man bare møder op og bliver
sat sammen med forskellige makkere i
løbet af aftenen.
Det er også muligt at deltage f.eks. 1 eller
1 ½ time.
Prisen er 20 kr. pr. gang, man deltager.
Vi plejer at få en masse gode, sjove,
udfordrende, svedige og forskellige kampe,
så kom frisk og se, om det er noget for dig.
Årsmøde
Årsmødet i badmintonafdelingen bliver i år
skubbet til efteråret.
Nærmere information kommer senere på
året.
Sportslig hilsen
Kurt og Susanne

Se oplysninger om træningstider under
badminton på hjemmesiden:
www.boegebjerg-if.dk

Senioridræt
Vores 42 medlemmer i alderen 60-90 år er i
fuld gang med aktiviteter i Bøgebjerghallen
hver torsdag kl. 9.00-10.30.
Der bliver varmet op, lavet styrketræning og
spillet forskellige boldspil i den sidste halve
time, og alle knokler på, så meget som de
magter - med små eller større skavanker,
som de fleste i vores alder jo har!
Torsdag d. 11. januar havde vi efter vores
træning besøg af kiropraktor Jesper Dahlgaard
fra Faaborg Rygcenter, som holdt et foredrag
om ”Slidgigt og træning”.
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Han indledte med at sige, at ALLE får slidgigt,
men at det er vigtigt at træne – specielt
de store muskelgrupper – for at minimere
generne ved slidgigt.
Jesper fortalte og viste eksempler på sådanne
øvelser, som er gode at lave.
Et godt foredrag, som vi alle kunne blive
klogere af!
Senioridræts instruktør
Hanne Borup

En lille update på årets Bierfest.
Midt i januar er der solgt godt 400 billetter,
hvilket vi må sige er utrolig flot.
Der er fuld gang i de 14 ambassadører, der
står for salget i år, og flere af de 16 borde er
allerede udsolgt.
Har du ikke fået købt din billet endnu, så
kontakt din bordambassadør der vil sørge for,
at du får en billet til årets fest.
Er din bordambassadør stoppet, så kig på
hjemmesiden eller kontakt undertegnede.
Så sørger jeg for en billet til dig.

Stig i hallen har også adgang til ekstra
billetter, hvis du slår et smut forbi 
Du kan selvfølgelig også nå at købe din billet
- hvis der er flere tilbage i Bøgebjerg IF og Bøgebjerg Hallens stand til
Bøgebjergmessen den 4. marts 2018.
På vegne af arbejdsgruppen bag Bierfesten
Michal Bang Sørensen
TLF: 22 60 67 65
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Bøgebjerg IF eSport

Der er lykkedes os at stille med et FIFA-hold
i eSportligaen, og vi er så småt gået i gang
med fordelingsspillet.
FIFA-holdet består af:
Holdkaptajn Jesper Welander Jensen
Christian Beer Hummelgaard
Jeppe Banke
Nikolaj Andersen og
Reserve Jonas Fredenslund

Alle vores kampe og resultater kan ses på
eSportligaen.dk.
Vi vil i 2018 arbejde for at starte flere spil op
i Kingfisher.

Vi vil utrolig gerne starte noget organiseret
Counter-Strike træning og kampe op, hvilket
kræver nogle økonomiske resurser, som vi vil
prøve at få i hus på forskellig vis.
Hvis eSport er noget for dig - om du er
spiller, træner eller frivillig - er du mere end
velkommen hos os.
Du kan kontakte os på tlf.
Jonas: 60403695 eller
Abdi: 26115568.
Mvh.
Jonas

Nu kan der spilles
DART
i Bøgebjerg IF
Vi spiller i Bøgebjerghallen
Der er oprettet en gruppe på Facebook

Bøgebjerg IF Dart
Her kan aftales at spille, dog skal Stig lige sige OK for tidspunktet.
Vi er nogle stykker, som når det passer ind mødes torsdage kl. 17.
Det aftales også i gruppen.
Der er i øjeblikket en ”bane” som alt efter interesse kan udvides.
Hvis du vil vide mere, så tjek vores Facebook gruppe eller
kontakt Stig på 2180 4511.
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Vester Aaby Sogns Folkemindesamling

B 442
Foto fra 1925 - Strandvejen
Hestevogn på broen over Hundstrup å med
stendyssen i baggrunden.
Vi afholder generalforsamling tirsdag den 27.
februar 2018 kl. 19.00 i fælleslokalet i Abildhuset
Præstegårdsvej 12 Vester Aaby.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Efter den gratis kaffe/the med boller og pålæg
vises én af dvd-erne fra 1970-erne.
Alle er velkomne - medlem som ikke medlem.
Bestyrelsen.
Til den årlige Messe i Bøgebjerghallen søndag
den 4. marts viser vi mange billeder, bl. a. skole
album fra Pejrup og Vester Aaby skoler, samt
dias og luftfotos fra området, der er indsamlet
igennem årene.
Vi sælger Stavn bøger, dvd-er fra nr.1 til nr. 8,
der udkom tidligere til 75 kr. pr. stk.
Det seneste nye er, at dvd-en nr. 9 og dvd nr. 10
lige er udkommet. De omhandler det seneste,
der er sket i området inden for de sidste par år,
og de bliver ligeledes solgt til 75 kr. pr. stk.
Alle dvd-erne er filmet af Svenåge Tommerup,
og klipning og design har Mogens Lysholdt taget
sig af.
Vi sælger medlemskort for 1 år til 25 kr. pr. stk.
til foreningens medlemmer - og også gerne til
nye medlemmer.
Betyrelsen

Vester Aaby Folkemindesamling
Præstegårdsvej 12, Vester Aaby
Åbent kl. 10-12 1. lørdag i hver måned
dog ikke i juli og august
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Tak for anerkendelsen fra Årets V.Å.P 2017
En stor tak til dem, der havde indstillet mig til
årets V.Å.P-er 2017 ved Egnsfesten i oktober.
De må have ment, at jeg opfyldte formålet for
at blive indstillet.
Der stod på diplomet, at jeg ved min personlighed
og mit sociale engagement havde udmærket
mig ud over det sædvanlige.
Det var underskrevet af Torkil Jensen, Lars
Biilmann og Ole Simonsen.
Derud over fik jeg overrakt en flot buket
blomster og et gavekort til indløsning hos en
lokal kunstner.
Der valgte jeg fra Annette Boock Lundely Glas
et ophæng, som hun kaldte en blå glaspåfugl.
Gavekortet var en stor hjælp netop til dette
glasmosaik.
Også en stor tak til dem, der efterfølgende
ønskede tillykke med min nye titel og mange
med en ekstra bemærkning om, at det havde
jeg også fortjent.
Gerda Nielsen
Arkivleder, Vester Aaby Folkemindesamling

KIRKEBLAD
FORÅR 2018

VESTER AABY KIRKE

Foråret er på vej!
Så er det nye kirkeblad ”på gaden”.
Et spændende forår er på vej med koncerter, foredrag og
konfirmation.
AASTRUP KIRKE

Det kan man alt sammen læse mere om inde i bladet.
Forsidebilledet er denne gang kirkeskibet i Vester Aaby.
Det er der en god grund til:

Koncert

Søndag den 8. december 1968 – det var 2. søndag i advent –
blev kirkeskibet ”Christian” båret ind i Vester Aaby Kirke
af Søspejderne.
Skibet er en model af det sidste skib, en 3-mastet skonnert,
der blev bygget ved skibsværftet i Fjællebroen.

Prædikenværksted

Foredrag
- Læs mere inde i bladet

Gennem et halvt århundrede har dette skib nu symboliseret,
hvorfor man kalder kirkens rum for ”skibet”: det er et sted,
hvor man kan være i tryghed, når livets bølger går højt,
eller blot søge rum til fordybelse og ord om levende håb.
50 års jubilæet skal markeres og menighedsrådet går nu i
tænkeboks for at finde ud af hvordan.

Prædikenværksted

Forårskoncert med Faaborgkoret

Hver gang vi går ind i en ny uge, er næste søndags tekst
med til at sætte dagsordenen på præstens kontor – eller
studerekammer, som det også kaldes.

Faaborgkorets forårskoncert i Aastrup Kirke torsdag den 3.
maj kl. 19.30 bliver en forsmag på det koncertprogram, som
koret rejser til Budapest med i Kr. himmelfartsferien, ugen
efter koncerten.

8. maj kl.17.00

Det er hver gang en spændende opgave at gøre et forsøg på
at sætte evangelieordene ind i en nutidig ramme. At vælge
salmer og tænke over, om det skal være traditionelt eller mere
utraditionelt.
Og nu får du chancen for at være med. Tirsdag den 8. maj
kl. 17 flytter vi arbejdet ind i konfirmandstuen og indviterer
til prædikenværksted i et par timer. Efter en let aftensmad
indbydes der så til gudstjeneste kl. 19.30 i Vester Aaby Kirke,
hvor resultatet ”præsenteres”. Efter gudstjenesten får vi et glas
vin eller en vand at gå hjem på.
Alle er velkomne, og man er naturligvis også velkommen til
gudstjenesten kl. 19.30, selv om man ikke har været med i
værkstedet.

3. maj kl. 19.30

Korets dirigent, Eva Kongsted Simony, har sammensat et
både gejstligt og verdsligt repertoire, der bl.a. rummer en
del nordiske sange, deriblandt selvfølgelig også danske
forårsstemninger, et par renæssance-motetter, nyere, rytmiske
indslag og sågar en ungarsk aftensang.
Koncerten krydres med et solistindslag, som en af korets egne
sopraner, Kirstine Torup, og korets ”husguitarist”, guitarist
Søren Bøje, vil levere.
Faaborgkoret er et af Faaborgs ældste kor med godt 30
medlemmer, fordelt på fire stemmer.

Holger Lissner i konfirmandstuen

Vester Aaby Præstegård 13. marts kl. 19.00
Da den nyeste udgave af Den
Danske Salmebog udkom i
2002 blev der plads en lang
række af nye salmedigtere.
En af dem er Holger Lissner
som vi får besøg af den 13.
marts. Han siger selv om
aftenens forløb:
En kirke, hvor der skrives nye salmer på livet løs, er ikke
død. Nye salmer bliver skrevet, når sproget udvikler sig, når
musikken får nye toner, når teologien flytter sig, og kirken
flytter sig. Så opstår et behov for at udtrykke sig på nye måder.
Så det opleves autentisk og vedkommende.
I den sidste generation er der skrevet rigtig mange nye salmer,
også gode salmer, af en flok salmedigtere, som hver på sin
vis prøver at sætte ord og toner på det, der kan synges og
kan tolke vores mærkelige liv i lyset af evangelierne. Salmer
er menighedens indslag i gudstjenesten. Det er i dem, vi er
aktive og lægger mund og stemme til vores fælles bøn og
taknemlighed.
Salmer er koncentrerede dråber af tro, erfaringer og ønsker.
Her får vi nogle ord, vi kan gøre til vore egne, og hvormed
vi taler til Gud, og Gud taler til os. Bedst er de salmer, som
både er dagligdags og poesi, både er personlige og almene,
så der ikke skal historiske forklaringer til, for at vi kan gå ind i
dem og gøre dem til vores ord. Og har ordene så fået en god
melodi, så bliver de dobbelt så gode.

Holger Lissner, som tidligere har været præst i Sdr. Bjert og
stadig aktiv som salmedigter, vil denne aften gennemgå nogle
af sine salmer og fortælle, hvorfor han skrev dem, hvad der
ligger bag, og lære os melodierne, så vi kan synge dem og
bruge dem. Og måske genfinde os selv i dem.

Årets konfirmander
I Vester Aaby Kirke konfirmeres søndag den 8. april kl. 10.00:
William Valdemar Boock, Svendborgvej 329
Sika Brandt, Strandvejen 112
Malte Marinus Christiansen, Sanatorievej 16
Thea Kjær Elmbo, Skadegårdsparken 12
Marie Vejlgaard Hansen, Strandvejen 34
Mathias Guldager Frost Hansen, Munkeparken 3
Sofie Frederikke Jensen, Dyssevej 31
Daniella Østergaard Nielsen, Strandgårdsparken 150
Jonathan Holm Madsen, Strandvejen 80
Mads Tobias Pedersen, Bøgebjergvej 21
Magnus Løvengren Pedersen, Strandvejen 2
Mikkel Løvengren Pedersen, Strandvejen 2
Alle pr. 5600 Faaborg

Hvad siger konfirmanderne om konfirmationen?
Organist og journalist Margrethe Schmidt har traditionen tro
stillet dem spørgsmålet og her er nogle af svarene:
Det er det hele, siger konfirmanderne, når man spørger
dem, hvad de glæder sig mest til ved at blive konfirmeret.
Men måske især det med at samle familie og venner. Ikke
nødvendigvis for at være midtpunkt, snarere det med at være
samlingspunkt for venner og familie og være anledning til at
holde en fest.
- Man kommer også til at snakke med hele familien. Så man
samler familien.
Ingen af dem sætter spørgsmålstegn ved at blive konfirmeret
og kigger lidt forundret, når man spørger:
- Vi har jo altid været kristne i vores familie.
- Det er en tradition.
- Hvorfor skulle vi gøre noget andet?

- Jeg beder ikke, men jeg tror på noget. Hvem skulle ellers
have skabt det hele?
- Jeg tror ikke på Gud, men jeg tror på noget.
- Den Gud i himlen, det er nok ikke helt sådan ham, jeg tror
på.
- Gud siger mig ikke så meget. Jeg ved ikke, om jeg tror på det
eller ej. Men hvordan skulle det hele ellers være skabt?
- Jeg tror, der er noget. Men jeg tror ikke decideret på Gud.
- Jeg tror på Gud. Når man dør, så er han der.
- Jeg beder nogle gange, hvis jeg spiller og har brug for mere
liv.
En af pigerne udtrykker på smukkeste vis, hvad konfirmationen
er for hende:
- Først siger man ja til Gud og bagefter fejrer man det!

Selv om Gud måske ikke er ham, der driver værket i det
daglige, så ved konfirmanderne godt, hvor de har deres tro.
Den er måske ikke så stor heller, men den er der.

Årets konfirmander har bedt om at få lov til at lave en
gudstjeneste selv. Det bliver Mariæ Bebudelsesdag, 18. marts
kl. 14.00 i Vester Aaby kirke. Her er alle rigtig hjerteligt
velkomne!

Forårsmøde

Ord til påsken

med Jørgen Carlsen
Aastrup Forsamlingshus
5. april kl. 19.30
Rend mig i
kompetencerne
- et forsvar for
forundringsparatheden

Kompetenceudvikling er et af tidens hurra-ord. Alle og enhver
bruger det og synes de har sagt noget vældig fornuftigt. Netop
derfor er det nødvendigt at stryge dette begreb mod hårene.
Det er nemlig knap så troskyldigt, som det kunne se ud ved
første øjekast. Faktisk bærer det kimen til en undertrykkende
magttænkning i sig. Nogle er af den opfattelse, at begrebet
er for ambitiøst på menneskets vegne. Jørgen Carlsen mener
tværtimod, at det ikke er ambitiøst nok. Der er brug for en langt
mere rummelig forståelse af, hvad et menneske er og hvad der
skaber rigdom i livet. Denne forståelse kan sammenfattes i
ordet ”forundringsparathed”
Jørgen Carlsen er f. 1949, idéhistoriker og forstander på
Testrup Højskole 1986-2017. Medlem af Etisk Råd 20112016. Medredaktør af Højskolesangbogen og klummeskribent
i Kristeligt Dagblad. Udgav i 2015 bogen ”Glædens fest – en
julekalender for voksne” (forlaget Eksistensen).

fra prædiken påskedag 2017
over Markusevangeliet kapitel 16
vers 1 til 8
Påskens budskab er ikke er en glæde, der svæver frit i luften
og som bare skal tages med uden videre.
Nej, Påskemorgens evangelium er et budskab til mennesker
med en hverdag og et liv. Med datoer og udfordringer. Med
afbrydelser og afslutninger. Med nye begyndelser.
Men budskabet lyder som påskemorgens lys viser os: Mørket
er bag dig, lyset er foran dig.
Sådan lyder det. Også til mennesker, der måske synes, de har
lyset bag sig og mørket foran sig. Mennesker, der har mistet,
eller mennesker, der frygter for en uvis fremtid.
Budskabet, der i dag lyder er det samme:
Gud har taget din fortid på sig og givet dig en fremtid i sit lys.
Det er det, vi fejrer påskemorgen som kirkens største festdag.
Som kirkens største budskab.
Lyset har allerede sejret.

Kirketider forår 2018
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Søndag den
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Søndag den
Søndag den
Søndag den
Fredag den
Søndag den
Fredag den
Søndag den
Tirsdag den
Torsdag den
Søndag den
Søndag den
Mandag den
Søndag den
Søndag den
Tirsdag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den

Ingen
14.00 Ole Buhl Nielsen
10.15
9.00
9.00
10.15
Ingen
17.00
10.15
Ingen
14.00 ved konfirmander
10.15
Ingen
10.15
19.00
16.00
10.15
Ingen
9.00
10.15
Ingen
10.15
10.00 Konfirmation
Ingen
Ingen
10.15
14.00 Ole Buhl Nielsen
Ingen
Ingen
10.15
10.15
Ingen
Ingen
19.00
10.15
Ingen
17.00
Ingen
Ingen
10.15
14.00 Ole Buhl Nielsen
Ingen
9.00
10.15
14.00 Friluftsgudstjeneste
10.15
9.00
Ingen
10.15
16.30
Ingen
10.15
Ingen
9.00
10.15
10.15
9.00

18. februar
25. februar
4. marts
8. marts
11. marts
18. marts
25. marts
29. marts
30. marts
1. april
2. april
8. april
15. april
22. april
27. april
29. april
4. maj
6. maj
8. maj
10. maj
13. maj
20. maj
21. maj
27. maj
3. juni
5. juni
10. juni
17. juni
24. juni

1. s. i fasten
2. s. i fasten
3. s. i fasten
Fyraftensgudstjeneste
Midfaste
Mariæ Bebudelse
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2.påskedag
1. s. e. påske
2. s. e. påske
3. s. e. påske
Bededag
4. s. e. påske
Befrielsesaften
5. s. e. påske
Prædikenværksted
Kristi Himmelfartsdag
6. s. e. påske
Pinsedag
2. pinsedag
Trinitatis
1. s.e. trin
Grundlovsdag
2. s.e. trin
3. s. e. trin
4. s. e. trin

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”.
28. marts påske – altergang
18. april
9. maj – altergang
20. juni

For udefra kommende
deltagere koster kaffebordet kr. 30,00

Aastrup

Ferier og fridage:
Sognepræst Torkil Jensen har friweekend 21.-22. april ,
12.-13. maj og ferie 25. juni til 23. juli.
Embedet passes her 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

Dagplejens
jul
Julen i dagplejen
For vores og børnenes vedkommende har disse
måneder været forbundet med travlhed ude i
de små dagplejehjem - ikke mindst på grund af
gaver, bagerier, julepyntning og nisserier, men
også på grund af forventningens glæde.
Specielt glæde har der været meget af!
Vi tog allerede hul på julen i legestuen midt i
november, hvor produktionen af julepynt til
vores juletræ startede.
21. november var der juletræsfest i hallen
for forældre og bedsteforældre - og sikke et
fremmøde! - hele 87 var vi i alt!
Vi startede juletræsfesten med Luciaoptog - et
enormt rørende øjeblik og hele besværet værd!
Det må bestemt have ført lidt tårer med sig
undervejs....

Dernæst var der lagt op til æbleskiver, the og
kaffe samt hyggesnak ved festligt dækkede
borde, inden turen gik rundt om juletræet.
Alle generationer sang flittigt med på julesangene
og ligeså, da der dernæst var sang i rundkreds.
Højdepunktet for de små var da Nissepigen og
hendes hjælper kom ind med en kurv fyldt med
godteposer - der var hvin og glæde.
En stor tak til Stig i hallen for den store hjælp
samt Brugsen for sponsorater på dagen.
De bedste jule/nytårshilsener
Dagpleje-teamet
Lene, Pernille, Jette, Helle og Helle B
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Egnsfesten 2017
Selvom det efterhånden er godt tre måneder
siden, vi var samlet til Egnsfest i Bøgebjerg
hallen, så vil jeg gerne lige benytte lejligheden
til at skrive lidt om festen alligevel.

Igen vil jeg gerne takke især Rikke Bang
Sørensen og Torben Bentsen, som virkelig
gjorde et kæmpe stykke arbejde for at indsamle
de mange sponsorgaver.

Regnskabet var ikke færdigt, da sidste Bøgeblad
gik i trykken.

En stor tak skal der også lyde til Ole Rasmussen,
som holdt styr på baren hele aftenen.

Regnskabet er nu afsluttet, og vi endte med et
overskud på 16.800 kr., hvilket er langt over
mine forventninger.

Til festen opfordrede jeg i min tale til, at man
endelig skulle melde sig, hvis man gerne ville
med i arbejdsgruppen bag Egnsfesten.

Overskuddet bliver delt ligeligt mellem Bøgebjerg
IF og Bøgebjerghallen.

Så nu er vi 3 nye ansigter i arbejdsgruppen. Kent
Rosenly, Elmer Søsborg og Marianne Winther
har alle meldt sig klar til at hjælpe med næste
Egnsfest.
Så tak fordi I gider

Vi solgte langt fra det antal billetter, som vi
havde budgetteret med, og da vi så heller ikke
fik solgt alle de lodder, som vi plejer, havde vi
ikke de store forventninger til et overskud, så
jeg fik lidt ondt i maven over økonomien.
Men heldigvis var de 157 gæster som var med
til festen meget tørstige, så overskuddet i baren
redder økonomien.
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Datoen for næste fest er, som vi plejer
SIDSTE LØRDAG I OKTOBER!!!
I år er det

lørdag den 27. oktober
På vegne af arbejdsgruppen
Mette Gerber

Udviklingsprojekt omkring
SMART Training
Fredag d. 1. dec. mødte 20 friske seniorer op i
Bøgebjerghallen for at starte på SMART Training.
Meningen var egentlig, at holdet skulle starte
efter jul, men da så mange meldte sig til hurtigt,
gik vi i gang, for der kan kun være 20 på holdet.
I
forbindelse
med
vores
deltagelse
i
Udviklingsprojektet fra ”Hold hjernen frisk” gik
den første fredag udelukkende med, at hele
holdet blev testet – først med nogle fysiske
øvelser og dernæst med en del spørgeskemaer,
som skulle udfyldes.
Hele seancen blev styret af en instruktør fra
”Hold hjernen frisk”, som er tilknyttet projektet.
Den 20. april afsluttes vores deltagelse i
projektet, og så skal vores 20 deltagere igen
udsættes for den samme gang testning.

motoriske, sensoriske og logiske stimuleringer,
for at stimulere hjernen mest muligt.
De forskellige input behandles forskellige steder
i hjernen, og samspillet mellem områderne
udfordrer og udvikler forskellige områder i
hjernen.
Gennem et træningsforløb ”skrues” der løbende
op for den samlede sværhedsgrad, så deltagerne
i den sidste del af et træningsforløb arbejder
på en samlet højere sværhedsgrad end ved
træningsforløbets start, så det bliver spændende
at følge, om effekten af træningen har smittet af
på resultaterne, når vi når frem til d. 20. april.

I skrivende stund har vi nu haft 4 almindelige
træningsgange, og vi har lavet rigtig mange
forskellige øvelser/lege.
Deltagerne bliver udfordret på forskellige måder,
fx skal de hoppe frem og tilbage over en streg
på gulvet på en bestemt måde, samtidig med at
de skal sige 3-tabellen, hver gang de hopper!

Instruktør
Hanne Borup
Billederne på siden er venligst udlånt fra Den Lille
Avis, der har været på besøg ved en træning.

Næste gang skal de måske hoppe baglæns og
samtidig sige 4-tabellen!
Gangen efter er det måske et lidt sværere hop,
de bliver udsat for o.s.v.
Deltagerne skal gennem træningen opleve, at
træningen er UDFORDRENDE og SJOV, og
nogle gange skal de opleve, at øvelsen lykkes
og dermed blive motiveret til nye udfordringer.
Det er et vigtigt element i træningen, at
der arbejdes med varierede og forskellige
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Multi-/Skate-bane
Vester Aaby
Oversigt over området

Principtegning over området og dets aktiviteter.
Multi- og skaterbanen siden sidst.
Nu er byggetilladelsen ENDELIG i hus.
Jordbundsprøverne er færdige. Men det har
desværre taget sin tid.
Desværre så lang tid, at vinteren er kommet
over os, og det hele er blevet rigtig vådt, så vi
kan ikke få maskinerne ned på fodboldbanen,
uden banen bliver ødelagt.
Desuden er vi i gruppen lige pt. lidt udfordret
på prisstigninger til materialer samt svaret fra
jordbundsprøverne.
Derfor er vi i den situation, at vi mangler 100.000
kr., inden vi kan gå i gang med byggeriet.
MEN det har vi ikke ladet os slå ud af.
Vi har igen taget arbejdshandskerne på og er
gået i krig med fondssøgninger.
Vi har ydermere lavet et specielt tiltag for de
erhvervsdrivende, der måtte have interesse i at
støtte projektet.
Vi håber selvfølgelig, at de vil tage godt imod
det.
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Vi kan allerede nu glæde os over, at den
første sponsor har sagt ja til at få reklame på
multibanens bander,
nemlig Bago-Line/Ideal-Line.
Mange tak for det!
Vi satser på at være klar til at starte på banerne
i starten af 2. kvartal.
Når du nu læser dette og tænker, hvor kan jeg
måske hjælpe.
Hvor kan jeg være med til at gøre en
forskel for byens borgere, så tag endelig fat i én
fra arbejdsgruppen.
Måske du har en stor traktor og vogn,
måske du kan levere gruset til bunden.
Måske du arbejder indenfor et firma, der
anlægger veje og stier med asfalt.
Fantasien sætter ingen grænser.
På vegne af arbejdsgruppen kan du kontakte
Bente, Sanne eller Rikke for yderligere
information.
Bente tlf. 6143 1025
Sanne Juul tlf. 2128 1650
Rikke Sørensen tlf. 6134 2378

Kære erhvervsdrivende
Vi er næsten i mål!
Det er derfor nu, at netop din virksomhed
har mulighed for at gøre en forskel for
lokalsamfundet.
Din virksomhed kan være med til at realisere
en drøm.
Vi er næsten i mål med vores helt nye Multiog skaterbane ved Bøgebjerghallen.
Projektet kom i stand via et samarbejde
mellem bestyrelsen af Bøgebjerghallen,
Bøgebjerg aktionsgruppe, Bøgebjergskolen
og den lokale idrætsforening Bøgebjerg IF.
Ansøgergruppen består af frivillige
repræsentanter fra alle oven
n ævnte
foreninger og råd samt forældre til børn på
Bøgebjergskolen.
Alle parter i projektet er frivillige.
Ansøgergruppen har brugt de sidste par
år på at udarbejde en projektbeskrivelse,
indsamle midler og søge diverse fonde.
Vi vedlægger den korte fremstilling af
projektet, så I her kan få en fornemmelse
af, hvad projektet indebærer.
Der er tale om et projekt til ca. 1,2 million
kr., hvoraf vi mangler ca. 100.000 kr. pga.
prisstigninger hos leverandørerne.

Så vil din virksomhed være med?
Sammen kan vi skabe glæde og aktive børn,
unge og voksne i lokalsamfundet.
Din virksomhed kan hjælpe ved
sponsorere en af følgende pakker:

at

Bronze pakken: 2500 kr.
· Firmanavn i forbindelse med information
om multi- og skater
banen i 4 numre af
Bøgebladet.
Sølv-pakken: 5000 kr.
· Bronzepakken
· Firmanavn på infoskærmene i lokalområdet.
· Reklame på opslagstavle i Bøgebjerghallen
ca. 6 mdr.
· 1 x bandereklame på en skaterrampe (str.
20 x 40cm)
Guld-pakken: 7500 kr.
· Bronzepakken
· Firmanavn på infoskærmene i lokalområdet
· Reklame på opslagstavle i Bøgebjerghallen
ca. 6 mdr.
· 1 x bandereklame på multibanens
sidebander (str. 30 x 60 cm)
Diamant-pakken: 10.000 kr.
· Bronzepakken
· Firmanavn på infoskærmene i lokalområdet
· Reklame på opslagstavle i Bøgebjerghallen
ca. 6 mdr.
· 1 x bandereklame på multibanens endevæg
(str. 50 x 100cm)
(ansøgergruppen står for alt i forbindelse
med bandereklamerne)
Ønsker din virksomhed at sponsorere en af
pakkerne, kan det ønskede beløb indbetales
til
Multi- og Skateboardbanen Vester Aaby på:
Reg: 0828 Konto Nr.: 0004021958
Indbetalingsfrist: Torsdag den 1. marts
2018.
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Fællesspisning
i
Bøgebjerghallens
Cafeteria
Vi starter op med fællesspisninger den
første torsdag i måneden igen.
Vi har planlagt 4 fællesspisninger inden
sommerferien.
Torsdag den 1. marts:
   Menu: Skinke, flødekartofler og salat.
Torsdag den 5. april:
Menu: Kylling i karry og salat.
Torsdag den 3. maj:
  Menu: Indbagt mørbrad, kartofler og
salat.
Torsdag den 7. juni:
  Menu: Sommermenu.
Tidspunkt:
kl. 17.30-19.00.
Pris:
voksne             65 kr
børn indtil 12 år 25 kr
Billet købes på Bøgebjerg Ifs hjemmeside
eller hos Stig senest tirsdagen før.
Håber vi ses!
Arranggører:
Kaffeklubben
Singing Sisters
i samarbejde med
Bøgebjerghallens Cafeteria

Støt Bøgebjerg IF hver gang du tanker.
Vi har indgået en sponsoraftale med OK,
så du kan støtt Bøgebjerg IF, hver gang
du tanker.
Du støtter vores klub med 6 øre for hver
liter, du tanker med OK Benzinkort - uanset hvor du tanker i Danmark.
Det koster dig ikke ekstra at støtte - OK
betaler hele beløbet.
Har du allerede et OK Benzinkort?
Du kan nemt få det tilknyttet vores klub.
Du skal bare ringe til OK på 70 10 20 33
og oplyse vores klubnavn og dit kortnummer, så støtter du Bøgebjerg IF.
Har du ikke allerede et OK Benzinkort?
Få et OK Benzinkort på
www.ok.dk/lokalsporten
eller besøg OK’ stand på
Bøgebjergmessen.
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Dagli’ Brugsen Vester Åby
Godt nytår alle
Som I sikkert ved, har jeg ikke været så meget i
Dagli` Brugsen her i december og i januar 2018,
og det er fordi, jeg har været syg med stress.
Det går fremad og Coop har hjulpet mig med
nogle behandlinger, så jeg er snart 100% tilbage
igen
Julehandlen er gået super godt, og det ser ud
til, at vi kommer godt ud af 2017 med et godt
regnskab. Det er der mere om til Årsmødet.
Med venlig hilsen
Uddeler
Jan Foged Sørensen
Bestyrelsen informerer:
Først vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et
Godt Nytår.

Også denne gang havde vi et juletræ ved
parkeringspladsen,
sponsoreret
af
Finn
Pedersen.
Det siger vi mange tak for.
Der var ikke et øje tørt, da vi fik besøg af
Luciaoptog fra Bøgebjergskolen.
Jeg tør godt sige, at det er blevet en tradition.
Det samme kan vi sige, da vi igen fik besøg af
rideskolen i fuld juleudsmykning.
Traditionen tro stod vi klar med gløgg og
æbleskiver den anden søndag i advent.
Stemningen var ekstra hyggelig, da vi havde
fået besøg af nissepigen der hjalp med at tage
julesokkerne ned.

Så vil jeg gerne på bestyrelsens vegne sige tak
til alle medarbejdere i Dagli´Brugsen for at yde
et ekstra stort stykke arbejde, da Jan blev syg.
Uden jer var det ikke gået.
Og tak til alle vores trofaste kunder, der altid
bakker Dagli´Brugsen op. Det er så dejligt, at
komme op til Dagli´Brugsen og nærmest ikke
kan komme til at parkere
Et tilbageblik på de sidste par arrangementer i
Dagli´Brugsen:
Vi havde igen en fantastisk J-dag.
Den røde løber var lagt ud og lysene brændte.
Kl. 20.59 slog vi dørene op og ind kom vores
trofaste kunder for at fejre J-dag.
Der var mange gode tilbud og højt humør.
Endnu engang tak til alle jer der altid bakker os
op.
Herunder billede fra dagen, hvor rideskolens
juleoptog gjorde stop ved Dagli’Brugsen.

Vores næste arrangement er Bøgebjergmessen
den 4. marts 2018.
Der står vi atter klar med en masse gode tilbud.
Så skal vi også have afholdt Årsmøde den 17.
april 2018 kl. 18.00 i Bøgebjerghallens Cafeteria.
Jeg har gjort det før, men gør det igen – vi
kunne godt tænke os, at der var nogle flere,
der havde lyst til at komme med i bestyrelsen.
Henvendelse kan ske til Charlotte på mail:
lottesp@gmail.com
På bestyrelsens vegne
Charlotte Schaumann Pedersen
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Bøgebjergskolen &
Bøgebjerg Børnehus
Tiden flyver afsted, og vi er forbi jul og nytår og
godt i gang med 2018.
Vi får stadig nye elever til skolen.
I januar startede der en ny pige i vores 1. klasse,
så der nu er 21 elever i denne klasse.
Samlet på skolen nærmer vi os det magiske tal
100, idet den nye pige er elev nummer 96, så vi
er meget tæt på.
Indskrivningen er nu slut til den kommende
børnehaveklasse, som starter i Forårs-SFO på
skolen 1. april 2018.
Her er indskrevet 18 nye elever, og det er vi
rigtig godt tilfredse med.
Det vil nemlig betyde, at vi efter sommerferien
kommer et stykke over de 100 elever, da der
kun går 11 elever ud fra vores 6. klasse.
Fysiske ændringer på skolen
Der ér sket, og vil ske en række renoveringer på
skolen i den kommende tid.
Et meget synligt tiltag er den nye hovedtrappe
ind til aulaen.
Den er gjort meget større og op mod skolen er
der etableret en rampe til kørestolsbrugere.
Derudover er de gamle brune filttæpper på
lærerværelset og på kontoret fjernet.
Gulvet er fra skolens start, så det er en tiltrængt
renovering! I stedet er der lagt linoleum, som vi
har på det meste af skolen.
Det er meget mere hygiejnisk og nemmere at
rengøre, så det glæder vi os over.
Der vil også i løbet af januar blive skiftet køkken
i personalerummet og køkkenet i børnehaven.
Derudover er vi, sammen med kommunen,
i gang med at lave et udspil til, hvordan hele
skolen kan blive renoveret.
4. klasse har været på besøg på Faaborg Maleri
Museum i forbindelse med at de har haft om
Fynbomalerne i Kulturel Rygsæk.
Herunder er det vores egne Fynbomalere - 4.kl.

Herover et billede fra dagen, hvor 2. og 3. klasse var
i skøjtehallen.

Det skyldes blandt andet at vores SFObygninger
er meget slidte, så her tænker vi, at der
skal etableres en ny SFO inden for skolens
eksisterende lokaler, og sandsynligvis vil
der blive flyttet meget rundt på mange af de
eksisterende lokaler.
Det regner jeg med at kunne fortælle meget
mere om i det næste Bøgeblad.
Alle disse tiltag vil naturligvis også være med
til at skole og børnehave, rent fysisk, bliver et
meget bedre sted at opholde sig, både for børn
og personaler, og vil også i langt højere grad
være med til at gøre skole og børnehave mere
attraktive ift. at tiltrække nye forældre og børn.
Så det glæder vi os rigtig meget over.
Andre nye tiltag
Vi har siden sommerferien fået etableret en
meget velfungerende madordning i børnehaven.
Børn og forældrene er begejstrede for ordningen,
og jeg er sikker på, at forældrene nyder at slippe
for at skulle sørge for madpakker hver dag.
Mette og Tanja knokler for at lave nogle super
måltider til børnene, og alle roser ordningen
meget.
Her i løbet af det tidlige forår vil vi forsøgsvis
også prøve at udbrede denne madordning til
skolens elever.
I første omgang vil vi tilbyde et måltid to gange
om ugen til en pris på 20-25 kr. pr. måltid.
Hvordan det rent praktisk kommer til at fungere,
er ikke helt på plads, men senest til vinterferien
vil forsøgsordningen sættes i gang.
Der er også sat et andet initiativ i gang her på
skolen og også på andre skoler og børnehaver.
Kommunen har etableret et mødeforum, der
kaldes ”Det forebyggende team”.
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Dette team er lavet i 2 udgaver, nemlig ét for
skolen og ét for børnehaven.
Dette nye initiativ startede op i november
måned.
Det forebyggende team består af forskellige
fagpersoner nemlig pædagogisk psykologisk
konsulent, sundhedsplejerske, socialrådgiver og
Gunild i børnehaven, og jeg vil deltage i begge
team.
Teamet vil komme på skolen hver 14 dag, indtil
videre om fredagen, og i børnehaven hver tredje
uge om mandagen.
Her vil skole, børnehave og forældre kunne få råd
og vejledning af nogle kompetente fagpersoner.
Som oftest er det skole og børnehave, der sætter
emner på dagsordenen, men det kan også være
forældre, der gerne vil have råd og vejledning.
Vi glæder os meget over dette nye initiativ og
er sikre på, at det vil være godt for os alle her
på skolen.
Festlige arrangementer
I december har der været en række fantastiske
arrangementer både i børnehaven og i skolen.
Juleklippedagen 1. december var et tilløbsstykke
- både i børnehaven og i skolen.
Masser af forældre og bedsteforældre hjalp til
i værkstederne og sørgede for, at det blev en
rigtig hyggelig dag, og at der blev pyntet op
overalt.
I børnehaven holder man fast i traditioner både
i Vester Aaby og i Korinth.
Først var der cirkusforestillingen i Svanninge,
som bliver lavet i samarbejde med Musikskolen.
En rigtig flot forestilling med alt hvad der hører
en cirkusforestilling til med både stærke mænd
og elegante piger.
Også bedsteforældredagen i Korinth var et
tilløbsstykke.
Først var alle børn i den lokale kirke, og derefter
fortsatte bedsteforældre og børn med en
julefrokost i børnehaven i Korinth.
Det er super dejligt, at der er så stor opbakning
til disse arrangementer
Så har jeg været til min første Luciafest på
Bøgebjergskolen, og jeg er vildt imponeret.
Konceptet med Luciaoptog, korsang, flæskesteg
og banko samme dag, er en fantastisk god
opskrift på et super arrangement.
Først blev alle rørt over, hvor smukt Luciapigerne
sang og kom ind i gymnastiksalen til alles
beundring.
Derefter sang alle elever 4 sange akkompagneret
af Søren fra Musikskolen.
Børnene havde virkelig fået øvet, kunne man
høre.

I børnehaven har vi læreplanstema om sprog, så der
er rim og remser på programmet.

Så kom vi op til flæskesteg ad libitum. 270
mennesker var samlet i aulaen, klasseværelser
og faglokaler.
8 pensionister havde siden kl. 10 været i gang
med flæskesteg, hvide og brune kartofler,
rødkål og brun sovs og derefter ris a la mande
til dessert.
Tusind tak til disse ildsjæle, som gør det muligt
at bespise så mange mennesker.
Og aftenen sluttede af med bankospil, hvor
Else og Ole på meget professionel vis førte os
igennem bankospillet.
Også her skal der lyde en stor tak til alle de lokale
firmaer fra hele vores skoledistrikt, som havde
sponsoreret meget fine præmier til bankospillet.
Det sidste arrangement inden juleferien var
vores juleafslutning i skolen og børnehaven,
hvor vi starter med morgenmad og hygge i
klasserne.
Kl. 10 var alle i Vester Aaby kirke og derefter
tilbage på skolen og synge lidt julesange, danse
omkring juletræet i aulaen og kl. 13 kunne vi
alle gå på juleferie.
Afslutning
Jeg vil slutte af med at sige tak for den kolossale
opbakning fra de mange forældre, der kommer
til de møder og arrangementer, de bliver inviteret
til, og til alle de frivillige personer, der lægger en
masse arbejdskraft på skolen for at gøre den til
et hyggeligt og rart sted at være.
Jeg vil også benytte lejligheden til at rose
personalet for en fantastisk indsats, for at
børnene trives og lærer en masse på skolen og
i børnehaven.
Og selvfølgelig også stor ros til eleverne, som
gør deres yderste for at blive den bedste udgave
af sig selv!
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Bøgebjerghallens Bestyrelse
Siden sidst…

Nedenstående tegning viser det kommende motionscenter samt aktivitetsrum.

Spinning
Dans

Yoga

Motionscenter med moderne
maskiner og udstyr

Rytmik

Bøgebjerghallens bestyrelse vil i år være at
finde til årets Messe i Bøgebjerghallen den 4.
marts 2018, hvor vi vil vise lidt om, hvad vi
har af tanker for hallen i de kommende år.
Det kan også være, at du har nogle gode
idéer eller forslag til ting, vi bør tage op i
bestyrelsen, så kig forbi til en snak og en kop
kaffe.
Som nævnt i tidligere indslag arbejder hallen
hårdt på at skaffe penge til motionscentret,
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og bestyrelsen venter i disse dage på svar fra
FMK om et større beløb, der virkelig vil kunne
sende projektet i den rigtige retning.
Så snart vi ved noget mere, kommer der nyt
inde på Facebook. Så skynd dig at hoppe
på Facebook og meld dig ind i gruppen
”Motionscenter i Bøgebjerghallen”, hvor
der løbende komme opdateringer omkring
projektet.
Formand
Michal Bang Sørensen

Håndbold
Håndbolden ruller stadig i Bøgebjerg IF.
3 senior hold og et U12 hold er tilmeldt turnering
denne halvsæson.
Senior
De 3 senior hold har en del hverdags kampe
både på hjemmebane og udebane.
Men hold øje med Vester Aaby siden på facebook,
hvor vi løbende vil lægge op, når der er kamp
hjemme i Bøgebjerghallen.
U 12
Vores U 12 børn havde en svær første halvsæson.
De er tilmeldt U12, selvom mange af børnene
kunne spille U10, så de hold, de møder, er ofte
et helt hoved højere end dem selv.
Men nu har ungerne vænnet sig til den større
bold og den ekstra markspiller, idet de sidste år
i U10 kun var 5 markspillere.
Så nu krydser vi fingre for, at de får en sejr i
denne halvsæson.

Billederne er fra U12 børnenes første kamp efter jul,
hjemme i Bøgebjerghallen tirsdag d. 9. januar.

Rikke Sørensen og Andreas Fabricius, som er
børnenes trænere, har valgt at lade børnene
træne 2 gange om ugen, så nu håber vi, at de
bliver ”dobbelt så gode”, så vi kan få en sejr!
Mette Gerber
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Pejrup Forsamlingshus
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 og
omegnens beboere og foreningens medlemmer.
Den kommende periode byder på følgende
aktiviteter i Pejrup Forsamlingshus:
Generalforsamling
Fredag den 23. februar afholder vi den årlige
generalforsamling i Pejrup Forsamlingshus.
Efter generalforsamling vil der traditionen tro
være spisning.
Indkaldelse og tilmelding til generalforsamlingen
kommer i postkassen sammen med Pejrup Nyt.
Vi håber mange vil møde op og støtte op om
forsamlingshuset.
Måske spiller Pejrup Band! Se mere i indkaldelsen.
Valbak og Løven
SÅ ER DER IGEN
MUSIK I PEJRUP
FORSAMLINGSHUS
- NY DATO!!
Så er der god musik
og mad i Pejrup
forsamlingshus.
Fredag den 2. marts
2018, når Valbak og
Løven spiller op med
deres festlige singalong-musik.
Pris med lækker platte 140,- kr. Bestilling af
platte og evt. billet hos Mette Hansen tlf. 2272
2183 eller Kamilla tlf. 3095 1764.
Spisning kl. 19.00. Pris 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! Tag naboer og vennerne under
armen og mød op til en hyggelig musikaften.
Patchwork-træf/håndarbejdscafé
Søndag den 11. marts 2018 kl. 9.30-16.00
afholdes patchwork-træf/håndarbejdscafé.
Kom og vær med, tag dit håndarbejde med og
lad os få en hyggelig dag.
Pris pr deltager 200,- kr som betales på mobilpay
eller overføres på konto ved tilmelding.
Beløbet dækker kaffe/te/boller, frokost med
drikkevarer og eftermiddagskaffe/kage.
Ved at mødes på denne måde, inspirerer vi
hinanden.
Derfor vil det være dejligt, hvis du tager nogle
af dine færdige ting med til udstilling.
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I år har du mulighed for at handle hos
Bankegårdens Patchwork, da Jette kommer og
udstiller.
Tilmelding til Annette på tlf 21 39 50 53 senest
den 5. marts.
Har du lyst til at kigge ind og blive inspireret måske købe en kop kaffe m. kage, ja så skal du
være hjertelig velkommen.
Affaldsindsamling i Pejrup og omegn
Søndag d. 22. april kl. 10-12 mødes vi og samler
skrald på veje og i grøfter. Kom og vær med
til at holde vores egn smuk. Forsamlingshuset
giver frokost efter arrangementet.
Leje af forsamlinghuset
Hvis du vil leje forsamlingshuset, skal du
kontakte udlejer Susanne Deibjerg Rasmussen.
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
nærmeste nabo til forsamlingshuset Hostel
California, hvor man kan booke værelser www.
hostelcalifornia.dk
Skal I afholde et arrangement så kontakt:
udlejer Susanne Deibjerg Rasmussen på tlf.
23474759 eller 30338945

Vidste du, at der findes en
APP til telefonen med:
Find nærmeste hjertestarter?

Derudover findes en APP,
som hedder: 112-App
Hvis du installerer den på
din telefon, hjælper du alarmcentralen med din
position ved opkald.
Når du trykker på knappen ” ring 1-1-2.” vil du få
kontakt til alarmcentralen, og app`en forsøger
samtidig at sende din position.
Smart ny teknologi til dig, som har lyst.

Et friskt nyt år er oprunden, klar til en palet af
udfordringer og oplevelser. Vær Velkommen..
Men først et lille tilbageblik.
Hjertestarterforeningen har den 22. november
2017 afholdt Hjertestarterkursus med 16
deltagere.
Underviser var Jonathan Ebbesen fra First 8.
Alle deltagere var meget engagerede.
Dejligt at så mange vil bruge noget fritid på, at
kunne hjælpe andre.
Vi har et rigtig godt grundlag for anvendelsen
af hjertestarterne i vore landsbyer, idet flere
firmaer også har uddannet deres ansatte i
hjerte/lungeredning.

Hjertestarterforeningen deltager som sædvanlig
på Bøgebjergmessen 4. marts 2018.
Vi måler Bt, viser Hjertestarterfilm, og du har
mulighed for at indbetale din kontingent for
2018.
Kontingentet er uændret på 150 kr. for familie, og
100 kr. for enlige, som bedes indbetalt senest 1/4
af hensyn til stemmeret ved generalforsamling,
vanen tro på konto:0828-0003330001
Mobilpay: 24271851 eller kontakt kasserer Pia
Kristensen tlf. 2427 1851
V.Aaby,Aastrup og Pejrup Hjertestarterforening.
Afholder Ordinær Generalforsamling
Tirsdag den 3. april 2018 kl. 19.30
I Abildhuset;Præstegaardsvej nr.12, V.Aaby
Dagsorden ifølge vedtægter.
Forslag til behandling skal være bestyrelsen i
hænde senest 14 dage før Generalforsamlingen.
På mail:Hvaaap@live.dk eller 1pedersen@mail.
tele.dk
På valg: Pia Kristensen og Morten Laursen genopstiller
Suppleanter. Holger Pedersen og Birthe
Tommerup, på valg.
Suppleanter vælges for 1 år ad gangen
Med venlig hilsen Bestyrelsen

På billedet ses ny akuthjælper i Nab Flemming
Pedersen samt Pia Troldvad fra Aastrup.

Hjertestarteren i Nab findes
postkasserne - Mosegården.

ved

sommerhus

Akuthjælpere ved Hjertestarter i Nab :
Anita Frank Nabgyden
Jørgen Clausen, Nabgyden
Flemming Pedersen, Tværvej
Kirsten Illum, Tværvej
Lykke Levin Eskemosegyden
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Hvis du har en traktor og har lyst til at deltage i
arrangementerne - så kom ud af busken.
Traktoren behøver ikke at være nymalet eller
ligne et glansbillede. Den skal blot have lovpligtig
lygteføring og kunne bremse.
Nysgerrige sjæle er også meget velkomne til at
kigge forbi vores arrangementer, hvor der altid
plejer at være en hyggelig stemning.
Så skriver vi 2018, og Bøjden Fergusonklub har
netop afholdt den 16. generalforsamling.
Klubben har sædvanen tro en del aktiviteter i
løbet af året, som foregår rundt omkring i det
sydfynske.
 Medio april afholder vi forårspløjningen tid og sted er endnu ikke på plads.
 Medio maj afholdes en klubdag på
Brændegårdsvej 9, 5600 Fåborg
 Sidste lørdag i juni bliver der afholdt
veterantraktor ringridning i Bøjden ved
den gamle færgehavn
 September/oktober - efterårspløjning
 Sidste weekend i september laver klubben
en udstilling på Korinth Landbrugsskole
 November bliver der afholdt julefrokost
i V. Åby.
For yderligere info vedr. ovenstående er du
velkommen til at følge os på vores hjemmeside
Bojdenfergusonklub.dk eller på Facebook
gruppen Bøjden fergusonklub.

Billederne på siden er fra udstilling ved markedesdag
i Korinth 2017.

Jeg er selv lige gået i gang med et renoveringsprojekt, som har taget en anden drejning,
så jeg tænker, at vinteren bliver for kort.
Det startede ganske godt, men ikke langt
inde i projektet er jeg strandet i manglende
kompression, samt en skæv krumtap.
Det er godt med lidt udfordringer på en traktor,
som ikke ses så tit i gadebilledet.
Håber vi ses med eller uden traktor i 2018, husk
at kigge på hjemmesiden.
Støt vores sponsorer de støtter os
Mvh
Ulrik Schultz
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”Fester Aaby” kan selv.

Vi fortsætter selvfølgelig vores store succes
med friluftskoncert i Vester Aaby i år.
Arbejdsgruppen har været i gang længe, og
vi glæder os til at løfte sløret for dette års
koncert.
Datoen er fastlagt til lørdag den 8. september,
så vi håber, at I allerede nu vil sætte kryds i
kalenderen, og støtte op om dette fantastiske
arrangement.
Vi kan også løfte sløret for, at vi har skiftet
navn.
I år hedder vi ”Fester Aaby”.
Dette er kun fordi vi havde så stor succes
sidste år, og med så mange glade gæster i
Vester Aaby synes vi, det skulle belønnes med
et navneskift, som passer til vores dejlige by.
Der er igen i år gratis koncert hele dagen.
Der vil være madboder, barer, slik/snack bod,
kaffe/kage bod og legeland til de legesyge.

Selvfølgelig
dukker
der
også
nogle
overraskelser op på pladsen/scenen i løbet af
dagen, men disse må I vente lidt med at få
endnu.
Hold øje med Facebook og Bøgebladet.
Familie, venner, naboer og bekendte er i
højsædet på denne dejlige dag, og vi glæder
os så meget til at gense Jer alle.

Vi har lært en masse fra sidste år, så vi kan
love Jer, at de små fejl er blevet forbedret.
Vi har lyttet til alle Jeres tilbagemeldinger og
tusind tak for dem.
Én af de ting der blev nævnt mange gange
sidste år var, at der var for lidt lys på pladsen.
Dette bliver helt sikkert forbedret, så vi kan
se hinanden dybt i øjnene, også sidst på
aftenen.
Vi havde så mange flittige frivillige sidste år,
og mange af Jer har allerede meldt tilbage, at
I meget gerne vil deltage igen.
I må gerne allerede nu skrive til Sanne Juul,
sannejj@icloud.com, så vi kan få Jer sat på
en liste.
Der vil også blive oprettet en Facebook
gruppe til de frivillige, hvor I kan tilmelde Jer.
Det er et stort arbejde at stable sådan et
arrangement på benene, og i år bliver det et
endnu større arbejde, da vi ikke længere har
valgt at samarbejde med Danmarks Dejligst.
Vi synes, at vores dejlige lille by sagtens
selv kan afholde en koncert, og vi glæder os
meget til se Jer igen.
Tag godt imod ”Fester Aaby”.
Med Venlig Hilsen
Foreningen ”Fester Aaby”
Rikke, Sanne og Sacha
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Aastrup Folkemindesamling

Året sluttede med salg af Stavn, og salget gik
godt. Selvom vi havde bestilt flere end tidligere,
havde vi kun få stykker tilbage til jul.
Vi siger tak for den gode opbakning til at købe
Stavn. Foreningen tjener lidt på at sælge det.
Det er en god hjælp til foreningens økonomi.
Her ved nytår skal vi lave statistik over året, der
er gået.
Hvor mange henvendelser har der været?
Hvor mange besøgende?
Hvor mange hyldemeter?
Hvor meget er tilvæksten i hyldemeter?
Hvor mange kik har der været på hjemmesiden?
Hvor mange har været inde på arkiv.dk?
Der kommer ikke så mange og besøger os i
arkivet for at se på tingene.
Man finder meget på nettet, og har man et
spørgsmål, sender de en mail med det samme.
De, der kommer, har tit noget med til arkivet.
Det siger vi mange tak for.
Hjemmesiden bliver stadig udbygget.
Der bliver flere sider med historier fra sognet,
og der er også sider, hvor der kommer noget nyt
i en tidsbegrænset periode.
I 2017 har der været 1349 forskellige inde og se
mindst en side.
På arkiv.dk har der i 2017 været 10.602 unikke
visninger af billeder.
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De 10 mest viste billeder har alle været vist på
Facebook. Det er billeder, hvor der er et link til
arkiv.dk.
Der er også skolebilleder, der er lagt ind på
Facebook, der kommer med i top 10.
Billedet, vi har valgt at vise denne gang, er et af
billederne fra top 10 listen.
Det er fra mejeriets jubilæum i 1962.
Foto: Chr. Dan Nielsen (B393).
Vi deltager igen i år i Bøgebjergmessen den 4.
marts. Vi vil lave en udstilling med billeder.
Her får vi lejlighed til at komme ud og møde
folk. Vi vil også gerne sælge medlemskort.
Generalforsamlingen bliver den 1. marts i
Aastrup Forsamlingshus kl. 19.30.
Indbydelse er sendt til medlemmerne på mail,
eller på papir til dem, der ikke bruger mail.
Det står på hjemmesiden og er lagt ud på
Facebook.
I forårssæsonen har vi åbent i arkivet fredag d.
2. marts, 6. april og 4. maj kl. 13.30-16.30.
I sommerperioden har vi kun åbent efter aftale.
Se mere på hjemmesiden: aastruparkiv.dk
og Facebook: Aastrup Folkemindesamling.
Skriv til os på: aastruparkiv@gmail.com

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

Bøgebladet Udgives af Bøgebjerg Idrætsforening
Trykkeri
EP Grafisk

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

Kontakt
Annette Biilmann, ansvarshavende, sponsorater
Skadegårdsparken 11, Vester Aaby
20 12 46 67, albiilmann@gmail.com

Bøgebladet:
Deadline
Udkommer
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

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
Februar

21.02.2018 kl. 20.00
Badminton - Hjemmekamp
Bøgebjerghallen

05.03.2018 kl. 19.30
Spillegilde
Aastrup Forsamlingshus

06.04.2018 kl. 13.30-16.30
Folkemindesamlingen Aastrup
Præstegårdsvej 12

23.02.2018 kl. 14.00
Pensionistforen – Generalfors.
Bøgebjerghallen

07.03.2018 kl. 20.00
Badminton - Hjemmekamp
Bøgebjerghallen

07.04.2018 kl. 10-12
Folkemindesamlingen V. Aaby
Præstegårdsvej 12

23.02.2018
Generalforsamling
Pejrup Forsamlingshus

11.03.2018 kl. 9.30-16
Patchwork-træf/Håndarbejdscafe
Pejrup Forsamlingshus

08.04.2018 kl. 10.00
Konfirmation
Vester Aaby Kirke

25.02.2018
Arbejdsdag
Pejrup Forsamlingshus

12.03.2018 kl. 19.00
V Aaby Vandværk - Generalfors
Bøgebjerghallen

09.04.2018 kl. 19.30
Spillegilde
Aastrup Forsamlingshus

27.02.2018 kl. 13.30
Pensionistforeningen – Banko
mm
Abildhuset, Præstegårdsvej 12

12.03.2018 kl. 19.30
Generalforsamling
Aastrup Forsamlingshus

17.04.2018 kl. 18.00
Dagli’Brugsen - Årsmøde
Bøgebjerghallen

13.03.2018 kl. 19.00
Foredrag – Holger Lissner
Konfirmandstuen, Præstegården

20.04.2018
SMART Training
Projektafslutning

14.03.2018 kl. 14.30
Højskoleeftermiddag
Konfirmandstuen

22.04.2018 kl. 10-12
Affaldsindsamling
Pejrup Forsamlingshus

16.03.2018 kl. 18.30
Fællesspisning
Aastrup Forsamlingshus

25.04.2018 kl. 19.00
Lokalrådsmøde
Abildhuset, Præstegårdsvej 12

18.03.2018 kl. 14.00
Gudstjeneste v/konfirmanderne
Vester Aaby Kirme

Maj

27.02.2018 kl. 19.00
V Aaby Folkeminde – Generalf.
Abildhuset, Præstegårdsvej 12
28.02.2018 kl. 19.00
Lokalrådsmøde
Abildhuset, Præstegårdsvej 12
28.02.2018 kl. 20.10
Badminton - Hjemmekamp
Bøgebjerghallen

Marts
01.03.2018 kl. 17.30-19.00
Fællesspisning
Bøgebjerghallen
01.03.2018 kl. 19.30
Aastrup Folkeminde – Generalf.
Aastrup Forsamlingshus
02.03.2018 kl. 19.00
Musik – Valbak og Løven
Pejrup Forsamlingshus
02.03.2018 kl. 13.30-16.30
Folkemindesamlingen Aastrup
Præstegårdsvej 12
03.03.2018 kl. 10-12
Folkemindesamlingen V. Aaby
Præstegårdsvej 12
04.03.2018 kl. 10-15
Bøgebjergmesse
Bøgebjerghallen
05.03.2018 kl. 17.00
Løb - sæsonstart
Udenfor Bøgebjerghallen

28.03.2018 kl. 19.00
Lokalrådet - Årsmøde
Abildhuset, Præstegårdsvej 12
29.03.2018 kl. 13
Bierfest
Bøgebjerghallen

03.05.2018 kl. 17.30-19.00
Fællesspisning
Bøgebjerghallen
03.05.2018 kl. 19.30
Forårskoncert med Faaborgkoret
Aastrup Kirke

April

04.05.2018 kl. 13.30-16.30
Folkemindesamlingen Aastrup
Præstegårdsvej 12

03.04.2018 kl. 17-20
Sejllads - sæsonstart
Fjellebroen Havn

05.05.2018 kl. 10-12
Folkemindesamlingen V. Aaby
Præstegårdsvej 12

03.04.2018 kl. 19.30
Hjertestarterforen – Generalfors.
Abildhuset, Præstegårdsvej 12

07.05.2018 kl. 19.30
Spillegilde
Aastrup Forsamlingshus

05.04.2018 kl. 17.30-19.00
Fællesspisning
Bøgebjerghallen

08.05.2018 kl. 17.00
Prædikenværksted
Konfirmandstuen, Præstegården

05.04.2018 kl. 19.30
Forårsmøde med Jørgen Carlsen
Aastrup Forsamlingshus

21.05.2018 kl. 14.00
Friluftsgudstjeneste
Nærmere i næste nummer

