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Nyttige navne/tlf./links

Bøgebjerg Idrætsforening
Formand Rikke Bang Sørensen
61 34 23 78, rb_soerensen@hotmail.com

Bøgebjerghallens bestyrelse
Formand Michal Bang Sørensen
22 60 67 65, michal@bangsoerensen.com

Bøgebjergskolen
Skoleleder Jes Fechtenburg
72 53 03 64 
bogebjergskolen@faaborgmidtfyn.dk 

Bøgebjerghuset
Leder Henriette K. Olesen
75 53 04 58
v-aaby-bhv-vp@fmk.dk 

Kirkelige adresser:
Sognepræst Torkil Jensen
Præstegårdsvej 11, Vester Aaby
62 61 64 20, toje@km.dk
Formand for menighedsrådet: 
Niels Erik Thing
For begge sogne:
Graver: Lene Caspersen
Kirkeværge: Bent Møller

Krage Sø Spejdergruppe
Formand Ingrid Thyssen
Skovgårdsvej 11, Vester Aaby
62 61 60 48, ingridthyssen64@gmail.com

Lokalrådet
Formand Connie Hede, 
Dyssevej 1, Vester Aaby
22 41 59 28, hedeconnie@gmail.com

Læge Ines Milling
Svendborgvej 422, Vester Aaby
62 24 10 19 - www.lægemilling.dk

Pensionistforeningen
Formand Ole Simonsen, 61 16 27 67

Vester Aaby sogns Folkemindesamling
Arkivleder Gerda Nielsen
Munkeparken 8, Vester Aaby
62 61 52 29, vaarkiv@gmail.com

Aastrup Folkemindesamlingen
Formand Ruth Balksbjerg Madsen
Østergyden 16, Aastrup
62 52 21 35, aastruparkiv@gmail.com

Hjertestarterforeningen
Formand Merete Hjorth Pedersen, Pejrup
22 73 49 04

INFO-skærmene
Thomas Gerber, thomas@gerberjensen.dk
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Så er den mørke tid over os, og der er for alvor 
gang i hallen. 
Det er så dejligt, når man kommer forbi hallen 
og ser, at hele parkeringspladsen er fyldt fra 
sidst på eftermiddagen og til sidst på aftenen. 
Det må betyde, at der er mange fra lokal-
samfundet og de omkring liggende byer, der 
benytter sig af vores tilbud i hallen. 
Vi kan også mærke det, når vi snakker haltider. 
Det kan være svært at finde en tid i hallen til 
nye tiltag.

Siden sidste blad udkom, har vi afholdt jule-
arrangement for medlemmerne. Det var dejligt 
at se, at der er så stor opbakning omkring dette 
arrangement. 

Vi har også holdt generalforsamling. Her var der 
lige knap så mange. Det vælger vi dog at tolke 
som noget positivt, og at idrætsgrenene og det 
vi udbyder, falder i medlemmernes smag. 
Ellers håber vi medlemmerne lader høre fra sig! 

Conventus er nu for alvor i gang. Alle hold er 
nu oprettet, og der er rigtig mange, der har 
oprettet sig og tilmeldt sig deres hold. 
En opfordring til de medlemmer, der endnu ikke 
har oprettet sig og måske har besvær med at 
gøre det, så er det stadigvæk Helle Clausen I 
skal henvende jer til. 

Bøgebjerg IF afholder generalforsamling tirsdag 
den 26. marts 2019 kl. 19.30 i Bøgebjerghallens 
mødelokale på grund af vedtægtsændringerne 
efter sidste generalforsamling.  

Vores næste store arrangementer er:
Bøgebjergmessen, søndag den 10. marts 2019
Bierfesten, torsdag den 18. april 2019
se omtale af arrangementerne andet sted i 
Bøgebladet.
Vi glæder os til at se jer til disse arrangementer.

Rikke Bang Sørensen
Formand, Bøgebjerg IF
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Bøgebjerg Idrætsforening

Indkaldelse til generalforsamling i Bøgebjerg IF
tirsdag, den 26/3 2019 kl. 19.30 i Bøgebjerghallen

      DAGSORDEN
1.  Valg af dirigent og referent
2. 	 Formanden	samt	udvalgene	aflægger	beretning
3. 	 Hovedkassereren	fremlægger	det	reviderede	regnskab
4. 	 Valg	af	forretningsudvalg	(valgbar	18	år	eller	derover)

a. I ulige år valg af formand
	 (På	valg	Rikke	Bang	Sørensen,	som	er	villig	til	genvalg)
b.	Hvert	år	valg	af	1	suppleant	til	forretnings	udvalget	
	 (På	valg	Manuela	Pedersen,	som	er	villig	til	genvalg)

5. 	 Hvert	år	valg	af	2	revisorer,	samt	1	revisorsuppleant
(På	valg	er	Søren	Heidtmann	Pedersen	og	Jon	Carlsen,	som	begge	er	villige	til	genvalg)	
samt	1	revisorsuppleant	(på	valg	er	Sacha	Leth	Christensen,	som	er	villig	til	genvalg)

6.  Indkomne forslag
Forslag,	der	ønskes	behandlet	på	generalforsamlingen,	skal	være	formanden	i	hænde	
senest den 5. marts 2019.

7. 	 Eventuelt	(alt	kan	debatteres,	intet	vedtages)

Hvert medlem har 1 stemme (også selv om man deltager i flere sportsgrene).
Alle medlemmer på 16 år og derover har stemmeret, er man under 16 år

varetages retten af 1 forældre eller værge.
Vel mødt

Formand Rikke Bang Sørensen
Bøgebjergvej 19, Vester Aaby – mail: rb_soerensen@hotmail.com
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Håndboldholdene spiller jo nu igen efter jul, og 
alle 4 hold har spillet et par kampe i skrivende 
stund. 

U12 børnene er i denne sæson som forvandlet, 
hvor de jo sidste år havde det meget svært og 
faktisk tabte alle kampe, så gik det rigtig godt 
for børnene i 1. halvsæson før jul. 
De fik 14 point i 10 kampe og havde flere rigtig 
flotte sejre. 

Så det lykkedes faktisk børnene at rykke op i 
B-rækken her i 2. halvsæson. Det betyder så 
også, at modstanderholdene er bedre, så det 
er desværre blevet til 2 nederlag i de første 2 
kampe. Men ungerne kæmper videre, så mon 
ikke der kommer lidt vundne kampe senere i 
sæsonen. 

Damerne spiller igen i denne halvsæson serie 2 
og serie 4. 
Damernes 1. hold havde desværre to kampe 
før jul, hvor de kun taber med 1 mål, en enkelt 
uafgjort kamp, men også 2 sejre, så det har 
givet dem blod på tanden til at fortsætte i serie 
2. Så mon ikke der kommer flere vundne kampe 
i denne halvsæson. 
Damernes 2. hold har spillet to kampe, og det 
har givet to sejre, så de gør det godt. 

Herreholdet spiller kun kampe i denne sæson, 
men de klarer sig nu godt i serie 4, på trods af 
at de faktisk ikke træner. 
Før jul endte herreholdet som nr. 3 i puljen med 
10 hold, og er i denne 2. halvsæson efter 2 
kampe i gang med to sejre, så det tyder bestemt 
også godt. 
Der er kommet nye spillere med på herreholdet, 
da serie 3 holdet i Ollerup/Skerninge ikke har 
kunnet stille hold, så her efter jul er der kommet 
4 nye spillere til. 

Der er hjemme kampe på følgende datoer: 
Herre serie 4: Søndag d. 24/2 og Søndag d. 
31/3
Damer serie 2: Søndag d. 24/2, Torsdag d. 28/2 
og Søndag d. 24/3
Damer serie 4: Søndag d. 24/2 og Søndag d. 
24/3
U12 drenge: Søndag d. 24/2 og Søndag d. 24/3
(Der kan forekommer ændringer i dato og tider, 
så hold øje med facebook gruppen Vester Aaby)

Håndbold
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Vi er rigtig glade for at kunne invitere til 
Bøgebjergmesse nr. 6 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 10. marts 2019 
kl. 10-15.30 i Bøgebjerghallen

Borgmester Hans Stavnsager kommer og 
åbner Bøgebjergmessen 2019.

Entre 25,- kr. for alle over 12 år

Hallens cafeteria har åbent hele dagen

Der vil være underholdning ved bl.a. 
- Dansere fra KOM & DANS
- Dansehold fra Bøgebjerg IF

Der vil ligesom sidste år også i år være 
udtrækning af gevinster fra udstillerne 
på indgangsbilletten, man skal være 
fysisk tilstede, ellers udtrækkes et nyt 
nummer.

Vi ses på Bøgebjergmessen 2019.
Tjek facebook: Bøgebjergmessen

Ganske få stande tilbage
Kontakt Lars Bo Biilmann
Tlf. 52 14 48 67

Udstillere til Bøgebjergmessen 2019:
Agershus Glaskunst v/Helle Birck
Barlebo Ost & Deli
Balksbjerg Design
Betonkunst v/Kaja Lindberg Meldgaard
Bøgebjerg IF
Bøgebjerg Lokalråd
Bøgebjerghallen
Bøgebjerghallens Cafeteria
Bøgebjergskolen/Bøgebjerg børnehus
CK-Hypnoterapi v/Charlotte Klintvort
Dagli’ Brugsen Vester Aaby
Dalum Landbrugsskole
DanBolig Faaborg
Det Radikale Venstre Faaborg-Midtfyn
Fester Aaby
Fjellebroen Sejlklub
”Fotograferne”
Frost VVS
Glas design v/Heidi Pedersen
Hjertestarterforeningen
Huer, hatte & tørklæder v/IM Hovendal
Ioniseretvand.ApS
K.E. Auto
Keramik v/Mie Grønnegaard
Kobberbixen.dk
Kosttilskud v/Charlotte Foli
Lertøj v/Kirsten Birkedal Wagner
Max’ Brugtbiler
Møllegaardens Vinimport
OK – dansk energiselskab
Pejrup Forsamlingshus
SEF Energi A/S
Socialdemokratiet Faaborg-Midtfyn
Sparekassen Sjælland-Fyn
Trædrejer Johnny Andersen
Tupperware v/Christina Madsen
Vester Aaby Folkemindesamling
Vester Aaby Slagterforretning
Vævearbejder v/Jette Martinsen
Wellness forever you
Aastrup Folkemindesamling

Bøgebjergmessen 2019
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Pas på dig selv. Løb for livet

Så starter vi med at løbe igen!
Mandag den 4. marts kl.17.00 mødes vi ved hallen

Hver mandag starter vi kl. 17.00 fra Bøgebjerghallen med let fælles opvarmning med 
træner.

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

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.

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

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

Læs mere om kontingent m.m. på www.boegebjerg-if.dk under løb - eller kontakt Per 
Lautrup på tlf. 42295041 efter Kl. 15
                     
Vi er 12-14 medlemmer – men vil gerne være flere. Vi håber, at vi i denne sæson kan 
byde mange nye ansigter velkommen.
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Aastrup Forsamlingshus
Hermed nyt fra forsamlingshuset.

Fredag den 11. november 2018 var dagen, hvor 
der blev spist ål i Forsamlingshuset.
106 personer havde meldt sig til, og de fik sig en 
hyggelig aften, og vi i bestyrelsen er sikre på, at 
alle blev mætte. 
Desuden var der underholdning af Svendborg 
Harmonika Klub til fællessang m.m.
Der blev stegt 60 kg. ål, kogt 35 kg. kartofler, 
desuden masser af persillesovs og agurksalat. 
Efter spisningen blev der serveret kaffe. 
Bestyrelsen tror alle havde en rigtig hyggelig 
aften.

På billedet herunder er det Jørgen Clausen og Michael  
Hansen der er igang med at stege ål. De øvrige 
billeder på siden er også fra den 11.11.2018.
Billederne er alle taget Jørgen Gundertofte.

Trationen tro har vi adventsmøde i december 
måned, og her deltog 41 personer. Der blev 
serveret kaffe, boller og kringle. 
Sognepræst Torkild Jensen fortalte historier, 
som han er rigtig god til,
Desuden fortalte Peter Marschall historie fra 
Dagens Danmark. 
Børn fra Bøgebjerg Skolen sang Julesange for 
os, og her spillede Karen Marschall til. Der blev 
sunget rigtig mange julesalmer og sange.
En rigtig hyggelig aften. 

Banko spil i forsamlingshuset kunne godt gå 
bedre, vi kunne godt være nogle flere til at 
spille, vi er ca. 60 - 65 personer hver gang. 

Bestyrelsen kunne godt tænke sig, at der var 
flere lokale, der deltog i banko spillet. 
Vi spiller første mandag i hver måned, og det 
starter kl. 19.00, dog ikke i juni, juli og august.

Det er nødvendigt at holde arrangementer 
udover det, som huset bliver lejet ud til. Huset 
alene kan ikke løbe rundt uden ekstra indtjening, 
så hvis I stadig vil have forsamlingshus i vores 
område, så støt op om det og deltag i vores 
arrangementer. 
Det vil glæde bestyrelsen meget - det vil give 
ekstra klap på skulderen. 

Generalforsamling mandag den 11. marts i 
Forsamlingshuset kl. 19.30.
Mød op denne aften og hør hvordan det går. 
Efter Generalforsamlingen serveres ostebord.
Vel mødt. Bestyrelsen.

Støt vores lille by og sogns samlingssted ved at 
være medlem og deltage i vores arrangementer 
og nyd stedets smukke udsigt.
Du kan også risikere at møde nye spændende 
mennesker fra dit lokalsamfund!

På Bestyrelsens vegne 
Kasserer Tonny Sørensen

Aastrup Forsamlingshus
Ønsker du at leje lokaler til dit arrangement

Kontakt Tonny Sørensen tlf. 40 11 43 31
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Ny afdelingsleder i Bøgebjerg Børnehuse.
Pænt goddag til alle læsere af Bøgebladet.
Jeg er tiltrådt stillingen som afdelingsleder i 
Bøgebjerg Børnehus efter Gunild Hansen. 
Jeg har set meget frem til at begynde i huset, 
og i december havde jeg mulighed for at besøge 
huset nogle gange. 
Jeg var blandt andet på besøg til Luciafesten 
og var meget imponeret over tilslutningen til 
arrangementet. Det var en rigtig hyggelig aften.

Jeg nåede også at møde personalet, inden 
hverdagen helt kom i gang til et fyraftensmøde 
og et besøg i huset. Bøgebjerg Børnehus er et 
skønt sted at komme ind i, og mange tak for den 
gode modtagelse, jeg har fået.
Hverdagen er nu godt i gang, og som en af de 
første opgaver er her et indlæg til Bøgebladet. 

Først vil jeg kort præsentere mig selv, og 
derefter kommer lidt nyt fra huset.
Jeg hedder Henriette Olesen, er 42 år og bor i 
Rantzausminde i Svendborg. 
Jeg er tilflytter til Fyn, er oprindelig fra en lille 
by Vejen i Jylland, hvor jeg er født og opvokset. 
Jeg er gift med Allan, og sammen har vi to piger 
på 12 og 15 år.
Vi nyder den fynske natur og de muligheder den 
giver med gå- og løbeture. Jeg nyder på alle 
tider af året en dukkert i havet.

Jeg blev uddannet som pædagog i 2003 og 
har arbejdet i kommunale aldersintegrerede 
institutioner. 
I mine år som pædagog har jeg i mange år 
ønsket at arbejde som leder i dagtilbud. 

I 2015 fik jeg mit første lederjob som 
afdelingsleder ved Oure Friskole, Børnehave og 
Vuggestue. 
Da mit arbejds-DNA ligger i kommunalt regi, har 
mit ønske været at komme tilbage hertil. 
Derfor har jeg set meget frem til at begynde her 
i huset, som på mange måder minder om den 
stilling jeg kommer fra.

Jeg ser frem til et givtigt samarbejde her i 
Bøgebjerg Børnehus og Bøgebjergskolen.

Bøgebjerg Børnehuse
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Nyt fra børnehave og SFO.
Efter en god lang juleferie er børn og voksne i 
gang igen. 

I Bøgebjerg Børnehus har vi sagt velkommen 
og goddag til hinanden og til nye børn på Solen. 
Velkommen til alle nye familier. 
Vi glæder os til at lære Jer at kende. 
I løbet af foråret kommer flere børn til. 

Vi har i øjeblikket særlig fokus på de ny 
styrkede lærerplaner i forbindelse med den nye 
dagtilbudsreform. 
De nye styrkede læreplaner er rammen for vores 
daglige arbejde med børn og forældre. 
I alle dagtilbud i Faaborg-Midtfyn kommune 
har der været fyraftensmøder for hele det 
pædagogiske personale i løbet af efteråret. 
I foråret skal en del af personalet i Bøgebjerg 
Børnehuse på uddannelse. Dette er med til, at 
vi kan implementere de nye styrkede planer i 
vores børnehave, og blive endnu dygtigere til 
vores kerneopgave - børnene. 

Barndommen og legen har værdi i sig selv, 
og hverdagen tager udgangspunkt i barnets 
perspektiv. 

I de sidste 3 år har vi arbejdet med digitale 
redskaber. 
Vi har været udstyret med en mediekuffert, hvor 
der har været forskellige digitale redskaber som 
fx Green screen, man laver film med. 
Det har været en spændende proces, hvor både 
børn og voksne har øvet sig i at bruge digitale 
medier i det pædagogiske arbejde. 
Hele projektet sluttede med en stor event Digi-
dag, hvor alle kommende skolebørn var inviteret 
ind for at opleve forskellige måder at bruge 
digitale redskaber i hverdagen. 
En rigtig god dag med 350 børn, der hyggede 
sig sammen om udfaldet af projektet. 

Vi er stadig i gang med at lære, og ønsker 
fremadrettet at bruge disse redskaber til at lære 
sprog, sociale spilleregler, lege, undersøge og 
eksperimentere. 
Vi kan undersøge krible-krabledyr i mikroskopet, 
lave film, øve sprog og lege fangeleg med 
opgaver og meget mere.
Det er kun fantasien der sætter grænsen.

I børnehaven begyndte første uge i det nye år 
med, at mellem-gruppen og de ældste børn 
fejrede nytår sammen. 
For hvad er bedre end - med nytårsaften i frisk 
erindring - at kunne feste og skåle med ens 
kammerater og ønske Godt Nytår. 
Dette gav anledning til mange gode snakke på 
stuerne.

Foråret byder på et spændende kapitel for 
Mælkevejens børn. 
De er blevet skrevet op til skole, og nu 
begynder et forberedende samarbejde i at gøre 
skolestarten så tryg som muligt. 
Et samarbejde mellem børnehave, forældre, sfo 
og skole. 
Til april begynder vores forårs-sfo, og dette 
giver børnene en rolig og tryg overgang fra 
børnehave til skole. 
Forårs-sfoen har til huse i de nye sfo-lokaler 
(det gamle bibliotek).

Vi ønsker Jer et Godt Nytår.

Mange hilsner fra Personalet i Bøgebjerg 
børnehus

Henriette Olesen

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 Bøge-
bjergskolen 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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Nyt fra Bøgebjergskolen
Tiden flyver afsted, og vi er kommet tilbage fra 
en dejlig lang juleferie. Siden sidste nyhedsbrev 
er der igen sket en masse spændende ting på 
skolen og i børnehaven, og jeg er igen blevet 
imponeret over, hvor meget opbakning der er 
til Bøgebjergskolen og til de arrangementer, der 
bliver arrangeret i børnehaven og i skolen.

Indskrivning
Vi har i november holdt informationsmøde for 
forældrene til de kommende børn til Forårs-SFO, 
og dermed også til den nye børnehaveklasse. 
Der kom ikke så mange forældre i år som håbet, 
men de der kom fik en masse informationer 
om skolen og om, hvordan hverdagen var i 
Forårs-SFO. Indskrivningen til den kommende 
børnehaveklasse er i gang, og senest 21. 
januar skal de nye børn være skrevet ind på 
Bøgebjergskolen. Vi regner med, at 12-14 børn 
vil tage imod tilbuddet om at starte i vores 
Forårs-SFO til 1. april og i børnehaveklassen 
efter sommerferien. Det er vi godt tilfredse med. 

Fysiske ændringer på skolen
Der er gang i en masse ting på skolen lige nu, 
og det meste bliver færdigt lige efter jul eller i 
hvert fald i løbet af januar. 
Biblioteket er flyttet fra deres lokaler ved 
skolekøkkenet og op til de to lokaler, der sidste 
forår og sommer husede børnene fra forårs-
SFO. Der er brækket en væg ned i den gamle 
gang, og det er faktisk blevet et rigtig fint stort 
lokale som også er blevet en del af biblioteket. 
Flytningen er næsten færdig, og eleverne kan 
nu låne og aflevere bøger på biblioteket.
Nu da biblioteket er tømt, skal vi til at have 
indrettet lokalerne til vores nye SFO. Det er en 
rigtig spændende proces, og personalet glæder 
sig meget til, at det hele bliver færdigt. 

SFO flytter derned i løbet af januar måned, men 
der går lidt længere tid, inden det hele er helt 
færdigt. Men vi er sikre på, at det bliver godt.
Vi flytter også rundt på klasserne for at udnytte, 
at SFO er flyttet ind på skolen. Det betyder 
nemlig, at børnene kun skal have garderobe ét 
sted. Det er sket i løbet af uge 2, efter eleverne 
er kommet tilbage fra juleferie. Helt konkret - så 
har børnehaveklassen og 6. klasse byttet lokaler. 
Vi sætter garderobeskabe op ud for lokalet, og 
der hvor der tidligere var vaske, laver vi hylder 
til sko, støvler og tasker.
1.klasse bytter lokale med 5. klasse, og 2. og 4. 
klasse bytter. Eneste klasse der bliver boende 
er 3. klasse, der til gengæld efter sommerferien 
flytter op på ”mellemtrinsgangen”.
Endelig kan jeg fortælle, at vi får nye borde og 
stole til vores 5.- og 6. klasse. Deres nuværende 
borde og især stole, er ikke gode, så det bliver 
en klar forbedring.  

Andre ændringer
Vi har i børnehaven haft valg til madordningen, 
og her blev det - lidt overraskende - et nej til 
ordningen. Ændringen træder dog først i kraft 
31/7, så indtil da vil børnene i børnehaven få 
mad til frokost. Her indtil jul har de også fået 
eftermiddagsmad, men det er ikke en del af 
madordningen, så eftermiddagsmaden stopper 
efter juleferien, så børnene fremover skal selv 
have lidt eftermiddagsmad med.
Dette gælder også for de børn, der går i SFO. 
Her har børnene også fået eftermiddagsmad, 
men dette stopper også efter jul, så her skal 
skolebørnene der går i SFO, også have en lille 
madpakke med til om eftermiddagen.
Grunden til denne ændring er, at ordningen har 
vist sig alt for dyr, både i personaletimer og i 
indkøb. 
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Det er rigtig ærgerligt, men jeg håber på, at 
personalet i SFO af og til får mulighed for at 
lave noget bålmad eller bage, så der nogle dage 
alligevel vil være lidt at spise om eftermiddagen. 
Men det sker slet ikke hver dag, så det er vigtigt, 
at børnene får lidt ekstra med i madpakken til 
om eftermiddagen i SFO. 
Her efter nytår er vores nye afdelingsleder 
Henriette Olesen startet op. Hun afløser Gunild 
og er afdelingsleder for børnehaven og SFO. Jeg 
er sikker på, at det bliver rigtig godt, og alle har 
taget godt imod hende.

Festlige arrangementer
I december var der som vanligt en række 
fantastiske arrangementer både i børnehaven 
og i skolen. Juleklippedagen 31. november 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 børnemusicalen i Svanninge, som bliver 
lavet i samarbejde med Musikskolen. En rigtig 
flot forestilling, hvor det i år var ”Havet”, der 
var temaet. Her så man hajer, vandmænd og 
selveste Neptun kom også på scenen. 
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 er der Luciafesten på Bøgebjergskolen, og 
jeg er stadigvæk vildt imponeret. Konceptet 
med Luciaoptag, 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 3 sange akkompagneret af Erik 
og Kirstine. Børnene havde virkelig fået øvet, 
kunne man høre. 

Så kom vi op til flæskesteg ad libitum. 250 
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 de 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.

Udklip fra undersøgeslen om trivsel.

Det sidste arrangement inden vi gik på juleferie, 
var vores juleafslutning i skolen og børnehaven 
torsdag 21. december, hvor vi startede 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 gik vi alle på juleferie. 

God nyhed
Her lige i starten af det nye år, fik vi en glædelig 
nyhed. Jeg blev kontaktet af en journalist fra 
Fyens Stiftstidende, som fortalte at vores elever 
på Bøgebjergskolen var dem, der samlet på i 
alt 4 parametre, trivedes bedst i skolen i hele 
Faaborg-Midtfyn kommune. I får lige her et link, 
så I kan gå nærmere ind i tallene.
Her er et link til den undersøgelse, der ligger 
til baggrund https://infogram.com/trivsel-i-
folkeskolerne-1h984wlkdjxz6p3?live
                               
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!

Venlig hilsen
Jes Fechtenburg



Juleafslutning i
Fodboldafdelingen
Godt nytår til alle!
Efter en spændende sæson med en masse gode 
fodboldkampe var det den 15. december tid 
til juleafslutningen. Vi var ca. 80 mennesker 
tilmeldt - og heraf omkring 50 fodboldspillere. 
Hans, formanden for ungdoms afd., delte hold, 
der i dagens anledning var blandede mellem 
ungdomsholdene der er i klubben, og de forældre 
og trænere, der også gerne ville være med. 

Vi er jo en klub fyldt med ildsjæle, der gerne 
vil vinde, den vinderånd kom også til syne her. 
Alle gik helhjertet ind i spillet på banen, og 
engagementet fik hurtigt pulsen op og sveden 
til at pible frem hos både børn og voksne. På 
tilskuerrækkerne blev der heppet og snakket på 
kryds og tværs af klubbens hold.

Efter fodboldturneringen havde flere forældre 
bidraget med æbleskiver, kage, saft og sodavand. 
Stort arbejde af dem, dejligt med opbakningen!

Trænerne for diverse hold fik her muligheden 
for at fremhæve enkelte spillere, der havde 
udmærket sig i den forgangne sæson. Stort 
tillykke til dem og godt gået! 

Vi var så heldige at få besøg af julemanden. 
Helt fra det høje nord var han kommet med 
slikposer til alle børn. Mange var forbavsede, da 
han lige havde en slikpose med deres navn på. 
Han var rigtig rar og børnene fik alle fortalt, 
hvad de ønskede sig til jul.

Nu er vi jo aktive mennesker, derfor skulle vi jo 
også lige en tur rundt om det flotte donerede 
juletræ. (Skøn)sang fra alle gjaldede i kantinen 
og rundt i hallen, da ”nu det jul igen” trak en 
lang række af glade voksne og børn, som et ”tak 
for i år” til hallen.

Vi vil gerne i det nye år sætte fokus på, at vi 
er én klub og at vi skal blive endnu bedre til at 
heppe på og bakke op om hinanden. Derfor var 
det en fornøjelse at se, hvor meget tilskuerne 
levede sig ind i spillet, med opmuntrende tilråb 
til de forpustede spillere inde på banen. Godt 
gået af alle. Vi fra fodboldudvalget håber, at vi 
kan tage den gode ånd med ud på græsset, når 

den nye sæson sparkes i gang. 
Fodboldudvalget ville aldrig kunne have 
gennemført dette arrangement alene, så derfor 
skal der lyde en stor tak til alle de frivillige 
hænder, forældre og sponsorer, der gør sådan 
nogle hyggelige og vellykkede timer mulige. 
Vi håber selvfølgelig at kunne gennemføre et 
lignende arrangement næste år. 

Billederne på siden er alle fra juleafslutningen.
Dejligt at se at alle gav fuld gas.
Alle foto udlånt af Jørgen Gundertofte, 24-7sydfyn.dk
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Bøgebjerg I.F´s Fodboldafdeling inviterer!
HVAD ER PIGERAKETTEN?

I Pigeraketten flyver de deltagende piger ud i et unikt rumunivers, hvor de skal 
besøge planeter med forskellige fodboldaktiviteter for at finde delene til klubnøglen, 
der er blevet ødelagt og kastet ud i rummet. 

Pigerne skal i samarbejde med DBU’s astronaut samle den gyldne klubnøgle, så 
klubben atter kan blive åbnet til klubtræning.

•	 Bøgebjerg IF gør Mors dag til pigernes dag. Den 12. maj 2019 kl. 12.00 lander 
pigeraketten på sportspladsen ved Bøgebjerghallen.

•	 Alle piger fra 5 – 11 år er velkomne til at deltage. Det er gratis, og vi glæder os til 
at se jer.

•	 Der er ingen forpligtelser ved at deltage, men vi tilbyder alle pigerne 3 gange gratis 
fodboldtræning efterfølgende, for at de kan se, om det er noget for dem.

•	 Mød op og få en sjov og hyggelig eftermiddag
•	 Der ligger nogle små klip fra tidligere pigeraketter på siden

 https://www.dbu.dk/boern_og_unge/events_og_staevner/pigeraketten
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Første gang jeg læste om familiespejder, var jeg 
nok lidt loren ved, hvad det nu var! En begivenhed 
på facebook med billeder af glade børn og deres 
forældre rundt om bålet, fik mig dog alligevel til 
at komme til det næste spejdermøde. Siden den 
første gang har Andrea og jeg trofast hver 3. 
lørdag gået til familiespejder. De første par gange 
var jeg helt høj af begejstring over konceptet 
(det er jeg stadigvæk), som faktisk helt enkelt 
gik ud på at være sammen med sit barn, uden 
forstyrrelser fra diverse telefoner eller andet 
elektronisk medie. Naturen, spejderhytten og 
ikke mindst Lotte og Ingrids altid fantastiske 
engagement dannede rammen om de to timer, 
vi var der. En aktivitet og noget som kunne 
spises og som hovedregel noget hvor bålet 
agerede komfur. En ting som aldrig manglede til 
familiespejder, var kaffe og varm kakao.
 
En lørdag formiddag til familiespejder starter 
altid med at hejse flag, lave en rundkreds 
og synge goddag-sang. Herefter er der 
information, og så er alle ellers i gang. Voksne 
og børn hjælper hinanden, og som tiden er 
gået, så er det også helt okay, hvis en andens 
forælder hjælper. Når et spejdermøde er slut, 
skal flaget ned, og igen laver vi en rundkreds, 
trykker i hånd og siger: “Farvel og tak for i 
dag”. Når der er sagt farvel, skal Spejderplys 
med en af børnene hjem - han er vores maskot 
og besøger vores hjem fra gang til gang. 
 
Familiespejder har været i gang i et par år 
nu. Vi er en fast gruppe på 5 familier, som 
efterhånden har lært hinanden rigtig godt at 
kende. Udviklingen hos børnene er stor, og at 
se hvordan de hurtigt finder sammen og bare 
finder på, er helt fantastisk. Det første år var 
det Ingrid og Lotte, som stod for ”at finde på”, 
men efter en evaluering sidste år på denne tid, 
besluttede vi at bevare Krage Sø spejdergruppe, 
men nu med hjælp fra forældre. Det var nyt for 
os alle - men efter et par gange fik vi mere styr 
på det.
 
Lotte og Ingrid bad mig skrive lidt om 
familiespejder, og hvad Andrea og jeg får ud af 
det. Ret kort kan det siges, at både Andrea og 
jeg ser meget frem til familiespejd lørdagene. 
Så sent som til aften inden Andrea skulle sove, 
spørger hun mig: ”Mor, skal vi til spejder på 
lørdag?” Vi får lov til at lære nye ting, både 
Andrea og jeg. For mig er det kvalitetstid med 
min datter, hvor vi er sammen om at være 
sammen. Ligesom Andrea holder meget af at se 
både nye og gamle venner, så nyder jeg også 
selskabet med de andre forældre. 

Det er kun fantasien, 
der sætter grænser, 
når vi er sammen, og 
det er imponerende, 
hvad børnene selv kan 
finde på, når de bliver 
sluppet løs.
 
Når jeg spørger Andrea, 
hvad hun synes om det, 
fortæller hun mig, at 
det er meget sjovt og 
godt at man kan lege. Hun fortæller, at det er 
godt, at de har lært at snitte og binde knob. På 
spørgsmål til hvad det sjoveste har været, er 
hun ikke i tvivl om, at det var julearrangementet 
i Egebjerghytten. En juletradition fra Kragesø 
Spejderne, som blev bragt ind i familiespejder 
og som på alle måder ligger op til hygge, 
kreativitet og overvindelsen at sove ude. Også 
sidste års “sov ude dag” i telt var et hit blandt 
børnene. Her bliver jeg også nødt til at fortælle 
om vores tur til Kidholm i sommer. Her var det 
som om, at tiden gik i stå. Stemningen var god, 
ingen havde travlt, børnene sejlede rundt, og 
de fangede nok 400 krabber. Fiske filetter blev 
stegt over bål og spist, hvor der var plads til at 
sidde. Der var tid til bare at ligge på den lille ø, 
lukke øjnene og bare nyde stilheden og lyden af 
glade børn midt på den lille bitte ø i det Fynske 
øhav. Tiden løb fra os, for ingen havde kigget på 
uret. Den succes håber vi på at kunne gentage.
Alt i alt kan jeg kun sige, at jeg håber 
familiespejder er kommet for at blive – det er på 
alle måder de bedste to timer jeg har sammen 
med min datter.
 
Sidder I derude og synes det lyder hyggeligt, 
så kom endelig og vær med! Det er kvalitetstid 
både for forældre og børn!

Anne-Marie Jakobsen, mor til Andrea på 6 år

Forårsprogram:

Mandag den 18. februar kl. 19
Grupperådsmøde - kun for forældre

FamilieSpejd møder i spejderhytten
Lørdage kl. 10-12
2. marts En god kammerat /samarbejde
23. marts En god kammerat / rollespil
13. april En god kammerat / vi skal på løb
4. maj  Ude-sover / stjernekigger 

Sov-Ude arrangement v/Spejderhuset
Lørdag den 25.-26. maj 

FamilieSpejd
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FASTELAVN i Bøgebjerg IF

Kom	og	vær	med	til	at	slå	katten	af	tønden
Søndag	den	3.	marts	2019	kl.	14-16	i	Bøgebjerg	hallen.

	 Priser:		 Voksen	incl.	kaffe/Te	25	kr	 Børn	incl.	slikpose	25	kr

Der	er	tønder	i	3	kategorier.
Voksen

unge	0.-7klasse
børn	0	år	–	BH

Kom	gerne	udklædt	alle	mand
Præmie	til	den	bedst	udklædte	i	hver	kategori

Slikposer	til	alle	børn	til	og	med	7.	kl.

Billetter	købes	v.	Stig	i	hallen	el.	via	Bøgebjerg	IF´s	hjemmeside	inden	d.	20/2-19
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Vi er kommet godt fra start med hensyn til 
omsætningen i 2019, så der skal lyde en stor 
tak til alle de kunder, der støtter os. 
Uden jer, ingen Brugs!
 
Igen i år kan vi findes i Bøgebjerghallen til 
messen, så kig forbi :)
 
Der er sat en dato til årets Årsmøde. Det bliver 
tirsdag den 19. marts 2019. 
Der vil - op til denne dato - være mulighed for at 
hente billetter i Brugsen. 
Jeg vil gerne opfordre alle til at deltage i 
mødet, så I kan få et indblik i, hvordan det går 
i Brugsen. 
Dertil kan I også høre om, hvordan det ville 
påvirke byen, hvis Brugsen ikke var der! 
 
”Hvis du vil have Brugsen i morgen, 

så brug den i dag”!
 

Lørdag den 4. maj 2019 skal der sættes X i 
kalenderen. Der holder vi nemlig torvedag, og 
det kommer til at foregå fra kl. 10.00-14.00.
Der vil være et kæmpe blomstermarked 
med udplantningsblomster - større end byen 
nogensinde har set før, samt gode priser 
på jord:) 
Ud over det vil der også blive grillet pølser og 
brød, der kan købes til gode priser samt lidt 
koldt at drikke. Skulle vejrguderne ikke være 
med os, så er der arrangeret et telt, hvor man 
kan sætte sig. 
Butikken vil den dag også bugne med masser af 
gode tilbud. 
Der vil komme mere info, når vi nærmer os. 
Spred gerne budskabet og tag naboen under 
armen til nogle hyggelige timer i Brugsen. 
 

Med venlig hilsen
Janni Jensen

Souschef i Dagli’Brugsen Vester Åby
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Hjertestarterforeningen er klar til et nyt frisk år.

Vores kommende indsatsområde vil være, at 
blive en del af Danmark redder liv App.

Vi har holdt et velbesøgt orienterende møde 
i Abildhuset, hvor John Kramme fra Ulbølle 
Hjertestarterforening fortalte om sine erfaringer 
med App èn. 
Vi lovede på mødet, at afholde Genopfrisknings 
Førstehjælpskursus. I skrivende stund er det 
endnu ikke afklaret, om projektet bevilliger 
penge til kursus, men alternativt må vi afholde 
det selv. I hører nærmere. 
Der er foreløbig 31 som har vist interesse - tak 
for det. Vi glæder os til samarbejdet.

Vi kan anbefale, at I som har en sundhedsfaglig 
uddannelse: sygeplejerske, ambulanceredder, 
politi eller  hjemmeværn med førstehjælpsfaglig 
uddannelse m.m. allerede nu tilmelder jer 
Hjertestarterappen, da der skal indhentes en 
børneattest, samtykkeerklæring samt laves 
frivilligaftale, og det tager ca. 3 uger.

Hvordan gør jeg? 
udfyld tilmeldingsformularen 
(https://redderliv.dk/tilmelding/
tilmelding-som-forstehjaelper/)

Når du er godkendt, modtager du en 
sms med link til applikationen, som du så skal 
downloade.
Piece of cake! …Sig til, hvis du har brug for 
hjælp!

Vi glæder os til at komme i gang, da vi bliver 
sendt afsted 3 ad gangen til evt. Hjertestop, og 
ikke som nu, hvor vi førstehjælpere kommer 
alene. 

Det vil primært være hjertestop eller tilfælde, 
som kan risikere at udvikle sig til hjertestop, 
vi bliver kaldt til. Dvs. vi bliver ikke kaldt til 
færdselsuheld og lign.
Når man er tilmeldt, kan man melde til og fra, 
om man er til rådighed eller ej.

I region Syddanmark er der ca. 1.200 udkald 
pr år, dvs. der kan gå lang tid imellem, at man 
bliver kaldt ud. Det afgørende er, at man er 
tættest på geografisk. 
Det er således vigtigt, at vi er så mange som 
muligt tilknyttet regionens udkaldssystem, så 
man kan være fremme på få minutter, og på den 
måde sikre den største og bedste mulighed for, 
at vedkommende overlever uden men, da det 
ved hjertestop er minutterne som tæller!

Vi skal selvfølgelig med til Bøgebjergmessen 
søndag den 10. marts 2019.
Vi måler Bt, viser Hjertestarterfilm m.m. 
Du har ligeledes mulighed for at indbetale dit 
kontingent for 2019. Kontingentet er uændret 
på 150 kr. pr. husstand, 100 kr. for enlige, som 
bedes indbetalt senest 1. april af hensyn til 
stemmeret ved generalforsamling.
Vanen tro på konto: 0828-0003330001
Mobilpay: 24271851 eller kontakt kasserer Pia 
Kristensen tlf 24271851 

Vester Aaby, Aastrup og Pejrup 
Hjertestarterforening

afholder Ordinær Generalforsamling 
Onsdag 3.april 2018 kl. 19.30

I Abildhuset, Præstegaardsvej 12, Vester 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 Merethe Hjorth Pedersen, Anders Hansen 
og Alice Pedersen - genopstiller.
Suppleanter: Holger Pedersen og Birthe 
Tommerup - på valg.
Suppleanter vælges for 1 år ad gangen

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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B536
Næstformand Niels Henning Larsen havde i 
december 2017 på eget initiativ lagt 24 billeder 
ud på Facebook som en kalendergave fra arkivet. 
Det var en stor succes, som der her i december 
2018 blev gentaget. 
Mange fandt opgaven sværere end året før, for 
det var kun en lille firkant af fotoet, man spændt 
ventede på hver dag skulle dukke op. 
Det har været en god måde at gøre opmærksom 
på vort lille arkiv med alle de billeder, der 
tidligere var indscannet og siden 20. februar 
2015 har været tilgængelige for alle med en pc 
på adr. arkiv.dk.  
Næsten alle 24 fotos fra julekalenderen findes 
på Vester Aabys sider.

Reglen har altid været, at man skal registrere så 
korrekt som muligt. 
Det gjaldt også billed nr. 3, der findes på arkivet 
som B 536. 
Giveren en lokal avis havde brugt fotoet i 
forbindelse med en artikel om autoværkstedet 
Svendborgvej 69 i Faaborg. 
Bag på omtalte foto var noteret Søren Bo Jensen 
S.B.cykler V. Aaby, men ikke datoen hvornår 
fotoet var brugt til artiklen. 
Derfor havnede det sammen med 14 andre 
fotos fra den samme avis på vort arkiv. Alle 15 
fotos blev scannet og arkiveret 05. april 2004 
for næste 15 år siden.

Dette billede blev flittigt diskuteret, da det ved 
en fejl var havnet her, og som var det eneste 
udenfor det gamle sogns grænser. 
I dette tilfældet blev det vendt til noget positivt. 
Der blev gjort ekstra opmærksom på arkivet 
med de mange ting, der er blevet givet igennem 
årene, og nu kan findes på nettet. 

De venner, der i december kommenterede de 
daglige fotos, skrev rigtig pænt om det, der 
mødte dem hver dag. Ja, én glædede sig allerede 
til julekalenderen 2019.
Der mindes også her om generalforsamlingen, 
som foreningen afholder tirsdag den 28. februar 
2019 kl. 19 i ”Abildhuset” Præstegårdsvej 12. 
med dagsorden iflg. foreningens vedtægter. 
Mød op og hør mere om arkivets virke.

Vi er som sædvanlig til stede igen til 
Bøgebjergmessen i marts måned.

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

Vester Aaby Sogns Folkemindesamling



KIRKEBLAD
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- Læs mere inde i bladet

Plysdyr på eventyr

Ny præstekollega

Minikonfirmander

VESTER AABY KIRKE

AASTRUP KIRKE

Foråret så sagte kommer
Sådan kaldte digterpræsten Kaj Munk sine erindringer. Foråret 
2019 venter lige om hjørnet, som det også gør på billedet af 

Aastrup Kirke. Med påske og konfirmation i centrum står vore 
kirker parate til at byde foråret velkomment. Her er det nye 

kirkeblad, hvor der fortælles om påske, konfirmation og noget af 
alt det andet, der skal foregå i Vester Aaby og Aastrup kirker.

Glædeligt forår!



I Vester Aaby Kirke konfirmeres søndag den 5. maj kl. 10.00:

Tais Villiam Kornerup Frederiksen, Eskemosegyden 24

Lucas Dahl Jørgensen, Lysbjergparken 69

Hannah Hjerrild Low, Dyssevej 32

Magnus Christensen Mondrup, Løkkemarksvej 14

Jonas Marius Nielsen, Faurshøjvej 11

Mads Arne Rohr Boye Nielsen, Bøgebjergvej 9

Natalia Bøje Skov, Frederiksbergvej 40

Konfirmation

Fra begyndelsen af februar måned 
har jeg fået chancen for at være 
præst på deltid i de smukke kirker 
i Vester Aaby og Aastrup. Jeg 
tiltræder som afløser i forbindelse 
med Torkil Jensens hverv som 
uddannelseskonsulent. Jeg kan 
fortælle om mig selv, at jeg er en 
moden herre på 61, pensioneret 
pilot, med en netop afsluttet 
teologisk kandidateksamen, bosid-

dende i Nyborg, gift og har to udeboende børn. Jeg har altid 
brændt for Folkekirken og glæder mig til at stifte nærmere 
bekendtskab med dens praktiske virke. Fagligt ligger min 
hovedinteresse på gudstjenestens liturgi, hvor det altid har 
slået mig, at en velkomponeret gudstjeneste kan noget særligt, 
og jeg ser frem til at videreføre jeres smukke gudstjenester, 
som jeg har stiftet bekendtskab med ved et par lejligheder. 

Torsdag fra den 14. marts kl. 15.00 
inviterer vi igen 3. og 4. klasse til 
at komme op i Vester Aaby Kirke 
til fortælling og leg. Det er som 
sædvanlig Esther Rützou, der står for 
undervisningen og kirkens to præster 
medvirker nogle af de ialt 5 torsdage.  

Ester siger selv om forløbet:
I ’’Minikonfirmand’’ tager vi fat i de 
bedste historier fra bibelen. Nogle 
af historierne vil vi spille teater over, 
og andre vil vi måske gendigte, så de 
foregår i vores tid i stedet for i meget 
gamle dage. 

Vi skal også synge sange, lære kirkerummet at kende - måske 
en tur op i tårnet, måske prøve at spille på orglet. Og så skal 
vi lege forskellige lege, som på en eller anden måde har noget 
med det kristne budskab og bibelens fortællinger at gøre. 
Det bliver ikke kedeligt. Det bliver måske ligefrem sjovt!

Pinsen ligger sent i år. Så mon ikke, der er al mulig grund til at 
tro på godt vejr mandag den 10. juni 2. pinsedag, hvor vi igen 
samles til gudstjeneste ved stranden neden for Nakkebølle 
Sanatorium. kl. 14.  Igen i år vil der for dem, der har lyst, 
være mulighed for at gå ned til stranden. Afgang fra Vester 
Aaby kirke kl. 12.30

Vores nye præstekollega, Alex V. Nielsen har en spændende 
fortid som pilot i SAS. Han vil fortælle noget af sin livshistorie 
for os, når vi samles til forårsmøde i Aastrup Forsamlingshus 
torsdag den 28. marts kl. 19.30.

En af forårets faste traditioner er, at vi markerer Danmarks 
befrielse 4. maj 1945 med en gudstjeneste i Aastrup kirke 
kl. 19 efterfulgt af kaffe i sakristiet. Undervejs hører vi 
befrielsesbudskabet som det lød den aften for 74 år siden.

Er du mellem 0-100 år? 
Er du god til at synge, eller kunne du tænke dig at blive det? 
Må du godt gå alene ud om aftenen mellem kl. 19-21?
Har du en god humor? 
Kan du lide kaffe? Eller te?
Kan du lide at motionere stemmebåndene, og smilebåndene?
Er fællesskab og fællessang plusord for dig?
Så kan det være VAAS er noget for dig. VAAS er Vester Aaby 
og Aastrup kirkekor. 
VI mødes hver onsdag aften i Vester Aaby kirke og synger 
nogle gode sange. Og så griner vi en masse, drikker spandevis 
af kaffe (og te) og sludrer højlydt og gerne. 

Præsentation af ny præstekollega 
Alex V. Nielsen

Minikonfirmander 
med Esther Rützou”

Friluftsgudstjeneste 
ved Nakkebølle Strand

Forårsmøde 
i Aastrup Forsamlingshus

Befrielsesaften
i Aastrup Kirke

Vi bringer en efterlysning:



Lys over marker påskemorgen. Kirkens største festdag. 
Den begyndte – uanset om vi kunne se det eller ej med en 
rød himmel mod øst, Den påskemorgenhimmel vore forfædre 
vendte deres kirker efter, da de blev bygget for længe siden. 
Den morgenrøde, vi synger om, når vi synger: I østen stiger 
solen op. 
Det er et godt billede på påskemorgen.
Men det er et endnu bedre billede på, hvad påskemorgen 
betyder for os.
Nemlig, at natten er forbi. At det er lyset, der kommer til os.
Fra fremtiden. Den vi ellers selv synes kan være mørk og 
dunkel.
Derfor er det lysets glæde, vi fejrer påskemorgen. Vendepunktet 
symboliseret ved en stor sten, der var væltet fra. Var væltet fra. 
Allerede da sørgende kvinder kom i morgenrøden.
Var væltet fra, så menneskers spekulationer over, hvordan og 
hvorledes en gang for alle blev tømt for indhold.
Og menneskers fremtid en gang for alle lagt i Guds hånd.
Den hånd, der kan vælte sten fra.

Den første onsdag i hver 
måned, bevæger en sær 
karavane sig op til kirken. 
Det er byens dagplejemødre, 
der kommer gående med 
deres rollinger i alderen 
0-3 år. De mindste sidder 
fastspændt i vogne, de andre 
traver det bedste, de har lært. 
Indenfor venter Dagmar, 
Ditlev, Doodle og Vovvov. 
Når børnene er klatret ud 
af tøjet, løber de op til 
tæpperne og tøjdyrene midt 
i kirken.
Dagmar, drage af fødsel, 
er den humørsyge, evigt 
egoistiske, som altid sætter 
sine egne behov højest, 
men alligevel godt kan være 
sød, når det stikker hende. I 
mange år stod hun hjemme 
på organistens reol, nu bor 
hun fast oppe i kirken sammen med de andre tøjdyr og de 
cirka tyve sokkebolde, som kirkesangeren har syet ud af 
gamle sokker. 
Dagmar er, modsat hvad man måske skulle tro, ikke ligefrem 
nogen lysbringer, snarere lidt af en lyseslukker (hun dumpede 
til eksamen på pyroteknisk læreanstalt). Hun er heller ikke for 
skrap til at blæse sæbebobler, men så er det vel nok heldigt, at 
børnene gider hjælpe hende. Børnene kan fylde et kirkerum 
med regnbuefarvet sæbevand i løbet af nul komma fem og 
samtidig grine af de løjerligt skrøbelige bobler, der danser 
rundt i luften. 
Sæbebobler kan altid sætte Dagmar i bedre humør. Også 
rasleæggene, som vi gemmer alle mulige steder, oppe i 
trøjeærmerne, nede i sokkerne, under hagerne, mens vi 
synger om dem. 
Dagmar er gift med Ditlev, en brun, hjemmestrikket bamse, 

som kirketjeneren medbragte på 
et tidspunkt. Ditlev er lidt af en 
tøffelhelt, der ustandselig bliver 
underkuet af Dagmar. Doodle, 
et alenlangt halstørklæde med 
hoved i den ene ende og fødder 
i den anden, mægler mellem 
parterne. Og børnene gør. Når 
Dagmar og Ditlev igen er blevet 
uvenner, spørger vi børnene til 
råds: Hvad gør man for at blive 
gode venner igen?
Så viser de, kysser, klapper og 
forklarer. 

I julen var Dagmar nedkommet 
med en brun tøjhund, hvilket 
udløste en fødselsdepression. 
Det kunne dagplejemødrene nu 
godt forstå, for hvis man lægger 
et æg og forventer at klække en 
drage, men der i stedet kommer 
en hund? Altså!

Men Vovvov, som den lille ny hedder, skal jo ikke være 
enebarn, så derfor bringer vi en efterlysning: 
Tøjdyr! Form, farve, materiale er underordnet, de skal bare 
være nyvaskede. 
Så ligger du inde med et tøjdyr, der måske for længst er blevet 
glemt af et barn og savner et kram og liv i kludene, så har vi 
en lille familie oppe i kirken, der godt kan tåle at blive større.
For resten, før vi forlod familien Dragesen sidste gang, listede 
vi alle sammen hen og kyssede dem godnat. Og så sang vi 
vuggesang. Børnene går op i det med liv og sjæl. Og det gør 
de voksne også. 
P.S. Man er velkommen til personligt at aflevere sit tøjdyr, 
når der er babysalmesang. Det er der hver den første onsdag 
i måneden. Så kan man benytte lejligheden til at sætte sit 
voksne (over)jeg lidt på standby og begive sig ind i et univers, 
der er lidt mere simpelt, og i hvert fald langt mere eventyrligt!

Uddrag af påskeprædiken

Plysdyr på eventyr

Også selvom de er meget store.
Det vendepunktets symbol er Påskemorgen.
Denne gang fortalt og forkyndt for mennesker påskemorgen. 
På kirkens største festdag.
Men til hverdagsbrug. Blandt sten, der kan være store.
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.



   Vester Aaby Aastrup

Søndag den  10. februar Sidste s.e. HTK       9.00 AVN 10.15AVN
Søndag den  17. februar Septuagesima 14.00 OBN Ingen
Søndag den  24. februar Seksagesima 10.15 AVN   9.00 AVN
Søndag den    3. marts Fastelavn   9.00 10.15 
Onsdag den  6. marts Hverdagsgudstj. 17.00 AVN Ingen
Søndag den  10. marts 1. s. i fasten Ingen  10.15 AVN
Søndag den  17. marts 2. s. i fasten   9.00 10.15
Søndag den  24. marts 3. s. i fasten 10.15 Ingen
Søndag den  31. marts Midfaste   9.00 AVN 10.15 AVN
Søndag den    7. april Mariæ Bebudelse 10.15   9.00
Torsdag den  11. april Afslutning minikonf. 17.00 Ingen
Søndag den  14. april Palmesøndag   9.00 AVN 10.15 AVN
Torsdag den  18. april Skærtorsdag 16.00 19.00
Fredag den  19. april Langfredag Ingen 10.15
Søndag den  21. april Påskedag 10.15 AVN   9.00 AVN
Mandag den  22. april 2. påskedag 10.15 Ingen
Søndag den  28. april 1. s. e. påske Ingen 10.15 AVN
Lørdag den  4. maj Befrielsesaften Ingen 19.00
Søndag den    5. maj 2. s. e. påske 10.00 konfirmation Ingen
Søndag den  12. maj 3. s. e. påske Ingen 10.15 AVN
Fredag den  17. maj Bededag 10.15 AVN Ingen
Søndag den  19. maj 4. s. e. påske   9.00 10.15
Søndag den  26. maj 5. s. e. påske 10.15 AVN   9.00 AVN
Torsdag den  30. maj Kristi Himmelfartsdag Ingen 10.15
Søndag den  2. juni 6. s. e. påske 10.15 Ingen
Søndag den  9. juni Pinsedag   9.00 10.15
Mandag den  10. juni 2. pinsedag            14.00 Fællesgudstj. ved Nakkebølle Strand

Kirketider forår 2019

Kirkebilen kører ved alle gudstjenester. 
Ordningen gælder Aastrup og Vester Aaby sognes 
ældre og gangbesværede.
Kirkebilen bestilles hos Faaborg Taxa tlf. 62 61 88 00

Ferier og fridage:
Sognepræst Torkil Jensen har vinterferie fra 9.-18. 
februar.
Embedet passes her af sognepræst Ole Buhl Nielsen, 
Brahetrolleborg tlf. 62 65 11 21, mail: obn@km.dk 

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. februar
27. marts
17. april (altergang)
29. maj
12. juni (altergang) 

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

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
Præst Alex V. Nielsen, Tlf. 40 89 44 11. Mail: ireneogalex@hotmail.com
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 Hestekær, mail: kirketjenervesteraabyaastrup@gmail.com
Kirkepersonalet har fridag mandag

For udefra kommende 
deltagere koster kaffe-
bordet kr. 30,00

AVN: Pastor Alex V. Nielsen  –  OBN: Sognepræst Ole Buhl Nielsen  –  Intet: Sognepræst Torkil Jensen
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Siden sidst har vi holdt et brag af en Juletræsfest.
Vi havde en rigtig hyggelig formiddag med stor 
opbakning af 60 forældre /bedsteforældre og 18 
børn. 
Først gik vi luciaoptog, som var meget 
stemningsfyldt, og børnene var bare så dygtige. 
Bagefter dansede vi om juletræet. Til stor 
begejstring for børnene kom Julenissen med 
godteposer. 
Børnene havde lavet julepynt til juletræet og 
øvet sig på julesangene. 
Derefter var der æbleskiver, hyggesnak ved 
bordene og leg på motorikbanen. 

Til sidst sluttede vi af med 5 børnesange.
En rigtig hyggelig formiddag, og vi dagplejere er 
glade for, at forældre og bedsteforældre bakker 
op om arrangementet. Tak for det. 
Stor tak til Brugsen for sponsorat, og til Stig for 
hans store hjælp hele formiddagen.

Vi har stor glæde af at besøge Margrethe og 
Connie i kirken. 
Vi mødes første onsdag i hver måned i kirken. 
Vi synger, leger med dragen Dagmar og hendes 
mand bamsen Ditlev, blæser sæbebobler og 
meget mere. 
Dagmar er en drillepind, så hun har altid gemt 
kisten med rasleæg, eller også har hun selv 
gemt sig. 
Børnene spørger altid, om vi ikke skal i kirke, 
når vi går forbi.
Tak til Connie og Margrethe for at hygge med os.

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

Jul i dagplejen
24-7sydfyn.dk
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Ungdom

I badmintonafdelingen ønsker vi stadig flere 
børn til vores U9 – U11 hold, som træner 
hver mandag fra kl. 16.00 – 17.00.

Fra december og resten af denne sæson er 
Maja Schmidt Jensen kommet med i træner-
teamet for ungdomsspillerne.

Hvis vi fortsat skal tilbyde ungdomsbadmin-
ton i sæson 2019/2020, er det nødvendigt, 
at der kommer flere ungdomsspillere til.
Samtidig vil vi have brug for træner(e) til 
næste sæson, så sig endelig til, hvis du har 
lyst til at blive badmintontræner eller kender 
nogen, som kan være interesserede.
Vi kan tilbyde trænerkursus igennem DGI.

Sommerbadminton

Som tidligere år vil vi igen give alle interes-
serede mulighed for at spille badminton hver 
mandag fra kl. 19.00 – 21.00 i april og maj 
+ eventuelt juni måned (afhængigt af tilslut-
ningen).

Første gang er mandag den 1. april.

Alle fra U15 og op er velkomne – også selv 
om man ikke har spillet badminton før – så 
kom frisk.
Der er mulighed for at låne ketcher.

Prisen er 20 kr. pr. gang man deltager.

Vi plejer at have mange gode kampe, og 
samtidig er det sjovt, svedigt og hyggeligt.

På badmintonafdelingens vegne
Kurt og Susanne

Badminton Volley
Hermed et kort nyhedsindslag fra volley- afdelingen.

Siden sidst har vi haft yderligere medlemstilgang, 
så vi nu er oppe på omkring 20 spillere, men vi kan 
da sagtens rumme flere.

Vi volleyfolk træner som sædvanlig hver tirsdag 
klokken 18. 
Så kom endelig og vær med.
Vi har det sjovt og der er plads til alle niveauer - 
også helt nybegyndere.

Ellers er vi startet på vores turneringer. Vi stiller nu 
med to hold: ét i B- rækken og ét i C- rækken. 
Vi vinder ikke alt, men vi har det hyggeligt indbyrdes 
og med de andre hold.

Til sidst kan nævnes, at vi har fået bevilget nyt sand 
til beach-volley banerne på sportspladsen, ligesom 
vi også får nye huller til vores net stænger i hallen.
Så alt i alt går det rigtig godt i volleyball-afdelingen.

Bøgebjerg IF volley- afdeling



Billetsalget til Bierfesten 2019 er i fuld gang, og 
der er i skrivende stund solgt ca. 350 billetter, 
hvilket vi må sige er utrolig flot. 
Der er fuld gang i de 12 ambassadører, der står 
for salget i år, der igen gør et stort arbejde i år.  

Har du endnu ikke hørt fra din bord ambassadør, 
så kontakt undertegnede og vi finder en plads 
til dig.  
Du kan også gå direkte ind på billetten.dk hvor 
der er åbnet for 2 borde. Der vil løbende blive 
åbnet flere borde, som pladserne bliver solgt. 

Årets Bierfest byder på en kæmpe ”überraschung” 
direkte fra Tyskland, og dette må du ikke gå glip 
af, det bliver über geil…

Foto: Jørgen Gundertofte

Desuden vil der i år være mulighed for at købe 
”patron” bælter med 10 shotsrør i hver, som alle 
er nummererede. 
Der vil være x antal bælter, og når disse er solgt, 
vil der blive trukket lod om en flot præmie. 
Der vil stå i baren hvad præmien er, og hvor 
mange bælter der sættes til salg på selve dagen. 
 
Følg gerne med på Facebook i gruppen ”Bierfest i 
Bøgebjerg”, der vil løbende komme opdateringer.

På vegne af arbejdsgruppen bag Bierfesten
Michal Bang Sørensen

TLF: 22 60 67 65
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Bierfest 2019 
Skærtorsdag d. 18. april fra 13:00 til 20:00         
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Et vigtigt skridt!
Ja, det var et vigtigt skridt for os, at Faaborg 
– Midtfyn Kommune nu i januar 2019 har givet 
tilsagn om 25.000 kr. til nye vinger på Aastrup 
Mølle. Et lille års venten på denne kommunale 
anerkendelse og juridiske godkendelse for 
vores projekt, med det formål at skaffe midler 
til denne private mølles nye vinger, har været 
ventetiden værd. 
Tildelingen bekræfter os i, at foreningens opgave 
også er kommunens interesse, og passer perfekt 
i kommunens strategi for turisme i denne del 
af kommunen. En mølle med vinger på betyder 
bl.a, at vi igen kommer til at se sommerturister 
holde ved Svendborgvej for at fotografere 
møllen, og at vi beboere dagligt kan nyde synet 
af møllevingerne! 

Efter denne kommunale blåstempling begynder 
fondsansøgningerne. Vi har bevidst ventet på 
denne kommunale ”løftestang” for projektet.  Vi 
har derfor nu allieret os med en fundraiser, der 
vil afsøge markedet for fonde, der netop støtter 
foreningens formålsparagraf – nye vinger på en 
Traditionel Hollandsk Vindmølle fra 1862.  

Vi har i skrivende stund 808 medlemmer, og vi 
vil selvfølgelig gerne have flere. Har du lyst til at 
hjælpe os i mål - så bliv medlem af foreningen! 
Du kan indløse medlemskort på fl. måde: 
25 kr. for privat medlemskort.
100kr for virksomhedsmedlemskort.
Større beløb modtages gerne.
MobilePay 53911
Konto 0828 0000668214

Hjemmeside www.vingerpaaaastrupmoelle.dk

Foreningen Vinger på Aastrup Mølle
Pbv. Formand Niels Krogh 

      

Vinger på Aastrup Mølle

Fællesspisning i 
Bøgebjerghallens Cafeteria

Der er planlagt fællesspisning følgende 
datoer kl. 17.30 - 19.00:

7. marts 2019
4. april 2019

Billet købes på www.boegebjerg-if.dk 
eller hos Stig senest tirsdagen før.

Arrangører:
Kaffefklubben Singing Sisters
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Der er fra kommunens side blevet revideret 
i den tilskudsmodel, der beskriver de tilskud 
som Hallen får fra FMK. Det blev sidste år 
vedtaget, at FMK vil øge tilskuddet til hallerne, 
så den besparelse, der blev gennemført i det 
tidligere budget fra 2015-2018, nu bliver 
trukket tilbage i det nye budget for 2019-2022. 
Det betyder, at vi fra 2019 får et øget tilskud 
på ca.120.000 kr., hvilket er super positivt. 
Der er dog andre ændringer der gør, at en del 
af disse penge skal øremærkes til renovering, 
så der vil løbende ske forbedringer i vores i 
forvejen dejlige hal. 

Der bliver arbejdet videre med varmesystemet, 
og det kører efter planen. 

Omkring solcellerne på taget så er den sidste 
tilladelse ved at komme i hus. Finansieringen 
er på plads, så forventet opsætning vil ske i 
februar/marts - alt efter vejret. 

Omkring Motionscentret er der desværre ikke 
noget nyt, men vi presser fortsat på og er 
stadig optimistiske. 
Skynd dig at hoppe på Facebook og meld 
dig ind i gruppen ”Motionscenter i 
Bøgebjerghallen”, hvor der løbende kommer 
opdateringer omkring projektet. 
Jo flere vi er, jo bedre signal sender det også 
til kommunen om, at vi virkelig gerne vil dette 
her. 

Formand: Michal Bang Sørensen

Bøgebjerghallens Bestyrelse
Siden sidst…

Bøgebjerghallens Bestyrelse
Indkalder til Generalforsamling

Torsdag den 21. marts 2019 kl. 19:30 i Bøgebjerghallens mødelokale.

 Dagsorden ifølge vedtægter.
 1.  Valg af dirigent og referent.

 2.  Formandens beretning fremlægges til godkendelse.
 3.  Godkendelse af det reviderede regnskab.
 4.  Det udarbejdede budget fremlægges til orientering.
 5.  Indkomne forslag.
 6.  Valg af bestyrelsesmedlem(mer) og suppleant i.h.t. § 3.
 7.  Valg af revisorer og revisorsuppleant i.h.t. § 4.
 8.  Oplysninger om idrætsforeningens og skolens udpegede bestyrelsesmedlemmer.
 9.  Eventuelt.

Indkomne forslag, som ønskes behandlet, skal sendes på mail til 
formand Michal Bang Sørensen, michal@bangsoerensen.com senest den 3. marts 2019



Først og fremmest godt nytår til alle læsere af 
Bøgebladet fra Pejrup Forsamlingshus og en stor 
tak til de, som stemte på Pejrup Forsamlingshus 
ved borgerbudget 2018. 
Det er vi meget glade for og glæder os over 
det nye køleskab og den nye fryser, som i den 
grad hæver husets standard, sammen med den 
nye ovn, vi modtog penge til ved borgerbudget 
2017.

Pejrup Forsamlingshus har i løbet af vinteren 
gennemgået en mindre “make-over” og står nu 
klar til forårets fester. 
I store sal er alle vægge renset ned og malet om 
og i stedet for søm i væggene til billeder er der 
blevet opsat billedhylder. Det gør det muligt for 
lejere af huset at skabe den stemning, man selv 
ønsker til sin fest, da hylderne jo kan udsmykkes 
med alt mellem himmel og jord. 
Samtidig giver hylderne mulighed for, at lokale 
kunstnere kan udstille deres billeder ved 
arrangementer i huset. 
Der er også investeret i nye bøjler til husets 
entré, så det nu er pæne ens træbøjler, der 
pryder garderoben. En lille detalje, men af 
stor betydning for det samlede billede af vores 
dejlige hus, som vi håber, at kommende lejere 
også vil sætte pris på.

Vinduerne i forsamlingshusets entré har længe 
trængt til en udskiftning, da bundrammerne er 
ved at rådne op. I den forbindelse har vi søgt 
midler via Skovgård Fonden. 
Vi var heldige at blive belønnet med et beløb, 
der dækker udgiften til nye vinduer, hvilket vi 
er overordentlig glade for, og herfra skal lyde en 
stor tak til Skovgård Fonden for deres støtte til 
projektet.

I Pejrup er der et generationsskifte i gang. Flere 
yngre mennesker har kastet deres kærlighed på 
byens ro og smukke omgivelser, og muligheden 
for at have dyrehold og især heste. 
Indenfor det sidste år har vi kunnet byde 
velkommen til ikke mindre end syv familier, 
singler og par, - herunder også nogle med lidt 
flere år på bagen, og det er bare så dejligt, at vi 
bliver flere og i alle aldersgrupper, det giver en 
god dynamik.

I forsamlingshusregi har vi taget hul på 2019, 
men et egentligt nyt år tager vi først hul på efter 
vores generalforsamling i februar. 
Vi har som bestyrelse mange jern i ilden, og 
vi glæder os til at tage beboerne i Pejrup med 
på alle de nye tiltag. Vi kan allerede nu mærke 
en stor interesse i byen for at være med i 
fællesskabet, - det er som om, at Pejrup er ved 
at vågne af sin skønhedssøvn og for alvor vise 
sit smukke væsen. 
En fantastisk natur og en landsby fyldt med 
dejlige, imødekommende og aktive beboere. 

De kommende måneder byder på bl.a. en 
generalforsamling, flere fællesspisninger med 
indlagt “underholdning”, 

Patchworktræf hvor alle er velkomne til at kigge 
ind og se de mange deltageres kreationer, og 
mon ikke der er kaffe på kanden og et stykke 
kage til en god pris.
Vi hygger med vores sytøj, strikketøj, 
kniplearbejde o.l. mellem kl. 9.30 og 16.00. 
Det koster kr. 200,- at deltage, som også dækker 
frokost med drikkevarer og kaffe med diverse. 
Jette fra Bankegårdens Patchwork kommer med 
et udvalg fra hendes butik, så der kan også 
handles. 
Det plejer at være en superhyggelig dag hvor 
man får masser af inspiration og gode ideer. 

Desuden deltager vi ved Bøgebjergmessen, så 
hvis du har lyst til at høre om Pejrup og vores 
forsamlingshus, så kig forbi. 
Sidst i marts forskønner vi vores landsby ved at 
samle affald, og måske vores skilte i byen også 
får en omgang rensning ligesom sidste år.
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Pejrup Forsamlingshus
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Generalforsamling
Så er det igen tid til den årlige generalforsamling, 
en vigtig aften i landsbyen. Den afholdes i 
forsamlingshuset 

fredag d. 22. februar 2019. kl. 17.30.
Årligt kontingent er 250,-kr og skal være betalt 
senest d. 31. januar 2019, hvis man ønsker at 
være stemmeberettiget. 
Alle beboere i Pejrup og omegn, samt medlemmer 
vil modtage indkaldelse i postkassen. 
Er man ikke medlem, men kunne tænke sig 
at deltage i spisning og måske overvære 
generalforsamlingen, er man meget velkommen!

Leje af Pejrup forsamlingshus
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 
Står I og skal afholde et arrangement: 
fødselsdag, jubilæum, håndarbejdsweekend, 
familiesammenkomst, barnedåb, kobberbryllup, 
seminar, julekomsammen, personalefest, LAN-
party, bestyrelsesmøde, fætter/kusinefest, 
klassefest, konfirmation eller noget helt andet, 
så kontakt:
Susanne Deibjerg Rasmussen på tlf. 23474759 
eller 30338945

På bestyrelsens vegne
Mette Berg Hansen og Kamilla Bentsen

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. 

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 for 
yderligere information kontakte:
Bente på tlf. 61431025, 
Sanne Juul på tlf. 21281650 eller 
Rikke Sørensen på tlf. 61342378
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Opfølgning på ansøgning om midler fra 
Bredbåndspuljen.
Vi nåede at komme op på de krævede antal 
point (63,7), så Vester Åby var blandt de 
heldige i udtrækningen af puljemidler. Det 
gælder Bøgebjergvej og Svendborgvej til 
Munkegårdsvej. 
Tak til Svend Åge Nielsen, Bøgebjergvej, som 
har gjort en stor indsats for at få projektet i hus. 
Som nævnt i sidste nummer af Bøgebladet har 
vi haft en forespørgsel inde hos SEF/Stofa om 
tilslutninger på Faurshøjvej og Rolighedsvej. 
Vi har ikke fået svar og er gået i gang med at 
forny forespørgslen. Det kræver frivillige, som 
gør benarbejdet og en høj tilslutningsrate.

Gadekæret i Aastrup.
Som tidligere nævnt kører kommunen en turnus 
med oprensning af gadekær. 
Det er i Aastrup kommet så langt, at man nu har 
ryddet hegn og buskads omkring gadekæret. 
Det ser ikke så kønt ud nu, men FFV går sammen 
med kommunen ind i opgaven, fordi gadekæret 
er et regnvandsbassin. 
Så vil dyndet blive fjernet og gadekæret komme 
til at fremstå som en smuk lille perle, som 
passeres af Øhavsstien, og man kan sidde på 
bænkene deroppe og nyde det nye islæt.

Fortov Præstegårdsvænget / Strandvejen. 
Lokalrådet har modtaget henvendelser fra 
borgere, som har påtalt, at fortovet på den 
nederste del af Pæstegårdsvej / Strandvejen 
er blevet slettet, da kommunen forskønnede 
trekanten med tilsåning af græs. 
Vi vil arbejde på at få fortovet reetableret, så 
man ikke skal ud på vejen eller gå i vådt græs.

Blomsterløgene ved Borgerpladsen med 
Fuglen.
Anstrengelserne med opfræsning og plantning 
af de mange forårsløg har virkelig båret frugt. 
Allerede nu er der mange spirer fremme, og når 
dette blad udkommer, står det formentlig i fuldt 
flor deromme. Løgenes sammensætning gør, at 
blomsterfloret vil vare gennem hele foråret. 
Måske kan der på et senere tidspunkt blive 
plantet hele vejen ned langs cykelstien, men det 
er fremtidsplaner.
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Østruplund. 
Specialcenter for Unge og Voksne.
En leder fra Østruplund har været på nettet for 
at finde egnede udflugtsmål for beboerne på 
centeret. Her var han stødt på Den Røde Tråd. 
Han blev nysgerrig og ringede til Conni Hede for 
at spørge, om de måtte besøge os og prøve at 
gå på Den Røde Tråd. 
Det var med meget kort varsel, så Connie sagde 
ja, og mandag den 7. januar mødte Connie Hede 
og Halldor Sørensen dem ved Hallen. 
De var meget betagede af de faciliteter Den Røde 
Tråd bød på, og beboere, som ellers ikke rørte 
sig overdrevent, blev udfordret af de udendørs 
fitnessredskaber og de mere primitive, men ikke 
mindre udfordrende redskaber i lunden ud mod 
vejen. 
De takkede mange gange for at de måtte besøge 
os i Vester Åby og prøve det hele. 
Vi skal sige tak til Stig for lån af toiletter. 
Med det vejr kunne det ikke undgås at medføre 
noget ekstra arbejde med rengøring.

Årsmøde 2019
Bøgebjerg Lokalråd afholder årsmøde 

onsdag den 27. marts 2018 kl. 19.00
i Abildhuset Præstegårdsvej 12, Vester Aaby. 

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.

Alle er velkomne.  

Mød op og vær med til at kæmpe for synlighed 
og dermed indflydelse på kommunale tiltag i din 
egn.

For Lokalrådet
Connie Hede, formand og 

Halldor Sørensen, Sekretær   

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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Ny infrarød behandling
hos Zoneterapeut

i Vester Aaby
 
Synes du, at vejret er lidt koldt og klamt, og 
kroppen lidt stiv og øm, så er der nu mulighed 
for virkelig at få varmen i Vester Åby.
Zoneterapeut Ulla Poulsen ude for enden af 
Rolighedsvej, har netop åbnet op for en ny 
behandling med infrarød varme. I nyrenoverede 
lokaler har hun installeret en infrarød sauna, 
som man kan booke en tid i. 
Ulla fortæller: ”Jeg er blevet meget fascineret 
af, hvor mange lidelser, som varme kan have 
effekt på. 
Den infrarøde sauna er anderledes end en 
traditionel sauna. En almindelig sauna bliver 
meget varm, og kan for nogle føles ubehageligt. 
En infrarød sauna er ikke lige så varm, typisk 38-
43 grader og der er ingen fugtighed i saunaen, 
men alligevel sveder man mere. 
Varmen er ikke voldsom uden på huden, som i 
en almindelig sauna, men trænger derimod dybt 
ind i kroppen - op til 4 cm – og gør den infrarøde 
sauna til en anderledes og helsebringende 
oplevelse.”

Infrarød varme er god til afgiftning af kroppen 
- når man sveder, sveder man affaldsstoffer ud 
af kroppen. 
Varmen trænger ind gennem led, muskler og 
væv, og er derfor godt ved kroniske ledsmerter 
og ved muskelsmerter. 
Denne slags varmebehandling øger 
blodcirkulationen og dermed også iltforsyningen 
til beskadiget væv, og kan derfor med fordel også 
bruges ved sportsskader og inflammatoriske 
tilstande i kroppen, som f.eks. leddegigt.

Saunaens varme har også en positiv effekt på 
immunsystemet og kan derfor også hjælpe 
kræftpatienter med at holde immunforsvaret 
oppe. 
Undersøgelser har også vist god effekt for 
hjertepatienter og effekt på for højt boldtryk, 
astma og forkølelse. 
Varmen får kroppen til at slappe af og det har 
en gavnlig effekt på både søvnkvalitet og stress. 
Temperaturen i saunaen kan man selv regulere, 
og det gør, at behandlingen kan tilpasses den 
enkelte fra gang til gang, og bagefter føler man 
en afslappethed og et dejligt velvære i kroppen.
Som en ekstra bonus kan en tur i saunaen have 
en slankende effekt. 
Det kræver meget energi at svede, så man 
kan forbrænde 600 kalorier på en halv time i 
saunaen.

Saunaen hos Ulla Poulsen har plads til minimum 
2 personer og man kan sagtens sidde og læse 
eller lytte til musik mens man er der, eller evt. få 
en god snak med den veninde, man måske har 
lyst til at dele oplevelsen med. 
En behandling varer typisk 30-40 minutter – 
måske lidt mindre de første par gange, for at 
vænne kroppen til det – og i starten sveder man 
ikke, men det kommer senere. 
Ulla anbefaler, at man lige skyller sig i det 
tilstødende badeværelse, for at få skyllet de 
affaldsstoffer af, som er svedt ud.

Ulla understreger, at ligesom så meget andet, 
gælder den sunde fornuft også her. 
Saunaen er ikke en erstatning for lægelig 
behandling, og overdrivelse gavner ikke. 
Føler man sig ikke tilpas, går man bare ud igen. 
Holder man sig til det, og husker at drikke godt 
med vand før, under og efter en behandling, vil 
en tur i saunaen være en behagelig oplevelse 
ikke kun for velværet men også for sundheden.

Med venlig hilsen
Ulla Poulsen, Zoneterapeut

Rolighedsvej 27, Vester Aaby
5600 Faaborg
Mo 29243202
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Gymnastikafdelingen ønsker alle et godt nytår.
Hvis dit nytårsforsæt er at komme i bedre form, 
vil vi og hele Bøgebjerg IF meget gerne hjælpe 
med at opfylde det 
 
Yoga, herregymnastik og bordtennis kører i 
denne sæson, som de plejer.
 
Powerline har startet nyt muskeltræningshold 
op her efter jul - det er som i efteråret torsdag 
kl. 18.15-19.15. 
Skulle du have lyst til at være med, så sig 
endelig til så skal vi nok finde ud af det. 
Følg os på facebook: Powerline
 
Spinning kører som altid mandag, onsdag og 
fredag morgen kl. 8-9 og mandag og torsdag 
aften kl. 19-20. 
Tilmelding foregår via foreningens hjemmeside 
boegebjerg-if.dk hvor du klikker på det lille 
cykelikon. 
Der er som regel plads på holdene, så kom 
endelig og vær med. 
Se evt. også på facebook: Bøgebjerg IF indoor-
cycling
 
Og så til det sidste nye Jumping Fitness. 
Som vi skrev i sidste blad, startede det i efteråret 
2018. 

I første opgang var der hold onsdag med Helle 
som instruktør. 
Men heldigvis fik vi hurtigt Line uddannet også, 
så lige nu har vi to super energiske instruktører, 
der har hver deres hold, men som også afløser 
hinanden, når der er brug for det.
Line har hold hver mandag kl. 17-18 og Helle 
har hold onsdag fra 17-18 og 18-19.
Tilmelding til holdene foregår via hjemmesiden 
- klik på det lille trampolinikon. 
Der er plads til alle - unge og gamle, mænd og 
kvinder, nybegyndere og øvede - så kom endelig 
og prøv om ikke det er noget for dig.
 
Udover de faste hold opretter vi ind i mellem 
hold på andre tider. 

Fx havde vi nytårsjump om formiddagen den 31. 
december, og der vil i fremtiden også komme 
hold ind i mellem i weekenden. 
Disse hold bliver slået op på hjemmesiden, så 
følg med her eller på facebook: Jumping Fitness 
Bøgebjerg IF
 
Alle hold (dog ikke spinning) slutter deres sæson 
i uge 15, men jeg tror godt, at jeg tør love, at der 
kommer en eller anden form for sommertræning 
- vi skal jo gerne holde os klar til sol, sommer, 
strand og bikini. 
Dette vil vi skrive mere om på hjemmesiden og 
på facebooksiderne
 
Som altid gælder det på alle hold, at man gerne 
må komme og få en gratis prøvetime. Ønsker 
du dette, kan du altid kontakte din træner eller 
Helle Clausen på hecl@fmk.dk eller 5115 8479.

Pga. vedtægtsændringer på sidste generalfor-
samling skal der være generalforsamling i 
Bøgebjerg IF tirsdag den 26. marts. 
Hvis der er medlemmer der ønsker et årsmøde i 
gymnastikafdelingen inden generalforsamlingen 
bedes I kontakte Helle Clausen på 51 15 84 79 
(gerne SMS) senest den 1. marts. Et evt. møde 
vil blive afholdt tirsdag den 12. marts 2019.

Mange hilsner
Gymnastikudvalget

Gymnastik
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Nyt fra ”Fester Aaby”
Så er vi i fuld gang igen med planlægningen af 
Fester Aaby d. 31/8-2019, og vi glæder os. 

Vi har henover efteråret søgt fonde og udarbejdet 
nyt materiale til de lokale erhvervsdrivende.
Vi har bestilt scene, toiletvogne, telte og meget 
andet. 
Musikken er også ved at være i hus. 
Henover vinteren og foråret skal de forskellige 
tilladelser søges hos politiet, kommunen osv. 

Hvis du som erhvervsdrivende ønsker at støtte 
Fester Aaby, er I meget velkomne til at maile til 
festeraaby@gmail.com eller kontakte en af os 
pr tlf. 
Herefter vil I få fremsendt materiale omkring 
Fester Aaby og hvilke sponsorpakker vi tilbyder.
Vi tager selvfølgelig også meget gerne imod 
materielle sponsorgaver.

Siden sidste nummer af Bøgebladet har vi 
afholdt generalforsamling i Bøgebjerghallen. 
Her blev fremlagt formandens beretning samt 
regnskabet for Fester Aaby 2018. 
Et overskud på 78.493,78 kr. blev det til i 2018. 
Overskuddet går i år til Fester Aaby 2019, da 
budgettet er omkring 240.000 kr. 
Men vi håber i fremtiden, at vi kan dele ud af 
overskuddet til de lokale foreninger. 
Tak til de fremmødte.

Hvis I har ideer, ris eller ros til Fester Aaby 
teamet, er vi i år at finde på Bøgebjerg Messen 
den 10. marts 2019. 

Her er i velkommen til at få en snak om Fester 
Aaby 2019 og spørge ind til arbejdet med Fester 
Aaby.
I kan også her melde Jer som frivillig. 

Som noget nyt er det også muligt at blive 
medlem af foreningen Fester Aaby. 
Det koster 100 kr. pr person om året. 
Som medlem er du med til at støtte en 
gratis koncert, fællesskabet, frivilligheden og 
lokalsamfundet. 
Medlemskabet vil blive opkrævet senest i april 
måned. 
I kan oprette medlemskab ved henvendelse 
til os på Bøgebjergmessen, via vores e-mail: 
festeraaby@gmail.com eller ved at kontakte os 
på facebooksiden Frivillige til Fester Aaby. 
I kan også indbetale via mobilpay nr. 39270, 
men husk at skrive i kommentarfeltet, at I 
opretter Jer som medlem og derefter Jeres 
e-mail adresse. 

Husk at følge med på facebook under siderne 
Fester Aaby og Frivillige til Fester Aaby. 
På siderne begynder der så småt at komme 
nyheder om sommerens fest.

Vi glæder os til at se Jer til et brag af en gratis 
koncert, nemlig Fester Aaby d. 31/8-2019

Med	Venlig	Hilsen
Teamet	bag	Fester	Aaby
Sanne, Sacha og Rikke 
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Senioridræt
Alle vores Senioridræts medlemmer  fort-
sætter med gymnastik, styrketræning og 
forskellige boldspil hver torsdag kl. 9-10.30 
i hallen. 

Der kommer hele tiden nye medlemmer til, 
men der er dog stadig plads til flere! 
Så kom frisk!

Du risikerer at få en god gang motion, godt 
samvær og en god kop kaffe og en rullepølse- 
eller ostemad  i cafeteriet. 

SMART Trainingsholdet 
- som kørte med fuldt hold fra sept. til dec. – 
er færdigt i denne omgang.

Jeg starter et nyt hold op igen til efteråret.

Hanne Borup

LYSBJERGPARKENS
VENNER

Et nyt år er startet med kanonerene, som 
kom og skød nytåret ind til stor glæde for 
beboere og pårørende. 

Vi er begyndt med aktiviteter og har fået 
lavet en fin plan for det første halve år af 
2019. 
Der kommer sang og musik og en 
påskefrokost samt en udflugt ud i det blå 
med frokost.

Vi vil gerne sige tak til Bygningskvalitet aps i 
Korinth for den fine konfekt, vi fik til jul. 
Den bekom beboere og borgere godt.

Brugsen i Vester Aaby var så venlige at 
skænke æbleskiver til vores julekomsammen, 
som vi siger mange tak for.

GODT NYTÅR
LYSBJERGPARKENS VENNER
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Vester Aaby - Pejrup - Aastrup 
Pensionistforening

Vester Aaby/ Aastrup / Pejrup  Pensionistforening 
vil gerne takke alle vores sponsorer, som med 
venlighed gav mange gaver til vores lotteri ved 
vores juleafslutning.
Endnu en gang tusind tak.

Sponsorerne:
Ø. Skerninge Forsamlingshus
Bøgebjerghallens Cafeteria
Tømrer Carsten Rasmussen
El.installatør Henning Madsen
Skovgårdens Træ, Jord og Beton
Tømrermester Kennet Krogh
Murermester Palle Jensen V.Åby A/S
Tømrermester Mogens Green Rasmussen
Hammer Hansen Faaborg
John Madsen A/S
Vester Skerninge Bilerne
Entreprenør Per Hansen
Fodplejer Hanne Drost
Pejrup Savværk v/Tommy Madsen
Gamskærgård Maskinstation
Fyns Varmepumpecenter
Korsvejens Blomster
Hansen & Hellerup I/S
Dagli’ Brugsen Vester Aaby
Vognmand Knud Pedersen & Sønner
Salon Miro
Birgittes Fodpleje
Christa & Finn Lyster
Konnerup Chokolade
Vester Aaby Slagterforretning
Aabo/Ideal-Line
Damas
Ulla Poulsen Zoneerapi & Massage
Rema 1000 Faaborg
Loppehulen Aastrup
Tømrermester Finn Juul Jørgensen
Aastrup Mølle
Lundely Glas
Sydfyns Autocamper
Vivis Blomster/Shell Faaborg
Frost VVS
Sydbank Faaborg

Underholdning i Abildhuset, Præstegårdsvej 12, 
Vester Aaby
Fredag den 22. februar 2019 kl 14
Generalforsamling i Bøgebjerghallen. 
Underholdning af Tommy Hansen med John 
Mogensen sange
Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 13.30
Spisning og Bankospil
24. juni 2019
Udflugt til Christiania – Rejsearrangør Frørup 
Rejser ApS

Udflugt til Christiania den 24. juni 2019. 
Fredag den 24. juni 2019 har medlemmer af 
pensionistforeningen mulighed for at komme 
med på udflugt.
Vi skal besøge fristaden Christiania, der blev 
skabt i 1971, da en gruppe slumstormere 
besatte de forladte militærbarakker, mange 
af de oprindelige indbyggere bor stadig i det 
grønne og bilfrie område, der bedst er kendt for 
sit alternative samfund.
Der er afgang fra Vester Aaby Kirke kl. 7.30.
Sidst på formiddagen kommer vi til København, 
hvor vi kører en rundtur i byen og skal bl.a. 
se Kongens Nytorv, Den lille Havfrue og 
Amalienborg.
Frokosten indtages på Menuen, hvor vi skal have 
flæskesteg og isdessert.
Herefter kører vi til Christiania, hvor vi mødes 
med en lokalguide, der tager os med rundt i den 
farvestrålende hippiestad. 
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Området er en blanding af kreative huse, 
workshops, spisesteder, gallerier og ikke mindst 
smuk natur.
Der er god tid til at nyde de mange smukke 
og specielle selvbyggerhuse, der er bygget i 
alverdens former og farver.  Ægte 70’er stemning 
i de smukke omgivelser langs voldene.
Efter nogle hyggelige og farvestålende timer 
kører bussen tilbage til Vester Aaby med 
forventet hjemkomst ca. kl. 19.30

Vores faste arrangementer:
Første mandag i måneden kl. 19-21
Sang - har I lyst til at være med, så er I meget 
velkomne

Hver onsdag kl. 9.30
Gåture med start fra Abildhuset
Cykeltur med start fra Strandsvejen 17

Hver onsdag kl. 19 i Bøgebjerghallen
Banko spil – Husk en op til kaffe – alle er 
velkommen

Hver tirsdag og torsdag kl. 14 og søndag 
kl. 10
Krolf, alle er velkommen

Vester Aaby Vandværk afholder ordinær 
generalforsamling i Bøgebjerghallen
mandag den 18. marts 2018 kl. 19.00 

 Dagsorden:
1.  Valg af dirigent
2.  Bestyrelsens beretning
3.  Det reviderede regnskab forelægge til    
 godkendelse.
4.  Budget for det/de kommende år fore- 
 lægges til godkendelse
5.  Behandling af indkomne forslag.
6.  Valg af medlemmer og suppleant til  
 bestyrelsen
7.  Valg af revisor og revisorsuppleanter
8.  Eventuelt

Jonas Fredenslund
Formand
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Selv om Bøgebladet først udkommer midt i 
februar måned, vil vi alligevel ønske et godt 
nytår til alle med tak for året, der er gået.

Det er altid spændende, hvad et nyt år vil bringe.
Vi må jo sige, at det blev en blæsende start 
ved årsskiftet med forhøjet vandstand rundt 
omkring.
Øen Kidholm synede ikke af meget, og det viser 
det ene af billederne.
Kidholm er ved normal vandstand på godt en 
tønde land (en tønde land er 5500 m2 )
Det andet billede, vi har valgt at bringe, er fra 
Eskemosegyden for 40 år siden i vinteren 1979, 
hvor sneen lå højt, og hvor vi stort set alle 
sneede inde. Der gik mange dage, før vejene 
var gravet fri for snemasserne.
 
Vi er atter i gang i arkivet. Der er masser af 
arbejde, dels med registrering og sortering af 
materialer. Flere hyldemeter mapper mangler 
at blive gennemset. Nej arbejdsløse bliver vi 
næppe!
Hvis nogen kunne tænke sig at blive medlem 
af et lille godt team, skal I være mere end 
velkomne:) Vi samarbejder godt om tingene og 
hjælper hinanden. Vi har det vældig hyggeligt!

Salget af Stavn er gået pænt. Tak for den 
modtagelse vi får, når vi kommer rundt.

Status for 2018:
Der har været 8525 besøg på vores hjemmeside
Der har været 1820 inde at søge på arkiv.dk
Der har været flere personlige henvendelser og 
henvendelser på mail.
Der er desuden stor interesse på facebook.

Vi afholder generalforsamling onsdag den 
20. februar kl. 19.30 i Aastrup forsamlingshus.

Vi er også i år at finde på Bøgebjergmessen, 
som finder sted den 10. marts.
Kom og besøg vores stand, der vil være en lille 
konkurrence.

En Historisk tur søndag den 26. maj er under 
planlægning. Nærmere info herom senere, dels 
på facebook, hjemmeside, mail eller på papir til 
de af jer, vi ikke har mailadr. på.

Husk vi har åbent arkiv hver torsdag fra kl. 
13.30 – 16.30, så kom blot forbi og få en 
kop kaffe.

Se mere på hjemmesiden: aastruparkiv.dk
Facebook: Aastrup Folkemindesamling
Skriv til os på: aastruparkiv@gmail.com

For Aastrup Folkemindesamling
Lena Pedersen

Aastrup Folkemindesamling
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BØGEBJERG IDRÆTSFORENING

www.boegebjerg-if.dk
Bøgebladet  Udgives af Bøgebjerg Idrætsforening
Trykkeri       EP Grafisk

Bøgebladet:
Deadline Udkommer
24.04.2019 Medio Maj 2019
31.07.2019 Medio August 2019
23.10.2019 Medio November 2019
  
Indlæg sendes til Annette Biilmann 

på mail albiilmann@gmail.com

Kontakt
ansvarshavende redaktør og  sponsorkontakt 
Annette Biilmann, 
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

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
Abdi Mohamed, fodbold, 
  
Helle Clausen, gymnastik, 
51 15 84 79, hecl@fmk.dk
Mette Gerber Jensen, håndbold, 
61 79 00 76, mette@gerberjensen.dk
Erik Løfquist, løb, 
40 79 08 33, erik@raaqvist.dk
Hanne Borup, senioridræt, 
23 47 11 55, hannealf@gmail.com
Jan Villebro, volley og skumtennis
20 85 51 95, villebro@hotmail.dk

HUSK at følge med på
Lokale 

hjemmesider:
www.boegebjerg-if.dk

www.bogebjergskolen.dk
www.boegebjerg-lokalraad.dk
www.bøjdenfergusonklub.dk

https://fjellebroen-sejlklub.dk
www.kragesoe.dk

www. pejrupforsamlingshus.dk
www.vesteraabyogaastrupkirker.dk

www.vesteraaby-vand.dk
www.vester-aaby-sogns-folkemindesamling.dk

www.vingerpaaaastrupmoelle.dk
www.aastruparkiv.dk

24-7sydfyn.dk

FACEBOOK
grupper:

Bøgebjerg IF
Bøgebjergmessen

Bøgebjerghallens Cafeteria
Bøjden Ferguson Klub

Fjellebroen Sejlklub Junior
Krage Sø

Onsdagscafe i Dimseriet
Pejrup.dk

Pejrup Forsamlingshus
Vester Aaby

Aastrup en landsby på sydfyn før og nu
Aastrup Folkemindesamling



KALENDERSIDEN
Februar

19.02.2019 kl. 19.00
Foredrag v/Charlotte Rørth

Vester Aaby Kirke

20.02.2019
Billetkøb til Fastelavn

v/Stig i Bøgebjerghallen

20.02.2019 kl. 19.30
Generalforsamling

Aastrup Folkemindesamling

22.02.2019 kl. 14-19
Generalforsamling

Pensionistforeningen

22.02.2019 kl. 17.30
Generalforsamling

Pejrup Forsamlingshus

26.02.2019 kl. 13.30
Bankospil og spisning i Abildhuset

Pensionistforeningen

27.02.2019 kl. 9.30
Morgensang
Aastrup Kirke

27.02.2019 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Abildhuset, Præstegårdsvej 12

28.02.2019 kl. 19.00
Generalforsamling

V. Aaby Folkemindesamling

Marts
02.03.2019 kl. 10-12

V. Aaby Folkemindesamling
Præstegårdsvej 12

03.03.2019 kl. 14-16
Fastelavn i Bøgebjerg IF

Bøgebjerghallen

04.03.2019 kl. 17.00
Løb – Sæsonstart
v/Bøgebjerghallen

04.03.2019 kl. 19.00
Spillegilde

Aastrup Forsamlingshus

06.03.2019 kl. 17.00
Hverdagsgudstjeneste

Vester Aaby Kirke

07.03.2019 kl. 13.30-16.30
Aastrup Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

07.03.2019 kl. 17.30-19.00
Fællesspisning

Bøgebjerghallen

10.03.2019 kl. 10-15
Bøgebjerg Messen
Bøgebjerghallen

10.03.2019 kl. 9.30-16.00
Patchworktræf

Pejrup Forsamlingshus

11.03.2019 kl. 19.30
Generalforsamling

Aastrup Forsamlingshus

14.03.2019 kl. 15.00
Minikonfirmander starter

Vester Aaby Kirke

18.03.2019 kl. 19.00
Generalforsamling 

Vester Aaby Vandværk

20.03.2019 kl. 14.30
Højskoleeftermiddag

Konfirmandstuen

21.03.2019 kl. 19.30
Generalforsamling
Bøgebjerghallen

22.03.2019 kl. 18.30
Fællesspisning

Aastrup Forsamlingshus

26.03.2019 kl. 19.30
Generalforsamling

Bøgebjerg IF

27.03.2019 kl. 9.30
Morgensang

Vester Aaby Kirke

27.03.2019 kl. 19.00
Lokalrådet - Årsmøde

Abildhuset, Præstegårdsvej 12

28.03.2019 kl. 19.30
Forårsmøde

Aastrup Forsamlingshus

29.03.2019 kl. 
Fællesspisning

Pejrup Forsamlingshus

31.03.2019 kl. 
Affaldsindsamling

Pejrup Forsamlingshus

April
01.04.2019

Start Forårs-SFO
Bøgebjergskolen

01.04.2019 kl. 19-21
Sommerbadminton opstart

Bøgebjerghallen

01.04.2019 kl. 19.00
Spillegilde

Aastrup Forsamlingshus

03.04.2019 kl. 19.30
Generalforsamling

Hjertestarterforeningen

04.04.2019 kl. 13.30-16.30
Aastrup Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

04.04.2019 kl. 17.30-19.00
Fællesspisning

Bøgebjerghallen

06.04.2019 kl. 10-12
V. Aaby Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

11.04.2019 kl. 17.00
Minikonfirmander afslutning

Vester Aaby Kirke

24.04.2019 kl. 9.30
Morgensang
Aastrup Kirke

24.04.2019 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Abildhuset, Præstegårdsvej 12

26.04.2019 kl. 
Fællesspisning

Pejrup Forsamlingshus

Maj
02.05.2019 kl. 13.30-16.30
Aastrup Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

04.05.2019 kl. 10-12
V. Aaby Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

04.05.2019 kl. 10-14
Torvemarked

Dagli’ Brugsen Vester Aaby

04.05.2019 kl. 19.00
Befrielsesaften
Aastrup Kirke

05.05.2019 kl. 10.00
Konfirmation

Vester Aaby Kirke

06.05.2019 kl. 19
Spillegilde

Aastrup Forsamlingshus

12.05.2019 kl. 12.00
Fodbold – Pigeraketten

v/Bøgebjerghallen

26.05.2019
Historisk tur

Aastrup Folkemindesamling

29.05.2019 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Abildhuset, Præstegårdsvej 12

Håndbold – 
Hjemmekampe

24.02.2019
28.02.2019
24.03.2019
31.03.2019


