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Bøgebjerg Idrætsforening

Så er foråret endelig kommet. Sikken en påske
det har været. Vejrudsigten sagde fuld sol.
Jeg er ret sikkert på, at flere af jer har brugt
påsken til motion i haven og måske en
påskefrokost i familiens skød.

Når Idrætsforeningen nævner ordet påske, er
det jo lig med Bierfest.
Resultatet af festen er endnu ikke gjort op,
men det gør heller ikke så meget, for sikken en
fest det var. Vi havde besøg af flere fornemme
gæster, men størst var nok TV2 Fyn.
Det er jo fantastisk at få sat vores lille landsby
på landkortet.
Vi vil i år igen gerne sige 1000 tak til alle de
frivillige både før, under og efter festen for et
godt samarbejde. Uden jer er så stor en fest
svær at afholde.
Når vi nu er ved emnet fest, så er der sikkert
mange, der også tænker på Egnsfesten.
Idrætsforeningen er sammen med Hallens
bestyrelse ved at overveje, hvordan rammerne
for Egnsfesten kan se ud anno 2019.
Der vil komme mere information omkring dette
i næste Bøgeblad.
Det er vigtigt hele tiden at udvikle idrætsforeningen. Derfor har vi også tidligere beskrevet,
at vi sender vores trænere på diverse kurser. At
sende trænere på kurser er ikke billigt.
Derfor er vi især glade for vores sponsoraftaler,
som klubben har med de erhvervsdrivende.

Aftalerne gør det nemlig muligt at udvikle og
efteruddanne klubbens trænere i fremtiden.
Bøgebjerg IF er blevet en Demensvenlig Idrætsforening, og vi råder over 3 færdiguddannede
instruktører i demensvenlig træning, nemlig
Kristian Graff, Flemming Hougaard og Hanne
Borup.
Idræt er lig med livskvalitet, velvære og glæde
i hverdagen. Det gælder også for mennesker
med demens, der gennem idrætten kan træne
og bevare fysiske, mentale og sociale evner.
Det skaber ikke kun øget livskvalitet for det
enkelte menneske med demens, men også for
de pårørende.
Vores 3 instruktører er nu klædt på til at træne
hold, hvor målet er en højere grad af inklusion
af mennesker med demens.
Henover foråret er foreningsarbejdet gået med
udvikling af nye og gamle tiltag.
Dette kan du læse mere om senere i bladet.
Nu kan vi nyde udendørssæsonen, som byder på
både træning for børn og voksne, og selvfølgelig
vil vi også nyde det forhåbentlig gode vejr, og
den gode sommer der kommer.
På foreningen vegne
Formand Rikke Sørensen
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Multi-/
Skatebanen

Multibanen står næsten færdig. Vi mangler lige
at få sat basketballkurve og net op. Det vil blive
gjort, når foråret kommer.
Ydermere vil der blive påbegyndt reetablering af
græsarealet omkring skaterbanen.

Så løber vi
igen

Først i marts måned startede løbeklubben op
igen efter vinterpausen.
Vi er 14-16 m/k’er i alle aldre, der løber hver
mandag og onsdag.
Vi mødes ved hallen kl. 17.00,
og efter fælles opvarmning
løber vi forskellige ruter.
Lige nu løber vi på et 5 km-hold og et 10 kmhold.
Har du lyst til at prøve at være med, så mød op
– vi har plads til alle uanset alder, løbeerfaring
eller kondition.

Her er det U13 fodbold-pigerne,
der bruger banen til træning.

Vi er stadigvæk i gang med at søge fonde til
skaterramper, men det er en langvarig proces.
Tirsdag den 22. januar 2019 var vi på besøg
hos Albani Fonden til modtagelse af 20.000 kr til
skaterramper. Ydermere har vi modtaget 5.437
kr fra Faaborg-Midtfyn Kommunes borgerbudget
2018. I marts måned modtog vi 4.000 kr fra
Rise-Flemløse Sparekasses gaveuddeling. Vi har
i skrivende stund et par fondsansøgninger ude
endnu, som vi afventer svar på.

Ud over de ugentlige træninger er vi med i
Samløb Sydfyn.
Samløb Sydfyn er et løbenetværk, som ud over
Bøgebjerg IF består af Ringe Løbeklub, Kirkeby
Løbeklub og V. Skerninge Løbeklub.
Vi mødes den sidste lørdag i hver måned på skift
hos hinanden og løber sammen.
Efter løbet hygges der med kaffe, kage og frugt.

Men vi håber, at foråret 2019 er året, hvor også
skaterbanen bliver færdig, så børn og voksne
kan få glæde af banerne.
Holdet bag multi- og skaterbanen
Sanne, Bente og Rikke

Lørdag den 27/4 var det os, der var værter for
et hyggeligt samløb.
Vejret var helt fantastisk, vi havde nogle gode
ture på 5, 10 og 15 km, hvor vi nød at skoven
var sprunget ud.
Efter løbeturene hyggede vi som altid med frugt,
kaffe og kager.
Mange løbehilsner fra løbeklubben
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Nyt fra Bøgebjerg Volley
Indendørs sæsonen er slut, og den har været
god - rigtig god.
Vi er nu startet på beach sæsonen, og her er der
også spændende nyt, men mere om det senere.
Som skrevet har indendørs sæsonen været
rigtig god. Vi har fået yderligere 5 nye spillere,
både begyndere og nogen der har spillet før,
velkommen til jer.
Vi kan således nu mønstre op mod 20 spillere til
vores ugentlige træning, og til stævnerne kan
vi for det meste stille 2 hold - ja der har endda
været snak om at lave et tredje hold.
Så alt i alt er der intet at klage over, og til næste
sæson får vi endda nye stænger i hallen, så vi
kan stille to baner op. Det er tiltrængt med de
mange spillere til træningen, så det glæder vi
os til.

NYT
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-
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Kids Beach Volley
Så starter Kids Beach Volley op i Bøgebjerg IF
for børn i alderen ca.8-12 år.
Vi starter sæsonen med at spille/lege på
beach banerne, hvor vi kan kaste os rundt i
sandet, og børnene lærer hurtigt de enkle og
grundlæggende teknikker indenfor volleyball.
Dit/dine børn vil opleve sjov, fællesskab, sved
på panden, udvikling og et godt børnemiljø. Det
er sjovt at spille volleyball!
Lidt om mig som træner:
Jeg hedder Nathasja Østergaard og er 38 år.
Jeg har 3 drenge i alderen 0-20 år, har selv
spillet volleyball i ca. 20 år og været kids træner
og teenagetræner i sammenlagt 4 år.
For mig er det vigtigt, at alle spillere bliver
set og støttet i deres lyst til træningen og
udviklingen heraf. Det er vigtigt, at jeg skaber
et fællesskab og en hold ånd, hvor alle på holdet
bliver tilgodeset.
Prisen er kun 100 kroner for hele sommeren og
der gives én gratis træning.

Beach volley; her har vi fået nyt sand på
banerne bag skolen og fået beskåret buske og
gravet græstotter op, så de nu står skarpt til
sæsonstart her i maj.

Har dette vakt din interesse, og tror du dette
er noget for dit/jeres barn, så mød op på beach
banerne bag skolen tirsdag kl. 16.30-17.30.
Eller meld dig evt. til vores facebook gruppe:
kids Volley Bøgebjerg - https://www.facebook.
com/groups/433086930835897/
MVH og god sommer
Nathasja Bøgebjerg Volley

Som noget nyt vil der i år blive tilbudt beach
volley for børn.
En af vores dygtige damespillere står for dette
nye Beach Kids Volley tiltag, som vi håber og
tror, at mange børn vil synes er rigtigt sjovt.
Der er mere om dette herunder.
Ellers starter vi som skrevet med Beach
volley i maj
Det er som sædvanlig om tirsdagen kl.18.
Alle nye som gamle spillere skal være velkomne.
MVH og god sommer
Bøgebjerg Volley
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Så er vi tilbage efter en påskeferie med godt vejr,
og hvor vi alle har haft mulighed for at holde fri,
og hygge os med familie og venner. Vi går nu ind
i den sidste del af skoleåret, hvor vi kan glæde
os over, at det forhåbentlig bliver lunere, og
elever og lærere får lettere ved at komme ud af
klasserne og har større mulighed for at udnytte
vores fine udefaciliteter og lokalområde.
Det har været en travl periode fra juleferien
og til påske. Vi har nu fået flyttet rundt på alle
klasser, det er blevet rigtig godt og alle klasser
er godt tilfredse med deres nye placering.
SFO er også næsten færdig med deres flytning,
de mangler kun etablering af træværksted.
Både børn og personale er alle rigtig tilfredse
med deres nye lokaler.
Vi håber alle meget på, at vi får tildelt penge
til 2020 ved budgetforhandlingerne i byrådet,
således at vi kan få lavet flere forbedringer.
Endelig er vores bibliotek også blevet færdigt,
og det kunne vi godt se som en permanent
ordning, da det fungerer rigtig godt.

3. klasse igang med klargøring til at plante i ”LOMA”
højbedene.

Elever
Vi har fået en ny elev i 2. klasse, som kommer
fra Øhavsskolen, og vi kan glæde os over, at
der er rykket 14 børn fra børnehaven og over
i vores forårs-SFO, som nu holder til i SFO
lokalerne. Efter sommerferien vil de blive vores
nye børnehaveklasse.
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Det er ikke helt rigtig skole endnu, men
de vil langsomt vænne sig til at lave mere
skoleprægede aktiviteter og også være en del
af hverdagen på skolen, i frikvartererne og
sammen med resten af SFO efter kl. 14. Det er
også aftalt, at de skal lave en del sammen med
den nuværende børnehaveklasse og med deres
nye børnehaveklasselærer Marianne.
Arrangementer på skolen
Den 26. marts havde vi indkaldt børn og forældre
til den kommende Forårs-SFO/børnehaveklasse.
Vi delte fra starten børn og forældre op, således
at børnene gik ned til børnehaveklassen, hvor
de fik forskellige gaver i form af farver, blyanter
og et lille arbejdshæfte. De lavede diverse
”skoleaktiviteter” og det gik supergodt, selvom
nogen allerede syntes, at det var lidt hårdt
at gå i skole. Imens fik forældrene diverse
informationer.
Efter ca. en time vendte børnene tilbage til SFO
lokalerne, hvor forældrene i mellemtiden havde
arbejdet sammen om at få dækket et hyggeligt
bord og lavet mad til alle.
Der deltog ca. 40 til dette arrangement og vi
havde indtryk af, at alle - både børn og voksne
- gik derfra med fyldt mave og oplevelsen af at
have haft en fantastisk hyggelig eftermiddag og
aften.
Vi afviklede også et andet arrangement i februar,
som er en af de tilbagevendende begivenheder,
nemlig årets skolekomedie, som 6. klasse
traditionelt står for. I år opførte klassen ”Olsen og
Mcnicecream”, og det gjorde de helt fantastisk.
Eleverne spillede deres roller på allerbedste vis,
de talte højt, og nogle endda på engelsk! Der
var naturligvis også voksne omkring klassen,
som ydede et stort stykke arbejde for at få et så
godt resultat som muligt.
2.klasse på besøg på plejehjemmet.

nogle har efterfølgende, på eget initiativ, været
oppe og hilse på beboerne igen.

3. klasse er med til at så til LOMA.

Så her skal også lyde en stor ros til Susanne og
Rikke for deres store indsats med skuespillet,
hvor Rikke endda måtte på scenen et par gange!
Også forældrene i 6. klasse ydede deres til,
at de ydre rammer om forestillingen var fine.
Forældrene havde sørget for masser af kager,
som kunne købes af lækkersultne børn og
voksne efter skuespillet og resten af aftenen,
som indbragte en god slat penge til den tur, som
klassen skal på op til sommerferien.
Aftenen sluttede af med forskellige lege, som
Stine og Erik stod for, og mange børn, voksne
og lærere deltog med stor fornøjelse.
Nye tiltag på skolen
Her efter påske vil det hver fredag være en
klasse der står for morgensangen. Klassen
bestemmer, hvilke sange vi skal synge, og hvad
de vil lave til morgensangen.
Det kan være at sætte en bevægelsesleg i gang,
det kan være oplæsning af en historie, det kan
være at fortælle vittigheder og egentlig er det
kun fantasien der sætter grænser.

Skoleintra lukker og AULA starter
1.juli lukker skoleintra og vi skal over til en ny
kommunikationsplatform, AULA, som starter op
1. august. Aula er et brugervenligt system til alle
forældre, der har børn i alderen 0 – 18 år. Her
vil alle oplysninger om et barn fra vuggestue,
børnehave, skole og ungdomsuddannelser
kunne findes.
I landsbyordningen betyder det, at forældre
skal kommunikere med pædagoger og lærere
på denne nye platform på samme måde, som vi
kender det fra forældreintra.
Forældre og andre interesserede kan allerede
nu gå ind og kigge lidt i, hvad AULA kan ved at
google aulainfo.dk
Afslutning
Nu går vi i gang med den sidste etape af
skoleåret fra påske til sommerferien. Der vil blive
indkaldt til skole-hjem samtaler og hyggelige
arrangementer i de enkelte klasser.
Det sidste store fælles arrangement vil være
skolens sommerfest, hvor forældrene bl.a. vil
blive inviteret til at høre de enkelte klasser
give en smagsprøve på, hvad de har lavet i
musiktimerne.
Sommerfesten løber af stablen torsdag 20.
juni formentlig med start kl. 17. Jeg er sikker
på, at det også bliver en rigtig god oplevelse.
Med dette vil jeg slutte og ønske jer alle sammen
et rigtig godt forår.
Venlig hilsen
Jes Fechtenburg

Efter påske vil vi arbejde på at få etableret
højbede imellem aulaen og mødelokalet.
Det er 5. klasses Håndværk/Design timer, der
skal bruges på det. Det er en opfølgning på vores
madprojekt LOMA, som lærer eleverne om, hvor
maden egentlig kommer fra, og hvordan man
kan tilberede den.
Så har plejehjemmet kontaktet skolen for at
høre, om vi ville indgå i et samarbejde med
dem. Det synes vi lød spændende, og vi har nu
været på vores første besøg hos dem.
Det er 2. klasse og Susanne der står for det.
Vi sang en sang sammen og hørte lidt om
plejehjemmet, og alle eleverne var rundt på
plejehjemmet og så hvordan de boede.
Det er meningen, at vi et par gange om måneden
skal besøge dem og spille spil og læse historier
med dem.
Hvordan det udvikler sig ved vi af gode grunde
ikke, men eleverne glædede sig rigtig meget, og
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Sund for livet

Bøgebjerg IF byder til efteråret velkommen til et
nyt livsstilsforløb – Sund for livet.
Forløbet henvender sig til dem, som ønsker at
kickstarte et sundere og mere aktivt liv, med
mere energi og overskud i dagligdagen.
Det er et 12 ugers forløb, hvor der bl.a. vil være
fokus på at give deltagerne en glæde ved at
dyrke motion sammen med andre i et socialt
fællesskab.
Netop det sociale er et af nøgleordene i dette
forløb, hvor fællesskabet spiller en afgørende
rolle.
Deltagerne skal bruge hinanden til inspiration,
motivation, erfaringsudveksling og på den måde
støtte hinanden til et sundere liv.
Vi er alle forskellige, og der er mange forskellige
årsager til, hvorfor mange af os ender med en
hverdag uden motion, og hvor vi vælger de
nemmeste løsninger i supermarkederne.
Vi ønsker, at ændre deltagernes idrætsvaner og
derved forhåbentligt få dem med i fællesskabet,
som en idrætsforening kan tilbyde.
Holdet vil blive tilpasset deltagernes tidligere
idrætsvaner.

Vi kommer ikke sovende til en sundere livsstil,
og det kræver, at deltagerne er villige til at kigge
indad og være ærlige over for sig selv.
At de vil være med til at fremme deres egen
sundhed.
Selv om forløbet ikke kun har fokus på vægttab,
så er det en stor motivation for mange at kunne
se nogle målbare resultater.
Derfor har vi allieret
os med Tina Thorsing,
som før, under og
efter kurset vil veje
deltagerne på en vægt,
hvor det er muligt
også at få et billede
af, hvordan muskler
og fedt fordeler sig i
kroppen.
På den måde bliver det
også mere synligt for
deltagerne undervejs,
hvilke tiltag der virker.
På foreningens vegne
Rikke Bang Sørensen
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”Alene i Vildmarken”

Foredrag i Bøgebjerg hallen Mette Mortensen gav fuld valuta
for pengene.
Som noget nyt har hovedbestyrelsen
i Bøgebjerg IF kastet sig ud i at
afholde foredragsaftener.

Så tirsdag den 30/4 var Mette
Mortensen, som blev nr. 2 i TV
programmet ”Alene i Vildmarken”
på besøg.
130 havde købt billet til dette første
foredrag, så det har da helt sikkert
givet os blod på tanden til at prøve
det igen en anden gang.
Cafeteriet var stort set fyldt helt
op, og med Stig og Birgittes bod
nede bagerst i hjørnet, var der ikke
meget plads tilbage.
Mettes foredrag tog selvfølgelig
udgangspunkt i hendes oplevelser i
Norge, og rigtig mange af gæsterne
havde da også fulgt hende på TV.
Mens den første time af foredraget
handlede om, hvordan Mette
var nået dertil, altså om hendes
opvækst ved Ryslinge hvor hun
boede de første 37 år af hendes liv.
Hun fortsatte med, hvordan hun
som 37 årig sagde sit lederjob i Føtex op, og
hvor hun de sidste 2 år af hendes karriere var
varehuschef i Føtex Middelfart.
Om hvordan hun brugte et år på at tage en
naturvejleder uddannelse, og hvordan hun
startede sit firma All-out op.
Og den sidste halvanden time af foredraget efter
pausen handlede om ”Alene i vildmarken”.
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Vi blev klogere på en masse
detaljer bag om programmet,
hvordan de selv filmede, og
hvordan hun i 2 måneder
børstede tænder kun med vand.
Mette Mortensen er meget
sprudlende i sin måde at fortælle
på, og de tre timer gik da også
meget hurtigt.
Det var også dejligt at se, at
der var rigtig mange med, som
normalt ikke kommer i hallen,
både mange lokale men også fra
blandt andet Vester Skerninge,
Svendborg, Espe og Faaborg.
Vi spurgte et par
af gæsterne om,
hvorfor
de
var
kommet til foredrag:
Hans
Frost
var
kommet
til
foredraget, fordi han
havde fulgt med på
TV. Han havde ikke
set alle programmer, men når nu
Mette Mortensen kom til byen,
så måtte han da lige med.

Anita Andersen, Tina Greve
og Tina Bahl Neble var alle tre
kommet, da de alle er gamle kolleger med
Mette Mortensen, fra da hun arbejdede i Føtex
Faaborg.
De var enige om, at Mette er meget mere sej,
end det der blev vist på TV.
Tina har altid set Mette
som en slags mentor,
da hendes leveregler er
meget inspirerende.

Krage Sø - FamilieSpejd 
En lang vinter er nu forbi, og
foråret er godt på vej.
Vi har hen over vinteren lært
om at finde vej og være en
god kammerat.
Spejderne vokser, og flere
er nu startet i før SFO og i
skole.
Derfor efterlyser vi nye
”små” familier, der har lyst til
et fællesskab, hvor børn og
voksne er sammen omkring
aktiviteter,
udfordringer,
oplevelser og samvær i
naturen.

Vi mødes hver 3. lørdag fra 10 - 12 ved
Spejderhytten på Bøgebjergvej.
Målgruppen er familier med børn i aldrene 3 6 år, dog er vi super fleksible, så både yngre
og ældre søskende samt bedsteforældre er
velkomne  .
(Læs evt. Spejderforældre Anne Marie´s indlæg
i sidste Bøgeblad)
Mere info og tilmelding til Ingrid 22856564.

Maj måned byder på lidt større oplevelser.
Lørdag den 4. maj drager vi til Egeskov Slot,
hvor vi mødes med andre spejdere fra Fyn til en
dag med opgaver og udfordringer.
Her kommer vi til at opdage, at der er mange
andre familier, der ligesom os, også er spejdere.
Lørdag/søndag den 25.-26. maj har vi ”Sov
Ude”- arrangement ved Spejderhytten.
Her skal familierne sove i telt, lave mad over
bål, være aktive og nyde fællesskabet.
Nysgerrige fra området er velkomne til at kigge
forbi.
Der er kaffe ved bålet.
Lørdag den 15. Juni har
vi sommerafslutning, hvor
noget med vand vil indgå.
Sted vil fremgå ved opslag
på facebook i V.Aaby
gruppen.
Ingrid Thyssen
Formand Krage Sø

Spejdernes Loppemarked
Sæt allerede nu X i kalenderen til loppemarkedet
søndag den 8. sept. kl. 10.00 - 14.00 i Bøgebjerghallen.
Krage Sø modtager gerne lopper, som I trænger til at komme af med.
Ring til Steen Loppemand på mobil nr. 2138 2973 for en aftale.
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Nyt fra Bøgebjerg Børnehus og SFO
Sikke en dejlig påske vi havde. Nu kan vi rigtig
mærke og se, at foråret er godt på vej.
Børn som voksne nyder denne tid, hvor vi kan
gå på legepladsen uden at skulle have en masse
overtøj på.
Træerne får blade og blomster, det er en skøn
tid, vi går i møde.
Aktiviteter i Bøgebjerg Børnehus.
I børnehaven har vi afholdt fastelavn med stor
succes.
Vi fik besøg af blandt andet superhelte, prinsesser,
sommerfugle, mariehøns og meget mere. Med
et ønske om at bruge vores lokalsamfund på en
ny måde, tog vi kontakt til plejecentrene for at
spørge, om de havde lyst til at få besøg af en
flok søde udklædte børn, som gerne ville synge
fastelavnssange.

Billedet er fra Børnehavens besøg på Plejecenter
Lykkevalg i Korinth.

Glade børn tog derefter afsted og besøgte
Plejecenter
Lykkevalg,
samt
Plejecenter
Lysbjergparken.
Det var en dejlig oplevelse for børn og voksne,
hvor vi fik sunget sange og blev forkælet.
Efter besøget oplevede vi, at børnene snakkede
om dagen efterfølgende.
Vi glæder os allerede til næste år.
At benytte lokalsamfundet er til stor gavn for
oplevelsen af fællesskab og sammenhold.
Børnene får oplevelser, de kan fortælle om,
og det giver dem en fornemmelse af, hvor de
kommer fra.
I Bøgebjerg Børnehus, hvor vi har en afdeling
i V. Aaby og én i Korinth, er det en stor del af
børnenes hverdag.
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Børnene har et ønske om at dele deres
oplevelser i de respektive afdelinger, blandt
andet oplevelsen af at køre med bussen.
Hvert år er der et fantastisk tilbud, hvor
daginstitutioner kan tilmelde sig til Børnebiffen.
Vi har benyttet os af tilbuddet i flere år, hvilket
også er med til at støtte op om lokalmiljøet.
Børnebiffen bliver afviklet i Korinth Bio, og
børnene får en super oplevelse.
Den 8. marts tog hele børnehuset afsted til
vores afdeling i Korinth.
Vi var en tur i biografen, og der blev leget nye
lege og vist rundt i børnehaven.
I løbet af året har vi Åben-låge-dag sammen
med dagplejerne i Vester Aaby og Korinth.

Den 11. april fik de to afdelinger besøg af
dagplejerne i byen. Denne gang var temaet
sanser.
Børnene fik smagt på hjemmebagte boller, følt
på tunge og lette ting, sunget og leget.
Ved dette møde skabes der kontakt til den lokale
børnehave.
Dagplejebørnene ser børnehaven og møder
gamle venner.
Næste gang der er Åben-låge-dag er den 11
juni.
Maj byder på gode oplevelser.
Nu, da vi blandt personalet har en chauffør til
bussen, kan vi komme vidt omkring.
Børnehaven planlægger en tur til Egeskov Slot og helst en dag med godt vejr
Det er sådan en dejlig mulighed, som Egeskov
Slot giver alle daginstitutioner i maj måned.

Børnehavens ældste børn skal også en tur til
Odense symfoniorkester. Her skal børnene
opleve musik, der bliver spillet LIVE af 70 mand.
Børnene vil synge sange de kender, samt lytte
og lege til symfoniske eventyr.
Det bliver en kæmpe oplevelse.
Forældrene bliver også inddraget i børnehavens
hverdag. Børnehaven inviterer nemlig til en
arbejdsdag, hvor legepladsen prioriteres og
gøres sommerklar.
Efterfølgende inviterer vi til en bedsteforældredag
i Vester Aaby, hvor børn og bedsteforældre skal
plante blomster, stauder, buske, krydderurter
m.m.
Børnene viser deres fine børnehave frem, og
slutter dagen af med frokost sammen.
Aktiviteter i Bøgebjergskolens SFO.
I 2. og 3. klasse blev der i februar holdt
Fritterfest, som var en stor succes med lækre
burgere og isdessert, gode fælles lege som
limbo, spise snørebånd og diskofest.
Forårs-sfo´en er godt i gang, og børnene har
taget SFO`en til sig.
De besøger 0. klasse, leger sociale lege, øver sig
i hvordan man hjælper sin gode ven, spiller spil,
lærer nye regler og rammer ude og inde.
Inden vi ser os om, er børnene helt klar til at
begynde i skole efter sommerferien.
SFO-børnene giver de nye børn en hjælpende
hånd i løbet af eftermiddagen og tager dem med
i lege og aktiviteter.
På billedet er der gang i leg i et af husene på
legepladsen i den lille skolegård.

Et par af børnene fra Børnehaven
igang med leg på legepladsen.

Tiden er kommet til, at børnene naturligt
bevæger sig mere og mere ud.
Derfor benytter SFO`en sig af udeomgivelserne
og planlægger aktiviteter, som skaber fællesskab
og glæde.
Måske kan man i lokalmiljøet ind imellem dufte
røgen fra et bål.
Det er en aktivitet, som skaber hygge og
fællesskab i form af historier, der kommer
omkring et bål.
Nogle gange kan I måske også dufte mad fra
bålet.
I juni holder SFO`en afslutningsfest for børnene
i 3. klasse.
Her tager de på en afslutningstur et hemmeligt
sted hen – Det bliver helt sikkert en rigtig god
afslutning for børnene.
Forårshilsner fra Personalet i
Bøgebjerg Børnehus
og Bøgebjergskolens SFO.
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. 10-14 på Bøgebjergskolen i Dimseriet.
Pris pr. gang 25 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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Badminton
Sæsonafslutning
Mandag den 25. marts var badmintonafdelingens sidste spilledag i vintersæsonen.
Ungdomsspillerne spillede kampe med sort plastic på nettene og hyggede i mødelokalet med
sodavand og ”godteposer” sponseret af Dagli’
Brugsen, Vester Åby.
Fra kl. 18 til ca. 21 afviklede vi klubmesterskaber for motionister og seniorer med 25 deltagere og 31 kampe. Flere spillere havde travlt for
at nå alle deres kampe – og specielt Michal Bang
Sørensen, der blev vinder/klubmester i både
herresingle, herredouble (med Ricko Hougaard)
og mixdouble (med Birgitte Grøndahl)
Aftenen sluttede i cafeteriet med præmieoverrækkelse og lækkert ostebord, som Birgitte og
Stig havde lavet til os.
Skovgårdens Træ, Jord & Beton v/Bjarne
Madsen havde sponseret rødvin som præmier
til alle klubmestrene.
I samme forbindelse fik Jens Peter Ohlsen overrakt badmintonafdelingens vandrepokal med
følgende begrundelse: ”Du er en god badmintonkammerat, møder stabilt til både træning og
kamp, deltager i stævner, giver gerne os andre
gode råd til vores spil og teknik, har en positiv
indstilling og er en fighter.”
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Vi havde en rigtig god aften og er glade for den
store opbakning til arrangementet.
Forårs- og sommerbadminton i april, maj
og juni
Vi har haft en helt fantastisk start på forårssæsonen med 30 spillere i hallen første træningsaften og 37 anden gang. Det er bare så vildt,
og vi kan næsten ikke få armene ned, for det
er virkelig dejligt, når der er gang i hele hallen.
Vi spiller hver mandag fra kl. 19 – 21, og alle
er velkomne fra U17 og op – også selv om man
ikke har spillet før.
Man møder bare op, bliver sat på skiftende hold
og betaler 20 kr. pr. gang, man deltager.
Der er mulighed for at låne ketcher.
Ingen
ungdomstræning
i
sæsonen
2019/2020
På grund af lavt deltagerantal i de seneste sæsoner kan vi allerede nu oplyse, at vi ikke tilbyder ungdomstræning i badmintonafdelingen i
den kommende sæson.
Vi ønsker alle en god sommer.
Sportslig hilsen
På badmintonafdelingens vegne
Kurt og Susanne

Håndbold

Nu ligger håndbolden stille i en periode, og alle
hold starter op igen til august.
Trænerne er endnu ikke på plads, men så
snart det kommer på plads, så meldes det ud
i grupperne på facebook.
Det ligger desværre allerede fast, at vi mister
både Oliver og Andreas som ungdomstrænere,
da de begge flytter fra Vester Aaby. Men der
skal lyde mange tak til dem begge.
Det ligger også allerede fast, at både børnehold
og seniorhold startes op til august igen.
Vi håber, at kunne lave både U9 og U11
børnehold til næste sæson.
De vil træne samtidig, men vi håber at kunne
opdele dem under træningen.
Der er fra næste sæson lavet ændringer i
Dansk Håndbold Forbund, så der fremadrettet
spilles i ulige årgange, hvor det hidtil har været
lige årgange.
U12 drenge endte sidst i B-rækken - de
rykkede jo op i B-rækken til jul, da de blev nr.
2 i C-rækken før jul.
Dame senior serie 2 endte på en sidsteplads i
deres pulje og vil derfor i næste sæson blive
tilmeldt i serie 3.
Dame senior serie 4 endte som nr. 5 ud af 9
hold, så de fik en placering midt i puljen.
Herre senior serie 4 endte på en flot 1. plads
med kun et nederlag undervejs mod Faaborg i
lokalopgøret.

Da herreholdet ikke spillede den sidste kamp
på grund af afbud fra modstanderne, blev
pokal og diplom eftersendt.
Men I skal da ikke snydes for et billede af
pokalen
Formand for håndbold-afdelingen
Mette Gerber

EFTERLYSNING !!!
Er du håndbolddommer, eller kunne du
godt tænke dig at blive det?
Bøgebjerg
IF
mangler
én
eller
flere, der kunne tænke sig at blive
håndbolddommer.

Aastrup Forsamlingshus

Da der i dag ikke er tilknyttet minimum
én dommer til klubben, udstedes der
for hver sæson en bøde til klubben på
flere tusinde kroner fra Fyns Håndbold
Forbund.
Så vi har brug for dig!

Ønsker du at leje lokaler til dit arrangement
Kontakt Tonny Sørensen tlf. 4011 4331

Kontakt gerne Mette Gerber
på tlf. 61790076
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Vester Aaby Pejrup - Aastrup
Pensionistforening

Pensionistforeningens
generalforsamling
blev afholdt i Bøgebjerghallen den 22.
februar, hvor der var en god tilslutning, idet
ca. 80 medlemmer mødte op til lidt god mad
og underholdning ved Tommy Hansen.
Gunnar Jensen ønskede ikke genvalg, og det
blev Conny Gregersen der blev valgt.
Vores sommer aktiviteter:
Tur til Vissenbjerg den 27. maj til koncert
med Stig Rossen
Udflugt til Christiania den 24. juni med
Frørup rejser.
Den 23. august fejrer pensionistforening 70
års fødselsdag i hallen
Der er stadig:
Fællessang den første mandag i måneden
Tjek kalendersiden bag på Bøgebladet.
Med venlig hilsen
Ole Simonsen
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Lysbjergparkens
Venner

Vi har lige haft en rigtig hyggelig Påskefrokost
på dagcentret med 55 glade beboere og
borgere.
Det næste er en tur til Bittenhuset med
frokost til beboere og borgere, som på skift
kommer ned og spiser frokost og drikker
kaffe.
Nyder forhåbentlig et dejligt vejr, og der er
en flot natur som rigtig kan nydes.
Vi takker for opmærksomheden ved vores
15 års jubilæum, og vi var glade for at så
mange huskede os.
En stor tak til Restaurant Klinten for den
fine behandling og gode mad vi fik. Det kan
varmt anbefales.
GOD SOMMER TIL ALLE
Lysbjergparkens venner

Bierfest i Bøgebjerg
Stadthalle 2019
Ca. 570 feststemte mennesker mødte op,
ca.1.500 liter øl, ca.3.000 shorts rør, ca.2.000
jagerboms, ca.600 mokai og masser af
frivillige!
Igen i år gik årets Bierfest over al forventning,
der med det perfekte påskevejr fik gæsterne
til at danse på livet løs.
I skrivende stund er det endelige regnskab
ikke gjort op, så vi kan ikke komme med
beløbet for årets overskud.
Vi vil dog mene, at vi kommer over sidste
års rekord på 72.000 kr. som deles ligeligt
mellem Bøgebjerg IF og Bøgebjerg hallen.
Arbejdsgruppen havde forhandlet yderligere
på et par af aftalerne, så det ser positivt ud.
Der er omsat for ca. 240.000 kr. i baren på
blot 8 timer, hvilket er en lille smule mindre
end sidste år, og da vi stort set endte med
at være samme antal gæster som i 2018,
så havde det gode vejr altså ikke den store
påvirkning på salget trods stor aktivitet
udendørs.
I år løb vi ikke tør for shots rør, og der blev
drukket ca. 1.250 flere rør end sidste år.
Stærkt gået .
Om mersalget skyldes, at vi i år havde en
konkurrence, hvor man kunne vinde et
gavekort til Vester Skerninge Kro, det kan vi
ikke sige noget om, men det har helt sikkert
hjulpet.
I år ender vi med 2,6 liter øl pr. gæst, hvilket
er lidt lavere end sidste år, men sammen med
shots rør, mokai og en hel del jägerbombs,
så er der INGEN gæster, der er gået tørstige
hjem fra dette års fest.

I år havde vi besøg af Die Ötzi double
show v/Kay Christiansen, som vakte tydelig
begejstring og fik virkelig gang i dansegulvet.
TV2 kiggede også forbi og fik lavet god
reklame for vores dejlige by.
Vi fortsætter festen til næste år, og kan vi
fylde hallen helt op til max antal gæster
med de 704 personer, så kunne det være
fantastisk.
Så du kan godt allerede nu overtale din
søster/bror, kusine/fætter, naboen eller
arbejdskollegaen til, at han/hun skal med til
fest

skærtorsdag
den 19. april 2020
Vi glæder os til at ser jer.
Til allersidst skal der lyde en kæmpe tak
til alle de frivillige, der år efter år hjælper i
dagene op til, på dagen og dagen efter.
Uden jer er det ikke muligt at holde så stor
en fest.
Det er et unikt sammenhold og nogle rigtig
hyggelige timer, der bliver brugt på denne
fest.
Tak for jeres hjælp.
På festudvalgets vegne
Michal Bang Sørensen
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Aastrup Folkemindesamling

Mindeord:
Vi har erfaret at Bodil Agertoft er død i en alder
af 97 år.

Bøgebjergmesse 2019
Vores deltagelse i årets Bøgebjergmesse forløb
planmæssigt, og vores stand var godt besøgt
dagen igennem. Vi takker for interessen.
Historisk tur søndag d. 26. maj går denne
gang til Nakkebølle Fjord.
Mødested: Liggehallerne Sanatorievej 16
kl. 13.30
Derfra går turen til skovfogedhuset, videre til
dæmningen, jagthytten og herregårdsholmen.
Finn Christoffersen og Hans Frost vil guide os
rundt og give en spændende indføring i stedets
historie.
Til slut er foreningen vært med en øl eller vand.
Vi håber på at rigtig mange har lyst til at dele
dagen med os.
Se mere på vores hjemmeside.

Bodil var aktiv i Aastrup Folkemindesamling fra
1986 – 2013 og gjorde et stort stykke arbejde i
slægts- og ejendomshistorie. Hun lagde adskillige timer i arkiverne både i Odense og København for at studere og renskrive folketællingerne og de gamle kirkebøger.
Hun var flittig leverandør af artikler til Stavn.
Bodils arbejde har vi meget stor gavn og glæde
af i dag.
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Nu da foråret er kommet og flere af os gerne
skal ud og have jord under neglene, arbejder vi
i arkivet om torsdagen fra kl 19-22.
Der er derfor aftenåbent i arkivet hver torsdag
frem til sommerferien.
Sommerferien annonceres på hjemmesiden.
Følg os på hjemmesiden: aastruparkiv.dk
Facebook: Aastrup Folkemindesamling
Skriv til os på: aastruparkiv@gmail.com
For Aastrup Folkemindesamling
Lena Pedersen

KIRKEBLAD
SOMMER 2019

VESTER AABY KIRKE

AASTRUP KIRKE

Vores smukke kirkegårde

Grundlovsmøde

Fællesgudstjeneste
- Læs mere inde i bladet

Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer.

GOD SOMMER

Vores smukke kirkegårde

Det gamle stendige er en fin kulisse for
de farvestrålende tulipaner på Aastrup
kirkegård. Stendiget er blandt andet levested
for firben. I de gamle stengærder på Vester
Aaby kirkegård overvintrer salamandrene,
der om sommeren finder et fint levested i
søen i den tilstødende præstegårdshave.

Vester Aaby kirkes smukke fællesplæne i
forårsfarver.

Hen på sommeren har humlerne travlt i rød
solhat, som Lene og Jonathan har sat på
Vester Aaby kirkegård.

Det dygtige kirkegårdsteam ved vores 2 kirker,
Lene og Jonathan, gør en stor indsats for, at det
året rundt altid skal være en fin og god oplevelse
at besøge vores kirkegårde.
Ofte lægger jeg som kirketjener øre til ros og
anerkendelse af de smukt holdte kirkegårde, der
på fineste vis indrammer vores kirker. En ros jeg
med glæde overbringer til mine 2 kolleger.
Lene og Jonathan klipper, luger, hakker, så det er
en lyst. Da det for en del år siden blev vedtaget,
at vedligeholdelsen af kirkegårdene skal ske uden
brug af gift.
Det glæder en naturnørds hjerte som mit, for det
er så dejligt at vide, at vores meget trængte vilde
bier, sommerfugle og andre bestøvere og insekter
her har et fristed.
Det giver også et rigt fugleliv på og omkring
kirkegården og i præstegårdshaven med alle de
smukke, gamle træer.
Lene og Jonathan sætter mange nye planter, for
eksempel på tomme gravsteder, hvor de skeler
til det insektvenlige samtidigt med, at der også
bibeholdes mange traditionelle blomster, som vi
forventer, skal være på en kirkegård.
Set i lyset af klima- og insektkrisen skal vi også
vænne også til engang i mellem at møde den
smukke mælkebøtte på kirkegården og se på den
og andre ’ukrudtsblomster’ med milde øjne, da
mælkebøtten er meget vigtig føde i det tidlige forår
for de vilde bier.
I Danmark er der i alt ca. 279 arter af vilde bier,
men dette tal er desværre i frit fald. Jeg har ikke
kunnet finde tallet på, hvor stort et samlet areal,
Danmarks kirkegårde udgør, men de er uden tvivl
en vigtig oase for Danmarks trængte insektliv.
Foto og tekst: Vibeke Hedvig Hestekær

2. pinsedag

fællesgudstjeneste ved Nakkebølle strand
Også i år fejrer vi 2. pinsedag, den 10. juni, friluftsgudstjeneste
ved Nakkebølle Strand. Gudstjenesten begynder kl. 14 og for
dem, der har lyst, er der mulighed for at vandre til stranden
med afgang fra Vester Aaby Kirke kl. 12.30.
Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en forfriskning
medens det årlige sognemøde afholdes. Her vil blive fortalt
om igangværende aktiviteter og planer for det kommende år.

Nældens takvinge mæsker sig i den populære
sensommerblomst, asters.

Også den flotte admiral nyder godt af rød
solhat.

Forår på Aastrup kirkegård

Grundlovsmøde 5. juni
Igen i år inviteres til Grundlovsmøde i
præstegårdshaven den 5. juni.
Vi mødes i præstegårdshaven kl. 14.30.
Årets grundlovstale holdes af Camilla Qvistgaard
Dyssel.
Hun er uddannet journalist fra Danmarks
Journalisthøjskole og TV2/Fyn. Hun har været
ansat på Fyns Stiftstidende og arbejdet som
kommunikationskonsulent ved Odense Kommune.
I dag er hun ansat ved Fyns Amtsavis. Hun har
indlæst ca. 200 lydbøger og har desuden lagt
stemme til en række tv-programmer og reklamer.
Grundlovsdagen afsluttes med en andagt kl. 16.30.
I tilfælde af dårligt vejr flyttes arrangementet til
henholdsvis konfirmandstue og kirke.

Fremtidige Konfirmationsdatoer
2020: 19. april i V. Aaby - 26. april i Aastrup.
2021: 11. april i Aastrup - 18. april i V. Aaby.
2022: 24. april i V. Aaby - 1. maj i Aastrup.
2023: 16. april i Aastrup - 23. april i V. Aaby.

Grundloven
Ikke blot danskerne i bredeste forstand, men også kirken i
mere smal forstand, har en lang og god tradition for at fejre,
at Grundloven kom til verden den 5. juni 1849. For kirken er
det nemlig også en form for fødselsdag, idet ordet Folkekirke
for første gang ses anvendt i en dansk lovtekst.
I §4 hedder det således: Den evangelisk-lutherske kirke er den
danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.
Det betyder ikke, at staten skal understøtte folkekirken
direkte med økonomiske midler, hvad den i praksis nok
heller ikke gør. Regnestykket er utroligt kompliceret, idet
folkekirken varetager en række opgaver for det civile samfund
f.eks. personregistrering, kirkegårdsdrift, vedligeholdelse af
bevaringsværdige bygninger m.m.
Det betyder imidlertid, at staten skal tage et særligt hensyn
for at sikre, at folkets kirke har en høj grad af frihed til at være
kirke i et samfund, hvor stat og kirke i høj grad er adskilte, og
hvor folk har en grundlovssikret ret til at dyrke deres religion,
uden at staten dikterer en bestemt lære omkring religiøse
forestillinger, ceremonier, holdninger og tro.
§ 67 fastsætter således, at borgerne har ret til at forene sig i
samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med
deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som
strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.
I Danmark fik vi med grundloven religionsfrihed, og enhver
kan herefter frit vælge sit religiøse ståsted. Men friheden er
ikke betingelsesløs. Med Grundtvigs ord er ”ånden fri, men
hånden bundet.” Friheden er en frihed under ansvar, da man
heldigvis altid er underlagt straffelovens bestemmelser mht. til
sine handlinger.
Frihed er nemlig et nøglebegreb i grundlovens religions-

paragraffer. Man kan med Grundtvigs ord sige, at der hersker
frihed for Loke såvel som for Thor. Både en frihed til at dyrke
sin religion, men samtidig en frihed fra at blive påtvunget en
bestemt opfattelse. Man kan dyrke sin Gud, som man ønsker
det og man er på ingen måde forpligtet til at være medlem af
folkekirken. Ingen er tvunget ind i folkekirkens fællesskab og
sådan må det også være i et frit land.
På en grundlovsdag er det derfor dobbelt glædeligt at se, at
danskerne i høj grad slutter op om deres folkekirke. Danskerne
er tilsyneladende ”ikke til at jage ud af kirken” som en kendt
praktisk teolog har formuleret det. Trods diverse kampagner
fra f.eks. Ateistisk Samfund støtter danskerne stadig solidt op
om deres folkekirke. De nyeste tal viser således, at 75,1%
af befolkningen var medlem af folkekirken pr. 1. april 2018.
Dertil kommer, at en procentuel angivelse ikke nødvendigvis
viser det sande billede af danskernes forhold til deres
folkekirke. Demografien er under forandring i disse år og
antallet af danskere, som ikke har en naturlig tilknytning til
folkekirken stiger. Så selvom medlemsprocenten falder, er det
bemærkelsesværdigt, at antallet af medlemmer er nogenlunde
konstant. De seneste ti år er antallet således kun faldet med
ca. 130.000, hvilket ikke er voldsomt, når man betragter et
medlemstal på ca. 4,3 millioner mennesker. Specielt ikke, når
man betænker, at det står enhver frit for at melde sig ud af det
folkekirkelige fællesskab.
Det er da værd at fejre, at friheden ikke har betydet kirkens
undergang, men at kirken lever i bedste velgående, med
friheden som vort arvegods.
Glædelig Grundlovsdag!
Alex V. Nielsen

Årets konfirmander 5. maj 2019

Forreste række fra venstre:
Magnus Mondrup. Hannah Low,
Natalia Skov
Bagerste række:
Tais Frederiksen, Jonas Nielsen,
Mads Nielsen, Sognepræst Torkil
Jensen

Kirketider sommer 2019
Vester Aaby

			

Fredag den
Søndag den
Søndag den
Torsdag den
Søndag den
Søndag den
Mandag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den

17. maj
19. maj
26. maj
30. maj
2. juni
9. juni
10. juni
16. juni
23. juni
30. juni
7. juli
14. juli
21. juli
28. juli
4. august
11. august
18. august
25. august
1. september
8. september
15. september
22. september
29. september

Bededag
4. s. e. påske
5. s. e. påske
Kristi Himmelfartsdag
6. s. e påske
Pinsedag
Trinitatis
1. s.e. trin.
2. s.e. trin.
3. s.e. trin.
4. s.e. trin.
5. s.e. trin.
6. s.e. trin.
7. s.e. trin.
8. s.e. trin.
9. s.e. trin.
10. s.e. trin.
11. s.e. trin.
12. s.e. trin.
13. s.e. trin.
14. s.e. trin.
15. s.e. trin.

Aastrup

10.15 AVN
Ingen
9.00
10.15
10.15 AVN
9.00 AVN
Ingen
10.15
10.15
Ingen
9.00 AVN
10.15 AVN
14.00 Fællesgudstjeneste ved Nakkebølle Strand
10.15
Ingen
9.00 AVN
10.15 AVN
10.15
9.00
19.00
10.15
10.15
Ingen
9.00 AVN
10.15 AVN
10.15 AVN
Ingen
Ingen
10.15 AVN
10.15
9.00
9.00
10.15
10.15 AVN
Ingen
Ingen
10.15 AVN
10.15
9.00
9.00
10.15
10.15
Ingen
14.00 HØST
10.15 HØST

AVN: Præst Alex V. Nielsen - Intet: Sognepræst Torkil Jensen
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”.
29. maj
For udefra kommende
26. juni (altergang) AVN
deltagere koster kaffe14. august (altergang)
bordet kr. 30,00
11. september AVN
23. oktober (altergang).

Ferier og fridage:
Sognepræst Torkil Jensen har ferie 22. juli til 4. august –
begge dage inkl.
Embedet passes af sognepræst Alex V. Nielsen.

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
Præst Alex V. Nielsen, Skrænten 11, 5800 Nyborg. Tlf. 40 89 44 11. Mail: avn@km.dk
Kirketjener: Vibeke Hestekær. Mail: kirketjenervesteraabyaastrup@gmail.com
Kirkesanger: Connie Nørregaard. Mail: 1967connie@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
Kirkepersonalet har fri 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

Billede fra Dagplejens fastelavn
i Bøgebjerghallen

Dagplejen siden sidst
Lidt nyt fra dagplejen
I februar og marts har vi haft musik med Cecilie
fra Musikskolen.
Vi har haft et forløb på 6 gange, og det har
været super godt.
Cecilie har været god til at fange alle børnenes
opmærksomhed med hendes nye sange og
kaninen Peter, der bor i en sort høj hat.
For at det ikke skulle blive for meget for vores
dagplejebørn, har vi holdt en pause med musik i
kirken sammen med Margrethe og Conni.
Det har vi nu genoptaget til stor glæde for alle.
Børnene kunne huske, hvad vi laver og synger
i kirken, og dragen Dagmar og hendes venner
ventede på os i kirken.

Vi har i heldagslegestuen deltaget i brandøvelse
i børnehaven.
Tak til Henriette som kom og advarede os, så vi
vidste, hvad der skulle ske.
Nu er vi ved at arrangere den årlige Dagplejedag,
og den glæder vi os til.
Vi skal igen i år være i hallen, og vi får besøg af
kolleger fra Korinth og Horne.
Tak til Stig for at han giver os husly denne dag.
Mange forårshilsner
Lene, Helle, Pernille og Jette

Vi mødes hver anden tirsdag i hallen, og det
nyder både børn og dagplejere.
Vi holdt vores fastelavnsfest i hallen i år, hvor
alle børn og dagplejere var klædt ud.
Vi havde en dejlig formiddag med vores skønne
børn.
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Fodbold - NYT

U13 drenge
Som tilflytter til Vester Aaby for godt 1 måned
siden, var det vigtigt for mig & mine drenge på
9 (Noah) og 13 (Theo) år, at de kunne deltage
i lokale fritidsaktiviteter i byen. Da de begge er
vant til at spille fodbold, var det oplagt for dem
at starte hos Bøgebjerg IF.
Drengene træner hver mandag og onsdag fra
17-18.30 og har fra deres første dag i klubben
virkelig nydt det fællesskab, der er i klubben. De
har følt sig velkomne og har hurtigt formet nye
venskaber blandt de andre drenge.
De er glade for deres trænere og har allerede
deltaget i 2 kampe, hvor opbakningen fra de
andre forældre også er fantastisk. Der er altid
et heppekor på sidelinjen, hvilket er super
motiverende for drengene, og skønt at føle
entusiasmen i klubben.
Der er en Facebook gruppe for os forældre, som
bliver opdateret med kampplaner, referater og
andre planer / ændringer, hvilket er super, så vi
alle kan holde styr på, hvad der sker i klubben.
Theo på 13 har en stor ambition om at blive en
professionel fodboldspiller for Liverpool FC en
dag - som de fleste drenge på den alder nok har.
Han elsker at lave tricks med bolden og vil helst
være med, hvor det sker på banen. Han får lov
til at afprøve og udfolde sine evner på banen, og
han nyder det virkelig.

Noah på 9 elsker at spille fodbold, og spiller
også i skolen hver dag. Efter hans første
uge i Bøgebjerg IF bad han om et par nye
målmandshandsker, som han var meget ivrig for
at tage i brug.
Fodbold er jo en fantastisk sport, og det der er
så dejligt i et så lille samfund er, at der er sådan
et fællesskab, når det kommer til fodbold, både
for mindre piger og drenge, såvel som de unge
mennesker.
Stine Egeberg

Herre senior
Kære alle
Fodbolden triller atter på Bøgebjerg Stadion,
hvilket vi har ventet længe på.
På seniorsiden går det fremragende.
Vi har frem mod denne sæson sagt farvel til Tony
Hostrup Søgaard, da han ønskede nye eventyr
rent trænermæssigt.
Vi vil gerne ønske Tony al held og lykke, samt
sige tusind tak for det arbejde, han lagde i
klubben.
Klubbens hold er i foråret placeret i serie 4, og
i skrivende stund indtager holdet rækkens 1.
plads.
Herrerne arbejder stenhårdt til træning og vil
forsøge at blive i toppen af rækken.
Der venter en masse spændende kampe gennem
sæsonen, hvor der også er et par lokalopgør.
Stemningen er rigtig god i truppen, og alle
har meldt ud, at de virkelig VIL fodbolden i
Bøgebjerg.
Vi håber, at vi gennem foråret får skabt nogle
fantastiske fodbolddage på Bøgebjerg Stadion.
Vi vil gerne opfordre folk til at bakke byens
fodboldspillere op, når de spiller.
Dette gælder både ungdomsholdene og
seniorholdet.
Det er helt fantastisk at mærke opbakningen fra
sidelinjen, når der spilles kamp.
Med denne afsluttende opfordring vil jeg blot
sige, at vi ses på Bøgebjerg Stadion.
Lukas Lyngsø – Seniorspiller i Bøgebjerg IF
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Vi går op i sammenholdet mellem pigerne, og
gør vores bedste for at støtte trænere og hold,
så de kan yde deres bedste.
Pigerne startede ud med deres første kamp den
9. april. Den blev spillet på Nordfyn en iskold
aften efter en lang skoledag, men pigerne gik på
græsset med et stort smil og klar på kamp, de
var så seje trods nederlag.
U13 piger
Foråret er startet, og dermed er endnu en
fodboldsæson startet for U13 pigerne.

Vi opfordrer alle, der har lyst til at komme og
støtte op om pigerne til deres hjemmebane
kampe.
Cindie Fæhnøe

Pigerne er med masser af glæde og energi
startet på deres 2. sæson sammen, så der
trænes hårdt på at blive bedre og stærkere.
Pigerne har deres forskelligheder, som alle
gavner holdet hver og én - det giver mange
gode øjeblikke, og skaber minder.
U13 pigerne træner hver mandag og onsdag fra
17-18.30, så skulle der gå nogen med en lille
fodboldspiller i sig derude, så er der altid plads
til flere.
U13 pigerne er et hold med super god forældre
opbakning. Vi forældre står altid klar med snacks
og lidt at spise til kampene.

”Vinger på Aastrup Mølle”

Mandag den 18. marts 2019 afholdt Vester Aaby Vandværk generalforsamling i
Bøgebjerghallen.

www.vingerpaaaastrupmoelle.dk

Alle på valg modtog genvalg, bestyrelsen
består således fortsat af:
Formand: Jonas Fredenslund
Næstformand: Mikkel Steffensen
Kasserer: Helge Dahl Jensen
Sekretær: Finn Langeskov Jørgensen
Bestyrelsesmedlem: Per Jørgensen
Tilsyn vandværk: Tage Hansen
På bestyrelsens vegne
Jonas Fredenslund
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Senioridræt

Senioridræt er gået på en velfortjent sommerpause efter en
rigtig god sæson med mange
deltagere.
Vi glæder os til at se jer alle
igen, ligesom nye deltagere også
bydes velkommen.
God sommer
Hanne Borup

Vi vil gerne fra Bøgebjerghallens Cafeteria
sige tak for en god sæson med masser af
glade folk i hallen.
Tak for jeres støtte i vores lille cafeteria.
Vi ønsker alle en god sommer og glæder os
til at se jer igen :-)
Hilsen
Birgitte & Stig

Fællesspisning i
Bøgebjerghallens
Cafeteria
Der var ikke særlig stor tilslutning til
fællesspisningerne i februar og marts, og
derfor valgte vi at holde pause henover
sommeren..
Vi har i samråd med Birgitte og Stig valgt at
prøve at starte op igen
torsdag den 5. september,
for at se om der er interesse for det.
Konceptet bliver det samme - første torsdag
i måneden kl 17.30 - 19.00.
En ret mad som Birgitte og Stig tilbereder.
Pris:
Voksne : 65 kr
Børn
: 25 kr
Vel mødt.
God sommer
Kaffeklubben Singing Sisters
Marianne Fabricius
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Dagli’ Brugsen Vester Åby

Mange ting er sket siden sidste blad, så vi laver
lige en opfølgning.
Messen 2019 i Bøgebjerghallen gik igen i år
rigtig godt.
I år havde vi valgt at fokusere mere på blomster
end de andre år, hvilket var en succes.
Tak for handlen til alle.
Husk at vi alle dage er parate på at besvare alle
de spørgsmål I måtte ligge inde med.
Årsmødet d. 19 marts 2019 gik også godt.
Der var pænt fremmøde, og der blev fortalt lidt
om året der gik, og vores planer for 2019.

Vores største spørgsmål til lokalbefolkningen er:
Hvordan får vi jer til at vælge Brugsen som jeres
foretrukne indkøbssted, og ikke ”bare” der hvor
I køber det, I har glemt andre steder?
Selvfølgelig har vi rigtig mange kunder, der
primært handler ved os, og stort TAK for
det, men hvordan får vi flere med?
I skrivende stund er rapporten fra vores kunde
spørgeskema ved at blive udarbejdet, og vi
glæder os meget til at læse, hvad I skriver.
Det er den eneste måde, hvorpå vi kan blive et
bedre og mere attraktivt sted at handle.
Så husk endelig at komme til enten Jan eller
jeg, hvis der er varer I synes vi mangler, så vil
vi så vidt muligt skaffe det hjem.
Vi hører gang på gang, at der er små lokale
Dagli’Brugser der må lukke, men skal vi ikke
alle sammen i fællesskab sørge for, at vi ikke
kommer til at stå for skud? :)
Lørdag den 4. maj havde vi markedsdag. Sikke
en dejlig dag.
Vejret var ikke helt så varmt, som det havde
været i starten af ugen, men med et telt med
borde og stole, så klarede vi det alligevel.
Tusind tak for opbakningen.

Ellers er I altid velkomne til at spørge os i
butikken.
Nu går vi sommeren i møde, så lad os håbe, at
den bliver lige så god som sidste år. :)
Vi ses i Brugsen.
Janni Jensen
Souschef Dagli’Brugsen Vester Åby

Det næste der kommer til at ske, er vores
Loppemarked, som i år bliver d. 15. juni.
Følg med på vores Facebook gruppe, og på vores
SMS’er. Der vil komme mere info om, hvordan
det kommer til at foregå, og i hvilket tidsrum
det ligger i.
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Bøgebjerghallens Bestyrelse
Siden sidst…

Bestyrelsen har afholdt generalforsamling, hvor
bl.a. årets regnskab blev fremlagt.
Et minus på ca. 28.000 kr. blev resultatet, som ikke
er prangende.
Vi har haft lidt uforudsete omkostninger i form af
øget varme og el, og så har vi lavet nogle uforudsete
reparationer.
På valg til bestyrelsen var Michael Jørgensen og
Michal Bang Sørensen.
Michael Jørgensen valgte at stoppe i bestyrelsen, så
bestyrelsen vil gerne sige tak for de 4 år, hvor han
har styret regnskabet til perfektion.
I stedet for Michael trådte Mie Pedersen ind, og det
er bestyrelsen rigtig glade for.
Halbestyrelsen ser derfor nu sådan ud:
Formand: Michal Bang Sørensen
Næstformand: Jean Bøgelund
Kasserer: Mie Pedersen
Medlem: Finn Steensen
Fra Idrætsforeningen: Morten Heitmann, Marianne
S. Winther, Møffe Mogensen
Fra Bøgebjergskolen: Kamilla Fredenslund
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Hallen er i gang med at få justeret de sidste
detaljer på det nye varmesystem samt det nye
solcelleanlæg.
Bestyrelsen ser frem til fremtidige besparelser på
disse 2 steder.
Ud over dette så arbejder bestyrelsen på
forberedelser til et nyt depot på ca. 100 m2, der
skal ligge, hvor den røde container står nu.
I skrivende stund afventer bestyrelsen svar på, om
en foreslået bevilling fra FMK på 375.000 kr. bliver
godkendt. Dette sker sidst i april, så mere om dette
i næste nummer.
Hen over sommeren vil hallen få renoveret de 3
volley baner i hallen med nye stolper og net.
Der vil blive lavet kort bane til håndbold.
Derudover er der planer om at lakere halgulvet.
Ellers vil jeg lige benytte lejligheden til at ønske jer
alle en god sommer.
Formand: Michal Bang Sørensen

FESTER AABY 2019

eller kontakt os på tlf nr 21281650 for at høre
nærmere om mulighederne.

Så er vi for alvor i gang igen med forberedelserne
til Fester Aaby 2019.
Vi har igen i år søgt fonde, og vi har modtaget
penge fra Sydbank fonden samt fra FMK´s
Borgerbudget. Desuden har vi fået en
underskudsgaranti fra FMK.
Vi har også været på sponsorjagt, og vi har igen
i år flere af de samme sponsorer med os, som
vi havde sidste år. Det er vi rigtig glade for, for
uden jer og alle de frivillige er denne festdag
ikke mulig.

I år var vi også at finde på Bøgebjergmessen.
Det var en hyggelig dag, hvor vi fik lov til at
fortælle om Fester Aaby. På Bøgebjergmessen
havde man også mulighed for at melde sig ind
som medlem i Foreningen Fester Aaby.
Det koster 100 kr om året pr. person. Det var
dejligt, at folk var så positive overfor initiativet
og fik meldt sig ind.
Man kan stadigvæk nå det endnu, hvis man har
lyst til at være med som medlem.
Send en mail med navn og adresse til vores mail
festeraaby@gmail.com og overfør derefter 100
kr til mobilpay 39270

Indtil videre har vi modtaget sponsorater fra
Ole Billum – Det Rigtige Faaborg
ØH Auto
Svendborg Synshal
Aabo-Ideal
Frost VVS
Tømrermester Kennet Krogh
Max Brugtbiler
Lysbjerg Rooms
Har vi endnu ikke kontaktet dig eller dit firma,
og du ikke vil gå glip af denne mulighed, så tøv
endelig ikke, hvis du eller dit firma har lyst til at
være med til at sponsere denne dejlige dag.
Send blot en mail til festeraaby@gmail.dk

Vi har allerede løftet sløret for et af årets navne,
nemlig konferencieren Harske Hubbi, som hele
dagen vil præsentere alle bands og selv slutte
aftenen af med god musik.
Resten af navnene må I vente lidt med endnu.
Dem holder vi hemmelig, men hold øje med
vores Facebook side Fester Aaby og vores
frivillig side Frivillige Til Fester Aaby, hvis
du har lyst til at være frivillig i dagene optil, på
dagen eller dagene efter.
Vi glæder os til at se jer
Sacha, Sanne og Rikke
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Lokalrådet har fået fuldmagt fra kommunen til
at opføre hytten på grunden derovre.
Billedet er kun for at vise udseendet i trævalg
m.m.
Hytten bliver 6-kantet og 6 m. i diam.
I stedet for røghul i taget vil vi forhandle med
firmaet om sider i hytten.
Lokalrådet afholdt årsmøde den 27. marts, hvor
der var valg til Lokalrådet, alle modtog genvalg,
Lokalrådet konstituerede sig efter mødet
således:
Lokalrådsmedlemmer / konstituering.
Formand: Connie Hede, Vester Aaby
Næstformand: Kirsten Simonsen, Vester Aaby
Sekretær: Halldor Sørensen, Vester Aaby
Kasserer: Hanne Jørgensen Vester Aaby
Menige medlemmer:
Lena Frederiksen, Vester Aaby
Lars Biilmann Vester Aaby
Torben Bentsen Pejrup
Suppleant: Kamilla Bentsen, Pejrup.
Affaldsindsamlingen
Affaldsindsamlingen havde god opbakning,
og der blev indsamlet 16 fulde sække med
affald fra stier og veje bare i Vester Åby og på
strækningen fra blomsterforretningen i Åstrup
og ud til Nab-afkørslen.
Det ville selvfølgelig være sjovere, hvis der ikke
havde været så meget, og man tog sit eget
skrald med sig hjem.
Sct. Hanspladsen.
Der er nu endelig kommet skred i byggesagen
om en bålhytte/madpakkehytte på Sct. Hans
pladsen.
Lokalrådet har i lang tid arbejdet med sagen, men
nye medarbejdere og travlhed i forvaltningen
har rykket sagen.
Vi har ansøgt og fået 50.000 kr. af
landdistriktspuljen, og lavet en forhåndsaftale
med et firma ”Leg Med”, som i deres tilbud har
en statikberegning på deres hytter.
Noget som er et krav fra Faaborg-Midtfyn
kommune, og som andre firmaer vi har haft
kontakt til, tager sig betalt for at få lavet.
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Fynslands egnsmøde.
(Paraplyorganisation for alle lokal-, udviklingsråd
og byforum i Faaborg-Midtfyn kommune)
Medlemmer af lokalrådet deltog i Fynslands
egnsmøde. Her rejste vi spørgsmålet om
Faaborg-Midtfyn kommunes boligstrategi, hvor
alt nybyggeri er orienteret i den nordlige del af
kommunen og i Faaborg.
Vi påpegede, at man i de mindre landsbyer
mangler seniorboliger, idet folk som sælger en
større bolig og ønsker en mindre, er tvunget
ud af et landsbymiljø, som de stadig ønsker at
være en del af.
Flere andre Lokalråd bakkede op om vores
synspunkt, og Fynsland vil tage emnet op i
Faaborg-Midtfyn kommune.

Vi påpegede også, at vi flere steder i lokalsamfundene har tomme byggegrunde, og i vores
tilfælde ønsker vi en kommunal overtagelse, så
vi kan få bebygget dyrlægegrunden.
Vi gjorde opmærksom på, at sidste gang der var
udstykket i Vester Aaby var Skadegårdsparken,
og da byggeaktiviteten gik i gang blev den
bebygget ret hurtigt.
Der er også ledige grunde i Åstrup, som FaaborgMidtfyn kommune ikke annoncerer.
Lokalrådets jubilæum.
Bøgebjerg Lokalråd, Vester Aaby, Aastrup og
Pejrup fejrer 35 års jubilæum den 7. september
2019 fra kl. 14.
Vi vil prøve at få lokale udstillere til at fylde
Abildhuset med deres kreationer.
Vi vil byde på øl, vand, Asti boblevand, chokolade,
kransekage og kaffe på kanden hele dagen og
evt. fællesspisning om aftenen.
Mere udførligt program kommer i næste nr. af
Bøgebladet.

Flag Allé

Sct. Hansaften.
Lokalrådet forventer evt. i samarbejde med
Kragesø Spejderne at afholde Sct. Hansbål på
pladsen derovre. Vi må håbe på, at der ikke er
afbrændingsforbud.
Sidste år nåede vi ikke at få arrangeret bål, fordi
afbrændingsforbuddet først blev ophævet på
selve dagen.
På vegne af Lokalrådet
Connie Hede og Halldor Sørensen

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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Gymnastik

Når dette blad udkommer i midten af maj,
er stort set alle gymnastikkens hold sendt på
velfortjent sommerferie.
Dog er der stadig jumping fitness og powerline
i hallen lidt endnu, hvor der på begge hold
betales fra gang til gang via hjemmesiden:
www.boegebjerg-if.dk
Indoor cycling er også stadig i fuld gang med
fem hold om ugen, men der vil dog være
udvalgte uger i sommerferien, hvor der ikke
cykles. Ved ændringer meldes det ud på
vores facebook gruppe: Bøgebjerg if indoorcycling.
Det er jo stadig Jette Steensen, Ruth Hjerild
Low og undertegnede der svinger pisken til
god og høj musik.
Vi er nu også igennem første sæson med
jumping fitness, og hvilken succes det har
været!
3 hold om ugen har vi haft folk i alle aldre,
som har hoppet løs, nogle i takt og nogle ude
af takt, men det betyder ikke noget, - selv
ude af takt er det hårdt.
Line Rasmussen og Helle Birck Mikkelsen har
haft holdene, og så har Birgitte Grøndahl
været sød til at træde til som afløser, når de
andre har været forhindret.
Der kommer med garanti hold igen efter
sommerferien! Hold øje med gruppen på
facebook eller på hjemmesiden.
Lone Granhøj har igen haft sit yogahold i
skolens gymnastiksal mandag aften, og de
har været mellem 7-10 fra gang til gang.
Ejner Christoffersen har haft sine ”modne”
mænd til herregymnastik ligeledes i skolens
gymnastiksal torsdag aften, og de har
holdt balancen, kondien og ikke mindst
lattermusklerne ved lige de forgangne godt
6 måneder.
Skulle du sidde og tænke at du da godt kunne
tænke dig at indtræde i gymnastikudvalget,
så skal du endelig ikke holde dig tilbage.
Vi sidder kun 2, så vi kunne godt bruge et
par stykker mere. Hvis du skulle have lyst,
så kontakt endelig undertegnede på tlf. nr.
61790076
God sommer til jer alle og vi ses i hallen
omkring 1. september, når holdene starter
op igen.
Mette Gerber
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Vandgymnastik
Nyt tiltag i Bøgebjerg IF undervejs:
Vandgymnastik for 50+
i Svømmehallen i Faaborg
Der er ikke tale om
men udelukkende om
Man behøver ikke at
deltage på holdet.
Vi kan max have 30
hold.

svømmeundervisning,
træning i vand.
kunne svømme for at
kvinder/ mænd på et

Træning i vand har mange fordele, idet
opdriften kan hjælpe med at gøre en
bevægelse lettere, således at belastningen
på led og knogler nedsættes betydeligt.
Gennem øvelser gennemarbejdes kroppens
muskler og led på en blid måde, og der
arbejdes ligeledes med konditionstræning,
udholdenhed og balance.
Vandgymnastik er velegnet for deltagere
med lettere funktionsproblemer pga. slidgigt,
dårlig ryg eller overvægt.
Vores kommende svømmeinstruktør Lone
har ansøgt svømmehallen om tider fra
efterår - jul, vi har fået tildelt
mandag kl. 10-11.
Nærmere oplysninger vil komme i næste
nummer af Bøgebladet.
Kontakt evt. Hanne Borup på tlf. 23471155
hvis du har spørgsmål.

Bøgebjerg
messen
2019
Den 10. marts 2019 blev Bøgebjergmessen
afholdt for 6. gang med 45 udstillere, hvor 18 af
dem var helt nye navne på plakaten i forhold til
Bøgebjergmessen.

Alle de mange kunstnere var godt repræsenteret
med flotte ting, det var muligt at købe/se på
kunsthåndværk lavet af glas, beton, træ, kobber,
ler og filt.

Ligesom sidste år var det også i år Borgmesteren
der kom og åbnede messen.

Tak til udstillerne for de donerede gevinster til
lodtrækningen på indgangsbilletterne.

Blandt nogle af de nye udstillere var:
Grønnegaard Keramik, der havde lavet en
arbejdende stand, hvor Mie drejede sit keramik,
De 2 fotografer var rundt og tage billeder på
messen ud over, at det var muligt at få taget et
personligt foto på deres stand,
Hos Tina Thorsing kunne man få lavet en
kropsanalyse og
Det var også muligt at få talt med 2 af FaaborgMidtfyns politikere, der stiller op for henholdsvis
Socialdemokaterne og De Radikale ved
Folketingsvalget.

Tak for den store opbakning både fra publikum
og
udstillere
samt
alle de frivillige, der
har været med til at
gøre det muligt endnu
engang
at
afholde
Bøgebjergmessen.

Det var i år muligt at smage på fisk fra Færøerne
hos Nordfra.com, Barlebo bød på ost, Vester
Aaby Slagteren bød på diverse pølser og
røgvarer, mens Dagli’ Brugsen havde taget kager
med, endelig var Møllegårdens Vin også klar til
at byde på et glas, ligesom Ioniseret vand stod
klar ved hanen.

Næste Bøgebjergmesse
bliver afholdt søndag
den 15. marts 2020 i
Bøgebjerghallen.
Det er allerede nu
muligt
at
tilmelde
sig til næste års Bøgebjergmesse, send en
mail til albiilmann@gmail.com, med følgende
oplysninger:
Navn / firma
Antal standpladser
a 3x3 meter
Antal borde a 1x2 meter
Ønskes der ført strøm til stand?
Har du spørgsmål,
kontakt Lars Bo Biilmann
på 5214 4867.
På gensyn i 2020
På arbejdsgruppens vegne
Lars Bo Biilmann
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Pejrup Forsamlingshus
Bøgebjergmessen 2019
Igen i år var Pejrup repræsenteret på Bøgebjergmessen med en stand. Vores stand var godt
besøgt, og der var megen god snak ved bordet.
På standen kunne man se, høre og læse om
landsbyen,
foreningen,
området
omkring
Pejrup, ejendomme til salg i Pejrup, lokale
erhvervsdrivende i og omkring landsbyen
samt leje af forsamlingshuset til fester og
arrangementer.
Patchworktræf og håndarbejdscafé
Den 10. marts blev der igen afholdt Patchworktræf
og håndarbejdscafé i Pejrup forsamlingshus.
Initiativet til arrangementet er taget af Annette
Hansen for nogle år siden, og den er nu blevet
en god tradition.
Bankegårdens Patchwork deltog med udvalg af
stoffer fra butikken, og hele 42 damer deltog
denne gang, hvilket var rekord.

Spisning marts
For første gang i nyere tid forsøgte vi os med
en fællesspisning, som tog særligt hensyn til de
travle børnefamilier.
Fredag den 29. marts hyggede ca. 15 børn og 30
voksne med lækker spaghetti og kødsovs, grøn
salat og hjemmebagte kanelsnegle. Stemningen
var helt i top, og mange af de fremmødte, som
var med for første gang, var meget positive,
især pga. den tidlige start kl. 17.30. Så kunne
man stadig nå hjem med børnene i ordentlig tid.
Men ingen havde særlig travlt med at komme
hjem, og da børnene fik godter og Disney Sjov
kørte over skærmen, fandt de voksne roen efter
en travl uge og hyggede sig over et glas rødvin
og en god snak med naboen.
Sankt Hans
Forsamlingshuset holder traditionen tro Sankt
Hans torsdag den 23. juni.
Vi mødes ved forsamlingshuset kl 17.30, hvor
man kan grille sin medbragte bøf eller andet.
Efter hyggelig spisning går vi samlet ned til
bålet på Pejrupvej, hvor vi sender heksen afsted
til Bloksbjerg.
Der er altid midsommersang og båltale, og alle
er meget velkomne! Beboere uden for Pejrup er
meget velkomne ved bålet, hvor man kan købe
øl, vand og kaffe/kage.
Reparation af tag
Pejrup Forsamlingshus står desværre overfor
en øv reparation af taget på tilbygningen, som
indeholder handicaptoilet og indgangsparti/
entré. Der er kommet en utæthed, som har
forårsaget, at der løber vand ind og ned af
væggen, når det regner. Heldigvis har flere af
byens beboere tilbudt deres hjælp, så i løbet
af sommeren vil der blive lagt nyt undertag, så
tilbygningen igen står vandtæt.
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Affaldsindsamling
Søndag den 31. marts var der igen
affaldsindsamling i Pejrup og omegn. 27 børn
og voksne mødte op ved forsamlingshuset, og
de drog i mindre grupper ud på landsbyens veje
for at samle affald i grøfter.
Denne gang blev al affaldet ikke vejet, men hele
10 sække blev der indsamlet. Noget af affaldet
blev dog indsamlet i Katterød.
I år havde Danmarks Naturfredningsforening
fokus på cigaretskod i naturen, så det var frem
med gummihandskerne og de skarpe øjne. Hele
402 skodder blev indsamlet.
Det er dejligt at opleve, at vi er sammen om at
gøre det godt for vores lille landsby!
Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen i Pejrup Landsbyforening og
Forsamlingshus har sammen med beboere i
landsbyen et stort ønske om, at landsbyen
fortsat har arrangementer og aktiviteter, hvor
vi kan mødes.
Huset kan bruges af alle, hvis arrangementet er
åbent.
Forsamlingshuset er samlingspunktet, og
gennem udlejning af huset får vi mulighed for at
bevare vores vigtige samlingssted.
Vi er kommet rigtig godt i gang med 2019. Vi
havde sat os nogle mål for året, bl.a. at vi ville
have 40 nye medlemmer af vores forening i
2019 - det havde vi nået allerede i februar!!

Vi har også sat os for, at vi vil have 25
udlejninger af vores hus i 2019 mod sidste års
16 - på nuværende tidspunkt har vi allerede 20
udlejninger.
Årets første arrangement blev en kæmpe succes
med 80 deltagende, og de efterfølgende har
været succesfulde på hver deres måde. Måske
ikke i antal deltagere, men fordi de har været
nye og anderledes ift., hvad vi plejer og dermed
har tiltrukket nye deltagere.
Også udefra er der interesse for Pejrup
Landsbyforening - det er dejligt, når andre
kan se at vi gør et stort stykke arbejde, både
bestyrelsen og alle de frivillige, for at Pejrup
skal kendes af mange flere.
Du kan altid læse mere om aktiviteter og
udlejning til din fest eller dit arrangement her:
www.pejrup.dk , Facebookgruppen pejrup.dk
og i Pejrup Nyt, som omdeles til landsbyens
beboere og foreningens medlemmer.
På bestyrelsens vegne
Mette Hansen og Kamilla Bentsen
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Foreningen har i det forgangne år haft en
beskadiget rude i en af vore Hjertestartere, som
blev udskiftet. Dyrt!
En anden oplevelse i året var et ”gæstevisit” fra
Hjerteklub Danmark, der gerne ville opsætte en
hjertestarter i området. Episoden er beskrevet i
Bøgebladet august 2018.
Alle valg til bestyrelsen var genvalg, samt to
nyvalg til suppleanter.
Bestyrelsen siger tak for tilliden.
Konstitueringen af bestyrelsen er:
Form: Merete Pedersen
Næstformand: Morten Laursen
Sekretær: Alice Pedersen
Kasserer: Pia Kristensen
Medlem: Anders Hansen
Suppl: Arnt Bill Christensen og Michael Mikkelsen
Hjertestarterforeningen var igen i år på plads
ved Bøgebjergmessen i Bøgebjerghallen.
Det var en god og udbytterig dag med mange
samtaler om Hjertestarterforeningens vigtige
arbejde og formål.
Mange medlemmer brugte dagen til at forny
deres medlemskort for 2019.
Tusind tak for det.
Medlemskabet er den nødvendige ”krumtap” i
foreningens virke, da der er en del udgifter pr.
år til vedligeholdelse, opdatering og forsikring af
hver enkelt Hjertestarter.
Udgiften beløber sig til knap femtende tusind kr.
pr. år.
Hvert et medlems bidrag er af stor vigtighed for
foreningens arbejde.
Uden Jeres store støtte og opbakning var denne
livgivende ydelse ved hjertestop ikke mulig.
Foreningen afholder derfor kursus i Abildhuset
den 16. maj kl. 17.00 – 21.00, med assistance
af Dansk Folkehjælp, som er kursusarrangør.
Efterfølgende er det foreningens håb, at
deltagerne tilmelder sig: Danmark Redder
Liv APP´en, som Førstehjælper, i Region
Syddanmark. I fællesskab kan vi ”løfte alt”.
Foreningen afholdt den 3. april 2019
ordinær generalforsamling i Abildhuset med
pæn tilslutning. Beretningen omtalte bl.a.
ovenstående aktivitet.
Der blev også drøftet mulighederne for at bruge
medlemmernes mail mere aktivt.
Foreningen tænker at sende mails angående
betaling af medlemskontingent, kursus og andre
aktiviteter til medlemmerne.
Hjerterstarterforeningens store ønske er derfor
at få medlemmernes mail adresser!
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Foreningens mål er: at alle borgere i lokalområdet
V. Aaby, Aastrup og Pejrup vil være aktiv med at
yde Førstehjælp og Hjertelungeredning for sine
medmennesker.
Kære borger, der er stort brug for din medvirken
i Hjertestarterforeningen.
Husk at forny dit medlemskab for 2019!
Medlemskontingent for 2019:
100,- kr. for enlige
150,- kr. for par/ husstand
Indbetaling på konto: 0828–0003330001 eller
Mobilpay på tlf. 24271851 til kasserer Pia
Kristensen
Husk: Navn og adresse ved indbetaling af
kontingent.
Oplys venligst jeres mail, så får vi en lettere
kontakt med hinanden.
Tusind tak for jeres opbakning til dette
livreddende arbejde!
På gensyn næste gang
Formand Merete Pedersen
Tlf. 22734904

– Swing og
Rock’n’Roll
John har været med fra Kom og Dans Danmark
Svendborg afdelings start i maj 2015, så han
har 8 sæsoner på (danse)-bagen.
Efter 1. sæson videreførte John sammen med
den nyligt færdiguddannede Inge-Lise Poulsen
instruktørrollerne, og de er rigtig stolte over de
glade Vester Åby danseres engagement.
For et år siden spurgte Line, der gik til Swing
og Rock’n’Roll hos os, Kom og Dans Svendborg,
om vi kunne tænke os at starte en afdeling i
Vester Åby, for hun syntes, det var herligt at
danse, samtidig med at hun fik motion og sved
på panden til dejlig musik.
Sådan et tilbud manglede i hendes lokalsamfund,
og hun ville rigtig gerne dele denne oplevelse
med flere.

Hvis du bliver lige så bidt af dansen som vi, er
der også mulighed for at danse i alle egne af
Danmark.
Kom og Dans Danmarks mange foreninger
ligger spredt over hele landet, og når Odense,
Roskilde, Vejle, Århus eller en af de i alt 26
byer holder dansearrangementer, tager vi gerne
afsted og har en hyggelig og lærerig dag, og
vi lærer hurtigt nye mennesker at kende.

Selvfølgelig sagde vi straks ja, og Line fik
hurtigt sat parterne sammen, og Kom og Dans
Svendborg lavede en aftale med Stig Fabricius
om, at vi måtte leje Bøgebjerghallens cafeteria.

Tirsdag den 20. og den 27. august kl. 19.00
i Bøgebjerghallen har du chancen for gratis at
prøve, om Swing og Rock’n’Roll er noget for dig.
Alle er velkomne som par, og du må også gerne
komme alene, da vi i løbet af træningstimen
jævnligt skifter dansepartner, for at lære de
forskellige måder dansepartnere giver signaler
på.
Du kan læse meget mere om foreningen på
komogdansdanmark/svendborg.dk
Jeg glæder mig til vi ses.
På bestyrelsens vegne
Anette Røen

Tina Jorsal, som er instruktør i Svendborg og
Stenstrup, og var primus motor på opstart af
Kom og Dans Danmarks Svendborg afdeling,
ville gerne bruge af sin erfaring og starte Vester
Åby afdelingen op.
John Sandgård, som lige var færdiguddannet
som instruktør, blev tilknyttet som underviser,
og kunne dermed udbrede sin glæde ved Swing
og Rock’n’Roll.
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Vester Aaby Sogns Folkemindesamling

B1073
Foto fra 1945 - Svendborgvej igennem byen
Tyskerne på vej hjem lige efter 9. maj 1945
Vi havde som sædvanlig vores stande på
Bøgebjergmessen igen i år med en stor interesse
for det udstillede - navnlig klassebilleder fra
1990-erne. Sidste år ønskede vi, at gæsterne
skulle udpege elever på hvert foto. Navnene
havde vi, men ikke hvem der var på hvert foto.
Der blev udfyldt på ca. halvdelen af listerne.
I år tog vi de samme fotos med, og der fik vi
yderligere pladsering på mange flere.
Mange tak til alle, der har bidraget til dette
arbejde både fra i år og også fra sidste år.
Hvis man går ind på adressen arkiv.dk findes
alle de udstillede fotos nu med navne på. Der
kan man let finde sit eget skolefoto og også
andre, som arkivet er ejer af nu.
For år tilbage modtog arkivet mange kopier fra
Grethe og Niels Skade Madsen fra deres egne
fotoalbum med skolebilleder fra 1913 til 1939
med navne på. De havde begge gået i Vester
Aaby skole. Niels havde en god hukommelse og
fortalte dengang, hvem der var på de enkelte
fotos og huskede også, hvor hver enkelt boede i
sognet, så adresserne dengang også kom med.
Disse er også tilsvarende tilgængeligt på
adressen arkiv.dk.
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Så der er muligheder for at finde sit eget
skolefoto, såfremt andre tidligere har foræret
deres skolebillede til arkivet.
Selv om vi har mange, ønsker vi fortsat, hvis
nogen ligger inde med deres egne skolebilleder,
at vi må få en kopi med navne til arkivets
samling.
Da Damas desværre lukker inden så længe, har
vi i Folkemindesamlingen fået mulighed for at
få en rundvisning på fabrikken for foreningens
medlemmer onsdag den 27. juni 2019.
Hold øje med vores hjemmeside for mere info.
Her vil vi oplyse om arrangementet, og hvordan
du tilmelder dig.
På bestyrelsens vegne
Gerda Nielsen
Kasserer og arkivleder

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

HUSK at følge med på

Lokale
hjemmesider:

FACEBOOK
grupper:

www.boegebjerg-if.dk
www.bogebjergskolen.dk

Bøgebjerg IF

www.boegebjerg-lokalraad.dk

Bøgebjergfesten

www.bøjdenfergusonklub.dk

Bøgebjerghallens Cafeteria

https://fjellebroen-sejlklub.dk

Bøjden Ferguson Klub

www.kragesoe.dk

Fjellebroen Sejlklub Junior

www. pejrupforsamlingshus.dk

Krage Sø

www.vesteraabyogaastrupkirker.dk

Onsdagscafe i Dimseriet

www.vesteraaby-vand.dk

Pejrup.dk

www.vester-aaby-sogns-folkemindesamling.dk

Pejrup Forsamlingshus

www.vingerpaaaastrupmoelle.dk

Vester Aaby

www.aastruparkiv.dk

Aastrup en landsby på sydfyn før og nu

24-7sydfyn.dk

Aastrup Folkemindesamling

BØGEBJERG IDRÆTSFORENING
www.boegebjerg-if.dk

Hovedbestyrelsen:
Rikke Bang Sørensen,formand,
Bøgebjergvej 19, Vester Aaby,
61 34 23 78, rb_soerensen@hotmail.com
Morten H Pedersen, næstformand,
Møllehøj 9, Aastrup
60 21 87 50, heidtmann61@gmail.com
Kurt Laier Andersen, kasserer,
Odensevej 62, st.th., Faaborg,
62 61 45 40, kurt.andersen@stofanet.dk
Manuela Pedersen, suppleant,
24 48 61 54
Udvalgsmedlemmer:
Kurt Jensen, badminton,
26 22 69 10, kjpot4@gmail.com
Abdi Mohamed, fodbold,
26 11 55 68, abber87@hotmail.com
Helle Clausen, gymnastik,
51 15 84 79, hecl@fmk.dk
Mette Gerber Jensen, håndbold,
61 79 00 76, mette@gerberjensen.dk
Erik Løfquist, løb,
40 79 08 33, erik@raaqvist.dk
Hanne Borup, senioridræt,
23 47 11 55, hannealf@gmail.com
Jan Villebro, volley og skumtennis
20 85 51 95, villebro@hotmail.dk

Bøgebladet Udgives af Bøgebjerg Idrætsforening
Trykkeri
EP Grafisk

Bøgebladet:
Deadline
Udkommer
31.07.2019 Medio August 2019
23.10.2019 Medio November 2019
		

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

Kontakt
Annette Biilmann, ansvarshavende, sponsorater
Skadegårdsparken 11, Vester Aaby
20 12 46 67, albiilmann@gmail.com
Janni Jensen, OK kontakt
23 38 91 25, jannihedvig@hotmail.com
Indlæg i bladet kræver medlemskab af foreningen,
er du ikke allerede er aktivt medlem, kan du blive
passivt medlem, kontakt Annette Biilmann.
INFO-skærmene: Skolen, Børnehaven, Brugsen
Thomas Gerber, thomas@gerberjensen.dk
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KALENDERSIDEN
Maj
17.05.2019 kl. 17.30 / 18.45
Fodbold U13 piger / Herre senior
Hjemmekampe
25.-26.05.2019
”Sov Ude” v/Spejderhytten
Krage Sø FamilieSpejd
26.05.2019 kl. 13.30
Historisk tur til Nakkebølle Fjord
Aastrup Folkemindesamling
27.05.2019
Stig Rossen koncert i Vissenbjerg
Pensionistforeningen
29.05.2019 kl. 19.00
Lokalrådsmøde
Abildhuset, Præstegårdsvej 12

Juni
01.06.2019 kl. 10-12
V. Aaby Folkemindesamling
Præstegårdsvej 12
01.06.2019 kl. 11.00 / 15.00
Fodbold U13 piger / Herre senior
Hjemmekamp
05.06.2019 kl. 14.30
Grundlovsmøde
Præstegårdshaven
06.06.2019 kl. 19 - 22
Aastrup Folkemindesamling
Præstegårdsvej 12

21.06.2019 kl. 18.30
Fodbold Herre senior
Hjemmekamp

Bøgebjerg Idrætsforening:

23.06.2019 kl. 14.00
Fodbold U13 Piger
Hjemmekamp

Badminton (maj + juni)
Mandag kl. 19-21
Bøgebjerghallen

23.06.2019 kl. 17.30
Sct. Hans
Pejrup Forsamlingshus

Beach Volley (-juli)
Tirsdag kl. 16.30-17.30 - Kids
Tirsdag kl. 18-21
Beachbanerne bag skole/hal

23.06.2019
Sct. Hansbål
Sct. Hans Pladsen, Vester Aaby
24.06.2019
Udflugt til Christiania
Pensionistforeningen
26.06.2019 kl. 19.00
Lokalrådsmøde
Abildhuset, Præstegårdsvej 12
27.06.2019
Rundvisning på Damas
Vester Aaby Folkemindesamling

Fast hver uge:

Fodbold (-juli)
Mandag og onsdag kl. 17-18
U8/9 Drenge og Piger
Mandag og onsdag kl. 17-18.30
U13 Drenge og U13 Piger
Tirsdag og Torsdag kl. 18-20
Herre Senior
Banerne v/Bøgebjerghallen
Jumping (-juli)
Mandag og onsdag kl. 17-18
Løb (-juli)
Mandag og onsdag kl. 17.00
Mødested v/Bøgebjerghallen

Juli

Muskeltræning (maj+juni)
Torsdag kl. 18-19
Bøgebjerghallen

August

Spinning (-juli)
Mandag, onsdag og fredag kl. 8-9
Mandag og torsdag kl. 19-20
Tjek tider på halbooking
Bøgebjerghallen

01.08.2019
Håndbold Sæsonstart
Tjek hjemmesiden
09.08.2019
Første skoledag
Bøgebjergskolen

10.06.2019 kl. 14.00
Friluftsgudstjeneste
Stranden ved Nakkebølle
Sanatorium

20.08.2019 kl. 19.00
Kom og dans – Gratis prøvetime
Bøgebjerghallen

15.06.2019
Loppemarked
Dagli´Brugsen Vester Aaby

23.08.2019
70 års fødselsdag i hallen
Pensionistforeningen

15.06.2019
Sommerafslutning
Krage Sø FamilieSpejd

27.08.2019 kl. 19.00
Kom og dans – Gratis prøvetime
Bøgebjerghallen

18.06.2019 kl. 18.00
Fodbold U13 drenge
Hjemmekamp

28.08.2019 kl. 19.00
Lokalrådsmøde
Abildhuset, Præstegårdsvej 12

20.06.2019 kl. 17.00
Sommerfest
Bøgebjergskolen

31.08.2019
Fester Aaby
Plænen bag Bøgebjergskolen

Pensionistforeningen:
Banko
Onsdag kl. 19
Bøgebjerghallen
Cykeltur
Onsdag kl. 9.30
Mødested Strandvejen 17
Gåtur
Onsdag kl. 9.30
Mødested Abildhuset
Krolf v/Abildhuset
Tirsdag og torsdag kl. 14
Søndag kl. 10

Sejllads (-juli)
Onsdag kl. 17.30-19.30
Fjellebroen Sejlklub

