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Bøgebjerg Idrætsforening
Så er efteråret over os, og bladene falder af
træerne. Så er det godt, at vi kan gå indendørs
i hallen, når vi skal dyrke motion.

Så kom i hallen og oplev glæden ved motion,
samvær og oplev nye og gamle venskaber
blomstre.

Men hvorfor skal vi dyrke motion, og hvad er
motion egentlig? Hvad er det godt for?
Vi ved det nok alle, men tænker ikke så meget
over det til hverdag.

I Bøgebjerg IF er der mange forskellige
idrætsgrene, som du kan se inden i bladet.

Man kan altid diskutere, hvad motion er.
Er det at gå eller cykle på arbejde, tage trappen
i stede for elevatoren på jobbet, eller er det
organiseret holdidræt eller en Ironman?
En ting er i hvert fald sikkert: Bevægelse er
nødvendig, for at vi kan eksistere.
Men hvorfor skal vi dyrke motion?
Det skal vi bl.a. for at holde vores muskelmasse
ved lige.
Vi skal bruge musklerne til at holde os oprejst,
til at bevæge os med, til at trække vejret med.
Og endelig må vi ikke glemme, at hjertet også
er en muskel.
Inaktivitet betyder altså, at vores muskelstyrke,
kondition og knoglemasse bliver mindre, og
vores ledbrusk og ledbånd bliver svagere.
Det eneste, der ikke ændres så meget på, er
vores appetit 😊
Men er det det eneste, vi får ud af at dyrke
motion? Bestemt ikke!
Motionen er med til at knytte nye venskaber, pleje
de gamle venskaber og bringe lattermusklerne
i spil.
Det er med til at pleje de sociale relationer, der
kommer, når man dyrker motion.
Som Peter Plys ville sige det:
”Venskab er den bedste gave du kan få.“

Men måske du tænker, når du har læst bladet
igennem, der er ikke noget af det Bøgebjerg If
tilbyder, der tiltaler mig.
Men hvis det er tilfældet, så vil vi rigtig gerne
vide det. Måske vi kan hjælpe et nyt hold på vej
i samarbejde med jeres ideer. Sig endeligt til.
Et af vores seneste tiltag er ”Sund for livet”, som
stille og roligt er kommet godt i gang.
”Sund for livet” er et hold, hvor vi har fokus
på motion og kost. Det er spændende at følge
udviklingen hos deltagerne.
Så hvis du har fortrudt, at du ikke nåede med på
dette hold, så fortvivl ikke.
Meld dig gerne til holdet, som starter i 2020.
Du/I kan tilmelde jer ved at sende en mail til
Rikke Sørensen rb_soerensen@hotmail.com
Vi glæder os til at se jer til motion i Bøgebjerg
Hallen
Igen i år vil Bøgebjerg IF invitere medlemmerne
til den årlige julekomsammen. Det bliver i
år den 2. december. Nærmere info omkring
arrangementet kan findes på Bøgebjerg IF’s
hjemmeside eller infoskærmene, når tiden
nærmer sig.
På gensyn
Rikke Sørensen
Formand for Bøgebjerg IF
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Bøgebjerg IF volley
Træningstider:
Tirsdage 18-20 voksne (med træner)
Fredage 17-18 børn (med træner)
Fredage 17-19 voksne (uden træner)
Kom og prøv en gang eller to gratis
Alle er velkomne også begyndere
Vi træner i Bøgebjerghallen

Bordtennis

LØB

Vi har i øjeblikket ingen, der spiller
bordtennis i Bøgebjerg IF, men det betyder
ikke, at det ikke kan begynde igen.

Så kom efteråret og mørket, hvilket betyder
at løbeafdelingen officielt er gået i vinterhi.
Uofficielt løbes der dog stadig. Nogle mødes
i Faaborg en aften om ugen og løber der,
andre mødes i dagtimerne og løber i V. Åby
og omegn.

Vi har et par bordtennisborde, som gerne
vil bruges, så hvis du har lyst til at spille,
så kontakt Helle på hecl@fmk.dk eller
51158479, så ser vi, om ikke vi kan finde
en ledig tid i hallen.

Som altid sluttede vi sæsonen af med et
hyggeligt årsmøde, hvor der sædvanen tro
var et godt fremmøde.
God vinter til alle, både tidligere, nuværende
og kommende løbere - og alle andre!
Pas på derude på de mørke veje og husk
reflekserne.
Mange hilsner fra
Løbeafdelingen
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Bøgebjerghallens Bestyrelse
Siden sidst…

Der bliver arbejdet med at skaffe byggetilladelse
til det nye depot, og i skrivende stund er
projektet i høring hos naboerne til hallen.

Bestyrelsen mangler stadig lidt penge for at
nå i mål, men dette bliver der også arbejdet
hårdt på.

Projektet er gået til Skovgårdens jord og beton,
som havde den billigste pris af de tilbud, der
kom ind.

Hvis alt går efter planen, kan projektet starte
i begyndelsen af det nye år.
Formand: Michal Bang Sørensen
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Håndbold
I håndboldafdelingen må vi atter engang
konstatere, som naturvidenskabsmanden Isaak
Newton: ”Whats goes up must come down”,
skønt her ikke er tale om tyngdekraften, men
blot om håndboldinteressen i lokalområdet.
Efter en stærk periode med både børnehold i
flere årgange, og to hold i serie 2 og 4 på herreog damesiden, er vi indskrænket lidt efter lidt.
Nu er vi nede på to hold. Et damehold og et
herrehold begge tilmeldt i serie 4.
Begge hold er kommet tøvende fra start:
Herrerne med ærgerlige et-måls nederlag i to
kampe. Damerne lagde ud med at tabe 7-15,
herefter gjorde vi herrerne kunsten efter, men
vandt den 3. kamp med et enkelt mål.
Damerne træner forsat både tirsdag fra kl. 20.00
og torsdag fra kl. 19.15, dog er fremmødet især
om tirsdagene noget ustabilt - så vi vil stadig
gerne være flere.
Heldigvis har vi allerede fået tilgang af nye
spillere, rygtet siger én mere er på vej- og
nogle af vore mange målmænd har skiftet den
gule trøje ud med en rød - det viser en stor
fleksibilitet og holdånd, som vi er taknemmelige
for!
Herrerne kan komme efter behag og træne med
- det virker som en fin nyskabelse, som flere
herrespillere godt kunne benytte sig af. (Bare
spørg jeres målmand!).

6

Man kan undre sig over de store udsving i
interessen for håndbolden.
Når man, som jeg, har været med i mange år,
kan man se, at der er tale om perioder af 3-4 år
- og det gælder ikke kun i vores klub, men også
i naboklubberne - hvad er årsagen?
Små børneårgange, en skole som stopper efter
6. klasse og trænermangel kan forklare frafaldet
på børne- siden i vores tilfælde.
I de små klubber er man generelt ekstremt
sårbare overfor skader, og på damesiden dertil
barsler.
De
unge
spillere
skal
efter
endt
ungdomsuddannelse ofte til de større byer for
at studere, og det er de færreste, der fx tager
hjem fra Odense hver uge for at træne og spille
seriehåndbold i weekenden.
Endelig gælder det for alle hold, at der skal være
ro om trænersituationen i god tid før sæsonstart turbulens omkring dette kan medføre spillerflugt
eller indstilling af håndboldkarrieren.
På damesiden måtte vi, efter flere succesfulde
sæsoner med Stig Fabricius som træner, lave
en feberredning med Mette Gerber Jensen og
undertegnede som trænerteam, en løsning som
damerne har taget utroligt pænt imod.
Tak for det.
Jannie Wilsted

Gymnastik
Nyt fra gymnastikafdelingen.....
I gamle dage var det jo typisk sådan, at
gymnastiksæsonen var fra efteråret og frem til
påske - sådan er det ikke helt længere, da flere
hold kører hele året rundt.
Men
alligevel.....velkommen
til
sæsonen
2019/20 hvor vi tilbyder:
- Spinning. Der er hold mandag, onsdag
og fredag morgen, og mandag, torsdag aften.
Tidspunkterne skifter lidt, så her er det en god
ide at holde øje med hjemmesiden, hvor man
også tilmelder sig.
- Yoga som kører hver mandag kl. 18.30 - 20.00
i skolens gymnastiksal.
Vi vil rigtig gerne have flere med på dette hold.
Så hvis du tænker, at det måske kunne være
noget for dig, så mød endelig op og prøv det et
par gange.
Du får livsglæde, mere energi og ro på
tankemylderet.
Du lærer dit frie åndedrag at kende gennem
yoga og meget mere end det.
Alle kan være med, så sid ikke og tænk: ”det
kan jeg nok ikke finde ud af”
Hvis du har spørgsmål til holdet, må du rigtig
gerne kontakte Lone på 24262860 for mere
information
- Jumping Fitness.
Sidste weekend i oktober var Birgitte på
uddannelse som jumping instruktør - stort
tillykke herfra med uddannelsen.

Det betyder at der fremover vil blive tilbudt flere
hold, så hold øje med hjemmesiden om hvornår
vi hopper.
Her vil der være både de faste hold, men også
ekstrahold som der ind i mellem bliver oprettet.
Det er også på hjemmesiden man tilmelder sig.
- Herregymnastik for mænd i alle aldre. Det er
torsdag kl. 19.30-21.00 i skolens gymnastiksal.
- Muskeltræning i hallen hver torsdag kl.
18.15-19.15.
Dette hold er for alle der gerne vil træne deres
styrke og få den helt rigtige kropsholdning.
Eneste krav for at være med på et hold i
gymnastikafdelingen er, at man vil træne på sit
eget niveau og at man vil have det sjovt :-)
Husk de første tre gange er gratis.
Alle kan være med - unge & ældre, tykke &
tynde, høje & lave, nybegynder & øvede.
Trænerne er super gode til at tage sig af den
enkelte og hjælpe med de udfordringer, der kan
være.
Og de andre deltagere på holdet er rigtig gode
til at skabe en fantastisk stemning.
Hvis du har spørgsmål til et af holdene, så
kontakt Helle på hecl@fmk.dk eller 51158479.
Mange hilsner fra
Gymnastikafdelingen
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Badminton
Sæsonen 2019/2020 er godt i gang med mange
friske og aktive spillere, men vi har stadig ledige
pladser, så kontakt os, hvis du har lyst til at
spille badminton.
Kurt (tlf. 26 22 69 10 - kjpot4@gmail.com) eller
Susanne (tlf. 30 54 13 16 - susannesj1@gmail.
com)
Vores træningstider er:
Mandage
Kl. 18.30–19.30 Motionister
Kl. 19.30–20.30 Motionister
Kl. 20.30–22.00 Turneringsspillere og U15 – U19
Tirsda ge
Kl. 10.00–11.00 Motionister og seniorer
Onsdage
Kl. 19.00–20.00 Motionister
Kl. 20.00–22.00 Træning for alle fra U15 og op
(motionister og turneringsspillere)

Vores 2 turneringshold har planlagt
følgende hjemmekampe:
40+
Onsdag 13. november kl. 20 - Højby S&G 1
Onsdag 5. februar kl. 20 - Ullerslev Langtved 2
Onsdag 26. februar kl. 20.05 Fyn FGH 2
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag

60+
6. november kl. 20 - Fyn FGH 1
8. januar kl. 20 - Ullerslev Langtved 1
29. januar kl. 20 - Skt. Klemens 1
4. marts kl. 20 - Næsby 1

Tilskuere til vores kampe er velkomne i hallen.


Sportslig hilsen fra badmintonafdelingen
Kurt og Susanne
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Billedet er fra motionstimen mandag den 28. oktober
kl. 19.30-20.30.

Har du problemer
med balancen?
Jo ældre vi bliver, jo ringere bliver hjernens
samspil med de forskellige systemer, der
hjælper os med at holde balancen.
Bl.a. bliver vores sanser dårligere, vi får
ringere afstandsbedømmelse, og muskler
og knogler svækkes.
Vedligeholder du din fysiske styrke, bl.a.
ved at træne din balanceevne, er du
imidlertid sikret et godt stykke hen ad
vejen.
Ud over at opnå en større stabilitet og en
bedre holdning, nedsætter du samtidig
risikoen for skader og overbelastning.
Det er heldigvis aldrig for sent at komme
i gang!
Har du svært ved at komme i gang hjemme
på stuegulvet, så mød op i Bøgebjerghallen
på
Mix Senior holdet hver torsdag kl. 9 –
10.30,
hvor Flemming og undertegnede står klar
til at hjælpe dig.
Formand for Senioridræt
Hanne Borup tlf. 23 47 11 55

Uddannelse af vores trænere

Hvordan uddanner vi vores trænere i Bøgebjerg
Idrætsforening.
Der er mange måder at gøre dette på.
Der findes et hav af kurser, og til tider kan det
være en jungle at finde rundt i.
Vores trænere er heldigvis meget bevidste om,
hvad de kunne tænke sig, og hvilke kurser, der
kan gavne vores idrætsudøvere og klub som
helhed.
Men én ting som vi i bestyrelsen synes er vigtigt
for vores trænere er, at de alle kan yde hjælp,
hvis uheldet skulle være ude, og et medlem, en
modstander eller bare en forbipasserende skulle
få hjertestop.
Derfor havde vi i starten af september besøg af
Christina Pedersen, som er hjertestopinstruktør
på Svendborg Sygehus.
Hun havde medbragt dukker og masker, så alle
trænere havde mulighed for at prøve at yde
hjertemassage.
Hun havde også medbragt et måleinstrument,
så man kunne fornemme, hvor hårdt man skulle
trykke, og om man gjorde det i rette tempo.

Det kan være svært, men alle fik hurtigt fat i
rytmen. Et lille trick som vi fik med, er at bruge
rytmen fra sangen staying alive.
Men det aller vigtigste vi alle fik med denne
aften var: Det er bedre at gøre noget, frem for
ikke at gøre noget.
Situationen kan ikke være værre end et
hjertestop.
Her er lidt billeder fra aftenen.
Tak til Christina fordi hun ville bruge sin tid på os,
og tak til alle de trænere, der havde mulighed
for at møde op.
Vi håber, vi får muligheden for at gentage denne
aften.
Hvis du kender én eller selv er uddannet
fysioterapeut og har lyst til at undervise vores
trænere i idrætsskader og idrætsskadesbehandling, vil vi meget gerne høre fra dig.
Skriv til formand Rikke Sørensen på mail:
rb_soerensen@hotmail.com
På bestyrelsens vegne
Rikke Sørensen
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Stor tak for støtten i 2019 til vore sponsorer
Vi glæder os til fortsat godt samarbejde i 2020

11

Kommuneplanen:
På et møde ang. Kommuneplanen (fremtidig
udvikling af kommunen) med politikere og
embedsmænd
deltog
repræsentanter
for
Bøgebjerg Lokalråd, og her blev der talt om
byggegrunde.
Kommunen satser helhjertet på udvikling i Nr.
Lyndelse og området deroppe, og i Vester Åby
bliver folk henvist nordpå. Det ankede vi over!
Vi blev sendt hen til en embedsmand, som
kunne fortælle, at der er 5 hektar!!!
Det viser sig, at det både er bebyggede og
ubebyggede grunde.
Vi talte om, at erhvervsgrundene på Rolighedsvej
kunne ændre status fra rene erhverv til blandet
erhverv. Vi har ikke hørt noget endnu.

Badebroen i Nab
Som det er mange bekendt, er badebroen taget
op.
Det kneb lidt med hjælpere, men vi håber på
mindst 3 – 4 hjælpere til foråret.
Vi skal nok melde ud, så snart vi kender datoen.
Vi samarbejder med folkene i de ældste
sommerhuse helt nede ved stranden, og har
stor udbytte af det.
Sct. Hans pladsen - Madpakkehus
Vi arbejder stadig med at få godkendt en
byggetilladelse til et madpakkehus på Sct.
Hanspladsen.
Selv om pladsen er § 8 miljøgodkendt i forbindelse
med, at det er en tidligere deponiplads, er der
utrolig mange problemer.
Det viser sig, at pladsen hører under
Lysbjergparkens lokalplan, og hytten skal
beklædes med røde teglsten - ) Det har de dog
lovet en dispensation for, hvorimod den halve
kubikmeter jord endelig ser ud til at kunne
gendeponeres. Det bliver Per Hansen, som har
været involveret i alt det øvrige, som kommer til
at stå for det.
Foreløbig er projektet sendt i en 4 ugers høring
hos regionen og Domea. Vi afventer.

Nyt inventar i Abildhuset
Vi har før nævnt Veluxfonden, som velvillig
sponsorerede 20.000 kr. til nyt inventar i
Abildhuset.

Vi putter lige et par billeder på, begge taget af
Jørgen Gundertofte, 24-7sydfyn.dk.

Billede af forslag til madpakkehus
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Borgerhenvendelser
Lokalrådet har været kontaktet af borgere flere
steder i området.
For længe siden blev vi kontaktet ang. uhæmmet
tilgroning med skræpper i forbindelse med
overfladebassinet i Vester Åby.
Vi kontaktede kommunen, som henviste til FFV.
Her lovede de at tage sig af problemet, men
desværre har vi siden fået at vide, at intet er
sket. Vi tager fat på det igen til foråret, når de
nye planter vokser op.
Det har også drejet sig om de to ubebyggede
grunde på Møllehøj.
Her stod bjørneklo, tidsler og brændenælder
frodigt gennem sommeren, og i efteråret stod
der en tåge af tidselfrø ind i en særdeles velplejet
nabohave.
Desuden var bevoksningen ved Åstrup gadekær
med brombærranker vokset ud over fortovet til
stor gene for gående.
Det viste sig at være to afdelinger, men begge
lovede at gøre noget ved problemet.
Kun gadekæret blev plejet i tide. Det er ikke
tilfredsstillende.
Åstrup gamle mejeri
Lokalrådet har været inddraget i et projekt
omkring det gamle mejeri i Åstrup.
Der bliver udbudt en entreprise om nedrivning
og oprensning af grunden.
Den vil herefter blive udbudt til salg til naboerne
på Svendborgvej, som vi har haft kontakt med.
Begge er interesserede.

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)

På vegne Lokalrådet
Connie Hede og Halldor Sørensen
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Goddag alle.
Jeg har et par gange annonceret her i bladet
angående Hypnose og Healing.
Du spørger måske, hvordan noget sådant
overhovedet kan hjælpe dig eller andre?
Jeg ved, der er mange uafklarede spørgsmål og
misforståelser angående disse begreber, hvorfor
jeg vil prøve at forklare nogle fakta.

Vi har alle vor rygsæk proppet fuld med
erfaringer, noget kalder vi godt, andet dårligt.
Vi har også en viden, som end ikke er erfaret
endnu. Det kan vi kalde teori. Det erfarede er
praktikken.
Vi består alle af tre dele, sind, krop og ånd.
Sindet rummer vore tanker, på celleplan.
kroppen rummer vore organer, som hver især
hovedsageligt består af byggestenene, vore
celler.
Den åndelige del (om vi tror eller ej) er placeret
mellem vore celler. Der er jo ingenting, siger
mange! Ingenting eksisterer ikke, siger jeg.
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Jeg har gennem mere end 22 år praktiseret
Healing. For 18 år siden blev jeg initieret Mester
i den traditionelle Reiki linje.
Gennem mange behandlinger af klienter,
initieringer af elever, har jeg høstet erfaringer,
som tilsammen har overbevist mig om
eksistensen af sjælen som et fakta.
Jeg har siddet ved døende, som på hver deres
måde, har tilkendegivet deres følelse af tryghed
ved daglige behandlinger, en tryghed som har
lettet deres vej til en anden eksistens.
Gud var ikke længere en luftig forestilling, men
var nu et fakta.
Dette gav tryghed i forhold til det ufravigelige,
ja i nogle tilfælde endda en længsel.
Via Hypnosen, kan underbevidstheden, vore
tankerækker bearbejdes. Dette gøres bedst ved
meget grundige forberedelser.
Vi er alle forskellige, med hver vore erfaringer i
ballasten.
Uden en grundig indsigt i den enkeltes
problematikker, kan jeg ikke opnå et
tilfredsstillende resultat til glæde for klienten.
Derved kan klienter blive, og forblive røgfrie,
opnå større selvværd, blive eksamensnerverne
kvit, ja listen er lang. Jeg kan hjælpe dig til
en FULDSTÆNDIG røgfrihed, hvilket også
indebærer frihed omkring evt. tyggegummi og
andre substitutter.
Sluttelig vil jeg tilbyde klubber – foreninger
og andre sammenslutninger i jeres område
at komme til jeres arrangement og afholde et
mindre foredrag med evt. prøver på mine evner.
Blot ring eller mail.
Johannes Blond

”Hold Hjernen Frisk”
”Hold Hjernen Frisk” var et pilotprojekt i 20172018, som var støttet af Nordea-fonden.
Der blev oprettet 3 forskellige spor på
landsplan:
 Naturtræning,
 SMART Training
 Bibliotekshold
Man ville undersøge, hvor stor effekt
hjernetræning havde samtidig med fysisk
aktivitet.
I projektet deltog 1073 seniorer i alderen 6075 år
Bøgebjerg IF deltog i pilotprojektet med
et hold på 20 personer i SMART Training.
Alle involverede seniorer på de 3 spor
besvarede
online
spørgeskemaer
og
gennemførte en fysisk test ved start og
slutning af forløbene.
København´s Universitet, som tog sig
af alt det indsamlede materiale, har
efterfølgende konkluderet, at træning
af hjernen samtidig med fysisk aktivitet
har en gavnlig indflydelse på balance,
koordination og kondition.
Forskningen viser, at fysisk aktivitet,
mental stimulering og socialt samvær er
vigtige elementer for at holde hjernen
frisk.

Derfor starter et nyt ”Hold Hjernen Frisk”,
som også denne gang er støttet af Nordeafonden.
Denne gang vil man omsætte den
forskningsbaserede viden om at holde
hjernen frisk hele livet til konkrete aktiviteter
og udbrede den eksisterende viden.
Målet er, at flere seniorer kan leve et aktivt
liv i længere tid.
Projektet, som vil køre 2019-2021, vil skabe
4 forskellige typer aktiviteter på landsplan,
som indeholder både fysiske, mentale og
sociale elementer:
1.

SMART Training

2.

Naturtræning for seniorer

3.

Kultur i bevægelse – bevægelse i
kulturen (bibliotek)

4.

Dans, sang og musik

Man forventer, at mindst 10.000 seniorer over
de næste tre år skal deltage i aktiviteterne.
Jeg håber meget, at vi i Bøgebjerg IF kan
tilbyde en eller to af aktiviteterne i det nye år.
Hanne Borup
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I år starter Pejrup Landsbyforening og
Forsamlingshus en ny tradition.
Der er et Landsbyjulemarked.
Måske er det aldrig set før med et
”landsbyjulemarked”, men idéen er, at alle
i landsbyen gratis har fået en stand på
julemarkedet, hvor de kan sælge ting.
Til gengæld skal en valgfri procentdel af salget
doneres til foreningen.
Vi laver julemarked som i gamle dage, fordi vi
gerne vil lave noget sammen, og fordi vi gerne
vil vise, hvad vi i Pejrup kan sammen.

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
Kamilla Bentsen og Mette Hansen

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 beboere i landsbyen,
hvis arrangementet er åbent.
Forsamlingshuset er samlingspunktet, og
gennem udlejning af huset får vi mulighed for at
bevare vores vigtige samlingssted.
Når du lejer vores hus til din fest, er du med til
at holde liv i vores Landsby.
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Aastrup Folkemindesamling

Den 5. september startede vi i arkivet efter en
dejlig lang sommerferie.
Vi er lige nu i gang med at scanne billedalbums fra
Karen og Anton (skipper) Jørgensen, Nab, som
venligst er udlånt af sønnen Benny Jørgensen.
Husk!
Ligger I inde med billeder eller andet, som kan
have interesse for jeres efterkommere eller
andre, så kom forbi og lad os tage kopier, så
tingene ikke går tabt.
Er der en eller flere som har timer tilovers i
hverdagen i ny og næ til lidt frivilligt arbejde,
så skal I endelig melde Jer. Vi har det hyggeligt!
Stavn
Årets udgave af Stavn udkommer den 14.
november.
En rigtig god gaveide.
I år bidrager Aastrup med en historie om
tidligere sognerådsformand Louis Hjorth, fortalt
og skrevet af sønnen Leo Hjorth.
I Aastrup arkiv står Louis Hjorths gamle
arkivskab fra sognerådet.
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Umiddelbart efter udgivelsen kommer vi rundt
og sælger.
Vi håber at blive taget godt imod, og at I har lyst
til at støtte op om arkivet.
I de lyse måneder har vi arbejdet i arkivet om
aftenen, men nu hvor haver og marker er ved
at være gjort klar til den kommende vinter, vil
vi igen have åbent hver torsdag fra kl. 13.30 til
kl. 16.30.
I er som altid velkomne til at kikke forbi, der er
kaffe på kanden;
Første arbejdsdag og åbent arkiv i 2020 er
den 9. januar
Generalforsamling tirsdag den 3. marts
2020 kl. 19.30 i Aastrup Forsamlingshus
Arkivet er vært ved det efterfølgende kaffebord.
Følg os på vores
Hjemmeside: aastruparkiv.dk
Facebook: Aastrup Folkemindesamling
Skriv til os på: aastruparkiv@gmail.com
For Aastrup Folkemindesamling
Lena Pedersen

KIRKE
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AASTRUP KIRKE

Spurven sidder stum bag kvist;
såmænd om ej det fyger!
Kålgårdspilen piber trist
for nordenblæstens byger.
Lul - lul! rokken går
støt i moders stue,
og jo mere vinden slår,
des mer´ får arnen lue.

Salmesangsaften

Ny kirketjener

Pixibøger

- Læs mere inde i bladet

Glædelig Jul og Godt Nytår!

Koncert

Arrangementer i kirken i december
1. søndag i advent
1. søndag i advent falder i år 1. december, hvor traditionen påbyder at byens juletræ skal tændes. Det skal naturligvis varetages
på behørig vis. Vi kombinerer således de to begivenheder og indleder med en gudstjeneste i Vester Aaby kirke kl. 14.00.
Her bliver der tale om en såkaldt familiegudstjeneste med et særligt fokus på de yngste. Det betyder, at prædikestolen må
holde fridag og at prædikenen erstattes med en fortælling i børnehøjde. Gudstjenesten varer ca. 45 minutter og derefter går
vi til P-pladsen overfor kirken, hvor juletræet skal tændes. Naturligvis vil dette traditionen tro foregå ved fælles nedtælling.
Efterfølgende går vi til konfirmandstuen, hvor der vil blive serveret æbleskiver og lidt varmt til halsen.
2. søndag i advent
Den 8. december kl. 19.00 kommer Horne Mandskor og giver koncert
i Vester Aaby kirke. Koret blev oprindelig startet i 1845, fordi nogle
indflydelsesrige personer i området følte, at det stod skralt til med borger
og bondestandens ”Sands for smuk Sang og nogenlunde Færdighed i
smagfuld Udførelse af flerstemmige Sange”. Dette har virkeligt ændret
sig siden, og koret er kendt langt udenfor Fyns grænser. Koncerten vil
afgjort være en fin lejlighed til, at vi får sunget julen ind og at den rigtige
julestemning derefter kan indfinde sig.
3. søndag i advent
Peter Hellesøe og Kåre Linnebjerg har de sidste fire år spillet sammen i bandet ‘Birds on the wire’, som spiller og fortolker musik
fra Leonard Cohens poetiske sangunivers. Den 15. december kl. 19.00 kan man opleve dem som duo i Aastrup Kirke, hvor de
vil spille julen ind med en blanding af julemusik, viser, improvisationer og måske endda en jule-rock’n’roll. Peter medbringer
både tenor- og sopransaxofon, og Kåre spiller klaver og synger. Undervejs vil kirkens orgel også få lov til at lege med - et orgel
Kåre kender særdeles godt, da han igennem mange år har været organistvikar i Aastrup og Vester Aaby kirker. Til dagligt er
Kåre lærer på Faaborgegnens Efterskole i Horne. Peter er diplomuddannet rytmisk musiker og musikpædagog fra Det Fynske
Musikkonservatorium i 2004, og han underviser i dag på Syddansk Musikkonservatorium i lydteknik.

Vi har fået ny kirketjener!

Pixibøger

Hun hedder Ida Karottki og bor i vores
lokalområde, tæt på Fjællebroen. Som hun
selv siger: ”Jeg bor på en bakketop med den
mest vidunderlige udsigt, og vi kan se til
både Aastrup og V. Aaby kirker”.
Ida er 65 år gammel og har to sønner,
der tilsammen har givet hende 6 skønne
børnebørn. Hun er gift med Peter, og de
bor på et lille landsted, hvor de sammen forsøger at være
selvforsynende med økologisk lammekød og grøntsager.
”Jeg er virkelig glad for at have fået arbejdet som kirketjener.
Jeg blev ansat midt i september og kan allerede nu mærke, at
jobbet giver mig rigtig meget.
Mødet med alle jer der kommer i kirken og gode kollegaer gør
arbejdet sjovt og levende. Jeg ser frem til mange gode år som
kirketjener sammen med jer” lyder det fra Ida.

Mange vil sikkert kende pixibøger. Små billedbøger med
historier om Rasmus Klump og alle de andre. Måske har man
en kasse stående på loftet, måske er de slidt i stykker. Måske
er de lige netop i brug – til børn eller børnebørn.
Men begrebet pixibog har bredt sig vidt ud som betegnelse
for en bog, der forsøger at gengive et stort emne i en mere
overskuelig og tilgængelig form.
Derfor har folkekirken nu
udgivet 4 pixibøger:
”Dåben kort fortalt”,
”Nadveren kort fortalt”,
”Gudstjenesten” og
”Hvem bestemmer?”
Lad det være sagt straks: De
egner sig ikke til oplæsning
for børn og børnebørn, og
det er naturligvis heller ikke meningen. Meningen er, at man
skal få en ide om, hvad 3 faggrupper er nået frem til efter års
arbejde. Nu er det meningen at vi, præster og menighed skal
fortsætte diskussionerne:
Skal der laves om på ritualerne for dåb og nadver? Er sproget
tidssvarende eller forældet” Det er blot nogle af de spørgsmål,
der rejses. Og hvem skal bestemme, hvornår noget skal laves
om. Skal det gøres centralt, så alt er forholdsvis ens over hele
landet, eller skal der være mere plads til lokal frihed?
Sådan kunne man blive ved. Og det er lige præcis meningen.
Spørgsmålene har eksisteret lige så længe, der har været
kirke, så de bliver nok heller ikke endegyldigt løst denne
gang. Men netop friheden i ikke at skulle nå frem til et
resultat, eller for den sags skyld være enige, kan være meget
befordrende for diskussionen. Spørgsmålene vil også blive
vendt i menighedsrådet, og på et tidspunkt i løbet af vinteren
bliver der indbudt til en debataften i præstegården.

Salmesangsaftener

14. januar og 20 februar 2020
En af de måder, vi byder
vinterens mørke trods på, er at
invitere til salmesangsaftener i
vore kirker.
Det bliver denne gang den 14.
januar i Vester Aaby kirke ved
Alex V. Nielsen og den 20.
februar i Aastrup kirke ved
Torkil Jensen. Vi synger fra salmebogen og tillægget. Bagefter
snakker vi lidt om salmerne, deres ord og oprindelse. I pausen
får vi en kop kaffe eller te med en småkage til. Man skal ikke
selv medbringe kop. Begge gange kl. 19.00.

Og det skete i de dage - Uddrag af Juledagsprædiken 1. tekstrække (Alex V. Nielsen)
I disse dage, kimer det til julefest, og folk stimler sammen i
vore kirker for at høre juleevangeliet. Dette evangelium, som
indledes med ordene: Og det skete i de dage. - Dejlige varme
og kendte ord, som for mange af os leder tankerne tilbage til
tidligere tiders jul. Måske i særlig grad til barndommens jul?
Den jul, hvor der altid duftede brunt og brændt, hvor sneen lå
i høje driver udenfor, og hvor folk var meget venligere, end de
er i vores moderne, kolde og egocentrerede verden. Dengang,
hvor julefesten endnu blev fejret på den helt rigtige måde altså fra dengang før verden gik af lave.
Dengang! Dengang! Datidsformen minder os om noget, der
engang var og som måske desværre ikke er mere.
Et overstået kapitel - en røst fra en for længst svunden tid.
Lukasevangeliets ord har en moderne pendant, der lyder:
Jesus bli´r født på anden sal i Magasin du Nord.
I Shubiduas version er verbets datidsform erstattet af nutid og
fremtid.
Datid, nutid og fremtid. Bliver jeg spurgt om, jeg kender til
begrebet tid og om, hvorvidt tiden overhovedet findes, vil
jeg selvfølgelig svare ja, men bliver jeg spurgt om en præcis
definition på, hvad tid er, bliver jeg nok lidt mere uklar i
mælet. Spørgsmålet har da også plaget filosofferne helt fra
begyndelsen af tænkningens dage.
Måske findes tiden - måske findes den ikke - måske er den
blot et praktisk organiseringsprincip i vores hjerne?
Men uanset hvad svaret så end måtte være, er tiden dog et
ganske praktisk redskab til at arrangere begivenhederne i
en vis kronologisk rækkefølge. - Altså til at afgøre, hvorvidt
tingene skete i går, i dag eller måske først sker i morgen datid, nutid eller fremtid.
Som organiseringsprincip til at få styr på historiske kendsgerninger kan det f. eks. være udmærket at vide, at Christian
den 4. blev født 12. april 1577 og at han døde den 28. februar
1648.
Men det fortæller os vel ikke meget om, hvem denne Christian
i grunden var? Langt mere fortæller hans gerninger. Rundetårn,
Børsen og Valdemars Slot. Disse pragtfulde bygninger, som
efterlader sig indtrykket af en særdeles dynamisk bygherre
med fuld fart på.
Om Christian den 4. giver det imidlertid god mening at sige,
at det skete i de dage, og at det i 1648 holdt det op med at ske.
Datidsformen er velvalgt. Som historisk person er Christian
den 4. nemlig udelukkende fortid. Han blev født, levede sit
liv og døde i de dage.
Det samme kunne man for den sags skyld sige om Jesus. Kun
de færreste er i dag i tvivl om, at han har levet. Det skete i de
dage omkring år 0. Den kristne kirke står i dag som beviset på
hans gerninger engang i de dage.
Hvert år på denne tid hører man så diskussionen om, hvorvidt

det virkelig kan passe med andre historiske kilder, at han
blev født julenat mellem den 24. og 25. december, eller om
det snarere skete på et helt andet tidspunkt. Måske skete
det endog ifølge nogle tekstfortolkere midt på sommeren?
Evangelierne kan ikke hjælpe os meget, da de ikke interesserer
sig synderligt for dato og klokkeslæt. Matthæus nævner blot ,
at Jesus blev født under kong Herodes, mens Lukas fortæller,
at det skete i de dage, hvor Augustus holdt folketælling i ”hele
verden”. Men eftersom Herodes dør i år 4 før vor tidsregning,
og folketællingen formentlig først fandt sted 11 år senere, står
vi tilbage med et ganske stort spænd. Så måske er han født
den 24. dec. måske er han ikke?
Men er det overhovedet vigtigt?
Den tyske forfatter og dramatiker Lessing påviste allerede i
1700-tallet, at en tilfældig historisk sandhed aldrig kan føre
direkte over i en evig trossandhed. Der er, med hans ord, en
uoverstigelig grøft imellem de to former for sandhed. Sagt på
en anden måde: De er så arts-forskellige, at det svarer til at
spørge om, hvad der er højest: Rundetårn eller et tordenskrald?
Trosandheden er nemlig altid en eksistentiel sandhed, der
ikke blot kan bygges på et tilfældigt, historisk vidnesbyrd. Det
giver dårligt mening at sige, at jeg tror på Christian den 4. på
samme måde, som når jeg i kirken siger: ”Jeg tror på Jesus
Kristus, Guds enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved
Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus,
korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje
dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved
Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal
komme at dømme levende og døde”.
Det er netop den Jesus, der bliver født i os, når vi kommer til
tro. Når vi pludselig får øjnene op for, at vi ikke magter alt
eller er vores egen årsag. Men også når vi forstår, at vi er mere
end blot tilfældige eksemplarer af arten homo sapiens. Når vi
pludselig forstår, at livet selv er en umådelig gave, som Gud
har skænket os af kærlighed.
Så indser vi pludselig i et nutidsøjeblik, at vi netop i dag lever i
præcis den verden, som han engang i fortiden lod sig føde ind
i, og som han stadig hver jul, hver søndag - ja hvert sekund
lader sig føde ind i.
Hver søndag i året lyder det i vore kirker: ”Han som var, er og
bliver én sand treenig Gud fra evighed og til evighed”.
Shubidua kan derfor godt have ret i, at Jesus bli´r født på anden
sal i Magasin du Nord eller på et hvilket som andet sted her
midt i vores verden. Hans fødsel er nemlig både datid, nutid
og fremtid. Ordene og det skete i de dage fortæller blot om
en historisk begyndelse, som de lærde passende kan strides
om, for det vil også kunne ske i de dage, der kommer. Måske
vil det således pludselig ske til næste år på anden sal i Magasin
du Nord.
Glædelig jul! Amen!

Lutheraften i Vester Aaby Præstegård
Onsdag den 29. januar kl. 19.00

Sognepræst Torkil Jensen skal i dagene 6. – 11. juni 2020
være rejseleder på en tur i Luthers Fodspor i samarbejde med
Historiske Rejser.
Derfor inviteres der til informationsaften i Vester Aaby
Præstegård onsdag den 29. januar kl. 19. Det bliver en aften
om Martin Luther, hans tid og hans betydning for vores kirke
og samfund.

Men det bliver også en aften om rejsen og dens indhold. Turen
går bl.a. til byerne Wittenberg, Torgau, Leipzig, Weimar og
Erfurt.
Alle byer i det tidligere Østtyskland.
Alle er velkomne til Lutheraftenen, uanset om man har tænkt
sig at rejse med eller ej.

Kirketider vinter 2019-2020
				

Vester Aaby

Aastrup

Søndag den 24. november

S. s. i kirkeåret

10.15

Ingen

Søndag den

1. december

1.s.i advent

14.00 Fam.AVN

10.15 AVN

Søndag den

8. december

2.s.i advent

19.00 koncert

10.15

Søndag den 15. december

3.s.i advent

10.15

19.00 koncert

Søndag den 22. december

4.s.i advent

Tirsdag den 24. december

Juleaften

14.30

Onsdag den 25. december

Juledag

10.15 AVN

Torsdag den 26. december

2. juledag

Ingen

10.15

Søndag den 29. december

Julesøndag

10.15

Ingen

Tirsdag den 31. december

Nytårsaften

15.00 Champagne

Ingen

Onsdag den 1. januar

Nytårsdag

Ingen

15.00 AVN Champagne

Søndag den

Hellig Tre Konger

Ingen

19.00 Vi synger julen ud

Søndag den 12. januar

1.s.e HTK

10.15 AVN

Søndag den 19. januar

2.s.e. HTK

Søndag den 26. januar

3.s.e. HTK

10.15 AVN

Søndag den

2. februar

Sidste s. e. HTK

Ingen

10.15 AVN

Søndag den

9. februar

Septuagesima

10.15 AVN

Ingen

Søndag den 16. februar

Seksagesima

9.00 AVN

Søndag den 23. februar

Fastelavn

10.15

14.00

Søndag den

1. marts

1.s.i fasten

14.00 Ole Buhl Nielsen

Ingen

Søndag den

8. marts

2.s.i fasten

10.15

5. januar

9.00 Andagt AVN

Ingen
16.00

9.00

9.00 AVN

9.00 AVN
10.15
9.00 AVN

10.15 AVN

9.00

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”.
18. december (altergang)
15. januar AVN
12. februar (altergang) AVN

For udefra kommende
deltagere koster kaffebordet kr. 30,00

Ferier og fridage:
Sognepræst Torkil Jensen har ferie den 10. til 16. februar
– 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
Kirkesanger: Connie Nørregaard. Mail: 1967connie@gmail.com
Organist: Margrethe Schmidt, tlf. 30 17 29 28. Mail: margretheschmidt@gmail.com
Kirketjener: Ida Karottki, Tlf 20 20 17 33. Mail: kirketjenervesteraabyaastrup@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

Dagplejen
I dagplejen nyder vi det ude som inde.
Dagplejebørnene nyder at mødes på legepladsen,
i hallen og i legestuen, og går ture sammen,
bl.a. ned og ser på dyr ved Lysbjerg B&B, en tur
til skoven og åen, og nu kan vi også rigtig nyde
udfordringerne ved den nye skaterbane.
Vi tager scooter med til skaterbanen, og så går
det op og ned af bakker. Det er rigtig sjovt og
god motorik for børnene.
Vi har i legestuen arbejdet på projekt træ på
døren. Børnene syntes det var sjovt, og det
kildede, da vi lavede fod og håndaftryk til træet.
Nu er tiden kommet til halloween, og snart
holder vi juletræsfest i hallen for dagplejebørn,
forældre og bedsteforældre.
Det plejer at være rigtig hyggeligt.
Godt efterår og god jul fra dagplejen
Hilsen Jette, Helle, Pernille og Lene
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Aastrup Forsamlingshus

Så er vinterens aktiviteter startet op. Vi har haft
de første bankospil, hvor der deltog 66 spillere,
og her var der 4 nye på banen. Det er dejligt for
Forsamlingshuset og bestyrelsen, men vi kunne
da godt være mange flere til at spille. Kom og
vær med, få en hyggesnak med dine naboer, og
så giver huset kaffe i pausen.

Den første fællesspisning er overstået med 70
gæster til glaseret skinke med tilbehør, der
efter kaffe eller the med hjemmebagt kage rigtigt godt. Underholdning af Gudbjergbandet
med musik og fællessang - her var rigtig god
stemning. Kan det friste så meld dig til næste
gang der er fællesspisning, du er meget
velkommen!
Loppemarked havde vi den 20. oktober med
besøg af 101 betalende personer, lidt færre end
sidste år, men nok til et pænt overskud til huset,
så vi prøver nok igen til næste år.
Bladet udkommer efter vi har spist ål den 15.
november 2019. Det skal I ikke være kede af,
for her er alt udsolgt, dvs. alle pladser besat
i salen. Her er plads til 100, så musikken og
bestyrelsen må sidde i den lille sal. I skrivende
stund er der 8 på venteliste. Der blev udsolgt,
inden vi fik skrevet løbesedler.
Til bankospillet den første mandag i december
spilles der om ænder, så kom og vær med,
og vind årets juleand. Det starter kl. 19.00 i
Forsamlingshuset.
Der holdes adventsmøde torsdag den 12.
december kl. 19.30, kom og vær med til nogle
hyggelige timer, og kom i rigtigt julehumør.

24

Næste fællesspisninger er i 2020, den 14.
februar og 27. marts. Begge dage starter vi kl.
18.30, kom og vær med, der er plads til alle, og
I skal være så hjertelig velkommen.
Bestyrelsen har prøvet at samle mail-adresser
fra vores medlemmer. Det har gået rigtigt godt,
men der mangler endnu nogle stykker, dem
håber vi at få samlet ind også. Det vil spare
bestyrelsen for meget arbejde med trykning af
sedler, benzin, kørsel og tid. Det er nemmere at
trykke på knappen, så har du indbydelsen i din
mail-boks.
Tænk på det er frivilligt, ulønnet arbejde, og vi
gør det for at bevare vores forsamlingshus.
Støt op om vores Forsamlingshus og vores
arrangementer- I skal være rigtig hjertelig
velkommen.
På Bestyrelsens vegne
Tonny Sørensen

Ønsker du at leje lokaler til dit arrangement i

Aastrup Forsamlingshus
Kontakt Tonny Sørensen tlf. 4011 4331

Krage Sø - FamilieSpejd 
Hvad vil det sige at være FamilieSpejder?
Familiespejd er spejder for de allermindste og
deres forældre.
Med familiespejd får børn på 3-6 år spændende
og udfordrende spejderoplevelser, hvor de er
aktive i naturen.
Selvom spejderne er 3-6 år, kan de stadig klare
mange spejderaktiviteter.
Ud over bålaktiviteter, finde insekter og blade,
kan de også klatre i træer med klatreseler og
klatrereb, de kan være med til at dissekere en
fasan, og de kan sove i telt på gruppeturen.
Fokus i familiespejd er at være sammen i
naturen.
Familiespejd skal derfor også foregå udenfor
– hele året rundt (medmindre det bare pjaskregner, så bruger vi spejderhytten)

Siden sidst har vi sovet i telt ved hytten,
været ved stranden og lige nu øver vi os på en
cirkusforestilling for os selv og bedsteforældre.
Vi øver os i ting vi ikke tror vi kan, og finder ud
af, at vi kan langt mere, end vi troede vi kunne!
Faktisk finder vi ud af, at vi er ret modige 
Om det er at holde en krabbe, tænde en
tændstik, drikke en sodavand, hejse flaget el.
at vaske op.
Alt tæller!

Vi mødes hver 3. lørdag fra 10.00 - 12.00.
Hold øje med facebook V.Åby gruppen.
Der er god plads til nye familier, der har lyst til
at være med.

Her hos Krage Sø flyver tiden af sted, og bladene
er snart faldet af træerne.
Om lidt skal vi af sted på juletur.
Det er nu allerede 3. gang at FamilieSpejderne
tager afsted på tur med overnatning.
En dejlig tradition har fået nyt liv.

Skulle der være voksne i området, der har tid og
overskud til at være spejderleder, så mangler
vi nogen, som vil være leder for mikro/mini
gruppen af børn fra 7-10 år.
Ring eller kom og besøg os!
Hjælp os med at holde liv i Krage Sø, så vi også
i fremtiden har spejdere i Vester Aaby.

Spejdernes Loppemarked i Bøgebjerghallen
Søndag den 8. september kl. 14.00 sluttede en
æra i Krage Sø´s historie.
Det blev det sidste store loppemarked i hallen.

Helt slut er det dog ikke. Som led i at afvikle
og afslutte, forsøger vi os nok med et mindre
loppemarked engang i foråret 

Vi har besluttet at stoppe mens legen endnu var
sjov. 1000 tak til alle lokale, som gennem mange
år har hjulpet os, dels ved at give en hånd med
ved selve slæbet, som giver af lopper og sidst
men ikke mindst som køber af alle vores sjove,
skæve og gamle ting.

Krage Sø modtager derfor fortsat gerne lopper,
som I trænger til at komme af med. Ring til
Steen Loppemand på mobil nr. 2138 2973 for
en aftale.
Ingrid Thyssen, Formand Krage Sø
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Kom og vær med til at slå katten af tønden
Søndag d. 23/2-2020 kl. 10-12 i Bøgebjerg hallen
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.
Der er en præmie for bedste udklædte til
hver kategori.
Slikposer til alle børn til og med 7. klasse.

Billetter købes ved Stig i hallen eller via Bøgebjerg IF´s hjemmeside
inden den 5. februar 2020

v/Stig Fabricius
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Skole & Børnehave & SFO
Udstilling på Faaborg Bibliotek
I november måned kan man på Faaborg Bibliotek
få lov at blive klogere på kendte danskere.
I
forbindelse
med
skolens
traditionelle
efterårsprojekt, som i år havde emnet “Danmark”,
arbejdede børnene på tværs af alle klasser fra
0.- 6. klasse i tre forskellige værksteder.
Her skulle de blandt andet vælge en kendt
dansker fra nu- eller fortid, som de i løbet af
en dag skulle lære om, beskrive og udstille i et
“kendskab” i form af en udsmykket papkasse.

Som en engageret dreng i 5. klasse udtrykte
det:” Det har været den bedste dag i skolen”.
Det er der nu efterfølgende kommet en udstilling
ud af, som vi gerne vil anbefale til dem, der ikke
har nået at se kasserne på skolen, hvor de har
stået udstillet indtil for nyligt.
Børnene valgte så forskellige personer som
Margrethe d. 1., Niels Bohr, H. C. Ørsted, Medina,
Nadia Nadim, Kim Larsen, Lars Larsen, Kasper
Schmeichel, Rasmus Brohave, H.C. Andersen og
mange flere.
De yngste fra 0.-2. Klasse stod først og fremmest
for udsmykningen af kasserne, godt inspireret
af deres ældre venskabsklasse-makkere, mens
de samme elever fra 3.-6. klasse samtidig
læste, skrev og printede fakta og billeder ud til
kasserne.
Der blev virkelig arbejdet seriøst og under et
betydeligt tidspres, men alle kom i mål, med
noget de blev både stolte og også klogere af.

Kasserne vil være udstillet i en måneds tid på
biblioteket i Faaborg, og børnene vil sikkert også
nyde at komme med ind, gense og vise dem
frem og måske fortælle, hvad de har lært.
Måske tilskuerne også vil lære nyt om mennesker,
de selv troede de kendte.
Marianne, Susanne og Marianne
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Indskrivning
I perioden 18. november til 19. januar er der
indskrivning til den kommende bh. klasse.

SKOLELEDEREN ORIENTERER
Op til første skoledag var der, igen i år, en
fantastisk service fra lokale folk med at få gjort
skolen pæn til skolestart. Vinduerne blev pudset
som vanligt af forældre på skolen og en lille
gruppe, primært pensionister, fik ordnet vores
”Røde tråd”, så den fremstod pæn og indbydende
til at bevæge sig rundt på.
Mange tak til alle de frivillige.
Renovering af skolen
Vi er nu kommet helt på plads med placeringen
af klasselokaler og biblioteket er flyttet.
Vores SFO er flyttet til de tidligere bibliotekslokaler, og det er nogle fine lokaler.
Kommunens nye budget er vedtaget, her fik vi
den meget glædelige nyhed, at der er sat 2,7
millioner kroner til side til færdiggørelse af SFO
og en renovering af bl.a. toiletter.
Dette arbejde går i gang efter nytår, det bliver
super spændende at komme i gang med, og rigtig
dejligt at kommunalbestyrelsen har besluttet at
investere i vores skole, så den fremstår endnu
mere indbydende end nu.
Emneuge og Motionsdag
Traditionen tro har vi haft emneuge og om
fredagen afholdt Skolernes Motionsdag.
I år handlede emneugen om Danmark, hvor
de bl.a. lavede dansk mad, arbejdede med
kendte danskere og fik kendskab til geografien i
Danmark og meget mere.
Eleverne var samlet på tværs af årgangene,
hvor de bl.a. var sat sammen med deres
venskabsklasser. Det var herligt at se, hvordan
de små hyggede sig sammen med deres ”store”
venner i de ældre klasser, og hvordan de store
var ansvarlige og hjalp de små.
Der bliver heppet ved målstregen til Skolernes
Motionsdag.

MILIFE
Efter sommerferien er vi startet op på at
samarbejde med et firma, der hedder MILIFE,
der arbejder med at ændre på, hvordan vi alle
kan få en mere struktureret og rolig hverdag,
hvilket har stor betydning for trivslen blandt
både personalet og eleverne.
Vagn og Gry fra MILIFE giver personalet, der
arbejder i skolen, viden om hvorfor eleverne
reagerer som de gør i undervisningen, og giver
dem konkrete værktøjer som bevirker, at alle får
en roligere hverdag, som er en forudsætning for
god undervisning.
I alle klasser har vi nu indført Tjek ind og Tjek
ud, eleverne kender og bruger nu Yogo og de har
forskellige emner om trivsel, fx om ”Venner”,
”Følelser” og ”Konflikthåndtering”.
Vagn Strandgård, direktør for MILIFE og
uddannet lærer og psykolog, komme i november
ud på skolen og introducere forældrene for
MILIFE og de tanker, der ligger bag konceptet.
Elever
Vi har desværre et lidt bekymrende elevtal. Pt
har vi 83 elever på skolen, men vi kan heldigvis
se, at elevtallet er stigende igen nedefra.
Det er i de ældste klasser der er færrest, men
ellers ligger vi på et gennemsnit på 13-14 elever
i de resterende klasser, hvilket er fint for en lille
skole som vores.
Klasser undervises sammen
For at kompensere for det lave elevtal, og for
at give eleverne i 5.-6. klasserne nogle flere
samarbejdsmuligheder, har vi samlæst både
matematik og dansktimerne, men stadigvæk
med 2 lærere.
Det har både lærere og elever været glade for.
I nogle af timerne har vi også undervist hele
mellemtrinnet sammen med 2 lærere.
Det gælder både i idræt, musik og N/T.
I musik har vi lavet et samarbejde med
Musikskolen, hvor alle elever i 4.–6. klasse, får
mulighed for at spille på tværfløjte med en lærer
fra Musikskolen. Det er utrolig spændende for
børnene, og alle glæder sig til det bliver deres
tur til at spille på fløjten.
I N/T for 4.-6. klasserne har vi lavet et
samarbejde med Faaborg Gymnasium, så de
10 fredage i dette skoleår skal til Faaborg og
lave forskellige praktiske undersøgelser. Bl.a.
har de været i Svanninge Bjerge og undersøge
forskellen på livet i en nåle- og en løvskov.
Det har gået rigtig godt, og eleverne syntes, at
det var spændende at blive undervist på denne
måde.
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Kommende arrangementer
I den kommende periode op til jul, vil der
komme nogle af de arrangementer, som vi ser
meget frem til.
Fredag 29. november kl. 8-13 vil der være
Juleklippedag både i skolen og i børnehaven.
Her får vi pyntet op til jul, og alle forældre og
bedsteforældre er meget velkomne til at komme
og hjælpe til.
Fredag 13. december kl. 17–20.30 er der
vores store Luciafest med Luciaoptog, så også
her er det vigtigt at få sat kryds i kalenderen.
Så der er en masse gode og spændende ting i
gang på Bøgebjergskolen.
Både nye tiltag - men også nogle faste
spændende og hyggelige traditioner, som vi alle
glæder os og ser frem til.
Venlig hilsen
Jes Fechtenburg

Bøgebjerg Børnehus og SFO
En sensommer med dejlige fælles oplevelser for
børnene og deres familier.
Hverdagen byder i Børnehaver på et helt særligt
fællesskab.
I Bøgebjerg børnehus arbejder vi hver dag på, at
alle børn har mulighed og deltagelsesmuligheder
for lege og gode kammerater.
Vi bruger meget tid på at støtte børnene i deres
lege og i deres venskaber.
Derfor er det en af vores helt særlige opgaver.
Når vi har gode oplevelser sammen, vokser vi
sammen og skaber et helt særligt fællesskab.
Vores fællessamling om fredagen er et eksempel
herpå. Her synger vi sange sammen, fortæller
om oplevelser fra stuerne, og vi ønsker hinanden
en dejlig weekend.
Til børnehavens høstfest inviterede vi alle
forældre til at se lidt af det, børnene havde lavet
i forbindelse med vores høst tema.
Afslutningsvis spiste vi aftensmad sammen, og
vi var så mange, at børnehaven næsten var for
lille
Denne oplevelse vil sætte spor i vores fællesskab
fremover.

Vi havde mulighed for at få vildt meget pap, og
ud fra det havde vi et tema, hvor børnene hørte
om genbrug og hvor det kommer fra.
Vi skabte de fineste ting ud af pappet.
Noget af det skab vi bruger til kulisser
til
Musikfestivallen,
der
fremvises
for
bedsteforælder og forældre til de ældste børn i
børnehaven.
Temaet i årets musikfestival er skoven.
Jeg glæder mig til at vise jer billeder fra årets
musikfestival i den næste udgave af Bøgebladet.
Et samarbejde der har mange år på bagen
skal tænkes nyt, og i fællesskab skal vi finde
måder, der gør samarbejdet mellem dagplejen
og børnehaven stærkere, når gæstepasningen
har sin ende ved udgangen af oktober.
Vi er helt sikker på, at vi finder rum til, at børn
og forældre fremover ser en tryg overgang fra
dagpleje til børnehave.
Sfoen hygger med kreative og fysiske aktiviteter.
Efter en skoledag er det rart for børnene selv at
kunne vælge mellem aktiviteter.
Der bliver lavet små lommepengepunge af
læder, syslerier i krea-værkstedet.
Børnene har været en del på skaterbanen, som
er et stort hit.
Igen i år deltager sfoen i ”Bag for en sag”, der
støtter Børns vilkår.
Jeg ønsker jer et dejligt efterår.
Med venlig hilsen fra personalet i
Bøgebjerg børnehus og Bøgebjergskolens SFO
Henriette Olesen

Børnene er med til at skabe deres hverdag.
I deres lege ser vi deres ideer og områder, de er
interesseret i.
Dette giver grobund for vores planlægning af
hverdagen.
Samtidig giver vi børnene oplevelser, der giver
dem inspiration til lege.
En gruppe børn var på besøg på Piratskibet
Haabet.
En hel dag med Kaptajn Haab, og en oplevelse
af at være pirat for en dag.
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FODBOLD

En fantastisk udendørs sæson er nu slut - og
sikke en sæson i Bøgebjerg IF.
Året har bl.a. budt på ”Pigeraket” for alle piger
fra 7-12 år, og det har resulteret i, at vi nu også
har et U8 pigehold.
Vi har haft nogle af OB’s spillere med til
ungdomstræning, hvor vi sluttede af med pølser,
brød, kage og fællesfoto på plænen.
En enkelt fodboldlandskamp på storskærm i
hallen er det også blevet til.
Samarbejdet med Øens Hold fortsætter vi med,
så der vil stadig være mulighed for, at vores
ungdomsspillere kan være bolddrenge/piger,
og der vil fortsat blive arrangeret ture til OB’s
hjemmekampe for HELE BYEN.
Det er dejligt at se så mange der deltager.
Denne sæson har vi startet et samarbejde med
vores lokale brugs, der til hver hjemmekamp
sponsorerer frugt til alle hold.
Tusind tak til Dagli’ Brugsen Vester Aaby.

En stor tak skal også lyde til alle de engagerede
frivillige og forældre, der gang på gang stiller
op, hvad enten det er som dommer, når klubben
skal afholde et arrangement eller til andre
praktiske ting.
Vi er jer meget taknemmelige, for uden jer
allesammen vil der ikke være en fodboldklub,
og derfor håber vi også på et godt samarbejde
igen i den nye sæson.
Udendørs sæsonen sluttede af lørdag den 26.
oktober med fælles afslutning i hallen, hvor 65
spillere og forældre/søskende deltog.
Vi havde nogle hyggelige timer og er glade for,
at så mange havde lyst til at deltage.
Der sker hele tiden en udvikling i fodboldafdelingen, og pt. er vi ca. 55 spillere fordelt
på 4 ungdomshold, U8 piger, U10 drenge, U14
piger, U14 drenge og et Herre senior hold.
Hvert hold har 2 trænere, der alle har sagt ja til
at fortsætte næste sæson.
Billedet er fra bold og leg
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Indendørs sæsonen er gået i gang, og vi har
allerede haft de første par træning, men der er
stadig plads til flere.:)
Alle hold er tilmeldt en turnering.
Træningstiderne er:
U10 drenge og piger: Mandag 16-17
Trænere: Mathias, Peter og Nikolaj
U14 drenge: Mandag 17-18
Træner: Abdi
U14 piger: Onsdag 16.00-17.45
Træner: Hans, Martin
Senior: Tirsdag 16.30-18.00
Vi håber at se en masse til indendørs fodbold.
Jeg vil til slut takke alle vores dygtige trænere
for det store arbejde, de lægger i klubben.
Ønsker jer alle en rigtig glædelig jul samt et
godt og lykkebringende nytår.
Med venlig hilsen
Formand for fodboldafdelingen
Abdi Ghani

Fodbold ungdomsafdelingen
I ungdomsafdelingen har der været rigtig travlt.
Vi har fået styr på trænere til U14 piger og
drenge.
U10 drenge har trænet sammen med U8
piger. Det har ikke været optimalt, men det har
været den måde, vi har kunnet få tingene til at
fungere på.
U8 piger er et nyt tiltag, og de har ikke deltaget
i nogle turneringer, men vi satser på, at de kan
få et par kampe her på falderebet, da de har
været meget stabile til at træne.
U10 drengenes antal har svinget meget, og vi
har ikke rigtig vidst, om vi havde et hold eller ej.
De har deltaget i et stævne på OB´s baner, og
der vandt de alle deres kampe(3).
Vi håber, at der kommer et par drenge mere til
sommer, så vi kan komme ud at spille kampe.
U14 piger og U14 drenge har igen - trods alle
odds imod sig - gennemført 8 mands turneringen
med kun 9 aktive spillere på hvert hold.
Det har krævet sit at få det til at fungere, men
med stor velvilje fra forældre, kampgejst og lyst
hos spillerne, og tryllerier fra trænerne med at få
aftalt kampe, er det lykkedes os at gennemføre
programmerne.
Vi se frem til en ny sommer med masser af
fodbold og ”gå på mod” fra spillerne.

Som noget nyt har vi haft tilbud til de helt
unge børn 2 – 6år om at deltage i ”Bold og
Bevægelse”.
Samlingerne har været velbesøgt, og vi håber
forældre og børn er klar igen til foråret.
Så falder bladene af træerne, og det er på tide
at rykke indendørs.
Der bliver turnering for U8 piger, U14 piger og
U14 drenge.
Vi ved ikke endnu, om der kommer U10 drenge
nok til, at vi kan tilmelde hold til de forskellige
stævner.
Vi satser på traditionel indendørs fodbold, men
vil også prøve Futsal, som er indendørs fodbold
uden bander og med specielle bolde.
Også i år vil der blive vintertræning udendørs
for U14 piger og drenge.
Tidspunkterne er endnu ikke fastlagt, men der
vil blive slået træningstider op på de forskellige
grupper på Facebook.
Tak for en dejlig sommer til spillere, forældre
og trænere, og hej til en vinter med masser af
fodbold.
Hans Strand
U10 drenge og U8 piger.
Efteråret har været godt, synes jeg, fordi
drengene har været ude at spille på Odense
stadion til et stort stævne d. 7. september.
De gjorde det fantastisk, kæmpede flot og vandt
alle deres kampe - fuldt fortjent.
Efter sommerferien er drengene og pigerne
begyndt at spille sammen til mange træninger.
Dette er gået godt.
Der har været en indkøringsperiode, hvor både
drenge og piger har skullet vænne sig til at spille
med det modsatte køn.
De fleste har dog allerede set det som givende
og positivt, at man kan hygge sig sammen og
have det sjovt.
U10 drengene fra stævne på Odense stadion den 7.
september.

Jeg synes, at det er fedt at drenge og piger
spiller sammen.
For det første kommer pigerne med en ny gejst
og vilje, som smitter af, men også fordi vi så
er flere til træning og kan lave endnu flere og
bedre træningsøvelser.
Afslutningsvis skal det her nævnes, at der altid
er plads til flere friske drenge og piger. Alle er
velkomne, uanset om man har spillet fodbold
før, eller du først skal til at begynde.
Nickolaj
For U14 pigerne vil den 26/10 2019 være en
dag, de altid vil huske, fordi vi spillede den sidste
kamp i efteråret, og det endte med, at vi måtte
sende 3 spillere på skadestuen.
Heldigvis kom de alle tilbage til festen, for det
var også her, vi holdt fodboldafslutning.
Hos U 14 pigerne var det meget svært at uddele
de forskellige hædersbeviser, da alle har ydet en
stor indsats hele året.
Vi har spillet 21 8-mands kampe med en trup
på 9 spillere.
Det i sig selv er helt fantastisk og viser en stor
glæde ved at spille fodbold hos pigerne, og en
stor forståelse og velvilje fra forældrenes side.
Valget som Årets spiller blev Laura, som har
gået foran i samtlige kampe og været et godt
eksempel for alle.
Årets fighter blev Karoline, som har fået en
ny plads på holdet, og hun har vist styrke,
spilforståelse og stor energi på holdet.
Året kammerat blev Karla. Hun kommer altid
med godt humør, viser omsorg for både egne
spillere og modstanderne, og ikke mindst hører
hun efter, hvad trænerne siger.
Vi (trænerne) har i år valgt at uddele en ekstra
præmie til en spiller, hvis udvikling i år er
kommet helt bag på os, så vi håber, at Ditte,
som fik prisen, vil fortsætte den gode udvikling.
Vi trænere vil gerne sige tak for i år - tak for lån
af jeres børn!
Og vi er klar til vintersæsonen, som er lidt
mindre hektisk end sommeren.
Ses vi ?? Det tror jeg nok vi gør!
Hans
U14 drengene blev tilmeldt C rækken og
startede sæsonen som et ret nyt hold, hvor ikke
alle spillere havde spillet sammen før, derudover
startede de ud med to nye trænere.
Vi kom lidt sent i gang med træningen efter
sommerferien, hvilket gjorde at U14 drengene
allerede skulle spille deres første kamp efter to
træninger.
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Til sidst er der blevet kåret Årets kammerat,
som er valgt af trænerne ud fra hvilken spiller,
der snakker godt med alle på holdet og holder
humøret højt.
Årets kammerat er Mads F. Jensen.

Børne- og ungdomsspillerne fra arrangementet ved
afslutning af udendørssæsonen.

Drengene spillede deres første kamp mod
Marstal IF på hjemmebane, hvor der var god
opbakning fra tilskuerne.
Desværre taber drengene denne kamp 1-6.
Drengenes anden kamp var på udebane mod
Kirkeby IF, hvor en af drengene havde medbragt
en højtaler, så der kunne høres musik under
opvarmningen.
Der var god stemning på hele banen, og
drengene kæmpede til det sidste, dog blev de
slået af et tidligere A-hold, der tydeligt havde
spillet sammen i lang tid.
Selv efter et stort nederlag var der god stemning,
høj musik og højt humør.
Efter de første to nederlag vendte heldet, og vi
havde tre tætte kampe, som bød på to sejre.
Det har ikke været en heldig sæson for drengene,
men vi vender stærkt tilbage til foråret!
Efter hver kamp, har drengene stemt på
kampens spiller, og vi skal nu finde den spiller,
som er blevet kampens spiller flest gange, og
derved bliver Årets spiller.
Årets spiller er Mergim Topko.
Derudover er der blevet kåret Årets fighter,
som er den spiller i alle kampene der har kæmpet
mest - denne fighter er Noah Brewster, som i
øvrigt er en U10 spiller, der har været med til
stort set alle U14 kampe.
Herunder er det herre senior spillerne ved deltagelsen
i arrangementet ved den udendørs sæsonafslutning.

Herre Senior
Efteråret 2019 har rent spillemæssigt budt på
en masse svingende præstationer.
Vi slutter på en lidt skuffende 8. plads i serie 4.
Skader og andet har desværre haft en negativ
indflydelse på vores resultater, men dette er
noget, vi aldrig kan gardere os imod.
Heldigvis har der også været nogle flotte
højdepunkter i sæsonen.
Heriblandt kan vi bl.a. fremhæve den utrolig
flotte kulisse, som vi havde til vores første
hjemmekamp i sæsonen mod SFF.
Det var helt utroligt at opleve et så fyldt
Bøgebjerg Stadion.
Uden at kunne garantere det, så satte vi muligvis
tilskuerrekord til den kamp.
Opbakningen til vores hjemmekampe har
generelt været helt fantastisk gennem hele
sæsonen, og vi har uden tvivl den bedste
hjemmebane i serie 4, og vi slår også mange
hold, som ligger i højere rækker.
Vi vil også gerne nævne, at vi trods mange
skader har stillet op til samtlige kampe i denne
sæson, hvilket vi som klub er meget stolte over.
Mange andre klubber har vanskeligt ved at møde
op til alle kampe gennem en hel sæson.
Vores trup har gennem efteråret fået tilgang af
flere spillere, hvilket vi er meget tilfredse med.
Vi er glade for, at folk vælger Bøgebjerg IF, da
det viser, at vi er en attraktiv klub med gode
værdier.
Vi håber på, at vi i fremtiden fortsat vil kunne
tilføje flere spillere til truppen.
Efter sæsonens afslutning var det tid til at uddele
flere priser.
Vi ønsker samtlige prisvindere stort tillykke, og
vil gerne sige tusind tak for deres præstationer
gennem sæsonen.
Følgende priser blev uddelt:
Årets
Årets
Årets
Årets

spiller: Jesper Brønner
fighter: Peter Stampe
topscorer: Abdi Mohamed
kammerat: Michael ”Bomuld” Silke

Til slut kan det nævnes, at herre senior er startet
indendørstræning.
Vi træner hver tirsdag fra kl. 16.30 – 18.00.
Nye spillere er meget velkomne.
Lukas Lyngsø – Spiller i Bøgebjerg IF
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Bestyrelsen er altid parat med en hjælpende
hånd ved tilmeldingen.
Tilmelding til Danmark redder Liv:
https://redderliv.dk/tilmelding/
tilmelding-som –foerstehjaelper/)
Når du har foretaget din tilmelding på Appen, vil
foreningssekretær Alice Pedersen, blive meget
glad for en besked fra dig på denne adresse:
aase-alice@mail.dk eller hvaaap@live.dk
Der er blevet dannet en Facebookgruppe
Hjerteløber, V. Aaby, Aastrup og Pejrup, så følg
med der også.

Hjertestarterforeningen har haft en rolig sommer
og nydt det gode og mere almindelige danske
sommervejr.
Vi er stadig aktive og følger udvikling og
tendenser inden for ”Hjertestarterforeningens
arbejdsområde” på flere forskellige måder:
som i den skrevne presse, tv, elektroniske
medier, Facebook og mange andre platforme.
Vi samarbejder fortsat med Dansk Folkehjælp
og Danmark redder Liv i Region Syddanmark.

Ved indbetaling af kontingent:
- par 150,kr.-/ år og enlige 100,-kr. / år –
kan der fremover også indbetales med,
MOBILEPAY – nr. 196262
Husk ved indbetaling at opgive følgende:
medlemsnr. el. tlf. nr. og adresse.
Ellers er konto: 0828-0003330001 fortsat den
glade modtager af dit medlemskontingent for
2019!
Tusind tak for opbakningen og støtten til dette
vigtige arbejde i lokalområdet!
På bestyrelsens vegne
Merete Pedersen

Foreningen håber fortsat, at rigtig mange
borgere i lokalområdet melder sig til App:
Danmark redder Liv, så vi er mange, der står
skulder ved skulder, når DANMARK REDDER LIV!
Den store fordel ved Appen, Danmark redder
Liv: er at man nu er 3 personer som sendes
afsted til den nødstedte person.
Man er ikke alene om opgaven!
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Vester Aaby - Pejrup - Aastrup
Pensionistforening

70 års jubilæum
Pensionistforeningen holdt et gevaldig 70 års
jubilæum i Bøgebjerghallen, hvor Stig igen
serverede super lækker buffet.
Bordene var så fint pyntet af Birgitte, tak for
det.
Vi var 105, og der var desværre nogle, som ikke
kom på grund af sygdom.
Musikken blev leveret af Steen Charles Jensen
fra Ringe. Han var fantastisk og god til at lure
stemningen, så musikken var tilpas under
spisningen.
Vi sluttede en dejlig dag af med skrub af hotdogs.
Tak til alle som var med til at gøre dagen god.
Bestyrelsen takker også Hans Henrik Johansen
(Sydfyns Dækhotel) og Vester Aaby Lokalråd for
opmærksomheden.
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Underholdning i løbet af vinteren:
i Abildhuset, Præstegårdsvej 12, hvis ikke andet
er anført
Tirsdag den 19. november 2019 kl. 12.30:
Spisning og Bankospil
Tirsdag den 26. november 2019: Tysklandstur
Fredag den 6. december 2019 kl. 14:
Juleafslutning i Øster Skerninge forsamlingshus
Tirsdag den 14. januar 2020 kl. 14:
Seniorshoppen kommer på besøg
Tirsdag den 28. januar 2020 kl. 14: Bankospil
Tirsdag den 11. februar 2020 kl. 14: Kaptajn
Jens Christian Jensen vil i ord og billeder/film
fortælle om sit liv til søs fra A.P. Møller Mærsk.
Fredag den 14. februar 2020 kl. 14:
Generalforsamling i Bøgebjerghallen med
underholdning af Liselotte med Faaborg Kor.
Tirsdag den 25. februar 2020 kl. 14:
Bankospil
Tirsdag den 10. marts 2020 kl. 14: Gammel
Dansk Film
Tirsdag den 24. marts 2020 kl. 12.30:
Spisning og Bankospil
Faste aktiviteter:
Den første mandag i måneden er der sang i
Abildhuset kl. 19 – 21.
Så har I lyst til at være med, er I meget
velkommen.
Hver onsdag kl. 9.30 gåture med start fra
Abildhuset
Hver onsdag kl. 9.30 cykeltur med start fra
Strandvejen 17
Hver onsdag kl. 19 Bankospil i Bøgebjerghallen
Husk en kop til kaffen - Alle er velkomne.
Hver tirsdag og torsdag kl. 14 samt søndag
kl. 10 spilles der krolf ved Abildhuset, så længe
vejret tillader - Alle er velkomne.

Bierfest 2020

Vandgymnastik
for 50 +
i Svømmehallen i Faaborg

skærtorsdag
den 9 april
fra 13:00 til 20:00

Vi er kommet rigtig godt fra start med 19
deltagere på holdet. Vandgymnastik er en
rigtig god og sjov måde at dyrke motion
på, så humøret er højt i bassinet.
ALLE kan deltage uanset alder og fysiske
skavanker, da gymnastik i vandet er meget
skånsom for kroppen.
Vores dygtige instruktør Lone Rosenkjær
sørger for, at alle vores muskler og led
bliver grundigt gennemarbejdet.
Balanceøvelser
og
konditionstræning
indgår også i undervisningen.
Pga. opdriften i vandet mærker man ikke,
at det er hårdt at træne, men når man
kommer hjem, kan man godt mærke, at
man har brugt sin krop!
Det er en dejlig fornemmelse, at man har
gjort noget godt for sig selv.

Foto: Jørgen Gundertofte
Billetsalget til Bierfesten
begyndelsen af december.

2020

starter

i

Dette hold slutter til jul, men et nyt hold
starter igen i januar!
Nærmere oplysninger kan fås hos Hanne
Borup tlf. 23 47 11 55

Det vil, som de tidligere år, være dem der var
med sidste år, der først får muligheden for at
købe billet til en stol ved samme bord, som man
sad ved. 
Billetprisen ligger fast i hele salgsperioden på
340 kr. + gebyr, og de pladser, der ikke er solgt
til ”gamle” gæster før 1. januar, vil blive givet
fri, så ALLE kan købe sig ind på udvalgte borde
via billetten.dk.
Så vil du være sikker på din gamle plads, så
skynd dig at få købt så snart du hører fra din
ambassadør.
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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Fester Aaby 2019
Så fik vi slået det fast!
Fester Aaby er kommet for at blive.
Tusind tak til byen, fordi I har taget så godt
imod Fester Aaby.
Både frivillige og gæster.
Det er fantastisk med så stor en opbakning.
Fester Aaby blev afholdt den sidste lørdag i
august, på den sidste sommerdag.
Sikken en afslutning på en dejlig sommer.
Solen strålede fra en skyfri himmel, musikken
var fantastisk og øllene var kolde.
Det er opskriften på en succes, for succes var
det.
Vi havde besøg af flere gæster i år, og dem der
fandt vej til Vester Aaby festede hele dagen.
Pladsen var godt besøgt.
Børnene var glade for den nye forhindringsbane,
vi havde opstillet, fiskedammen blev tømt og
slushice-maskinerne kunne næsten ikke følge
med.
Ansigtsmalerne fik næsten krampe i hænderne
af at male, og besøg fra det ydre rum af Star
Wars spreder altid glæde, både for voksne og
børn.
Aldrig har man set så mange søm i en sømblok,
som var doneret til børnene af Pejrup Savværk.
Børnene hyggede sig, og der var så dejlig en
stemning, at man ikke kunne undgå at smile.
Imens kunne man nyde tonerne af en masse
dejlig musik og hygge sig med naboen, vennerne
eller familien.
Der var i år opsat flere borde og siddepladser.
Dette tog I godt imod og brugte det flittigt.
Det var dejligt at se, hvordan der blev hygget
rundt omkring.
Vi er allerede gået i gang med at finde endnu
flere siddepladser og borde.
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Husk, at vi tager meget gerne imod Jeres
havehynder, nu når I pakker væk for vinteren.
I ringer eller skriver blot til os, så afhenter vi
meget gerne.
Igen i år har vi fået dejlig feedback på musikken.
Det eneste vi er lidt nervøse for, det er at skulle
overgå musikprogrammet hvert år.
Det bliver svært, men vi kan allerede nu løfte
sløret for, at det bliver mindst lige så godt næste
år, og de første bands er allerede booket.
Der blev knoklet i dagene op til.
Det er et stort arbejde, og både ben og arme er
på overarbejde.
Derfor takker vi meget for den hjælp, vi fik i
dagene op til og efter.
Dejligt at se, at folk blot dukkede op på pladsen,
for at spørge om vi skulle have hjælp.
Vi kan ikke takke byen og Jer nok for denne
tilslutning, og vi mærker virkelig fællesskabet.
Også en stor tak til de erhvervsdrivende, som
støtter os med både penge og materialer.
Uden Jeres støtte og hjælp, ingen Fester Aaby.
Vi afholder generalforsamling i januar i Bøgebjerg
Hallens mødelokale.
Nærmere info om dette vil I kunne se på vores
facebook side, Fester Aaby.
Forslag, som ønskes behandlet, skal være
foreningen i hænde senest den 20/12-2019.
De kan mailes på festeraaby@gmail.com.
Hovederne er lagt i blød, og vi er som sagt
allerede gået i gang med forberedelserne til
næste år.
Vi har fundet på et nyt tiltag, som vi ved, der vil
være stor underholdningsværdi i. 😊
Vi glæder os til at se Jer næste år - den sidste
lørdag i august.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Vi ses!
Festlige hilsner fra
Foreningen Fester Aaby

Lokale Erhvervsdrivende og fondes
økonomiske støtte via Fester Aaby’s
sponsorpakker 2019
DIAMANT sponsorat

GULD sponsorat

SØLV sponsorat

BRONZE sponsorat
AC Biler
Bejerholm Maskinstation
Lysbjerg Rooms
Murermester Palle Jensen V.Åby A/S
Svendborg Synshal
ØH Auto
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Vester Aaby Sogns Folkemindesamling

B183 Foto fra 1975
Svendborgvej 446-448
I nr. 448 boede møllebygger Mads Peder Pedersen

Personer i vort område med betegnelsen 60+
har hørt om kunstmaleren Harald Madsen, der
kunne male så nøjagtigt, som var det et fotografi,
og som boede næsten hele sit liv i Vester Aaby.
Nogen har måske også arvet et maleri fra hans
hånd.
Her på arkivet samler vi også og har modtaget
mange malerier. Også pr. mail har vi modtaget
kopier af fotos, der alle nu kan ses på arkiv.dk.
De seneste klenodier arkivet har modtaget,
er originale tegninger tilbage fra Harald
Madsens barndom og frem. Bl. a. et album
med tegninger fra 1908-1909, da Harald kun
var 13-14 år gammel, samt andre tegninger
og skitser. Imellem de store skitser findes hans
svendestykke fra den 10. maj 1915. Harald var
da 21 år.
En anden stor personlighed er Mary Pedersen - i
daglig tale Mary ”bager”
Det er artiklen om hende, der her fra arkivet
kommer i årets Stavn 2019, og det udkommer
den 14. november.
Denne bog er en stor del af arkivets indtægtskilde.
”Stavn” kostede sidste år 95 kr., og det forventes
at være det samme i år.

38

Vi fra arkivet leverer som sædvanlig igen i år
bogen til alle, som tidligere har købt.
Vi leverer også gerne til nye kunder. Medlemmer
- som ikke medlemmer.
Der forsøges at levere alle bøger inden den 1.
december.
Det er et samleropjekt for nogen, og det kan
også være en julegave ide.
Henvendelse til undertegnede.
Ifølge foreningens vedtægter annonceres
generalforsamlingen kun i Bøgebladet, og den
afholdes tirsdag den 25. februar 2020 kl. 19 i
”Abildhuset” Præstegårdsvej 12.
På bestyrelsens vegne
Gerda Nielsen
Kasserer og arkivleder
Sparekassen Fyn konto nr. 0828 8030205724
Mobil-pay 2037 9531
Hjemmesiden:
vester-aaby-sogns-folkemindesamling.dk

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
15.01.2020 Medio Februar 2020
22.04.2020 Medio Maj 2020
29.07.2020 Medio August 2020
21.10.2020 Medio November 2020
		

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 aktivt medlem, kan du blive
passivt medlem, kontakt Annette Biilmann.
INFO-skærmene: Skolen, Børnehaven, Brugsen
Thomas Gerber, thomas@gerberjensen.dk
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KALENDERSIDEN
November
20.11.2019 kl. 14.30
Højskoleeftermiddag
Konfirmandstuen
27.11.2019 kl. 19.00
Lokalrådsmøde
Abildhuset, Præstegårdsvej 12
29. 11.2019 kl. 8-13
Jule-klippe-klistre dag
Bøgebjergskolen
30.11.-01.12.2019
Krage Sø FamilieSpejd
Juletur til Thurø

December
01.12.2019
Julesokkedag for børnene
Dagli’Brugsen Vester Aaby
01.12.2019 kl. 10-16
Landsby Julemarked
Pejrup Forsamlingshus
01.12.2019 kl. 14.00
Familiegudstjeneste
Vester Aaby Kirke
02.12.2019 kl. 19.00
Spillegilde
Aastrup Forsamlingshus
05.12.2019 kl. 13.30-16.30
Aastrup Folkemindesamling
Præstegårdsvej 12
07.12.2019 kl. 10-12
V. Aaby Folkemindesamling
Præstegårdsvej 12
08.12.2019 kl. 19.00
Koncert
Vester Aaby Kirke
11.12.2019 kl. 14.30
Advents- og julemøde
Konfirmandstuen
12.12.2019 kl. 19.30
Adventsmøde
Aastrup Forsamlingshus
13.12.2019 kl. 17-20.30
Luciafest
Bøgebjergskolen

15.12.2019 kl. 19.00
Koncert
Aastrup Kirke

29.01.2020 kl. 19.00
Lutheraften
Vester Aaby Præstegård

22.12.2019
Julesokkedag for børnene
Dagli’Brugsen Vester Aaby

29.01.2020 kl. 19.00
Lokalrådsmøde
Abildhuset, Præstegårdsvej 12

22.12.2019 kl. 14Gløgg og æbleskiver
Dagli’Brugsen Vester Aaby

Januar
04.01.2020 kl. 10-12
V. Aaby Folkemindesamling
Præstegårdsvej 12
05.01.2020 kl. 19.00
Vi synger julen ud
Aastrup Kirke
06.01.2020 kl. 10
Vandgymnastik
Opstart af nyt hold
06.01.2020 kl. 19.00
Spillegilde
Aastrup Forsamlingshus
09.01.2020 kl. 13.30-16.30
Aastrup Folkemindesamling
Præstegårdsvej 12
14.01.2020 kl. 19.00
Salmesangsaften
Vester Aaby Kirke

Februar
01.02.2020 kl. 10-12
V. Aaby Folkemindesamling
Præstegårdsvej 12
03.02.2020 kl. 19.00
Spillegilde
Aastrup Forsamlingshus
06.02.2020 kl. 13.30-16.30
Aastrup Folkemindesamling
Præstegårdsvej 12
06.02.2020
Foredrag om H.C. Andersen
Pejrup Forsamlingshus
14.02.2020 kl. 14
Generalforsamling
Pensionistforeningen
Bøgebjerghallen
14.02.2020 kl. 18.30
Fællesspisning
Aastrup Forsamlingshus
20.02.2020 kl. 19.00
Salmesangsaften
Aastrup Kirke
23.02.2020 kl. 10-12
Fastelavn
Bøgebjerghallen
25.02.2020 kl. 19
Generalforsamling
V. Aaby Folkemindesamling
Præstegårdsvej 12, V Aaby
25.02.2020
Generalforsamling
Pejrup Landsbyforening
Pejrup Forsamlingshus
26.02.2020 kl. 19.00
Lokalrådsmøde
Abildhuset, Præstegårdsvej 12

