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Bøgebjerg Idrætsforening

Formandens beretning.

Så blev det et nyt år. Håber alle er kommet sig
over julen og er kommet godt ind i det nye år.
Det er mørkt og kold derude endnu. Men hvor er
det godt, der er lyst og varmt i hallen.
Idrætten indendørs er godt i gang.
Flere nye hold har fået fodfæste i idrætsforeningen:
- Jumping Fitness,
- Kids Volley,
- Børnefodbold,
- Badminton om formiddagen,
- Sund for livet og
- Vandgymnastik
er bare nogle af de lidt nyere idrætsgrene, som
Bøgebjerg If udbyder.
Dette kan kun lade sig gøre pga. klubbens
ildsjæle og frivillige kræfter, der arbejder for
foreningslivet.
Det er fantastisk for et lille lokalsamfund som
vores. Det skal vi værdsætte højt.
Den anden dag gik jeg forbi hallen en torsdag
formiddag. Min første tanke var, om der måske
var fødselsdag i hallen, da parkeringspladsen
var fyldt.

Det var først, da jeg gik tilbage fra min tur med
hunden, jeg kom i tanke om, at det var torsdag,
og det var senioridrætten, der var i gang med
deres træning. De var over 40 ældre.
Jeg synes, det er imponerende at se deres glæde
ved idræt og ved fællesskabet.
Jeg håber, at der den dag jeg bliver i deres alder,
stadigvæk findes sådan et hold.
Det vil jeg glæde mig til.
I den kommende tid byder idrætsforeningen
på flere arrangementer, hvor vi håber at kunne
nyde godt af jeres opbakning.
Fastelavn er lige om hjørnet i februar måned,
Bøgebjergmessen i marts og Bierfesten i april.
Overskuddet fra Fastelavn og Bøgebjergmessen
går til Bøgebjerg IF.
Overskuddet fra Bierfesten deles mellem
Bøgebjerg IF og Bøgebjerghallen.
Pengene bliver f.eks. brugt til at dygtiggøre
vores instruktører, indkøb af rekvisitter til
diverse sportsgrene eller f.eks. opstart af nye
tilbud til medlemmerne.
Så mød op og støt din lokale idrætsforening!
På foreningens vegne
Formand Rikke Sørensen
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Borgerbudget kort fortalt

I 2015 besluttede politikerne at afsætte
2 millioner kr. fordelt over fire år til at
eksperimentere med nye måder at skabe
projekter sammen på.
Efterfølgende er det blevet vedtaget, at
borgerbudgettet bliver permanent med en
årlig pulje på 500.000 kr.

Hvilke projekter kan få støtte?
Det er styregruppen, der afgør, hvilke
kriterier projekterne i den enkelte egn
bliver målt op imod. Men lovgivning siger
også noget om, hvilken type projekter en
kommune må støtte. Derfor skal projektet
leve op til nedenstående:
• Initiativet skal have et generelt sigte
og være rettet mod borgere i al
almindelighed.
• Kommuner er en forening, hvor alle
borgere medvirker til at løfte fælles
opgaver. Initiativet skal derfor ind
i denne foreningsramme. (Kultur,
idræt, rekreative formål og lignende).
• Initiativet skal etableres inden for
kommunegrænsen.
• Initiativet må hverken direkte eller
indirekte give enkeltpersoner en
fordel. F.eks. må initiativet ikke være
knyttet til en privat ejendom på en
måde, der kan give grundejer en
fordel.
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Alle Borgerbudgetprojekter skal igangsættes indenfor et år og afsluttes indenfor
to år.
Den 14. januar sættes en annonce i
lokalbladene, som igangsætter perioden
for indsendelse af projekter i Bøgebjerg
Lokalråds område (Lokalområdet omkring
Pejrup, Vester Aaby og Aastrup).
Der er åbent for indsendelse af projekter
frem til den 14. februar, hvorefter de
sendes til Faaborg-Midtfyn Kommune til
godkendelse.
Vi har for Bøgebjerg Lokalråds område
besluttet at gentage samme procedure som
sidste år med elektronisk afstemning.
Denne vil løbe af stablen i marts måned
2020.
Der er ca. 28.000 kr. til fordeling denne
gang.
Vi håber, at mange har lyst til at indsende
projekter, som kan komme i betragtning til
penge fra Borgerbudgettet.
Disse skal sendes til:
Torben Bentsen på
mail torbenzinzino@gmail.com
Torben Bentsen
p.v.a. styregruppen

NYT - NYT - NYT - NYT - NYT!

NATURTRÆNING

er et nyt tilbud i foreningen, som kombinerer
natur, motion og fællesskab.
Vi bruger de muligheder, som naturen tilbyder os
via underlag, terræn, årstider, vejrlig, naturlige
”rekvisitter” og sanseindtryk.
Naturtræning er en gåtur i naturen, hvor man
nyder naturen og bruger alle sine sanser.
Undervejs vil der være indlagt forskellige
aktiviteter, hvor der trænes koordination,
balance, opmærksomhed, kondition og styrke
- og vigtigst af alt er, at det også er sjovt
undervejs!
Det er træning med mild til moderat intensitet,
og der prøves kræfter med de muligheder, som
naturen giver, når sanserne skærpes.
Det hele foregår i et fællesskab med plads til
den enkelte.
Positiv effekt på stress, depression og
kroniske sygdomme
Træningen tilpasses, så alle deltagere kan være
med – trænede som ikke trænede.
Det har vist sig, at Naturtræning har en ekstra
positiv effekt på de folk, der fx er stressramte,
lider af depression eller mennesker med kroniske
sygdomme inde på livet.
Træningsstart
I Bøgebjerg IF træner vi tirsdage kl. 10-11.30.
Prisen for et 12 ugers forløb er 200 kr.
De første 3 gange er åbne, hvor du har mulighed
for at komme og prøve, om Naturtræning er
noget for dig!

Første gang vil være
tirsdag den 3. marts kl. 10 – 11.30 med
start ved Bøgebjerghallen i V. Aaby.
Efterfølgende slutter vi af med en kop kaffe i
Bøgebjerghallens cafeteria.
Mød op i fornuftigt fritidstøj der passer til vejret,
og som man kan bevæge sig i.
Uddannede instruktører:
Jan Villebro og Hanne Borup
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse
til Hanne Borup tlf. 23 47 11 55
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Bøgebjerg Idrætsforening indkalder til

generalforsamling

torsdag den 26. marts 2020 kl. 19.30 i Bøgebjerghallen
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent og referent
2. Formanden samt udvalgene aflægger beretning
3. Hovedkassereren fremlægger det reviderede regnskab
4. Valg af forretningsudvalg (valgbar 18 år eller derover)
a. I lige år valg af næstformand og hovedkasserer
(På valg Morten Heidtmann Pedersen og Kurt Laier Andersen, som er villig til genvalg)
b. Hvert år valg af 1 suppleant til forretningsudvalget
(På valg Manuela Pedersen, som er villig til genvalg)
5. Hvert år valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
(På valg er Søren Heidtmann Pedersen og Jon Carlsen som begge er villige til genvalg)
samt 1 revisorsuppleant (på valg er Sacha Leth Christensen som er villig til genvalg)
6. Indkomne forslag
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest den 5. marts 2020.
7. Eventuelt (alt kan debatteres men intet vedtages)
Hvert medlem har 1 stemme (også selv om man deltager i flere sportsgrene).
Alle medlemmer på 16 år og derover har stemmeret,
er man under 16 år varetages retten af 1 forældre eller værge.
Vel mødt
Formand Rikke Bang Sørensen
Bøgebjergvej 19, Vester Aaby – mail: rb_soerensen@hotmail.com

6

Håndbold
Herrerhold
I Herreserie 4 køres forsat med et ”ringsammen- hold”, og med Mortens anstrengelser
er det lykkedes at stille hold i første halvsæson
undtagen ved én kamp.
Ved hjemmekampene er der ofte flere om
buddet, så sætter Morten holdet.
Resultatmæssigt er det foreløbigt blevet til en
7. plads ud af 9, og 5 points efter 1. halvsæson,
men det vigtigste er vist for de fleste på holdet
at komme ud og kaste med ”klatten”.
Damehold
Helt anderledes er det for Dame serie 4, hvor
der trænes trofast to gange om ugen tirsdag og
torsdag, henholdsvis kl. 20.00 og kl. 19.15.
Vi bliver heldigvis flere og flere.
Her efter nytår har vi været en 10-12 stykker til
træning hver gang - og så er det sjovt.

Der er tryk på, vi får løbet og spillet en masse
- efter en kort opvarmning og en omgang
cirkeltræning (se foto), trænes skud, løbebaner
og åbningssystemer, inden vi til slut spiller til to
mål.
Efter 1. halvsæson har vi kun opnået en 7. plads
ud af 10, dog med 8 point- der er kun 2 points
op til en 4.plads.
Vi forventer klart at rykke op i tabellen her efter
nytår, da vi desværre har tabt en del kampe
meget knebent, hvilket er den primære årsag til
den utilfredsstillende placering.
Nu kender vi modstanderne og er blevet spillet
bedre sammen, så bare vent at se!
Kom gerne op i hallen til hjemmekampene og
støt os - både herre og dameholdet!
Af Jannie Wilsted
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Badminton
Sæsonen 2019/2020 er stadig godt i gang med
mange friske og aktive spillere, men vi har
fortsat enkelte 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)
Se eventuelt træningstider på idrætsforeningens
hjemmeside.

Juleafslutning
Mandag den 16. december holdt vi juleafslutning
med badmintonturnering, hvor nettene var
forhøjede og dækket med sort plastik (se
billeder), og vi sluttede med en lille julefrokost
i cafeteriet.
Det var en rigtig herlig aften med stor tilslutning
(35 tilmeldte), mange gode kampe, fin stemning,
god mad og hyggeligt selskab.

Sportslig hilsen fra badmintonafdelingen
Kurt og Susanne
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Stemningsrapport fra
Mix-Senior-holdet
Der er trængsel ved indgangsdøren til Bøgebjerghallen hver torsdag klokken lidt i 9.
De 44 tilmeldte til holdet kommer i en lind strøm
ind af døren, og meget hurtigt er der højlydt snak
og latter, imens folk får hængt deres overtøj op
på bøjlerne og støvlerne stillet på gulvet.
Andre fortsætter direkte til omklædningsrummene uden så megen snak.
Dernæst skal der lige krydses af på sedlen, om
man ønsker kaffe med oste- eller rullepølsemad
efter motionen, så Stig kan få et overblik over,
hvad han skal i gang med at smøre.
Indenfor i hallen gives der krammere til højre
og venstre, og folk går rundt og snakker lidt hist
og lidt her.
Hallen fyldes hurtigt med masser af snak og
latter, så det kan være svært for undertegnede
at råbe holdet op, selv om jeg har mikrofon på!
Men det er bare dejligt, at der er en god kemi
blandt medlemmerne – alle snakker med alle!
Når klokken er 9.00, starter musikken til
opvarmningen, hvor vi altid begynder med at
gå rundt mellem hinanden på forskellige måder.

På bordet ligger en kalender.
Den har stor betydning, idet medlemmerne her
kan notere, hvis de har lyst til at give en lille én
til kaffen, hvis de fx har fødselsdag.
Tidligere kunne vi risikere, at der mødte flere
medlemmer op samtidig med klirrende flasker,
og vi skulle jo nødigt blive alkoholikere af at
dyrke idræt.
Efter ca. ¾ time er vi færdige med at drikke
kaffe, og cafeteriet tømmes lidt efter lidt, når
folk har fået snakket færdigt, og vi har fået
ryddet bordene.
På vej ud af døren bliver der sagt ”Tak for i dag”
og ”Vi ses!”
Instruktøren siger hermed:
”Tak for jeres gode humør!”
Hanne Borup
Seniorerne i Mix Senior har overstået strabadserne i
hallen og er nu i gang med den meget vigtige sociale
del af samværet.
Når alle er til stede er der 44 på holdet.

Da det er første gang efter nytår, giver vi
hinanden en ”high-five” til dem vi passerer.
Mange benytter lejligheden til lige at få snakket
med dem, de ikke nåede at snakke med inden
starten, imens man forsøger at lytte til mine
instruktioner, hvilket ikke altid lykkes!
Efter denne første del, begynder seriøsiteten at
indfinde sig, og der bliver arbejdet flittigt med
øvelserne resten af de 1½ time.
Efter opvarmning, styrketræning og boldspil,
er det tiden at gå i cafeteriet, hvor Stig i
mellemtiden har dækket ét langt bord til hele
holdet.
Kaffe, fade med ostemadder og rullepølsemadder
står klar på bordet.
Efter en fælles aftale sætter vi os forskellige
steder ved bordet hver gang, således at man
ikke sidder sammen med de samme mennesker
hele tiden.
Vi gør meget ud af at lære hinandens navne, og
lære hinanden at kende, således at der opstår
gode relationer på holdet.
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Foto: Jørgen Gundertofte

Vores jump instruktør Line Rasmussen har
sammen med andre instruktører på Fyn
haft arrangeret en tre timers jump event i
Bøgebjerghallen lørdag den 11. januar.
Alene fordi hun ikke gad køre helt til Jylland eller
Fyn for at jumpe.
Så med hjælp fra 5 andre foreninger på Fyn
lykkedes det at stable dette arrangement på
benene.
Alle foreninger medbragte trampoliner, så der
i alt stod 80 trampoliner klar på halgulvet den
lørdag i januar, hvor der var gjort klar til 3 vilde,
sjove og hårde timer.
I alt 10 forskellige instruktører var på scenen,
og der blev svedt, grinet og hoppet efter alle
kunstens regler.
Planen er nu fremadrettet, at de 6 klubbers
samarbejde skal gøre, at en af de andre klubber
kan gøre præcis det samme næste gang, og så
hjælpes alle ad med at medbringe trampoliner,
instruktører samt at informere lokalt om de
forskellige jump events.

Foto: Jørgen Gundertofte

Manuela tog primært med for at støtte op om
et lokalt arrangement, men også for at teste
sig selv af, da 3 timers jump er hårdt. Hun har
jumpet i 1½ år og synes at jump eventet var
sjovt og hårdt, men også at det var spændende
med ny inspiration fra gæsteinstruktørerne, og
så bare det at mærke stemningen i hallen!
Søren var med som én af de få mænd den lørdag,
og han var med for at flytte sine grænser. Han
har været skadet op til, og har derfor ikke haft
trænet så meget, så det var hårdt for kondien.
Men begge er de klar på at tage med til et andet
event en anden gang.

Foto: Jørgen Gundertofte

Line synes, at dagen blev en succes, og bedre
end hun næsten havde turde håbe på, og at det
blev taget godt imod. Så nu glæder hun sig bare
til næste jump event.
Allested-Vejle har 5 års jump jubilæum til
sommer, så der laver de nok noget, og Ørbæk
går også og pusler med en event.
Så inden længe drager Bøgebjergs jumpere nok
på tur igen

Bøgebjerg If vil gerne takke de mange sponsorer,
som både havde sponseret forplejning samt
forskellige præmier…
Et stor tak skal derfor lyde til følgende:
Dagli Brugsen i Vester Aaby,
Konnerup & Co,
Intersport Svendborg,
Pejrup Savværk,
Tømrermester Carsten Rasmussen og
Dyrenes Verden i Diernæs.

2 af de lokale jumpere der var med lørdag den
11. januar, var ægteparret Manuela og Søren
Heidtman Pedersen fra Katterød.

Tak til vores 2 lokale instruktører Line Rasmussen
og Birgitte Grøndahl, fordi I var med til at gøre
denne dag til en stor succes!
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Foto: Jørgen Gundertofte

Bøgebjergmessen 2020

Vi er rigtig glade for at kunne invitere til
Bøgebjergmesse nr. 7 i Bøgebjerghallen.
Forberedelserne er godt i gang og der
er virkelig lagt op til en hyggelig dag for
hele familien med





Flere stande med smagsprøver
Oplevelser som man kan glæde sig til
Noget for øjnene og ørerne
Aktiviteter

Vil du opleve en anderledes søndag med
mange forskellige udstillere, så kom til
Bøgebjergmesse
Søndag den 15. marts 2020 kl. 1015.30 i Bøgebjerghallen
Borgmester Hans Stavnsager holder
åbningstale ved Bøgebjergmessen 2020.
Entre 25,- kr. for alle over 12 år
Hallens cafeteria har åbent hele dagen
Der vil være underholdning ved bl.a.
-

Dansere fra KOM & DANS

Der vil ligesom sidste år også i år være
udtrækning af gevinster fra udstillerne
på indgangsbilletten, man skal være
fysisk tilstede for at få udleveret
gevinst, ellers udtrækkes nyt nummer.
Vi ses på Bøgebjergmessen 2020
Tjek facebook: Bøgebjergmessen 2020
Ganske få stande tilbage
Kontakt Lars Bo Biilmann
Tlf. 52 14 48 67

Udstillere til Bøgebjergmessen 2020:
Aloeverahuset Lysbjerg v/Dorte Nielsen
Balksbjerg Design
Birkedal Lertøj v/Kirsten Birkedal Wagner
Bøgebjerg IF
Bøgebjerghallen
Bøgebjergskolen / Bøgebjerg Børnehus
Bøgebjerg Lokalråd
Dagli’ Brugsen Vester Aaby
Dalum Landbrugsskole
Danbolig Faaborg sammen med Nordea
Det Radikale Venstre (Søren Hillers)
Fester Aaby
Forstbotanisk Center Øxenhaverne
Frost VVS
Faaborg Golfklub
Hjertestarterforeningen
Intersport Faaborg
Jørgen Gundertofte
Kropsanalyse v/Tina Thorsing
Lundely Glas v/Annette Boock
Max’ Brugtbiler
Møllegårdens Vinimport
Nordfra - fisk fra Færøerne
OK Benzin
Pejrup Landsbyforening og Forsamlingshus
SEF Energi A/S
Socialdemokratiet Faaborg-Midtfyn
Sparekassen Sjælland-Fyn
Træmanden fra Stenstrup
Tupperware v/Christina Madsen
Vester Aaby Folkemindesamling
Vævearbejder v/Jette Martinsen
Wendorff Bageri
Aastrup Folkemindesamling
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Fodbold

Så er vi midt i vintersæsonen, eller hvad man
skal kalde det.
Vi har et U14 pigehold og et U14 drengehold
med i DBU turneringer samt et U9 pigehold,
som har deltaget i forskellige stævner.
Desværre har tilslutningen til U10 drenge været
så lav, at vi ikke har kunnet deltage i nogen
turneringer. U9 pigerne har klaret sig rigtig flot.

U14 drenge
Det var et vanvittigt comeback fra Bøgebjerg
IF’s U14 drenge.
De har spillet to stævner d. 5. og 19. januar.
Vores første stævne gik ikke helt som vi havde
håbet, men vi fik 3 sejre og 4 nederlag med
hjem.
Vi lå som nr. 3. – og der var 4 point op til nr. 2.
”Puha” tænkte vi – ”det bliver svært at gå videre
fra puljen!”
Men efter en god gang træning i mandags var
drengene klar til dagens stævne, som blev
spillet i Korinth hallen.💪
De spillede fremragende, hvilket resulterede
i 5 sejre og 2 uafgjorte, og vi endte
på en samlet anden plads👍🙏 og det
betyder derfor, at de har kvalificeret sig til
finalestævnet i Fyns- mesterskaberne.👏👏
Vi trænere er mere end stolte over vores drenge
og glæder os til finalestævnet, som spilles lørdag
den 1. februar 2020 i Aarup fritidscenter.
👍  STORT TILLYKKE DRENGE 👍

U14 piger
Pigerne mangler at deltage i et stævne mere,
inden vi kan gøre resultaterne op.
U7 drenge
Glædeligt er det så, at vi har fået tilgang af
U7 drenge, så vi håber, at vi kan stille hold i
sommerturneringerne.
Udendørssæsonen
Det er dog udendørssæsonen, der er mest fokus
på i fodbold-afdelingen, og i uge 8 starter vi
udendørstræningen.
Det bliver ligesom sidste år mandag og onsdag.
Tidspunktet vil blive slået op senere, da vi lige
skal tage hensyn til dagslyset.
Første gang bliver mandag den 17. februar,
og så kører vi ellers derudaf mandag og onsdag.
Vi vil rigtig gerne have mange flere ungdomsfodboldspillere i klubben, så vi er sikre på at
kunne stille hold. Vi vil også gerne have flere
hold, som kan fylde banerne med liv og glade
dage, og spændende kampe til glæde for jer
selv, jeres forældre og alle andre, der kommer
og overværer kampene, og er flinke til at heppe
på klubbens hold.
Kom op og vær med!
Der er et fantastisk sammenhold mellem både
drenge og piger, som er helt speciel for en lille
klub som vores.
Bliv en del af fællesskabet og få masser af frisk
luft og motion oven i købet.
Det er en win win win situation.
Vi glæder os til at følge op på successen med
”Bold og Leg” for de mindste børn og deres
forældre.
Vi vil give besked på diverse infotavler og
hjemmesider, om hvornår vi starter igen.
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Det har været en trist vinter, men det bliver en
rigtig dejlig fodboldsommer, og så må vejret
også gerne blive godt.
Skulle der være nogle forældre eller andre, som
har lyst til at give en hånd med i klubben, hører
vi gerne fra dem.
Der er mange forskellige typer opgaver, så har
du lyst til at være med til at træne et hold, eller
har du bare et par timer i ny og næ, så kan vi
bruge det hele. w
Gode ideer modtages også!
Info om træningstider vil blive slået op i facebook
gruppen samt på infotavlerne.
I er også velkomne til at kontakte formanden
for fodboldafdelingen
Abdi Ghani på på telefon 26115568 eller
Abber87@hotmail.com eller
Ungdoms-ansvarlig Hans Strand på telefon
22736348 eller hansstrand@hotmail.com.
Herre senior
Hej allesammen
Fodbolden har ligget stille i meget lang tid nu,
hvilket på nogle punkter har været tiltrængt
grundet skader og træthed.
Dog er folk for alvor ved at være oven på igen
og friske til en ny og spændende forårssæson.
Bøgebjerg IF’s herre senior går en spændende
tid i møde.
Vi kan afsløre, at holdet skal ledes af en ny
mand.
Jacob Johansen - tidligere spiller i klubben - har
takket ja til at træne og lede holdet.
Vi er dybt taknemmelige over, at Jacob har
takket ja til at træne seniorholdet, og vi
tror på, at han kan trække holdet i en positiv
retning.

VOLLEY
Træningstider:
Tirsdage 18-20 voksne (med træner)
Fredage 17-18 børn (med træner)
Fredage 17-19 voksne (uden træner)
Kom prøv en gang eller to gratis
Alle er velkomne, også begyndere
Vi træner i Bøgebjerghallen

NYT FRA
LØBEKLUBBEN
Grundet mangel på trænere har vi
ikke mulighed for at fremstå som en
egentlig løbeklub.
Derfor har et enigt løbeudvalg
besluttet, at vi desværre må lukke
Bøgebjerg if løbeklub ned.
Vi vil dog opfordre alle løbere til
at møde op som sædvanlig i et
løbefællesskab for at bevare det
gode sammenhold.
Mange hilsner
Løbeudvalget

Jacob har kaldt truppen sammen lørdag den
1. februar kl. 13.00, hvor første træning finder
sted. Efterfølgende vil der blive serveret suppe
og afholdt spillermøde.
Efter den første træning vil holdet fremadrettet
træne fast hver mandag og onsdag kl. 18.00.
Gamle samt nye spillere er mere end velkomne.

YOGA

Vi er en klub, der altid vil lægge vægt på det
sociale, og alle skal føle sig velkomne uanset
niveau.
Vi tror på, at fremtiden ser spændende ud for
seniorholdet.
Vi glæder os meget til at skyde den nye sæson
i gang.

På grund af for få tilmeldte er
yogaholdet
desværre
blevet
nedlagt.
Måske yoga en dag vender
tilbage til Bøgebjerg IF.
Tak til yoga instruktør Lone
Grønhøj
for
hendes
tid
i
Bøgebjerg IF.

Mvh. Lukas Lyngsø – spiller i Bøgebjerg IF
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Foto: Jørgen Gundertofte

Bierfest 2020

Skærtorsdag d. 9 april fra 13:00 til 20:00
Billetsalget til Bierfesten 2020 er i fuld
gang, og der er i skrivende stund solgt
ca. 250 billetter, hvilket er rigtig fint.
Der er fuld gang i de 12 ambassadører,
der står for salget i år, og de gør et stort
arbejde igen i år.

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

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
Fotos: Jørgen Gundertofte
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Bøgebjerghallens Bestyrelse
Indkalder til Generalforsamling
Tirsdag den 17. marts 2020 kl. 19:30
i Bøgebjerghallens mødelokale.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dagsorden ifølge vedtægter.

Valg af dirigent og referent.
Formandens beretning fremlægges til godkendelse.
Godkendelse af det reviderede regnskab.
Det udarbejdede budget fremlægges til orientering.
Indkomne forslag.
Valg af bestyrelsesmedlem(mer) og suppleant i.h.t. § 3.
Valg af revisorer og revisorsuppleant i.h.t. § 4.
Oplysninger om idrætsforeningens og skolens udpegede bestyrelsesmedlemmer.
Eventuelt.
Indkomne forslag, som ønskes behandlet, skal sendes til formanden på mail
senest den 3. marts 2020
Formand: Michal Bang Sørensen
michal@bangsoerensen.com

15

Midlerne bruges bl.a. til vedligeholdelse og
forsikring af vores 5 Hjertestartere.
Vi har en aftale, hvor et firma automatisk
kommer og skifter elektroder og batterier, så de
altid er driftsikre.
Regionsrådet har desværre besluttet, at App’en
”Danmark redder liv” den 1. maj overgår
til Hjerteløberne vedr. udkald af frivillige til
hjertestop.
Desværre, fordi der ikke er et krav om
førstehjælpskursus, men vi formoder, at alle som
melder sig som hjerteløbere, har et ajourført
førstehjælpskursus.
Hvis der er nogle, som er interesserede i at blive
Hjerteløber, men som ikke har relevant kursus/
uddannelse, kan I kontakte bestyrelsen.

Julen er hjerternes fest, og januar/februar er
tiden for slankekure, Nytårsfortsætter m.m.
Marts og april er tiden for Generalforsamlinger i
diverse foreninger.
Således også i Hjertestarterforeningen, hvor vi
afholder Generalforsamling den 7. april.
Se indkaldelse nedenfor.
Tusind tak til jer, som støtter foreningen med
indbetaling af kontingent på de bare 100 kr. for
enlige og 150 kr. for par.
Nu er det tid for fornyelse af medlemskontingent,
evt. på Bøgebjergmessen den 15. marts eller
vanen tro på konto: 0828-0003330001 med
oplysning om navn og medlemsnr.
Evt. mobilepay 196262 eller kontakt kasserer
Pia Kristensen tlf. 2427 1851.

”Danmark reder liv” fortsætter uændret frem til
udgangen af april måned, og det forventes, at
Hjerteløber app’en er implementeret 1. maj.
Du kan allerede nu hente Hjerteløber App’en.
Vi bliver løbende orienteret via Dansk Folkehjælp.

Download Hjerteløber app’en med TrygFonden
Hjerteløber-App kan du blive hjerteløber og
være med til at redde liv.
På Bestyrelses vegne
sekr. Alice Pedersen

Indkaldelse til Generalforsamling
V.Aaby, Aastrup og Pejrup Hjertestarterforening afholder
ordinær generalforsamling Tirsdag den 7. april 2020 kl. 19.30
i Abildhuset, Præstegårdsvej 12, V. Aaby
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
Generalforsamlingen.
På mail:Hvaaap@live.dk eller 1pedersen@mail.tele.dk
På valg: Pia Kristensen, Genopstiller.
Morten Laursen ønsker ikke genvalg, kandidat fra Aastrup ønskes.
Suppleanter. Arnt Biel Christensen og Michael Mikkelsen er begge på valg.
Suppleanter vælges for 1 år ad gangen
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Vester Aaby - Pejrup - Aastrup
Pensionistforening
Sponsorer ved pensionistforeningen
juleafslutning:
Øster Skerninge Forsamlingshus
Bøgebjerghallens Cafeteria
Tømrer Carsten Rasmussen
El-installatør Henning Madsen
Skovgårdens Træ, jord og beton
Tømrermester Kennet J. Krogh ApS
Murermester Palle Jensen, V. Aaby
B.S.J. Ejendomme A/S
Sydfyns Dækhotel v/Hans Henrik Johansen
Hammer Hansen
John Madsen A/S
Vester Skerninge Bilerne
Per Hansen Entreprenør
Fodplejer Hanne Drost
Pejrup Savværk v/Tommy Madsen
Gamskærgård Maskinstation
Fyns Varmepumpecenter
Korsvejens Blomster
Hansen & Hellerup Entreprenør
Dagli’Brugsen Vester Aaby
Vognmand Knud Pedersen & Sønner
Salon Miro
Gundestrup Mejeri
Christa & Finn Lyster
Konnerup Chokolade
Vester Aaby Slagterforretning
Aabo Ideal
A.C. Biler
Ulla Poulsen Zoneterapi & massage
CWC Auto
Loppehulen v/Maj-britt Jensen
Tømrermester Finn Juul Jørgensen
Aastrup Mølle
Lundely Glas
Sydfyns Autocamper
Vivi’s Blomster
Shell Faaborg
Frost VVS
Vester Aaby Pizzaria
Anders Skade Madsen
Dagli’Brugsen Brahetrolleborg
Salon 44
P.A. Savværk
Korinth Piazzaria
Korinth Tømmer og murerforretning
Korinth Auto
Korinth Autoophug

Billedet herover er fra Bjarne Bekkers besøg.
Foto: 24-7 Sydfyn.dk/Jørgen Gundertofte

Underholdning i løbet af vinteren:
i Abildhuset, Præstegårdsvej 12, hvis ikke andet
er anført
Fredag den 14. februar 2020 kl. 14:
Generalforsamling
med
underholdning
af
Liselotte med Faaborg Kor i Bøgebjerghallen.
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.
Billedet herunder er fra Kuben i Grønderup, hvor
”Gåturen” kom forbi. Foto: 24-7 Sydfyn.dk.

Vi takker mange gange for den gode støtte og
ønsker alle et godt nytår.
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Vester Aaby Sogns Folkemindesamling
Folkemindesamlingen har som bekendt det
formål at indsamle og bevare arkivalier, billeder
og andet.
Det kan være til stor gavn for andre, der f. eks
ønsker at vide noget om en bestemt person eller
måske om et bestemt hus i sognet, hvor man
måske er født.
På arkiv.dk hvor alle ting er registreret, ses det
tydeligt ved de mange henvendelser, at Vester
Aaby arkivs side bliver flittigt benyttet.
Det seneste nye er, at en person fra
Nationalmuseet har fået til opgave at indsamle
materiale til en bog om Diernæs, Aastrup, Vester
Aaby og Vester Skerninge kirker.
Det er ganske enestående for egnen her, at
Nakkebølle, Holstenshus og Brahetrolleborg
Slotte har ladet kirkerne bygge for mange
hundrede år siden.
Personen ønskede oplysninger om alt vedrørende
Vester Aaby kirke.
Det kan man nu hurtigt trække ud på arkiv.dk.

Fra før år 2000 - hvor undertegnede blev
kasserer og fra 2004 også arkivleder - har der
fra tidligere i 1900-tallet overhovedet ikke været
nogen oplysninger omkring en stor æske med
en tekst på låget med skriften ”Messehagel og
lysedug Vester Aaby Folkemindesamling”.
Det kunne personen fra Nationalmuseet oplyse,
da der med jævne mellemrum registreres til
Nationalmuseet om ens kirke.
Der stod, at i 1986 blev denne æske foræret
til arkivet her. Messehagelen, der har været
korrekt pakket i specielt syrefrit materiale, blev
åbnet. Den er håndsyet af mørkerødt fløjl. Der
er 3 cm brede vævede borter af guld syet på
langs kanten, og borten er også syet midt på
stoffet som et kors. På bagsiden er med store
bogstaver skrevet ”Vester Aaby kirke 1839”
med sort blæk.
Det var dengang den nye præstegård blev
bygget, og præsten hed Cæsius Crinitus
Inopinatus Krohn.
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Tænk - den er 180 år gammel og været betroet
arkivet i 34 år.
Der er ingen oplysninger om, hvorfor den er
havnet i foreningen, hvor arkivet dengang havde
lokaler på Svendborgvej 405.
Nu kommer en professionel fotograf forbi - så
må man se, hvad det udvikler sig til.
Husk at 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
www. 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

KIRKEBLAD
FORÅR 2020

VESTER AABY KIRKE

AASTRUP KIRKE

Danmarks kirker på besøg

Legater opløst
- Læs mere inde i bladet

Påskeblomst!
hvad vil du her?
Bondeblomst fra landsbyhave.

Danmarks Kirker på besøg
I disse måneder får kirkerne i Vester Aaby og Aastrup ekstra
opmærksomhed; redaktionen på Danmarks Kirker, Nationalmuseet, er nemlig gået i gang med undersøgelserne og
beskrivelserne af kirkernes bygnings- og inventarhistorie,
som udmunder i en udgivelse om disse to kirker samt kirkerne
i Diernæs og Vester Skerninge i løbet af sommeren 2020.
af Marie Louise Blyme,
redaktør, Danmarks Kirker, Nationalmuseet
Både Vester Aaby og Aastrup Kirke har
mærket historiens vingesus og gennem
tiden undergået store forandringer. Særligt
restaureringer i midten af 1800-tallet har
slettet mange ældre spor, men alligevel er
det muligt at rekonstruere ældre bygningskonstruktioner og inventargenstande. Kommer man forbi en af kirkerne, mens de
har besøg af Danmarks Kirkers redaktører,
som netop leder efter disse spor, kan det
nok se lidt underligt ud: én kravler rundt
på loftet, mens en anden vender bunden i
vejret på altersølvet. Den mindste detalje
skal registreres, og alt gøres med en
tommestok i den ene lomme og en lampe
i den anden. I øvrigt traskes der til tider
også rundt på kirkegården, hvor hegn og
kirkegårdsbygninger har interesse, mens ældre gravsten, eller
gravsten af særlig lokal- eller personalhistorisk betydning,
også må registreres.
Dette er blot en lille del af det store arbejde, som redaktionen
af Danmarks Kirker står for – og har stået for siden udgivelsen
af det første hæfte i 1933. ”Kirkeværket”, som det hedder i
daglig tale, holder til på Nationalmuseet i København, hvor
der arbejdes på udgivelserne med beskrivelser af bygning,
kalkmalerier, inventar og gravminder (i nævnte rækkefølge)
for alle kirker i landet. Det er et stort og grundigt arbejde, som
først og fremmest er baseret på nye undersøgelser af kirkerne.
To redaktører, en bygningsredaktør og en inventarredaktør,
er tilknyttet hver kirke, og de kombinerer markarbejde og
arkivundersøgelser i jagten på den mest fyldestgørende
beskrivelse af kirkens historie. Arbejdet er ikke overstået på
en eftermiddag; vor viden om bygning og inventar hviler på
adskillige besøg i kirken, hvor der registreres og opmåles og
i nogle tilfælde foretages naturvidenskabelige undersøgelser
af træværket (dendrokronologi). Desuden gennemlæses
kirkeregnskaber, synsprotokoller og andre arkivalier samt
sekundær litteratur. Tegninger, fotografier og arkivalier i
Nationalmuseets eget arkiv må også inkluderes, og ingen
kirkebeskrivelse er komplet før bestanden af genstande og
arkivalier hos de relevante lokale museer og arkiver er blevet
undersøgt.
Det igangværende arbejde med kirkerne i Vester Aaby og
Aastrup er altså en form for historisk detektivarbejde, og
jagten på fakta resulterer i ny viden om kirkernes bygningsog inventarhistorie. Bygningsredaktørens arbejde fastslår
f.eks., at Vester Aaby Kirke, i lighed med andre fynske kirker,
har en lang bygningshistorie med en kronologi, som kun i
nogen grad kan fastlægges. Da bygningen blev opført i
romansk tid bestod den formentlig blot af apsis, kor og skib,
hvoraf kun den vestlige del af skibet endnu eksisterer. Denne
ældste del svarer til det nuværende skibs østlige fag, hvor
man udvendigt på nordsiden endnu aner konturerne af den
oprindelige, nu tilmurede norddør. Bredden på denne dør

samt tilstedeværelsen af romanske søjlekapitæler ved kirkens
nuværende indgang antyder, at det har været en fornemt
udsmykket søjleportal. At kirken havde apsis med halvrund
planform vidner korets nuværende sokkel på østfacaden om,
idet der her er genanvendt en række krumhugne granitkvadre.
På et tidspunkt i den senere del af middelalderen blev
pladsforholdene i den romanske bygning for trange, og man
udvidede kirken. Mod øst blev kor og apsis revet ned og et
langhuskor opført i forlængelse af skibets
mure, der tilsvarende blev forlænget
mod vest. Hen imod middelalderens
slutning blev nordkapellet opført og
kirken overhvælvet. Ifølge Odensebispen Jacob Madsen var der i 1588 et
træbygget tårn, men dette blev erstattet
af det nuværende tårn, der er opført i
årene 1591-98. Endelig blev den søndre
korsarm opført i 1842, hvor man nedrev
et eftermiddelalderligt våbenhus på
kirkens sydside.
Redaktørernes
markarbejde
må
suppleres med arkiv-undersøgelser. For
inventarredaktøren gør dette sig f.eks.
gældende i arbejdet med de store gravsten
fra 1500-tallet i Aastrup Kirke. De er i dag
ophængt forskellige steder i kirken, alle i
god stand, hvilket giver mulighed for detaljerede beskrivelser.
Tilbage på museet granskes kilderne for yderligere oplysninger,
og de fortæller bl.a., at nogle af stenene tidligere har ligget i
korgulvet. Til tider arbejdes der dog med de såkaldte døde
genstande, som kun kendes fra skriftlige kilder og som ikke
længere findes i kirken. Et eksempel på dette er Vester Aabys
tidligere altertavle fra 1500-tallet. Selvom den forsvandt i
forbindelse med restaureringen i midten af 1800-tallet, har
vi gennem kilderne adgang til beskrivelser af tavlens malerier
og indskrifter. Ved at sammenligne med samtidige altertavler,
som er beskrevet i tidligere udgivelser af Danmarks Kirker,
kan vi alligevel opnå en idé om, hvordan tavlen har set ud, og
det døde bliver således bragt til live.
Efterhånden som kirkebeskrivelserne tager form, kommer
det næste vigtige skridt: fotografen skal med på kirketur.
Gennem Kirkeværkets levetid er antallet af illustrationer i
udgivelserne steget markant, og i dag kan man ikke forestille
sig en kirkebeskrivelse uden en væsentlig mængde tegninger
og fotografier. Ikke alene bidrager illustrationerne til en bedre
forståelse af de til tider meget tekniske beskrivelser, de er
også en uundværlig del af arbejdet med at bevare viden om
kirkernes udseende for eftertiden.
Af hensyn til tidligere udgivelser følger bogværket endnu de
gamle amtsgrænser fra før 1970; indtil videre er ca. 2/3 af
landets kirker beskrevet, og arbejdet fortsætter i disse år med
landsbykirkerne i Svendborg, Odense og Vejle Amt. Hver
eneste nye udgivelse fra Danmarks Kirker bidrager til dets
funktion som et kulturhistorisk opslagsværk, og beskrivelserne
af de enkelte kirker i Vester Aaby og Aastrup er således med
til at skabe og udvide forståelsen for Danmarks materielle
kirkekultur fra romansk tid og frem til i dag. Danmarks Kirker
er, ud over udgivelserne i bogform, også frit tilgængeligt i
digital form via vores hjemmeside (www.danmarkskirker.
natmus.dk); ud over at være et fagligt redskab, er det nemlig
også håbet, at Kirkeværket kan være med til at opretholde
og udbrede interessen for arkæologi, historie, kunst og ikke
mindst kirkekultur.

Menighedsrådsvalg
I indeværende efterår afholdes der valg til menighedsrådsvalgene og valgproceduren er en smule anderledes end dét,
vi har været vant til. Vi afholder derfor et informationsmøde
den 12. maj 2020 kl. 19.00 i Vester Aaby Præstegård. Kom og
vær med til mødet og overvej gerne, om tiden ikke er moden
til, at du gør din indflydelse gældende.

Befrielsesaftenen 4. maj
En tradition, der har haft stigende deltagelse i de senere år, er
markeringen i Aastrup kirke af befrielsesaftenen 4. maj. I år
er det 75 år siden og det er en god anledning til at fortsætte
traditionen. Derfor holder vi festgudstjeneste den 4. maj kl.
19 med efterfølgende kaffebord og på et tidspunkt hører vi
befrielsesbudskabet som det lød fra London den 4. maj 1945
inden vi synger Altid frejdig når du går som afslutning på
aftenen.

Årets konfirmander
I Vester Aaby Kirke konfirmeres
søndag den 19. april kl. 10.00:
Astrid Kongsgaard Jensen, Strandvejen 121
Cecilie Elise Jensen, Dyssevej 2
Laura Langeskov Juul Jørgensen, Munkeparken 7
Nicole Østergaard Jørgensen, Frederiksbergvej 17
Karoline Delali Kristensen, Svendborgvej 448 A
Cecilie Charlotte Rasmussen, Jens Nielsens Vej 3
Kasper Erik Rasmussen, Jens Nielsens Vej 3
Karla Østergaard Rundkvist, Svendborgvej 431
Caspar Meng Skovmøller, Svelmøparken 27
Sebastian Bang Sørensen, Bøgebjergvej 19

I Aastrup Kirke konfirmeres
søndag den 26. april kl. 10.00:
Lucas Lykke Kjellmann, Bøgebjergvej 22
Alle pr. 5600 Faaborg

Strikkeklub
Vi er nogle strikkepiger, som vil forsøge at starte en strikkeklub
i den nyistandsatte kirkecafe i søndre korsarm i V. Aaby kirke.
Ideen er, at vi strikker en formiddag om ugen, og det vi
fremstiller, vil vi give til Kirkens korshær, som sælger det de
kan i Tivoli i København, og resten deles ud til hjemløse, så
det er meget bredt, hvad vi kan fremstille.
Det vil ikke være strik det hele, der vil helt sikkert være kaffe
på kanden til at smøre stemmebåndene, så vi kan få klaret
verdenssituationen og også lige få drøftet lokale nyheder.
Vi forventer at starte op til efteråret, og vi håber, med dette
indlæg, at vi kan få doneret noget garn, så vi kan komme i gang.
Vi er interesseret i uldgarn, strømpegarn og bomuldsgarn.
Hvis I har garn I vil donere kan I henvende jer til:
kirketjener Ida Karottki
eller til Mette Tornbjerg, Strandvejen 30. tlf 42911039.

Pilgrimsvandring 8. maj
Pilgrimsvandringer har vundet stor indpas rundt omkring
i Danmarks sogne. Vi har derfor besluttet, at også vi vil
gøre forsøget Store Bededag. De nærmere detaljer vil blive
bekendtgjort senere, men vi forestiller os en vandring
på 10 - 12 km. med mulighed for, at man kan slutte op
undervejs. Efter vandreturen vil dagen blive afsluttet med en
pilgrimsgudstjeneste i én af vore smukke kirker. Det endelige
forløb vil blive publiceret på vores hjemmeside i god tid før
8. maj.

Legater opløst
”Af mine efterladte Midler <skal> udredes 1000
Rigsdaler skriver Tusinde Rigsdaler Rigsmønt som skal
indsættes med den Bestemmelse, at de aarlige Renter
af denne Capital skulle anvendes til Understøttelse
i Sygdomstilfælde eller i øvrigt til Føde eller Klæder
eller Brændsel for saadanne her i Vesteraaby Sogn
hjemmehørende, til Hjælp værdige uformuende som
ikke erholde Understøttelse af Fattigvæsenet”
Med sirlig håndskrift prentede Møller J. Eriksen,
Lindevads Mølle den 23. april 1855 således i
en protokol, som stadig opbevares i Vester Aaby
Præstegård. På næste side har Arvefæstegaardmand
Christen Jensen Holm 5 år senere tilført en lignende
passus.
Sammen med legater fra Anne Marie Christensen og Christiane Dorthea Lemming har dette gjort gavn gennem mange år. Der
er al mulig grund til at takke disse mennesker for deres tanker og handlinger.
Men årene rulle og skiftes om på jord. Legatmidlernes størrelse og ikke mindst udviklingen i renteniveauet har nu gjort, at der
ikke i mange år har været uddelt midler fra legaterne og de seneste uddelinger for omkring 25 år siden var meget symbolske.
Derfor er der nu taget den tunge beslutning at anmode Civilstyrelsen om tilladelse til at opløse disse legater. De i vore
dage beskedne beløb fra kapitalerne er indgået i den julehjælp, der ligeledes i beskedent omfang er uddelt. Fundatsernes
formålsparagraffer er dermed forsøgt overholdt til det sidste.
Protokollerne vil naturligvis fortsat blive gemt og indsatsen derfor ikke blive glemt.

Kirketider forår 2020
			

Vester Aaby

Aastrup

Søndag den 1. marts
Søndag den 8. marts
Søndag den 15. marts
Søndag den 22. marts
Søndag den 29. marts
Søndag den 5. april
Torsdag den 9. april
Fredag den 10. april
Søndag den 12. april
Mandag den 13. april
Søndag den 19. april
Søndag den 26. april
Søndag den 3. maj
Mandag den 4. maj
Fredag den 8. maj
Søndag den 10. maj
Søndag den 17. maj
Torsdag den 21. maj
Søndag den 24. maj
Søndag den 31. maj
Mandag den 1. juni
Søndag den 7. juni

14.00 Ole Buhl Nielsen
Ingen
10.15 AVN
9.00 AVN
10.15
14.00
19.00 AVN
10.15
9.00
Ingen
10.00 konfirmation
Ingen
10.15 AVN
Ingen
* Pilgrimsgudstjeneste
10.15
Ingen
10.15 AVN
Ingen
10.15
Ingen
14.00 Ole B. Nielsen

Ingen
10.15
9.00 AVN
10.15 AVN
9.00
10.15
16.00 AVN
Ingen
10.15
10.15 AVN
Ingen
10.00 konf.
Ingen
19.00

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

Ingen
10.15
Ingen
10.15 AVN
9.00
14.00 Nakkebølle
Ingen

* Da de praktiske forhold endnu ikke er fuldstændigt afklarede, bedes interesserede følge med på vores hjemmeside
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. marts
8. april (altergang) AVN
27. maj AVN
17. juni (altergang)

For udefra kommende
deltagere koster kaffebordet kr. 30,00

Ferier og fridage:
I dagene 10. til 16. maj 2020 arrangerer Faaborg og
Midtfyns Provstier en studierejse for deres præster.
Dette indebærer, at både sognepræst Torkil Jensen og
Alex V. Nielsen vil være bortrejst i ovenstående periode.
Embedet i Vester Aaby og Aastrup vil derfor blive
varetaget af præster fra Svendborg Provsti.
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. Tlf. 93 92 16 33. 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

Sidste nyt fra Dagplejen
Vi har alle 4 dagplejere haft besøg af en af vores
venner fra kirken.
Dragen Dagmar, Bamsen Ditlev, en kat og et
lam.
De har været med os hjemme - nogle af dem
har også været så heldige at komme med et
dagplejebarn hjem og sove😊 eller været med i
skoven, eller med til musik😊
Vi har holdt juletræsfest i hallen, hvor mange
forældre og bedsteforældre kom og hyggede
med os og vores dagplejebørn.
Vi gik traditionen tro Lucia med dagplejebørnene
til stor glæde for os og alle vores gæster. Vi
dansede om juletræet, og nissen kom på besøg😊
Vi har holdt julefrokost i heldagslegestuen, hvor
alle hyggede med god mad.
Nu er vi startet på et nyt år, hvor vi håber på at
få lidt sne, så vi kan hygge med kælketure og
lege i sneen☃
Hilsner
Helle, Lene, Pernille og Jette
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Mødeplan for foråret 2020
Møderne afholdes lørdage ca. hver tredje uge
fra kl. 10-12, og programmet for foråret ser
således ud:
22. februar: Hytten, Bøgebjergvej
Bygge – Genbrugskunstner
14. marts: Shelteren, Skovgårdsvej
Temaløb
Hvad laver Tinka, når det ikke er jul?
4. april: Hytten, Bøgebjergvej
Påske, æg og påskelege
25. april: Parkeringsplads ved Lucienhøj
Tur til Pipstorn Skov Shelter
16. maj: Hytten, Bøgebjergvej
Håndværker – Klima og energi i børnehøjde
6.-7. juni: Hytten, Bøgebjergvej
Sov ude – program og tilmelding kommer senere

Billederne på siden er fra FamilieSpejd’ juletur til
Thurøbund. Foto: Kristina Rasmussen.

Vi bytter måske rundt på programmets emner,
hvis det passer bedre i planen.
Vi skal så vidt muligt være udenfor, så sørg for,
at påklædningen passer til vejret.
Kontakt kan ske til:
Lotte Mølbak: tlf: 2278 0722 eller
mail: lotte.moelbak@gmail.dk og
Ingrid Thyssen: tlf: 2285 6564 eller
mail: ingridthyssen64@gmail.com.
Vi glæder os til at se jer.
Med spejderhilsen
Ingrid og Lotte
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Nyt fra Bøgebjerg Børnehus og SFO
Alle fra Bøgebjerg børnehus ønsker jer et
glædeligt nytår.
I sidste artikel fra Bøgebjerg Børnehus
fortalte jeg om vores musikfestival, der er et
samarbejde med musikskolen, Svanninge- og
Horne børnehus, samt Ringgårdens børnehave.
Dagen var en stor succes.
Børnene var spændte og glædede sig til at være
med.
De hyggede sig, og de var super seje til at
optræde for forældre og bedsteforældre.

I det nye år startede de ældste børn med at
holde nytårsfest og ønske hinanden godt nytår.
En festlig opstart efter ferien.
Vi kunne godt tænke os, at januar bød på frost
og sne i stedet for regn.
Her siger vi pyt - for børnene elsker regn, der
giver vandpytter og mudder.
I sfoen har vi armene oppe og har svært ved at
få dem ned.
I 2020 har vi fået penge til, at sfoen kan blive
renoveret og udviklet.
Det ser vi meget frem til.
Børnene bruger en stor del af deres tid i sfoen
på at lege.
Det er betydningsfuldt, at børnene har mulighed
for at styrke deres sociale relationer og nyde at
kunne fordybe sig i leg.
Sfoen tilbyder også forskellige planlagte
aktiviteter, som bolsjefremstilling, træværksted,
lege i gymnastiksalen mm.

De øvrige børn i huset øvede sig i nissesange og
optrådte med en julemusical for deres forældre.
En masse nissebørn med krudt i og en rigtig
hyggelig eftermiddag.

December måned er som altid en måned med
nissehistorier, nissesange og nisseyoga, samt
arrangementer i og ude af huset.
Luciapigerne lavede det smukkeste optog til
vores Luciafest fredag den 13.12.
Tusind tak til alle der har budt os ud af huset og
til alle der mødte op til arrangementer i huset.

Til vores årlige ”Bag for en sag” går børnene i
skolekøkkenet og bager de lækreste kager, som
derefter sælges en eftermiddag.
I år samlede vi 1225 kr. ind til Børns Vilkår.
Tusind tak til alle der kom og støttede dette
gode formål.
I julemåneden var der godt gang i værkstederne
med at lave julegaver.
Børnene lavede de fineste serveringsbakker.
Vi inviterede forældrene på æbleskiver og
kaffe, og inden juleferien var der julefrokost for
børnene.
Jeg ønsker jer et fremragende Nytår med
stemningsbilleder fra børnehave og sfo.
Med venlig hilsen fra personalet i Bøgebjerg
Børnehus og Bøgebjergskolens SFO.
Henriette Olesen
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SKOLELEDEREN ORIENTERER
Nytårsbrev

Så er vi halvvejs inde i skoleåret.
Juleferien er nu overstået, og det nye år er
startet op, så jeg vil bruge dette nyhedsbrev
til at ønske alle voksne og børn i vores store
lokalområde i Korinth og Vester Aaby et godt
nytår.
Der var travlhed i den sidste måned op til jul,
med mange arrangementer og aktiviteter der
hører julen til.
Vi kunne mærke, især på de yngste elever i skole
og børnehave, at der skete så mange spændende
ting derhjemme og i skole og børnehave med
julekalender, gaver, god mad mm, så de næsten
ikke kunne rumme mere.
Derfor er det også en meget lang og tiltrængt
juleferie, alle nu har været på. Men jeg er sikker
på, at der vil være mange børn som tænker, at
det bliver dejligt at komme tilbage til den rolige
stabile hverdag i børnehave og skole!
Renovering af skolen og børnehaven i
Korinth
Her efter jul skal vi, som jeg tidligere har fortalt,
i gang med renoveringen af skolen primært med
fokus på SFO’en.
Vi starter på de første byggemøder i starten af
det nye år, så det glæder vi os meget til.
I Korinth vil der blive igangsat en proces, hvor
børnehave, Heldagsskole og dagplejere skal
deles om børnehavens nuværende lokaler.
De lokaler hvor der nu er mødelokale og kontor,
vil fra sommerferien blive til klasselokaler i
Heldagsskolen og vores store lokale, hvor vi har
depot, bliver et kombineret kontor, personalerum
og skal stadigvæk også bruges som depot.
Men børnehaven disponerer stadigvæk over
køkkenet og de to stuer vi hele tiden har haft.
Jeg er sikker på, at det vil blive super godt,
men der vil blive lidt byggerod i børnehaven i
de kommende 2-3 måneder, så vi må alle være
lidt tålmodige.
AULA ind og Intra ud
Vi startede op med at bruge AULA 1. december
og stoppede med Intra.
Jeg synes, at det i store træk er gået smertefrit,
og jeg fornemmer, at forældrene har taget
godt imod den nye platform til at kommunikere
igennem.
			
Arrangementer i december
Vi havde, som vanligt, flere arrangementer i
perioden op til jul.
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Juleklippedagen i børnehaven og skolen var
igen et tilløbsstykke. Rigtig mange forældre og
bedsteforældre hjalp til med at få julehygget
og pyntet op i klasseværelser, børnehave og i
aulaen.
Det var især dejligt at se så mange fædre, der
var med i børnehaven!
Det er rigtig skønt, at mændene også benytter
sig af muligheden for at deltage.
Men tak til alle der brugte tid på at gøre det til
en superhyggelig dag.
Luciadagen var igen et tilløbstykke.
Først det smukke Luciaoptog i gymnastiksalen,
derefter julesange af drengene.
Denne gang styret af Peter, vores nye
musiklærer, som havde valgt nogle lidt andre
sange end vanligt, hvilket betød at drengene
sang fantastisk godt med. 234 personer deltog
i spisningen, som igen blev styret med meget
kyndige hænder af vores 8-10 faste lokale
pensionister, der startede kl. 10 om formiddagen
med at lave flæskesteg, kartofler, rødkål og brun
sovs og risalamande og var færdige kl. 21 om
aftenen med at få ryddet op i køkkenet.
En kæmpe indsats fra dem, som vi er meget
taknemmelige over.
Jeg vil også her rose personalet for deres indsats
med at få det praktiske til at fungere, og ikke
mindst Helle er virkelig den, der har overblikket
og knokler både før, under og efter Luciadagen
er færdig.
Tak til alle og jeg kan allerede nu afsløre, at vi
holder Luciadagen igen næste år, hvor det bliver
fredag 11. december.
Så sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Vinterbillede lavet af elev fra 1. klasse

Endelig var børnehaven til Julegudstjeneste i
Korinth, hvor præsten holdt en fin gudstjeneste
for børnehavebørnene, og på sidste skoledag
før jul var hele landsbyordningen og de lokale
dagplejere med deres børn, til julegudstjeneste
i Vester Aaby kirke, hvor der udover julegudstjeneste også var krybbespil, som Claus og
eleverne i 4. klasse stod for.
Det var rigtig hyggeligt og stor ros til elever og
lærere for et superfint krybbespil.
Kommende arrangementer
I den kommende periode indtil påske, vil der være
to arrangementer på skolen, hvor I forældre er
meget velkomne, selvfølgelig udover eventuelle
forældremøder og skole-hjem samtaler.
Tirsdag 28. januar kl. 17-18 vil vi lave et
arrangement, hvor Vagn Strandgaard, som er
leder af MILIFE, vil fortælle om tankerne bag ved
det koncept, som Bøgebjergskolen og MILIFE
samarbejder om at indføre i Landsbyordningen,
for at fremme trivslen blandt børn og voksne og
dermed styrke indlæringen.
Jeg har tidligere skrevet ud, og på forældremøder
fortalt om nogle af de nye tiltag, der er kommet
i gang i klasserne, og i et vist omfang i
børnehaven, såsom ”Tjek ind og ud”, ”YOGO” og
klassemøder og vist de materialer, som lærere
og pædagoger arbejder med i hverdagen.

Torsdag 6. februar vil der være skolefest
fra kl. 17 – 20.
Udover skuespil, som 6. klasse vil stå for, så vil
vi lave en ”rigtig” skolefest, hvor der vil være
forskellige boder og aktiviteter, som man kan
prøve.
I uge 12 (16. – 20. marts) vil hele skolen og
børnehaven arbejde med ”Hjernen”.
Vi kalder ugen for ”Hjerneugen”.
Her vil børnene i børnehaven og skolen blive
meget klogere på, hvordan hjernen ser ud,
hvordan den fungerer og hvordan man kan
udnytte den bedst muligt.
Vi vil også lave mad, som hjernen har allermest
brug for.
Som afslutning på ugen vil vi, om fredagen
i emneugen, invitere forældre og andre
interesserede ind på skolen for at se, hvad vi
har arbejdet med i ”Hjerneugen”.
Så sæt kryds ved Fredag 20. marts kl. 12 –
14!
Jeg kan mærke, at alle børn og personaler har
haft en dejlig lang juleferie og er vendt friske og
glade tilbage til skole og børnehave igen.
Venlig hilsen
Jes Fechtenburg
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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 10. februar 2020

v/Stig Fabricius
Tlf: 21 80 45 11
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Aastrup Forsamlingshus
Nu skriver vi 2020 - et nyt år har vi taget hul på.
Vi i bestyrelsen håber på lige så stor opbakning
fra vores venner, som vi har fået sidste år.
Vi er startet ud med bankospil den første mandag
i januar med 67 til at spille.
Det var rart at se nogle nye ansigter fra
lokalområdet, deriblandt nogle yngre spillere.
Dejligt for huset, håber at dette vil fortsætte.
Forsamlingshuset er sognets samlingssted,
dejligt at flere vil deltage og bruge huset.
Bladet udkommer omkring den tid, hvor vi har
fællesspisning, denne gang er menuen krondyr
steg med waldorfsalat og derefter kaffe/te og is.
Håber på at se lige så mange som vi plejer, det
er rigtig hyggeligt.
Generalforsamling
Der er generalforsamling den 9. marts kl. 19.30.
Dagsorden ifølge husets love.
Alle medlemmer med pårørende er meget
velkomne.
Her er der mulighed for at høre, hvordan
forsamlingshuset har det. Har I noget, der
burde laves om, så kom med jeres mening, så
vil bestyrelsen kikke på det.
Efter generalforsamlingen er huset vært ved en
let anretning.
Kom og vær med, det er ikke farligt, der er ingen
der bliver tvunget ind i noget.
Sæt denne aften af til jeres forsamlingshus og
dens bestyrelse.

Efter loven skal forsamlingshuset selv betale, og
dette vil typisk koste ca. kr. 8.000,00 + moms,
og ikke nok med det, for så vil det koste kr.
200,00 + moms om året for at få slået græs
under skiltet!
Vi kunne klage til Ministeriet, og det er gjort,
men bolden er spillet videre til Vejdirektoratet.
Nu ligger den der!
Vi har været ved Kommunen, men der var ingen
hjælp at hente.
Man kunne søge en fond, og skaffe penge der.
Det er ikke så meget pengene men princippet.
Vi skal bevare de små lokalsamfund - det er i
hvert tilfælde de folkevalgtes mening.
Nu drives huset på frivillig basis, så det gør ondt at
skulle betale for vejvisning til forsamlingshuset.
Belysningen i den store sal
Der er længe blevet klaget over belysningen i
den store sal - mest til banko spillet, men nu er
der en løsning på vej. Lamper er bestilt og de
bliver monteret i uge 6.
Bestyrelsen sætter selv lamperne op, og
elektrikeren kommer og monterer dem.
Håber på mere lys i salen.
På bestyrelsens vegne
Tonny Sørensen

Vejvisning til forsamlingshuset
Det sidste halve år har vi brugt tid til bevarelse
af vejvisning til forsamlingshuset.
Det drejer sig om vejskiltet ved Svendborgvej.
Vi har fra Vejdirektoratet fået en skrivelse om,
at skiltet er falmet og der skal sættes et nyt op
efter gældende regler pr. 1. januar 2018.
Der mangler et symbol, da det nu kaldes
kommerciel servicevejvisning.

Ønsker du at leje lokaler til dit arrangement i

Aastrup Forsamlingshus
Kontakt Tonny Sørensen tlf. 4011 4331
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Årsmøde 2020
Bøgebjerg Lokalråd afholder Årsmøde
TORSDAG den 26.marts kl. 19
i Abildhuset Præstegårdsvej 12 V. Aaby.
Dagsorden
1. Velkomst
2. Valg af stemmetællere
3. Valg af dirigent
4. Årsberetning
5. Årsregnskab
6. Indkomne forslag
Tilbagemelding på Madpakkehytte på Sct.
Hanspladsen.
Vi har nu endelig fået godkendelse til opførelse
af en madpakkehytte på Sct. Hanspladsen.
Vi er fra kommunen blevet lovet, at de penge
der var bevilliget, men som skulle være
anvendt inden årsskiftet, på grund af en lang
sagsbehandlingstid i forvaltningen, stadig kan
udbetales.
Det drejer sig om 50.000 kr.
Det rækker lige knap til at gennemføre
projektet, og Lokalrådet er blevet betænkt af
Skovgårdsfonden med 4000 kr. til det afsluttende
arbejde derovre. Tak.
Arbejdet går i gang lige så snart jorden kan
bære derovre.
Vi glæder os til at kunne tilbyde dette til både
lokale og cykelturister.

7. Præsentation og drøftelse
aktuelle projekter/visioner

af

8. Valg af lokalrådsmedlemmer og
suppleanter
9. Valg af to revisorer
10.Eventuelt
Alle er velkomne.
Vi bor tæt op ad kommunegrænsen.
Mød op og vær med til at kæmpe for
synlighed og dermed indflydelse på
kommunale tiltag i din egn.

Plastaffald ved haveaffaldscontainerne.
Lokalrådet har haft rettet henvendelse til
forvaltningen ang. manglende afhentning af
plastaffald i forbindelse med at folk tømmer
haveaffald op i containerne.
Vi har fået svar fra Lars Henriksen, biolog i FMK,
og han vil sørge for, at affaldet bliver hentet.
Kultur- og Lokalsamfundsudvalget.
Netop i dette øjeblik kommer der en mail
med dato for træffemøde med Kultur og
Lokalsamfundsudvalget
og
lokalrådet
og
borgerne i vores lokalområde onsdag den 25.
marts i tidsrummet kl. 19-21.
Vi har tidligere haft et lignende møde, og I har
mulighed for at komme med ris og ros til hvad
der optager jer i forbindelse med at bo her i
området.
Vi har ikke lokaler på plads, men det bliver
annonceret senere på FB, opslag og annoncer.
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FMKs Landsbyanalyse.
I den forbindelse har Lokalrådet afholdt
borgermøde i Pejrup Forsamlingshus.
Mødet drejede sig om ideer til udvikling af vores
lokalområde og forhindringer, som blokerede for
udvikling.
Vi kunne have været MANGE flere, men de der
var der, kom med mange konstruktive emner.
Disse blev senere brugt i et Skype interview
på rådhuset i Fåborg med forskere fra et
analysefirma, som så lader resultatet gå videre
til kommunen.
Seminar om bosætning og finansiering i
landsbyområderne. Eksempler, vinkler og
idegenerering.
Lokalrådet repræsenteret v. Halldor Sørensen
og Mette Berg fra Pejrup Landsbyforening og
Forsamlingshus deltog i seminaret.
Der var oplæg ved Bjarne Nielsen, repræsentant
for Vestervig-projektet:
Landsbyfornyelse i Vestervig.
Historien, forudsætninger og udfordringer.
Det var interessante ting der kom frem.

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)

I Vestervig havde man simpelthen lavet
et landsbyfællesskab, som med forskellige
indgangsvinkler har - gennem køb af
landsbyaktier - bidraget til finansiering af opkøb
af tomme, nedrivningsklare huse.
Nogle af husene blev nedrevet med støtte og
andre istandsat og solgt til lav pris, blot for at
få tilflyttere.
2. oplæg var ved Peter Plant, Torup Ting,
Halsnæs Kommune:
Organisering og finansiering af landsbyskabelse.
Hvordan kan man lave en ny bydel og siden
udvikle på den gamle?
Det var et lidt mere tricky foredrag og essensen
var: Giv ikke op og tag ikke et nej for et nej fra
myndighedernes side.
Det er lykkedes Torup Ting at få Halsnæs
Lilleskole til at køre med stor succes og at
få omdannet noget af den tidligere skole til
medborgerhus.
Den gamle station er opkøbt og lavet til et
multimarked. Der er indkøbt 14 tønder land
af jorden til en landejendom, med henblik på
opførelse af en helt ny bydel.
Spændende om så stort et projekt vil lykkes.
3. oplæg var i grundtanken JAK banken om igen.
Nedlæg realkreditinstitutterne (kun Nykredit
er en brugerejet låneforening, alle andre
er overtaget og styret af banker) og lav
reallåneforeninger, som i grundtanken er venlig
overfor lån i landdistrikter.
Fjern alle offentlige udbetalinger fra bankerne
og lad det hele gå gennem Nationalbanken.
Vanvittigt, at alle offentligt ansatte skal have
overført deres løn fra Nationalbanken til banker,
som så udbetaler.
Et fordyrende led, som kan spares væk.
Han skelnede også meget mellem elektroniske
penge og kontanter.
De fleste handler foregår, så vi aldrig ser
pengene.
Egentlig meget interessant.
Seminaret afsluttedes med en brainstorm, hvor
vi skulle finde de punkter, vi fandt mest relevant
for landsbyudvikling.
Vi (jeg) foreslog erhvervsvenlighed, børn gennem
hele systemet og kommunale byggegrunde i
vores lokalområde, og ikke kun i nord.
Det hele blev kogt ned til et notat, som kommunen
vil bruge som en vejledning til landsbyudvikling.
På Lokalrådets vegne
Halldor Sørensen
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Fester Aaby 2020
Så fik vi afholdt vores generalforsamling den 15.
januar 2020.
Regnskabet er afsluttet for 2019, og et nyt
budget for 2020 er lavet.
Vi fik et fint overskud fra 2019, som indgår i
dette års budget, og det er vi glade for.
Det bliver sværere og sværere at søge fonde,
da mange fonde allerede har været søde ved os.
Vi krydser stadig fingre igen i år og tror på, at vi
godt kan skaffe pengene til afholdelse af gratis
koncert her i Vester Aaby.
Det er vigtigt for os at holde ved konceptet,
at vi kan feste og nyde sammenholdet i vores
lokalsamfund.
Derfor har vi også en regel der hedder, at
budgettet skal stemme og være i 0 kr. på selve
dagen for Fester Aaby.
Vi har ingen garanti for godt vejr og overskud,
og derfor vil vi ikke tage nogle chancer.
Der skal være penge til alle regninger.
Budgettet for musik i år er igen steget en smule,
da vi jo gerne vil lave et fantastisk program til
Jer.
Vi har allerede løftet sløret for et af navnene til
dette års Fester Aaby.
Josef og Elias.
Vi er glade for, at vi har fundet god musik til de
yngre på pladsen.
Det har vi manglet lidt, men disse bands er
desværre svære at finde.
Men i år lykkedes det.
Josef og Elias er to 13-årige drenge, der
allerede nu har opnået 6 millioner afspilninger
på Spotify.
Jeg er sikklo3miqwnayhnwhwser på, at
forældrene ikke kender dem, men Jeres
teenagere gør. 😊
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Allerede sidste år lovede vi flere siddepladser,
og det får I også igen i år og selvfølgelig også
borde.
Ellers er der umiddelbart ikke så mange
ændringer i år, bortset fra at vi prøver at gøre
alting lidt bedre fra år til år.
I må endelig skrive til os, hvis I har nogle gode
ideer, eller hvis I syntes at vi mangler noget på
pladsen.
Vi har dog allerede booket et nyt tiltag til
underholdningen.
Dette glæder vi os meget til, men vi løfter ikke
sløret førend på selve dagen for dette indslag.
Vi har booket musikken og alle bands er på
plads.
Igen i år er vi stolte at vores program, og vi er
sikre på, at der vil være fest hele dagen.
Vi har også husket at bestille lige så godt vejr,
som det var i 2019.
Vi smøger ærmerne op og tager arbejdstøjet på.
Følg os på facebook og kontakt os endelig, hvis I
gerne vil være frivillig hjælper i 3 timer på selve
dagen, opbygning om fredagen eller nedrykning
om søndagen.
Vi ses den sidste lørdag i august.
I kan allerede nu sætte kryds i kalenderen flere
år frem på denne dag.
Det er nemt at huske. 😊
I år er datoen
lørdag den 29.august 2020
og pladsen åbner kl. 12.00.
Vi ses.
Med Venlig Hilsen
Foreningen Fester Aaby
Sanne, Rikke, Michael, Møffe & Sacha

Lysbjergparkens
venner
Vi har haft forskellige aktiviteter her i
efteråret:
Vi har lavet juledekorationer sammen med
alle beboere, og alle hyggede sig med
dette arbejde.
Til den store ”Spis sammen julemiddag”
deltog 60 personer, og vi havde en rigtig
hyggelig aften med god mad og god musik.
Vi er startet det nye år med underholdning
af organist Margrethe m/ kor, hvor vi fik
rørt stemmerne, og vi havde en hyggelig
eftermiddag.
I det nye år kommer vi med mange nye
aktiviteter.
Vi ønsker et godt nytår
Lysbjergparkens venner

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.

Har du lyst til at spille
bordtennis ?
Så kom og vær med
I januar har vi haft en prøveperiode, hvor
der har været mulighed for at spille bordtennis i hallen hver tirsdag kl. 18 - 20.
Antallet af spillere har været lidt svingende.
Det har ligget imellem 3 og 7 spillere pr.
gang – men det er altså bare sjovere, jo
flere der er.
Man behøver ingen makker – mød bare op!
Vi har besluttet at fortsætte med at tilbyde
bordtennis i februar og marts måned.
Det vil koste 150 kr., som skal betales
via boegebjerg-if.dk – klik på det lille
bordtennisikon.
Vi vil også gerne høre, om der mon
er stemning for bordtennis i sæsonen
2020/2021.
Så hvis du sidder og tænker, at det vil du
da gerne stå for, eller hvis du har gode
ideer, så kontakt endelig Helle Clausen på
hecl@fmk.dk

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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Dagli’ Brugsen Vester Åby
Som nok mange af jer har set, har vi fået lavet
meget om i vores lille brugs 
Det skyldes blandt andet, at vores bestyrelse
har søgt og fået nogle midler hos Coop amba,
og Coop har også hjulpet til med at finansiere
resten.
Selv om vi ikke havde så mange penge at gøre
med, er det blevet en super flot butik.
Alle varer har fået en ny placering, så det har
været en kæmpe opgave.
Derfor vil jeg lige benytte lejligheden til at takke
Heidi og Trine og resten af personalet for den
kæmpe indsats, de har ydet under ombygningen.

I 2019 har I tanket el, gas, og mobil telefoni fra
OK.
Bøgebjerg IF har modtaget hele 21.458,44 kr.
Super flot!
Så må vi se om I kan slå den i 2020!
Vi afholder ÅRSMØDE den 21. april 2020 Kl
19.00 oppe i hallen. På gensyn.
Husk - at vi igen i år er oppe på messen med
nogle super lækre tilbud. På gensyn også der.
Til sidst vil jeg opfordre jer, som ikke er medlem
af Coop, til at blive det på https://www.
coopmedlem.dk/app/
Der er mange fordele og besparelser ved at
være medlem.

Som nævnt har alle varerne fået ny placering,
og I kære kunder har udtrykt bekymring for,
om det bliver besværligt at finde de varer I skal
bruge.
I skal ikke være bekymret. I skal endelig bare
spørge os om hjælp.
Vi hjælper jer hellere end gerne.. så spørg 
De juleevents som vi plejede at have spredt ud
i julemåneden, blev i 2019 samlet og holdt den
4. søndag i advent.
Det blevet taget super godt imod.
Der kom rigtig mange glade kunder.
Der blev hentet julesok, bestyrelsen serverede
æbleskiver og gløgg, og de flotte juleheste og
piger fra Pejrup kom og gav alle fremmødte en
rigtig god oplevelse.
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Til dem som ikke har hentet vores Coop app
endnu. Se og få det gjort, for der er virkelig
penge at spare!
Hvis du har problemer med at installere det
ordentligt, så kom ned i butikken, så kigger vi
på det sammen.
Jan Foged Sørensen
Brugsuddeler

Vester Aaby Vandværk
afholder ordinær generalforsamling
i Bøgebjerghallen
tirsdag den 17. marts 2020 kl. 19.00
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent
2.
Bestyrelsens beretning
3.
Det reviderede regnskab forelægge til godkendelse.
4.
Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5.
Behandling af indkomne forslag.
6.
Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
7.
Valg af revisor og revisorsuppleanter
8.
Eventuelt
Jonas Fredenslund
Formand
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Pejrup Landsbyforening
& Forsamlingshus
Generalforsamling
Fredag den 28. februar afholder Pejrup Landsbyforening og Forsamlingshus generalforsamling.
Som noget nyt har bestyrelsen taget initiativ til,
at der på denne vigtige aften serveres et festligt
måltid gratis for foreningens medlemmer.
Husk tilmelding.

Patchwork-café
Forsamlingshuset danner igen rammen om
dette arrangement som Annette Hansen stiller
på benene.
Det er søndag d. 8. marts kl. 9.30-16.00.
Alle er velkomne, enten som deltagende syerske
eller blot som beskuer af alle de smukke ting,
der kreeres denne dag.

Julemarked
Det er ved at være et stykke tid siden, men
ikke desto mindre, så BLEV vores Pejrup
Landsbyjulemarked 2019 en succes.
Det var dejligt, at så mange fandt vej til vores
forsamlingshus og besøgte stande og café.
Hele femten stande blev det til, og der var godt
gang i salget!
Flere gæster roste arrangementet, og især den
høje standard, der var på varerne.
Arrangementet
sluttede
med
hyggelig
fællesspisning for store og små deltagere og
beboere.
Ca. 45 beboere i Pejrup deltog på den ene
eller andet måde i landsbyjulemarkedet, det er
særdeles flot!
Det er allerede aftalt, at vi gentager succesen i
år, sæt allerede kryds i kalenderen til:
Pejrup Landsbyjulemarked 2020 søndag d. 29.
november!

Det koster 250,- kr i forplejning at deltage.
Tilmelding til Annette på tlf 21 39 50 53.

Hestearrangement med Marianne Flormann
Pejrup er en landsby med en del hesteejendomme
og aktive hestefolk.
I samarbejde med landsbyforeningen og Team
Ooms afholdes onsdag den 25. marts en
workshop med tidligere håndboldspiller og nu
coach og foredragsholder Marianne Flormann.
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Marianne vil demonstrere sine fantastiske
evner til at få heste og mennesker til at arbejde
sammen og forstå det “sprog”, som heste og
mennesker rent faktisk kan kommunikere på.
Det bliver en forrygende aften og har du lyst til
at deltage, skal du gå på Mariannes hjemmeside
“True Lead Academy” og tilmelde dig.
Billetterne koster 250 kr.
Aftenen er et samarbejde mellem Marianne
Flormann, Teams Ooms Ridecenter og Pejrup
Landsbyforening.
Aftenen foregår i ridehuset på Team Ooms
Ridecenter.

Bestyrelsen i
Foreningen Pejrup
Landsbyforening og
Forsamlingshus
indkalder hermed til:

Generalforsamling
fredag den 28. februar 2020 kl. 17.30,
med efterfølgende spisning kl. 19.00

Tilmelding til spisning:
Skal ske til formand Kamilla Bentsen på
pejrupforsamlingshus@gmail.com eller
på sms til mobilnr.: 30951764.
Tilmeldingsfrist: 20. februar 2020.
Stemmeberettigede ved generalforsamlingen
er kun de som har betalt kontingent for 2020
inden den 20. februar 2020,
men alle er velkomne til at deltage i
generalforsamlingen.
Affaldsindsamling i Pejrup
I år er det søndag d. 26. april, og i Pejrup
kombinerer vi dagen med fælles rengøring i
vores forsamlingshus.
Kom og vær med til at holde vores område rent,
vi bor på den smukkeste plet, så lad os bevare
den fin!
Gå en rute med din nabo eller en beboer, du vil
lære nærmere at kende.
Tag børn og hunden med på turen.
Forsamlingshuset
giver
frokost
efter
arrangementet. Øl og vand kan købes.
Det er rigtig hyggeligt!

Forslag, der ønskes behandlet,
skal være formand Kamilla Bentsen
i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen (20. februar 2020)
på ovenstående e-mail adresse

INFO om aktiviteter og udlejning
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 foreningens vegne
Kamilla og Mette
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Aastrup Folkemindesamling

B1673
Vi er godt i gang med arkivarbejdet igen,
men først skal vi have indberettet statistik til
Kulturministeriet, og banken skal undersøge,
hvad vi laver og om vi hvidvasker.
Vi har nu rundet 2000 registreringer i
arkivalier og billeder, men vi har lang vej
endnu.
Vi tager først dem vi låner, og derefter dem vi
har i arkivet.
Resultatet kan ses på arkiv.dk og vi kan se
at den bliver godt besøgt.
Ved nogle af arkivfondene kan man læse den
beretning, der er lagt ind.
Klik hvor der står kilder, og beretningen kan
læses.
Vi vil meget gerne låne billeder og papirer
til scanning eller som gave.
I efteråret modtog vi et maleri i gave.
Det er Birgit Hansen, Millinge der skænkede os
et Harald Madsen maleri fra sit gamle hjem på
Svendborgvej 291.
Det siger vi tak for, og det hænger nu på væggen
i fællesrummet.
Samtidig lånte vi et billede med hendes far,
Rasmus J. Rasmussens bil.
Det var en 7 personers Ford V8, model 1936,
som kan ses på billedet.
Han kørte drosche kørsel (taxa), og før krigen
havde han også køreskole.
Under krigen var der ingen benzin, så han
byggede en gasgenerator bag på bilen.
Der skulle også være plads til brænde, der skulle
bruges på turene.
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Han havde tilladelse til at køre med læge og
jordemoder døgnet rundt.
Han havde haft børnelammelse og kunne ikke
løfte højre arm.
Bilen var specialbygget, og han skulle til prøve
hvert år. Der er mange i sognet, der kan huske
den, og er blevet transporteret i den.

Generalforsamlingen

bliver i Aastrup Forsamlingshus tirsdag d. 3.
marts kl. 19.30.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Mail er sendt ud til medlemmerne med yderlige
oplysninger, og på papir til dem uden mail i
forbindelse med salg af medlemskort.
Vi sælger gerne medlemskort til nye medlemmer.
Det er rart med opbakning til det frivillige
arbejde vi laver for at bevare historien.
Igen i år deltager vi i Bøgebjergmessen den
15. marts med en stand, som vi er ved at
forberede.
Det er en appetitvækker til den historiske tur
sidst i maj.
Kom og besøg os og få en snak, eller besøg os
når vi arbejder i arkivet torsdage eftermiddage.
Følg os på vores hjemmeside:
aastruparkiv.dk
Facebook: Aastrup Folkemindesamling
Skriv til os på: aastruparkiv@gmail.com
På Aastrup Folkemindesamling vegne.
Jens Haastrup

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

Bøgebladet Udgives af Bøgebjerg Idrætsforening
Trykkeri
EP Grafisk

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

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

Bøgebladet:
Deadline
Udkommer
22.04.2020 Medio februar 2020
29.07.2020 Medio august 2020
21.10.2020 Medio november 2020
		

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

Janni Jensen, OK kontakt
23 38 91 25, jannihedvig@hotmail.com
Indlæg i bladet kræver medlemskab af foreningen,
er du ikke allerede er aktivt medlem, kan du blive
passivt medlem, kontakt Annette Biilmann.
INFO-skærmene: Skolen, Børnehaven, Brugsen
Thomas Gerber, thomas@gerberjensen.dk
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KALENDERSIDEN
Februar

09.03.2020 kl. 19.30
Generalforsamling
Aastrup Forsamlingshus

19.04.2020 kl. 10.00
Konfirmation
Vester Aaby Kirke

15.03.2020 kl. 10-15.30
Bøgebjergmesse
Bøgebjerghallen

21.04.2020 kl. 19.00
Årsmøde Dagli’Brugsen
i Bøgebjerghallen

17.03.2020 kl. 19.00
Generalforsamling
Vester Aaby Vandværk

22.04.2020
DEADLINE
BØGEBLADET

17.03.2020 kl. 19.30
Generalforsamling
Bøgebjerghallen

26.04.2020 kl. 10.00
Konfirmation
Aastrup Kirke

20.03.2020 kl. 12-14
Afslutning på ”Hjerneugen”
Bøgebjergskolen

26.04.2020
Affaldsindsamling
Pejrup Forsamlingshus

25.03.2020
Arrangement med Marianne
Florman
Pejrup Forsamlingshus

29.04.2020 kl. 19.00
Lokalrådsmøde
Præstegårdsvej 12, V Aaby

26.02.2020 kl. 19.00
Lokalrådsmøde
Præstegårdsvej 12, V Aaby

26.03.2020 kl. 19.30
Generalforsamling
Bøgebjerg IF
i Bøgebjerghallen

Maj

28.02.2020 kl. 17.30
Generalfors. Pejrup Landsbyforen.
Pejrup Forsamlingshus

26.03.2020 kl. 19.00
Årsmøde Bøgebjerg Lokalråd
Præstegårdsvej 12

Marts

27.03.2020 kl. 18.30
Fællesspisning
Aastrup Forsamlingshus

02.03.2020 kl. 19.00
Spillegilde
Aastrup Forsamlingshus

April

03.03.2020 kl. 10-11.30
Naturtræning - Sæsonstart
Mødested v/Bøgebjerghallen

02.04.2020 kl. 13.30-16.30
Aastrup Folkemindesamling
Præstegårdsvej 12

03.03.2020 kl. 19.30
Generalfors. Aastrup
Folkemindesamling
Aastrup Forsamlingshus

04.04.2020 kl. 10-12
V. Aaby Folkemindesamling
Præstegårdsvej 12

14.02.2020
Ansøgningsfrist
Borgerbudget
14.02.2020 kl. 14
Generalfors. Pensionistforen.
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
Generalfors. V. Aaby Folkeminde
Præstegårdsvej 12, V Aaby

05.03.2020 kl. 13.30-16.30
Aastrup Folkemindesamling
Præstegårdsvej 12
07.03.2020 kl. 10-12
V. Aaby Folkemindesamling
Præstegårdsvej 12
08.03.2020 kl. 9.30-16.00
Patchworkcafé
Pejrup Forsamlingshus

06.04.2020 kl. 19.00
Spillegilde
Aastrup Forsamlingshus
07.04.2020 kl. 19.30
Generalfors Hjertestarterforen
Præstegårdsvej 12
09.04.2020 kl. 13-20
Bierfest
Bøgebjerghallen

02.05.2020 kl. 10-12
V. Aaby Folkemindesamling
Præstegårdsvej 12
04.05.2020 kl. 19.00
Festgudstjeneste
Aastrup Kirke
04.05.2020 kl. 19.00
Spillegilde
Aastrup Forsamlingshus
07.05.2020 kl. 13.30-16.30
Aastrup Folkemindesamling
Præstegårdsvej 12
08.05.2020
Pilgrimsvandring og
Pilgrimsgudstjeneste
12.05.2020 kl. 19.00
Infomøde menighedsrådsvalg
Vester Aaby Præstegård
27.05.2020 kl. 19.00
Lokalrådsmøde
Præstegårdsvej 12, V Aaby

Juni
02.06.2020 kl. 14.00
Friluftsgudstjeneste
v/Nakkebølle Sanatorium

