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Sommerferien lakker mod enden, i hver fald for 
Bøgebjerg IF. 

Snart åbner tilmeldingen til efterårets sæson 
20/21 for både udendørs- og indendørsidræt  på 
Bøgebjerg Idrætsforenings hjemmeside 
www.boegebjerg-if.dk

Igen i år med nye tiltag. 
Det er fantastisk, når der er trænere eller 
idrætsudøvere, der henvender sig til klubben for 
at starte nye hold op. 
Det gør, at der bliver nye muligheder for at 
træne i lokalområdet. 
Herved bidrager man til sammenholdet og 
udvikling af vores fælles lokalsamfund. 
Hvor er det bare dejligt! 

Men i den forbindelse skal vi heller ikke glemme 
alle de trænere og ledere, der år efter år, tager 
imod med åbne arme og fornyet energi til en ny 
sæson. 
De gør hvert år et kæmpe stykke arbejde for 
klubben, og de skal have stor ros for dette. 
De glæder sig til at tage imod de nye trænere, nye 
idrætsudøvere og selvfølgelig alle gengangerne i 
Bøgebjerghallen igen. 

Sidste halvdel af sæson 19/20 sluttede jo på en 
brat og lidt kedelig måde pga. covid-19. Dog har 
nogle af trænerne i klubben formået at holde jer 
lidt i gang, da der blev åbnet forsigtigt op. 
På den måde nåede I at sige god sommer til 
hinanden og forhåbentlig på gensyn til sæson 
20/21. 
Tak til jer trænere, der gjorde dette muligt. 

Til både nye og ”gamle” medlemmer i klubben - 
husk at tilmelde jer på klubbens hold, som I kan 
se på klubbens hjemmeside. 

Har I problemer med dette, er det stadigvæk 
Helle Clausen I skal have hjælp af. Hun er til at 
træffe på følgende mail: hecl@fmk.dk

På grund af Covid-19 har to af klubbens store 
arrangementer Bøgebjergmessen og Bierfesten 
været aflyst, hvilket vi jo er meget kede af. 
Vi ville rigtig gerne have afholdt dette for jer, 
men det var ikke muligt.  
Det er heller ikke nogen hemmelighed, at 
arrangementer er med til at øge indtjeningen til 
klubben. 
En indtjening vi derfor mangler, desværre! 
Vi har derfor gennem en pulje hos DGI søgt 
kompensation for dette, og vi har modtaget 
et beskedent beløb for manglende indtjening 
herfra. 
Dette tager vi glædeligt imod.  

Årets generalforsamling 2019 har heller ikke 
været muligt at afholde.
Den afholdes derfor først nu. Se indkaldelsen på 
næste side.
Se mere omkring dette på klubbens hjemmeside. 

Næste gang du kommer i hallen, håber Bøgebjerg 
IF, at du vil standse op ved tavlen med alle vores 
sponsorer i mellemgangen. 
Ydermere kan du se nogle af sponsorernes store 
skilt i hallen eller se mere på Bøgebjerg IF´s 
hjemmeside. 
Vi er meget taknemmelige for deres sponsorater.
  
Vi håber på en god og svedig sæson 2020-2021. 

Vel mødt

Rikke Sørensen
Bøgebjerg IF, formand
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Volley begynder indendørs træningen 
tirsdag den 1. september. 
Vi træner tirsdage kl. 18-20 og 
fredage kl. 17-19. 

Billedet er fra en af sommerens træninger på 
Beach-banerne bag Bøgebjergskolen.

Volley

V/ Stig Fabrisius
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Så er sommeren slut og efteråret kan begynde. 
Og efter et mærkeligt forår og en noget 
anderledes sommer, trænger vi vist alle til et 
normalt efterår.

I gymnastikafdelingen kan vi derfor med glæde 
byde velkommen til en sæson, som på mange 
punkter ser ud som den plejer. 
Der er enkelte ”corona-retningslinjer” så som 
hyppig rengøring, afspritning, afstandskrav osv., 
som vi selvfølgelig stadig skal overholde. 
Men ud over det, så glæder vi os rigtig meget til 
at komme i gang.

I år har vi følgende hold:

Spinning 
kører i hallen mandag og fredag morgen kl. 8-9 
og mandag og torsdag aften kl. 19-20 – der er 
skiftende instruktører på holdene. 
Da der kan komme ændring i tiderne, er det en 
god ide at følge med på boegebjerg-if.dk under 
cykel-ikonet. 
Her vil alle hold være oprettet og man skal 
tilmelde sig derinde.

Jumping Fitness 
hopper i hallen mandag kl. 17-18 med Line som 
instruktør og onsdag kl. 18-19 med Birgitte som 
instruktør. 
Også her kan der komme ændringer, ekstra 
hold osv. så hold øje på boegebjerg-if.dk under 
trampolin-ikonet.

Alle kan være med til både spinning og jumping 
fitness. 
HUSK at du altid er mere end velkommen til at 
komme og få en gratis prøvetime, hvis du har 
lyst til at se, om det er noget for dig. 
På jumpingholdet onsdag kl. 18-19 er der 
næsten altid ledige trampoliner, så kom gerne 
og prøv – vi lover at tage godt imod dig   
Det eneste du skal medbringe er vanddunk, et 
lille håndklæde og evt. indendørs idrætsko. 

Hvis du har spørgsmål eller gerne vil booke en 
tid til en gratis prøvetime, så kontakt Helle på 
hecl@fmk.dk eller 51158479 

 Emma, foreningens nye
 Yogainstruktør

Yoga 
har været på programmet de seneste år, men 
desværre med faldende deltagertal, hvilket 
gjorde, at vi i sidste sæson blev nødt til at lukke 
holdet. 
Her I foråret fik vi dog en henvendelse, som vi 
ikke kunne sige nej til. 
Vi blev kontaktet af Emma, som er flyttet til 
V. Aaby med sin mand Frederik og deres søn 
Holger på 3 år. 
Emma er uddannet yogalærer, og hun har lyst til 
at starte et hold op i Bøgebjerg IF.

Ideen er et hold for alle - uanset køn, alder og 
erfaring. 
Et hold hvor man både får lidt sved på 
panden, men også med fokus på at skabe 
bevægelsesfrihed og ro. 
Vi kommer hele kroppen igennem, lindrer 
smerter og spændinger, opbygger styrke og 
stabilitet, og hvor du går derfra med et smil på 
læben. 
Det kommer til at være i skolens gymnastiksal 
tirsdag kl. 19-20.15.
Holdet starter tirsdag den 1/9 og i første omgang 
kører det 12 gange.

Nyt fra gymnastikafdelingen



7

Simone og hendes søn, Simone er instruktør for 
børnegymnastik, tumlinge.

Børnegymnastik - tumlinge 
har vi også fået på programmet. 
Der var i sommer et opslag på facebook, hvor 
der blev efterlyst et hold for de små børn og 
deres forældre. 
Straks meldte Simone, at det ville hun gerne 
være tovholder på, så det er med stor glæde, at 
vi nu kan tilbyde dette hold.
Det bliver tirsdag kl. 16-17 – første gang tirsdag 
den 1/9. 
I første omgang kører holdet i 10 uger, men 
forhåbentlig er der stemning for, at det skal 
forsætte efter jul. 
Prisen for de første 10 uger er kr. 100 pr. barn
Det foregår i skolens gymnastiksal og er for 
børn på 2-4 år, og hvert barn skal følges med 
en voksen. 
Når timen er færdig, hjælpes forældrene med at 
rydde redskaber mm. til side.
Husk gymnastiksko eller skridsikre sokker til 
både barn og voksen.

Herregymnastik 
foregår som det plejer i skolens gymnastiksal 
torsdag kl. 19.30-21.00. 
Holdet er for alle mænd, der har lyst til motion 
og hygge. 
Ejner sørger for, at man får rørt alle muskler og 
får sved på panden, og alle deltagere på holdet 
sørger for hygge og god stemning. 
Holdet starter torsdag den 17/9 og kører frem 
til påske. 

Muskeltræning 
er for M/K’er i alle aldre. 
Eneste krav er, at du har lyst til at svede, at få 
alle muskler brugt og at du har lyst til at have 
det sjovt. 
Line søger for den alvorlige del, som er det 
der giver muskler, sved og ikke mindst super 
kropsholdning. 
Deltagerne sørger for grin og venskabelige 
drillerier. 
Det forgår i hallen hver torsdag kl. 17.30-18.30

HUSK at tilmelding til alle holdene foregår på 
boegebjerg-if.dk under gymnastik-ikonet – det 
lille sjippetov.
Har du spørgsmål eller problemer med 
tilmeldingen, skal du være velkommen til at 
kontakte Helle Clausen på hecl@fmk.dk eller på 
51158479 (meget gerne på SMS), så hjælper 
hun gerne

Vi glæder os til at sige ”hej igen” til nuværende 
medlemmer, ”velkommen” til ny medlemmer og 
”hvad kan vi hjælpe med?” til alle der måske har 
lyst til at begynde at dyrke idræt i Bøgebjerg IF

Vi ses forhåbentlig til en skøn sæson 2020/2021

Mange hilsner fra gymnastikudvalget
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HVORNÅR: Mandag kl. 10 – 11

HVOR: Svømmehallen i Forum Faaborg

HVEM: Alle kvinder og mænd over 50 år.

START: mandag d. 31. august

INSTRUKTØR: Lone Rosenkjær

PRIS: 520 kr. for 14 gange (indtil jul)

OBS! Da hallejen i svømmehallen er meget 
dyrere end i Bøgebjerghallen, er det desværre 
ikke muligt at benytte Multikontingent i denne 
idrætsgren.

TILMELDING FØR START: på hjemmesiden 
www.boegebjerg-if.dk under Senioridræt. 
Tilmelding er vigtig, idet der max er 30 
pladser på holdet.

EVT. HENVENDELSE:  Hanne Borup tlf. 23 
47 11 55

TRÆNING i vand har mange fordele, 
idet opdriften kan hjælpe med at gøre 
bevægelserne lettere, således at belastningen 
på led og knogler nedsættes betydeligt.

Gennem øvelser og leg gennemarbejdes 
kroppens muskler og led på en blid måde, og 
der arbejdes ligeledes med konditionstræning, 
udholdenhed og balance.

Vandgymnastik er velegnet for deltagere 
med lettere funktionsproblemer pga. slidgigt, 
dårlig ryg eller overvægt.

Efter 40 minutters undervisning vil der 
være mulighed for at svømme nogle baner 
i bassinet eller slappe af i det varme bassin 
med lidt massagebobler. 
Efterfølgende kan dampbad og sauna 
benyttes.

Det er IKKE nødvendigt at kunne svømme 
for at deltage på holdet.

Vandgymnastik for 50+
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Alle interesserede har mulighed for at varme 
op til den kommende badmintonsæson med 
træning for alle mandag den 17. august og 
mandag den 24. august fra kl. 19.00 – 21.00.
Det koster 20 kr. pr. gang man deltager.

Sæsonen 2020/2021 starter 
mandag den 31. august.

Tilmelding og reservation af baner
Tilmelding og betaling af kontingent sker på 
hjemmesiden: boegebjerg-if.dk.

Reservation af motionsbaner mandage kl. 
18.30 - 19.30, kl. 19.30 - 20.30 og/eller 
onsdage kl. 19.00 - 20.00 kan ske ved at 
ringe eller skrive til Kurt (tlf. 26 22 69 10 
- kjpot4@gmail.com) eller Susanne (tlf. 30 
54 13 16 - susannesj1@gmail.com) - bedst 
efter kl. 17. 
Spillere, der havde bane i sidste sæson, har 
fortrinsret til samme bane i den kommende 
sæson.
Hvis du gerne vil spille motionsbadminton 
men ikke har en makker, er du velkommen 
til at kontakte Kurt eller Susanne, så vil vi 
forsøge at finde en makker.

Træning for alle
Alle motionister og seniorer har mulighed for 
at træne onsdage fra kl. 10.00 – 11.00 og fra 
kl. 20.00 – 22.00 – også for interesserede, 
som ikke spiller på andre tidspunkter. 
Vi mixer hold med de deltagere, der er mødt 
frem til den pågældende træning. 

Se alle træningstider på boegebjerg-if.dk.

Vi håber at se rigtig mange badmintonspillere 
i hallen i den nye sæson.

På badmintonudvalgets vegne
Kurt og Susanne

Håndbolden starter op igen

Badminton

Derudover har vi som vanligt vores dame -og 
herre seniorhold, begge forventes tilmeldt i 
serie 4, og vi forventer at turneringen starter 
til oktober. 
Men det kommer jo an på, hvordan COVID-19 
kommer til at påvirke efteråret. 
Damerne træner hver tirsdag
kl. 19.30-21.30, hvor vi kan 
begynde 19.30 med opvarm-
ning, mens volley spiller - og 
torsdag kl. 18.30 – 20.00. 
Damerne starter op med 
træning og indledende 
spillermøde kl. 19.30 
tirsdag den 11.august.

Herreholdet har ikke trænet de sidste 2 
sæsoner, men de har haft et ”telefonhold” 
tilmeldt. 
Måske herrerne denne vinter kommer til at 
træne samtidig med damerne - enten tirsdag 
eller torsdag - vi afventer og ser hvad der er 
opbakning til, når vi kommer i gang.

Selvom Corona virussen satte en pludselig 
stopper for håndbolden i sidste sæson, eller 
måske netop derfor, regner vi med et stort 
fremmøde i august. 

Alle er velkomne, unge, erfarne og måske 
helt nye - så hvis du er flyttet til området for 
nyligt og har lyst til at spille håndbold.

Så kom op i hallen, også selvom du ikke har 
spillet siden børneårene; eller måske har 
mod på at prøve dine evner af i - et for dig, 
nyt boldspil.

Hvis vi bliver rigtig mange, melder vi bare to 
damehold til turneringen!

Vi glæder os til at se jer alle efter en 
forhåbentlig god sommerferie

Hilsen Mette og Jannie
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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 balance, 
opmærksomhed, koordination, 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 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 22. 
september 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

NYT - NYT  -  NYT  -  NYT !
NATURTRÆNING
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Sommeren er over os, og vi i Bøgebjerg fodbold 
afdeling kan ikke vente med at komme på græs. 
Corona kom og vi kunne derfor ikke træne så 
meget i foråret.

Vi var derfor nogle stykker fra Herre senior 
holdet, der benyttede ventetiden til at gøre 
stadion klar. 
Der blev malet udskiftningsbænke og lavet 
opmåling af  11- og 7 mands baner. 
Til dette skulle der bruges materialer, som vi 
fik sponsoreret af: Asbjørn og Carsten fra 
GeoPartner  Faaborg og malermester Peder 
Find  Svanninge Malerforretning Faaborg.
Så derfor skal der lyde en STOR TAK til dem for 
deres hjælp!

Det er ikke nogen hemmelighed, at vi er mange, 
der virkelig har savnet fodbold og det fællesskab, 
der følger med. 
Vi har i bestyrelsen afholdt møde og fået 
tilpasset ’fodboldens corona-regler’, så vi kunne 
være klar til at åbne fodbolden lige så snart, der 
blev givet grønt lys. Det har vi nu! 

I bestyrelsen er det vores håb, at alle ledere, 
trænere, andre frivillige, spillere og forældre 
hjælper hinanden med at finde sig så godt 
tilrette som overhovedet muligt under de vilkår, 
vi det næste stykke tid kan dyrke vores idræt 
under.
Vi er glade for, at vi nu er kommet så vidt, at vi 
kan åbne igen – så finder vi løbende tilbage til 
en mere normal hverdag i vores fodboldklub.

Bold og Leg: 3-6  årige: 
Vi vil igen i år lægge mange kræfter i at få de 
allermindste i gang igen. 
Der vil derfor igen i år være bold og leg for de 
3-6 årige. 
Sidste år var der 24 drenge og piger til bold 
og leg. 
Dette var klart en kæmpe succes, som vi igen i 
år vil gentage, men for at kunne starte op igen 
i år, har vi stærkt brug for nogle trænere og 
hjælpere til holdene. 
Vi arbejder hårdt på både at finde trænere og 
hjælpere, men sidder der en forælder eller to 
der kunne have lyst til at hjælpe, skal I endelig 
sige til.

Fodbold



Ungdom U8-U11
Inden Covid-19 ramte Danmark, var der stor 
tilslutning til vores U8-U11 hold  
Vi håber at se alle vores drenge/piger igen.

Vi begynder træning for ungdomsholdene 
mandag 10 august 2020, 
se oversigten over træningstider HER https://
www.boegebjerg-if.dk

Ungdom U15 piger og drenge 
Desværre har vi ikke et U15 pigehold og U15 
drengehold mere. Enkelte har valgt at prøve nye 
udfordringer, hvilket har gjort, at der desværre 
ikke kan stilles hold. 
Vi håber dog, at de en dag igen finder vejen 
tilbage til Bøgebjerg  IF. 

Herre senior
Vi kan se tilbage på en flot sæson, hvor holdet 
for alvor rykkede sammen og viste et flot 
sammenhold. 
Der skal lyde en stor tak til alle dem, der støttede 
holdet gennem sæsonen. 
Det var helt fantastisk at opleve. 
Vi kan garantere, at der i efteråret også vil være 
et herre seniorhold i Bøgebjerg.
Vi glæder os til en ny og spændende sæson.

Træningsopstart for herre senior 
Bøgebjerg IF’s herre senior startede 
forberedelserne frem mod den kommende 
sæson mandag d. 27. juli kl. 18.00. 
Holdet glæder sig til træningsopstarten og 
efteråret, som er fyldt med en masse spændende 
kampe. 
Tim Frödin Kristensen vil i den kommende sæson 
agere som spillende træner. 
Vi er meget glade for, at han endnu engang vil 
stå for træningen. 
Herre senior skal i den kommende sæson spille 
i serie 4. 
Nye spillere er mere end velkomne til 
træningsopstarten mandag d. 27. juli. Kl. 18.00.
Truppen lægger stor vægt på det sociale, 
og at der skal være plads til alle. 

Dame senior:
Efter mange års pause har klubben igen fået et 
dame senior hold. 
Det er en flok friske kvinder, der er startet op, 
og har trænet hen over sommeren. 
Vi har tilmeldt et 7 mands hold og er klar til at 
gi` den gas. 
Det bliver spændende at følge holdet.  
Der er altid plads til en til, så kom og prøv om 
det er noget for dig.

Hilsen fra en Dame Senior spiller:
Der er stor tilslutning til holdet, og vi er ofte 
mellem 10-15 til træning. 
Ved første træning tilbød Hans at træne os og 
står fast for træningen. 
Der er plads til alle på holdet, uanset om man 
træner for sjov eller mere for alvor. 
Nogle har aldrig rørt en bold, mens andre er 
tidligere spillere. Det vigtigste er, at alle hygger 
sig, når de møder op. 
Vi mødes ofte bagefter og snakker, så vi kan 
lære hinanden bedre at kende, de dage man har 
tid og lyst. 
Vi træner mandag og torsdag fra 19-20.30 
Vi har en Facebook-gruppe hvor man evt. kan 
melde sig ind, hvis man har spørgsmål 
https://www.facebook.com/groups/319773752
3610504/?ref=share 
 
Holdet er tilpasset familier/mødre, så man 
kommer til træning, når man kan, og børn er 
selvfølgelig velkomne til kampe. 
Vi hjælper hinanden med at passe de børn som 
er med. 
 

Kærlig hilsen 
Tanya 

Så står du uden klub eller blot vil i gang med 
noget fodbold, så tag et kig forbi Bøgebjerg IF.
se oversigten over træningstiderne her https://
www.boegebjerg-if.dk/ eller https://www.
facebook.com/groups/610095692409653
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Træningstiderne er: 
U8-U11 drenge og piger: 
 mandag – onsdag kl. 16-17 
  Trænere: Mathias, og Nikolaj
Damer Senior: 
 mandag - torsdag: kl. 19.00-20.30 
  Træner: Hans 
Herre Senior: 
 mandag – onsdag kl. 18.00-19.30
  Træner: Tim

Vi håber at se en masse til indendørs 
fodbold, som starter i uge 43.
Børnefodbold Onsdag 21-10-20. kl. 16.00-
18.00
Herre Senior Torsdag 22-10-20. kl. 20.00-
21.00
Damer senior Torsdag 22-10-20 kl. 21.00-
22.00

VI HAR BRUG FOR DIG
I Bøgebjerg IF´ fodbold afdeling har vi brug 
for din hjælp til store og små opgaver.
En forening som vores fungerer i kraft af frivillige 
– og vi er alle med til at gøre Bøgebjerg IF til en 
tjekket forening, hvor der er rart at være.
Rollen som frivillig i Bøgebjerg IF er en oplagt 
mulighed for dig, der gerne vil deltage i det 
lokale fællesskab. Vi garanterer masser af gode 
oplevelser, nye venskaber i lokalområdet og ikke 
mindst glade børn og voksne i vores  forening.
Som frivillig i Bøgebjerg IF kan du bidrage i det 
omfang, det passer dig. Det vigtigste er, at du 
har lyst til at være en aktiv del af foreningen 
og bringe ekstra energi og humør til dem, der 
allerede gør en god indsats. 

SÅDAN KAN DU HJÆLPE
Vi mangler 3-4 trænere/holdledere og 1-2 
personer til at kridte 11 mands- og 7 mands 
baner.
I Bøgebjerg IF´ fodbold afdeling er vi altid på 
udkig efter engagerede trænere og holdledere. 
Det gælder i alle årgange og på alle niveauer.
Det er let at starte i det små – erfarne trænere 
vil hjælpe dig/jer med at komme i gang i et 
tempo, der passer dig. Vi tilbyder løbende DBU-
trænerkurser, så du hurtigt bliver kvalificeret.
Banerne skal kridtes ca. 1 gang om ugen, 
og det kan være svært for vores senior 
spillere at nå hver uge. Så sidder du og 
tænker - det kan jeg da godt hjælpe med, 
skal du ikke tøve med at kontakte os. Der 
vil selvfølgelig være behjælpelige folk ved 
opstart osv.

Hvis du kan fornemme det meningsfulde i at 
bidrage som træner, hjælpetræner, holdleder 
eller opkridtning af baner, er du altid mere end 
velkommen til at kontakte mig 
Mail: Abber87@hotmail.com eller mobil nr: 
26115568

Kom og støt hele byens fodboldhold og lad os 
sammen fejre, at vi igen kan samles til en god 
gang fodbold på Bøgebjerg Stadion. 

Jeg vil til slut takke alle vores dygtige 
trænere og frivillige for det store arbejde 
de lægger i klubben.

Med venlig hilsen
Formand for Bøgebjerg IF´ fodboldafdeling

Abdi Ghani
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I tiden inden Covid-19 startede fodboldafdelingen 
i samarbejde med Øens hold indsamling af 
elektronik, der blev solgt videre, og Bøgebjerg 
IF kunne tjene lidt penge. 

Børnene var vilde med ideen, og der blev brugt 
meget tid på at cykle rundt med reklamer samt 
mange søndage på at få sorteret og sat på plads, 
når folk kom forbi med deres gamle elektronik. 

Det var en rigtig god oplevelse for alle. 

Der var meget socialt, meget lærerigt og mange 
gode snakke blandt børn og voksne i hele 
forløbet.
Børnene syntes, det var sjovt og spændende at 
se bl.a. gamle telefoner, printere og computere. 
Det blev til 3000 kr. som går til Bøgebjerg IF.
1000 tak til alle der lagde vejen forbi og støttede 
vores indsamling.

Da Covid-19 satte lidt en stopper for det 
hele, kommer der i samarbejde med Øens 
hold en ny indsamling efter sommerferien, 
så gem endelig jeres elektronik til os og 
spar en tur på genbrugspladsen.

Indsamling af elektronik
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Hjernegymnastik (SMART Træning)

HVORNÅR: onsdag kl. 9-10

HVOR: Bøgebjerghallen

HVEM: Alle mænd og kvinder over 40 år

PÅKLÆDNING: afslappet tøj som man 
kan bevæge sig i.

START/SLUT: onsdag d.21.okt. – 10. 
febr.

PRIS: 200 kr. for hele sæsonen

TILMELDING: under Senioridræt på 
hjemmesiden www.boegebjerg-if.dk 

Der kan max være 20 personer på 
holdet; derfor er tilmelding før start 
vigtig!

Ved færre end 12 personer aflyses 
holdet, da vi er nødt til at være et vist 
antal, for at øvelserne kan fungere.

Mænds og kvinders gennemsnitsalder 
er henholdsvis 79 og 83 år. 
Mange får derfor flere aktive år, efter de 
går på pension. 
Men hvordan holder vi vores hjerne frisk 
så længe som muligt?

Alderen i sig selv er ingen trussel mod 
din hjerne, men det er derimod sygdom 
og inaktivitet. 
Hjernens største fjende er 
dovenskab!

Vores krop skal hele livet bruges og 
styrkes – ellers forfalder den. 
Det samme gælder for vores hjerne. 
Forskning viser, at fysisk aktivitet, 
mental stimulering og socialt samvær er 
vigtige elementer for at holde hjernen 
frisk.

Derfor tilbyder vi her i Bøgebjerg IF 
træning for hjernen. 
Træningen foregår som en blanding 
af fysiske øvelser og lege, der både 
udfordrer din motorik, dine sanser og 
din logik. 
Øvelserne er ikke fysisk hårde, så ALLE 
kan være med. 
Det er vores hjerne, som skal arbejde, 
og det er bestemt ikke kedeligt!

Nærmere oplysninger fåes ved 
henvendelse på tlf. 23 47 11 55

instruktør 
Hanne Borup 

Hjernegymnastik
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Mix-Senior
Ja, nu hedder vi mix-seniorer!

Vi har haft møde i udvalget, og vi starter op igen 
torsdag den 3. september. 
Det bliver virkelig dejligt at ses igen. 
Musklerne trænger nok til en opdatering efter 
denne mærkelige sommer. 
Det gælder nok både mavemuskler, rygmuskler, 
lårmuskler og lattermuskler.

Først og fremmest er senioridrætten helt 
nødvendig for at holde konditionen ved lige. 
Det er meget godt med lidt hjemmetræning, 
men det giver ikke helt det samme som 1½ 
times træning i hallen. 

Mix-Seniorholdet på travetur i skoven på behørig 
afstand i denne coronatid. 

Først noget opvarmning, så styrketræning under 
Hannes milde – men effektive kommando. 
Og til sidst ½ times skæg og ballade med 
badminton, curling, hockey eller noget helt 
fjerde.

Det er altid under udvikling, og så slutter vi af 
med en kop kaffe og én af Stigs lækre oste- eller 
rullepølsemadder. 
Pris 20 kr.

Vel mødt igen torsdag den 3. september kl. 9.00 
i Bøgebjerghallen.

På udvalgets vegne
Else Klint, næstformand
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Træningstider i Bøgebjerg IF
Kl. 08.00-09.00  Spinning
Kl. 10.00-11.00  Vandgymnastik (Faaborg Svømmehal)
Kl. 16.00-17.00  Fodbold U8-U11 drenge og piger (Udendørs)
Kl. 17.00-18.00  Jumping Fitness
Kl. 18.00-19.30  Fodbold Herre senior (Udendørs)
Kl. 18.30–19.30  Badminton/Motionister
Kl. 19.00-20.00  Spinning
Kl. 19.00-20.30  Fodbold Dame senior (Udendørs)
Kl. 19.30-20.30  Badminton/Motionister
Kl. 20.30-22.00  Badminton U15-U19 + Seniorer

Kl. 10.00-11.30  Naturtræning
Kl. 16.00-17.00* Børnegymnastik Tumlinge
Kl. 18.00-20.00  Volley
Kl. 19.00-20.15* Yoga
Kl. 19.30-21.30  Håndbold

Kl. 09.00-10.00  SMART Træning
Kl. 10.00-11.00  Badminton/Motionister og seniorer
Kl. 16.00-17.00  Fodbold U8-U11 drenge og piger (Udendørs)
Kl. 16.00-18.00  Børnefodbold (Indendørs)
Kl. 18.00-19.00  Jumping Fitness
Kl. 18.00-19.30  Fodbold Herre senior (Udendørs)
Kl. 19.00-20.00  Badminton/Motionister
Kl. 20.00-22.00  Badminton/ U15 og op, motionister og seniorer

Kl. 09.00-10.30  Mix-Senior
Kl. 17.30-18.30  Muskeltræning/Powerline
Kl. 18.30-20.00  Håndbold Damer
Kl. 19.00-20.00  Spinning
Kl. 19.00-20.30  Fodbold Dame senior (Udendørs)
Kl. 19.30-21.00* Herregymnastik
Kl. 20.00-21.00  Fodbold Dame senior (Indendørs)
Kl. 21.00-22.00  Fodbold Dame senior (Indendørs)

Kl. 08.00-09.00  Spinning
Kl. 17.00-19.00   Volley

*Holdet træner i gymnastiksalen på Bøgebjergskolen

Se datoer for sæsonstart under indlæg fra de enkelte idrætsgrene.

Nogle hold er startet træning, men der er altid plads til flere, så møde op, hvis noget har interesse for 
dig eller kontakt idrætsgrenens formand – se kontaktoplysninger på foreningens hjemmeside www.
boegebjerg-if.dk eller bagerst i Bøgebladet.

Der tages forbehold for ændringer.

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG
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Opførelsen af det nye depot er godt i gang, 
og hallen glæder sig til at tage det i brug. 

Grundet Covid-19 har bestyrelsen ikke kunne 
holde møder, og nu står sommerferien for 
døren. 

Et emne som skal tages op efter sommerferien 
er området foran hallen. 

Bestyrelsen ønsker, at der kommer nyt asfalt 
på området, så det fremstår præsentabelt. 

Kunne du tænke dig at være en del af hallens 
bestyrelse, og går du med ”en lille kasserer” 
i maven, så står vi og mangler én fra starten 
af 2021. 

Hvis du tænker, at det lyder spændende, så 
send en mail til michal@bangsoerensen.com 
og bestyrelsen vil kigge de indkomne forslag 
igennem.

Formand: 
Michal Bang Sørensen

Bøgebjerghallens Bestyrelse
Siden sidst…
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Vester Aaby Sogns Folkemindesamling

B2053: Mindetavle i Vester Aaby Kirke

I Vester Aaby kirke hænger en mindetavle lige 
inden for døren på væggen til venstre. 
Når man gå ind i kirken, ser man den sjældent. 
Når man forlader kirken igen, kan øjnene ganske 
flygtigt se på tavlen og læse, at 2 personer, der 
faldt i krigen i 1864, var fra Vester Aaby.

Her i år 2020, hvor der var lagt op til at markere 
100 året for genforeningen af Sønderjylland 
tilbage til Danmark i 1920, har mange skoler 
i foråret også taget emnet op og givet mange 
9 klasser til opgave at skrive noget netop om, 
at Sønderjylland fra 1864 til 1920 var en del af 
Tyskland. 
Også tilbage til krigene 1849 og 1864 kunne 
være emner til gruppearbejdet.

Der var 2 elever, der interesserede sig for netop 
mindetavlen i kirken her, og henvendte sig til 
sognepræst Torkil Jensen for at få hjælp til det. 
Desværre havde der ikke været skrevet 
noget ned fra menighedsrådets forhandlings 
protokoller om tavlen. 
Torkil henvendte sig til arkivet her, men 
desværre har heller ingen afleveret noget 
omkring mindetavlen. 

En henvendelse til Nationalmuseet, som tidligere 
på året var her i Vester Aaby og havde nye 
oplysninger om den messehagel, som arkivet 
har, og som vi ikke selv vidste dengang, hvorfor 
den var havnet her. 
De kunne desværre heller ikke hjælpe omkring 
mindetavlen. Der er kun skrevet sparsomme 
oplysninger på tavlen. 

Vester Aaby sogn, en titel, et forbogstav, et 
efternavn, et soldater nr. og titlen på, hvor 
personen var tilknyttet. 
Men på nettet kan mange ting findes, når man 
med en del tålmodighed leder de rigtige steder.

Den ene var H. P. Buch.
Undercorpural af 5. regiment, 5. compagni nr. 
38. Hans Pedersen Buch (Hundstrup) født den 
12. september 1835 og døbt i Hundstrup kirke. 
Såret den 3. april 1864, død samme dag 
på Augustenborg sygehus og begravet på 
Augustenborg kirkegård den 7. april 1864. 
Han blev kun 28 år.

Den anden var J. Rasmussen.
Menig af 17. regiment, 2. compagni nr. 144. 
Jens Rasmussen (Vesteraaby)  
Såret den 18. februar 1864 død på Augustenborg 
sygehus den 19. februar og begravet på 
Augustenborg kirkegård den 22. februar 1864.
Der er iflg Vester Aaby kirkebog 1813-1831 
1 person med navnet -J. Rasmussen, Jens 
Rasmussen født den 23. september 1830. 
Der er også iflg. Vester Aaby kirkebog 1832-
1847 1 person med navnet  J. Rasmussen. 
Jens Rasmussen født den 14. april 1833. 
Hvem af dem kunne det være ?? 
Der er ikke foretaget mere i sagen, da det nok 
ikke i dag har den store interesse.  

For 60-70 år siden var det en ung jounalistelevs 
opgave for de lokale aviser, at skrive om mange 
foreningers generalforsamlinger og andre ting, 
der kunne have læsernes interesse.
Det må da også have været interessant, når en 
mindetavle skulle indvies. 
Men hvornår skete det. ??
Det er uoverskueligt at gennemse gamle aviser 
på biblioteket for at finde ud af det. Aviserne 
kan være lige fra 1864 og årene fremover. 
Hvis der er nogen af læserne her, der ved noget 
omkring det, vil arkivet gerne høre om det.

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
HØST 2020 

- Læs mere inde i bladet

Menighedsrådsvalg

Strikkecafe

Pilgrimsvandring

VESTER AABY KIRKE

AASTRUP KIRKE

Nu haster skyerne forbi
og modne æbler falder i

oktobermørke haver.



Det håber vi aldrig, vi skal opleve igen. Sådan har mange, der 
har været alvorligt syge af covid-19 udtalt. Det håb kan vi kun 
dele, og så kan vi tilføje: Vi håber heller aldrig at kirken skal 
lukke ned på den måde igen. For første gang i mange hundrede 
år var der ikke gudstjenester i påsken og da vi endelig fik lov 
til at lukke op igen, var det med mange restriktioner, som for 
nogles vedkommende nok vil vare et godt stykke tid endnu. 
At kirkelivet med gudstjenester og håndtryk skulle vende 
tilbage som om intet var hændt, kan vi lige nu næsten ikke 
forestille os.
Det var en mærkelig tid at være kirke i. Begravelser og 
bisættelser blev aftalt pr. telefon og ved en bisættelse i 
nabosognet, hvor jeg afløste, måtte jeg spørge mig for, hvem 
ægtefællen til den afdøde var blandt følget. Samtidig mødtes 
menneskers blikke i kirkerummet med øjne, hvor sorgen var 
blandet med frygt.
Vi er blevet bedre til det. Hjulpet på vej af faldende smittetryk 
og trods alt bedre behandlingsmetoder. Selv om vi stadig 
venter på vaccinen, får glæden lov til at komme lidt bedre 
til orde. Men erfaringerne fra verden omkring os viser, at det 
hurtigt kan vende, selv om vi næsten ikke kan holde tanken 
ud.
Det har været svært at holde kontakten. Tankerne er tit og ofte 

gået fra præstegården ud til mennesker, som jeg vidste sad i 
ensomhed og mange timer til tanker, men som smittefaren 
forhindrede et besøg hos. Begivenhed efter begivenhed blev 
aflyst blandt andet Højskoleturen i maj, som vi dog forsøger 
at gennemføre i september, hvis forholdene forbliver gunstige.
Konfirmationerne, der havde været planlagt i årevis blev 
rykket til august, hvor vi stadig ikke ved, om der bliver 
lempet på forsamlingsbestemmelserne, så vi må være flere i 
kirkerummet. Og så videre og så videre.
Men det skal ikke være det negative, der skal have det sidste 
ord. Det har faktisk vist sig, at samfundet kunne finde ud af at 
lukke ned, og kirken med det. Vi er her endnu og står klar til at 
gå i gang efterhånden som mulighederne viser sig. En spontan 
fredag eftermiddag blev der afholdt udendørs gudstjeneste på 
Lysbjerg og i ugerne før havde et til lejligheden samlet sangkor 
underholdt – ligeledes udendørs. Det var umuligt ikke at 
fornemme glæden hos beboerne over, at der nu endelig var 
mulighed for at se andre. Det bliver muligvis også løsningen i 
de kommende måneder.
En gammel drøm om at holde en international gudstjeneste 
blev forsøgt midt i juli. Det var nok lige tidligt nok i forhold 
til den udenlandske turistmængde på Sydfyn i år, men nu er 
det forsøgt og kan prøves igen en anden gang. 4. maj skulle 
vi have fejret Befrielsens 75-års jubilæum i Aastrup Kirke. Det 
blev til en videogudstjeneste blandt flere andre, som stadig 
kan ses på kirkens hjemmeside, og såvel Alex som jeg fik 
erfaringen med det digitale medie. De kan nok også bruges 
videre frem.
Alt i alt går vi til efteråret med fortrøstning. Med 
Højskoleeftermiddage, med andagter til Allehelgen og ved 
afslutningen af dette kirkeblads periode med juletræ på 
pladsen ved Aastrup Kirke. 
Glædelig sensommer.

Torkil Jensen 

Tanker fra en coronatid

Medens disse linjer skrives midt i juli, ved vi dårligt nok, om vi 
kommer af sted på tur i september selv om vi håber inderligt. 
Men det skal ikke forhindre, at vi planlægger næste vinters 
højskoleeftermiddage. 
Vi plejer at snakke om det på udflugten, men jeg tillader mig 
denne gang suverænt at vælge. Det er længe siden, vi har 
haft en by som vores tema. Det får vi nu, hvor Aarhus bliver 
vinterens emne. Gammel domkirkeby, universitetsby og en by 
i rivende udvikling. Der er nok at tage fat på, og det vil vi gøre 
med første møde dag onsdag den 18. november, hvor jeg vil 
holde indledningsforedraget. 
Vi mødes som sædvanlig kl. 14.30 i konfirmandstuen. Man 
medbringer brød og kop, så har vi lavet kaffe og te.
I julemåneden mødes vi den 9. december.

Konfirmandforberedelsen begynder efter efterårsferien.
Men vi mødes tirsdag den 8. september kl. 17.00 i kon-
firmandstuen, hvor vi vil snakke om vinterens forløb og 
spise lidt pizza. Undervisningen vil ligge tirsdag morgen for 
elever fra Vestermarksskolen og torsdag morgen for elever fra 
Øhavsskolen.

Som annonceret tidligere i år, vil vi gerne starte en strikkeklub 
i Vester Aaby kirke. Planen er, at vi vil mødes i den nye cafe, 
som er indrettet i sideskibet i Vester Aaby kirke og at alt, som 
vi får strikket, skal gå til Kirkens Korshær.
Vi vil mødes første gang mandag den 28. september kl. 
10.00. Skulle nogen imidlertid være forhindret på denne dag, 
bedes man kontakte Mette Tornbjerg. Planen er nemlig, at vi 
sammen finder frem til en ugedag og et tidspunkt, som kan 
passe de fleste.
Mette Tornbjerg kan kontaktes på tlf. 42911039.

Højskoleeftermiddage
Vinteren 2020-2021

Konfirmandindskrivning

Strikkecafe



Med grundloven af 1849 fik danskerne en helt ny 
kirkeordning. Ordet ”folkekirke” blev med loven et helt nyt 
begreb. Statskirken blev afløst af en demokratisk ordning, 
hvor folkets røst endelig skulle høres. Det skulle dog vise sig, 
at man ikke bare sådan med et snuptag kunne gå fra enevælde 
til demokrati. Der måtte kæmpes på en række fronter og først i 
1903 lykkedes det således for I.C. Christensen at få gennemført 
sine tanker om et lokalt menighedsråd i ethvert sogn. Det var 
et kæmpe skridt, idet menighedsrådene dermed gik fra at 
være en slags medhjælpere for præsten til at være selve det 
organ, som skulle lede og styre folkets kirke. Populært sagt, 
gik man fra et pseudodemokrati til et menighedsråd med reel 
indflydelse.
I dag er der så 1748 menighedsråd spredt ud over hele landet 
og ca. 13.000 medlemmer arbejder hårdt for at sikre sig, at vi 
stadig har en velfungerende og demokratisk folkekirke.
Rådene varetager en lang række opgaver og yder en stor 
indsats for at folkekirken overhovedet kan fungere som folkets 
kirke. Menighedsrådet varetager således en lang række 
administrative og praktiske opgaver af livsvigtig betydning for 
kirkens liv og trivsel.
Menighedsrådet er arbejdsgiver for det personale, der er ansat 
ved den lokale kirke. Det vil i praksis sige gravere, kirketjenere, 
organister og sangere. 
Derudover står rådet for vedligeholdelse af kirkebygninger, 
præstegårde og øvrige sognelokaler. 
Det er også menighedsrådet, der har et stort og afgørende 
ansvar for den lokale kirkes økonomi.
Arbejdsopgaverne er således ganske omfattende, og opgaverne 
deles derfor typisk ud på de forskellige medlemmer, som 
udpeges  til at varetage specifikke opgaver.
Formanden tegner rådet udadtil, mens kassereren holder 
styr på det regnskabsmæssige. Kontaktpersonen har 
ansvaret overfor personalet, mens kirkeværgen varetager de 
vedligeholdelsesmæssige opgaver omkring sognets bygninger.  
Der er tale om en arbejdsindsats, der på ingen måde begrænser 
sig til de forholdsvis få årlige menighedsrådsmøder.  
Det er nemlig rådets hovedopgave, at lægge kursen for 
kirkens liv og vækst i ethvert sogn i Danmark. Således hedder 

det i det løfte, som ethvert nyvalgt medlem aflægger efter sin 
indtræden i rådet:  
Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at 
ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske 
evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår 
for den kristne menigheds liv og vækst.
Det betyder i praksis, at arbejdet er langt mere end blot nogle 
støvede administrative opgaver. Menighedsrådene vælger i 
samarbejde med præsterne, hvilken liturgi, der skal anvendes 
ved sognets gudstjenester. Det er også rådets opgave at 
beslutte, hvilke øvrige arrangementer der skal foregå i sognets 
kirke. 
Det kan typisk dreje sig om koncerter, foredrag og 
arrangementer med f. eks. fokus på børne- og ungdomsarbejde.
Siden 1912 er der blevet afholdt valg til menighedsrådene hver 
fjerde år. Her skal der vælges mellem 6 og 15 medlemmer 
til de kommende fire år. Ofte kniber det desværre med at 
få folk til at stille op og det kan være vanskeligt at finde et 
tilstrækkeligt antal kandidater til rådet. Kampvalg findes 
således kun i et mindretal af landets sogne. At valgdeltagelsen 
er lav og at interessen for at stille sit kandidatur til rådighed er 
begrænset, kan overraske i en tid, hvor kampen for demokrati, 
ellers står stærkt i den folkelige bevidsthed
Måske lever vi netop i en tid, hvor der for alvor skal kæmpes 
for demokratiet? 
Måske er det netop nu på tide for dig at stille op til valget og 
på den måde være med til at sikre den folkelige indflydelse i 
din lokale kirke og lade din røst høre i netop dén institution, 
der med rette, kaldes for selve folkets kirke?

Alex V. Nielsen

Folkekirken -  folkets kirke?

I dette efterår afholdes valg til menighedsrådet. Medlemmerne 
vælges for en fireårig periode og menighedsrådet er det 
organ, som bestemmer, hvorledes kirken skal være kirke her i 
området. Rådet sætter rammerne for sognets aktiviteter og har 
en lang række opgaver. Menighedsrådet bestemmer, hvilke 
arrangementer der skal være i kirken, herunder f.eks. koncerter, 
foredrag og særlige arrangementer for børn. Menighedsrådet 
er arbejdsgiver for det personale, som er ansat ved den lokale 
kirke. Meningen med det hele er, at skabe gode vilkår for 
evangeliets forkyndelse i netop vores område.
Er du interesseret i, at være medbestemmende i de næste fire 
år, bedes du tage kontakt til menighedsrådsformand Niels Erik 
Thing eller følge med på vores hjemmeside. 

Søndag den 26. juli mødte 
en flok mennesker op ved 
Aastrup kirke til den længe 
ventede pilgrimsvandring. 
Vejret viste sig imidlertid 
ikke fra sin mest gunstige 
side, men på trods af 
silende regn gennem førte 
en halv snes mennesker 
en vandring på omkring 
ti kilometer. Undervejs 
blev der god tid til at tale 
sammen, og fra flere sider 
blev der givet ønske om, at 
pilgrimsvandringer frem-
over må  være en fast del 
af vort kirkeliv.

Menighedsrådsvalg

Pilgrimsvandring



   Vester Aaby Aastrup

Søndag den  30. august 12. s. e. trin   9.00 10.15

Søndag den 6. september    13  s. e. trin 10.15 AVN   9.00 AVN

Søndag den 13. september   14. s. e. trin   9.00  AVN 10.15 AVN

Søndag den 20. september   15. s. e. trin 10.15 AVN Ingen

Søndag den 27. september   16. s. e. trin 14.00 Høst AVN 10.15  Høst AVN

Søndag den 4. oktober        17. s. e. trin 10.15 AVN   9.00 AVN

Søndag den 11. oktober        18. s. e. trin Ingen 10.15 

Søndag den 18. oktober        19  s. e. trin 10.15 AVN   9.00 AVN

Søndag den  25. oktober 20. s. e. trin   9.00  10.15 

Søndag den 1. november Allehelgen 15.00 17.00

Søndag den  8.  november 22. s. e. trin   Koncert 10.15 AVN

Søndag den 15. november 23. s. e. trin   9.00 AVN 10.15 AVN 

Søndag den 22. november  Sidste s. i kirkeåret 10.15   9.00  

Søndag den 29. november 1. s. i advent 14.00 Juletræ 10.15

Kirketider høst 2020

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

Gudstjenester i Lysbjergparken:
En gang om måneden indbydes der en onsdag eftermiddag
kl. 14.30 til gudstjeneste i Lysbjergparken. 
Følgende datoer er planlagt i indeværende efterår, men der 
må naturligvis tages forbehold for aflysninger og ændringer 
på grund af Coronasituationen, ligesom der foreløbig ikke 
planlægges altergang: 

26. august - 23. september - 28. oktober - 11. november

Menighedsrådsformand: Niels Erik Thing, Svendborgvej 383, 5600 Faaborg, Tlf. 24 45 40 16 
Kirkeværge ved begge kirker: Bent Møller, Faurshøjvej 5, 5600 Faaborg, Tlf. 62 61 53 30
Kasserer: Rasmus K. Rasmussen, Tangmosen 38, 5600 Faaborg, Tlf. 62 61 64 48

Fælles adresser for begge sogne:

Hjemmeside: www.vesteraabyogaastrupkirker.dk

Sognepræst: Torkil Jensen, Præstegårdsvej 11, 5600 Faaborg. Tlf. 62 61 64 20. Mail: toje@km.dk 
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: 1967connieb@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. 

AVN: Præst Alex V. Nielsen - Intet: Sognepræst Torkil Jensen
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Så er dagplejen godt igang igen efter en 
dejlig ferie.

Hilsen 
Dagplejerne
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Alt vel hos spejderne i Krage Sø. 

Vi har i forårssæsonen pga. corona-
nedlukningen kun haft ét møde. 
Her lavede vi bl.a. æggebakkebingo. 

Udover det har vi fulgt med i, hvordan 
musvitter er flyttet ind i de redekasser, som 
vi byggede i vinter. 
Det blev til mange små musvitter i haverne 
hos hver af spejderfamilierne. 

Kig ned i en af redekasserne, 
hvor ungerne venter på mad.

Vi vil fortsat mødes hver tredje lørdag i 
efterårssæsonen. 
Vi laver opslag med datoer på Facebook i 
Krage Sø og Vester Åby grupperne. 

FamilieSpejd er for børn mellem 3 og 6 år og 
deres forældre. 
Har I lyst til at prøve at være familiespejder, 
er I velkommen til et møde. 
Vi kan findes via de to nævnte facebook 
grupper. 

Med Spejderhilsen 
Ingrid og Lotte
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Lige som for alle andre, har foråret for børn 
og voksne i Bøgebjerg Børnehus, været meget 
påvirket af corona-pandemien. 
Det har betydet aflysning af planlagte 
arrangementer, traditioner der ikke er blevet 
holdt i hævd, forældre der ikke måtte komme 
ind i huset, børn i faste legegrupper, håndvask i 
lange baner og meget mere. 

Vi har lært meget i corona-tiden. For eksempel 
at god håndhygiejne gør en stor forskel (vi har 
oplevet tre måneder med meget få syge børn og 
ingen syge voksne). 
Eller at mange børn synes, det er lettere at 
sige farvel til mor og far om morgenen, når det 
foregår efter faste aftaler. 
Vi har også lært at faste legegrupper kan have 
en for høj pris for de kammerater, der bliver skilt 
ad, og en hel del om hvor kreative børn er, når 
der er mindre legetøj tilgængeligt. 
Så det hele har ikke været skidt, og de gode 
erfaringer vi har gjort os, vil vi helt sikkert bruge 
i fremtiden.

I corona-tiden har børnene i Bøgebjerg Børnehus 
været ude hver dag og det meste af dagen. 
Grupperne har skiftes til at tage på tur, så der 
blev bedre plads i huset og på legepladsen. 

Skoven er blevet brugt flittigt, og der er kørt på 
tur i bussen, blandt andet til Pipstorn. 

Billederne her er taget i juni i Pipstorn-skoven og 
giver et indtryk af hvor meget læring, udvikling 
og trivsel der skabes grobund for på sådan en 
enkelt tur. 

Børnene udfordres og udfordrer sig selv motorisk

Vi undersøger naturen i naturen

Her kan man føle sig som en kæmpe

Eller få pirret sin nysgerrighed og afprøvet sit 
mod

Og hvis man interesserer sig for vores forfædres 
skikke, er der en god historie gemt i den store 
konstruktion og de mange sten.

Ja hverdagen er så småt ved at vende tilbage. 
Fra den 10. august glæder vi os til at se 
forældrene inden for i huset igen, og vi glæder 
os til at genåbne afdelingen i Korinth. 
Vi starter også den ugentlige tur i svømmehallen 
op igen og musikfestivalen bliver holdt i efteråret, 
selv om det bliver med mindre pomp og pragt 
end sædvanligt. 
Og så glæder vi os til at byde dagplejen 
velkommen i husene igen hver anden fredag. 
Det er et samarbejde, vi sætter stor pris på, og 
deres besøg i huset giver os god lejlighed til at 
lære vores kommende børn lidt at kende.

God sommer til alle
Mathilde Agger

Nyt fra 
Bøgebjerg 
Børnehus
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Indledning
Så blev det sommerferie på Bøgebjergskolen 
i et skoleår, som vi aldrig har set mage til 
tidligere. Om vi vil opleve det igen, kan vi vel 
ikke udelukke! 
Den sidste tredjedel af skoleåret har i den grad 
være præget af coronaens udbredelse. 
Skolegangen har været aflyst, og også brugen 
af børnehaven var stoppet i en lang periode, 
hvor der kun var enkelte børn i skolen eller 
børnehaven, som blev nødpasset. 
Efter påske fik 0.-5 klasse lov til at komme 
tilbage i skolen, og også børnehaven blev åbnet 
igen. 
Men mange forældre var stadig nervøse for 
smitten, så de holdt deres børn hjemme til de 
syntes, at de trygt kunne sende børnene i skole 
og børnehave. 

Vi omorganiserede os, så der var god afstand 
mellem børnene, lavede et omhyggeligt 
hygiejneprogram, hvor børn og voksne flere 
gange dagligt skulle vaske hænder og holde 
afstand. 
I forældre fik ikke lov til at aflevere jeres 
børn inde i børnehave og skole, fordi vi skulle 
overholde alle de mange retningslinjer, som 
kom fra ministerierne. 
I maj fik vores 6. klasse også lov til at komme 
i skole igen, og langsomt er vi begyndt at 
nærme os normale tilstande igen både i skole 
og børnehave, men indtil 1. august gælder der 
de nuværende regler. 

Det ser ud til, at undervisningen efter sommer-
ferien igen kan forløbe normalt - bortset fra 
hygiejnereglerne, som vi stadigvæk skal følge. 
Men indtil videre vil vi køre videre som hidtil 
med de nuværende hygiejneregler. 
Vi regner med, at vi inden skolestart i august ved 
mere om, hvordan fx 1. skoledag kan forløbe. 
Så indtil I hører mere fra mig, så fortsætter 
vi med de aftaler der er om, at forældrene 
skal aflevere ude ved døren i skole/SFO og 
børnehave.

Ny bestyrelse
Trods Coronaen fik vi afholdt valg til 
fællesbestyrelsen og fik valgt en fantastisk 
bestyrelse, som er klar til at tage fat efter 
sommerferien. 
Bestyrelsen består af følgende forældre:
Birthe Jespergaard (Cecilie-Marie i børnehaven)
Knud Westdorf (Sofie 4. kl.)
Cindie Fæhnøe (Caroline 4. kl.)

Camilla Madsen (Nanna 2. kl.)
Grietje Weitkamp (Lærke 2. kl. og Mads 5.kl.)
Tanja Hasseltoft Kjær (Nicklas 0.kl. og Magnus i 
børnehaven)
Tanya Ørskov (Lærke 0.kl. og Emil i børnehaven
Mette Gerber 1. sup. (Sarah 3. kl. og Marcus 6. 
kl.)
Anne Frølich 2. sup. (Ellen i børnehaven)
Dejligt at få nye ansigter i bestyrelsen, og 
godt at både børnehave, skole, Vester Aaby og 
Korinth er repræsenteret.

Sidste skoledag
En af de faste traditioner på skolen er, at sidste 
skoledag er arrangeret af de ældste elever på 
skolen. 6. klasse står for underholdning og 
konkurrencer for alle på skolen. 
En helt perfekt måde at sige farvel på.

Pga. coronaen var der nogle begrænsninger 
på, hvad de måtte lave, hvor de måtte lave 
det henne, og hvem og hvor mange der måtte 
deltage. 
Det betød også, at vi måtte begrænse antallet af 
forældre, der kunne deltage denne dag. 
Vi fandt det naturligt, at forældre fra 6. klasse 
måtte overvære de forskellige aktiviteter. 
Eleverne havde lavet et super fint program, som 
de fik meget ros for. 
Først spiste alle klasserne morgenmad i deres 
egen klasse. 
Derefter var der en masse forskellige kåringer 
af klasser, enkelt elever eller personale i mange 
forskellige kategorier. 
Det kunne fx være det sødeste smil, sødeste 
tvillinger, hvideste ben, bedste lærere og mange 
andre sjove indslag. 

Så skulle de nominerede op ad den røde løber 
og modtage deres fine medalje, som tegn på at 
den nominerede havde gjort sig bemærket på 
en bestemt måde. 
Det var hyggeligt og en sjov måde at kåre nogle 
udvalgte lærere og elever.

Nyhedsbrev fra 
Landsbyordningen Bøgebjergskolen



27

Derefter havde 6. klasse arrangeret mange 
forskellige konkurrencer på sportspladsen. 
Her var børnene sammen klassevis, hvor de 
dystede om at kaste længst med en støvle, 
transportere mest vand med et sugerør, lave 
den højeste pyramide m.m. 
Alle elever havde en super hyggelig formiddag, 
hvor de kæmpede mod de andre klasser. 

Dagen sluttede også med en af traditionerne, 
nemlig ”Feriesangen”, hvor alle sang alt hvad de 
kunne, især på omkvædet ”ferie, ferie, ferie” – 
så det kunne høres langt væk.

Nye tiltag i undervisningen i det kommende 
skoleår
Så er alle på vej på ferie, og vi er ved at være 
færdige med planlægningen af det næste 
skoleår. 

I det kommende skoleår underviser vi 5.- og 6. 
klasse sammen, da der kun er henholdsvis 10 
og 4 elever i de to klasser. 
Det er ikke nyt for eleverne, for sådan har de 
været undervist, siden de kom tilbage til skolen 
i april måned. 
De har fundet fint sammen, og der er startet 
gode venskaber op på tværs af klasserne.

En anden nyhed i undervisningen er, at vi hver 
torsdag vil lave noget vi kalder ”fordybelsesdag” 
fra kl. 8 til kl. 12. 
Denne dag bliver organiseret således, at 
indskolingen og mellemtrinnet har et bestemt 
fag eller emne i de 4 timer. 
Det kunne fx være dansk, matematik eller 
trivsel. 
Disse fag skifter, så de har 4 forskellige fag/
emner i en bestemt rækkefølge. 
Klasserne arbejder så sammen på tværs. 
Det kunne fx organiseres, at pigerne og 
drengene undervises sammen, man kunne 
blande alle elever med forskellige aktiviteter, 
man kunne undervise 0.- og 1. klasse og 2.- 3. 
klasse sammen, man kunne dele børnene op 
efter fagligt niveau, og det kunne også gøres på 
helt andre måder. 
Der kunne også være musik på mellemtrinnet i 
4 timer. 
Vi vil også bruge muligheden til at komme ud af 
huset, da vi vil kunne disponere over vores bus. 
Vi tænker, at det bliver superspændende, og I 
vil naturligvis høre mere om dette til det første 
forældremøde.

Ombygning af skole og SFO
Et andet spændende tiltag er, at vi til oktober vil 
starte på ombygning af vores SFO og flytning af 
biblioteket. 
Vi har fået 2,7 millioner til dette projekt. 

Det bliver et superspændende tiltag, som I vil 
komme til at høre meget mere om i løbet af 
efteråret. 
Man er endnu ikke helt sikre på, hvor SFO vil 
komme til at ligge, men de seneste møder tyder 
på, at SFO skal flytte op til området omkring 
aulaen, bh. klassen og fløjen ved natur/teknik 
og musik. 
Biblioteket skal så flytte op i det lokale oppe over 
gymnastiksalen, som lærerne lige nu bruger til 
forberedelse. 
Men når de endelige planer er besluttet, vil vi 
hænge tegningerne op i aulaen, så I alle kan se 
hvad der kommer til at ske. 
Men det er en komprimeret proces, som startede 
op i juni måned, ombygningen går i gang i 
november, og det hele skulle gerne være klar til 
marts/april måned. 
Så også det kan vi glæde os til.

Jeg vil slutte med at ønske jer alle en rigtig god 
ferie og håber at alle vender friske tilbage efter 
en forhåbentlig varm og solrig sommerferie.

Sommerhilsen
Jes Fechtenburg
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Bierfest
2021

Nej! Det er ikke århundredets bedste 
aprilsnar i 2021

MEN! 

Det er ganske sandt, at BIERFESTEN 
i Bøgebjerg Stadthalle næste år 
afvikles SKÆRTORSDAG den 1. april

Billetsalg ved din ”sædvanlige” 
ambassadør fra omkring 1/11 2020 
(Hvis du ikke har gemt din billet fra 
festen i år)
Meget mere info i 
næste nummer af Bøgebladet!

Vi glæder os nu EKSTRA meget til at 
holde en super fed fest for jer alle 
sammen! 
Og vi LOVER flere nye tiltag til festen 
næste år. 
Hold øje med gruppen på facebook, 
der hedder: ”Bierfest i Bøgebjerg”. 
Mon ikke der kommer lidt afsløringer 
senere på året! 
Så det er bare med at få inviteret 
dem, du plejer at følges med, ind i 
vores facebook gruppe.

Hilsen 
Arbejdsgruppen

Flag Allé
Et smukt  og dejligt syn 
i vores lokalsamfund!

         SKAL DET VÆRE FESTLIGT?

For kr. 350,- kan flagalléen blive rejst på din 
festdag.

Mail til: hgs@vesteraabymail.dk eller ring 
til Halldor Sørensen på tlf. 2380 3125 for 
bestilling.

Bestilling gerne 7 dages varsel.
Oplys venligst om vi må skilte med årsagen 
på vor hjemmeside samt ved Dagli’ Brugsen 
Vester Aaby.

Beløbet indsættes på vor konto
reg.: 0828 konto 0003216144.

(Bøgebjerg Lokalråd)
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I Dagli’Brugsen Vester Åby går det ok. 
Vi mangler en del i omsætning, så det kunne 
godt have været bedre. 

Så min opfordring er, fyld noget mere i 
kurven, og lad os sammen arbejde på, at 
byen også har Dagli’Brugsen ud i fremtiden 
☺

Covid-19 er desværre stadigvæk over os. 
I skal alle have mange tak, fordi I er så gode 
til at passe på jer selv og hinanden. 
Det skal vi alle forsætte med!

Nu går sommeren snart på hæld, og 
hverdagen - især for dem med skolebørn - 
begynder. 
Jeg håber, at alle har haft en rigtig dejlig 
sommer.

Vi har desværre pga. Covid-19 ikke haft 
noget årsmøde i år, så vi må bare glæde os 
endnu mere til næste år.

Den 1/9 har vi status. 
Vi håber på et godt resultat. 

En nyhed i butikken er, at vi har fået en 
masse nemme og hurtige retter, og vi håber, 
at disse og en masse andre gode varer også 
kan være med til at løfte vores manglende 
omsætning.

På gensyn i 
Dagli’Brugsen Vester Åby

Jan Foged Sørensen
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Lokalrådet har her i år oplevet, at det hele gik 
digitalt på grund af Covid-19. 
Vi har været involveret i både Zoommøder 
med vores moderorganisation Fynsland, og 
Skypemøder med kommunen. 
Alt i alt har der været mange aflysninger. 
Ferieperioden har ligeledes sat aktiviteter på 
stand by.

Dyrlægegrunden Svendborgvej 429 Vester 
Åby
Vi har to gange haft kontakt til ejerne af 
dyrlægegrunden, Svendborgvej 429 i Vester 
Åby. 
For det første for at få det ryddet og slået 
uønsket bevoksning ned. 
Det er ikke sket, men de ville slå den Japanske 
Pileurt ind til nabogrunden. 
 
Vi fik samtidig at vide af ejerne, at grunden skal 
sælges. 
Der blev spurgt ind til m2 priser i området, og vi 
har sendt dem den vurdering, som ligger i ois.
dk. 
Connie har siden talt med dem, og det ligger 
helt fast, at grunden bliver sat til salg.

Landsbyanalysen
For eksempel angående Landsbyanalysen. 
Lokalrådet indkaldte i foråret til borgermøde i 
Pejrup Forsamlingshus for at indsamle data til 
firmaet bag analysen. 
Desværre mødte kun få op, men de der gjorde, 
bidrog med gode oplysninger.

Senere blev der elektronisk afholdt foredrag 
om mulige tiltag i forbindelse med at give 
landsbyerne og oplandet bedre muligheder for 
at agere i forhold til at tiltrække nye borgere, og 
dermed gøre hele området i og omkring vores 
landsbyer mere attraktivt, og dermed give en 
øget lokal økonomi.

Analysen for Vester Åby fremhæver, at 
bebyggelsen langs hovedgaden udgøres af 
huse i den bedre byggestil og generel god 
vedligeholdelse. Dog påpeger analysen også 
udfordringer med forskønnelse og vedligehold. 
Man foreslår endvidere mere beplantning og 
fartdæmpende tiltag.
 
Der er også udfordringer i forbindelse med at 
kæde parcelhusbebyggelsen sammen med den 
ældre del af byen. 
Der anvises ikke tiltag.

 
For Åstrup gælder også en udfordring med 
forskønnelse af hovedgaden. 
Plusserne er Stofmøllen, som trækker mange 
til området, og den tætte beliggenhed til 
Øhavsstien. 
Da analysen blev lavet, stod mejeriet stadig og 
skæmmede, ligesom der heller ikke var ryddet 
på grunden ved kirkens parkeringsplads.
 
I Pejrup fremhæves især den høje beliggenhed, 
arkitektur og kulturarv. 
Det stærke landsbyfællesskab tæller højt på 
scoringstavlen. 
Endvidere tæller rideklubberne hos Team Ooms 
som et plus.
  
Fjællebroen fremhæves især for naturværdier 
og det maritime miljø. 
Gæstgiveriet fremhæves som en potentiel 
magnet, ligesom havnen og Øhavsstien er et 
plus. 
Alt i alt scorer alle vores landsbyer ret godt - 
men der er plads til forbedringer! 
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Flaglauget
Flaglauget arbejder støt med opsætning af 
alleen, men vi kan godt bruge en mand mere 
på hold 1. 
Det er holdet, som sætter alleen op i ulige 
måneder. 
Lønnen er æren og et måltid mad en gang om 
året. Det er til gengæld en festlig dag, som 
starter med arbejdsdag. 
Hullerne renses op og generende grene klippes 
ned. 
Skovgårdsstien renses for muldvarpeskud og 
uønsket bevoksning. 
Vi blev spurgt om at rense Den Røde Tråd. 
Desværre nåede vi det ikke, men det har andre 
gode, aktive folk været i gang med og tak for 
det.

På arbejdsdagen i flaglauget blev vi 
opmærksomme på, at cykelstien op mod Vester 
Åby fra Fåborgsiden er næsten halveret på 
grund af regnskyl. 
Det er indrapporteret til Vejdirektoratet, og så 
må vi håbe, at der bliver taget hånd om det. 
 
Vi rensede også på bænkarealet på pladsen ved 
Madpakkehytten. 
Det er uholdbart, at pladsen ligger som den gør. 
Vi kan ikke følge med ukrudtet, og der er planer 
om at lægge fiberdug og stenmel.
Tak til dem, som slår græsset lige omkring 
hytten.
 
Åstrup forsamlingshus
Vejdirektoratet har fjernet henvisningen til 
Åstrup Forsamlingshus. 
Bestyrelsen protesterede, men har fået afslag 
på protesten. 
De skal selv betale for et nyt henvisningsskilt og 
vedligeholde græsset under skiltet. 
Lokalrådet er gået ind i sagen og har klaget 
direkte til Transport- og Boligminister Benny 
Engelbrecht. 

Han har sendt vores klage tilbage til Vej-
direktoratet, og her ligger det endnu. 
Når man betragter Forsamlingshuse på landet 
som Kulturformidlere, bør der ikke være forskel 
på priser med skilte på henvisning. 
Hvad betaler Det Kongelige Teater, Aros, Arken 
eller for den sags skyld Egebjerg Mølle, Egeskov 
og mange andre?

På Lokalrådets vegne
Connie Hede, formand

Halldor Sørensen, sekretær

Den gamle vandværksgrund i Aastrup.
Aastrup Vandværk blev lukket i oktober 2016 
og vandforsyningen overtaget af Faaborg 
Vandforsyning. Samtidig blev det tilbudt 
Faaborg-Midtfyns Kommune, at de kunne få 
grunden og bygningen tilbage, mod at begge 
dele blev stillet til rådighed for lokalområdet til 
brug for et samlingssted. 
Kommunen overtog grunden den 1. april 2018, 
men først i foråret 2020 blev skødet endelig 
tinglyst.

Planen var, at der skulle støbes gulv i 
vandværksbygningen, isættes et vindue og 
etableres vand, og så skulle der indkøbes bord 
og stole til opsætning i bygningen, en grill og 2 
borde/bænkesæt. 
COW19 satte en stopper for dette.

Indkøbene er foretaget, blandt andet har 
Tommy fra Pejrup savværk fremstillet to meget 
fine bord/bænkesæt - indkøbene er finansieret 
med tilskud fra Borgerbudgettet.

Vi er nu i gang med at indhente tilbud på 
støbning af gulv – så håber vi på, vi snart kan få 
gennemført projektet.

Vi afventer dog lige en tilbagemelding fra 
Faaborg-Midtfyns Kommune - idet vi har 
foreslået dem, at vi etablerer toilet og håndvask 
i vandværksbygningen, mod at de betaler de 
fremtidige driftsudgifter – der forventes en 
tilbagemelding i løbet af august.

Forslaget er bragt frem med henblik på at 
tilbyde brugerne af Øhavsstien, at de også kan 
benytte samlingsstedet  og dermed mulighed 
for at benytte et toilet, som jo er en mangelvare 
på hele Øhavsstien.

Svend Erik Linnebjerg
Kasserer Aastrup vandværk
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“Nye” flotte lokaler
I sommer har bestyrelsen og frivillige kræfter 
været i gang med at male den store sal i vores 
forsamlingshus. 
Der er valgt nye moderne farver, og rummet 
fremstår nu endnu flottere end tidligere. 
Kunstner Allan Hansens fine malerier er fortsat 
udstillet i salen. 
I løbet af efteråret fortsætter arbejdet med 
at male den lille sal og garderobe, så huset 
fremstår flot til kommende arrangementer og 
udlejninger.

Hestearrangement i landsbyen
I forbindelse med et hestearrangement i Pejrup 
den 2. september med Marianne Florman, vil 
der ml. 16.00 og 21.00 være en del biltrafik 
gennem landsbyen.

Irsk Aften
Hyggelig aften med god mad! 
Fredag den 30. oktober vil landsbyens eget 
orkester underholde med god musik fra Irland. 
Bestyrelsen tilbyder en menu inspireret af det 
irske køkken, og mon ikke der serveres irsk øl. 
Hold øje med opslag vedr. dette arrangement!

Nye skilte i Pejrup
Bestyrelsen i Pejrup har ansøgt Faaborg-Midtfyn 
Kommune om at opsætte hesteskilte ved 
indfaldsvejene til Pejrup. 
Der er en del ryttere i og omkring landsbyen, 
som vi selvfølgelig gerne vil passe godt på. 
Det er nu lykkedes, så der på de fire indfaldsveje 
til landsbyen er opsat fine nye hesteskilte.

Landsbyjulemarked 2020
Selvfølgelig vil vi i Pejrup igen i år afholde Pejrup 
Landsbyjulemarked. 
Vi startede op sidste år, og det var en succes, så 
vi gør det til en tradition. 
Landsbyens beboere står sammen om at lave et 
smukt og stemningsfyldt julemarked. 
Det bliver søndag den 29. november, så sæt 
allerede nu kryds i kalenderen!  

Skal du holde fest? Så overvej at leje Pejrup 
Forsamlingshus. Ligesom andre udlejningssteder 
er Pejrup Landsbyforening og Forsamlingshus 
ramt af situationen omkring Covid-19. 
Vi har desværre også haft aflysninger af fester 
i foråret. 
Vi er afhængige af indtægter fra udlejninger, 
der gør, at vi har mulighed for at have et sted i 
landsbyen, hvor vi kan mødes. 
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

Pejrup Landsbyforening
og Forsamlingshus

22 72 21 83
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Så blev vi færdige med hovedrengøring af Den 
røde Tråd.

Tak til de 11 seniorer, som har hjulpet til med 
dette arbejde.

Vi håber at folk i byen vil bruge både stien og 
redskaberne flittigt - det giver god motion!

Hanne Borup

Den røde Tråd
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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.

Der er bankospil igen fra den 5. august kl. 
19.00 i Bøgebjerghallen.
Husk at passe på hinanden! Vi gør, hvad vi 
kan for at mindske smitterisikoen.

Underholdning i løbet af efteråret 2020:
i Abildhuset, Præstegårdsvej 12, hvis ikke 
andet er anført

Tirsdag den 6. oktober 2020 kl. 14:
Bankospil
Tirsdag den 20. oktober 2020 kl. 12.30: 
Spisning og Bankospil
Tirsdag den 3. november 2020 kl. 14:
Bankospil
Tirsdag den 17. november 2020 kl. 
12.30: 
Spisning og Bankospil
Tirsdag den 24. november 2020:
Tyskland tur – nærmere info senere.
Fredag den 4. december 2020 kl. 14: 
Juleafslutning i Ø. Skerninge forsamlingshus

Med venlig hilsen
Pensionistforeningen

Ole Simonsen

Vester Aaby - Pejrup - Aastrup
Pensionistforening
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Bøgebjerg Messen
Søndag den 7. marts 2021 kl. 10.00 - 15.30

Så er det tid for
Erhvervsdrivende - Foreninger - Behandlere - Kunstnere
       til at tilmelde sig til Bøgebjergmessen
Messen er i 2021 udvidet til 50 standpladser, der tages ind efter ”Først til mølle”

Man skaber sit eget miljø.
Standene vil være opdelt med 

”spanske vægge”

Stand 3x3m uden strøm  400 kr.  
Foreninger 3x3 m u/strøm 100 kr.
Strøm til stand 100 kr.
Leje af bord (1x2 m) 20 kr. pr. stk. 

Opsætning af stande kl. 8-10
Nedtagning fra kl. 15.30

Er du interesseret i en standplads på 
Bøgebjergmessen 2021

kan det oplyses, at flere standpladser 
er booket, da flere udstillere som hav-
de tilmeldt sig til den Corona-aflyste 
Bøgebjergmesse i 2020 har ønsket 
at overføre deres tilmelding til Bøge-
bjergmessen i 2021, så vent ikke for 
længe med at sende din tilmelding.

Ved tilmelding skal oplyses:
Firma/navn, kontaktperson og tele-
fonnr.
Antal standpladser og borde
Om der ønskes strøm ført til stand-
pladsen.

Planen er også for Bøgebjergmessen 
2021, at der skal være en eller anden 
form for underholdning, dette er dog 
endnu ikke fastlagt.

Hold øje med de næste numre af Bø-
gebladet, hvor der vil komme yder-
ligere information om udstillere og 
program for dagen.

Vi glæder os til at se Jer på
Bøgebjergmessen 

Søndag den 7. marts 2021

Hallens cafeteria har åbent hele 
dagen, hvor der vil være mulighed for 
at købe mad.
Udstillere har mulighed for at bestille 
mad, dette skal ske direkte til Stig i 
Hallens Cafeteria.

Har du spørgsmål, kontakt da
Lars Bo Biilmann på mobil 5214 4867
Tilmelding til Lars Bo Biilmann på 
mail: albiilmann@gmail.com
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Udsat Generalforsamling
På grund af Corona-pandemi er den årlige 
Generalforsamling udsat til april 2021.

Bestyrelsen fortsætter uændret indtil da.

Regnskabet er revideret og underskrevet og kan 
ses efter anmodning

Kontingent
Stor tak til alle I som har indbetalt jeres 
kontingent, selvom Bøgebjergmessen var aflyst.

Mange har indbetalt via Mobile-Pay. 

Hermed et lille nødråb fra kassereren: 
I bedes venligst skrive enten medlemsnr. 
eller adresse i kommentarfeltet af hensyn til 
registrering.

Mobilpay 196262 eller kontakt kasserer Pia 
Kristensen tlf. 24271851

Opfordring : Meld dig som Trygfonden 
Hjerteløber

Download app’en: Hjerteløber.dk
Med Trygfonden Hjerteløber-App kan du blive 
hjerteløber og være med til at redde liv.

Chancen for at overleve et hjertestop stiger 
markant, hvis hjertestarteren når hurtigt frem.

Alle der melder sig som hjerteløber, får besked 
i en App, hvis nogen i nærheden får hjertestop.
Appen guider til nærmeste hjertestarter eller 
direkte til personen med hjertestop. 
Læs mere på hjerteløber.dk og se om det er 
noget for dig.

Hvis du har brug for et kursus i hjerte-
lungeredning kontakt bestyrelsen på hvaaap@
live.dk

På Bestyrelsens vegne 
sekr. Alice Pedersen

Vester Aaby, Aastrup og Pejrup 
Hjertestarterforening
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Hermed nyt fra Aastrup Forsamlingshus.

Nu er Danmark så småt ved at lukke op igen. 
Heldigvis for dem som skal holde fest i 
Forsamlingshuset. Nogle fester blev flyttet 
på grund af den pandemi, som hele landet 
har været ude i. Godt for dem at vi igen 
må samles et større antal personer - men 
stadigvæk med afstand.

Forsamlingshuset har lidt et større tab 
rent økonomisk, da alle fester og husets 
arrangementer blev aflyst, men sådan er det. 
Heldigvis har huset en rimelig økonomi, så vi 
håber det går. 
Huset har mistet 15 udlejninger inkl. vores 
egne arrangementer. 
Det er dog sådan, at 4 fester er flyttet til 
andre datoer i løbet af året.

Mens huset har stået tomt, har bestyrelsen 
renoveret entreen med maling i lyse farver.
Der er blevet indkøbt 8 stk. nye runde borde 
for midler fra Borgerbudgettet og egen 
opsparing.

Bestyrelsen har søgt Forsamlingshuspuljen 
til isolering af loftet på den store sal og 
renovering af den lille sal; alt sammen ifølge 
Den Byggetekniske Tilstandsrapport fra 
kommunen, som kom i oktober 2019. 
Vi håber, at vi får midler til at gennemføre 
dette - igen med frivillig arbejdskraft - for at 
holde husets udgifter nede.

Her i maj måned blev der sendt 
kontingentopkrævninger ud til alle vores 
medlemmer. Det er gået rigtigt godt med 
betalingerne, meget bedre end sidste år, 
dog er der 5 medlemmer der hænger lidt i 
bremsen. 
Sammen med girokortet kom en skrivelse om 
at aflevere jeres mailadresser, og det er der 
rigtig mange der har gjort, tak for det. 
Det bliver hermed nemmere for bestyrelsen 
at komme i kontakt med jer, når der sker 
noget nyt i forsamlingshuset.

Vi håber at kunne gennemføre efterårets 
arrangementer som planlagt. 
Vi følger programmet som det er lagt ud, dog 
med de anbefalinger fra myndighedernes 
side. 
Husk nu at holde afstand, vask hænder og 
sprit af, vi skal alle holde mange år endnu.

På Bestyrelsens vegne
Tonny Sørensen

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

Aastrup Forsamlingshus
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Billedet: Tvillingestenen / genforeningssten som blev 
rejst i Aastrup.

Vi har i foråret hørt og læst meget om genfore-
ningen, som desværre ikke har kunnet fejres på 
behørig vis. 
Det har været lærerigt at sætte sig ind i den del 
af Danmarkshistorien. 
De Faaborg-Midtfynske arkiver fejrer genfore-
ningen med en bog, som udkommer i efteråret. 
Aastrup Folkemindesamling bidrager med 
en beretning i denne bog, som sikkert bliver 
interessant at læse. 
Over hele landet blev der rejst genforeningssten, 
hvoraf tvillingstenen på vores billede er en.

Vi modtager gerne forudbestillinger til bogen 
om Genforeningen. 
Den kan bestilles på vores mail eller på tlf. 50 41 
43 24  ( Jens ) eller 40 42 10 18 ( Ruth ). 
Så vil vi levere den. 
Prisen kender vi ikke endnu.

Vores planlagte tur den 7. juni blev som bekendt 
aflyst på grund af forsamlingsforbuddet. 
Turen til det yderste af Nab bliver således 
udskudt til 2021, hvor vi håber, ingen hindringer 
skal stå i vejen. 
Vi kan altså fortsat glæde os til turen.  
                                  
Vores ture er velbesøgte, og det er glædeligt, at 
så mange gerne vil gå med os tilbage i sognets 
historie. 
Det er meget vigtigt at bevare vores rødder til 
fortiden. 
Det kunne der skrives en hel artikel om. 
Det er denne forbindelse, vi i vores arkiver søger 
at fastholde og formidle.

I maj begyndte vi at mødes i arkivet igen med 
påpasselig afstand. 
Derefter tog vi juni med, skønt vi her plejer at 
påbegynde vores ferielukning. 
Vi har dog aldrig mere lukket, end vi kan aftale 
et besøg i ferietiden.

På det seneste har vi haft flere henvendelser. 
Således har vi f. eks. haft besøg af slægtninge til 
en tidligere herboende gårdejer. 
Det var et tilfælde, hvor vi kunne hjælpe 
hinanden. 
Vi fik noget fra dem, og de fik noget fra 
os.  
             
For mig var en henvendelse til arkivet særlig 
interessant, idet jeg har fået kontakt til en, jeg 
deler oldeforældre med. 
Han havde fundet et billede på arkiv.dk af vores 
fælles oldeforældre. 
Efterfølgende har jeg kunnet give ham billedet, 
samt flere fra mit familiealbum, og derpå fik jeg 
billeder fra hans. 
Det er et godt eksempel på, hvordan arkiv.dk 
kan formidle billeder, oplysninger og kontakt.

Vi åbner igen torsdag den 3. september kl. 
19 – 22. 
Aftenåbent til efterårsferien. 
Herefter om eftermiddagen kl. 13.30 – 16. 30.

Følg os på hjemmesiden: aastruparkiv.dk 
og Facebook: Aastrup Folkemindesamling
Skriv til os på: aastruparkiv@gmail.com 
                                                                                              

For Aastrup Folkemindesamling
Ruth Balksbjerg

Aastrup Folkemindesamling
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BØGEBJERG IDRÆTSFORENING

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

Bøgebladet:
Deadline Udkommer
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

Annette Biilmann, OK kontakt
20 12 46 67, albiilmann@gmail.com

Indlæg i bladet kræver medlemskab af foreningen, 
er du ikke allerede er aktivt medlem, kan du blive 
passivt medlem, kontakt Annette Biilmann.

INFO-skærmene: Skolen, Børnehaven, Brugsen
Thomas Gerber, thomas@gerberjensen.dk

Hovedbestyrelsen:
Rikke Bang Sørensen,formand, 
Bøgebjergvej 19, Vester Aaby, 
61 34 23 78, rb_soerensen@hotmail.com
Morten H Pedersen, næstformand, 
Møllehøj 9, Aastrup
60 21 87 50, heidtmann61@gmail.com
Kurt Laier Andersen, kasserer, 
Odensevej 62, st.th., Faaborg, 
62 61 45 40, kurt.andersen@stofanet.dk
Manuela Pedersen, suppleant, 
24 48 61 54

Udvalgsmedlemmer:
Kurt Jensen, badminton, 
26 22 69 10, kjpot4@gmail.com
Abdi Mohamed, fodbold, 
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
Hanne Borup, senioridræt, 
23 47 11 55, hannealf@gmail.com
Jan Villebro, volley og skumtennis
20 85 51 95, villebro@hotmail.dk

HUSK at følge med på
Lokale 

hjemmesider:
www.boegebjerg-if.dk

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

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

www. pejrupforsamlingshus.dk
www.vesteraabyogaastrupkirker.dk

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

www.vingerpaaaastrupmoelle.dk
www.aastruparkiv.dk

24-7sydfyn.dk

FACEBOOK
grupper:

Bøgebjerg IF
Bøgebjergfesten

Bøgebjerghallens Cafeteria
Bøjden Ferguson Klub

Fjellebroen Sejlklub Junior
Krage Sø

Onsdagscafe i Dimseriet
Pejrup.dk

Pejrup Forsamlingshus
Vester Aaby

Aastrup en landsby på sydfyn før og nu
Aastrup Folkemindesamling



KALENDERSIDEN
August

16.08.2020 kl. 10.00
Konfirmation
Aastrup Kirke

17.08.2020 kl. 18.45
Fodbold Damer
Hjemmekamp

21.08.2020 kl. 18.30
Fodbold Herrer
Hjemmekamp

23.08.2020 kl. 10.00
Konfirmation

Vester Aaby Kirke

26.08.2020 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12, V Aaby

31.08.2020 
Sæsonstart 

Vandgymnastik

31.08.2020 
Sæsonstart 
Badminton

September

01.09.2020
Sæsonstart 

Børnegymnastik-tumlinge

01.09.2020 
Sæsonstart 

Volley

01.09.2020 
Sæsonstart 

Yoga

03.09.2020
Sæsonstart 
Mix-Senior

03.09.2020 kl. 19-22
Aastrup Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

04.09.2020 kl. 18.00
Fodbold Damer og Herrer

Hjemmekampe

05.09.2020 kl. 10-12
V. Aaby Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

07.09.2020 kl. 19.00
Spillegilde

Aastrup Forsamlingshus

08.09.2020 kl. 17.00
Konfirmandindskrivning

Konfirmandstuen, Vester Aaby

17.09.2020 kl. 19.00
Generalforsamling 

Bøgebjerg IF i Bøgebjerghallen

17.09.2020 
Sæsonstart

Herregymnastik

18.09.2020 kl. 18.00
Fodbold Damer og Herrer

Hjemmekampe

22.09.2020 
Sæsonstart 

Naturtræning

25.09.2020 kl. 18.30
Fællesspisning

Aastrup Forsamlingshus

28.09.2020 kl. 10.00
Strikkecafe

Vester Aaby Kirke

30.09.2020 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12, V Aaby

Oktober

01.10.2020 kl. 19-22
Aastrup Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

03.10.2020 kl. 10-12
V. Aaby Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

05.10.2020 kl. 19.00
Spillegilde

Aastrup Forsamlingshus

09.10.2020 kl. 18.30
Fodbold Herrer
Hjemmekamp

18.10.2020 kl. 10.00
Loppemarked

Aastrup Forsamlingshus

21.10.2020 
Sæsonstart 

SMART Træning

21.10.2020 
Sæsonstart 

Fodbold Indendørs

24.10.2020 kl. 13.30
Fodbold Damer og Herrer

Hjemmekampe

28.10.2020 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12, V Aaby

30.10.2020
Irsk aften

Pejrup Forsamlingshus

November
02.11.2020 kl. 19.00

Spillegilde
Aastrup Forsamlingshus

05.11.2020 kl. 13.30-16-30
Aastrup Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

07.11.2020 kl. 10-12
V. Aaby Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

08.11.2020
Koncert

Vester Aaby Kirke

13.11.2020 kl. 18.30
Fællesspisning

Aastrup Forsamlingshus

25.11.2020 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12, V Aaby

29.11.2020
Pejrup Landsbyjulemarked

Pejrup Forsamlingshus

29.11.2020 kl. 14.00
Familiegudstjeneste
Vester Aaby Kirke


