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Nyttige navne/tlf./links

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

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

Bøgebjergskolen
Skoleleder Jes Fechtenburg
72 53 03 02 
bogebjergskolen@faaborgmidtfyn.dk 

Bøgebjerghuset
Leder Mathilde Agger
75 53 44 70
magge@fmk.dk 

Kirkelige adresser:
Sognepræst Torkil Jensen
Præstegårdsvej 11, Vester Aaby
62 61 64 20, toje@km.dk
Præst Alex V. Nielsen
40 89 44 11, avn@km.dk
Menighedsrådsformand Niels Erik Thing
24 45 40 16
Øvrige kontaktoplysninger - Kirkebladet 

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

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

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

Pensionistforeningen
Formand Ole Simonsen, 61 16 27 67

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

Aastrup Folkemindesamling
Formand Ruth Balksbjerg Madsen
Østergyden 16, Aastrup
40 42 10 18, aastruparkiv@gmail.com

Hjertestarterforeningen
Formand Merete Hjorth Pedersen, Pejrup
22 73 49 04

INFO-skærmene
Thomas Gerber, thomas@gerberjensen.dk
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Starten på 2021 blev desværre ikke, som vi 
ønskede i Bøgebjerg IF. 
En nedlukning af hallen og idrætsfaciliteterne 
har gjort det svært for idrætsforeningen. 
Ikke kun for Bøgebjerg IF, men mange andre 
idrætsforeninger i hele landet. 
Her oven på julen og nytåret, som for mange 
måske også har været meget anderledes end 
det plejer, higer både bestyrelsesmedlemmer og 
trænerne i Bøgebjerg IF efter at komme i gang 
med et nyt år og en ny halvsæson.  Men vi må 
væbne os med tålmodighed. 
Jeg håber, at I medlemmer holder humøret højt 
trods alt, og glæder jer til at komme tilbage til 
jeres hold og trænerne, der står klar, så snart vi 
igen må åbne op. 
Jeg håber, at I i mellemtiden vil bruge den 
skønne natur, vi har omkring os. Brug den til en 
gåtur, en cykeltur eller måske en løbetur. Den 
friske luft i naturen smitter heldigvis ikke med 
Corona.

Desværre ser det ud til, at Corona tager mere 
med sig, end ønsket er. 
Vi måtte i foråret 2020 aflyse både Bierfesten 
og Bøgebjergmessen, og det er desværre også 
tilfældet i år. 
Det er med stor beklagelse, men sådanne 
arrangementer kræver en masse forberedelse 
og annoncering, og dette ser vi ikke muligt i år. 
Læs mere om det fra styregrupperne senere i 
bladet. 

Når foråret kommer, byder den forhåbentlig på 
en helt anden situation. 
Vi håber på sol og varme, og at vi igen må starte 
med idrætten i Bøgebjerg IF. 
Foråret byder også på generalforsamling 
(selvfølgelig med forbehold for ændring af dato 
ift. Corona situationen) Se nærmere i bladet. 

En stor tak skal lyde til alle dem, der tanker 
med et OK-benzin kort eller OK app´en og som 
vælger at støtte Bøgebjerg IF. 
I er med til at gøre en økonomisk forskel for 
klubben (og det er helt gratis for jer).
I er med til, at klubben kan investere i nyt udstyr 
til medlemmerne, nyt tøj eller lign. 
Hvis I endnu ikke har et OK-benzin kort eller 
OK-app´en, har I mulighed for at se i bladet, 
hvordan I melder jer til. 

Vores nytårsønske for 2021 i Bøgebjerg IF er, 
at alle vores medlemmer er raske, glade og 
glæder sig til at vende tilbage til en mere normal 
hverdag. 
Vi håber vi ses så snart situationen tillader det.
Pas godt på hinanden.

På vegne af Bøgebjerg IF
Formand Rikke Sørensen

I dette nummer af Bøgebladet vil I kunne se en 
indkaldelse til generalforsamling i Bøgebjerg IF.

Her vil I også kunne læse, at jeg er på valg som 
formand for Bøgebjerg IF, og at jeg IKKE ønsker 
genvalg.
Jeg har været utrolig glad for at være en del af 
Bøgebjerg IF. 
Bestyrelsen har været fantastisk at arbejde 
sammen med. De gør et kæmpe arbejde for 
foreningens medlemmer. De fornyer sig, de 
tager en udfordring op, og de er lydhør overfor 
medlemmerne. Det gør dem alle til de bedste 
frivillige personer, man kan ønske at have i 
en bestyrelse.  De gør et kæmpe arbejde for 
medlemmerne og for foreningen til gavn for 
fællesskabet. 
Tak for det!

MEN Jeg tror ikke, at en forening er tjent med 
den samme formand i alt for mange år ad 
gangen. Jeg tror på, at der skal fornyelse og nye 
øjne på, for at kunne udvikle og styrke idrætten.

Min arbejdssituation som sygeplejerske på 
Svendborg Sygehus har de sidste par år 
ændret sig. Ud over at være sygeplejerske på 
en fantastisk afdeling, fungerer jeg også som 
afdelingens hygiejnesygeplejerske. Jeg har 
under pandemien  fået tildelt flere opgaver 
på afdelingen, og jeg har brugt flere timer 
på tilrettelæggelse af undervisning til nye og 
gamle kollegaer. Noget af dette arbejde har ikke 
kunnet klares indenfor min normale arbejdstid, 
og derfor er fritiden også blevet brugt.
  
Godt nok har idrætten været lukket ned, men 
der har været mange andre ting at tage stilling 
til i denne tid, hvor vi ikke har kunnet dyrke 
idræt i Bøgebjerg IF. 
Men som situationen er lige nu, og denne 
uvisse fremtid i pandemiens land, vil jeg gerne 
give stafetten videre til én, der brænder lige 
så meget for at udvikle en idrætsforening i et 
lille lokalsamfund. Give stafetten videre med en 
velfungerende bestyrelse, som brænder lige så 
meget for idrætten og lokalsamfundet, som jeg 
gør. 

Jeg er sikker på, at jeg ikke er færdig med 
foreningslivet, og hvis I kalder på frivillige 
kræfter, står jeg parat. Jeg vil jo komme til at 
savne det meget, men jeg har bare brug for en 
måske længere pause, som tingene ser ud lige 
nu.

Tak for mange gode stunder til medlemmer og 
bestyrelsen i Bøgebjerg IF. 
Tak for det gode samarbejde til hallens bestyrelse 
og til Stig.

Rikke Sørensen
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Nyt fra bestyrelsen
Ligesom resten af samfundet er Pejrup Landsby-
forening og Forsamlingshus også på vågeblus. 
Situationen gør, at vi ikke kan gøre andet end at 
vente på vacciner og genåbning.

Bestyrelsen og frivillige kræfter har gennem 
efterår/vinter lavet flere udbedringer og 
malerarbejde i vores hus. 
I øjeblikket udskiftes et vindue, og der monteres 
fejelister i salene. 
Vi glæder os over, at vores hus fortsat fremstår 
flot og velholdt.

Generalforsamling
Grundet situationen ved vi endnu ikke, hvornår 
vi kan afvikle vores årlige generalforsamling. 
Vi melder ud til vores medlemmer, landsbyen og 
i medier, når vi ved mere herom. 
Og vi glæder os!

Din fest
Pejrup forsamlingshus er fortsat et rigtig dejligt 
sted at holde sin fest eller dit arrangement. 
Når det igen bliver muligt, så håber vi, at mange 
vil kigge vores vej. 
Vores landsbyforening er afhængig af indtægter 
fra udlejninger. 
Se vores hjemmeside for info 
www.pejrup.dk eller kontakt udlejer Mette 
Hansen på tlf. 22722183.

Landsbyjulemarked 2021
Vi tror på en genåbning af samfundet inden 
vores næste Landsbyjulemarked! 
Sæt derfor kryds i kalenderen søndag den 28. 
november 2021. 
Vi glæder os til igen at vise, hvad en hel landsby 
kan, når vi står sammen om at skabe et smukt 
Landsbyjulemarked!

Du kan også læse mere om aktiviteter i Pejrup og 
om leje af huset til din fest eller dit arrangement 
her: www.pejrup.dk, Facebookgruppen pejrup.
dk og i Pejrup Nyt, som omdeles til Pejrup og 
omegns beboere og foreningens medlemmer.

På bestyrelsens vegne
Kamilla Bentsen 30951764 og 

Mette Hansen 22722183

Mangler du lokaler til din fest?

Pejrup Forsamlingshus
Telefon: 22 72 21 83

eller klik ind på pejrup.dk

Pejrup Landsbyforening og 
Forsamlingshus
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Vester Aaby - 
Pejrup - Aastrup 

Pensionistforening
Pensionistforeningen vil lige ønske alle et 
godt nytår.

Hvis vi måske slipper ud af Coronaens klør, 
og der bliver åbnet op, er det planen at der 
afholdes generalforsamling den 19. marts 
2021 i Bøgebjerghallen.
Mere herom, når vi ved mere, så kommer 
vi rundt til alle.

Ligeledes håber vi at kunne gennemføre 
vores tur til Rømø/Sild i år - vi håber, men 
ingen garantier!
Det bliver i så fald den 15. juni, og dem 
der meldte til sidste år, bliver kontaktet 
først.
Her er der deadline den 1. maj, og jeg 
kommer rundt til jer eller I kan ringe 
på tlf.61162767.

Alt dette er skrevet med forbehold 
for udviklingen og genoplukningen af 
samfundet.

Pas på jer selv.

Hilsen
Ole Simonsen

Lysbjergparkens 
Venner

Da vi jo ikke kan komme ind på 
Lysbjergparken på grund af Corona, måtte 
vi finde på noget andet, så til jul sendte 
vi led-lyskalenderlys og en bog med 
julefortællinger, så der var lidt at hygge sig 
med for beboerne i december.

Vi plejer også at holde en julefrokost, så 
i stedet sendte vi en kransekage og en 
snaps til beboerne til deres nytårsfest.

Håber der snart kommer kontrol over 
Corona, så vi kan ses med beboerne igen.

Pas godt på jer selv.

Lysbjergparkens venner 
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Mix-Senior: 
På mix-senior-holdet har vi siden de første 
nedlukninger - hvor forsamlingsforbuddet var 
på 10 personer – kørt med 4 hold på 9 personer. 
Medlemmerne har givet udtryk for, at de har følt 
sig trygge i at dyrke idræt på denne måde, og 
alle har været rigtig flinke til at spritte af - både 
sig selv og de få redskaber, som vi brugte. 
Men selvfølgelig har det været anderledes, idet vi 
har undgået parvise øvelser samt kontaktsport. 

Det værste var næsten, at vi manglede vores 
fælles kaffebord efter strabadserne, og det var 
en meget lille del af holdet, man kunne samtale 
med – på afstand! 

Vi nåede at træne næsten frem til jul, men vi 
måtte desværre undvære vores juleafslutning 
med frokost, som ellers plejer at være en festlig 
sammenkomst.

Vi starter selvfølgelig igen, lige så snart vi får 
lov af Mette Frederiksen!

Vandgymnastik: 
Denne idrætsgren har kørt hele efterårssæsonen. 

Da forsamlingsforbuddet på 10 trådte i kraft, 
blev bassinet delt i to afdelinger, således at 
hvert hold arbejdede for sig. 
Det fungerede fint, når det nu skulle være sådan. 

Lige så snart svømmehallen åbner igen, laver vi 
et nyt hold, som vil få en kortere periode til en 
nedsat pris.

Naturtræning: 
Et hold på 5 personer samt 2 trænere startede 
i september, og det lykkedes at fuldføre hele 
efterårssæsonen uden nedlukninger. 

Vi var begunstiget af godt vejr de allerfleste 
tirsdage i Sanatorieskoven, hvor vi travede, 
lavede øvelser, snakkede, kiggede på planter og 
dyr, lavede kunstværker, og vi nåede også en 
tur til dejlige Svelmø. 

Vi starter forhåbentlig et nyt hold en gang i 
foråret.

Hanne Borup

SENIORIDRÆT
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Vandgymnastik

Hej, jeg hedder Lone Rosenkjær

Jeg har vandgymnastik med seniorer mandag 
formiddag i Faaborg svømmehal eller Forum 
Faaborg, som det jo hedder nu.
Når jeg vågner en mandag morgen, er det altid 
med et smil på læben, fordi der findes bare 
ikke noget bedre, end at skulle i svømmehallen 
og lave gymnastik med jer dejlige og glade 
vandgymnaster. – Ok, man kan da godt være 
lidt træt, lige når vi starter, men så kommer der 
lidt god musik ud af højtaleren. 
Bevægelsen starter i kroppen, og så er der lige 
én, der kommer med en sjov bemærkning, vi 
griner og er pludselig helt vågne.

Vandgymnastik er en super god motionsform. 
Den er skånsom mod vores led, men træner 
stadig vores muskler. 
Vi får pulsen op, men mærker ikke rigtigt at vi 
sveder, da vandet køler os ned. 
Du kan godt have vandgymnastik som din eneste 
motionsform, men det er oplagt at kombinere 
med en anden idræt f.eks. alm. gymnastik, 
badminton eller lign.

Jeg lægger vægt på, at vi skal nå at arbejde 
hele kroppen igennem, have pulsen op og styrke 
både krop og balance. 
Der skal være godt humør på holdet, og vi skal 
grine lidt sammen, når vi laver små lege. 
En gang om måneden går vi i cafeteriet i hallen 
og får en kop kaffe og en bolle, det er altid rigtigt 
hyggeligt.

Hvordan er jeg havnet som vandgymnastik 
instruktør?

Nogle af jer kan nok huske mig fra min tid som 
dagplejer i Åstrup (fra 2000-2007).

Da vi fik svømmehallen i Faaborg i 1997, startede 
jeg som svømmetræner for børn og unge. 

Jeg blev gravid, så hvad var mere naturligt 
end at starte et hold i varmtvandsbassinet for 
gravide. Men det bliver man jo ikke ved med at 
være (heldigvis). 
Jeg havde faktisk vandgymnastik en torsdag 
aften og fødte fredag aften. 
Så var der jo en ny udfordring, for der var ikke 
noget babysvømning i Faaborg endnu, men da 
jeg fødte i april, var der jo god tid til at læse om 
babysvømning. 
Så til sæsonstart i september kunne jeg også 
tilbyde babysvømning.
Lige siden har jeg undervist i svømning og i 
vandgymnastik. 
Jeg har været så heldig at få mulighed for at 
undervise både i svømmeklub, men også i 
skolesvømning. 
Jeg elsker begge dele; det er så givende at se 
børn udvikle sig. 
Se dem kæmpe for at lære noget nyt, og se 
deres ansigt lyse op, når det lykkes. 
Det kan bare være et enkelt benspark der er 
forkert, og de plasker på samme sted, men 
pludselig får de vinklet foden rigtigt, og de 
drøner afsted  -  jamen så kan jeg slå kolbøtter 
af glæde.

Men jeg har jo valgt ikke at være i svømmehallen 
altid, og det har givet mig tid til andre interesser.
Jeg elsker samvær med børn, og derfor er jeg 
glad for, at jeg har fået muligheden for at være 
vikar på Enghaveskolen. 
For mig er det en stor gave at få lov til at være 
med i børns læring og udvikling.

Der er også kommet helt nye interesser til. 
I efteråret tog jeg uddannelsen Reiki Healer og 
er ved at starte en klinik op hjemme hos mig 
selv. 
Reiki Healing giver balance i kroppen - både 
fysisk og psykisk. 
Den skaber ro i en stresset krop. 
Vi får en god snak om livets udfordringer, hvis 
der er brug for det. Også hos børn. 
Hos børn kan man gennem historiefortælling nå 
mange emner f.eks. vrede håndtering, angst og 
dårligt selvværd.
Det næste jeg gerne vil i gang med, er at hjælpe 
folk af med fobier. 
Jeg startede med at fjerne min egen fobi for 
edderkopper. Men vil gerne ind og arbejde lidt 
mere seriøst med andre fobier, som vandskræk, 
eksamensangst og alm. angst.

Nu glæder jeg mig til, at vi igen kan mødes til 
vores fælles aktiviteter i svømmehallen.
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Naturtræning i skoven

Hvor har det været godt at komme i skoven i 
dette efterår med Hanne og Jan – især i denne 
tid! Vi har været en lille flok, der hver tirsdag 
formiddag har været i skoven ved Nakkebølle 
og fået både balancetræning, styrketræning og 
pulsen op. 
Det er jo egentlig utrolig, hvad armbøjninger 
op af en træstamme og balancegang på gamle 
grene kan gøre for vores krop – det giver faktisk 
noget!

Samtidig er der lidt til fantasien og den kreative 
sans, og nogle kan fortælle om naturens 
forunderlighed. 
Der har været trofast opbakning, også selv om 
det så har regnet. 
Men når vi er inde midt i skoven, går vi jo i læ, 
så det føles rigtig godt.

Jeg kan varmt anbefale det, for alle kan være 
med. 
Man gør jo bare det man kan, så hvis skulderen 
er øm en dag, så springer man bare armsvingene 
over!

Lige nu må vi jo bare være fem, så der går nok 
lidt tid, inden vi kan mødes igen. 
Men det er lidt nemmere at komme ud og røre 
sig, når vi er flere – og samtidig får en snak.

Jeg håber vi ses til Naturtræning inden så længe.

Else Klint

Naturtræning
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Såfremt coronasituationen tillader det
(der vil komme nærmere på mail 

til alle medlemmer når vi nærmer os)

indkaldes der hermed til 
generalforsamling i Bøgebjerg IF

torsdag den 25/3 2021 kl. 19.00 
i Bøgebjerghallen

 DAGSORDEN

1. Valg af dirigent og referent

2. Formanden samt udvalgene aflægger beretning

3. Hovedkassereren fremlægger det reviderede regnskab

4. Valg af forretningsudvalg (valgbar 18 år eller derover)
a. I ulige år valg af formand
(På valg Rikke Bang Sørensen, som ikke ønsker 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 revisorer og
Sacha Leth Christensen som revisorsuppleant, alle er   

 villige til genvalg)

6. Indkomne forslag
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,  

 skal være formanden i hænde senest den 4/3-2021.

7. Eventuelt (alt kan debatteres, men intet vedtages)
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Den traditionsrige Bierfest, som skulle have 
været afholdt skærtorsdag den 1. april, er blevet 
aflyst.

Vi tør simpelthen ikke begynde at planlægge så 
stor en fest, så længe at restriktionerne ser ud 
som de gør lige nu. 
Vi tror ikke på, at vi må være over 500 mennesker 
samlet til fest om mindre end 2 måneder.

Det er selvfølgelig super ærgerligt, men vi tør 
ikke tage chancen. 
Vi kan risikere at komme ud med et stort 
underskud, hvis ikke gæsterne tør komme, selv 
om Danmark skulle nå at åbne op til den tid.

Så hellere vente til året efter, selv om vi da 
hellere ville have holdt en kæmpe fest. 

Men det er disse Corona tider desværre ikke til.

Har du penge til gode for nogle billetter, som du 
købte til festen tilbage i år 2020, vil du modtage 
en mail fra Billetten.dk, hvori det fremgår, hvad 
du skal gøre, hvis du ønsker dine penge retur. 
(Det er selvfølgelig kun den ambassadør, der 
har bestilt billetterne, der modtager en mail, så 
tag fat i den pågældende person, hvis ønsket 
om penge retur måtte være aktuelt.)

Vi håber at se jer alle 
skærtorsdag den 14. april 2022 

Hilsen
Arbejdsgruppen bag Bierfesten

Bierfest 2021 
Der bliver desværre ikke skrålet PROST 

i Bøgebjerg ”Stadthalle i år i påsken.

AFLYST
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Grundet Corona så sker der ikke det helt 
vilde fra hallens bestyrelse af. Vi har dog 
opgraderet med nye badminton stolper samt 
net, og disse nåede lige at blive taget i brug 
inden hallen igen måtte lukke ned…. 

De kommende år vil hallens yderdøre blive 
skiftet, og der bliver arbejdet på en renovering 
af hele halgulvet, som efterhånden trænger 
til en større omgang. 

Udendørs er bestyrelsen ved at undersøge, 
om det er muligt, at få asfalten mellem 
hallens 2 parkeringspladser lagt om så hele 
området omkring hallen fremstår pæn og 
præsentabel. 

Formand: 
Michal Bang Sørensen

Bøgebjerghallens Bestyrelse
Siden sidst…

Bøgebjerghallens Bestyrelse
Indkalder til

Generalforsamling

Tirsdag den 23. marts 2021 kl. 19:30
i Bøgebjerghallens mødelokale.

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

2.    Formandens beretning fremlægges til godkendelse.

3.    Godkendelse af det reviderede regnskab.

4.    Det udarbejdede budget fremlægges til orientering.

5.    Indkomne forslag.

6.    Valg af bestyrelsesmedlem(mer) og suppleant i.h.t. § 3.

7.    Valg af revisorer og revisorsuppleant i.h.t. § 4.

8.    Oplysninger om idrætsforeningens og skolens udpegede  
       Bestyrelsesmedlemmer.

9.    Eventuelt.

Indkomne forslag, som ønskes behandlet, skal sendes til formanden på mail 
senest den 2. marts 2021

Formand: Michal Bang Sørensen, michal@bangsoerensen.com



Så skete det igen – idrætten blev lukket ned! 

I skrivende stund ved vi ikke andet end, at 
de nuværende restriktioner gælder til den 7. 
februar. 

Når du læser dette, er vi måske igen i gang med 
at dyrke idræt på normal vis, og måske er vi 
stadig lukket ned.

Der skal i dette år lyde en KÆMPE STOR TAK til 
alle medlemmer og instruktører i foreningen. 

Hver gang der er kommet nye restriktioner, 
uanset om de har betydet, at 

•	 I måtte holde pause, mens vi i bestyrelsen 
brugte lidt tid på at forstå de nye regler

•	 vi måtte dele holdene op, så der kun var 
10 til hver træning

•	 vi har måttet træne lidt kortere tid, for at 
der var plads til alle i hallen

•	 enkelte hold har måttet flytte træningstid 
•	 at vi helt har måttet lukke ned

Og selv om restriktionerne ofte er kommet med 
kort varsel, ja så har I alle rettet ind og bakket 
op – og stadig mødt op til træning med super 
humør og energi. 
Stor ros til jer for det.

I gymnastikafdelingen har vi haft mulighed 
for at fortsætte lidt af træningen her efter den 
sidste nedlukning. 

På jump- og spinningholdene har vi spurgt 
medlemmerne, om de havde lyst til 
hjemmetræning. 
- Og det skal vi da lige love for, at de havde. 
I løbet af meget kort tid var alle cykler og 
trampoliner lejet ud 
– ja, der er faktisk venteliste 

Herefter sender instruktørerne live-træning via 
facebook og på Twitch, og så cykles og jumpes 
der på livet løs hjemme i stuen, kælderen, på 
loftet, og hvor der ellers er mulighed for det. 

Enkelte har fået spinningsprogrammer tilsendt 
på mail, og så er playlisten blevet delt fra Spotify. 

Nogle cykler selv til deres eget musik, nogle 
er med live, og nogle henter gemte videoer på 
Twitch. 

I Spinning er vi stadig i opstartsfasen. 
Men dem der er med til live-streaming, er søde 
til at dele svedige efter-billeder, så vi kan holde 
”hyggen ved lige” og se hinandens røde kinder 
efter en god svedig time. 

Vi ser flere meget røde kinder, 
efter at cyklerne er kommet 
hjem i medlemmernes stuer og 
stå. 

Der er simpelthen varmere, så vi 
sveder meget mere, end når vi 
cykler i hallen normalt. 

Helle Clausen
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Vi har spurgt medlemmerne, hvad de synes om 
denne mulighed:

•	 Det er superfedt, at det stadig er muligt 
at holde sig i form på en sjov og virkelig 
svedig måde her i disse nedlukningstider. 
Hjemmejump - blandt vaskemaskine 
og støvsuger fungerer supergodt og er 
virkelig sjovt. 
Jeg skal bare passe på ikke at hoppe for 
højt - for der er lavt til loftet i kælderen 
Tak fordi jeg fik muligheden for at være 
med. 
Jeg nyder det max.

•	 Det er bare så dejligt, at foreningen giver 
os mulighed for at leje spinningcyklerne, 
og at instruktørerne har lyst til at træne 
os.
Det betyder så meget i denne tid at få et 
skub til at holde os i gang, nu hvor alt er 
lukket ned. 
Så med cyklen stående og med mulighed 
for at træne på forskellige tidspunkter, 
så er der ingen gode undskyldninger for 
ikke at komme op på hesten.
Det er også hyggeligt, at man kender 
dem man spinner med.

•	 Jeg er totalt fan af tilbuddet om 
hjemmejump, som er et fantastisk 
alternativ i denne Corona tid. 
Jeg er glad for at være en del af en 
idrætsforening, hvor det er muligt. 
Mit billede er fra nedlukningen i foråret, 
hvor vi også havde hjemmejump. 
Her i vinter foregår det på loftet hjemme 
hos mig

•	 Her i Corona tiden er spinning flyttet til 
soveværelset med Mette streamet på 
TV´et med 2 meters afstand
Dejligt at der var mulighed for at leje 
en cykel, og at Mette laver svedige 
programmer.

•	 Jeg er glad for det store stykke arbejde 
som Mette gør, det føles som at have 
Mette hjemme i sin egen stue. 
Hun svinger pisken, jeg cykler hele timen 
og er simpelthen så glad for det.

•	 Det betyder rigtig meget for mig at 
kunne træne hjemme, når nu vi ikke kan 
komme i hallen. 
Det er både på det mentale plan og det 
fysiske. 
Den klart bedste måde er live 
udsendelserne.
Man har det SÅ godt når det er overstået.
Her med dejlig udsigt til haven.

•	 Det er bare så fedt, at vi har mulighed 
for at træne hjemmejump og så med 
instruktørerne, som man kender og som 
kender en. 
I denne tid, hvor det kan være svært at 
holde sig i gang, er det bare perfekt, at 
foreningen giver os den mulighed for at 
kunne leje en trampolin, og at trænerne 
har lyst til at undervise os online. 
Tusind tak for det.

•	 Da vi alligevel ikke må have gæster, 
så har jeg en cykel stående inde i min 
spisestue. Jeg savner både spinning og 
det sociale ved at gå til sport i hallen. 
Så at kunne få lov til at låne en cykel 
hjem, betyder rigtig meget for mig. 
Og når vi så kan skrive i vores gruppe 
på facebook, hvem der er med og spinne 
live på stream. 
Så dækker det lidt på det sociale tab 
også.

•	 Jeg jumper i kælderen blandt vasketøj, 
rødvin, affaldssorteringssystem, ”pulter-
kammerrod” osv. 
Men hvad gør det, når bare man kan 
holde sig i form. 
Når så Line og Birgitte er på computeren 
lige foran, så føles det faktisk som om 
man er sammen 
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V/ Stig Fabrisius
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Intet nyt er godt nyt!

Sådan lyder et gammelt ordsprog; det passer 
i hvert fald ikke på volleyafdelingen under den 
seneste stramme Corona nedlukning.

Det skulle da lige være, at vi for første gang i 
klubbens historie ikke har tabt en eneste kamp 
;)

Spøg til side; det har, og er virkelig ikke sjovt 
at skulle undvære sin sport og kammeratskabet 
omkring den i så lang tid.

Vi havde lige en periode over sommeren hvor 
forsamlingsforbuddet var 10, så det nogenlunde 
kunne lade sig gøre at træne og spille 5 mod 5, 
mod normalt 6 mod 6.

Men på det seneste, og nok også når disse linjer 
læses, er der lukket helt ned.

Vi må se i øjnene, at der nok ikke bliver mere 
indendørs volley i denne sæson.

Så vi venter på foråret/sommeren med bedre vejr 
og nul Corona, så vi kan opstarte beachvolley, 
der som sædvanlig bliver tirsdage kl. 18 nede 
bag skolen.

Indtil da har jeg været i arkivet og fundet nogle 
gamle billeder fra før verden gik af lave.

Bøgebjerg IF Volley
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Vester Aaby Sogns Folkemindesamling

B1180
Foto fra 1950 - Svendborgvej 425-427

Smedemester Holger Madsens værksted set fra 
gaden.

Året 2020 har som bekendt for alle været et helt 
anderledes år.
Ingenting har været, som det plejer.

I Vester Aaby er der sat 2 flotte seværdigheder 
op. 
Det har der heller aldrig været før. 
Det er skabt på grund af mange personer med 
hver deres kompetencer.

For SOLURETS vedkommende har nogle af 
foreningens medlemmer sørget for at få det 
flyttet fra pladsen ved kontoret på Damas til 
firmaets gave til Vester Aaby bys borgere. 
Der var korrespondancer. 
Der var fysisk arbejde med renovering. 
Der var arbejde med at søge om tilladelser, søge 
fonde og andre om penge. 
Der var aftale med håndværkere om udførelsen.
Derfor kunne det færdige resultat indvies af de 
implicerede på den grønne plads ved den gamle 
grusgrav den 15. november.

Det flotte SKOLESKILT har også sin historie. 
Fra en nedlagt grav i 1600-tallet har den store 
gravsten med runer været brugt som trappesten 
til den første skole i Vester Aaby lige ved side af 
kirken. 
Ved gadegennembruddet i 1935, kom stenen til 
syne og blev derefter lagt foran verandaen til 
skolen. 

Alle nulevende, der har gået i skolen, kan huske 
den sten med jernbeslaget på. 
Efter skolens salg levede stenen en lidt 
tilbagetrukket tilværelse, indtil den fik en 
hædersplads ved siden af Fuglen ved indvielsen 
i 2009. 
Det var igen et fællesskab der gjorde, at skiltet 
om de 4 skoler var kommet i stand. 
Der har været initiativtagere og hjælpere. 
Der har været Skovgårdsfonden og der har 
været en sponsorstøtte.
Derfor kan man nu alene eller max 5 personer 
gå forbi disse 2 forskellige seværdigheder 
og nyde synet af både solur og skoleskilt på 
Svendborgvej.

Den årlige generalforsamling skal iflg. 
vedtægterne finde sted senest den 28. februar 
2021. 
Men den nuværende situation bevirker, at der 
vil blive sendt besked pr. brev eller mail til alle 
medlemmer, hvornår den forsvarligt kan finde 
sted.

På bestyrelsens vegne
Gerda Nielsen

Kasserer og arkivleder

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 2021 

- Læs mere inde i bladet

Nøgleordet er nærvær

Gravsteder - for de levende!

Højskoleeftermiddage

VESTER AABY KIRKE

AASTRUP KIRKE

Du, som åbner bøgehækkens blade,
du, som skaber blomst og bi og bær,

uden dig var alle marker golde,
uden dig var alle hjerter kolde.

                                                    Hans Anker Jørgensen 1982.



Der er nok nogle, der studser over artiklens overskrift. Måske 
endda stødes. Det er fuldt forståeligt, men læs alligevel videre, 
for meningen er god nok, og det er naturligvis ikke hensigten 
at støde nogen.
Vi har ved vore kirker nogle meget smukke og velholdte 
kirkegårde. Kirkegårdene er sognenes spejle i den forstand, at 
de repræsenterer historien og traditionen.
Går vi år tilbage lå disse traditioner meget fast. Hver gård 
og hver familie havde sit gravsted, hvor generationerne 
blev stedt til hvile. Kirkegårdene var mange steder næsten 
geografisk opdelte, så de 
enkelte områder i sognene 
også havde deres område 
på kirkegården. Grav-
stederne blev passet af de 
pårørende, og det hørte 
til ritualet, inden der blev 
holdt søndag, at man 
havde været ”en tur på 
kirkegården” med friske 
blomster, hvis det var årstid 
for det, og med hakkejern 
og rive.
Det var en tradition, der 
blev kraftigt udfordret, 
da Danmark i slutningen 
af 50’erne vandrede 
fra land til by, og da 
landbrugssamfundet med beskæftigelse for mange mennesker 
blev afløst af industrisamfundet. Og ikke mindst blev det 
udfordret, da mobiliteten blev større og de næste generationer 
valgte nye bosteder langt fra fødehjemmet.
Der blev pludselig længere hjem. Og dermed blev der også 
længere hjem til kirkegården.
Kirkegårdspersonalet stod parat til tage over, og i dag passes 
langt de fleste gravsteder af graver og gravermedhjælper. 
Årstidernes gang afspejles, når der på skift indkøbes store 
mængder gran, stedmoderblomster og isbegonier. Der lægges 
et stort arbejde i, at kirkegården ikke får et alt for ensartet 
præg; således afholdes der hvert år for eksempel kurser i 
grandækning for kirkegårdspersonale, og der kan næsten være 
mode i, hvordan det gøres. Det er til stor glæde for familierne, 
når de som en del af det gamle ritual stadig kommer omkring 
kirkegården til højtiderne med kranse, løgtulipaner og som 
noget, der har bredt sig i de senere år, levende lys.
Det er alt sammen som det skal være. Og mange kommer 
naturligvis stadig på kirkegården meget oftere. 
Men der er en ting, jeg vil nævne, nemlig den, der har givet 
anledning til overskriften.
Når mennesker kommer op i alderen og begynder at tænke på 
livets afslutning, dukker også spørgsmålet om gravsted op hos 
mange. Netop fordi familiegravstedet af naturlige årsager er 
sløjfet. Jeg vil i den forbindelse i øvrigt meget gerne opfordre 
til, at man tager snakken mellem generationerne – gerne på 
et tidspunkt, hvor det ikke er aktuelt – således at spørgsmålet 
er besvaret. Det er nemlig en god måde at lægge det bag sig 
på. Vi præster hjælper gerne med en sådan samtale, hvis det 
ønskes, og ellers findes der bøger på markedet, som man kan 
udfylde og lægge et godt sted. Tag også gerne snakken omkring 
begravelse eller bisættelse, nu I er i gang, så dem, der skal tage 
sig af det til den tid ved, at de handler i overensstemmelse 
med afdødes ønske.
Men noget af det, der kan nage hos mange, er ønsket om 

ikke at være til ulejlighed. Måske er man selv flyttet langt 
væk fra sin hjemegn og kender den dårlige samvittighed over, 
hvor sjældent, man når den vej. Måske har forældres gravsted 
derhjemme været anledning til uenigheder omkring den årlige 
vedligeholdelse og ikke mindst om betalingen for denne.
I bestræbelserne på at undgå dette kan nogle finde på at 
vælge det, der i daglig tale hedder ”de ukendtes grav” Det 
er egentlig en meget forkert betegnelse, da det jo ikke er 
personerne, men placeringen af det enkelte gravsted, der er 
ukendt. Men det er nok et udtryk, der er kommet for at blive.

Det er naturligvis et helt 
legitimt ønske, hvis det 
er velovervejet. Men der 
er en ting, man skal tage 
med i disse overvejelser: 
Nemlig de næste gene-
rationers behov for at 
have et sted. Når børnene 
på et tidspunkt bliver 
de ældste generationer, 
betyder det ofte farvel til 
barndomshjemmet, der 
sælges, eller i hvert fald til et 
sted, hvor man er kommet 
med børnebørnene og har 
dyre minder fra.
Nu bliver besøget i 
hjembyen ”en tur på 

kirkegården” Så kan det betyde meget, at der står nogle navne 
og nogle årstal.
Hvis man viger tilbage fra at vælge et almindeligt gravsted, er 
der mulighed for at få et mindre urnegravsted, eller at få det, 
der i fagsproget hedder ”plade i plæne.” Det er en græsplæne, 
hvor stenene er ens og hvor der ganske vist er begrænsede 
muligheder for pynt, men dog plads til et navn og dermed 
plads til et sted.
Kirkegårdene skifter karakter i disse år på grund af de 
ændringer i traditionerne, som jeg her har skitseret. Det giver 
overskydende plads, når traditionelle gravsteder nedlægges 
til fordel for urnegravsteder eller plader. Det kan nok ikke 
være anderledes. Men det kan også vendes positivt; det giver 
nemlig også dem, der arbejder på kirkegården, og som kan 
lide at arbejde med planter, gode muligheder for at gøre vore 
kirkegårde til små parker, hvor man kan færdes også selv om 
man ikke skal besøge et bestemt gravsted. Og så er der er 
meget at lære om Vester Aaby og Aastrups historie ved at gå 
en tur på vore kirkegårde. 
Når dette kirkeblad udkommer er påskeliljerne ved at spire. 
Den gule håbsblomst, der trodser vinterkulden lige som erantis 
og vintergækker i troen på, at der venter et forår bag det hele. 
Kirkegården er på vej mod grønt og gult. Og forhåbentlig er vi 
på vej mod genåbninger og normale tilstande.

Torkil Jensen

Gravsteder – for de levende!

Usikkerheden om hvad coronarestriktionernes omfang ville 
være til foråret, førte i begyndelsen af det nye år til en dialog 
mellem præsterne og konfirmanderne og deres forældre. 
Vi blev enige om at flytte konfirmationerne til efter 
sommerferien. 
De nye datoer bliver 15. og 22. august. Listen med 
konfirmandernes navne flyttes derfor til næste kirkeblad.

Konfirmation 2021



Varme hænder er er efterhånden blevet en gængs 
betegnelse for den personalegruppe, der arbejder i 
plejesektoren, men det er også almindeligt kendt, at 
netop denne sektor er et område, der konstant er under 
pres pga. stigende effektivitetskrav.
Frivillige varme hænder udefra kan derfor være en 
særdeles stor hjælp, når det handler om at få skabt en 
tryg og meningsfuld tilværelse for beboerne på vore 
plejehjem.
Her i området har vi et levende eksempel på, hvorledes 
frivillige varme hænder assisterer de professionelle 
og aktivt  knokler for at gøre livet lidt lettere for vore 
medborgere, når deres egne kræfter ikke længere 
rækker til et liv i eget hjem.
I 2004 blev foreningen Lysbjergparkens Venner stiftet, 
netop med det formål, at man gennem frivilligt 
engagement kunne give lidt mere ”liv til livet”, når 
alderdommen melder sig og gør livet lidt vanskeligere.
Bag stiftelsen stod nogle lokale ildsjæle og her skal i 
flæng blot nævnes tre, nemlig ”Arne Sognefoged” alias 
Arne Rasmussen, Dorthe Andersen og Ruth Carstensen, der 
stadig er formand for foreningen.
 I dag tæller foreningen ca. 60 medlemmer, men der er plads 
til langt flere, så hvis du, kære læser, ønsker at bidrage, er det 
bare at tage kontakt til Ruth Carstensen på  tlf. 30701083.
Foreningen drives efter normale foreningsmæssige regler, og 
opgaverne er mange. Dels skal der skaffes midler og dels skal 
der afholdes forskellige aktiviteter til glæde for plejehjemmets 
beboere.
Midlerne skaffes overvejende gennem bidrag fra forskellige 
fonde samt en mindre økonomisk støtte fra de kommunale 
midler til støtte af det sociale arbejde blandt kommunens 
medborgere. Tilvejebringelsen af disse midler kræver selvsagt 
en betydelig administrativ indsats.
En særlig gruppe på ca. 10 personer står for det praktiske 
arbejde med at skabe aktiviteter på plejehjemmet. Helt konkret 
arbejder de med at planlægge og afholde de arrangementer, 
som finder sted én gang om ugen på plejecentret. Her tilbyder 
man en bred vifte af aktiviteter for hjemmets beboere, samt 
andre ældre medborgere fra området, som stadig kan klare 
sig i hjemmet. Det kan f.eks. dreje sig om stolegymnastik, som 
er en yderst populær disciplin blandt vore ældre. Derudover 
afholdes en palet af andre arrangementer som f.eks. 
underholdning, dans, kreative sysler  og foredrag og sidst, 
men ikke mindst kortspil. Aktiviteterne skaber naturligvis 
glæde blandt deltagerne, men i virkeligheden skaber de også 
stor glæde blandt de frivillige.
Da jeg denne kolde januardag sidder og taler med Ruth 
Carstensen, kan jeg tydeligt fornemme hendes entusiasme, 
når hun forklarer mig, at de største glæder ikke lader sig købe 
for penge, men kun kan findes i fællesskabet med andre 
mennesker. Den store glæde, som man erfarer, når man føler, 
at man har bidraget til at skabe livsglæde i andres liv. Det 
kræver blot, at man tør investere lidt af selv. Nøgleordet er 
nærvær forklarer Ruth.
Set  fra et præsteperspektiv er en af ”Lysbjergparkens Venners” 
største fortjenester, deres fantastiske bestræbelser på, at bringe 
det kirkeliv ind på plejehjemmet, som beboerne måske ikke 
længere har så rig mulighed for at følge. Sagt med andre ord, 
at gøre kirkelivet nærværende for vore ældre medborgere. 
En gang om måneden holdes der således gudstjeneste på 
plejehjemmet for beboerne og for de udefrakommende 
gæster. Som præst er det en stor glæde at holde gudstjenesten 

på Lysbjerg. Det er ikke usædvanligt, at der deltager 20 - 30 
mennesker i denne gudstjeneste, der normalt varer ca. en halv 
time og som, jeg efterhånden har lært, altid skal afsluttes med 
ordene: ”nu skal vi vist  have kaffe”. De frivillige har nemlig 
på forhånd dækket op til det helt store kaffebord, hvor der 
både er tid til lidt fællessang fra Seniorsangbogen, men også 
til at man kan tale sammen om stort og småt - nøgleordet er 
simpelthen nærvær.  
Det sidste års tid har været særdeles vanskeligt på grund 
af pandemien. Vanskeligt både for beboerne og for de 
frivillige, der har været afskåret fra at besøge Lysbjerg men 
nu er vaccinationerne heldigvis i fuld gang. Samtidig kommer 
foråret og forhåbentligt indvarsler det, at dørene på hjemmet 
atter kan åbnes, så Lysbjergparkens Venner igen kan komme 
i gang med det, de er allerbedst til - nemlig at skabe nærvær.

Alex V. Nielsen

Nøgleordet er nærvær

Vennernes seneste julehilsen til beboerne

Højskoleeftermiddage 
aflyst resten af sæsonen

Vi skulle have snakket om Aarhus og vi 
skulle have været en tur til Aarhus til 
foråret. Lige som vi skulle have været en 
tur til Lolland sidste år. Sådan blev det 
ikke, og det er jo kun et nummer mere 
i rækken af aflysninger på grund af 
corona.
Men Aarhus bliver liggende og 
derfor bliver det også temaet igen. 
Jeg savner livet i konfirmandstuen, 
når de første møder ind en time 

før for at være sikker på at få den 
plads som alle alligevel godt ved, hvis er. Jeg 

håber inderligt, at verden er vendt tilbage til det normale, når 
vi indbyder igen til november.
Måske vil vi prøve at lave en sommertur et eller andet sted 
hen, hvis muligheden byder sig. Det vender vi tilbage til.

Torkil Jensen



   Vester Aaby Aastrup

Søndag den  31. januar Septuagesima 10.15 AVN Ingen

Søndag den    7. februar Seksagesima   9.00 AVN 10.15 AVN

Søndag den  14. februar Fastelavn 10.15    9.00

Søndag den  21. februar 1. s. i fasten Ingen 10.15 AVN 

Søndag den  28. februar 2. s. i fasten 10.15    9.00 

Søndag den  7. marts 3. s. i fasten   9.00 AVN 10.15 AVN

Søndag den  14. marts   Midfaste 10.15 Ingen

Søndag den  21. marts Mariæ Bebudelse Ingen 10.15

Søndag den  28. marts Palmesøndag 10.15 AVN   9.00 AVN

Torsdag den    1. april Skærtorsdag 16.00 19.00

Fredag den    2. april Langfredag Ingen 10.15 lit. gudstj. AVN 

Søndag den    4. april Påskedag 10.15   9.00

Mandag den   5. april 2. påskedag 10.15 AVN Ingen

Søndag den   11. april 1. s. e. påske Ingen 10.15 

Søndag den   18. april 2. s. e. påske 10.00  Ingen

Søndag den   25. april 3. s. e. påske 10.15 AVN   9.00 AVN

Fredag den  30. april Bededag                 Pilgrimsgudstjeneste

Søndag den  2. maj 4. s. e. påske   9.00 10.15

Søndag den 9. maj 5. s. e. påske 10.15 AVN   9.00 

Torsdag den 13. maj Kristi Himmelfartsdag Ingen 10.15

Søndag den  16. maj 6. s. e. påske 10.15 AVN Ingen

Søndag den  23. maj Pinsedag   9.00 10.15

Mandag den 24. maj 2. pinsedag               14.00 Nakkebølle AVN

Søndag den  30. maj Trinitatis  10.15   9.00

Kirketider forår 2021

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:

På grund af smittefare er gudstjenesterne på Lysbjerg 
aflyst indtil videre. Nye datoer vil blive bekendtgjort, når 
situationen atter gør det muligt at holde gudstjeneste på 
plejehjemmet.

AVN: Præst Alex V. Nielsen - Intet: Sognepræst Torkil Jensen

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. 
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Ligesom alle andre prøver vi at få det bedste ud 
af tiden, til vi må være sammen igen.
 
Vi savner selvfølgelig vores legestue i lokalerne 
i børnehaven, og vi savner at se de store børn 
og blive vænnet til at være i større forsamlinger. 
Vi savner også at opholde os i børnehaven 
inden børnehavestart, som jo er en stor proces 
for dagplejebørnene, og at få en snak med 
personalet.

Vi savner vores musiktimer, 
vores legetimer i kirken og  
motorik/legedage i hallen, 
 
Men vi kan gå ture og møde 
andre dagplejere eller 
bedsteforældre og få en lille 
snak - på afstand. 
Og så kan vi jo hygge 
derhjemme og nyde det 
nære og have god tid til nye 
børn i dagplejen.
 
På en af vores gåture mødte 
vi Niels. Han havde været på 
muldvarpejagt, og børnene 
fik en god fortælling.

Vi har fået nogle gode vaner, som fx vaske 
hænder, vaske legetøj, lære at nyse/hoste i 
ærmet mm.

Julen har været her, og vi har haft travlt med 
forberedelser og hemmeligheder.
 
Der er heldigvis kommet lidt sne, så vi har kunnet 
lave snemænd og kælket omme på legepladsen. 
Vi håber på meget mere sne.

 
 

Hilsen dagplejerne i V. Aaby
Med ønsket om snarlig åbning af det hele igen

Jette, Helle, Lene og Pernille, 
som er stoppet da hun har fået et andet job.

Dagplejen
i disse Corona-tider
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Hermed nyt fra Aastrup Forsamlingshus.

Her under nedlukningen har vi været i gang 
med renovering af den lille sal. Der er sat nyt 
loft op, salen er blevet malet og der kommer 
nye gardiner. 
Det var meningen, at gulvet skulle slibes og 
lakeres, men det må vente lidt endnu, da 
pengekassen næsten er tom.

Vi har renoveret salen med midler fra 
Forsamlingshuspuljen, hvor vi fik tildelt 
12.000,00 kr. 
Det var meningen, at loftet over den store sal 
skulle efterisoleres og der skulle opsættes ny 
gangbro, men det må vente til der kommer 
flere penge i kassen.

Det har været et hårdt år 2020 for 
forsamlingshuset på grund af Covid-19 
epidemien. 
Huset har næsten ikke været lejet ud til 
fester, der har ikke været bankospil heller 
ikke fællesspisninger. Mange fester er blevet 
flyttet flere gange til andre datoer, men vi 
håber snart at komme i gang igen.

Forsamlingshuset har haft de samme udgifter, 
men bare ingen indtægter. Det kan ikke blive 
ved med at gå.

Vi har i bestyrelsen talt om nogle nye tiltag 
for at få rettet økonomien op igen, og vi skulle 
også gerne i gang med det gamle koncept. 
Det er alt afgørende at få penge i kassen igen.

Så er det her, at vores trofaste medlemmer 
og beboerne i lokalsamfundet, alle dem som 
kommer udefra til vores arrangementer 
stadig holder ved. Det er alt afgørende for 
forsamlingshuset fremtid.

Vi prøver hele tiden at søge de muligheder 
der er rent økonomisk til støtte for huset.

Hermed håber vi, at alle har det godt, og at 
alle er kommet godt igennem pandemien. 
Vaccinen er på vej, sprit nu af, hold afstand 
og hør efter hvad myndighederne anbefaler, 
så kommer vi alle igennem. Hermed god 
vind til alle, håber snart vi ses igen til fest 
i forsamlingshuset. Bestyrelsen og huset 
savner jer!

På bestyrelsens vegne
Tonny Sørensen

Aastrup Forsamlingshus

Aastrup Forsamlingshus
Ønsker du at leje lokaler til dit 

arrangement
Kontakt Tonny Sørensen

tlf. 40 11 43 31
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Overskriften siger alt - alt er lukket ned i 
idrætsforeninger landet over, og oplagt er 
det, når der handler om håndbold, som er en 
kontaktsport. 

Håndboldafdelingen i Bøgebjerg IF har været 
underdrejet hele denne sæson, med knap et par 
måneders træning - og det fortsætter i hvert 
fald indtil den 7. februar, og lur mig, om ikke 
restriktionerne udvides frem mod påske.

Jeg er begyndt at blive noget pessimistisk 
omkring opstart af vores sjove sportsgren, før 
vi alle er vaccineret og kommet ud på den anden 
side af denne pandemi. 

Indtil da må vi ty til lange gåture og løb i vores 
dejlige natur, samt hygge os hjemme foran TV 
med den professionelle udgave af håndbolden, 
som udøves uden tilskuere og i bobler- bl.a. her 
under herrernes VM i Egypten.

Så pas på jer selv og hinanden, så vi hurtigt kan 
få bugt med denne virus.

Jeg ser frem til august, hvor vi i hvert fald igen 
er klar til at starte op på fuld tryk.

Af Jannie Wilsted

Håndbold og Corona 
- en dårlig cocktail!
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Sprit, smittespredning, incidenstal. 
Vi håber på lyset, vi håber på bedre tider, vi 
satser på regnbuen som symbol på håb, på fred 
og på at alt bliver godt igen. 

Tænk sig, når vi igen kan mødes med dem, vi 
har lyst til, over en kop kaffe eller en tår øl.
Jah, så blir`det forår i Danmark - Fat mod: Lyset 
er forude…

Men desværre bliver der i år heller ingen 
Bøgebjergmesse. 
Så det bliver lidt mere udfordrende for 
Hjertestarterforeningens medlemmer at betale 
kontingent i år. 
Men fortvivl ikke: der er flere muligheder, 
nemlig:

Mobilepay 196262    eller   

         Indbetaling på konto
  0828-000333001

           
Husk i kommentarfelt at oplyse om:
medlemsnr./og eller Navn   
pris uændret 150 kr par/100 kr enlige

Midlerne anvendes til at forsikre og vedligeholde 
vores 5 hjertestartere, samt arrangere kurser i 
livreddende førstehjælp.

En del af jer har allerede meldt sig som 
Hjerteløbere, men der er plads til flere! 
Hent hjerteløberapp

Tilmeld dig gerne Facebookgruppen Akutudkald/
Hjerteløber V.Aaby, Aastrup og Pejrup

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

Vi planlægger at afholde Ordinær General-
forsamling den 20. april 2021.
Håber Coronarestriktionerne tillader det.

Afholder Ordinær Generalforsamling     
Tirsdag den 20. april 2021 kl. 19.30

I Abildhuset, Præstegårdsvej 12, V. Aaby

Dagsorden ifølge vedtægter.
Forslag til behandling skal være bestyrelsen i 
hænde senest 14 dage før Generalforsamlingen.
På mail: Hvaaap@live.dk eller 
1pedersen@mail.tele.dk

På valg: 
Pia Kristensen, Genopstiller.
Morten Laursen, ønsker ikke genvalg
Suppleanter (vælges for 1 år ad gangen): 
Arnt Biel Christensen og Michael Mikkelsen, 
begge på valg.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen v. sekr. Alice Pedersen
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Fodbold
Det har været en træls vinter her på fodbold-
fronten. 
Vi fik trænet lidt indendørs fodbold, indtil vi op 
til jul måtte lukke helt ned. 
Alle indendørsturneringer blev aflyst, og vi går 
bare og venter på at komme i gang igen.

Hos kvinderne har de selv arrangeret forskellige 
løbeture og vinterbadning, men det er jo ikke 
nok til at komme i form til sommersæsonen. 
Det kræver hård disciplineret træning, og det er 
jeg ikke den rigtige til at give dem. Så derfor.

Vi søger ny træner til kvinderne
Der er for nuværende 15 tilmeldte, og vi har 
spillet 7 mands fodbold, og vi har stillet med 
fuldt hold til samtlige kampe. 

Det sociale sammenhold har stor betydning for 
holdet, og viljen til at lære mere er stor. 
Vi håber, at der findes en træner som både 
kan håndtere det fysiske, det tekniske, og det 
sociale på holdet.

Jeg ønsker ikke at slippe holdet, så jeg regner 
med at kunne agere som en slags hjælpetræner 
og holdleder. 

Vi træner to gange om ugen, og der er fint 
fremmøde til træningen. 
Vi har et fantastisk hjemmepublikum og det er 
altid en fornøjelse at spille foran dem. 
De er virkelig med til at løfte stemningen og 
præstationen på holdet.

Er du interesseret, kan du kontakte Hans Strand 
på hansstrand@hotmail.com 

Vi ser frem til et forår og sommer med masser 
af bold og gode oplevelser.

Med sportslig hilsen
Hans Strand
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Det gamle vandværk i Åstrup
Sammen med en arbejdsgruppe i Åstrup med 
Finn Steensen og Svend Erik Lindebjerg i 
spidsen har Lokalrådet arbejdet med det gamle 
vandværk. 

Forarbejdet er lavet, og pladsen er under 
indretning.  
Sammen med arbejdsgruppen ønsker vi toilet i 
bygningen og har bedt kommunen om hjælp til 
dette. 
Vi er meget forbavsede over kommunens afslag 
på at hjælpe med at indrette bygningen med 
toilet. 
Bygningen ligger ganske nær Øhavsstien, og 
toilettet ville kunne benyttes af folk der vandrer 
på stien. 

Begrundelsen fra hovedparten af udvalgets 
medlemmer er, at det kunne danne præcedens 
”for andre foreninger”, men den holder ikke, for 
det er ikke en forening, der søger. 
Det er en egn, hvor kommunen selv den ene 
gang efter den anden fremhæver naturturismen 
som et aktiv og noget der skal dyrkes. 
Vi har set tiltag andre steder i kommunen, hvor 
samme frygt ikke gør sig gældende.

Vi er også blevet præsenteret for en driftsaftale, 
som Lokalrådet ikke har mulighed for at leve op 
til. 
Vi vil i nær fremtid afholde møde i gruppen 
og prøve at finde en anden indgangsvinkel til 
tiltaget. 
Måske kan vi fremme det i et andet udvalg.

Jenni
Der er udstukket nye retningslinjer, for at 
industribygninger i det åbne land kan komme 
ind under Moderniserings/nedrivningspuljen. 
Da vi stadig har en grim Jennibygning liggende 

på Strandvejen, tog Lokalrådet kontakt til Teknik 
og Miljø for at gøre opmærksom på det - igen 
– igen! 
Man kender ejeren af komplekset, så kommunen 
kunne agere på det. 

Formanden for Teknik og Miljø Søren Kristensen 
har svaret tilbage nedenstående:
”Til Bøgebjerg Lokalråd.
Jeg har modtaget jeres skrivelse med ønske om 
nedrivning af den gamle fabrik Jenni.
Jeg er ikke i tvivl om, at alt hvad I skriver om 
fordele og behov vedr. nedrivning af omtalte 
fabrik er rigtigt og fordelagtigt.
Kriterierne for puljen er ganske rigtigt ændret, og 
jeg har lige for at være sikker, tjekket kriterierne 
i forvaltningen. Der er ikke mulighed for at bruge 
midlerne til overflødige erhvervsbygninger i det 
åbne land.
Ikke at det ikke er relevant, og på et tidspunkt 
kan det forhåbentlig blive en mulighed, men 
der er for nuværende ikke budget nok i 
nedrivningspuljen til at overkomme disse ønsker. 
F.eks. Jenni fabrikken vil formentlig bruge et 
helt års budget.
For en orden skyld kan jeg oplyse om, at jeg 
i efteråret spurgte miljøafdelingen om status 
på forurening fra netop Jenni fabrikken, på 
baggrund af en henvendelse, og svaret var, at 
der ikke er risiko for forurening af området. Det 
blev ordnet for år tilbage.
Tilbage står så, at det desværre skæmmer i 
området, men vi kan så håbe, at enten ejeren 
tager ansvaret på sig, eller kommunen får luft i 
budgetpuljen.
Mvh. og godt nytår.
Søren Kristensen.
Formand for Teknik- og Miljøudvalget.”

Cykelsti
Regeringen har haft stor fokus på de bløde 
trafikanter, og der er afsat en større pulje til 
cykelstier langs statsveje i hele landet. 
Lokalrådet har tidligere haft kontakt til 
Vejdirektoratet ang. den yderst farlige strækning 
fra Åstrup vest til P-pladsen ovenfor å-svinget i 
Vester Åby øst. 
Vejdirektoratet har aldrig kvitteret for 
henvendelsen.
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Da vi kan se, at kommunen overfor Vej-
direktoratet har anbefalet fremme af cykelstier 
flere andre steder i kommunen, tog vi kontakt til 
Teknik og Miljø for at få kommunen til at støtte 
en cykelsti langs den nævnte strækning. 

Læs selv Udvalgets svar:
”Til Bøgebjerg lokalråd
Tak for jeres tilkendegivelse. Jeg og udvalget 
tvivler ikke på, at den pågældende strækning 
er ubehagelig at færdes på som blød trafikant.
Jeg vil lige sige i forhold til jeres sætning om, 
at den kommunale indstilling er tungtvejende 
i forhold til vejdirektoratets prioriteringer. Det 
vil være ønskeligt, og derfor skrev jeg også i 
mit læserbrev til avisen, at kommunen vil gøre, 
hvad vi kan for at påvirke vejdirektoratets 
forhåbentlige kommende prioriteringer. I den 
foreløbige prioritering fra vejdirektoratet ser det 
nemlig ikke ud til, at de er helt opmærksomme 
på kommunens ønsker.
På TMU’ dagsorden i august 2019 vedtog vi 
en kommunal prioritering ang. cykelstier langs 
statsvejene, som efterfølgende blev sendt til 
vejdirektoratet, derfor forestår der ikke her og 
nu  yderligere behandling af cykelstier langs 
statsvejene udover lobbyarbejde (vigtigt) i 
forhold til vejdirektoratet.
Af prioriteringslisten fra 2019 fremgår der en 
strækning igennem Aastrup og igen en strækning 
fra Aastrup til Vester Åby. Det må i store træk 
svare til dem, I fremhæver i jeres skrivelse. De 
er ikke med helt i toppen af listen, men vi kan 
håbe på, at nye midler fra staten kan fremrykke 
tingene.
Nu er udvalget i hvert fald yderligere gjort 
opmærksom på jeres oplevelser lokalt, og vil 
inddrage det, når der bliver behov for at opgradere 
og måske genfremsende  prioriteringslisten til 
vejdirektoratet.
Mvh.
På vegne af Teknik- og Miljøudvalget
Søren Kristensen, formand.”

Borgerbudget
Ved budgetlægningen har politikerne bestemt, 
at puljen på de 500.000 kr. skal deles i 3 og 
der skal være afstemning i det sydlige område 
om hele puljen, som så bliver 166.666 kr. minus 
diverse annoncer og lignende.
Det betyder, at vi ikke som det sidste par år 
får tildelt en lokal pulje, men kommer med i 
afstemning om alle projekter i hele det sydlige 
område. 
For ikke at fx direktørboligen på havnen i Fåborg 
skal løbe med hele puljen, sættes der loft på, 
så man max. kan få tildelt 50.000 til et enkelt 
projekt. 
Afstemningen bliver elektronisk, men der bliver 
lagt et filter ind, så der fx skal 4 Fåborgstemmer 
til at opveje en stemme fra vores lokalområde. 

Dette system giver så til gengæld ansøgere 
fra vores område mulighed for at søge hele 
det aktuelle beløb til det projekt man har i 
støbeskeen. 
Man skal ikke være tilbageholdende med at 
søge. 
Der er projekter i både Åstrup og Pejrup, der 
absolut skal søge midler fra puljen. 
Vi har så god tid til at finde og beskrive 
projekter, for det er først hen på året, de skal 
være indleveret.
 
I lokalrådet mener vi, det er en dårlig ide at 
politikerne på denne måde har lagt ramme ned 
over borgerbudgettet. 
Det lugter faktisk af, at man ønsker støtte til 
Direktørboligen. 
De små beløb vi har modtaget, mener vi har 
været med til at binde vores område tættere 
sammen, og det kan kun være en gevinst for 
os alle. 

Velkomspakker
2020 har været et mærkeligt år. 
Vi har kun uddelt 6 velkomstpakker. 
Der er nogen, som har bedt om dem, men vi har 
begrænset det så meget som muligt. 
Når restriktionerne lettes, vil vi begynde at dele 
ud igen, men vi er nødt til at jævne det ud, så 
sponsorerne ikke bliver løbet over ende. 
Vi har haft et formidabelt samarbejde med 
tidligere brugsuddeler Jan Sørensen og tak for 
det Jan. Vi håber at kunne lave en ny aftale med 
den kommende brugsuddeler.

I øvrigt mangler vi sponsorer, så har du/I lyst til 
at få jeres forretning eller forening præsenteret 
for nye tilflyttere så meld gerne tilbage. 

På lokalrådets vegne
Connie Hede og Halldor Sørensen
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SKOLELEDEREN ORIENTERER

Julebrev
Så er vi nået til jul, i det mest specielle skoleår 
jeg har oplevet. 

Da vi startede efter sommerferien, var der 
corona i hverdagen, og vi fortsatte også med de 
rutiner, som var startet op inden sommerferien, 
så som håndvask, holden afstand mm. 
Men det var aftagende, og vi var så småt ved at 
tænke, at det nok snart var overstået. 
Men den sidste måned og især den sidste uge 
har været hårde for os alle, fordi coronaen 
udvikler sig eksplosivt, og der bliver lukket ned 
for flere og flere aktiviteter og hverdagsting, 
som at handle, gå ud at spise, i biografen m.m. 
Mange af de ting som vi tager som en selvfølge. 

Vores 5.-6. klasser er blevet hjemsendt her 2 
dage før jul og alle vores juletraditioner har vi 
måttet aflyse. 
Og i juleferien bliver der yderligere lukket ned 
for mange af de ting, som vi tager som en 
selvfølge.
Men jeg er sikker på, at vi kommer igennem det 
også. 

Jeg vil rose elever og forældre for jeres 
samarbejdsvilje, og personalet for at have lavet 
et fantastisk stykke arbejde både i børnehave 
og skole, for at overholde alle de regler der skal 
overholdes. 

Men jeg synes alligevel trods coronaen, at vi 
både i skolen og især i børnehaven, har fået 
pyntet fint op af personale og børn, således at 
julestemningen alligevel har bredt sig rundt i 
landsbyordningen.

Renovering af skolen 
Så er vi kommet i gang med renoveringen af 
skolen. 
Det bliver bare super godt. 

Det meste går helt efter planen, og flere steder 
er håndværkerne foran tidsplanen. 
Der er dog lidt udfordringer med lofterne i det 
tidligere N/T rum, hvor der fremover skal være 
SFO. 

  
  Lærernes
  forberedelsesrum

Lærerne er flyttet fra deres forberedelsesrum 
over gymnastiksalen til det tidligere EDB rum i 
den modsatte ende af skolen. 
Der er kommet nyt lys og gulv, så det er blevet 
et meget lysere rum, og lærerne har fået et fint 
arbejdslokale.

     Vindue til
     det kommende 
     bibliotek

                                



29

 Det kommende bibliotek

I lærernes tidligere rum skal der være bibliotek.
Her går det helt som planlagt. 
Der er blevet lavet hul i væggen, hvor der 
fremover skal være et kæmpe stort vindue, 
hvor eleverne faktisk kan sidde inde i vinduet og 
kigge ud på gangen! 
Der mangler at blive malet, men det bliver et 
fint lyst rum.

Vi er også ved at få reetableret den tidligere 
gang, så man kan gå fra kontorgangen ned til 
aulaen. 
Her er de også nået rigtig langt. 
Der er fjernet et vindue, og de er i gang med at 
male. 
Derefter skal den gamle ”glasgang” fjernes, da 
dens funktion, at man kunne gå i tørvejr, nu ikke 
er nødvendig længere. 
Det vil give rigtig meget lys ind på gangen.

På gangen er der også etableret et nyt toilet og 
et nyt handicaptoilet i samme område, som de 
to andre toiletter er placeret.

Det næste der skal arbejdes med, er etableringen 
af SFO i det tidligere N/T rum. 
Her skal der flyttes en væg og dermed bliver 
musiklokalet lidt mindre. 
Det går de i gang med efter jul. 

Efter jul bliver der lavet en glasdør fra aulaen 
ind til den tidligere børnehaveklasse. 
Her skal forårs-SFO være og SFO kan bruge 
lokalet om eftermiddagen. 

Også scenen bliver renoveret, hvor der bl.a. skal 
laves en bred trappe fra scenen ned i aulaen, så 
man kan sidde og evt. få undervisning. 

Endelig skal N/T lokalet flyttes til det nuværende 
billedkunstlokale. 
Her skal der også laves nyt gulv og males. 
Det ser ud til, at færdiggørelsen af SFO bliver lidt 
forsinket, så hele byggeriet først bliver færdig 
lige inden påske. 

Vi regner med, at der bliver lavet et arrangement, 
hvor forældre og andre lokale beboere bliver 
inviteret op til rundvisning i alt det nye, som der 
bliver lavet. 

  Gangen mellem
      Aulaen og
   Kontorgangen

Elever og personale glæder sig rigtig meget til, 
at det hele skal tages i brug og til at vise jer alle 
rundt i de nye renoverede lokaler.

Med denne lille gennemgang af byggeriet vil jeg 
ønske jer alle sammen en god jul og godt nytår.

Pas godt på jer selv og på hinanden.

Julehilsen fra
Jes Fechtenburg

  

 Indgang til 
 Forårs-SFO
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Ligesom alle andre steder i samfundet, er 
hverdagen i Bøgebjerg Børnehus ramt af corona-
restriktioner. 
Forældrene skal aflevere og hente deres børn 
uden for huset. Børnene kan ikke lege frit på 
tværs af stuerne, vi vasker og spritter hænder 
hele dagen, og vi har måttet udsætte vores 
store projekt Fortælling og Fællesskab. 

Indtil videre har vi holdt corona’en ude af 
huset, og på trods af de ekstra opgaver og det 
besvær restriktionerne fører med sig, så møder 
personalet glade på arbejde hver dag. 
Forældrene afleverer børn i mørke, blæst, regn 
og slud med smil på læben, og ungerne er 
muntre, energifyldte, nysgerrige, initiativrige og 
trives, så det er en fryd at være på arbejde. 

Mens vi venter på at corona-stormen løjer af, 
prøver vi at gøre hverdagen i børnehaven så 
indholdsrig for børnene som muligt. 
Gymnastiksalen står tom, mens skolebørnene 
er hjemsendt, så her kan børnehavebørnene 
boltre sig, råbe, løbe og spille bold. Vi arbejder 
med vinter-tema og laver mange kreative ting, 
- og heldigvis faldt der lidt sne, så vi kunne 
lave sneboldkamp og bygge snemænd på 
legepladsen. 
I denne uge bygger vi et mudderkøkken på 
legepladsen, hvor børnene kan lege med de 
potter, pander og andet køkkentøj, som forældre 
og personale har doneret til formålet. 

Mange hilsner fra 
Bøgebjerg Børnehus

Nyt fra Bøgebjerg Børnehus
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Bøgebjergmessen 
2021 udsat til 2022

Hold øje med Bøgebladet
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Dagli’ Brugsen Vester Aaby
Så startede 2021 – og hvilken start vi har fået…!

Året er startet ud med, at vi har skullet sige på 
gensyn til Heidi. 
Heidi er blevet sygemeldt og videre hen skal 
hun på barsel. 
Vi her fra brugsen vil gerne sige tak for hendes 
store indsats og ønske hende held og lykke med 
de 2 nye, som er på vej. 

Et velkommen tilbage skal lyde til vores tidligere 
lukkeansvarlig Freja, som er trådt til og overtaget 
Heidis stilling, imens hun er på barsel. 
Freja har tidligere arbejdet her i brugsen som 
både ungarbejder og lukkeansvarlig. 

Samtidig skal vi sige velkommen til Lars 
Petersen, som skal være vores nye uddeler, da 
Jan er stoppet på grund af sygdom og for at 
passe på sig selv og sit helbred.

Lars er 47 år og bor i Aarslev sammen med Betina 
og deres 3 børn. Han har tidligere være uddeler 
i Dagli’Brugsen Vejle-Allested og senest har han 
været butikschef i en Fakta inde i Odense. 
Lars kommer med fornyet energi til butikken og 
er klar til at give den en ordentlig skalle. 
Lars starter den 1. februar 2021, men grundet 
Corona har vi ikke mulighed for at byde ham 
ordentlig velkommen med fest og farver. 
I er dog stadig velkommen til at komme og sige 
hej og byde ham velkommen, men pas på jer 
selv, os og hinanden og husk fortsat at følge alle 
restriktionerne. 

Jeg selv skal snart til det, man kalder en 
fagprøve. 
Det er min eksamen, som jeg skal igennem for 
at kunne kalde mig salgsassistent. 
Fagprøven kommer til at finde sted den 11. maj 
2021.

Vi vil gerne sige jer tak for den store opbakning i 
forhold til OK-konkurrencen, der løb fra oktober 
til og med december. 
Jeres store opbakning har gjort, at vi har vundet 
30.000 kr. til butikken, og at vi for første gang 
i lang tid er begyndt at tjene penge på at have 
tankanlægget. 

Der skal også lyde en stor tak for den store støtte 
I bliver ved med at give os, selvom Corona er 
blusset op igen. 
Vi vil dog stadig opfordre til kun at handle 1 pr. 
husstand. 
Husk mundbind, spritte af og holde afstand. 

Til slut vil jeg gerne opfordre jer, som endnu ikke 
er medlem af Coop til at blive det på https://
tilmeld.coop.dk/standard/forside der er rigtig 
mange lækre fordele og besparelser at hente.

Vi i Dagli’ Brugsen Vester Aaby ønsker alle 
velkommen til 2021 og til et spænende år i 
Brugsen. Husk at bruge Brugsen i dag, hvis I vil 
have den i morgen. 

Trine Louise Christoffersen
Elev
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Dæmningen ved Nakkebølle Fjord
Efter at dæmningen var bygget 1866-1870 var 
der ingen adgang for uvedkommende. I begge 
ender af dæmningen var opsat et led med lås. 
Som årene gik, blev der behov for at bruge 
dæmningen til færdsel mellem Aastrup og V. 
Aaby. 

I 1916 blev der indgået en aftale mellem Gdr. 
H. Offer “Dalsgaard”, Baroniet Holstenshus, 
Sanatoriet og de 2 kommuner på flg. betingelser:
“Ved færdsel med vogne skulle der søges om 
et kort, der skulle medbringes. Samtidigt med 
udlevering af kortet fik man en nøgle til låsene 
mod betaling af nøglen.” 
Aftalen var gældende i 3 år fra 1. april 1916. 
Gdr. H. Offer fik 150 kr. årligt af hver kommune 
til vedligeholdelse af markvejen mellem hans 
bopæl og Hundstrup Å. 

Sognerådene mente, at kort kunne udstedes til 
alle, men det var Baroniet absolut ikke enig i. 
De mente, at det kun var de nærmest boende, 
der kunne udstedes kort til. 
Baronen forlangte nu, at han skulle godkende 
alle ansøgninger. 

I et af flere breve gav Baron Schilden Holsten 
tilladelse til flg. personer:
Husmand Marius Rasmussen, Pastor Dahl, 
Maler Nielsen, Gdr. Karl Kusk og Gdr. Hans H. 
Rangelmark. 
Hvorimod Fabrikant Nielsen, V. Aaby ikke fik 
tilladelse - idet Nielsens sønner lå i ‘proces’ 
med baronen, og hans skytte om adgang til 
dæmningen. 

Denne aftale fortsætter til 1. april 1922, hvor 
der laves en ny overenskomst gældende til 31. 
marts 1927. 

“Jeg Hans Offer åbner hermed den fra 
Strandvejen forbi min gård førende private vej 
frem til Hundstrup Å, for at færdsel af hvilken 
som helst art mellem begge sogns beboere, 
og forpligter mig til at holde vejen i forsvarlig 
stand” 
Som vederlag herfor udredes et fast årligt bidrag 
fra følgende: 
Aastrup Sogn 125 kr.
Sanatoriet 50kr.
V. Aaby Sogn 100 kr.
Kbm. Hoffmann, Fjellebroen 50 kr.
V. Aaby Mejeri 50 kr. Bidraget fra Mejeriet kun 
så længe der leveres til Sanatoriet. 

Baroniet Holstenshus/Nakkebølle ses ikke at 
være med i aftalen. Dét skyldtes formentligt, at 
Baroniet ved Lensafløsningen i 1919 er ved at 
sælge Nakkebølle. 
Nakkebølle blev solgt i 1923, og Baronen beholdt 
“Enemærke” skoven. 
På et senere tidspunkt er vejen overtaget af de 
2 Kommuner. 

I skrivende stund bliver der ikke arbejdet i 
arkivet på grund af Corona. 
Det er heller ikke muligt at opkræve kontingent 
og afholde generalforsamling til normal tid, men 
vi må vente til det bliver muligt. 
Vi ved ikke hvornår vi kan holde den historiske 
tur, men vi vil melde dato ud, når vi ved noget 
mere.

For Aastrup Folkemindesamling
Finn Christoffersen

Følg os på vores
Hjemmeside: aastruparkiv.dk
Facebook: Aastrup Folkemindesamling
Skriv til os på: aastruparkiv@gmail.com

Aastrup Folkemindesamling
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BØGEBJERG IDRÆTSFORENING

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

Bøgebladet:
Deadline Udkommer
14.04.2021 Medio maj 2021
26.07.2021 Medio august 2021
25.10.2021 Medio november 2021
  
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 tlf. 2012 4667 - OK kontakt

Jan Frost Hansen tlf. 5195 0995 - SEF kontakt

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

Februar

24.02.2021 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12, V Aaby

Marts

01.03.2021 kl. 19.00
Spillegilde

Aastrup Forsamlingshus

04.03.2021 kl. 13.30-16.30
Aastrup Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

06.03.2021 kl. 10-12
V. Aaby Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

08.03.2021 kl. 19.30
Generalforsamling

Aastrup Forsamlingshus

19.03.2021
Generalfors. Pensionistforen.

Bøgebjerghallen

23.03.2021 kl. 19.30
Generalforsamling

Bøgebjerghallens Bestyrelse

25.03.2021 kl. 19.00
Generalforsamling Bøgebjerg IF

Bøgebjerghallen

26.03.2021 kl. 18.30
Fællesspisning

Aastrup Forsamlingshus

April

02.04.2021 kl. 10.15
Lit. Gudstjeneste

Aastrup Kirke

03.04.2021 kl. 10-12
V. Aaby Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

08.04.2021 kl. 13.30-16.30
Aastrup Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

11.04.2021 UDSAT
Konfirmation – se kirkeblad

12.04.2021 kl. 19.00
Spillegilde

Aastrup Forsamlingshus

14.04.2021
DEADLINE

BØGEBLADET

18.04.2021 UDSAT
Konfirmation – se kirkeblad

20.04.2021 kl. 19.30
Generalfors Hjertestarterforen

Præstegårdsvej 12

28.04.2021 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12, V Aaby

30.04.2021 
Pilgrimsgudstjeneste?

Vester Aaby og Aastrup Kirker

Maj

01.05.2021 kl. 10-12
V. Aaby Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

03.05.2021 kl. 19.00
Spillegilde

Aastrup Forsamlingshus

06.05.2021 kl. 19-22
Aastrup Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

24.05.2021 kl. 14.00
Friluftsgudstjeneste

v/Nakkebølle Sanatorius

26.05.2021 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12, V Aaby

Alle arrangementer er med forbehold for aflysning / ændring
med henvisning til myndighedernes CORONA anbefalinger / restriktioner

Kære tilflytter

Er du ny tilflytter til vort 
lokalområde, har vi en 
velkomstpakke, hvor vi 
har samlet information, 
som vi gerne vil aflevere 
til dig/jer.

Hvis du/I er interesse-
ret, skal vi bede dig/jer 
om at kontakte Lokalrå-
dets formand

Connie Hede
tlf. 2241 5928

lokal@vesteraabymail.dk
så vi kan aftale tid for 
en personlig velkomst.

Man er ikke tilflytter, 
hvis man flytter fra en 
adresse til en anden i 
Lokalområdet.

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)

Flag Allé
         Et smukt  og dejligt syn 
           i vores lokalsamfund!


