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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
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Hjertestarterforeningen
Formand Merete Hjorth Pedersen, Pejrup
22 73 49 04

INFO-skærmene
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Så kom foråret og en snært af sommer og 
forhåbentligt hermed også en form for genåbning 
af idrætten i Bøgebjerg IF. 

Vi har fået en lille forsmag på åbningen af 
idrætten udendørs. 
Enkelte sportsgrene er rykket udendørs, og 
fodbolden er for alvor kommet i gang igen. 
Vi har ventet længe på dette. 

Når vi forhåbentlig kan åbne op for idrætten 
indendørs igen først i maj, er indendørssæsonen 
nok ved at synge på sidste vers. 
Nogle idrætsgrene genoptager med sikkerhed 
deres aktiviteter i hallen, mens andre går på 
sommerferie. 

Så hold godt øje med Bøgebjerg IF´s 
hjemmeside samt diverse facebook grupper for 
jeres idrætsgrene. 
Her vil I kunne ajourføre jer med opstart af 
idrætten igen, og hvordan det kan arrangeres, 
så alle kan føle sig mest mulig sikker i denne tid.

En ting er dog sikkert - vi glæder os enormt 
meget til at se jer alle igen! 

Generalforsamlingen
Generalforsamlingen blev igen udskudt pga. 
forsamlingsforbuddet. 
Vi håber, vi snarest muligt kan få afholdt denne. 
Måske det bliver udendørs? 
Måske bruger vi hele hallen? 
Hvem ved? Her er der bedre mulighed for at 
overholde afstandskravene. 

Det handler om at være opfindsom i disse tider, 
men altid med det forbehold, at det skal være 
sikkert for alle.

Der vil blive meldt en ny dato ud for 
generalforsamlingen, så snart det bliver muligt 
at afholde denne. 

Hold øje på foreningens hjemmeside og 
infoskærmene. 
Som medlem af Bøgebjerg IF får medlemmerne 
tilsendt en mail omkring datoen for 
generalforsamlingen.

MVH Formand
Rikke Sørensen
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Nu er det tid for et skriv til Bøgebladet – maj 21. 
Et ordsprog siger: ” historien gentager sig” og 
det er der jo megen sandhed i - i dette forår.

Jeg kunne for den sags skyld gentage, hvad der 
blev skrevet på disse linjer i maj 2020. 

”CORONA” sætter fortsat dagsordenen i 
Danmark som i den øvrige del af verden. 
Smittespredning, helt eller delvist nedlukning af 
hele samfundet. 
Dette har været dagligdagen siden midt 
december 2020 og mellem jul og nytår, blev 
de første mest udsatte og sårbare borgere 
vaccineret. 

Lys forude. 
Anden uge af marts kom de mindste børn i skole 
igen og siden er øvrige børn og uddannelses 
søgende gradvist vendt tilbage til hverdagen. 
”Vaccinetoget” kører fortsat fremad med de 
uundgåelige bump på vejen, og myndighederne 
forventer, at alle som ønsker det, er vaccineret 
til sommer!

Situationen gør, at Hjertestarterforeningens 
aktiviteter er sat i bero. 
Ingen møder, kurser eller generalforsamling 
har det været muligt at afholde, på grund af 
forsamlingsforbuddet. 
Det er bestyrelsens håb, at vi kan begynde vort 
arbejde hen på efteråret, når alle er vaccineret.

Bestyrelsen siger af hjertet tak for støtte 
og medlemsopbakning i det forgangne år, 
uden jeres tilstedeværelse og engagement i 
Hjertestarterforeningen, var hjertestarterne 
ikke en mulighed i lokalsamfundet. 
Tusind tak for det. 
Regnskabet er godkendt og revideret. 
Hvis det ønskes, kan regnskabet ses ved 
henvendelse til kasserer Pia Kristensen, 
Svendborgvej 424, Vester Aaby. 

Hjertestarterforeningen – Vester Aaby, Aastrup 
og Pejrup fortsætter arbejdet. Vi er altid parat til 
at hjælpe, når der opstår et behov. Derfor er jeres 
opbakning og medlemskab en forudsætning, 
også i fremtiden.

Medlemskontingentet er:
par – 150,- kr.
enlige – 100,- kr.
Beløbet kan indbetales på MobilPay: 196262 
eller konto: 0828 – 0003330001
Husk i kommentarfeltet at oplyse: 
medlemsnr. og/eller navn.

Midlerne anvendes til forsikring og 
vedligeholdelse af vore fem hjertestartere, samt 
kurser og livreddende førstehjælp. 

God og ”CORONA” fri sommer til alle i 
lokalområdet, Vester Aaby, Aastrup og Pejrup.

På bestyrelsens vegne
formand

Merete Hjorth Pedersen
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Juhu...Vi må spille igen - altså udendørs, det vi 
kalder beach volley.

Vi har derfor klargjort banerne nede bag 
Bøgebjerg Skolen, så de nu fremstår knivskarpt.

Så er der nogle, der har lyst, spiller vi hver 
tirsdag fra kl. 17.30.

Alle skal være så hjertelig velkomne - også selv 
om man aldrig har prøvet at spille volley før.

Vi ses i sandet! 

Bøgebjerg IF Volley
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Nøjagtigt som sidste år har bestyrelsen, 
grundet situationen med Covid19, 
ikke haft mulighed for at afholde årets 
generalforsamling i skrivende stund. 
Vi håber selvfølgelig, at dette kan blive 
afholdt i løbet af maj, men vi afventer!

Årets regnskab er dog færdigt, og hallen 
havde et beskedent overskud på ca. 4.600 kr. 

Vi må dog sige, at komme ud med et lille 
plus, er godkendt, taget i betragtning af, at vi 
ikke har haft noget videre Banko, som ellers 
er en fast indtægt. 

Og så har vi heller ikke i 2020 haft indtægten 
fra Bierfesten, som ellers plejer at give godt.

Vi venter i øjeblikket på kommunens 
renoveringsbudgetter for de næste 4 år, da 
en renovering af halgulvet samt nye yderdøre 
ser ud til at være blandt de opgaver, som vi 
kan se frem til at få lavet. 
Dette frigiver midler til andre opgaver som 
hallen gerne vil opgradere.  
  
Ellers vil jeg lige benytte lejligheden til at 
ønske jer alle en god sommer.
     

Formand:
Michal Bang Sørensen

Bøgebjerghallens Bestyrelse
Siden sidst…

V/ Stig Fabricius
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Ja, det er jo ikke fordi der er så meget nyt. 

For et år siden skrev gymnastikafdelingen i 
Bøgebladet: 
Vi håber, at vi alle ses igen, når corona’en giver 
os vores hverdag tilbage.
Og vi må sige, at det gælder stadig. 
Vi håber, at vi ses når corona’en giver os lov 
- OG VI GLÆDER OS - spørgsmålet er bare, 
hvornår det bliver! 

I det mellemliggende år må vi sige, at hverdagen 
er blevet en anden. 
Vi har vænnet os til, at vi ikke må mødes, og at 
sport i hal og gymnastiksal er aflyst, og at man 
derfor må holde sig i form på andre måder.

I sidste udgave af Bøgebladet skrev vi bl.a. om, 
at vi i gymnastikafdelingen var startet op med 
hjemme-spinning og hjemme-jumping til stor 
glæde for medlemmerne. 

Det har vi nu udvidet 
med online-yoga. 
Det foregår på den 
måde, at Emma en 
gang om ugen lægger 
en video op i vores 
facebookgruppe, og 
så dyrker medlem-
merne yoga hjemme 
i stuerne. 
Super mulighed for 
at få trænet balance, 
smidighed og styrke, 
men for pokker hvor 
vi savner at må 
mødes fysisk!

I kan her på siden se lidt billeder af, hvordan der 
ser ud, og her læse lidt om, hvad medlemmerne 
siger til denne mulighed:

- Er glad for at Emma vil lave yoga online 
med os. 

Jeg bliver jo lidt stiv i musklerne, når de 
ikke bliver brugt, så nu tager jeg både 
solhilsen og hundestræk med lidt lyd på  

- Jeg er så glad for, at Emma er startet op 
igen. 
Pga. corona kan vi jo ikke mødes fysisk, 
men 1 gang om ugen lægger hun en 
video op i vores gruppe, hvor hun på en 
god måde forklarer, hvilke øvelser vi skal 
lave og hvordan.

- Jeg kan virkelig mærke, at det giver 
noget, til min lidt stive vinterkrop. 
Det positive ved hjemme yoga er, at hvis 
man ikke kan deltage den dag Emma 
lægger videoen op, så kan man hente 
videoen, når det passer bedre ind. 

Heldigvis er der åbnet op for, at vi må mødes og 
træne sammen udendørs. 

Så hver torsdag kl. 17.30-18.30 mødes 
muskeltræningsholdet og Line på sportspladsen, 
og så bliver alle muskler kørt godt og grundigt 
igennem. 

Som altid med Line bliver lattermusklen også 
trænet 

Har du lyst til at være med, så mød op til en 
prøvetræning eller kontakt Helle på hecl@fmk.
dk eller SMS til 51158479 for mere info. 

Det koster kr. 20 pr gang. 

Nyt fra gymnastikken



8

Vester Aaby - 
Pejrup - Aastrup 

Pensionistforening

Lysbjerg-
parkens 
VennerUdflugt - aflyst

Ja, så skal vi til det kedelige igen! 
Vi bliver igen nødt til at aflyse vores tur 
til Rømø og Sild den 15. juni på grund 
af usikkerhed om forsamlingsforbuddet, 
corona-pas og grænse-åbning.

Busselskabet ved desværre ikke mere end 
vi andre, så derfor aflysning i år. 
Vi forventer at kunne komme afsted i 2022, 
når alle er vaccineret.

Generalforsamling
Vi regner med at kunne gennemføre 
vores generalforsamling den 9. juli 2021, 
såfremt der ikke sker en ny nedlukning 
og forsamlingsforbuddet bliver hævet til 
mindst 100, så alle som ønsker at deltage, 
skal kunne være med.

Mere info senere.

Faste aktiviteter:
Gåturene om onsdagen kl. 9.30 fra 
Abildhuset
Cykelture fra Strandvejen 17 kl. 9.30 også 
onsdag
Krolfen er startet tirsdag og torsdag kl. 14 
ved Abildhuset samt søndag kl. 10

Mvh Pensionistforeninge

Nu venter vi bare på, at alle bliver vaccineret, 
så vi atter kan komme på Lysbjergparken 
igen og hilse på beboerne.  

Vi går mod lysere tider og sommer, og så kan 
der være aktiviteter udenfor.

Vi sendte en påskehilsen med påskeæg til 
alle beboere og personale og ønskede dem 
alle en god påske.

De bedste hilsner 
Lysbjergparkens Venner
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I sidste nummer af Bøgebladet skrev jeg, at vi 
ville starte hold op igen, når vi fik lov af Mette 
Frederiksen. 
Det fik vi i uge 9, så torsdag den 4. marts 2021 
samledes vi udenfor hallen kl. 10. 
Normalt plejer vi på vores hold at gå udendørs i 
april måned, men i år blev det altså marts, at vi 
startede den udendørs træning. 
Da vi er 2 trænere på holdet, havde vi forberedt 
os på, at vi muligvis skulle dele holdet i 2 under 
opvarmningen, da vi jo kun må være 25 i alt. 
Nu må vi være 50 personer, så nu er det ikke et 
problem. 
Efter opvarmningen har vi hver gang delt de 
fremmødte på 3 hold, som laver forskellige 
opgaver på sportspladsen.

1. hold opholder sig på fitness-redskaberne, 
hvor der både kan trænes muskelstyrke, 
behændighed, balance og kondition på vores 13 
redskaber. 
2. hold går parvis på jagt på sportspladsen efter 
et antal poster, som hænger i buskene langs 
pladsen, hvorpå der står forskellige opgaver, 
som deltagerne skal løse. 
Det kan både være fysiske øvelser, men det 
kan også godt være, at der sniger sig lidt 
hjernetræning ind! 
Det er jo vigtigt, at vi også træner hjernen 
- den skal også holdes ved lige, for at den ikke 
sygner hen!

3. hold har de sidste gange spillet ”finsk 
rundbold”. 
Legen foregår på en kvadratisk bane og består 
af 2 hold, lige som i rundbold.
Inde-holdet skal på skift slå til en bold og 
derefter løbe rundt om banen, indtil bolden er 
på plads igen. 
Man får points efter hvor mange hjørner man 
passerer på sin tur – nogle gange kan man nå 
flere runder, inden bolden er tilbage på plads. 
Ude-holdet skal så hurtigt som muligt få fat i 
bolden, og derefter skal alle deltagere på ude-
holdet stille sig efter hinanden med spredte ben. 
Den forreste, som har fat i bolden, triller den 
igennem benene på alle, og den sidste i rækken 
løber med bolden ind i mål.  
Denne leg træner koordinationen, for at man 
kan ramme bolden, og den træner i den grad 
konditionen, for pulsen kommer op på begge 
hold. 
Desuden skal begge hold holde styr på deres 
samlede pointtal, så vi kan finde en vinder. 
Efterhånden som vi har spillet det flere gange, 
begynder der også at komme lidt taktik ind i 
spillet, så det er faktisk blevet et populært spil, 
som man også kan spille sammen med sine børn 
og børnebørn.

Her i den seneste tid er vi begyndt at samles 
ved bord/bænke sættene efter en times hård 
træning og drikke en kop kaffe og/eller en lille 
én til halsen. 

Vi stopper sæsonen den sidste torsdag i april, 
hvor vi laver en lille udendørs afslutning for 
holdet.

Hanne Borup

Mix-Senior



10

Vi har alle hver vores dejlige minder fra Fester 
Aaby – og i år kan I lave nye minder. 

Vi er ”næsten” sikre på, at vi får lov til at afholde 
Fester Aaby i 2021. 

Vi er heldige, at vi først skal afholde 
arrangementet i slutningen af august og derfor 
har meget lyse udsigter til noget dejligt musik, 
kolde fadbamser, lækker mad, fest og stemning 
sammen med venner, naboer, familie og 
bekendte. 

Vi er så langt i planlægningen, at næsten alt er 
på plads. 
Musik, scene, telte osv. er booket, så nu kan 
august bare komme an. 

Vi er alle ved at få forårskuller. 
Solen er begyndt at varme, forårsblomsterne er 
sprunget ud i fuldt flor, og vi har booket et helt 
fantastisk godt program til Jer igen i år. 

Vi glæder os til at feste sammen med Jer. 

Husk nu at sætte X i kalenderen 
lørdag den 28. august. 

Vi kan altid 
bruge hænder til at stable 
denne dejlige fest på benene, 
så tilmeld dig meget gerne som frivillig. 

Hold øje med Bøgebladet og Facebook.

Indtil da, 
pas på hinanden, 
hold afstand og
brug ”spritten”, 
så skal vi nok få 
lov til at afholde 
Fester Aaby. 

Vi ses 
helt sikkert! 

   På vegne af
  Festudvalget
         for
   Fester Aaby
       Sacha
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Der har været meget stille på badmintonbanerne 
i lang tid som så mange andre steder.

Nu begynder vi så småt at kunne se noget 
genåbning af indendørsidræt - og dermed også 
genoptagelse af badmintontræning.

Når dette blad udkommer, er vi forhåbentlig i 
gang med sommerbadminton mandag aften for 
alle interesserede og træning onsdag formiddag, 
som før nedlukningen.

Der er ca. 1 måned mellem dette indlæg bliver 
skrevet, og Bøgebladet lander i postkassen, og 
tingene kan meget hurtigt ændre sig, har vi 
fundet ud af det sidste år. 
Men vi regner med at afholde et årsmøde i 
afdelingen så hurtigt, som det er muligt. 
Hvis du har lyst til at deltage i arbejdet med 
at holde badmintonafdelingen i gang samt at 
udvikle afdelingen, og måske endda har lyst 
til at genstarte ungdomsafdelingen, så er du 
meget velkommen.

Vi vil informere så godt som muligt på 
hjemmesiden og på Facebook om retningslinjer 
m.m. 

Du kan også tage fat i én fra udvalget eller en 
træner for at få nogle informationer.

Vi håber at se mange til træning og hyggeligt 
samvær på banerne.

På badmintonudvalgets vegne
Susanne og Kurt

Badminton



2021 er kommet godt fra start. 
Vi har haft nogle pæne måneder og en god 
påske, hvor jeg håber, at I alle var forbi og 
handle ind til påskens fornødenheder. 
Det har nok været en rolig påske for de fleste 
på grund af forsamlingsforbuddet, men så er 
det godt, at vi må være 88 kunder i butikken af 
gangen ;o) 

Jeg er gået ind i min 3. måned som uddeler nu. 
Alle de forventninger, som jeg havde til byen og 
butikken, er blevet opfyldt til fulde.
Jeg vil derfor gerne takke for den modtagelse 
jeg har fået. Jeg går ind for åbenhed og 
sammenhold, derfor er det vigtigt for mig, at 
man kommer til mig og deler både sine gode og 
dårlige oplevelser. 
Kun på den måde kan jeg skabe en butik, som 
alle kan lide at komme i.

På personalesiden må vi desværre sige farvel til 
Freja, da hun nu skal videre med en uddannelse. 
Trine er færdig som elev den 31. juli, og ingen er 
nok i tvivl om det kæmpe arbejde hun har lagt 
i butikken. 

Herfra skal også lyde en opfordring til at sparke 
lidt til jeres unge mennesker. 
Vi mangler nemlig løbende arbejdskraft fra 
byens unge mennesker, og det er et faktum, at 
unge der har eller har haft et fritidsjob, begår 
sig bedre på en ungdomsuddannelse senere. 

På billedet herunder ses Freja igang med at trimme 
hylder.

På billedet herover ses uddeler Lars Petersen iført 
Corona-mundbind.

Grundet corona er Årsmødet i år ikke lige sådan 
at få afholdt. 
En mulighed har været at afholde det digitalt 
med mulighed for at stille spørgsmål via sms. 
Vi har dog vurderet, at dette ville være for 
omstændeligt at gøre. 
Heldigvis har alle medlemmer af bestyrelsen 
valgt at fortsætte.

Der skal også lyde en stor tak for den store 
støtte I bliver ved med at give os, selvom Corona 
stadig påvirker os alle. 
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, 
plus at det er super nemt at handle via scan og 
betal.

Vi i Dagli’ Brugsen Vester Aaby ønsker alle 
velkommen i brugsen. 
Husk at bruge brugsen i dag, hvis I vil have den 
i morgen. 

Lars Petersen
Uddeler
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Fodbolden har ligget stille i meget lang tid nu, 
hvilket på nogle punkter har været tiltrængt 
grundet corona.  
Dog er folk for alvor ved at være oven på igen 
og friske til en ny og spændende forårssæson. 

Børne- og ungdomsholdene U5 - U12

ENDELIG starter udendørssæsonen  
 
Vi træner hver tirsdag kl. 16.30 – 17.30
På Bøgebjerg Stadion

Det gælder alle ungdomsholdene fra U5 til U12

I bliver selvfølgelig delt ind efter alder når vi har 
overblik over hvor mange i er.
Nu har vi siddet længe nok og kukkeluret så nu 
glæder vi os til sammen med jer at komme ud 
på græsset og spille fodbold som jo er 

VERDENS SJOVESTE SPIL 

Mere info:
Formand: Abdi Mohamed 26115568
Træner: Jimmi Krøyer 29278939
Træner: Henrik Pedersen 21737809
www.boegebjerg-if.dk

Dame senior
Damerne har glædet sig til at komme i gang 
med den nye sæson, og med stor tilgang af nye 
spillere udvider holdet sig. 

Damesenior nåede en træningskamp mod 
Krarup-Espe, som de desværre tabte, men 
glæder sig til en reematch og forhåbentlig en 
sejr.

Træningstiderne er ændret til tirsdag og torsdag 
kl. 19.30-21, der er stadig plads på holdet for 
alle interesserede - uanset fodbolderfaring - vi 
glæder os til at se jer!
 
I den nye sæson skal vi desværre sige farvel til 
Hans, som meldte sig frivilligt som træner da 
holdet blev oprettet sidste år. 

Han har støttet damerne i medgang og modgang, 
og han vil blive savnet på holdet.
 
Til gengæld kan vi glæde os over 
at byde velkommen til ny træner 
Jesper Jensen, som sprang til, da 
nøden var størst.
 

Mvh Damesenior

Herre senior
Vi har efterhånden samlet en stor nok spillertrup 
til, at der skal kæmpes om spilletiden i kampene.
Bøgebjerg IF’s herre senior går en spændende 
tid i møde. 
Vi kan afsløre, at holdet skal ledes af en ny 
mand. 
Henrik Mathiasen, han har takket ja til at træne 
og lede holdet. 
Vi er dybt taknemmelige over, at Henrik har 
takket ja til at træne seniorholdet. 
Vi tror på, at han kan trække holdet i en positiv 
retning. 

Herre senior træner fremadrettet fast hver 
mandag og onsdag kl. 18.00 – 19.30. 
Gamle samt nye spillere er mere end velkomne. 
Vi er en klub der altid vil lægge vægt på det 
sociale, og alle skal føle sig velkomne uanset 
niveau. 
Vi tror på, at fremtiden ser spændende ud for 
seniorholdet. 
Vi glæder os meget til at skyde den nye sæson 
i gang.

Herre senior skal i den kommende sæson spille 
i serie 4.

Med venlig hilsen
Formand for Bøgebjerg if fodboldafdeling

Abdi Ghani

13

Fodbold
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Ligesom resten af Danmark går vi i Pejrup 
Landsbyforening og glæder os til, at landet igen 
åbner op, så vi har mulighed for at se hinanden, 
lave gode arrangementer og leje vores fine 
forsamlingshus ud. 
Det har været en mærkelig tid, og vi har alle 
mødt udfordringer, vi ikke havde forestillet os 
for bare et års tid siden. 
Pejrup ligger her heldigvis stadig, og vi glæder 
os til at kunne se mere til hinanden igen.

Affaldsindsamling 2021
I weekenden den 10. og 11. april afholdt vi i 
Pejrup vores årlige affaldsindsamling. 
Denne gang gjorde vi det “Corona-venligt”. 
Man kunne møde op ved vores forsamlingshus 
og få udleveret sække til affald. Herefter kunne 
man gå en rute og indsamle affald fra rabatter 
og veje. 
Som tak for indsatsen, havde bestyrelsen bagt 
cookies, som indsamlerne fik med hjem til 
kaffen. 
Vi var ikke så mange i år, men der blev alligevel 
samlet seks sække med affald. 
Hver for sig, men alligevel sammen, fik vi gjort 
vores landsby forårsklar. 
Tak til alle for indsatsen!

Sankt Hans
Som det hele ser ud, kan landsbyforeningen 
traditionen tro holde Sankt Hans den 23. juni. 
Vi mødes ved forsamlingshuset kl. 17.30, hvor 
man kan grille sit medbragte kød. 

Efter hyggelig spisning går vi samlet ned til 
bålet på Pejrupvej, hvor vi sender heksen afsted 
til Bloksbjerg.
Der er altid båltale og alle er meget velkomne!

Kig forbi Pejrup!
Hvis du bor i Vester Åby, Åstrup eller i oplandet, 
så har du måske aldrig været i og omkring 
Pejrup. 
Vi ligger kun en lille kilometer mod nord fra 
Svendborgvej.

Er du motionsløber eller kan lide at gå eller 
cykle en god tur, så er Pejrup et godt bud på en 
fin rute. 
Du kan lægge din tur gennem Pejrup, som har 
fire indfaldsveje og en grussti til skolen, hallen 
og Vester Åby. 
Landsbyen ligger lige op til Holstenhus Skove 
og gods. 
Bor du for eksempel i Vester Åby og kan lide en 
gå- eller løbetur, kan du lave en rute gennem 
Pejrup på mellem 3 og 7 kilometer, og vil du 
løbe længere, så er der masser af ruter du også 
kan løbe gennem landsbyen. 
Her er smukt.

Pejrup Landsbyjulemarked 2021
JA! Selvfølgelig tror vi på, at det bliver muligt, 
og selvfølgelig skal vi igen afholde 

Pejrup Landsbyjulemarked 2021
Det bliver søndag den 28. november 2021. 

Pejrup Landsbyforening og 
Forsamlingshus
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Det er en søndag, som vi plejer, og hvis du 
vil have en stand, så er det gratis, hvis du er 
medlem af landsbyforeningen eller bor i eller 
omkring Pejrup.
Kontakt Mette Hansen, hvis du vil reservere en 
stand. Tlf. 22 72 21 83

Hold øje med postkassen.
Der kan altid opstå en idé til et arrangement i 
vores forsamlingshus. 
Da “Pejrup Nyt” udgives fire-fem gange om året, 
kan det være svært at få alting med. 
I tilfælde af at vi laver arrangementer i huset, 
som ikke når at komme med i “Pejrup Nyt”, vil 
vi husstandsomdele info, så vi er sikre på at alle 
får besked. 
Vi vil også slå det op på vores Facebookside 
“pejrup.dk”, så når vi ud til alle. 
Så hold øje i postkassen og/eller på Facebook.

Skal du holde fest
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

Vandgymnastik
Dette hold har slet ikke været aktivt i 2021, 
men det håber og regner vi med, at det 
kommer i gang igen efter sommerferien. 

De medlemmer vi har i Seniorafdelingen 
begynder nu at blive tilbudt vacciner, 
så når vi kommer på den anden side 
af sommerferien, burde alle i den 
aldersgruppe være vaccineret.

Jeg ved, at vores instruktør Lone har 
booket tider i svømmehallen, så hvis alt 
går efter planen, starter vi Vandgymnastik 
mandag den 30. august. 

Det bliver SÅ godt – 
jeg savner det vildt meget!
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B8
Den gamle brandsprøjte stod i et sprøjtehus ved 
smeden. Dette hus blev revet ned i 1957. 
Den gamle brandsprøjte kom til at stå i en skov, 
hvor den forfaldt og desværre ikke eksisterer 
mere.

Med forårets komme har vi med forsigtighed 
genoptaget arbejdet i arkivet. 
Det har været rart at mødes igen og komme i 
gang med arbejdsrutinerne. 
Ellers har vi haft god kontakt med hinanden 
på mail, og Jens, vores arkivleder, har hentet 
materiale på arkivet og arbejdet hjemmefra. 
Således er der blevet registreret arkivalier på 
trods af nedlukningen.

I årets første måneder plejer vi at være ude at 
sælge medlemskort. 
I år har vi lagt op til, at vores medlemmer skulle 
hjælpe os mest muligt og overføre kontingentet 
digitalt, hvis man kunne. 
Det har mange heldigvis gjort, og vi føler, at 
vores medlemmer bakker os godt op. 
Vi har også været rundt til medlemmer, som 
ikke har den digitale mulighed, og vi har fået 
nye medlemmer, som vi byder velkommen i 
foreningen. 
Vi håber til stadighed på flere medlemmer, for 
de indkomne kontingenter er basale for vores 
eksistens. 
I skrivende stund har ikke alle medlemmer 
betalt.  Vi håber, de har betalt før dette blads 
udgivelse. Ellers vil vi hermed opfordre jer til at 
betale, for vi vil helst ikke undvære jer.

Vi måtte desværre aflyse vores historiske tur til 
det yderste Nab sidste år. 
Den var planlagt og klar. 
Nu håber vi at kunne gennemføre den efter 
sommerferien i år, og vi håber, at mange 
medlemmer vil tage del i denne vandring, hvor 
vi kan hygge os sammen igen og blive klogere 
på et område af vores sogn. 

Vi har ikke kunnet afholde vores generalforsamling 
i foråret. Den henlægger vi til engang efter 
sommerferien, når de fleste er vaccineret, og 
vi forhåbentlig kan mødes i større forsamlinger 
inden døre. 

Vores fællesmøde for arkiverne sidste efterår 
måtte vi også aflyse. Det håber vi også at kunne 
gennemføre i efteråret. 
Så foreningen får travlt med at afvikle 
arrangementer efter sommerferien. 
Det glæder vi os meget til.

Vi håber dog på at kunne holde åbent torsdag 
den 3. juni 2021 kl. 19-22, men vi kan altid 
kontaktes på vores mail eller telefonisk, hvis 
man har spørgsmål eller arkivalier, man vil 
overdrage os. 

Følg os på hjemmesiden:  aastruparkiv.dk 
Facebook: Aastrup Folkemindesamling
Skriv til os på: aastruparkiv@gmail.com
Ring: 50414324 (Jens Haastrup, arkivleder)

For Aastrup Folkemindesamling
Ruth Balksbjerg

Aastrup Folkemindesamling
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Ikoner - vinduer til det guddommelige

Skraldespandene på kirkegården

Pinsesol ved Nakkebølle

VESTER AABY KIRKE

AASTRUP KIRKE

Nu blitzer edderkoppespind i graner
hen over skoven trækker morgensvaner

hvert nattedyr forsvinder i sin hule
Guds sol er stået op

den varmer koens krop
og hestens mule.

                                                             Ester Bock, 1977



I debatten møder man ofte påstanden om, at den danske 
folkekirke er ubevægelig, gammeldags og automatisk afviser 
ethvert nyt tiltag.
Det er næppe en helt dækkende karakteristik, for kirken er 
i vore dage faktisk under voldsom forandring, og der åbnes 
nu for tiltag, der for ganske få år siden havde været ganske 
utænkelige. I dag fylder det spirituelle element således langt 
mere for mange kirkegængere, hvilket har åbnet op for en 
række  nye tiltag på netop det område.
I påskedagene havde vi en udstilling af ikoner i Aastrup 
kirke. Her udstillede tre 
lokale ikonografer,  Conny 
Lassen, Lis Andersen og 
Tove Rasmussen, deres 
mesterværker.
I dag tror de fleste unge 
mennesker nok, at ordet 
ikon har noget med 
computere at gøre, men 
det er faktisk et gammelt 
græsk ord, ”eikon”, der 
bare betyder ”et billede.”
Allerede i kristendommens 
tidligste rødder finder man 
spor, der viser, at man 
fra første færd var meget 
optaget af at male smukke billeder af nogle særligt hellige 
personer. Det lyder måske meget uskyldigt, men er faktisk 
teologisk sprængstof, hvis man begynder at dyrke dem. 
Hellige billeder er jo i sig selv en form for teologi i farver, 
og selvom man undgår biblens billedforbud ved ikke at male 
Gud, kan det også være problematisk at male særlige hellige 
personer. 
I en verden, der var præget af en spirituel mysticisme, var 
skridtet til en decideret dyrkelse  af ikonerne imidlertid kun 
ganske kort. Således gik det, og denne dyrkelse blev anledning 
til en voldsom strid i det 8. århundrede, hvor man forsøgte at 
få sat en stopper for dét, som man opfattede som decideret 
afgudsdyrkelse. Striden fandt sin foreløbige afslutning på 
den 7. økomeniske synode i Nikæa, hvor man fastslog, at 
”billederne måtte æres, men ikke dyrkes.”  
Havde kirkefædrene med denne beslutning troet, at traditionen 
med at fremstille ikoner herefter ville dø ud af sig selv, tog de 
grundigt fejl.
Traditionen fortsatte nemlig ufortrødent i østkirken, hvor 
ikonerne stadig spiller en central rolle den dag i dag. I de 
fleste ortodokse kirker findes en særlig væg foran alteret. 
Denne væg, som kaldes ikonostasis, er prydet med store 
og flotte ikoner, og de opfattes som  en slags vinduer til det 
hellige. Dermed danner ikonerne en særlig ramme om det 
hellige lys, der stråler kirkegængerne i møde. Ikoner er i den 
ortodokse kirke ikke blot en illustrationer, men er faktisk en 
manifestation af det guddommelige, og det betyder, at de er 
hellige og kalder på en særlig pietet. Man omgås dem med en 
særlig fromhed og agtpågivenhed.   
Det synspunkt kender Tove Rasmussen, som fortæller, at 
ikonerne nærmest af sig selv kalder på en særlig tilgang og 
omhyggelighed. Man stiller dem således normalt på en særlig 
indrettet plads og tænder et levende lys foran billedet.
Også i fremstillingsprocessen er det tydeligt, at en ikon kræver 
grundighed og omhyggelighed.
Tove fik lyst til at arbejde med ikoner, da hun var lærer på 
en katolsk skole i Nyborg. Hun blev betaget af de smukke 

billeder og besluttede sig for selv at ville male, når hun 
blev pensionist. Først var det imidlertid nødvendigt at lære 
håndværket, og hun fulgte derfor diverse kurser. For Tove var 
det vigtigt, at sagen blev grebet rigtigt an. Hun deltog derfor i 
nogle af de kurser, som kunstmaler Gitte Buch afholdt, og her 
lærte hun, at man i ikonogafiens kunst aldrig må springe over, 
hvor gærdet er lavest.  En ikon kræver den fornødne viden, og 
arbejdet skal gøres grundigt. 
Ikoner kan laves som mosaik, eller man kan male et billede. 
Det vigtige er, at man ikke bare tror sagen kan sjuskes 

igennem med nogle hurtige 
strøg med en pensel dyppet 
i acrylfarver.
Først må man beslutte sig 
for, om man vil male på 
lærred eller på træ, alt 
efter hvilken tradition man 
ønsker at følge. 
Tove begyndte at male 
på lærred, men har i dag 
valgt træet, som baggrund 
for sine ikoner. Selvsagt 
må det være træ af højeste 
kvalitet, og naturligvis skal 
forarbejdet være gjort efter 
alle kunstens regler.

Når det er klaret, når hun frem til dét, som det hele handler 
om, nemlig det egentlige malerarbejde.
Og heller ikke her går Tove ikke på kompromis, med 
håndværkets klassiske dyder.  
Først blandes emulgatoren, der er den masse som skal få 
malingen til at hæfte på træet. Toves blanding er ganske 
speciel og består af æg, vodka og eddike. Herefter blandes 
farvepulver i massen, og så kan selve malerarbejdet tage form. 
Tove udvælger først et motiv, som typisk er et billede af Jesus, 
en bibelsk person eller en helgen.
Efter at forlægget omhyggeligt er udvalgt, studeres billedet 
indgående, før selve malerprocessen kan begynde. 
Det gælder nemlig både om at skabe en smuk figur og så 
samtidig få de helt rigtige farver frem, og ofte må der males 
7-8 gange, for at billedet kan få den ønskede dybde.
Til slut belægges en del af ikonen så med ægte bladguld af høj 
karat. Også dette er en vanskelig disciplin og Tove fortæller, 
at det netop er mislykket for hende ved den ikon, som hun for 
øjeblikket arbejder med. Så må man bare forsøge at redde, 
hvad der reddes kan, selvom det næppe kan undgås at noget af 
det kostbare guld går til spilde. Men som Toves mand, Rasmus 
Rasmussen, siger, skal man ikke græde over spildt mælk, og 
han finder det ikke unaturligt, at ikonografi kan koste mange 
penge, ligesom de fleste andre hobbies i øvrigt. 
I de fleste tilfælde lykkes det heldigvis, og efter talrige timers 
arbejde står man så med en smuk ikon i hånden og glæden 
er selvfølgelig ligefrem proportional med anstrengelserne. 
Ikonens klare farver blandet med guldets himmelske lys 
bevirker, at ikonen synes at være mere end blot et almindeligt 
maleri. Ikonen kan være et vindue til himlen, og ikonen 
er i hvert fald teologi i farver. Tove slutter samtalen med at 
konstatere, at folkekirkens rummelighed netop er dét, der 
betyder allermest for hende.
Vi andre i kirken kan så glæde os over det mukke håndværk 
og skulle nogen have lyst til at vide mere, kan Tove kontaktes 
på tlf. 62616448.

Alex V. Nielsen

Ikoner - Vinduer til det guddommelige?



Mon ikke mange af bladets læsere har mødt graver Lene 
Caspersen, når de er gået forbi vore smukke kirkegårde?
Gennem de seneste femten år har hun nemlig flittigt passet og 
plejet kirkegårdene i Vester Aaby og Aastrup og dermed sat sit 
særlige præg på kirkernes ansigt udadtil.
Lene har imidlertid søgt nye udfordringer, men før hun forlod 
os, fik jeg lejlighed til at spørge hende om, hvad det vil sige 
at være graver?
En graver bruger ikke længere skovlen til at grave en grav, som 
overskriften antyder. Det klares af en lokal entreprenør og 
hans gravemaskine, og i øvrigt er antallet af jordbegravelser 
faldet støt gennem de senere år . Graverens opgaver handler 
mere om vedligeholdelse og udsmykning af kirkegården.  
Lene fortalte, at hun oprindeligt var uddannet gartner og at 
hun stadig føler, det er den helt rigtige baggrund for jobbet 
som graver. Da jeg spurgte hende, hvad hun fandt bedst ved 
jobbet faldt svaret prompte: ”Frihed er nøgleordet.” Frihed til 
at tilrettelægge arbejdet og frihed til at udfolde sine kreative 
evner. De kreative evner, som kommer til udtryk, når der skal 
anlægges nye områder på kirkegården eller som kan udfoldes, 
når der skal vælges blomster til de forskellige gravsteder. 
Eller friheden til, at gøre en urnenedsættelse højtidelig, så de 
pårørende mindes dagen som et passende punktum for en 
afholdt persons liv. 
Ud over arbejdet på kirkegården har graveren også mere 

administrative opgaver. 
Det er således graverens 
opgave, at hjælpe 
de pårørende med 
at vælge et gravsted 
samt holde styr på, 
hvilke gravsteder der 
er ledige og hvornår 
nuværende eventuelt 
ønskes nedlagt og 
dermed atter vil være 
tilgængelige.
I skrivende stund er 
vi i fuld gang med at 
finde en ny graver, som 
vi forhåbentlig kan 
præsentere i det næste 
nummer af kirkebladet. 
Hér skal blot udtrykkes 
stor taknemmelighed 
for det flotte arbejde 
som Lene, sammen med Jonathan, har gjort for at få vore 
kirkegårde til at fremstå velholdte og indbydende og vi ønsker 
hende god vind fremover.

Alex V. Nielsen

Sidste år gik vores 
traditionelle pinsearran-
gement som bekendt 
i vasken. Ikke fordi 
det regnede, men sna-
rere fordi vi stod i 
den allerførste del af 
pandemien.
I år er det heldigvis 
klaret lidt op, og vi håber 
derfor at få mulighed for 
at gennemføre arran-
gementet, som vi plejer.
Vi mødes således til 
friluftsgudtjeneste ved 
stranden kl. 14. 
Efter gudstjenesten af-
holdes det traditionelle 
sognemøde, hvor  man 
kan møde menigheds-
rådsmedlemmerne, og 
hvor rådet vil berette om, hvad der er hændt i det forløbne år 
og hvilke planer vi kan se frem til, vil blive gennemført i det 
kommende år.
Vel mødt - Vi glæder os at se jer og håber at arrangementet 
kan gennemføres uden for mange restriktioner. 

Konfirmationerne er som tidligere nævnt udskudt til den 15. og 
22. august. I begge tilfælde vil det foregå i Vester Aaby kirke, 
og gudstjenesterne begynder kl. 10.00. Konfirmandernes 
navne vil blive publiceret på hjemmesiden og i ugeavisen, 
når vi nærmer os konfirmationsdatoerne.  

Pinsesol ved Nakkebølle

Konfirmationer 2021

I sidste nummer af kirkebladet havde sognepræst Torkil 
Jensen er fin artikel om den udvikling, som kirkegårdene har 
undergået gennem de senere år. Udviklingen har betydet, at 
kirkegårdene  mange steder er på vej til at forvandles til små 
parker, hvor man kan færdes, selvom man ikke har til hensigt at 
besøge et bestemt gravsted. Gravsteder for de levende kalder 
han artiklen. Det er en udvikling, som vi ikke skal beklage. 
Folk er meget velkomne på kirkegården og særligt, hvis de vil 
hjælpe os med at holde stedet rent og pænt. Det betyder, at 
affald naturligvis bortkastes i de affaldsstativer, der står rundt 
omkring på kirkegården og at det sorteres, således at den rette 
type affald finder vej til den rette container. Graverne bruger 
desværre meget tid på at samle fejlanbragte affaldstyper op 
og sortere containernes indhold - Tid, som kunne have været 
anvendt langt bedre. Tid, som kunne have været anvendt til 
yderligere at gøre kirkegården til et smukt og velplejet åndehul 
for både pårørende og andre besøgende.

En graver graver naturligvis grave - eller hvad?

Skraldespandene på 
kirkegårdene



   Vester Aaby Aastrup

Søndag den 25. april 3. s. e. påske 10.15 AVN   9.00 AVN
Fredag den 30. april Bededag Ingen 10.15 
Søndag den 2. maj 4. s. e. påske 10.15 Ingen
Tirsdag den   4. maj   Befrielsesaften Ingen 19.00
Søndag den   9. maj 5. s. e. påske 10.15    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 AVN   9.00 AVN
Lørdag den 5. juni  Grundlovsdag 16.00  
Søndag den 6. juni 1.s.e. Trin Ingen 10.15 AVN
Søndag den 13. juni 2.s.e. Trin 10.15 AVN   9.00 AVN
Søndag den 20. juni 3.s.e. Trin Ingen 10.15 
Søndag den 27. juni 4.s.e. Trin 10.15 AVN   9.00 AVN
Søndag den 4. juli 5.s.e. Trin Ingen 14.00 OBN 
Søndag den 11. juli 6.s.e. Trin   9.00 10.15
Søndag den 18. juli 7.s.e. Trin 10.15    9.00
Søndag den 25. juli 8.s.e. Trin Ingen 19.00 Gottesdienst
Søndag den 1. august 9.s.e. Trin 10.15   9.00
Søndag den  8. august   10.s.e. Trin Ingen 14.00 JS
Søndag den  15. august   11.s.e. Trin 10.00 konfirmation Ingen
Søndag den  22. august   12.s.e. Trin 10.00 konfirmation Ingen
Søndag den  29. august   13.s.e. Trin Ingen 14.00 OBN
Søndag den 5. september  14. s.e. Trin 14.00 TK Ingen

Kirketider sommer 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 - OBN: sognepræst Ole Buhl Nielsen - JS: Jesper Svärd
TK: Therese Kudajewski - Intet: Sogenpræst Torkil Jensen 

Præst Alex V. Nielsen holder orlov i perioden 30. juni til 1. oktober 2021.

Menighedsrådsformand: Niels Erik Thing, Svendborgvej 383, 5600 Faaborg, Tlf. 24 45 40 16 
Kirkeværge ved begge kirker: Anders Hansen. Tlf. 21332215. Mail: vesteraabyblik-vvs@mail.dk 
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: Præstegårdsvej 9, Vester Aaby. Tlf. 51169266. Mail: grvaaby@gmail.com
Kirkepersonalet har fri mandag. 
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SKOLELEDEREN ORIENTERER
Forårsbrev

Vi er nu nået efter en dejlig påskeferie og alle, 
både børn og voksne, er ved at vænne sig til 
at være i skole og børnehave igen, ud fra de 
restriktioner der igennem meget lang tid er 
pålagt os at gå i skole og børnehave under. 
Det betyder, at alle børn og personaler har nogle 
helt faste aftaler, som de ved de skal overholde 
helt automatisk. 
Vi vasker hænder når vi kommer til skolen, vasker 
hænder flere gange i løbet af dagen, klasserne 
og personale holder afstand og blander sig ikke 
med hinanden, forældrene afleverer, både i 
børnehave og skole, ved indgangen, hvorefter 
de kører videre til næste opgave. 
For et år siden gjorde vi ikke nogle af de ting, 
men det er blevet hverdag for os alle. 

Men for en måned siden fandt vi, på den hårde 
måde, ud af, at det ikke er for sjov, at vi er 
blevet pålagt restriktionerne. 
For første gang her i Landsbyordningen 
Bøgebjergskolen blev et personale og en del 
elever ramt af corona. 
Eleverne var ikke så hårdt ramt, men én af 
vores lærere blev sygemeldt og indlagt i en 
længere periode på sygehuset og er stadig, her 
en måned efter han blev smittet, stadigvæk 
sygemeldt, men dog heldigvis i bedring, og han 
har fået lov til at komme hjem. 
Så det fik os alle til - hvis vi ikke gjorde det i 
forvejen - at være opmærksomme på, at det 
ikke er for sjov, at vi har indrettet hverdagen 
som vi har. 
Vi må ikke sløse med at gøre de ting, som vi er 
blevet pålagt, men tage det meget alvorligt og 
gøre de ting, vi er blevet bedt om.

Herunder ses “Den lille skolegård” før.

Herover “Forhal ved skolebiblioteket” 

Men vi bliver også nødt til at være optimistiske 
og tænke positivt. 
Vi kan se, at det går den rigtige vej. 
Derfor håber jeg, at når nu vi kan se at sommeren 
nærmer sig og vaccinationen bliver mere og 
mere udbredt, efterhånden kan begynde at få 
en hverdag som før corona. 
Jeg glæder mig til at vi igen kan få en kort snak 
med forældrene ved aflevering. 
Jeg glæder mig til at vi får morgensangen startet 
op igen og forældrene kan deltage. 
Jeg glæder mig til at alle eleverne kommer fast 
tilbage til skolen. 
Jeg glæder mig til at alle lærerne kan undervise 
igen og i de fag, som de oprindeligt havde på 
skemaet. 
Jeg glæder mig til at vise vores fine skole og SFO 
frem for alle, så de kan se, at der sker en masse 
spændende ting på Bøgebjergskolen, og at vi 
har lokaler som er helt opdaterede og moderne. 
Jeg glæder mig til hverdagen.

Renovering af skolen 
Så er vi næsten færdige med vores ombygning. 
Jeg vedhæfter en række billeder rundt i dette 
skriv, så I kan se, hvor flot det hele er blevet. 

Den nye SFO er blevet indviet, forårs-SFO er 
rykket ind i deres nye lokaler, gangarealet 
er færdigt, den tidligere ”glasgang” er blevet 
fjernet.

Herunder ses ”Den lille skolegård” NU.
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Herover det nye bibliotek.

Der er kommet nye toiletter, scenen er blevet 
gevaldigt shinet op, lærernes arbejdspladser er 
blevet flyttet, vores nye natur/teknik lokale er 
også næsten færdigt og ikke mindst biblioteket 
og området ved nedgangen til gymnastiksalen 
er blevet klar. 
Det er bare blevet super godt. 

Ændringer blandt personalet
Der er sket nogle ændringer blandt personalet. 
I børnehaven har vi måttet sige farvel til Ingrid, 
som har været barselsvikar for Maria. 
Vi kommer til at savne Ingrid, som har lagt et 
stort og godt stykke arbejde i børnehaven. 
Vi håber, at vi kan få Ingrid til at komme ind i 
mellem som vikar. 
Til gengæld har vi fået Maria tilbage. Det har 
vi også glædet os til og vi bilder os ind, at hun 
også har savnet os. 

Vi har sagt farvel til Stine, vores lærer, som har 
været her ca. 7 år. 
Hun har været et kæmpe aktiv for skolen, men 
hun ville gerne have nye udfordringer og har 
fået arbejde på Stokkebækskolen i Svendborg 
Kommune. 
Jeg håber alt det bedste for hende. 
I stedet for hende er ansat Telse Daetz Bech, 
som foreløbig er ansat i Stines skema til 
sommerferien.

Herover nedgangen til gymnastiksalen.

Perioden indtil sommerferien
Vi håber jo meget på, at alle de restriktioner 
vi er blevet pålagt, vil blive ændret i løbet af 
perioden op til sommerferien. 
Først og fremmest håber vi på, at 5.-6. klasse 
kan komme tilbage til skolen igen, og være her 
fast. 
Lærerne håber også meget på, at de snart kan 
vende tilbage til deres normale skemaer, så de 
kan komme til at arbejde med de ting, som de 
er bedst til.  
Vi har ikke kunnet bruge hallen til idræt, men nu 
er vi heldigvis blevet uafhængige af den, så vi 
kan begynde at have idræt udenfor. 

Vi håber også på, at svømningen kan komme i 
gang igen, og svømmehallen åbner igen.
Vi har også nogle skole-hjem samtaler der skal 
afvikles, og måske et arrangement/møde for 
forældre/børn i hver klasse. 

Traditionelt afholder vi en sommerfest den anden 
sidste torsdag i skoleåret, hvor vi har kæmpe 
fælles spisning og eleverne optræder. 
Vi må nok være realistiske og sige, at det ikke 
helt kan holdes i det traditionelle koncept. 
Men det kunne i det mindste være fint, hvis alle 
forældre havde mulighed for at komme ind og 
se skolen og alle de spændende nye ting der er 
blevet lavet. 
Vi ville også rigtig gerne give mulighed for at 
lave en slags åbent hus, hvor alle fra vores 
skoledistrikt, ikke kun forældre, fik mulighed for 
at komme ind og se de forandringer der er lavet 
på skolen. 
Men det melder vi også ud, når vi kan se, hvad 
der kan lade sig gøre inden for de rammer der 
er på det tidspunkt.

Med det vil jeg håbe for alle, at vi får et dejligt 
forår og starten på en sommer når den er bedst 
med varme og godt vejr.

Mange gode hilsener fra
Jes Fechtenburg
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Så kom vi i gang med vores store projekt 
”Fortælling og Fællesskab”. 
Pengene til projektet er bevilget af Kulturregion 
Fyn og betaler løn til vores to fortællere Esther 
Rützou og Aske Ebbesen. 
I projektperioden på seks uger, kommer Esther 
og Aske i børnehaven tre formiddage om ugen 
og skaber fantastiske fortællinger sammen med 
børnene.  

Esther og Aske starter hver dag fortælling op 
sammen med hele børnegruppen, og derefter 
fortsætter fortællingerne i mindre grupper. 
Børnene kommer med input til historierne, og 
det fantastiske er, at alle input er relevante, så 
både store og små børn kan sige eller vise, hvad 
de synes skal med i historien. 

Både Esther og Aske griber det, børnene kommer 
med og digter videre. 
Børnene bliver revet med af nærvær, 
stemmeføring, kropssprog og begejstring og 
følger fortælleren med alle sanser. 
Både store og små koncentrerer sig i lang tid 
ad gangen og oplever at være vigtige aktører i 
skabelsen af historien. 

Der blive trommet og spillet på guitar, sunget og 
brugt masser af bevægelse. 
Historierne fortælles, vises, synges eller tegnes, 
og det kan både være indendørs og udendørs.

Mange hilsner fra os i
Bøgebjerg Børnehus

Nyt fra Bøgebjerg Børnehus
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Nyt fra Aastrup Forsamlingshus.

Først lidt nostalgi, disse overskrifter stod der 
i aviserne i februar måned 2001.

”Forsamlingshus trues af lukning.
Hvis Aastrup Forsamlingshus ikke får nye 
bestyrelsesmedlemmer, risikerer det mere 
end 100 år gamle samlingssted at måtte 
dreje nøglen.”

”Ligegyldighed truer forsamlingshus.
Hverken unge eller gamle står på spring for 
at redde Aastrups forsamlingshus.”

”Yngre generationer mangler engagement.
Opløsning: Tiden løber fra forsamlingshusene.”

”Forsamlingshuset i Aastrup er reddet.
Aastrup forsamlingshus består. 
Det er konklusionen på den ekstraordinære 
generalforsamling, der blev afviklet i det 110 
år gamle hus i går. Februar måned 2001”

Nu i år 2021 er det ikke mangel på engagement 
eller mangel på bestyrelse, nu er det stor 
mangel på kapital, så huset kan drives videre 
i samme ånd. 
Vi i bestyrelsen mærker rigtig meget til den 
afmatning, som Corona epidemien efterlader 
sig.

Huset har ikke været lejet meget ud i snart 
18 måneder. Vi har heller ikke kunnet holde 
vores egne arrangementer, og det ser ikke ud 
til, at huset kommer i gang før hen i august 
måned. 
Der er flyttet rundt på en del udlejninger.

Vi har søgt hjælpepakker igennem Danske 
Forsamlingshuse, men i skrivende stund ikke 
fået svar på disse.

Det sidste år har været rigtig hårdt for husets 
økonomi, men vi håber, at det bliver bedre 
når der lukkes op igen, men ikke for tidligt, 
så vi kommer ud i en 3. bølge. Det tror vi ikke 
forsamlingshusets økonomi kan holde til.

Bestyrelsen har ikke ligget helt stille under 
pandemien. Vi har fået renoveret den lille sal. 
Da vi ikke har kunnet holde generalforsamling 
her i marts måned, vil den blive afholdt, så 
hurtigt som dette kan lade sig gøre.

Bestyrelsen håber at alle vores medlemmer, 
lokalbefolkningen, husets venner og alle 
dem som brænder for, at der skal være 
forsamlingshus i Aastrup vil støtte rigtig meget 
op om huset, når landet bliver genåbnet igen.

Bestyrelsen er parat til at gi´ den en skalle - 
alle er parat til at gøre hvad der skal til - vi 
har et samlingspunkt - og det skal vi beholde!
                                 

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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Åstrup Vandværk
I forbindelse med artiklen om Åstrup 
vandværk i sidste nummer af Bøgebladet, blev 
Lokalrådet kontaktet af formand for udvalget 
Søren Kristensen, som udtaler, at der ikke er 
overensstemmelse mellem det der blev ansøgt 
om og omtalen i indlægget.

Indsat Søren Kristensens kommentar: 
”Det, der til gengæld undrer mig, er omtalen af 
Åstrup vandværk og sagen derfra. 
Der er ikke overensstemmelse mellem det der er 
blevet søgt om hos TMU, og som blev behandlet 
i december, og så det, der omtales i artiklen. 
Der blev IKKE søgt om hjælp til indretning 
af bygning med toilet, men der blev søgt om 
betaling af nogle af de årlige driftsudgifter i 
forbindelse med toiletbygning, og det er noget 
andet. 

Det er noget andet, fordi vi i kommunen ofte og 
gerne bidrager til hjælp med anlægsprojekter 
rundt om i kommunen, men til gengæld 
næsten aldrig bidrager til den årlige drift, 
medmindre der er tale om områder indenfor 
folkeoplysningsloven eller helt særlige tilfælde, 
af hvilke sidstnævnte jeg ikke kan komme i 
tanke om nogen på stående fod. 
Derfor kommer det argument omkring 
præcedens til at fremstå helt forkert i artiklen, 
men pointen med præcedens er faktisk reel 
nok.”
 
Så må vi i Lokalrådet til gengæld have aftalt med 
arbejdsgruppen, hvordan en evt. ny ansøgning 
skal se ud. 
I hvert tilfælde magter Lokalrådet ikke den 
tilbudte aftale om Vandværksgrunden og driften, 
som økonomien er i øjeblikket.

Sct. Hanspladsen, Gyvermosen og Pejrup
I forbindelse med hjælp til insektlivet er det 
lykkedes Lokalrådet at få tildelt markblomsterfrø 
i år. 
Frivillige har sørget for at få jorden forberedt og 
på nuværende tidspunkt er frøene i jorden og 
blomster på vej op eller oppe.
 
Det drejer sig om 
Ca. 275 m2 på Sct. Hanspladsen i Vester Åby, 
ca. 75 m2 ned langs Gyvermosen i Åstrup og 
400 m2 på Nyhavevej i Pejrup over for 
forsamlingshuset.
 
Vi har også søgt Landdistriktspuljen om midler 
til at lægge fliser på borde/bænkepladsen og 
inde i madpakkehytten. 
Det er meget svært at vedligeholde bord/
bænkepladsen derovre, og det kan give et 
dårligt indtryk, når der vokser for meget uønsket 
vækst.
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Interessepunkter i vore gamle sogne
I forbindelse med Visit Faaborgs Skulpturtur 
gennem kommunen, er der godt nok nævnt 
skulpturer fra vores egn, men selve ruten går 
behændigt uden om vores egn.
 
Det satte gang i Hans Frost, og han har lavet 
et meget detaljeret stykke arbejde med at 
kortlægge seværdigheder lige omkring os.
  
Gå ind og orienter dig under ”Interessepunkter” 
på www.boegebjerg-lokalraad.dk
(boegebjerg-lokalraad.dk) . 
Det er virkelig et flot stykke arbejde Hans Frost 
har lavet. 
Kort og tekst findes andet sted i bladet.

Skiltning
Der er indført nye regler ang. hvad vejdirektoratet 
kalder ”serviceskiltning”. 
Skiltet op til Åstrup Forsamlingshus blev 
fjernet, og hvis et nyt skulle opsættes, skulle 
forsamlingshuset selv betale det. 
Indsat ”Betaling Vejdirektoratet har besluttet, 
at kommerciel servicevejvisning på statsvejene 
skal være brugerfinansieret, hvorfor du skal 
betale for samtlige af vores omkostninger. 
Alt efter de konkrete forhold vil prisen for én 
tavle være ca. kr. 8.000,- excl. moms. 
Dette gælder for sagsbehandlingen, produktionen 
af tavlen samt opsætningen af tavlen. 
Prisen dækker ikke en eventuel nødvendig 
følgevejvisning på kommunevej.”

Bestyrelsen for Åstrup Forsamlingshus v/Tonni 
Sørensen klagede over afgørelsen, og i Lokalrådet 
har vi haft det helt oppe på ministerplan, idet 
vi har påpeget, at forsamlingshusene på landet 
også i lighed med Aros, Det kongelige Teater 
og Luisiana også er kulturinstitutioner med 
afholdelse af foredrag, musikevents, dilletant og 
mange andre ting. 
Klagen har kørt i ring, idet vores klage blev 
sendt tilbage til behandling af de mennesker, 
der først har givet afslag. 
Det er virkelig at blive holdt for nar.
 
Vi forsøgte at søge de meget billigere kommunale 
tilbud på skiltning, men det er ikke muligt, da 
vejdirektoratet bestemmer over de første 15 
meter ind på kommunale veje. 
Skilte der opsættes længere inde, vil være imod 
reglerne om skiltning i det åbne land.
Vi har nu søgt Landdistriktspuljen om midler til at 
købe vejdirektoratets skilte, og i den forbindelse 
også et skilt til Pejrup Forsamlingshus nede ved 
Svendborgvej. 
Vi håber at det lykkes med ansøgningen.

På Lokalrådets vegne
Connie Hede & Halldor Sørensen

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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Som omtalt i Bøgebjerg Lokalråds indlæg, finder du på de næste sider kort- og 
tekstmateriale lavet af Hans Frost.
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Naturtræning
Et nyt Naturtræningshold på 8 personer startede 
i marts, og vi har vandret rundt på ”Hjertestien” i 
Pipstorn Skov ved Diernæs, som er et fantastisk 
smukt naturområde med gravhøje og langdysser. 
Fyns største samling af synlige fortidsminder er 
koncentreret her, så der er nok at kigge på.
I dette rekreative område er der både løv- og 
nåleskove, og i begyndelsen af april måned 
var der det flotteste tæppe af anemoner i 
skovbunden. 
Når vi kommer der hver tirsdag i en periode, er 
det spændende at følge, hvad der nu er sket i 
naturen, siden vi var der sidst!

Rundt på ruten er der bord/bænke sæt, 
bålpladser, shelters og motorikbane, så der 
er rigtig fine muligheder for, at vi kan lave 
styrketræningsøvelser og balanceøvelser ved 
hjælp af disse rekvisitter. 
I et bestemt område er der en samling af høje 
bøgetræer, som er ca. 150 år gamle, som (i mit 
hoved) indbyder til leg af forskellig art. 
Der er en fantastisk storhed over at stå under 
disse høje, smukke, gamle træer – jeg elsker 
det sted! 

Så de medlemmer, som Jan og jeg har med, må 
affinde sig med at blive udfordret med forskellige 
lege og øvelser i dette område.  

På vores hold har vi flere medlemmer, som har 
en stor viden om dyr og planter i naturen, så 
det er rigtig givende, når de øser af deres store 
viden, når vi ind imellem støder på planter eller 
fuglestemmer, vi ikke kender. 
Det nyder vi andre på holdet meget!

Efter halvanden times travetur rundt på 
”Hjertestien” kan vi sætte os ved bordene ved 
siden af parkeringspladsen og nyde en kop varm 
kaffe. 
Derfra er der den mest fantastiske udsigt over 
det fynske øhav, Lyø, Avernakø og Bjørnø. 
Det giver ro i sjælen!

Hanne Borup
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B 1152
Foto fra 1911 - Strandvejen 69, Vester Aaby

Christine og Maries Johan Nielsens bryllup 22. 
oktober 1911. Brudepar og alle gæster opstillet 
foran det nybyggede hus

Årets generalforsamling
Det kunne være rart at have en krystalkugle, 
hvor man kunne se ind i fremtiden, eller bare 
lige til Bøgebladets deadline den 14. april 2021.

Mange foreninger i området plejer at afholde 
generalforsamling i foråret, men i øjeblikket må 
vi vente til det bliver lovligt og forsvarligt. 

Vi har også måttet udsætte vores årlige 
generalforsamling, og vi forsøger nu med en ny 
dato søndag den 30. maj 2021 kl. 14.00  i 
Abildhuset Præstegårdsvej 12.

Afhængig af omstændighederne bliver det holdt 
inde eller udenfor, da vi forventer, det bliver 
lovligt at samle et større antal personer til den 
tid. 
Ellers bliver det udsat igen.

Af samme grund beder vi om tilmelding til
vaarkiv@gmail.com (mail) eller på 6139 3227 
(sms/tlf)
Foreningens medlemmer få personligt indbydelse 
14 dage før den fastsatte dato.

Som indslag efter mødet vil vores ene præst 
Alex V. Nielsen komme og underholde med et 
selvvalgt emne, efter at deltagerne har nydt 
kaffen med tilbehør. 
Alle er velkomne. 

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

Vester Aaby Sogns Folkemindesamling
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BØGEBJERG IDRÆTSFORENING

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

Bøgebladet:
Deadline Udkommer
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
Alle arrangementer er med forbehold for aflysning / ændring

med henvisning til myndighedernes CORONA anbefalinger / restriktioner

Maj

24.05.2021 kl. 14.00
Friluftsgudstjeneste

v/Nakkebølle Sanatorium

26.05.2021 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12, V Aaby

30.05.2021 kl. 14.00
Generalforsamling

V. Aaby Folkemindesamling

Juni

03.06.2021
Ansøgningsfrist

Skovgårdsfonden

03.06.2021 kl. 19-22
Aastrup Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

05.06.2021 kl. 10-12
V. Aaby Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

15.06.2021- AFLYST
Udflugt til Rømø/Sild
Pensionistforeningen

23.06.2021 kl. 17.30
Sct. Hans

Pejrup Forsamlingshus

30.06.2021 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12, V Aaby

Juli

09.07.2021
Generalforsamling

Pensionistforeningen

26.07.2021
Deadline

Bøgebladet 3/2021

August

15.08.2021 kl. 10.00
Konfirmation

Vester Aaby Kirke

22.08.2021 kl. 10.00
Konfirmation

Vester Aaby Kirke

25.08.2021 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12, V Aaby

28.08.2021
Fester Aaby

Sportspladsen ved 
Bøgebjergskolen

HVER UGE:

Mandag:

Kl. 18.00-19.30
Herrefodbold

Banerne ved Bøgebjerghallen

Tirsdag:

Kl. 14.00
Pensionistforeningen
Krolf ved Abildhuset

Kl. 16.30-17.30
Børne-/ungdomsfodbold

Banerne ved Bøgebjerghallen

Kl. 17.30
Beachvolley

Banerne bag Bøgebjergskolen

Kl. 19.30-21.00
Damefodbold

Banerne ved Bøgebjerghallen

Onsdag:

Kl. 9.30
Pensionistforeningen
Gåture fra Abildhuset

Kl. 9.30
Pensionistforeningen

Cykelture fra Strandvejen 17

Kl. 18.00-19.30
Herrefodbold

Banerne ved Bøgebjerghallen

Torsdag:

Kl. 17.30-18.30
Muskeltræning

Banen ved Bøgebjerghallen

Kl. 19.30-21.00
Damefodbold

Banerne ved Bøgebjerghallen

Søndag:

Kl. 10.00
Pensionistforeningen
Krolf ved Abildhuset

Skovgaardsfonden
ved Mary og Niels Simon Jensen

Legater uddeles til støtte for kirkeligt og kulturelt
arbejde i Vester Aaby-Aastrup Pastorat

(Vester Aaby sogn er fortrinsberettiget).
Ansøgninger sendes senest 03. juni til:

Sognepræst Torkil Jensen, Præstegårdsvej 11,
5600  Faaborg, mail: toje@km.dk


