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Nyttige navne/tlf./links

Bøgebjerg Idrætsforening
Se INFO fra Bøgebjerg IF side 39

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

Bøgebjergskolen
Konstitueret leder Hanne Rygaard
72 53 03 64 
bogebjergskolen@fmk.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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Her er et lille skriv fra næstformanden i 
Bøgebjerg IF.

Info om formandsposten
Da vi på nuværende tidspunkt ikke 
har nogen formand, er det mig 
Morten Heidtmann Pedersen, der som 
næstformand, står som formand indtil 
vi får valgt en ny. 

Ekstraordinær generalforsamling
Den Ekstraordinære Generalforsamling 
bliver den 30. september, og der håber 
vi, at vi har fundet en ny formand.

Indtil da kører vi videre med mig og 
den øvrige bestyrelse som ledelse af 
klubben.

Træningstider sæson 2021/2022
Vi har nu fået fastlagt træningstider for 
de forskellige idrætter, og vi er klar til 
at tage imod jer til en ny sæson, med 
mange gode træningstimer og kampe i 
hallen.

Tak til Rikke for din tid som formand
Jeg vi slutte med at sige mange tak til 
Rikke Sørensen for en rigtig god tid med 
hende som formand af foreningen. 

Du har gjort et rigtig godt arbejde med 
at få det hele til at fungere. 

Det har været en fornøjelse at være 
med til. 

Du har haft rigtig godt styr på arbejdet 
i bestyrelsen 

Stort TAK Rikke.

Morten Heidtmann Pedersen
Næstformand 
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Der indkaldes hermed til 
Ekstraordinær generalforsamling i Bøgebjerg IF

torsdag den 30/9 2021 kl. 19.00 i 
Bøgebjerghallen

         DAGSORDEN
1.  Valg af dirigent og referent
2.  Valg af formand for 2 år

Da det ikke lykkedes at få valgt en formand på den ordinære 
generalforsamling.

3.  Indkomne forslag
 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være     
   næstformanden i hænde senest den 9/9 2021.

4.  Eventuelt (alt kan debatteres, intet vedtages)
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Træningstider i Bøgebjerg IF
Kl. 08.00-09.00  Spinning
Kl. 10.00–11.00  Vandgymnastik (Faaborg Svømmehal)
Kl. 17.00-18.00  Jumping Fitness
Kl. 18.00-19.00  Spinning
Kl. 18.00-19.30  Fodbold Herre senior (Udendørs)
Kl. 18.30–19.30  Badminton/Motionister
Kl. 19.30-20.30  Badminton/Motionister
Kl. 20.30–22.00  Badminton U15-U19 + Seniorer

Kl. 10.00-11.30  Naturtræning
Kl. 16.30-17.30  Fodbold drenge og piger 5-10 år (Udendørs)
Kl. 18.00-20.00  Volley
Kl. 19.00-20.15  Yoga*
Kl. 19.30-21.00  Fodbold Dame senior (Udendørs)
Kl. 19.30-21.00  Håndbold

Kl. 10.00–11.00  Badminton/Motionister og seniorer
Kl. 17.00-18.00  Jumping Fitness
Kl. 18.00-19.30  Fodbold Herre senior (Udendørs)
Kl. 18.30-20.00  Fodbold Dame senior U18-23 (Udendørs)
Kl. 19.00-20.00  Badminton/Motionister
Kl. 20.00-22.00  Badminton/ U15 og op, motionister og seniorer

Kl. 10.00-11.30  Mix-Senior
Kl. 17.30-18.30  Muskeltræning/Powerline
Kl. 18.00-19.00  Spinning
Kl. 18.30-20.00  Håndbold Damer
Kl. 19.30-21.00  Fodbold Dame senior (Udendørs)
Kl. 19.30-21.00  Herregymnastik*

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

*Holdet træner i gymnastiksalen på Bøgebjergskolen

Se datoer for sæsonstart under indlæg fra de enkelte idrætsgrene.

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

Der tages forbehold for ændringer.

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG
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Vester Aaby, Aastrup og Pejrup Pensionist-
forening afholdt generalforsamling fredag den 
9. juli 2021 i Bøgebjerghallen.

Der var 80 fremmødte medlemmer, og det er vi 
rigtig glade for, så tak for det.

Alt forløb stille og roligt, hvor Holger styrede det 
hele med hård hånd til alles tilfredshed.

På valg var Ole, Gunnar og Vagner, de blev alle 
genvalgt for 2 år.
Endvidere blev fanebærere og revisorer 
genvalgt.
Som ny suppleant blev John Nielsen valgt for 2 
år.
Ellers fortsætter alt som det plejer.

Da Else Carlsen ønskede at udtræde fra 
bestyrelsen af helbredsmæssige årsager, blev 
Kristian Pedersen valgt for 1 år.

Foreningen vil gerne takke Else Carlsen for 
hendes store arbejde igennem mange år, det 
har været en fornøjelse, og hun har altid været 
behjælpelig med praktiske ting.
Så derfor tusind tak for din indsats, Else.

Husk stadig at passe på hinanden.

Bankospil i Bøgebjerghallen
I den forbindelse kan vi oplyse, at bankospillet 
er startet op igen, og vi vil rigtig gerne se nogle 
flere.

Der er plads til alle, og det er hyggeligt, og man 
kan jo være heldig at vinde.

Vi har pga. en kraftig stigning for buskørsel, 
været nødt til at stoppe med den service. 
Det beklager vi, men det er for dyrt, men vi 
håber dog, at man kan finde andre måder at 
komme frem på.

Mvh. 
Pensionistforeningen

Underholdning i Abildhuset,
Præstegårdsvej 12, Vester Aaby:

Tirsdag den 5. oktober kl. 12.30
Smørrebrød og Bankospil

Tirsdag den 19. oktober kl. 14.00
Bankospil

Tirsdag den 2. november kl. 14.00
Bankospil

Tirsdag den 16. november kl. 12.30
Smørrebrød og Bankospil

Tirsdag den 30. november
Tysklandstur

Fredag den 3. december kl. 14.00-19.30
Juleafslutning Øster Skerninge Forsamlingshus

Turen til Rømø/Sylt flyttes til juni 2022 - 
nærmere info senere.

Faste arrangementer:
Den første mandag i måneden er der sang i 
Abildhuset fra kl. 19.00 til ca. kl. 21.00
Så har I lyst til at være med, så er I meget 
velkommen

Husk der er gåture hver onsdag kl. 9.30 med 
start fra Abildhuset

Husk der er cykeltur hver onsdag med start kl. 
9.30 fra Strandvejen 17

Husk vores banko spil hver onsdag kl. 19.00 i 
Bøgebjerghallen
Husk en kop til kaffe – alle er velkommen

Der spilles krolf hver tirsdag og torsdag fra 
kl. 14.00 og søndag kl. 10.00 så længe vejret 
tillader.
Alle er velkommen

PS. Der tages forbehold for ændringer.

Vester Aaby - Pejrup - Aastrup 
Pensionistforening



 

7

START:  
torsdag d. 2. september kl. 10 - 11.30 i 
Bøgebjerghallen.

Alle m/k over 50 år - med eller uden skavanker 
– kan deltage, idet man selv afgør, hvor meget 
man vil presse sig selv, og hvor meget man kan 
klare!

PÅKLÆDNING: 
afslappet tøj som man kan bevæge sig i samt 
indendørs træningssko.

INSTRUKTØRER: 
Flemming Hougaard og Hanne Borup

TILMELDING og BETALING: 
foregår på hjemmesiden www.boegebjerg-if.dk 
under Senioridræt. 
Prisen for 8 måneders træning er 350 kr.

TRÆNINGEN: 
den første time består af opvarmning, leg og 
styrketræning, og til sidst ½ times boldspil efter 
eget valg (badminton, hockey, ringo, bowls og 
evt. bordtennis). 

Hvis man ikke mener at kunne klare at spille 
bold, kan man naturligvis stoppe efter den 
første time.

EFTER TRÆNING 
tilbydes der kaffe/te med franskbrød i cafeteriet, 
hvis man ønsker dette.
Der afregnes med Stig.

NÆRMERE OPLYSNINGER: 
Hanne Borup tlf. 23 47 11 55

Senior Mix
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Træningen foregår i svømmehallen i Faaborg, 
hvor instruktør Lone Rosenkjær vil stå for 
træningen hver mandag kl. 10-11.

Træning i vand har mange fordele, idet 
belastningen på led og knogler nedsættes 
betydeligt pga. opdriften i vandet. 

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

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

Efter 40 minutters træning vil der være mulighed 
for en rask svømmetur eller slappe af i det varme 
bassin med lidt massagebobler. Dampbad og 
sauna kan ligeledes benyttes.

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

Sæson start/slut: mandag 30/8 – 13/12-21

Pris: 520 kr.

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

Tilmelding før start: foregår på hjemmesiden 
www.boegebjerg-if.dk under Senioridræt. 
Tilmelding er vigtig, idet der max er 30 pladser 
på holdet.

Evt. henvendelse: 
Hanne Borup tlf. 23 47 11 55

Vandgymnastik 
for mænd og kvinder 50+
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NATUREN har stor betydning for vores fysiske 
og psykiske velbefindende. 
Ophold i naturen virker afstressende og styrker 
vores immunforsvar og søvnkvalitet. 
Naturen er simpelthen balsam for krop og sjæl!

MOTION har en positiv betydning for vores 
mentale sundhed – bl.a. kan regelmæssig 
motion fremme vores livskvalitet samt forbedre 
stresstolerancen. 
Det er dog vigtigt, at motionen tilpasses den 
enkelte.

FÆLLESSKAB i Bøgebjerg IF kan noget ganske 
særligt. 
Vi tilbyder ikke alene medlemmerne et 
træningstilbud, men i lige så høj grad et socialt 
fællesskab, som er så utrolig vigtigt for vores 
trivsel og velbefindende. 
Derudover kan følelsen af forpligtelse over 
for andre på et hold fremme fastholdelsen på 
holdet.

I Naturtræning går vi en tur på max 3 km, 
og undervejs vil der være indlagt forskellige 
aktiviteter, hvor der trænes balance, 
opmærksomhed, koordination, styrke og 
kondition.

Uddannede instruktører: Jan Villebro og Hanne 
Borup

PÅKLÆDNING: fornuftigt fritidstøj der passer 
til vejret og som man kan bevæge sig i.

TRÆNINGSSTART: Tirsdag den 7. september 
kl. 10-11.30

MØDESTED: P-pladsen ved Pipstorn Skov i 
Diernæs.

TILMELDING: på Bøgebjerg IF´s hjemmeside 
www.boegebjerg-if.dk under Senioridræt.

Pris: 200 kr.  (indtil jul)

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse 
til Hanne Borup tlf. 23 47 11 55

NATURTRÆNING
NATUR – MOTION – FÆLLESSKAB
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Alle interesserede har mulighed for at varme op 
til den kommende badmintonsæson med træ-
ning for alle mandag den 16. august og mandag 
den 23. august fra kl. 19.00 – 21.00.
Det koster 20 kr. pr. gang man deltager.
Har du lyst til at afprøve, om badminton er no-
get for dig, så mød endelig op de 2 mandage, 
hvor det også er muligt at låne en ketcher, hvis 
du har brug for det.

Sæsonen 2021/2022 starter mandag den 
30. august.

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

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

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

Se alle træningstider på boegebjerg-if.dk.

Vi håber på en mere almindelig sæson i 
2021/2022 og at se rigtig mange badminton-
spillere i hallen.

På badmintonudvalgets vegne
Kurt og Susanne

Badminton
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Det har været en sørgelig tid uden håndbold og 
vores dejlige samvær, men nu kan vi komme i 
gang igen.

Igen i år vil vi melde både et dame- og herre 
serie 4 hold til i turneringen. 

Træningen starter i uge 33 med første træning 
tirsdag den 17. august kl. 19:30.

Vi kommer til at træne to gange om ugen, 
tirsdage kl. 19:30-21 og torsdage kl. 18:30-
20:00

Vi glæder os vildt til at se både ”gamle” og evt. 
nye spillere.

Mette og Jannie

Håndbold
Endelig, endelig kan vi starte op igen!

V/ Stig Fabrisius



Børnehold
For drenge og piger i alderen 5-10 år.
Træning er tirsdag kl. 16.30-17.30.

Nyt Dame U18-23 hold i Bøgebjerg IF
Et nyt damehold starter op efter sommerferien, 
hvor holdet er en blanding mellem nogle piger, 
der for nogle år siden spillede sammen i en 
anden klub, samt et par nye spillere.
 
Holdet vil blive trænet af Kenneth Hansen og 
Allan Rise, som også trænede dem sammen 
tidligere.
 
Holdet kommer til at træne om onsdagen fra 
18:30 til 20 og kommer til at spille 9 mands i 
U18-23 rækken.

Begge trænere ser meget frem til at starte op i en 
lille lokal klub, som de har en stærk fornemmelse 
af, at der er et meget godt sammenhold i.

Hilsen trænerne
Kenneth Hansen og Allan Rise

Fodbold damesenior.
Rigtig godt forår for damesenior i Bøgebjerg IF. 
Holdet fik ny træner i maj, og det betyder at 
træningen er blevet flyttet og nu ligger tirsdag 
og torsdag fra 19:30-21:00 - kom og bliv en del 
af holdet!
 
Udover ny træner har vi også kunnet byde 
velkommen til flere nye spillere, som har været 
med til at styrke holdet.
 
Der har været en kæmpe udvikling på holdet 
de sidste par måneder, hvor vi har rykket os 
utroligt meget både individuelt og som et hold, 
hvor vi har fundet hinanden bedre på banen. 
 
Der er super fremmøde til træning og kamp, 
og alle har været super engageret og arbejdet 
hårdt for at vi kunne nå vores målsætning om 
en sejr, og det lykkedes. 

Vi slutter sæsonen af med 4 point, og vi får fuldt 
udbytte af forårssæsonens sidste kamp, hvor 
vi tager vores første sejr, da vi slår SFF med 
2-1 på hjemmebane foran alle vores fantastiske 
tilskuere, som altid møder op, når vi spiller på 
hjemmebane.
Tak for opbakningen.

 
Skrevet af

Tanya Ørskov Jensen

Herunder nogle af herre senior spillerne igang med at 
lave nyt fodboldskur.
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Fodbold



Herre senior
Efter en afsluttede forårssæson, som bød på en 
opstart, som var meget præget af corona og 
9-mands fodbold og en hel masse nye ansigter 
i klubben, kunne vi endelig spille normalt, da 
turneringen kom i gang i slutningen af april 
måned. 

Vi spillede en stabil sæson, hvor vi endte midt 
i tabellen. Dette har vi alle dog i sinde at gøre 
endnu bedre i den kommende sæson, hvor 
vi gerne vil med op i den lidt sjovere ende af 
tabellen og blande os. 

Vi skal forsøge at arbejde videre med de ting, 
som vores nytilkommende træner Henrik 
Mathiasen gerne vil tilføre til holdet i den nye 
sæson. 

Der var mange målscorere i denne sæson, dog 
blev Anders Folmer sæsonens topscorer.

Vi har været så heldige at få sponsoreret helt 
nye lækre spillerskure fra Tommys ”Pejrup 
”Savværk”.

Vi starter på den nye sæson med træning fra 
mandag den 2/8-2021 og spiller første kamp 
den 22/8-2021 på udebane mod Thurø BK.

Vi træner fremadrettet mandag og onsdag 
kl.18.00 til kl.19.30.

Vi håber at se endnu flere nye ansigter til 
vores klub og ikke mindst vores trofaste fans, 
som vi alle sammen skylder en kæmpe tak for 
opbakningen igennem hele sæsonen, både på 
hjemmebane men også på udebane! 
 

Skrevet af 
Rasmus Ovesen

Hjemmekampe i efteråret 2021:
Lørdag den 28. august:
Kl. 10.00 Damer U18-23 mod FC Kurant
Kl. 11.30 Dame senior mod Ringe BK
Kl. 13.30 Herre senior mod Kirkeby IF

Lørdag den 11. september:
Kl. 12.00 Damer U18-23 mod Kildemosens BK
Kl. 13.30 Dame senior mod Krarup-Espe
Kl. 15.00 Herre senior mod Korinth IF

Lørdag den 25. september:
Kl. 12.00 Damer U18-23 mod Gelsted G&IF
Kl. 13.30 Dame senior mod Skårup IF
Kl. 15.00 Herre senior mod Stenstrup IF

Torsdag den 14. oktober:
Kl. 18.30 Herre senior mod Kværndrup BK

Onsdag den 20. oktober:
Kl. 18.30 Damer U18-23 mod Skamby BK

Lørdag den 23. oktober:
Kl. 12.00 Damer U18-23 mod Odense Foxer
Kl. 13.30 Dame senior mod Hesselager
Kl. 15.00 Herre senior mod E.R.I

13
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Velkommen tilbage fra sommerferie

Vi håber at I alle har nydt sommeren og nu 
er klar til at give den fuld gas igen i hallen og 
gymnastiksalen.

Siden coronaen ramte os i marts 2020, har vi i 
hvert Bøgeblad skrevet: ”vi håber den kommende 
periode bliver så normal som muligt”. Men indtil 
nu har vi måttet indse, at det ikke er sket. 
Vi har erfaret, at retningslinjer kan ændre sig 
lynhurtigt, og restriktioner kan komme med 
meget kort varsel. 
Hvordan det bliver i dette efterår ved vi ikke, men 
vi ved, at alle, både medlemmer og instruktører, 
er villige til at gå rigtig langt for at få lov til at 
dyrke idræt – tak for det. 

I gymnastikafdelingen har vi følgende hold på 
programmet:

Spinning 
kører i hallen mandag og fredag morgen kl. 8-9 
og mandag og torsdag aften kl. 18-19 – der er 
skiftende instruktører på holdene. 
Da der kan komme ændring i tiderne, er det en 
god ide at følge med på boegebjerg-if.dk under 
cykelikonet, her vil alle hold være oprettet, og 
man skal tilmelde sig derinde.

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

OBS OBS OBS – der skal være minimum 5 
tilmeldte på dagen kl. 12.00, ellers aflyses 
holdet, så få dig gerne tilmeldt i god tid.

Alle kan være med til både spinning og jumping 
fitness. 

HUSK at du altid er mere end velkommen til at 
komme og få en gratis prøvetime, hvis du har 
lyst til at se, om det er noget for dig. Vi lover at 
tage godt imod dig   

Det eneste du skal medbringe er en vanddunk, 
et lille håndklæde og evt. indendørs idrætssko. 

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

Herregymnastik 
foregår som det plejer i skolens gymnastiksal 
torsdag kl. 19.30-21.00. 

Holdet er for alle mænd, der har lyst til motion 
og hygge. 

Ejner sørger for, at man får rørt alle muskler og 
får sved på panden, og alle deltagere på holdet 
sørger for hygge og god stemning. 

Holdet starter i september måned – følg med 
på bøgebjerg-if.dk, da vi her vil opdatere med 
startdatoen, så snart vi har den på plads, og 
holdet kører frem til påske. 

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

Yoga 
fortsætter også i denne sæson med Emma. 
Det forgår i skolens gymnastiksal hver tirsdag 
kl. 19-20.15.  
Holdet er for alle - uanset køn, alder og erfaring. 
Vi starter helt roligt op, så alle kan være med - 
også dem, der aldrig har prøvet yoga før. 
I løbet af sæsonen opbygger vi langsomt og 
sikkert styrke, men der vil også være sekvenser 
med afspænding, så der er dømt 100 % 
afstresning og støtte til en krop, der måske er 
lidt træt og øm og trænger til bevægelse og 
energi. 
Holdet starter tirsdag den 7/9 og kører 12 gange.

HUSK at tilmelding til alle holdene foregår på 
boegebjerg-if.dk under gymnastikikonet – det 
lille sjippetov.

Har du spørgsmål eller problemer med 
tilmeldingen skal du være velkommen til at 
kontakte Helle Clausen på hecl@fmk.dk eller på 
51158479 (meget gerne på SMS), så hjælper 
hun gerne.

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

Vi ses forhåbentlig til en skøn sæson 2021/2022

Mange hilsner fra 
Gymnastikudvalget

Volley starter 
indendørs træningen 

tirsdag den 1. september.

Vi træner tirsdage kl. 18-20
og

fredage kl. 17-19
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Efter mange år som udvalgsmedlem har 
Annette Biilmann valgt, at hun fremover 
vil lægge alle sine frivillige kræfter i at lave 
Bøgebladet. 
Så med hendes afgang på general-
forsamlingen tilbage i maj måned er der nu 
INGEN frivillige tilbage i sponsorudvalget. 

Den lange Corona periode har medført, at 
meget af det frivillige arbejde i Bøgebjerg IF 
har været lukket ned. 
Så de sidste snart 2 år har det 
været begrænset, hvad der er lavet i 
sponsorudvalget, i og med at Annette har 
siddet der selv.

Så selv om bestyrelsen har vidst i over et 
års tid, at Annette ville stoppe, er det endnu 
ikke lykkedes at få et nyt udvalg stablet på 
benene. 
Det er som om at der ikke rigtigt står 
så mange i kø for at melde sig under 
frivillighedens faner.
Der er på nuværende tidspunkt 2 
idrætsudøvere, som gerne vil med i et nyt 
udvalg, og så har bestyrelsen et par stykker 
i kikkerten, som vi så vil prøve at ”prikke 
lidt på skuldrene”. 
Så vores håb er, at vi fra september 
måned igen har et sponsorudvalg, der kan 
fortsætte med at holde kontakten til alle 
vores sponsorer ved lige.

Skulle du nu sidde og tænke, at du da 
gerne vil være med til at gøre en forskel 
for Bøgebjerg IF, og måske gerne vil være 
frivillig i den lokale klub, så er det nu du 
skal sende en sms til Mette Gerber på 6179 
0076 da hun fra hovedbestyrelsen er med 
til at løbe et nyt sponsorudvalg i gang. 
Jo flere vi er i udvalget, jo mindre arbejde 
er der til hvert medlem.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at sende 
en KÆMPE STOR TAK til Annette for 
hendes store arbejde de sidste mange år. 

Du har gjort en kæmpe forskel for Bøgebjerg 
IF, og det er heldigvis nemt at overtage 
stafetten efter dig, da der er styr på papirer, 
USB stik med mere.

På bestyrelsens vegne
Mette Gerber Jensen

Sponsor-udvalget i Bøgebjerg IF 
mangler nye kræfter!
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Vester Aaby Sogns Folkemindesamling

B1135
Foto fra 1918

Sanatorievej
Hundstrup å med vindmøllen i baggrunden, der 
pumpede vand fra mosen og ud i åen

STAVN 2021
I årets Stavn, der udkommer til november, er 
der herfra foreningen en artikel om Mads Peder 
Pedersen og hans arbejde med håndværket som 
møllebygger. 
At reparere eksisterende vind- og vandmøller 
over hele landet. 
De seneste år var Nationalmuseet hans 
arbejdsgiver. 
Bogen bliver leveret som sædvanligt til tidligere 
og gerne også til nye kunder senest den 1. 
december.

Generalforsamling
Foreningens generalforsamling blev afholdt den 
30. maj 2021 efter udsættelse.
Alle foreningens medlemmer pr. 31. 
december 2020 er personlig orienteret om 
sammensætningen af den nye bestyrelse. 

Kontingent
Kontingentet er uændret 25 kr. pr. person og 50 
kr. for husstanden.

Støt foreningen
Støt foreningen igen i år ved at indbetale beløbet 
til mobil-pay 2037 9531 eller Sparekassen 
Sjælland-Fyn konto 0828 8030205724.
Vi ønsker også gerne flere, der vil støtte vores 
lille forening med et medlemskab.

Der siges tak til de mange, der allerede har 
indbetalt beløbet for årets kontingent.

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
HØST 2021 

- Læs mere inde i bladet

Efterårsmøde

Højskoleeftermiddage

Flaglaug

VESTER AABY KIRKE

AASTRUP KIRKE

Gud, lær os før din vinters gru
som æblerne, der falder nu,
at slippe alt vort eget.
Din Søn var her og viste os,
at døden intet finder hos
den, som har elsket meget.

Her mellem modenhed og død
velsign os med den sidste glød
af jordens lyse sommer,
og bryd så sindets frøskal ned,
så alt i os er kærlighed
den nat, da kulden kommer
    Lars Busk Sørensen (DDS nr. 731 v.3-4)



Nedfaldsfrugt og oktobermørke haver. Det er nok ikke der, 
tankerne er, når dette kirkeblad udkommer sidst i august. 
Her skal vi først til at smage på de danske sommeræbler, og 
der er stadig et par måneder til 
”gemmeæblerne” er modne.
Alligevel er der nedfaldne 
æbler på forsiden af dette 
kirkeblad. For mig, der er 
opvokset blandt 9 tønder land 
æbletræer, er nedfaldne æbler 
langt hen ad vejen symbol på 
noget, der ikke er lykkedes. 
Meningen med æbler er ikke, 
at de skal ligge på jorden, men 
plukkes, gemmes og altså i mit 
tilfælde sælges.
Men samtidig ved jeg jo også 
af erfaring, at det ikke kunne 
undgås, at æbler faldt ned. Det 
var nemlig mit job at samle dem 
op, når ”plukkekonerne” havde 
været der. Nedfaldsæblerne 
skulle også udnyttes og blive 
til most. Det var ikke mit 
yndlingsjob – men jeg blev vist ikke spurgt!
Ved præstegården står nogle vidunderlige Filippaæbletræer 
og nogle andre sorter, hvis navne desværre er gået i 
glemmebogen.

I mellemtiden er der sket det mærkelige, at jeg nu glæder mig 
til at samle de æbler op, der ikke er blevet plukket, og som 
ikke er blevet gemt.

Det er ikke kun nostalgi. 
Det er også en hilsen fra et 
livsgrundlag, der en gang var 
mit. Og som jeg bærer med 
videre: Alle gode gaver, de 
kommer oven ned, synger vi 
i en høstsalme. Nogle af dem 
griber vi i luften. Andre må vi 
samle op fra jorden. Nogle af 
dem når vi at samle. Andre 
muligheder, ideer, tanker og 
ord bliver liggende så længe, at 
det kun er musene og fuglene, 
der får glæde af dem. Jeg kan 
i dag sagtens fortryde nogle af 
de ord, jeg sikkert har sagt, når 
jeg blev sendt ud i regnvejret 
for at samle æbler. Men jeg må 
indrømme, at jeg har fået en 
gave med, som vil følge mig.
Derfor blev æblerne også 

samlet op i fjor og kørt til most. Der var 160 kg. Og så var der 
endda alligevel rigeligt til såvel fugle som mus. For fuglen og 
den fattige skal også være mæt.

Torkil Jensen

Sensommertanker

Der er sket en del på de indre linjer siden sidste kirkeblad:
I foråret sagde vi tak og farvel til graver Lene Caspersen efter 
lang og tro tjeneste. 
Nu er der ansat en ny graver: Tommy Hansen.
I forsommeren modtog vi også en opsigelse fra kirketjener Ida 
Karottki, der har valgt at stoppe.
Vi vil præsentere den nye graver og den nye kirketjener i 
næste kirkeblad.
I menighedsrådet valgte den mangeårige formand Niels Erik 
Thing at trække sig som formand og samtidig søge orlov fra 
rådet – foreløbig frem til 1. søndag i advent. Niels Erik er et 
travlt og engageret menneske, så der er fuld forståelse for, at 
forretningen naturligvis må have første prioritet. Foreløbig en 
stor tak til Niels Erik, for indsatsen indtil nu.
Som ny formand valgtes Hans Milland, der blev valgt ind i 
rådet ved valget i 2020. Hans Milland vil være kendt i byen 
som tidligere leder af Bøgebjergskolen.
Suppleant Bent Møller sagde ja til at tage endnu en tørn – tak 
for det. På grund af sygdom i rådet har også suppleant Poul 
Stokkebo været med ved rådets møder.

Ønsket om en pilgrimsvandring er dukket op med jævne 
mellemrum siden den første blev gennemført i gedigent 
regnvejr Store Bededag 2020.
Nu håber vi på bedre vejr lørdag den 18. september, hvor 
Ulbølle kirke er målet. Den endelige rute er endnu ikke 
fastlagt, men der bliver tale om en tur på 6 – 8 kilometer.
Der bliver afgang fra Vester Aaby Kirke kl. 10.00. Husk 
fornuftigt fodtøj, påklædning til dagens vejr og en god 
madpakke med tilhørende drikkelse.

Et af de steder, hvor coronanedlukningen har betydet allermest 
for ensomhed og isolering er på landets plejehjem og dermed 
også på Ældrecenter Lysbjerg i Vester Aaby.
Lysbjergparkens Venner har vredet hænder over situationen 
gennem mere end et år, og vennernes kontaktperson til 
kirken, Bodil Pedersen, har håbet og håbet. Stor tak til Bodil 
for ihærdigheden.
Og til sidst lykkedes det. Alex Nielsen kunne holde gudstjeneste 
på Lysbjerg en af de sidste dage i juni, og efter sommerferien i 
juli har vi nu planlagt de ordinære gudstjenester en onsdag om 
måneden, hver anden gang med 
altergang. Efter gudstjenesten er 
der kaffebord og vi synger nogle 
sange fra Seniorsangbogen. 
Se tidspunkterne under guds-
tjenestelisten på bagsiden af 
kirkebladet.

Så nærmer tiden sig for de indendørs sysler, og dermed også 
opstart af strikkecafeen i V. Åby kirke.
Vi starter tirsdag den 14. september kl 10.00.
Der vil være gang i strikketøj og snakketøj og kaffetår, og alle 
er velkomne.

VI MODTAGER FORTSAT MEGET GERNE GARN, så vi kan 
producere varme strikkede huer, handsker og meget mere til 
hjemløse i Svendborg.

Nyt fra menighedsrådet Pilgrimsvandring

Andagter på Lysbjerg 

Strikkecafe

Altersættet der bruges på 
Lysbjerg



Ordet ”laug” er et meget gammelt ord. Slår man 
det op i en ordbog står der følgende:
Et laug er en sammenslutning af næringsdrivende 
(håndværkere eller handlende) inden for samme 
fag eller branche i en by, til varetagelse af 
medlemmernes faglige, økonomiske og sociale 
interesser. Laugene opstod i middelalderen og 
spillede en væsentlig rolle i samfundslivet til ind 
i 1800-tallet.
I vore moderne tider er dette laugsvæsen overtaget 
af fagforeninger og interesseorganisationer.
Men så er der heldigvis blevet plads til at ordet 
kan få nyt indhold: Et hold af frivillige, der udfører en nyttig 
funktion.
Sådan kender vi ordet her i vore sogne, hvor der ved begge 
kirker er et ”kistebærerlaug” Det er en gruppe af frivillige, der 
skiftes til at møde op og hjælpe til, når en kiste skal bæres ind 
i kirken forud for en bisættelse eller begravelse. Jeg benytter 
enhver mulighed for at sende en varm tak til disse mennesker 
– derfor også her!
Men måske kan vi skabe endnu et laug:  Et flaglaug.
Der er såvel ved Aastrup som ved Vester Aaby kirke en 

flagstang. Det er naturligt, at der flages ved 
gudstjenester og kirkelige handlinger. 
Derudover er der imidlertid vedtaget en række 
nationale flagdage. Nogle af dem følges alene af 
de berørte institutioner for eksempel militæret, 
men nogle er for alle offentlige institutioner, og 
i den forbindelse regnes kirken for en offentlig 
institution. Det er for eksempel Dronningens 
fødselsdag, det er Grundlovsdag og det er 5. 
september, der for nogle år siden blev indført som 
flagdag for Danmarks Udsendte.
Og så er der jo naturligvis kirkens egne flagdage: 

Juledag, Påskedag og så videre.
Flaget skal hejses – men det skal jo også ned igen!
Derfor vil vi gerne høre, om der ikke er nogle frivillige, der 
kunne danne et ”flaglaug,” hvor medlemmer på skift står for 
at nedtage flaget efter graverens og kirketjenerens almindelige 
arbejdstid. Måske kunne det også betyde, at flaget kunne 
blive længere oppe efter kirkelige handlinger. 
Eventuelle interesserede er meget velkomne til at henvende 
sig i præstegården eller til menighedsrådet.

Den 15. og 22. august blev de 9 ovenstående unge mennesker 
konfirmeret i Vester Aaby kirke efter det mærkeligste 
konfirmandforløb, jeg nogen sinde har oplevet. Alex og jeg 
nåede knapt at lære dem at kende på grund af nedlukninger, 
udsættelser og så videre.
Derfor håber vi inderligt, at vi nu kan tage fat på et ganske 
almindeligt konfirmandforløb efter efterårsferien.
I hvert fald inviteres der til konfirmandindskrivning i 
præstegården onsdag den 15. september fra kl. 17, hvor vi 
omkring en omgang pizza vil snakke om det praktiske, og der 
vil blive mulighed for at stille spørgsmål. Er man forhindret i 
at komme den dag, giver man naturligvis blot besked om, at 
der er en i familien, der skal konfirmeres i 2022.

Konfirmationsdatoerne i 2022 er i øvrigt: 
Søndag den 24. april i Vester Aaby og søndag den 1. maj i 
Aastrup. Begge dage kl. 10.00.

Jeg tør næsten ikke skrive det, 
men vi skal til Aarhus i 2022. 
Denne gamle domkirke- og 
universitetsby vil være temaet ved 
vinterens højskoleeftermiddage i 
præstegården, og der er nok at tage 
fat på. Men først og fremmest håber 
jeg, at der er mange, der lige som 
jeg, vil glæde sig til samværet i den 
konfirmandstue, hvor der har været 
stille alt for længe.
Vi lægger for med indlednings-
foredraget onsdag den 24. no-
vember og julemødet bliver onsdag 
den 8. december. Begge dage 
begynder vi kl. 14.30, men dørene 
åbnes en time før.
Husk brød og kop, så er der lavet kaffe og the.
Og husk: Højskole er for alle.

Årets konfirmationer fordeler sig på to augustsøndage:

Søndag den 15. august kl. 10.00 
konfirmeres i Vester Aaby Kirke:

Silje Elisabeth Carlsen, Svelmøparken 36
William de Claville Wang Hansen, Faurshøjvej 7
Tobias Jansen, Frederiksbergvej 25, Pejrup
Marie Langeskov Juul Jørgensen, Stentevej 6
Natascha Østergaard Nielsen, Sundbjergvej 14, Diernæs
Emilie Høirup Steffensen, Toftevej 29

Søndag den 22. august kl. 10.00 
konfirmeres i Vester Aaby Kirke:

Anton Kjær Elmbo, Skadegårdsparken 12
Viktor Egholm Grøndal, Svelmøgaardsvej 7
Simon Rasmussen, Toftevej 28

Alle pr. 5600  Faaborg

Konfirmandindskrivning

Konfirmationer

Onsdag den 27. oktober kl. 19.00 
– (bemærk tidspunkt – det har før 
været 19.30)
Aftenens foredragsholder er tidl. 
forstander for Ollerup Gymna-
stikhøjskole Uffe Strandby.
Han holder foredraget ”Højskole-
sangbogen – en unik bog” og siger 
om foredraget:
Højskolesangbogen rummer en 
sang til enhver højtid, enhver 

lejlighed og enhver begivenhed. Den er en af Danmarks mest 
solgte bøger og er en kilde til inspiration og glæde for alle.

Efterårsmøde
i Aastrup Forsamlingshus

Højskoleeftermiddage

Flaglaug? 



   Vester Aaby Aastrup

Søndag den 8. august   10. s.e. Trin Ingen 14.00 Jesper Svärd

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 Ole Buhl Nielsen 

Søndag den 5. september  14. s.e. Trin    14.00 Therese Kudajewski Ingen

Søndag den 12. september  15. s.e. Trin 10.15 vikar   9.00 vikar

Lørdag den  18. september                   Pilgrimsvandring

Søndag den 19. september  16. s.e. Trin   9.00  10.15 

Søndag den 26. september  17. s.e. Trin 14.00 Høst 10.15 Høst

Søndag den 3. oktober      18. s.e. Trin  10.15 Ingen

Søndag den 10. oktober      19. s.e. Trin   9.00 AVN 10.15 AVN

Søndag den 17. oktober      20. s.e. Trin 10.15 AVN   9.00 AVN

Søndag den 24. oktober      21. s.e. Trin    9.00 AVN 10.15 AVN

Søndag den 31. oktober      22. s.e. Trin 10.15   9.00

Søndag den 7. november  Allehelgen 17.00 Andagt 15.00 Andagt

Søndag den 14. november   24. s.e. Trin   9.00 AVN 10.15 AVN

Søndag den 21. november   Sidste s. i kirkeåret 10.15   9.00

Søndag den 28. november   1. s. i advent 14.00 AVN 10.15 AVN

Kirketider høst 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

Ferier og fridage:
Sognepræst Alex V. Nielsen har orlov frem til 1. oktober.
Sognepræst Torkil Jensen har ferie 2.-9. august og 28. 
august til 6. september samt 18.-25.oktober. 
Der henvises på telefon, mail og hjemmeside til den 
præst, der passer embedet imens.

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

Der kan forekomme ændringer i, hvem der har de enkelte gudstjenester.

Menighedsrådsformand: Hans Milland,Tlf. 21 91 53 05. Mail: hansmilland@live.dk 
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: Tlf 20 20 17 33. Mail: kirketjenervesteraabyaastrup@gmail.com 
Graver: Tommy Hansen. Præstegårdsvej 9, Vester Aaby. Tlf. 51 16 92 66. Mail: grvaaby@gmail.com
Kirkepersonalet har fri mandag. 

Gudstjenester i Lysbjergparken:
En gang om måneden indbydes der en onsdag eftermiddag 
kl. 14.30 til gudstjeneste i Lysbjergparken. Gudstjenesten 
holdes for plejecentrets beboere og naboer, men er 
naturligvis en åben gudstjeneste. Hver anden måned er 
der altergang. Når vi har drukket kaffe, synger vi en halv 
times tid efter ”Seniorsangbogen”.
25. august (altergang)
22. september
13. oktober (altergang)
17. november
22. december (altergang)

For udefra kommende 
deltagere koster kaffe-
bordet kr. 30,00
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Vi har nydt det gode, dejlige, varme vejr 
sammen med dagplejebørnene - både i vores 
haver og ved stranden.

Vi er så småt ved at komme i gang med legestuen 
igen, og det er dejligt, at vi igen kan mødes.

Efter sommerferien begynder vi på heldags-
legestue, det er i børnehaven, hvor vi også var 
inden Corona-tiden

Hilsen
Helle, Lene og Jette

Dagplejen
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En hilsen fra Bøgebjerg Børnehus

Vores store fortælleprojekt er nu slut, og det har 
været en fantastisk oplevelse for både børn og 
voksne. 
Børnene har udviklet sig sprogligt, og deres lege 
har fået nyt indhold. 
Mange børn har fået mere mod på at stå frem 
og fortælle foran andre, og de voksne er mere 
løsslupne i samværet med børnene. 

Jeg vil gerne takke Kulturregion Fyn for deres 
gavmilde donation, som gjorde det muligt for 
os at opleve og skabe noget helt særligt i vores 
børnehave, og også takke Esther Rützou og Aske 
Ebbesen for deres engagement, opfindsomhed 
og aldrig svigtende omhu for at få alle børn med 
i fortællingerne.

I juni vendte dagplejen tilbage til legestuen hver 
anden fredag i børnehaven, efter over et års 
fravær på grund af Corona. 

Det er dejligt at have de små og deres dagplejere 
i huset igen, og børnehavebørnene står ved 
stakittet ind til dagplejens legeplads og kigger på 
de små og hilser på deres tidligere dagplejemor. 
Der skabes og bevares bånd, som er vigtige for 
den røde tråd i børnenes liv og for børnehavens 
samarbejde med dagplejen.

Forældregruppen har stemt for, at vi skal have 
madordning i børnehaven, og det starter den 1. 
august. 
Vi ser frem til at skabe mere samhørighed 
omkring måltiderne, og der vil blive serveret 
enten rugbrød eller varm mad til middag samt 
et eftermiddagsmåltid.

Vores afdeling i Korinth har været lukket siden 
nytår, fordi vi deler lokaler med Heldagsskolen, 
hvilket ikke har været hensigtsmæssigt under 
Corona-nedlukningen. 
Men vi glæder os til at genåbne vores afdeling 
i Korinth den 9. august, hvor både morgen-
SFO og børnehave igen tager lokalerne på 
Heldagsskolen i brug. 

Sommerhilsner fra
Mathilde Agger

Bøgebjerg Børnehus
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Sommer
Så er det sommerferietid igen. 
Sidste skoledag blev afsluttet på bedste vis, og 
alle elever og personaler går meget snart på en 
velfortjent ferie.
Det har været et meget usædvanligt skoleår, 
hvor coronaen fuldstændig har sat dagsordenen 
for skolens virke. 
I vinter havde vi en lærer, der blev smittet med 
covid-19, og det påvirkede os alle utrolig meget. 
Men den sidste halvanden måned har alle elever 
været tilbage på skolen, og der er næsten ingen 
restriktioner tilbage, så det er helt fantastisk. 
Vores ombygning er nu også blevet færdig, og 
det eneste vi mangler nu på skolen er at få lavet 
udluftning i vores håndværk og design lokale, så 
har næsten hele skolen fået en flot opgradering. 
I kan alle glæde jer til efter sommerferien, 
at komme ind på skolen og se alle de nye 
spændende forandringer.

Elever
Vi har fået en del nye elever i de sidste par 
måneder. 
3 nye piger i henholdsvis kommende 6. klasse, 
4. klasse og 2. klasse er kommet eller starter 
efter sommerferien. 
Vores meget lille 6. årgang med kun 5 elever er 
gået ud i år, og vi får i stedet for 15 elever, der 
starter i vores børnehaveklasse, så vores elevtal 
efter ferien ligger på 92-93, så det er vi godt 
tilfredse med. 
Vi kan også se, at året efter er der flere elever 
der starter, end der går ud af skolen, så det ser 
rigtig positivt ud. 

Sidste skoledag
Det sidste arrangement i år på skolen var vores 
sidste skoledag fredag 25. juni fra kl. 8-13. 
Her er det traditionen tro 6. klassernes dag, og 
de havde lavet et fint program for alle. 
Alle klasser startede med at spise morgenmad i 
klasserne, og derefter gik vi i skolegården, hvor 
der blev delt forskellige priser ud, og de mange 
kåringer af fx. sødeste børn og bedste lærere 
var sjove og fantasifulde! 
Derefter var der rundboldturnering på 
sportspladsen, hvor holdene blev fordelt på 
tværs af klasserne. Det fungerede super fint, og 
vi sluttede med en tale for 6. klasserne.

Til sidst sang vi ”Feriesangen”, alle gik derefter 
i klasserne, fik ryddet det sidste op og ønskede 
hinanden god ferie. 
   

Leder stopper
Jeg har besluttet, at stoppe som skoleleder på 
Bøgebjergskolen. 
Det har været en rigtig hård periode under 
Corona, hvor jeg har arbejdet meget for at 
få skolen tilpasset til de hele tiden skiftende 
restriktioner. 
Det har været hårdt for mig, og derfor har jeg 
taget en beslutning om at stoppe pr. 1. august. 
Der vil blive konstitueret en ny skoleleder der 
starter 1. august, og som vil være på skolen 
indtil der findes en mere permanent ordning.
Jeg vil gerne sige tak til alle jer forældre og folk 
i lokalområdet for jeres støtte og opbakning til 
skolen.
Jeg vil altid ønske alt det bedste for vores lille 
fine skole i Vester Aaby

Afslutning
Med dette vil jeg slutte og ønske jer alle sammen 
en rigtig god sommerferie og håber at I får hvilet 
ud, så I er friske til et nyt skoleår, som starter 
mandag 9. august kl. 8 – 13. 
Her er I forældre naturligvis meget velkomne til 
at følge jeres barn i skole den dag og eventuelt 
være med i hele eller dele af dagen. 
Endeligt program kommer i starten af august.

God sammerferie til alle
Jes Fechtenburg

Nyt fra Bøgebjergskolen
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Så er vi klar! 

Alt er booket og klarlagt. 

Vi er så klar til at tage imod Jer og feste 
hele dagen. 

Vi håber på at se mange gæster, og at I 
vil støtte op om denne dejlige dag. 
Det har været dejligt at kunne planlægge 
denne dag og have et lys i tunnelen i 
denne mørke corona tid. 

Nu skal der krammes, festes, synges højt 
og drikkes kolde drinks og fadbamser.

”Fester Aaby”
2021

Vi ses lørdag
 den 28. august



27



Udlejninger
Danmark er åbnet op igen, og vi kan mærke 
på henvendelser vedrørende leje af vores fine 
forsamlingshus, at der igen kommer gang i 
festerne. 
Det er positivt, idet vores forening er afhængig 
af indtægterne fra udlejninger. 
Uden dem, har vi ikke landsbyens samlingssted.
Pejrup ligger her heldigvis stadig, og vi glæder 
os over genåbningen af landet.

Sankt Hans
Den 23. juni afholdt vi Sankt Hans i Pejrup. 
Der var god tilslutning til spisningen og endnu 
større tilslutning omkring Sankt Hans bålet, her 
blev talt mindst 70 deltagere. 
En familie i landsbyen havde lavet en flot heks, 
og Anders Lindrup Madsen holdt en rigtig flot 
tale med indhold til eftertanke, og der blev 
sunget midsommervise mm. 
En skøn aften!

    Billederne er fra årets Sankt Hans
    arrangement

Generalforsamling
Pga. Covid-19 afholdes vores årlige 
generalforsamling først fredag d. 10. september 
2021. 
Generalforsamlingen starter kl. 17.00 og der 
vil traditionen tro også være spisning med  
festmiddag kl. 19.15. 

Er du medlem af landsbyforeningen, er middagen 
helt gratis. 
Er du ikke medlem koster middagen 150,- kr. 

Kontingentbetaling og tilmelding til general-
forsamling skal klares senest den 6. september. 
Kontakt Annette Hansen på tlf. 21 39 50 53 eller 
på mail pejrupforsamlingshus@gmail.com

Invitation til generalforsamling vil komme i 
postkassen til medlemmer og i landsbyen m. 
omegn. 

Vi glæder os til en god aften sammen!
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Pejrup Landsbyforening og 
Forsamlingshus
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Pejrup Landsbyjulemarked 2021

Vi afholder igen i år:

Pejrup Landsbyjulemarked 2021
Det bliver søndag den 28. november 2021. 
Hvis du vil have en stand, så er det gratis, hvis 
du er medlem af landsbyforeningen eller bor i og 
omkring Pejrup. 

Det bliver det hyggeligste julemarked med 
mange forskellige boder i bedste jule-stil!
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 herom. så er vi 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

Bliv medlem!
Er du bosiddende i Pejrup eller omegn, er det 
en rigtig god idé at blive medlem af vores 
landsbyforening:

Hvad koster det?
365- kr. pr husstand om året - én krone om dagen 
inkl. gratis festmiddag ved generalforsamlingen.
Tilflyttere får gratis medlemsskab indtil nytår 
samme år

Hvordan bliver jeg medlem?
DET er nemt:
• Mobile Pay til 65643 angiv “kontingent” + 

“navn” + “adresse” 
• Bankoverførsel på konto 2021-0124163870 

Nordea, angiv navn og adresse
• Kontant i kuvert til kasserer Annette Hansen, 

Frederiksbergvej 27, Pejrup, 5600 Fåborg, 
angiv navn og adresse.

Hvorfor?
• Du er med til at støtte sammenholdet i 

Pejrup og omegn
• Du er med til at støtte huset, som samler 

beboere i byen
• Du får medlemsrabat, hvis du skal leje huset
• Du støtter bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen 

arbejder for:
1. Pejrup Forsamlingshus’ drift og 

vedligeholdelse.
2. Arrangementer i huset og i landsbyen, som 

skaber sammenhold.
3. Engagement i Bøgebjerg Lokalråd.
4. Samarbejde med ejendomsmæglere ift. 

infomateriale om vores egn.
5. Søgning af fonde og midler til husets og 

landsbyens vel.
6. Samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune, 

Fynsland og andre instanser omkring vores 
landsby og egn.



Sct. Hanspladsen ved Svendborgvej.
Da det er et stort arbejde og svært at holde 
pladsen ren for uønsket bevoksning, ansøgte 
lokalrådet i foråret Landdistriktspuljen om 
midler til at indkøbe og få lavet flisebelægning på 
pladsen med bænke og inde i madpakkehytten. 

Vi fik bevilget pengene, og arbejdet forventes at 
være færdigt eller snarest bliver det, når dette 
blad udkommer.

I bevillingen ønsker kommunen også, at vi 
flisebelægger stien fra pladsen ud til cykel/
gangstien for at sikre god tilgængelighed. 
Vi må se, om vi kan få den del med. 
Ellers må det komme særskilt senere. 

Sct. Hansaften.
Sct. Hans aften forløb ikke helt efter planen. 

For det første væltede bålet, og det høje slanke 
bål blev til et lille bål. 
Det laver vi om til næste år. 
Det er dog begrænset, hvor stort et bål vi kan 
lave inde midt i byen.

Billedet herunder er fra årets Sct. Hans arrangement

For det andet skal vi have en båltaler og en 
forsanger, der med en mikrofon kan holde styr 
på tropperne. 

Vi vil også gerne have nogle flere hjælpere til 
at afvikle aftenen, så både børn og voksne får 
noget mere ud af det. 
Det er vigtigt, at især børn ser frem til 
arrangementet, så de har gode minder med fra 
lokalsamfundet. 

Den nye affaldsplan.
Kommunens ønske om at ændre affaldsordningen 
til 4 sorteringer indebærer, at FVV ophører med 
at hente blandet affald ved husene. 
Planen har været i høring, og Lokalrådet har 
afgivet høringssvar. 

Indførelsen af den nye ordning kan vi ikke gøre 
så meget ved, men vi har argumenteret for, at 
miniaffaldsøen på Præstegårdsvej og affaldsøen 
ved P pladsen ved Nab bibeholdes. 

Vi har også sat spørgsmålstegn ved, hvad der 
skal ske med affaldsbeholderne ved rastepladser, 
sheltere og diverse andre steder.
 
Haveaffaldscontaineren har været nævnt på 
Face Book. 
Uanset at den ikke har været i spil i forbindelse 
med affaldsplanen, har lokalrådet referater fra 
udvalgsmøder og mailkorrespondance, hvor det 
bekræftes, at ordningen er permanent, indtil 
der politisk vedtages noget andet. 
HUSK! Der må kun komme haveaffald i 
containeren! 
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Sundhedshus
Lokalrådet modtog en henvendelse fra læge 
Ines Milling, som spurgte om vi havde kendskab 
til større lokaler, da hun er i pladsnød. 

Lokalrådet har i samarbejde med Ines Milling 
forsøgt at oprette et sundhedshus i Vester Åby. 

Ines har fået mange henvendelser fra både 
Vester Skerninge og Fåborg fra patienter, som 
ønsker at skifte til Vester Åby. 

Første del af planen lykkedes ikke. 
Derfor har lokalrådet rettet henvendelse til 
Sundheds og Omsorgsudvalget i FMK ved 
formand Herdis Hanghøj, om en nybygning 
med to lægeklinikker og hvad der hører til ved 
Ældrecenteret. 
Sagen er bekræftet modtaget og viderebragt 
direktør Siggi Christoffersen og til Regionen. 
Regionen er ansvarlig for lægedækning og 
formand for Det Nære Sundhedsvæsen i 
regionen Bo Libergren er også sat på sagen. 
Vi venter spændt på udfaldet.

Dyrlægegrunden.
Som alle kan se, er der ikke meget aktivitet på 
”Dyrlægegrunden” ved siden af Pizzeria.

Lokalrådet har haft rettet adskillige henvendelser 
til ejerne, og vi vil forsat gøre det, så vi kan få 
fjernet den invasive Japanske pileurt og andet 
uønsket vækst.
  
Ejerne har givet lokalrådet tilladelse til at 
meddele, at grunden er til salg, og vi har 
telefonnummer, så man kan kontakte dem med 
et bud. 

Det var ønskeligt, at der blev bygget på grunden, 
så vi kan få fjernet det grimme hul og lukket 
husrækken.

På vegne Lokalrådet
Connie Hede og Halldor Sørensen

Flag Allé
Et smukt  og dejligt syn 
i vores lokalsamfund!

         SKAL DET VÆRE FESTLIGT?

Flagalleen kan blive rejst efter dit ønske på 
3 måder:
- En standardflagning: 38 flag gennem byen 
350.00 kr.
- Udvidet flagning: 38 flag gennem byen 
plus 10 flag om til hallen 400,00 kr.
- Miniflagning: 10 flag på Bøgebjergvej til 
hallen.150,00 kr.

Da det er frivillige, der indkaldes, skal 
bestillingsfristen på 7 dage overholdes. 
Ellers bliver der lagt et gebyr på 50,00 kr. 
oven i betalingen. 

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

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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Vi har indgået en sponsoraftale med OK, 
så du kan støtte Bøgebjerg IF, hver gang 
du tanker. Og vigtigst af alt, det koster 
dig ikke ekstra at støtte vores forening – 
OK betaler hele beløbet.

Du støtter vores forening med 5 øre/liter 
– uanset om du bestiller et OK Benzinkort 
eller betaler med OK-appen. Når nye 
kunder har tanket 500 liter indenfor et 
år, får vores forening en ekstra bonus på 
200 kr.  

Bestil et OK Benzinkort på www.ok.dk/
lokalsporten. Hvis du vælger at tanke 
med OK-appen, så finder du den i App 
Store eller Google Play.

Har du allerede et OK Benzinkort? Så ring 
til OK på 70 10 20 33 og fortæl dem, at 
du gerne vil støtte Bøgebjerg IF nu. Og 
så sørger de for at ændre det.

Ekstra støtte til din klub med OK 
Mobil og OK El
Har du et OK Benzinkort kan du fordoble 
støtten til vores forening. Vælg en af OK’s 
Mobil-pakker, så støtter du vores forening 
med ekstra 5 øre pr. liter, du tanker. Du 
kan se alle OK’s mobilpakker på www.
ok.dk/mobil

Du kan også fordoble støtten, hvis du 
vælger at få el fra OK. Så støtter du med 
5 øre ekstra pr. liter, hver gang du tanker. 
Det er nemt og hurtigt at skifte elselskab. 
Bare ring til OK på 70 10 22 33, så sørger 
de for det hele.

Vil du vide mere? 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at 
kontakte Annette Biilmann på 20124667 
eller albiilmann@gmail.com. 

Lysbjergparkens Venner
Nu har vi fået lov til at komme 
ind på Lysbjergparken igen. 

Så der er kommet gang i 
aktiviteterne - stolegymnastik 
om mandagen og torsdag med 
aktiviteter.

Vi har fået lagt et program for 
de næste 4 måneder, hvor der 
er sang og musik—banko
og meget andet på programmet.

Vi glæder os til at se jer alle igen

Lysbjergparkens venner 

Støt Bøgebjerg IF, 
hver gang du tanker
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Bierfest 2022
Selvom mange af os nok sidder 
her i august og tænker, at der 
er lang tid til påsken 2022.  

Så er vi i arbejdsgruppen bag 
BIERFESTEN allerede begyndt 
at tænke over, hvordan vi får 
lavet den allerbedste BIERFEST 
”nogensinde” for jer.

Vi glæder os meget til påsken 
2022, hvor vi forhåbentlig må 
feste med mange af jer.

Datoen ligger fast som den plejer! 

Det er jo ganske som det plejer 
- SKÆRTORSDAG vi holder 
BIERFEST. 

Næste år er det torsdag d. 14. 
april 2022. 

Så inden vi får set os om, så skal 
vi i gang med billetsalget igen. 

Så hold øje med Bøgebladet til 
november, hvor der vil være flere 
detaljer klar til jer!

Men sæt allerede nu et stort og 
flot KRYDS i kalender for 2022 ved 

TORSDAG den 14/4-2022

Hilsen arbejdsgruppen bag 
BIERFESTEN i Vester Aaby
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Så er vi allerede halvvejs gennem 2021, og 
hvilken start på året!
Det første halve år har budt på mange nye 
ansigter i den lille butik. 
Vi byder denne gang velkommen til nogle nye 
friske ungarbejdere, Mergim, Celine, Lauge og 
Ida. 
Derudover skal vi også sige velkommen til vores 
nye lukkeansvarlige Rasmus og Samuel. 

Vi har også måttet sige farvel til en del 
lukkeansvarlige, da de skal ud på nye eventyr. 
Vi ønsker Oskar, Maria og Maja held og lykke i 
fremtiden og tak for deres indsats. 

                                            Simon Banke

I fremtiden vil vi komme til at se en del mere 
til Simon, da han kommer til at have sabbatår i 
butikken, og samtidig vil vi komme til at se en 
del mindre til Nicklas, da han skal til Odense og 
studere, og han vil derfor kun være der i nogle 
få weekender.  

Som tidligere nævnt er jeg nu færdigudlært som 
salgsassistent, og indtil min fremtid er klarlagt, 
bliver jeg i butikken. 
Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at sige en 
stort tak for alle de hilsner og lykønskninger jeg 
har fået i forbindelse med min eksamen. 

Jeg skulle derudover hilse mange gange fra Heidi 
og sige, at de har det rigtig godt alle sammen.

På billedet herover er det Olivia og Trine

Hvis I har nogle forslag til forbedringer i butikken 
og/eller ønsker til nye varer, så tag endelig fat i 
enten bestyrelsen eller os fra butikken, så skal 
vi gøre hvad vi kan, for at imødekomme det. 

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 gøre. 
Husk også at drage fordele af vores Coop Prime. 
I kan læse mere om den her 
https://kampagner.coop.dk/primekonto/

Til jer som er medlem, men endnu ikke har 
hentet appen, der kan jeg ikke sige andet end 
gøre det. 
Der er så mange lækre personlige tilbud, app 
kup, mm. som mange af dem som ikke er 
medlem ikke har glæden ved. 
I kan læse mere om appen og hvordan I henter 
appen her: 
https://www.coopmedlem.dk/app/
Har du problemer med at få den installeret 
ordentligt eller få en guide til hvordan man 
bruger den, så tag fat i enten Lars eller jeg, så 
vil vi meget gerne hjælpe jer.

Vi håber I alle har haft en god sommer.
Husk at bruge brugsen i dag, hvis I vil have den 
i morgen. 

Vi ses i din, min og vores Brugs

Trine Louise Christoffersen
Salgsassistent 

Dagli’ Brugsen Vester Åby
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Nyt fra Aastrup Forsamlingshus.

Nu håber vi snart, at Corona epidemien er 
overstået, så vi kan komme i gang igen i 
Forsamlingshuset med vores Fællesspisninger 
og Banko spil.

Generalforsamling
Forsamlingshuset har mandag den 5. juli 
2021 afholdt Generalforsamling.

Her deltog 22 personer inkl. bestyrelsen - 
vi havde nok forventet, at der ville komme 
nogle flere for at høre, hvordan det er gået 
med huset, men så lang tid det står der, er 
der nok ingen fare. 
I er ellers altid rigtig hjertelig velkommen. 
Det var ellers ganske få, når vi tænker på, at 
der er 110 medlemmer.

Heldigvis gik Generalforsamlingen som den 
skulle. Der blev lidt nyvalg til bestyrelsen, da 
Jonna Juel ikke ønskede genvalg, og i stedet 
blev Erling Jørgensen valgt. 
Som ny revisor blev Ib Lindekilde valgt, da 
Flemming Nielsen ikke ønskede at fortsætte, 
og som revisor suppleant blev Elise 
Søndermark valgt. 
Ellers var der genvalg over hele linjen. 
Velkommen til alle som tager en tørn på ny 
eller igen.

Tak til afgåede bestyrelsesmedlemmer
Hermed skal der lyde en stor TAK til Jonna 
Juel for det kæmpe arbejde, hun har ydet for 
forsamlingshuset og bestyrelsen, mens hun 
har været med. 
Altid frisk og aldrig nogle sure miner. 
Også stor TAK til Flemming Nielsen for hans 
arbejde - først i bestyrelsen, og derefter som 
revisor. 
Var der noget som sad løst, blev det skruet 
fast, og var der ukrudt mellem fliserne, blev 
det revet op. 
Mange tak til jer begge to.

Den lille sal
Bestyrelsen har ikke ligget i dvale under 
pandemien. 
Den lille sal er blevet færdigrenoveret med 
slebet og lakeret gulv, nyt loft, nymalet og 
nye gardiner. 
Pengene er kommet dels fra Forsamlingshus-
puljen, egen opsparing og en ukendt donation.

Desuden har vi søgt hjælpepakker i sam-
arbejde med et revisorfirma i Odense og har 
fået en slat penge, og fra Kommunen har 
man delt Forsamlingshuspuljen ud til alle 
forsamlingshuse i kommunen i stedet for til 
reparation, så pengene blev brugt til driften 
af husene, ellers havde det ikke gået med 
økonomien. 
Der er gået rigtig megen fritid til at finde ud 
af, hvordan man gjorde, og hvor man søgte.

Så er vi også så heldige, at næsten alle har 
betalt deres kontingent til forsamlingshuset - 
på nær 4 - så hvis du er én af dem, så skynd 
dig og få det gjort!

Det er også begyndt at gå fremad med 
udlejningerne igen. Vi håber ikke, at der skal 
flyttes så mange fester, som der er blevet 
gjort det sidste år. 
Det er både træls for dem som skal feste og 
for huset.

Forsamlingshuset regner med, at vi følger 
programmet fra september med bankospil 
den 6. september kl. 19.00 og fællesspisning 
fredag den 17. september kl. 18.30. 
Til fællesspisningen serveres Glaseret skinke 
med flødekartofler og grønsager og derefter 
The eller kaffe.

Mød op og støt huset, støt sognets 
samlingssted, mød nu op og vær med til at 
støtte husets økonomi, det betyder rigtigt 
meget for hele lokalsamfundet.

VI SES I FORSAMLINGSHUSET
På Bestyrelsens vegne

Tonny Sørensen

Aastrup Forsamlingshus
Ønsker du at leje lokaler til dit 

arrangement
Kontakt Tonny Sørensen

tlf. 40 11 43 31

Aastrup Forsamlingshus
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En lille sommerhilsen fra V. Aaby, Aastrup og 
Pejrup Hjertestarterforening.

Vi håber alle er kommet godt igennem Corona 
Pandemien, forhåbentlig vaccineret, de som 
ønsker det; således at vi kan få en normal 
hverdag igen.

Vi har i bestyrelsen kørt på kedeligt vågeblus, 
men er nu klar til at tage fat igen. 

Vi starter med at afholde, den noget forsinkede 
Generalforsamling. 
Morten Laursen fra Aastrup har længe ønsket at 
stoppe, men har måttet fortsætte indtil nyvalg 
på Generalforsamling. Og stor tak for indsatsen, 
Morten.
Vi skal således bruge et nyt bestyrelsesmedlem 
fra Aastrup – så kom frit frem..
Indsatsen er overkommelig; og samarbejdet 
hyggeligt.

Husk at forny dit medlemskab 
150 kr. pr par
100 kr. enlige.       
Mobilepay: 196262 eller 
kontakt kasserer Pia Kristensen tlf 24271851
Konto nr.: 0828-0003330001 bedes I påføre 
navne + medlemsnummer.  

Med venlig Hilsen 
Bestyrelsen

Vester Aaby, Aastrup og Pejrup 
Hjertestarterforening afholder 

  
Ordinær 

generalforsamling

Tirsdag den 14. september 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 
og stiles til: 
Merete Hjorth Pedersen på mail: 
1pedersen@mail.tele.dk

Dagsorden til Ordinær generalforsamling 
14.september 2021:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning om foreningens 
    virksomhed i det forløbne år 
4. Fremtidsvisioner. 
5. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år
6. Budget for det kommende år
7. Behandling af indkomne forslag
     Ingen indkomne forslag
8. Fastsættelse af kontingent for det kommende 
    år
9. Valg af bestyrelse og suppleanter
     På valg Morten Laursen, Aastrup som ikke 
     ønsker genvalg.
     Pia Kristensen, som ønsker genvalg
10. Valg af revisor og suppleant
11. Eventuelt

På bestyrelsens vegne 
Alice Pedersen 

sekretær
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Bøgebjerg Messen
Søndag den 6. marts 2022 kl. 10.00 - 15.30

Så er det tid for
Erhvervsdrivende - Foreninger - Behandlere - Kunstnere
       til at tilmelde sig til Bøgebjergmessen
Messen er i 2022 udvidet til 50 standpladser, der tages ind efter ”Først til mølle”

Man skaber sit eget miljø.
Standene vil være opdelt med 

”spanske vægge”

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

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

Er du interesseret i en standplads på 
Bøgebjergmessen 2022

kan det oplyses, at flere standpladser 
er booket, da flere udstillere som hav-
de tilmeldt sig til den Corona-aflyste 
Bøgebjergmesse i 2020 har ønsket 
at overføre deres tilmelding til Bøge-
bjergmessen i 2022, så vent ikke for 
længe med at sende din tilmelding.

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

Planen er også for Bøgebjergmessen 
2022, at der skal være en eller anden 
form for underholdning, dette er dog 
endnu ikke fastlagt.

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

Vi glæder os til at se Jer på
Bøgebjergmessen 

Søndag den 6. marts 2022

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

Har du spørgsmål, kontakt da
Lars Bo Biilmann på mobil 5214 4867
Tilmelding til Lars Bo Biilmann på 
mail: albiilmann@gmail.com
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Aastrup Folkemindesamling

B256 Nabgyden 54

Corona-nedlukningen har forsinket os en del, 
men de sidste par måneder har vi haft godt 
gang i arkivarbejdet.

Vi modtager til stadighed mange arkivalier og 
billeder, hvilket vi er meget taknemlige for.

I øjeblikket er der en masse billeder som 
skal scannes og redigeres for senere at blive 
registreret og lagt ind på arkiv.dk.
Gamle dokumenter er ved at blive registreret og 
arkiveret. Det er en noget udfordrende opgave 
at læse den gamle gotiske skrift.

Jo, vi mangler ikke arbejde, snarere arbejdskraft, 
så hvis nogen har lyst til et spændende arbejde, 
mød gerne op.
Man behøver ikke lokalkendskab for at deltage 
i arbejdet.

Historisk tur for medlemmer afvikles 
søndag den 5. september kl. 13.30
Mødested: Nabgyden 49, hvor Jørgen Clausen 
venligst har stillet sin mark til rådighed for 
parkering.
Turen omhandler det yderste af Nab fra 
Tværvejen og ned.
Turguide: Finn Christoffersen.
Foreningen byder efterfølgende på en øl eller 
vand.

Efter nærmere overvejelse aflyses årets 
generalforsamling, da den kommer for tæt på 
afviklingen i 2022. Den ligger som bekendt i 
starten af marts.

Vi kan se der er mange besøgende på vores 
hjemmeside. 
Også en del udenlandske besøgende har fundet 
vej til os.
Facebooksiden bliver også flittigt besøgt. Det er 
glædeligt, at mange mennesker interesserer sig 
for vores arbejde. Det giver et boost af energi 
til os.

Arkivet har ferielukket i juli og august, men ved 
henvendelse til arkivleder eller formand åbner vi 
gerne ved behov.
Vi starter igen torsdag den 2. september 
2021 kl. 19-22

Vi ønsker en rigtig god sommer til alle!

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

For Aastrup Folkemindesamling
Lena Pedersen
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BØGEBJERG IDRÆTSFORENING

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

Bøgebladet:
Deadline Udkommer

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:
Formand - Ubesat

Morten H Pedersen, næstformand, 
Møllehøj 9, Aastrup
60 21 87 50, heidtmann61@gmail.com
Kurt Laier Andersen, kasserer, 
Odensevej 62, st.th., Faaborg, 
62 61 45 40, kurt.andersen@stofanet.dk
Manuela Pedersen, suppleant, 
24 48 61 54

Udvalgsmedlemmer:
Kurt Jensen, badminton, 
26 22 69 10, kjpot4@gmail.com
Abdi Mohamed, fodbold, 
26 11 55 68, abber87@hotmail.com  
Helle Clausen, gymnastik, 
51 15 84 79, hecl@fmk.dk
Mette Gerber Jensen, håndbold, 
61 79 00 76, mette@gerberjensen.dk
Hanne Borup, senioridræt, 
23 47 11 55, hannealf@gmail.com
Jan Villebro, volley og skumtennis
20 85 51 95, villebro@hotmail.dk

HUSK at følge med på
Lokale 

hjemmesider:
www.boegebjerg-if.dk

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

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

www. pejrupforsamlingshus.dk
www.vesteraabyogaastrupkirker.dk

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

www.vingerpaaaastrupmoelle.dk
www.aastruparkiv.dk

24-7sydfyn.dk

FACEBOOK
grupper:

Bøgebjerg IF
Bøgebjergfesten

Bøgebjerghallens Cafeteria
Bøjden Ferguson Klub

Fjellebroen Sejlklub Junior
Krage Sø

Onsdagscafe i Dimseriet
Pejrup.dk

Pejrup Forsamlingshus
Vester Aaby

Aastrup en landsby på sydfyn før og nu
Aastrup Folkemindesamling



KALENDERSIDEN
August

15.08.2021 kl. 10.00
Konfirmation

Vester Aaby Kirke

16.08.2021 kl. 19-21
Varm op til kommende sæson

Badminton

22.08.2021 kl. 10.00
Konfirmation

Vester Aaby Kirke

23.08.2021 kl. 19-21
Varm op til kommende sæson

Badminton

25.08.2021 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12, V Aaby

28.08.2021 kl. 12-24
Fester Aaby

Sportspladsen ved 
Bøgebjergskolen

30.08.2021
Sæsonstart

Vandgymnastik

30.08.2021
Sæsonstart
Badminton

September

02.09.2021
Sæsonstart
Mix-Senior

02.09.2021 kl. 19-22
Aastrup Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

04.09.2021 kl. 10-12
V. Aaby Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

05.09.2021 kl. 13.30
Aastrup Folkemindesamling

Historisk tur – start: Nabgyden 
49

06.09.2021 kl. 19-21
Sang i Abildhuset

Pensionistforeningen

06.09.2021 kl. 19.00
Spillegilde

Aastrup Forsamlingshus

07.09.2021
Sæsonstart

Naturtræning

07.09.2021
Sæsonstart

Yoga

09.09.2021
Forslag til generalforsamling

Bøgebjerg IF

10.09.2021 kl. 17.00
Generalforsamling

Pejrup Forsamlingshus

14.09.2021 kl. 10.00
Strikkecafé - start
Vester Aaby Kirke

15.09.2021 kl. 17.00
Konfirmandindskrivning

Konfirmandstuen, Vester Aaby

14.09.2021 kl. 19.30
Generalforsamling

Hjertestarterforeningen

17.09.2021 kl. 18.30
Fællesspisning

Aastrup Forsamlingshus

18.09.2021 kl. 10.00
Pilgrimsvandring til Ulbølle Kirke

Start fra Vester Aaby Kirke

26.09.2021 kl. 14.00
Høstgudstjeneste
Vester Aaby Kirke

29.09.2021 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12, V Aaby

30.09.2021 kl. 19.00
Ekstraordinær generalforsamling

Bøgebjerg IF

Oktober

02.10.2021 kl. 10-12
V. Aaby Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

04.10.2021 kl. 19-21
Sang i Abildhuset

Pensionistforeningen

04.10.2021 kl. 19.00
Spillegilde

Aastrup Forsamlingshus

05.10.2021 kl. 12.30
Smørrebrød og Bankospil

Pensionistforeningen

07.10.2021 kl. 19-22
Aastrup Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

15.10.2021 kl. 18.30
Fællesspisning

Aastrup Forsamlingshus

19.10.2021 kl. 14.00
Bankospil i Abildhuset
Pensionistforeningen

24.10.2021 kl. 10.00
Loppemarked

Aastrup Forsamlingshus

25.10.2021
Deadline

Bøgebladet 4/2021

27.10.2021 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12, V Aaby

27.10.2021 kl. 19.00
Høstgudstjeneste

Aastrup Forsamlingshus

November

01.11.2021 kl. 19-21
Sang i Abildhuset

Pensionistforeningen

01.11.2021 kl. 19.00
Spillegilde

Aastrup Forsamlingshus

02.11.2021 kl. 14.00
Smørrebrød og Bankospil

Pensionistforeningen

04.11.2021 kl. 13.30-16-30
Aastrup Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

06.11.2021 kl. 10-12
V. Aaby Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

19.11.2021 kl. 18.30
Fællesspisning

Aastrup Forsamlingshus

24.11.2021 kl. 14.30
Højskoleeftermiddag

Konfirmandstuen, Vester Aaby

24.11.2021 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12, V Aaby

28.09.2021
Pejrup Landsbyjulemarked

Pejrup Forsamlingshus

30.11.2021
Tysklands tur

Pensionistforeningen


