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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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”Alt godt kommer til den, der venter”!
Dette ordsprog kender vi nok alle, og hvor 
har vi måttet vente længe på, at idrætten i 
Bøgebjerghallen igen blev helt normal. 
Men nu er alt stort set ”normalt” igen. 
Og med ”normalt” så mener jeg, at vi nok er 
mange der lige skal finde formen igen. 
Eller måske skal boldøjet lige trænes lidt mere, 
før at niveauet igen er som det var tilbage i 
marts 2020, da Danmark og idrætten lukkede 
ned for en stund. 
Nogle vil endda mene: ”At vi lige skal lære at 
kravle, før vi kan gå igen”! 
Men som andre måske ville sige: ”Så blev Rom 
jo ikke bygget på én dag”. 
Så mon ikke grundformen så småt er tilbage, 
når vi når efter jul. 
Og vi må alle huske på: ”At smerte blot er 
dovenskab, der forlader kroppen.” 
Så vi er nok mange, der må tænke at SÅ ondt, 
som nogle muskler har gjort, så må der være 
meget dovenskab, der skulle forlade kroppen.
 
Fælles for alle der hver uge træder ind i 
Bøgebjerghallen er, at vi kommer for motionens 
skyld, for samværets skyld og ikke mindst for 
det sociale liv. 
Man skal ikke fornægte vigtigheden af ”3. 
halvleg”, og på mange af de ugentlige hold er 
3. halvleg lige så stor en del af træningen som 
opvarmning eller udstrækning er det. 
Mange nyder en kop kaffe og en ostemad efter 
senioridræt, mens andre lige skal have en kold 
Cocio efter håndboldtræning. 
Eller måske en kold bajer i omklædningsrummet 
efter en fodboldkamp, og så må man ind til Stig 
og have blandet en kasse øl. 
Jeg ved, at flere på morgenholdene til spinning 
drikker kaffe og sludrer en halv times tid, imens 
de ”damper af”. 
Så ordsproget ”uden mad og drikke, duer helten 
ikke” må siges at passe meget godt i denne 
sammenhæng. 
Tak til Stig fordi du er der, når vi er der.

”Bedre sent end aldrig” er også et ordsprog som 
vi alle kender. 

Så hvis du endnu ikke går til en idræt i Bøgebjerg 
IF, så læs videre i dette Bøgeblad. 

Så kan du blive meget klogere på, hvilke tilbud 
de mange frivillige instruktører og trænere har 
klar til dig. 

Du kan også læse meget mere på klubben 
hjemmeside: www.boegebjerg-if.dk
Coronastøtte til Bøgebjerg IF

Både i 2020 og 2021 har Bøgebjerg IF måttet 
lukke ned for meget idræt i hallen. 
Det har jo desværre også medført manglende 
kontingentindbetalinger, da flere hold er blevet 
helt aflyst. 

Mange af klubbens udgifter til halleje, turneringer 
mm. har været de samme i perioden, og for 
at vi kan komme helskindet gennem corona-
nedlukningerne, har vi igen i år søgt corona 
støtte ved DGI.

Vi kan søge tilskud til tabt indtjening til 
messen, manglende overskud fra Bierfesten, 
som blev aflyst, tilskud til halleje, dækning af 
træneraflønning mm.
 
I år har vi fået bevilget 77.783 kr., som gør at 
vores regnskab igen ser fornuftigt ud. 
Så det er vi i foreningen taknemmelige for. 

Vi krydser fingre for, at det fremadrettet ikke 
bliver nødvendigt at skulle søge corona støtte, 
da vi jo håber, at vores idrætsforening kan 
fortsætte som før corona. 
Altså med masser af idræt, grin og glade 
mennesker i hallen dagligt.

Skrevet af 
Mette Gerber Jensen
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Bøgebjerg Idrætsforening kunne ikke eksistere 
uden alle de frivillige, som lægger oceaner af tid 
i at gøre det så godt som muligt for alle vores 
medlemmer. 
Derfor vil vi gerne præsentere nogle af disse 
frivillige i dette nummer af Bøgebladet samt de 
kommende numre. 
Vi håber derved, at vi kommer lidt tættere 
på vores medlemmer, således at de får lidt 
nemmere ved at kontakte os, hvis de har noget 
på hjerte.

I dette nummer vil vi starte fra ”toppen” – idet vi 
vil præsentere bestyrelsens forretningsudvalg, 
som alle bliver valgt på Generalforsamlingen. 

Forretningsudvalget består af formand, 
næstformand og kasserer, men da vi i øjeblikket 
mangler en formand, kommer her præsentation 
af de 2 øvrige medlemmer af forretningsudvalget:

Foto: Kurt Laier Andersen

Mit navn er Kurt Laier Andersen.
Jeg har været hovedkasserer/kasserer for 
Bøgebjerg IF siden 2012.
Jeg var med til at stifte Bøgebjerg IF i 2007, 
som jo var en sammenlægning af de 3 
idrætsforeninger i området.
Indtil 2007 var jeg kasserer i Pejrup 
Gymnastikforening (PGF). PGF blev til 
Bøgebjergs volleyballafdeling.
Jeg er 61 år og bor i Faaborg.
Af andre foreninger er jeg meget engageret i 
Faaborg Orienteringsklub, som jeg var med til 
at stifte i 1978.  

Foto: Morten Heidtmann Pedersen

Jeg hedder Morten Heidtmann Pedersen, og jeg 
bor i et rækkehus i Aastrup. Jeg er 60 år, og 
jeg arbejder på mejeriet Grøndal i Horne som 
mejeriarbejder.

I Bøgebjerg IF`s bestyrelse er jeg 
næstformand, men på grund af at der ikke blev 
valgt en formand til generalforsamlingen, er jeg 
fungerende formand på nuværende tidspunkt 
og frem til næste generalforsamling. Jeg er også 
foreningens repræsentant i Bøgebjerghallens 
bestyrelse.

Jeg har været med i bestyrelsen fra 
sammenlægningen af de 3 foreninger i 2007. 
Før det tidspunkt var jeg formand for Pejrup 
GF, og var dermed med til at få foreningerne 
sammenlagt.

Jeg har spillet volleyball siden 1991, og siden 
1995 har jeg været træner; i starten trænede 
jeg børnene, som senere kom til at hedde Kids 
og Teen volley, og senere blev det seniorerne, 
som jeg stadig træner.

Jeg har i en del år siddet i DGI Volley udvalget for 
Fyn, hvor jeg har stået for at arrangere stævner. 
Men da vi har lavet et samarbejde med forbundet 
og derfor har flere hold, kan vi nu lave  stævner 
i forskellige rækker. 

Jeg har siden DGI’s landsstævne i Svendborg 
1994 været med som volley-spiller til alle 
landsstævner - bortset fra stævnet på Bornholm 
2002.  
Og jeg skal med i Svendborg igen i 2022, men 
da jeg ikke kan få benene til at virke så godt 
mere, skal jeg nok bare cykle og/eller bakke de 
andre op.
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Hjælp os med at finde vores nye formand til 
Bøgebjerg IF. 
Er det dig, der formidler kontakten mellem os og 
vores nye formand, så kan du modtage et Gratis 
Multikontingent gældende for 12 måneder.
 
Siden Rikke Bang Sørensen ikke ønskede genvalg 
tilbage i maj, da der var generalforsamling i 
klubben, har vi i Bøgebjerg IF manglet en ny 
formand.
Vi øvrige medlemmer i bestyrelsen har ikke 
umiddelbart tiden til en ekstra tjans, da flere 
af os allerede sidder i flere udvalg i klubben, 
har andet frivilligt arbejde, er trænere i klubben 
eller har krævende fuldtidsjob. 
En formandspost skulle jo gerne være af lyst 
og ikke af tvang - Så vi mangler dig som har 
LYSTEN til det!

Du må meget gerne besidde noget af det 
følgende, men det er ikke et krav: 

· Et godt overblik, da en formand ofte er 
CC på mange mails fra diverse forbund

· Kan lide at have flere bolde i luften 
samtidig, da vi nogle gange har gang i 
flere projekter samtidig, du er dog ikke 
tovholder på alle disse projekter

· Er god til samarbejde på tværs af flere 
idrætsgrene 

· En lyst til at gøre en forskel for Bøgebjerg 
IF

· Er god på skrift/mails, da det er formanden 
der laver dagsorden til møderne 

Du får til gengæld:
	En kæmpe mulighed for indflydelse på 

den lokale idrætsklub.
	Mulighed for at gøre den lokale idræt 

ENDNU bedre.
	Et godt sammenhold med den øvrige 

bestyrelse, hvor vi er gode til at hjælpe 
hinanden.

	En masse gode erfaringer med alt mulig 
mellem himmel og jord, og vi står klar til 
at sparre med dig. 

	Et multikontingent, så du kan dyrke 
al sport i klubben (på nær lige 
vandgymnastik.)

Der er en masse skrøner om det er være formand 
for ”noget”, men ikke så meget af det passer.

1) En formand laver IKKE det hele selv. 
2) En formand skal IKKE altid lave indlæg 

til Bøgebladet, det kan sagtens være en 
anden. 

3) En formand skal IKKE snakke med 
kommunen om alt mellem himmel og 
jord. Det er ofte opgaver som bliver 
uddelegeret til en anden i bestyrelsen. 

4) En formand skal IKKE deltage i mange 
møder hele tiden, ofte så aftaler vi på 
bestyrelsesmødet, hvem der deltager i 
de kommunale møder. 

Så alle disse skrøner passer overhovedet ikke! 

Én af de fornemmeste opgaver som formand er 
at uddelegere opgaverne til de rette personer, 
og så måske følge op løbende.

Hvem er vi så i bestyrelsen i Bøgebjerg IF:
	Kurt Laier Andersen (kasserer), 
	Morten Heidtmann (næstformand), 
	Kurt Jensen (badminton), 
	Hanne Borup (senior idræt), 
	Helle Clausen (Gymnastik), 
	Mette Gerber (Håndbold), 
	Abdi Mohamed (Fodbold), 
	Jan Villebro (Volleybold) 

Vi har tilsammen over 50 års erfaring i 
bestyrelsesarbejde både i Bøgebjerg og andre 
steder, så vi skal gøre vores til, at det er ”nemt” 
at blive den nye formand i Bøgebjerg IF.

Vi ser frem til at høre fra dig!

Tag endelig fat i én af os, hvis du kunne være 
interesseret! 
Ellers så kan næstformand Morten Heidtmann 
kontaktes på mail eller telefon. 
Hans kontaktoplysninger kan findes bagerst i 
Bøgebladet eller på www.boegebjerg-if.dk

pva 
Bestyrelsen i Bøgebjerg IF

Mette Gerber Jensen

Dusør gives!
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Damer til træning. Foto: Mette Gerberg Jensen

Endelig i gang igen!

Så er begge hold i gang igen med 
håndboldkampene både herrer og damer. 

Herrerne spillede den første hjemmekamp mod 
SUS, som de desværre tabte ret stort med 15-
22- de skulle vist lige i gang igen? 
Det blev straks mere spændende i lokalopgøret 
mod Faaborg ØH, hvor Bøgebjerg tabte knebent 
17-15.

Herrekamp i Bøgebjerghallen. 
Foto: Mette Gerber Jensen

Damerne har også spillet to kampe i skrivende 
stund. 

Vi lagde stærkt ud mod SH, hvor vi følte os 
bortdømt og kun tabte med et enkelt mål 16-15. 
Hjemmekampen mod Årup var præget af en 
del afbud, bl.a. fra flere bagspillere, hvilket var 
medvirkende årsag til at vi tabte 12-19. 

Det gjorde det samtidig ikke bedre, at ”de blå” 
fra Højfyn scorede på de 7 straffe, de fik tilkendt- 
mod vores 2.

Dameholdet har nu spillet 5 kampe, de har 
vundet 2 og tabt 3.
Herreholdet har nu spillet 5 kampe, vundet 1, 1 
uafgjort og tabt 3 kampe.

Vi håber på flere tilskuere til kampene! 
Kom i Bøgebjerghallen og se hjemmekampene:
Søndag den 5.12.2021 kl. 12.00 herrerne mod 
MH 89 Marstal
Tirsdag den 7.12.2021 kl. 20.15 damerne mod 
Falsled

Svedige damer efter kampen 7.11.2021.
Foto: Mette Gerber Jensen

Eller kom til håndboldtræning tirsdage kl. 
19:30 og torsdage kl. 18:30, hvis du har lyst 
til at spille håndbold med en masse sjove og 
imødekommende piger. 

Vi kan altid være flere, så vi oftere kan spille til 
to mål!

Janni Wilsted

Håndbold
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Så kom efteråret, og det betyder opstart for 
indendørssæsonen.

I gymnastikafdelingen er der ikke de store 
ændringer i forhold til tidligere. 
Ugeprogrammet ser ud som følgende:

Mandag har vi i hallen, spinning kl. 8.00-9.00 
og kl. 18.00-19.00, 
samt jump kl. 17-18

Tirsdag er der 2 yogahold i gymnastiksalen. 
Igen i år blev vi væltet bagover af tilmeldinger, 
så vi har nu oprettet to hold. 
Hvis du vil med til yoga efter jul (og ikke 
allerede går på et af holdene) skal du være 
velkommen til at kontakte Helle Clausen på 
hecl@fmk.dk eller SMS til 51158479. 
Så vil du blive kontaktet, når vi ved hvornår 
den nye sæson starter.

Onsdag jumpes der også kl. 17-18 i hallen. 
Har du aldrig prøvet jump, men synes det lyder 
sjovt, så er du altid velkommen til en gratis 
prøvetime. 
Du er selvfølgelig også velkommen, selv om du 
har prøvet det før 

Torsdag er der Powerline i hallen kl. 17.30-
18.30. 
Her sørger Line uge efter uge for at alle 
muskler bliver rørt. 
Det sker gennem diverse puls- og styrkeøvelser 
f.eks. som cirkeltræning. 
Alle kan være med på deres eget niveau, og 
der er altid plads til flere damer og mænd på 
halgulvet. 
Så kom gerne og prøv det et par gange. 

Kl. 18.00-19.00 er der spinning i hallen

Kl. 19.30-21.00 er der herregymnastik i 
gymnastiksalen. 
Her er det Ejner der holder en flok mænd i 
gang.

Fredag er der spinning i hallen kl. 8.00-9.00
Det gælder for alle holdene, at man er 
velkommen til at komme og få en gratis 
prøvetime eller to, inden man tilmelder sig. 

Man er også altid velkommen til at kontakte 
Helle på hecl@fmk.dk eller SMS til 51158479 
hvis man vil høre mere, komme med gode 
ideer osv.

Gymnastik
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Badminton Volley
Badmintonsæsonen er i fuld gang for både 
motionister og turneringsspillere.

Vi har ledige baner på alle træningstidspunkter, 
så kontakt os, hvis du har lyst til at spille 
badminton.

Kurt: kjpot4@gmail.com, tlf. 26 22 69 10
eller 
Susanne: susannesj1@gmail.com, 
tlf. 30 54 13 16

Der er plads til både motionister og 
turneringsspillere, og hvis du ikke har en 
makker, kan vi måske hjælpe med at finde 
en.
Det er helt i orden at prøve badmintonspillet 
af nogle gange, før du beslutter, om du vil 
fortsætte.

Se træningstider på Bøgebjerg IF’s hjemme-
side.

Efterårshilsen fra badmintonafdelingen

Ole, Susanne og Kurt

Sæsonen er kommet i gang i volley-
afdelingen, og efter en lidt træg opstart 
i september er der nu her i slutningen af 
oktober, hvor disse linjer skrives, rigtig godt 
gang i den.
 
Der er som regel to fulde hold (2 gange 6 
mand) til træningen om tirsdagen og lige 
så mange om fredagen, hvor vi bare spiller 
uden træner.

Vi har også - faktisk i dag :), den 31. oktober, 
været til årets første stævner og havde to 
hold med.
Det ene hjemme i Bøgebjerghallen, og det 
andet i Hunderup hallen.
Vi fik ikke helt de resultater vi ønskede, men 
vi havde nogle fede og meget lige kampe.
Vi vandt et par stykker og tog flere sæt fra 
nogle hold, der på papiret var bedre (læs 
yngre) end os.
 
Så alt i alt en rigtig god dag, og godt at 
komme rigtig i gang igen efter et par kedelige 
Corona år.
 
Har du lyst til at lege med i vores lille 
hyggelige volley klub, træner og spiller vi 
hver tirsdag fra klokken 18, og spiller (kun) 
hver fredag fra klokken 17.

Vi har også et børnehold, der træner hver 
fredag fra klokken 16. 
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Sponsorudvalget
I september og oktober er vi i det ”nye” 
sponsorudvalg så småt gået i gang med 
arbejdet. Vi startede med at holde møde med 
Annette Biilmann og vores kasserer Kurt Laier for 
ligesom at få en opdatering på, hvad det ”gamle” 
sponsorudvalg plejede at gøre. Så nu er vi klar 
til at sætte vores præg på sponsorudvalget, 
samt fortsætte det gode samarbejde med alle 
de lokale virksomheder.
 
Vi er så heldige, at der er rigtig mange lokale 
sponsorer tilknyttet Bøgebjerg IF. Der skal lyde 
en stor tak til de mange lokale virksomheder, 
som bakker op om Bøgebjerg IF. Mange af disse 
sponsorer har været med i mange år - det sætter 
vi virkelig stor pris på. 
 
Vi vil nu i arbejdsgruppen de næste par måneder 
finde fodfæste i dette nye udvalg. Vi er pt. 3 
frivillige, som udgør sponsorudvalget. Vi vil dog 
rigtig gerne være 5 personer fremadrettet, så vi 
håber, at du måske kunne have lyst til at hjælpe 
os. Jo flere vi er, jo mindre arbejdsopgaver bliver 
der jo til hver især. Kunne du have lyst til at 
høre mere om det frivillige arbejde som vi laver, 
så kan du ringe eller sms´e til Mette Gerber på 
6179 0076

Hvem er vi så: 
Sacha Leth Christiansen, 47 år. Hun bor med sin 
mand Kenneth (bedre kendt som Møffe) og deres 
datter på snart 3 år i Munkeparken. De har boet 
i Vester Aaby i 7 år. Sacha arbejder ved Aluwind 
i Odense. Sacha er også med i arbejdsgruppen 
bag Fester Aaby, som efterhånden har været 
arrangeret i nogle år Derudover er Sacha også 
frivillig på Samsøfestivalen og har været det i 
rigtig mange år.

Michael Silke (som flere af jer måske kender 
som ”Bomuld”), 40 år. Han bor i Åstrup med 
sin kæreste og deres fælles kat. Michael har 
de sidste mange år spillet fodbold i klubben og 
været fast målmand i et par år. Han arbejder 
til daglig som Falckredder i Odense, Ringe og 
Svendborg. Han sidder også i fodboldudvalget 
og har de sidste år hjulpet med diverse opgaver 
i fodboldafdelingen, lige fra at samle nye mål til 
at vedligeholde banen og andre administrative 
opgaver.

Mette Gerber, 41 år. Hun bor - med sin mand 
Thomas og 2 børn på 10 og 13 år - på Nørrevænget 
i Vester Aaby, hvor de flyttede til i 2010. Mette 
arbejder som sælger ved Odder Barnevognsfabrik. 
Mette har været spinningsinstruktør i godt 3 år 
i Bøgebjerg, og er derudover også formand og 

træner i håndboldafdelingen. Mette har, siden 
Bierfesterne i klubben startede, været med i 
arbejdsgruppen bag disse fester.

Vi aftalte allerede på vores første møde, at 
vi gerne vil arbejde på at forbedre relationen 
mellem Bøgebjerg IF og virksomhederne, 
som sponsorerer os. Det kunne bl.a. være, 
at vi havde en fast side i Bøgebladet, hvor vi 
hver gang vil skrive om f.eks. nye sponsorer, 
ny sponsortavle, vise billeder af nyt kamptøj, 
informere om samarbejdet med OK benzin og 
meget mere. Så i dette Bøgeblad blev det til en 
præsentation af udvalget og lidt info om årets 
check fra OK Benzin.

En flot check fra OK Benzin på 21.920 kr. 
Mette har været i Brugsen, hvor brugsuddeleren 
Lars overrakte hende checken på 21.920 kr., 
som er overskuddet fra de sidste 12 måneder. 
Tak til alle jer i byen, som har meldt ind til OK 
Benzin, at I gerne vil støtte Bøgebjerg IF hver 
gang I tanker benzin eller diesel.
 
Det er fordi at I tanker ved OK Benzin, at vi 
nu har fået 21.920 kr. til klubkassen. Er du i 
tvivl om hvorvidt din klubstøtte går til Bøgebjerg 
IF, når du tanker, så kan du ringe til OK Benzin 
på tlf.nr.: 70 10 20 33 – husk at have dit OK 
kort klar. Eller du kan tjekke det i appen eller på 
hjemmesiden. 
 
Vi håber, at endnu flere vil støtte Bøgebjerg 
fremadrettet! Husk at I støtter, uden at I selv 
skal gøre andet end at tanke jeres benzin eller 
diesel på en OK tank. Uanset på hvilken OK tank 
I tanker og betaler med jeres OK kort, så støtter 
I Bøgebjerg IF.

    Foto: Mette Gerber Jensen
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Smuk, smukkere og smukkest står efteråret 
med alle de skønneste farver på træer og buske. 
Snart banker vinteren på døren, men vi er et 
godt sted i forhold til Covid – 19.

En stor procentdel af danskerne har frivilligt ladet 
sig vaccinere mod sygdommen, og dermed har 
vi alle gjort en indsats for at bekæmpe denne 
uhyggelige pandemi.

   Foto: Merete Hjort Pedersen

Generalforsamling
Det har derfor været muligt at afholde 
generalforsamlingen fysisk, og den blev afholdt 
den 14. september i Abildhuset. 

Dejligt at vi igen kan mødes og debattere de 
ting, som interesserer os i hverdagen. 

Det var en god generalforsamling og flere ting 
blev vendt bl. a. Hjerteløber Appen og kursus- 
aktiviteter. 

Ved generalforsamlingen sagde vi farvel til 
bestyrelsesmedlem Morten Laursen, Aastrup, 
der ønskede at forlade bestyrelsen efter lang og 
tro tjeneste for Hjertestarterforeningen og dens 
vigtige funktion i vort nærområde. 
Tak for indsatsen Morten og god vind fremover. 

Til bestyrelsen nyvalgtes Kirsten Illum Jensen 
Aastrup, og vi glæder os til samarbejdet. 

Også en stor tak til medlemmerne for støtte og 
opbakning til dette vigtige arbejde. 

Medlemskontingent
100 kr. årligt for enlige
150 kr. pr. par

Indbetaling på konto:
0828 – 000333001
På Mobilpay 196262
Husk at anføre medlemsnummer!

Bestyrelsen
På det konstituerende bestyrelsesmøde blev 
fordelingen således:
Formand: Merete Hjorth Pedersen, Pejrup – 
2273 4904
Næstformand: Kirsten Illum Jensen, Aastrup – 
2383 7584
Sekretær: Alice Pedersen V. Aaby – 2424 1606
Kasserer: Pia Kristensen V. Aaby – 2427 1851
Best. Medl.: Anders Hansen V. Aaby – 2133 2215
Suppl.: Arnt Christensen V. Aaby
Suppl.: Kamilla Bentsen Pejrup

Velkommen til bestyrelsesarbejdet i 
Hjertestarterforeningen med håbet om en 
konstruktiv og givende periode. 

10 års jubilæum i 2022
I 2022 kan foreningen fejre 10 års jubilæum! 
Det markeres på en eller anden måde. 
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Kurser
Hjertestarterforeningen arrangerer gerne nye/ 
”genopfrisknings” kurser i

	Hjertelungeredning
	Hjertestop! – Hvad gør jeg?

Tilmelding til: aase-alice@mail.dk

”Gør noget”
Det at drive Hjertestarteforeningen er en fælles 
opgave. 
”Gør noget” er mottoet og statistikkerne viser, at 
der reddes mange flere med hjertestop uden for 
hospitalerne end før i tiden, hvor hjertestarter 
ikke fandtes. 
Så kære medborger - deltag i fællesskabet - det 
nytter!

             Foto: Merete Hjort Pedersen

Hjerteløber
Alle såvel ung som ældre bør, om muligt, melde 
sig som Hjerteløber, da vi alle kan gøre en 
forskel ved ”at gøre noget” i forbindelse med 
hjertestop. 
Det er med til at redde liv i landsbyer og 
landdistrikter at være aktiv Hjerteløber og man 
downloader Appen på Hjerteløber.dk 

Hvis flere danskere lærer livreddende 
førstehjælp, kan endnu flere liv reddes!
Tak for at du gjorde en aktiv indsats ved at 
tilmelde dig som Hjerteløber.

Her finder du hjertestarter i nærområdet:

Bøgebjerghallen
Bøgebjergvej 11, V. Aaby

5600 Faaborg

Læge Ines Milling
Svendborgvej 422, V. Aaby

5600 Faaborg

Graverhuset
Kirken i Aastrup

Svendborgvej 328, Aastrup
5600 Faaborg

Pejrup Forsamlingshus
Nyhavevej 1, Pejrup

5600 Faaborg

Sommerhusområde
Mosegaarden

Mosegaarden10 Nab,
5600 Faaborg

Ovenstående adresser er til alles orientering. 
Nyd solen, det smukke efterår og hinandens 
gode selskab.

På bestyrelsens vegne
Merete Hjorth Pedersen
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Mix-Senior holdet
Træner hver torsdag kl. 9 i Bøgebjerghallen. 

Vi har ca. 40 medlemmer i alderen 60-85 år – 
stort set alle med forskellige skavanker og gamle 
skader, som man har fået igennem et langt liv. 

For nogens vedkommende har et fysisk 
hårdt arbejdsliv uden hjælpemidler og 
sikkerhedsforanstaltninger tæret på kroppen. 

Derfor laver hver enkelt deltager de 
styrketræningsøvelser, som de kan, eller måske 
finder man selv på andre øvelser, som passer 
bedre til ens skader. 

Der skal være plads til ALLE på holdet! 

Mænd træner biceps. Foto: Hanne Borup

Damer laver læg-ovelse og step up
Foto: Hanne Borup

Det er rigtig dejligt, at medlemmerne holder fast 
ved vores ugentlige motion, fordi det er ekstra 
vigtigt, at vi vedligeholder vores krop, når vi 
bliver ældre. 

Det er også rigtig dejligt, at der kommer nye 
til, som hurtigt  falder til og bliver indlemmet i 
vores gode kammeratskab.

Hanne Borup

Senioridræt
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Aktivitet med pindekast. Foto: Hanne Borup

Naturtræning
Vi er ca. 10 personer, som mødes hver tirsdag 
kl. 10 på p-pladsen ved Pipstorn Skov. 

Vi går nogle dejlige ture i skoven, og vi har 
foreløbig været heldige med vejret. 

I løbet af den 3 km lange rundtur i skoven laver 
vi styrketræning, lytter til fuglesang, snakker 
om planter, finder nye veje, leger, snakker og 
griner. 

Det er hyggeligt at være i det samme område 
igennem længere tid, så vi kan følge årets gang 
i skoven. 

For de, der har tid og lyst, afslutter vi turen 
med en tår kaffe, samtidig med at vi nyder den 
fantastiske udsigt over det sydfynske øhav. 

Hanne Borup

Hyggetid med en kaffetår. Foto: Hanne Borup

Vandgymnastik-holdet:  
startede i svømmehallen i Forum Faaborg den 
30.august, og i løbet af september var der 
mange forespørgsler på holdet, og det er nu 
fuldt booket med 30 medlemmer i det store 
bassin. 

Alle er meget glade for Lones undervisning, 
hvor vi kommer rundt om alle led og muskler i 
kroppen, og man føler sig godt tilpas bagefter – 
måske en smule træt, specielt de første gange! 

Holdet afsluttes den 13. december 2021, men et 
nyt hold starter igen mandag den 3. januar 
2022. 
Tilmelding er nødvendig inden start!

Hanne Borup
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Så er vi kommet rigtig godt i gang igen efter 
Corona epidemien er overstået.
Overstået er den ikke helt endnu, men vi kan 
bevæge os mere frit.

Huset er nu lejet meget ud, og der har også 
været mange udlejninger her i efteråret. 
Det er kun dejligt for økonomien i huset, og 
det er dejligt for de folk, som igen kan holde 
deres fest her.

Vi har holdt den første fællesspisning her 
med 68 gæster, som fik en rigtig god glaseret 
skinke med flødekartofler og grønsager. 
Da vi ikke var flere tilmeldte, blev de runde 
borde brugt - til stor fornøjelse for vores 
gæster! 
Bestyrelsen kunne se, at folk hyggede sig og 
snakken gik livligt. 
Der var nogle nye ansigter fra sognet med 
til fællesspisningen, og vi håber også, at de  
fik noget ud af selskabet, så de får lyst til at 
deltage igen. 

Forsamlingshuset har holdt loppemarked den 
24/10, og her var der alt for ringe tilslutning, 
idet der kun kom 62 betalende gæster. 
I forhold til det kæmpe arbejde som der bliver 
lagt i forberedelserne til arrangementet, er 
det en skuffelse, at der ikke kom så mange 
mennesker, men der blev dog et overskud til 
forsamlingshuset pengekasse. 
Hermed en tak til dem som kom forbi og fik 
handlet lidt.

Bankospillet er også i gang igen, men her 
kunne bestyrelsen godt tænke sig lidt større 
tilslutning. 
Der spilles første mandag i hver måned 
kl. 19.00, så mød bare op - I skal være så 
hjertelig velkommen.

Vores næste fællesspisning bliver den 19. 
november kl. 18.30, hvor der serveres stegte 
ål, kartofler og persillesovs. 
Der bliver købt ca. 60 kg. ål, som bestyrelsen 
med hjælp fra nogle af vores medlemmer, flår 
og renser. 
Denne aften er meget attraktiv - der er plads 
til 100 gæster, men i skrivende stund er der 
forudbestilt 98! 
Foruden fællesspisning bliver der fællessang 
og underholdning.

Ved de sidste to bankospil før jul er der ænder 
som gevinster, så mød op og vind ænder til 
julemiddagen.

Mød op og støt huset, støt sognets 
samlingssted, det betyder rigtig meget for 
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

Salen pyntet til fest. Foto: Mogens Andersen, 
næstformand for forsamlingshuset
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2021 lakker mod enden. 
Vi har været udfordret på vores omsætning i 
forhold til sidste år, hvor meget var lukket ned. 
Men vi holder snuden i sporet. 

Vi er naturligvis lykkelige for, at vi nu igen må 
forsamles. 
Det betyder nemlig, at vi så småt kan starte 
forskellige aktiviteter op. 
Det vil løbende blive annonceret på facebook og 
ved opslag i butikken.

Foto:
Lars Petersen

I løbet af de næste måneder vil der ske lidt 
forskellige forandringer i butikken. 
Så bær venligst over med at der vil være perioder 
med lidt roderi og rykken rundt. 

Alt skulle gerne munde ud i nyt inventar ved 
kasseområdet og et nyt tag-selv bake off skab. 

Desuden bliver vores p-plads malet op, med 
plads til handicap parkering

Der bliver handlet en del over nettet nu om 
dage. 
Det giver os en dejlig masse arbejde med 
udlevering af pakker. 

Min opfordring skal være, at hvis I handler på 
coop.dk, så giv din bestilling til os i butikken, så 
kan vi bestille det hjem og få omsætningen her 
i byen, i stedet for direkte til coop. 
Det vil hjælpe med at holde omsætning i 
butikken.

OK og Dagli’ Brugsen har netop udbetalt et pænt 
beløb til klubkassen i Bøgebjerg IF. 
Det samlede beløb blev godt 21.000 kr. 

Husk derfor altid at bruge dit tilknyttede OK kort 
eller OK app. når du tanker. 
Så støtter du lokalt, uden at tænke videre over 
det. 

Sponsorbeløbet er delt af OK og Dagli’ Brugsen 
Vester Aaby, med 50% hver. 
Så husk at støtte op om vores butik, samtidig 
med at du tanker!

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 en 
fantastisk afslutning på 2021. 

Husk at bruge brugsen i dag, hvis I vil have den 
i morgen. 

Lars Petersen
Uddeler
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Vi havde samlet ca. 40 deltagere, da vi den 5. 
september var på vores historiske tur til det 
yderste Nab. 
Vores guide, Finn Christoffersen, kaldte det en 
udkantskoloni af husmandssteder. 
Det var så langt ude, at nogle af vores deltagere 
aldrig før var kommet så langt ud. 
Andre havde før boet i området og kom for at 
gense de gamle steder.
Det skønne sensommervejr var som bestilt til 
vores tur. Det var med til at give os fornemmelsen 
af den mest fredfyldte natur og idyl - en perle i 
sognet med det skønneste skue ud over øhavet 
med Kidholm som nærmeste ø.

Mange af sognets kendte mænd og kvinder har 
boet her. 
Sognets ledende mand, Louis Hjort, boede en 
tid på ejendommen længst ude. 
Ved stranden neden for den ligger stadig de 
to runde sommerhuse, som mange husker fra 
deres barndom. 
Kogekonen Elna har mange stadig i erindringen, 
Jens Hansen, der bl.a. var skaffer. 
Den syngende mælkekusk Charles Andersen, 
Valdemar Hansen med den berømte have. 
Der har også ligget et sommerpensionat så langt 
ude i sognet. 
Udkantens eneste gård, Nabgaarden, ligger 
stadig som en stor velbevaret firlænget gård.  
Længere tid tilbage har der både været en væver, 
en urmager, en træskomand og en hjulmand i 
de små ejendomme. 
Det har været et virksomt område, som står 
historisk stærkt i sognets historie. 
Herfra kommer også to dannebrogsmænd.

For foreningens bestyrelse er det interessant at 
afholde disse ture. 
For det første lærer vi selv lidt mere om sognet, 
når vi fokuserer på et område. 

For det andet er det dejligt at kunne formidle 
det til andre, så vi er med til at rodfæste historie 
og kultur. 
Når vi finder små fortællinger og anekdoter, 
sætter det prikken over i’et. De binder os til 
historien, så den bliver mere levende for os. 
For det tredje er det godt at møde medlemmerne 
til noget, der samtidig kan fungere som et socialt 
arrangement over en fælles interesse.

Vi siger tusind tak til de lodsejere, som med 
stor imødekommenhed lukkede os ind på deres 
matrikler, og en ekstra tak til Jørgen Clausen, 
som lod os låne en mark til parkering og stole 
at sidde på.

Efter sommerferien har vi mest arbejdet med 
registrering af personarkiver og skannet og 
redigeret billeder, som vi til stadighed får eller 
låner. 
Senest har arkivskabet, som vi fik af Damas for 
nogle år siden, fået sin endelige plads. Vi fandt 
det velegnet til opbevaring af vores mange 
gamle skolebøger. 
Når man åbner en skuffe, åbner man for en lille 
udstilling. Hver skuffe sit fag. Således er det 
umiddelbart overskueligt, hvad vi har. 
En dag kan vi åbne skufferne for jer.

Først aflyste vi generalforsamlingen i marts 
2021, så i sensommeren. Nu håber vi at kunne 
holde den som normalt i marts 2022. 

Vi holder igen åbent i arkivet torsdag eftermiddag 
kl. 13.30 – 16.30. 

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

For Aastrup Folkemindesamling
Ruth Balksbjerg

Aastrup Folkemindesamling

Foto : Jens Håstrup
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den er din fostergave
og er du ved at dø af skræk
så plant den i din have.
                                Simon Grotrian 2006



Sydfyn er en perle, og vi har mangt og meget, som resten 
af landet med god grund misunder os. Vi har den smukkeste 
natur, det bedste sejlerfarvand, de flinkeste mennesker, og 
sådan kunne man jo blive ved.
Vi har imidlertid også noget andet, som de færreste næppe 
tænker særligt over, når de går forbi kirken i Vester Aaby. Vi har 
noget så sjældent som en fin kirkecafe i det sydlige kirkeskib.  
I disse dage venter vi med spænding på en bog om Vester 
Aaby kirke, og i den vil man formentlig finde detaljerede 
beskrivelser af kirken gennem tiderne og man vil se, at det 
sydlige kirkeskib er en relativ ny tilbygning, som blev bygget 
under den navnkundige præst med det mundrette navn 
Cæsius Crinitus Inopinatus Krohn. 
Krohn var en mand med sans for det storslåede. Han 
byggede den smukke præstegård i Vester Aaby og han 
udvidede som nævnt kirken med en sydlig fløj, således at 
den blev til en korskirke, hvilket vil sige, at kirken set fra et 
helikopterperspektiv  fremstår som et kors. 

Dette var naturligvis en æstetisk forbedring, samtidig med 
at der blev plads til langt flere i kirkerummet. Faktisk betød 
udvidelsen, at kirken nu kunne rumme ca. 250 personer. 
Om behovet var så stort i Krohns embedsperiode, skal være 
usagt, men det er en kendsgerning, at kirken i nyere tid kun 
yderst sjældent har behov for, at kunne rumme så mange 
mennesker. Dermed risikerer man, at kirkerummet mister 
noget af sin intimitet, og hvad værre er, man finder ofte 
andre udnyttelsesmuligheder for rummet. Mange steder ser 
man desværre, at et uudnyttet hjørne af kirken forvandles til 
et opbevaringsrum for diverse effekter, hvilket selvfølgelig 

skæmmer det smukke 
rum.
Der var behov for 
nytænkning, og hos os 
gik menighedsrådet i 
tænkeboksen. Gode 
ideer blev udklækket, 
og i september 2018 
havde man fået Stiftets 
godkendelse til at 
etablere en kirkecafe, 
som blev indviet ved 
en ceremoni den 3. 
februar 2019. 
Det sydlige kirkeskib 
er et fantastisk fint 
rum. Højtideligheden 
er fastholdt samtidig med, at der virkelig er kræset for 
detaljerne. Eksempelvis er møblerne fremstillet af gamle 
kirkebænke takket være en lokal og dygtig snedkermester.
Kirkecafeen åbner muligheder for, at vi kan åbne kirken for 
langt mere end gudstjenester og kirkelige handlinger. 
Desværre har coronaen i det forløbne år lagt os hindringer 
i vejen for at udnytte rummets fulde potentiale, men nu 
ser det heldigvis ud som om, vi går lysere tider i møde. 
Forsamlingsforbuddet er ophævet, og vi har atter fået 
mulighed for, at forsamle folk i dette herlige rum. Strikkecafe 
og korsang er allerede i fuld gang, og sidste år forsøgte vi at 
etablere en læsecafe. Desværre måtte den idé sættes på pause 
pga. pandemien. 
Ideen lever imidlertid stadig, og forhåbentlig kan vi komme i 
gang med læsecafeen i begyndelsen af det nye år. Nærmere 
information følger i løbet af november måned.
I mellemtiden kan vi så glæde os over dette pragtfulde rum, 
som så mange andre misunder os.
Jo! Vi har visseligt noget særligt her på Sydfyn, og det skal 
vi selvfølgelig udnytte fuldt ud. Mød derfor gerne op til alle 
de arrangementer, der naturligt kan holdes i det sydlige 
kirkeskib og bidrag til, at det kirkelige fællesskab får gode 
vækstbetingelser her i Vester Aaby og Aastrup.

Alex V. Nielsen

Det har igennem mange år været en tradition at vi i 
december måned gør lidt mere ud af det musikalske 
og afholder kirkekoncerter i vore kirker. Efter sidste 
års nedlukning er det derfor en stor glæde at kirkerne 
i år kan danne ramme om et par særlige musikalske 
oplevelser.
2. søndag i advent, søndag den 5. december, kl. 
19.00 vil violinisten Henrik Kold sammen med sin 
kone Britta fylde Aastrup kirke med liflige toner.
Søndag den 12. december, kl. 16.00 er turen så 
kommet til Vester Aaby. Her vil Brahetrolleborgkoret 
optræde med en kirkekoncert. Det arrangement bliver 
korets anden koncert efter nedlukningen i marts 2020, 
så vi kan formentlig godt se frem til, at de vil  sprudler 
af energi og engagement.
Vel mødt til arrangementerne.

Sideskibet i Vester Aaby kirke

Kirkekoncerter



Hej allesammen
Lige en hilsen fra den nye 
graver. 
Jeg hedder Tommy Hansen. 
Jeg er gift og har 5 børn, hvoraf 
den ældste er fløjet fra reden, 
og den yngste blev født 10. 
juli i år. Jeg har den udsøgte 
fornøjelse af at være gift med 
moderen til alle børnene, og 
vi har boet i Ulbølle siden 
2006. 
Jeg er selv født og opvokset i 
Ulbølle, så jeg er ikke helt på 
udebane i V. Aaby og Aastrup. 
Jeg har tidligere arbejdet 5 år 
som graver og kirketjener i V. 
Skerninge pastorat, hvor jeg 
hovedsageligt havde ansvaret for Hundstrup kirke.  
Jeg har spillet musik til fester siden 1987, så de fleste af jer er 
nok rendt ind i mig til diverse lejligheder. De senere år har jeg 
optrådt som John Mogensen rundt omkring i hele landet, mest 
med orkesteret John Mogensen JAM, men også solo af og til.
Jeg glæder mig til alle de nye spændende udfordringer og til et 
godt og inspirerende samarbejde med menighedsråd, kolleger 
og kirkegårdens brugere. Tommy Hansen

Jeg bor ved Hundstrup på et 
lille husmandssted sammen 
med min mand Ebbe. Vi 
flyttede hertil i 1994 og 
har levet et aktivt liv med 
selvforsyning og husdyr 
sammen med vores to børn, 
der nu er flyttet hjemmefra. 
Vi har i alle årene været 
engagerede i Vester Skerninge 
– Ulbølle – Hundstrup 
menighed, og personligt 
har jeg en stor interesse for 
kristendom. Da jeg for nylig 
valgte at skifte karriere, var 
det derfor naturligt at søge kirken som fremtidig arbejdsplads. 
Jeg var i mange år voksenunderviser og uddannelsesvejleder 
på VUC i Svendborg efter endt læreruddannelse i Ollerup. 
Jeg blev glad for Sydfyn og valgte at blive. Jeg er ellers født 
og opvokset i København, men drømte i hele min barndom 
om at bo på landet. To højskoleophold som ung var med til            
at danne mit livssyn og give inspiration til et liv i det landlige. 
I min fritid holder jeg af at vandre i naturen, håndarbejde samt 
stunder i haven med stilhed eller tid til fordybelse og gode 
samtaler.
Jeg er meget glad for den gode modtagelse jeg har fået i 
Aastrup og Vester Aaby sogne. Her hersker en glædelig og rar 
atmosfære, og jeg ser frem til at møde jer i kirken.

Dorte Andersen

Konfirmationerne i Vester Aaby og Aastrup sogne blev afholdt 
i august måned og hermed de flotte billeder af nogle glade 
unge mennesker. 

Konfirmander 15. august  2021 i Vester Aaby Kirke:

Konfirmander 22. august 2021 i Vester Aaby Kirke:

Konfirmation 2021

Ny graver

Ny kirketjener

Forreste række fra venstre: 
Natascha Nielsen, Silje Carlsen, Emilie Steffensen
Bagerste række fra venstre: 
Sognepræst Torkil Jensen, Tobias Jansen, Marie Jørgensen, 
William Hansen. Foto: Brandingfotograf Sofie Pedersen 

Fra venstre: 
Sognepræst Torkil Jensen, Simon Rasmussen, Viktor Grøndal, 
Anton Elmbo. Foto: Halldor Sørensen



   Vester Aaby Aastrup

Søndag den 21. november    Sidste s. i kirkeåret 10.15   9.00
Søndag den  28. november 1. s. i advent 14.00 10.15
Søndag den   5. december 2. s. i advent 10.15 AVN 19.00 Koncert
Søndag den  12. december  3. s. i advent 16.00 Koncert 10.15 AVN
Søndag den 19. december  4.s. i advent     9.00 Vi synger julen ind Ingen
Fredag den 24. december  Juleaften 16.00 14.30 AVN
Lørdag den 25. december  Juledag 10.15   9.00
Søndag den 26. december  2. Juledag  Ingen 10.15 AVN
Fredag den 31. december  Nytårsaften 15.00 Champagne Ingen
Lørdag den 1. januar Nytårsdag Ingen 15.00 Champagne AVN
Søndag den 2. januar  Hellig Tre Konger 10.15 Ingen
Onsdag den 5. januar  Vi synger julen ud Ingen 19.00
Søndag den 9. januar  1. s. e. HTK   9.00 AVN 10.15 AVN
Søndag den 16. januar  2. s. e. HTK 10.15 AVN   9.00 AVN
Søndag den 23. januar  3. s. e. HTK 10.15 Ingen
Onsdag den 26. januar  Salmesangsaften Ingen 19.00
Søndag den 30. januar  4. s. e. HTK    9.00 AVN 10.15 AVN
Søndag den 6. februar  Sidste s. e. HTK 10.15   9.00
Onsdag den 9. februar  Salmesangsaften 19.00 Ingen
Søndag den 13. februar  Septuagesima Ingen 10.15 AVN
Søndag den 20. februar  Seksagesima  10.15   9.00
Søndag den  27. februar  Fastelavn   9.00 10.15
Søndag den 6. marts  1.s. i fasten  10.15 AVN   9.00 AVN

Kirketider vinter 2021/2022

Kirkebilen kører ved alle gudstjenester. 
Ordningen gælder Aastrup og Vester Aabys sognes 
ældre og gangbesværede.
Kirkebilen bestilles hos Faaborg Taxa tlf. 62 61 88 00

Ferier og fridage:
Der henvises på telefon, mail og hjemmeside til den 
præst, der passer embedet i forbindelse med ferier.

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. 21 33 22 15. 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: Dorte Andersen. 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”.
Følgende datoer er planlagt:
17. november
22. december (altergang)  

For udefra kommende 
deltagere koster kaffe-
bordet kr. 30,00
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Dagplejen

Billederne på denne side er taget af dagplejerne
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En hilsen fra Bøgebjerg Børnehus

I Bøgebjerg Børnehus er vi kommet i gang med 
projekt ”Legekunst”. 
I projektet har vi samarbejde med Den Fynske 
Sangskole, og vi arbejder med hvordan sang og 
rytme kan få større plads i vores hverdag og 
bruges pædagogisk. 

   Foto: Børnehaven

Børn og voksne nyder at lære nye sange og nye 
måder at bruge sang og rytme på. 
Projektet har to etaper og fortsætter frem til 
sommerferien. 

Børnehavens ældste børn er i gang med årets 
musikfestival, og i år er det en cirkusforestilling.
Forestillingen løber af stablen den 29. oktober, og 
her kan man både se stærke mænd, linedansere 
og akrobater. 
På billedet øver nogle af akrobaterne sig. 

                                               Foto: Børnehaven  

                                                    Foto: Børnehaven

Forestillingen vises for resten af børnehaven, for 
forældrene og for skolens yngste klasser. 
Det plejer at være meget festligt, så både børn 
og voksne glæder sig. 

I forbindelse med godkendelsen af kommunens 
budget for 2022 er det blevet besluttet, 
at Bøgebjerg Børnehus skal have en 
vuggestueafdeling med 10 børn. 
Vi glæder os rigtig meget til at få de små børn 
ind i vores hus og til at se, hvordan det vil 
bidrage til dynamikken i huset. 
Vi vil selvfølgelig fortsætte vores gode 
samarbejde med dagplejen, som fortsat skal 
holde legestue i børnehuset hver anden fredag. 

Mange hilsner fra
Mathilde Agger

Nyt fra Bøgebjergskolen

Så er vi tilbage fra efterårsferien, og vi er 
kommet godt i gang. 
Inden ferien havde vi emneuge, hvor der var 
gang i masser af aktiviteter på skolen. 
Den fælles overskrift for ugen var Sundhed og 
Bevægelse. 
Eleverne var delt i henholdsvis indskoling og 
mellemtrin med mulighed for at arbejde sammen 
på tværs af klasserne, men også være sammen i 
klassefællesskaberne med fokus på klassetrivsel 
og fællesskab. 
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Da vores nærområder byder på masser af 
fantastiske muligheder for oplevelser og læring, 
blev det også udnyttet til fulde – så en uge, der 
bød på masser af spændende læring.

I perioden midt i november til midt i januar er 
der indskrivning til den kommende bh. klasse. 
Mandag den 29. november vil der være åbent 
hus på skolen, hvor vi inviterer forældre og børn 
på besøg. 
Vi glæder os til at vise skolen frem og møde 
kommende børn og forældre. 
Program og indbydelse vil blive sendt til alle i 
vores skoledistrikt.

I forhold til ledelsessituationen på skolen bliver 
der arbejdet i forvaltningen på at finde en ny 
leder, og indtil da forsætter jeg som konstitueret 
skoleleder. 
Det er og har været en stor fornøjelse at få lov 
til at være en del af Landsbyordningen. 
Jeg er kun blevet mødt af stor velvilje fra børn, 
forældre, bestyrelse og medarbejdere. 

I mit perspektiv er der så mange positive ting 
ved at have Landsbyordningen, at jeg ikke kan 
andet end at glæde mig over, at der også fra 
politisk side er opbakning til vores Skole og 
Børnehus. 
Om det i fremtiden betyder, at organisering evt. 
bliver anderledes end vi kender i dag, vil tiden 
vise. 
Det vigtige er, at der fortsat er et godt og 
attraktivt børne- og skoletilbud i nærområdet. 
At lokalområdet bliver styrket ved, at vi i løbet af 
2022 også kan tilbyde vuggestue samtidig med, 
og at vi fortsat har et godt og nært samarbejde 
med dagplejen, er i min optik en stor gevinst 
for alle.

Til slut vil jeg blot minde om, at det altid er 
muligt at komme på besøg, hvis man som familie 
er blevet nysgerrig på Skolen og Børnehuset😊

Venlig hilsen
Hanne Rygaard

Konstitueret
Skoleleder

Leg i skolegården. Foto: Abdi Ghani

     Leg i skolegården. 
     Foto: Abdi Ghani

SFO Kometen
Vi er startet godt op efter sommerferien.
 
Vi nyder at bruge hele vores nye SFO som består 
af: 
Stillerummet, 
scenen som er pude/hule-rum, 
samlingsrummet med køkken og aktivitetsborde, 
legerummet og 
værkstedet.
 
I august bød vi vores 0. klasse velkommen med 
et arrangement, hvor vi spiste, legede og havde 
disko-fest.
 
Vi har også haft forældrekaffe, hvor børnene 
viste deres forældre rundt i Kometen. 
Det var rigtig dejligt, at så mange forældre gav 
sig tid til at se og hygge i vores nye lokaler.
 
I dagligdagen tilbydes børnene hver dag en 
voksenstyret aktivitet. Udenfor kan det fx være 
mad på bål, hockey eller andre udendørs lege. 
Indenfor kan det være kreative ting som udklip, 
hækle eller værksted. 
Der bliver også mange gode rollelege.
 
Vi er startet op med mandagsmøder for børnene. 
Her har de mulighed for at ytre deres ønsker om 
ting, som de kunne tænke sig vi fik, eller nogle 
aktiviteter vi skal lave. 
Vi gennemgår også ugens voksenstyrede 
aktiviteter, som I også kan læse på Aula i 
Kometens månedsbrev.
 
Vi begynder nu at bage kager til vores 
arrangement den 12. november, hvor vi holder 
”Bag for en sag”. 
Vi støtter ”Børns vilkår” med de penge, som 
børnene tjener ved at sælge kage til deres 
forældre, søskende og/eller bedsteforældre 
samt personalet i Landsbyordningen. 

Til december holder vi traditionen tro børne-
julefrokost med god mad og hygge.

Hilsen
Jeanette, Abdi og Mai-Britt
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Damesenior:
Dameseniors efterår har båret præg af, at vi har 
skullet spille rigtig mange kampe. 
Vi har arbejdet hårdt, og gjort alt hvad vi kunne 
for at få det hele til at hænge sammen. 

Vi har både sagt goddag og farvel til en masse 
spillere, og nu trænger hele damesenior holdet 
til en velfortjent ”vinterferie”, hvor vi starter 
indendørs fra den 4. november - og hvor vi kun 
træner om torsdagen imellem 20 og 21.
 
Skrevet af Tanya Ørskov Jensen

Herre senior:
Efter en afsluttet efterårssæson, som bød på en 
god og rigtig hård opstart, endte vi som nummer 
6 i vores rigtig tætte pulje. 
Vi endte blot 3 point fra at skulle ud og spille 
oprykningsspil efter vinteren.

Vi fik arbejdet rigtig godt under hele vores 
opstart. 
Henrik Mathiasen havde en helt klar plan da han 
kom til. 
Der skulle løbes og spilles markant hurtigere og 
flottere fodbold, end vi ellers før har gjort. 
Dette betød også, at der skulle løbes rigtig 
mange kilometer i opstarten, så folk kunne 
komme i form! 😊 

I denne halvsæson blev vores unge stjerneskud 
Peter Stampe topscorer. 

Vi har haft en helt fantastisk opbakning til alle 
vores kampe. 
Det kan slet ikke beskrives, hvor taknemmelige 
vi er, for at I gider komme og støtte op om vores 
fodboldhold og være en del af vores oplevelser 
uge efter uge! 😊 

Vi er begyndt på indendørsfodbold og træner 
hver onsdag fra kl.18.00 til kl.19.00. 
Alle herresenior er velkommen til denne træning! 

  Herre senior. Foto: Abdi Ghani

Vi står også i en situation, hvor vi får brug for 
en ny træner, da vores kære træner Henrik 
Mathiasen har brug for et lille afbræk fra 
fodbolden, når vi kommer til forårssæsonen. 
Vi håber på, at vi kan komme i gang med at 
træne fodbold fra 29/1-2022. 

Så skulle du gå rundt med en lille fodboldtræner 
i maven, er du velkommen til at kontakte mig 
for at høre nærmere på min telefon 81283950 
eller Abdi på 26115568 😊 

Skrevet af Rasmus Ovesen 

Ungdom:
Efter sommerferien kom et par drenge og 
spurgte mig, om jeg ikke kunne tænke mig at 
træne dem, da de savnede at gå til fodbold. 
I første omgang takkede jeg pænt nej, da jeg 
har mange andre opgaver i klubben. 
Jeg følte desværre ikke, at jeg havde tiden, da 
det kræver en del tid, hvis man skal gå 100% 
ind i det, og det skal man jo selvfølgelig.

U12 på Odense stadion. Foto: Abdi Ghani

Men drengene gav ikke op og spurgte igen efter 
et par uger, og jeg kunne se og høre på dem at 
de savnede fodbolden og virkelig ville det. 
Jeg spurgte dem, hvor mange der var, som ville 
spille, og de svarede med det samme, at vi er 
os 3 som vil spille 100%, men det mente jeg var 
alt for lidt. 
Vi aftalte, at hvis de kunne samle 5 spillere 
mere, så vil jeg godt træne dem. 
Drengene fik snakket med mange af deres 
venner fra skolen. 
Til 1. træning havde jeg håbet, at vi ville være 
minimum 5-7 drenge, men jeg blev godt nok 
overrasket, da jeg kom ned på træningsbanen. 

Fodbold
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U12 på 
Odense Stadion
Foto: Jimmi Krøyer

Der var nemlig 7 drenge og 2 piger. 
Det var virkelig fedt at se alle de spillere, og 
siden da er der kommet flere nye spillere til 
holdet. 
I dag er vi 16 spillere i alt - 9 drenge og 7 piger.

Vi har været til et stævne i efteråret, og det 
er ikke hvilket som helst stævne, for det forgik 
inde på Odense stadion. 
Bøgebjerg IF havde et drengehold og et pigehold 
tilmeldt. 
Begge hold fik spillet 3 kampe hver.

Vi startede dagen med fælles morgenmad i 
Bøgebjerghallen sammen med spillerne og 
forældrene. 
Det var så fantastisk at se den opbakning 
spillerne fik fra deres familier. 
Vi var 50-60 mennesker, som kom fra Vester 
Aaby.
Efter stævnet skulle vi se OB spille mod Randers 
FC.
Det var en kæmpe oplevelse.

Vores ungdomsspillere har hver især svaret 
på et lille spørgeskema jeg har lavet for at 
blive klogere på deres ønsker og drømme.

Spørgeskema
1. Navn og alder
2. Hvorfor spiller du fodbold?
3. 1-For at spille med vennerne
4. 2-For at holde sig i god form
5. 3-Vil du blive til en stor fodboldspiller
6. 4- hvem er dit idol spillere
7. 4-Andet… hvad?
8. Hvordan er det at spille fodbold i Bøgebjerg 
iIF?
9. Hvor mange år har du spillet?
10. Hvilket hold er dit yndlingshold?
11. Hvordan er kammeratskabet på holdet?
12. Hvad synes du om stævnet på Odense 
stadion?
13. Hvad kunne du tænke dig af oplevelser med 
dit hold?

Amelia 10 år
Jeg spiller fodbold fordi at jeg 
gerne ville være i god form og 
så jeg ikke keder mig hjemme. 
- ja og nej, måske om et stykke 
tid - jeg har ikke noget idol, 
lige nu, men min far er Arsenal 
fan  det er sjovt og hyggeligt 
- jeg har spillet i ca 3 år -Aarup 

og Bøgebjerg - det er godt  -jeg synes at det 
var meget sjovt, og en dag vil jeg gerne spille 
der igen - jeg vil gerne opleve en overnatning 
med holdet og en masse stævner 

Celine 11 år
For at spille med vennerne. * 
det er sjovt at spille fodbold med 
dem fra skolen, og jeg synes 
det giver et godt sammenhold. 
* Det er nyt for mig at spille 
fodbold. Jeg startede her i 
sommer. * Jeg er ikke rigtig 
fan af noget hold, så jeg holder 
med Bøgebjerg IF. * Jeg synes 

alle er gode til at heppe på hinanden, og der er 
plads til at lave fejl. Så jeg synes, at vi alle er 
gode kammerater. * Det var et sjovt stævne i 
Odense. Vi piger vandt 2 kampe ud af 3, og i den 
sidste kamp spillede vi uafgjort. * Det kunne 
være sjovt med en lille fodboldturnering i en 
have og så efterfølgende holde en fodboldfest.

Frederikke 12 år
For det sociale og komme i 
bedre form. Jeg drømmer ikke 
lige pt om en karriere inden for 
fodbold. Jeg har ikke noget idol
2- det er hyggeligt og sjovt
3- det er første sæson
4- jeg har ikke noget yndlings-
hold
5- kammeratskabet er godt på holdet
6- stævnet var sjovt det var sjovt at spille der 
hvor de professionelle spiller
7- flere stævner

Hjalte 11 år
Det er sjovt at spille fodbold, og 
man hygger sig med vennerne. 
Det er hårdt, men mega fedt 
og en fed måde at holde sig i 
form. Indimellem mødes man 
også og spiller med vennerne 
før træning. Det kunne være 
fedt at blive professionel 
fodboldspiller. Jeg vil gerne 

blive lige så god som Schmeichel.
 
Hjaltes besvarelse fortsætter på næste side .....
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Fortsættelse af Hjaltes besvarelse på side 27 
.....
Jeg spillede fodbold da jeg var lille, og jeg er nu 
startet igen efter en pause, hvor jeg har dyrket 
andet sport, men det er fedt med fællesskabet 
og kammeraterne til fodbold. Jeg har spillet i i 
alt 3 år. Mit yndlingshold er PSG. Det fedeste 
ved at være på Odense Stadion var, at alle fra 
holdet var med og vi så fedt fodbold og hyggede 
os. Det var vildt med alle de tilskuere, da vi løb 
æresrunde. 

Kaya 11 år
Jeg spiller fordi jeg godt kan 
lide at spille med mine venner 
og for at holde mig i god form, 
og så drømmer jeg om at blive 
en kendt fodboldspiller. Jeg er 
glad for at spille i Bøgebjerg IF. 
Jeg er nybegynder på holdet. 
Jeg holder med OB. Jeg synes, 
at vores træner og spillere er 
søde ved hinanden og gode til 
at hjælpe. Jeg glæder sig til 
flere kampe evt. træningslejr. 
Mvh Kaya 

Malte 10 år
Jeg spiller fodbold, fordi jeg 
VIL spille fodbold. Jeg har ikke 
noget idol. Jeg er glad for at 
spille fodbold i Bøgebjerg IF, 
fordi jeg kender næsten alle. 
Jeg har spillet fodbold i flere 
år, siden jeg var ca. 6 år - med 
en enkelt pause - da der ikke 

var noget hold i Bøgebjerg IF. Jeg har ingen 
yndlingshold. Jeg synes, at kammeratskabet på 
holdet er fint nok. Jeg synes det var hyggeligt 
at vores familier var med på Odense Stadion. 
Jeg ville godt have spillet længere tid og flere 
kampe. Jeg kunne godt tænke mig, at der var 
flere turneringer.

Noah 11 år 
*Spiller fodbold fordi jeg vil 
blive en stor fodboldspiller 
og for at spille med mine 
venner. Ronaldo CR7 * Det 
er meget sjovt og hyggeligt 
at spille med mine venner. * 
Jeg har spillet cirka 2,5 år * 
Liverpool er mit yndlingshold * 
Kammeratskabet er hyggeligt 
og vi har det sjovt sammen * 
Stævnet var meget sjovt, men 
det havde været sjovere hvis vi kunne have 
spillet flere kampe. * Kunne godt tænke mig at 
spille venskabskampe imod andre jævnaldrende 
hold. 

Peter 12 år
Jeg spiller fodbold, fordi det 
er sjovt og hyggeligt. Jeg vil 
gerne spille med mine venner 
og være i god form. Bøgebjerg 
IF er hyggelig, da vi ikke er 
SÅ mange - ex. 30. Jeg har 
tidligere spillet en sæson og 
havde lyst til at komme i gang 

igen. Jeg har ikke noget yndlingshold. Jeg synes, 
at der er et godt kammeratskab på vores hold, 
og jeg føler ikke at vi skændes på holdet, og hvis 
det sker, finder vi en god løsning. Stævnet på 
Odense Stadion var meget hyggeligt, og der var 
et godt fællesskab. Det var hyggeligt med fælles 
morgenmad og med alle familierne på stadion. 
Når vi var flere af sted, var der mindre risiko for 
at jeg blev væk. Det kan nemlig godt ske. Jeg 
kunne godt tænke mig en dag på sportspladsen/
hallen med aktiviteter for hele familien med b.la 
kampe med små hold. f.eks. 4 mod 4.

Sarah 10 år
Jeg startede til fodbold, fordi 
at jeg godt kan lide at spille 
fodbold og gerne ville i god 
form. Jeg er 10 år gammel 
og har spillet fodbold ca. 3 
år. Stævnet i OB var sjovt, og 
det var hyggeligt, og Rasmus 

Brohave var sej. Der var så mange der klappede 
af os i halvlegen, da vi løb rundt på stadion. Jeg 
vil gerne til stævne igen.

Sofus 11 år 
1) Jeg spiller for det sociale, 
og hvem drømmer ikke om at 
blive en stor fodboldspiller - 
Ronaldo er mit idol. 
2) det er sjovt og fordi det er 
lokalt 
3) der er første sæson 
4) mit yndlingshold er OB 
5) det er godt vi har det sjovt sammen 
6) stævnet var sjovt det er også fedt at spille 
der hvor de professionelle spiller 
7) flere stævner

Tino 10 år
Jeg går til fodbold, fordi jeg 
synes det er sjovt. 
2.Jeg har ikke noget idol. 
3.Jeg synes det er mega godt 
at spille i Bøgebjerg IF, fordi vi 
har en god træner og får lov til 
spille kamp til træning. 
4.Jeg har gået til fodbold fra 
0-3 kl. og er startet igen i 5. klasse. 
5.Jeg har ingen yndlingshold. 

Tinos besvarelse fortsætter på næste side .....
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Fortsættelse af Tinos besvarelse på side 28 .....
6.Vores kammeratskab på holdet er godt, vi er 
alle gode venner. 
7.Stævnet i Odense var godt og hyggeligt. 
8.Jeg vil rigtig gerne ud at spille nogle flere 
turneringer med mit hold.

William 10 år
Jeg spiller fodbold, fordi jeg 
synes, at det er sjovt at spille 
med mange af mine venner, og 
fordi det er en sjov sport, som 
alle børn og voksne kan være 
med til.
Mine idoler er Kylian Mbappe 
og Ronaldinho og Ronaldo.
Det er mega sjovt at spille i 
BIF, fordi jeg får lov til at spille 
med mine venner og have det 

sjovt. Vi har en mega god træner, som er god til 
at spille fodbold. Han er god til at sige, når vi gør 
noget godt. Han skælder ikke ud.
Jeg har spillet da jeg var mindre, men så holdt 
jeg pause, og nu er jeg begyndt igen. Mit 
yndlingshold er PSG, Manchester United og Real 
Madrid.
Vi har et godt kammeratskab på holdet. Vi kan 
snakke sammen både drenge og piger. Alle 
kan være med. Stævnet på Odense stadion 
gik meget godt. Det var sjovt at løbe ind på et 
rigtigt stadion. Det var også sjovt at komme ud 
og spille kamp mod nogle andre hold. Det var 
en god kamp, vi så bagefter - OB mod Randers. 
Det var sjovt og fedt at mærke stemningen ved 
en rigtig fodboldkamp. Men nogle gange gjorde 
det også lidt ondt i ørerne. Det var sjovt at se 
OB´s fans heppe.
Det kunne være sjovt at komme på en fodboldlejr 
i udlandet.

William 12 år
Jeg vil gerne blive professionel 
fodboldspiller. Jeg kan godt lide 
at spille i Bøgebjerg IF, hvor 
jeg spiller med mange af mine 
klassekammerater. Jeg har 
spillet fodbold i ca. 1/2 år. Mit 
yndlingshold er Real Madrid. 
Kammeratskabet på holdet er 
rigtig godt. Jeg synes stævnet 
på Odense Stadion var rigtig godt og sjovt. Jeg 
vil gerne opleve masser af kampe med holdet og 
måske komme til større stævner, hvor der også 
er andre lande med.

Alle billeder ved U12 spillernes besvarelse af 
spørgeskema er taget af børnene selv eller deres 
forældre.

Vi er selvfølgelig interesserede i at få nye 
medlemmer, og vi kan love jer, at vi vil tage godt 
imod jer, så kom bare!
På trænerplan arbejder vi på at lave 
arrangementer, som har til formål at 
styrke Fodboldafdelingen. 
Vi vil i foråret arrangere flere ture til OB’s 
hjemmekampe for alle interesserede. 
Så hold øje med vores Facebook side “bøgebjerg 
if-fodbold” 
Det er alt sammen med til at styrke klubben og 
især sammenholdet i klubben. 
Vi er en lille klub, som arbejder stenhårdt for at 
udvikle os på alle områder. 
Vores ungdomsafdeling er i en positiv udvikling, 
og vi vil gerne fortsætte i den rigtige retning. Vi 
ser lyst på fremtiden og tror på, at Bøgebjerg 
IF’s ungdom stille og roligt vokser.
Er I nysgerrige på noget vedrørende klubben, så 
tøv ikke med at spørge
 
Vi håber at se en masse til indendørs 
fodbold: 
Børnefodbold tirsdag U5-U9 kl. 16-17
Børnefodbold tirsdag U12 kl. 17-18
Herre Senior onsdag 27-10-21 kl. 18-19
Damer senior torsdag 22-10-20 kl. 20-21

Formand fodboldafdelingen
Abdi Ghani

U12 på Odense Stadion
Foto: Gitte Sejling Ooms
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Årsmøde i Bøgebjerg Lokalråd.
Lokalrådet har - som så mange andre foreninger 
- forsømt at afholde Årsmøde med baggrund i 
Coronasituationen.
 
Vi indkalder derfor til Årsmøde 

torsdag den 24. februar 2022 kl. 19.00

i Abildhuset, Præstegårdsvej 12, Vester Åby. 

Vi byder på en øl, vand og senere kaffe og kage.
 
Bøgebjerg Lokalråd, Vester Aaby, Aastrup og 
Pejrup
 
Dagsorden

1. Velkomst v. formand Connie Hede.
2. Valg af dirigent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Årsberetning v. formand Connie Hede.
5. Årsregnskab v. Hanne Jørgensen.
6. Indkomne forslag.
7. Præsentation og drøftelse af aktuelle 

projekter / visioner.
8. Valg af lokalrådsmedlemmer og 

suppleanter.
Connie Hede, Vester Aaby.
Lene Frederiksen, Vester Aaby.
Lars Bo Biilmann Vester Aaby.

a. Suppleanter på valg hvert år.
Kamilla Bentsen, Pejrup. 

9. Valg af to revisorer.
Arne Hvidtfeldt Vester Aaby.
Gunnar Frederiksen Vester Aaby.

10. Eventuelt.

Mød op og vær med til at kæmpe for synlighed 
og dermed indflydelse for dit lokalsamfund.  

Foto: Halldor Sørensen

Legepladsen Præstegårdsvej 12 Vester 
Åby.
Der har været inspektion på legepladsen, og de 
nye redskaber er alle ok. 

De gamle redskaber, især legetårnet er slidt og 
har fået påtale. 
Der er råd i nogle af trinene, men ikke så alvorligt 
at det ikke må bruges. 

Vi skal forsøge at rejse midler til et nyt klatretårn, 
for det er populært for mindre børn. 
Det samme gælder nogle af vippedyrene, men 
her må vi godt reparere sæderne. 

Hvis vi ikke kan skaffe midler, vil vi prøve at 
høre i hvor høj grad vi selv må reparere uden at 
pådrage ansvar. 

Det har været nævnt, at vi til en vis grad må 
foretage mindre reparationer.
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Manglende svelle.
Foto: Halldor Sørensen

Broen over Hundstrup Å. 
Lokalrådet modtog en borgerhenvendelse ang. 
broen over Hundstrup Å på Pottemagerstien til 
Skovgårdsvej. 

Der manglede en svelle, og hullet var så stort, 
at et barn kunne falde igennem.
 
Lokalrådet tog kontakt til veteranjernbane-
folkene i Fåborg og fik lov til at hente et par 
sveller. 

Efter aftale med gårdejer Kurt Jensen blev 
svellerne læsset af ved hans ejendom, og 
Kurt har senere sammen med en søn udført 
reparation af broen. 

Der er sendt billeddokumentation til kommunen, 
som har det overordnede opsyn med den type 
broer. 
Der er kvitteret for modtagelsen, og sagen er 
således afsluttet. 

”Ny” svelle lagt i.
Foto: Halldor Sørensen

Sheltere ved Nab.
Lokalrådet har somme tider været udsat for 
spørgsmålet om manglende sheltere ved Nab.
 
Det har også før været nævnt ved møder i anden 
sammenhæng, som Lokalrådet har deltaget i, at 
netop her mangler der sheltere i den kæde af 
sheltere, der følger Øhavsstien.
 
Vi har undersøgt muligheden for i den forbindelse 
at disponere over den kommunale grund, og vi 
har fået grønt lys fra kommunen til at gå videre 
med projektet. 

Det bliver en lang vej, for der skal både 
søges om byggetilladelse og dispensation fra 
Strandbeskyttelseslinjen.
 
Fra kommunens side er der dog optimisme, 
og de opfordrer Lokalrådet til at begynde med 
at ansøge fonde om midler til anskaffelse af 
shelterne. 

Selve bookingsystemet er allerede aftalt med 
Trente Mølle. 
De vil formidle booking under ”Book en shelter” 
via app eller deres hjemmeside.

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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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



Inden længe er det muligt at købe billet 
til næste års BIERFEST, som afholdes 
skærtorsdag d. 14. april 2022.

Mange af vores ambassadører har igen i år 
valgt at sælge billetter, så inden længe vil 
du modtage info fra ham/hende, som du 
plejer at købe billet hos.

Har du ikke været med til Bierfesten før, så 
kan du kontakte Michal Bang Sørensen, så 
kan han være behjælpelig med billetter.  
Han kan træffes på tlf.: 22 60 67 65 eller på 
mail: michal@bangsoerensen.com

Vi, i arbejdsgruppen fra Bierfesten, glæder 
os i hvert fald SÅ meget til, at vi igen skal 
feste sammen med jer.
2 år uden Bierfest – er 2 år for længe! 

Vi glæder os til 7 timers nonstop musik, 
flotte kjoler, fællesskål og kædedans rundt 
i hele hallen - og ikke mindst kolde fadøl i 
lange baner!

Det må virkelig være tid til at finde 
lederhosen og ”Heidi” kjolerne frem igen! 
Så vi sammen alle 600 mand m/k kan 
lave den fedeste fest nogensinde i 
Bøgebjerghallen!

Hold øje med infoskærmene og facebook-
gruppen ”Vester Aaby” hvor vi vil holde jer 
informeret løbende. 

For festudvalget
Mette Gerber Jensen
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Bierfest - skærtorsdag
14. april 2022

Foto: Mette Gerber Jensen
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Aftalens formål er, at Bøgebjerg IF gerne vil 
gøre brug af Jørgen Gundertoftes færdigheder 
som fotograf og have mulighed for at bruge 
de billeder, som Jørgen Gundertofte tager i 
klubbens regi.

Jørgen Gundertofte vil lægge billeder op på sin 
hjemmeside i det omfang, han selv mener at 
have mulighed for. 
Disse billeder, som Bøgebjerg IF kan gøre brug 
af, vil have et ”vandmærke”, hvor der står ”JG/
Bøgebjerg IF”.

Det er alene billeder med ”vandmærke” JG/
Bøgebjerg IF, som Bøgebjerg IF kan bruge til 
hjemmeside, blad, facebooksider m.m. 
Andre billeder, som ligger på 24/7-sydfyns 
hjemmeside, må ikke benyttes, medmindre det 
er aftalt med Jørgen Gundertofte.

Billederne bliver at finde til højre under 
”Bøgebjerg IF” på www.24-7sydfyn.dk. 
Der må gerne linkes til sider under dette.

Vi er i klubben meget tilfredse med, at Jørgen 
Gundertofte stiller sine billeder til rådighed 
for brug i klubregi, hvilket vil gøre det meget 
nemmere for frivillige i Bøgebjerg IF at se, hvilket 
materiale man må bruge, og hvornår man selv 
skal lave aftale med Jørgen Gundertofte.

Vi ser frem til et godt samarbejde med Jørgen 
Gundertofte.

På vegne af Bøgebjerg IF
Kurt Jensen

Aftale mellem Bøgebjerg IF og 
Jørgen Gundertofte 24/7- sydfyn

angående fotografering og brug af billeder
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Vester Aaby - Pejrup - Aastrup 
Pensionistforening

Arrangementer:

Tysklandstur
Tirsdag den 30. november

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

Tirsdag den 11. januar kl. 14.00
Bankospil i Abildhuset

Tirsdag den 25. januar kl. ??
Info kommer senere - Abildhuset

Tirsdag den 8. februar kl. 14.00
Bankospil i Abildhuset

Generalforsamling i Bøgebjerghallen
Fredag den 18. februar kl. 14.00

Tirsdag den 22. februar kl. ??
Info kommer senere - Abildhuset

Turen til Rømø/Sylt 
Er flyttet til juni 2022
Mere herom i næste nummer af Bøgebladet

Faste aktiviteter:

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

Cykelture hver onsdag fra Strandvejen 17 kl. 
9.30

Gåture hver onsdag fra Abildhuset kl. 9.30

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

Sang den første mandag i måneden i Abildhuset 
fra kl. 19.00 til ca. 21.00. 
Så har I lyst til at være med så er I meget 
velkommen.

På vegne af
Pensionistforeningen

Ole Simonsen
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Pejrup Landsbyforening
& Forsamlingshus

Musikcafé
I oktober havde landsbyfore-
ningen en rigtig hyggelig  
musikcafé med musikeren 
og troubadouren Henning 
Weisdorf, hvor Henning 
med kendte numre og 
egne melodier og tekster, 
gav publikum en rigtig flot 
koncert.

Billeder fra musikcaféen, herover 
er det musikeren og troubaduren 
Henning Weisdorf. 
Herunder fra musikcafeén.

      Foto: Mette Berg Hansen

Efterårshygge
I efterårsferien blev der på frivilligt initiativ lavet 
en hyggelig eftermiddag med græskar-skæring, 
kastanje-værksted, brætspil og muffinsbagning. 

16 børn med forældre/bedsteforældre deltog, 
og der blev lavet de fineste græskarhoveder og 
kastanjefigurer. 

De store piger hjalp de små børn med at lave 
muffins, og store og små fik spillet lidt brætspil. 

Måske er der lavet en ny tradition i vores landsby.

Bestyrelsens arbejde
Fredag den 10. august afholdt Pejrup 
Landsbyforening en lidt forsinket general-
forsamling for 2021. 

Bestyrelsen havde i forbindelse med 
generalforsamlingen arrangeret en workshop, 
hvor formand for Fynsland, Gunnar Landtved, 
holdt et oplæg med titlen “Hvad kan vi i 2021 
bruge vores landsby og forsamlingshus til?” 

Gunnar havde på forhånd sat sig ind i landsbyen 
og havde stor ros for aktiviteterne omkring 
bestyrelsesarbejdet, facebookgruppen pejrup.
dk og hjemmesiden www.pejrup.dk. 
Han havde bemærket det smukke område, 
Pejrup ligger i og omkring. 

Efter et spændende oplæg blev workshoppen 
omdrejningspunkt for samtaler ved bordene 
med det formål at få tanker og idéer frem. 
Også landdistriktskoordinator Jens Peter 
Jacobsen var mødt op og deltog aktivt i 
workshoppen.

Billedet herunder og nederst næste side er fra 
efterårshygge.         

Foto: Mette Berg Hansen

Foto: Mette 
Berg Hansen
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Bestyrelsen spillede ud med følgende 
overskrifter:

•	 Fælles arrangementer i og udenfor huset
•	 Børne- og ungeliv i Pejrup
•	 Det gode voksenliv i Pejrup
•	 Praktiske aktiviteter i Pejrup
•	 Markedsføring af Pejrup
•	 Andre idéer

Det blev en spændende og konstruktiv workshop. 
De fremmødte havde masser af gode idéer og 
holdninger til, hvordan vi fortsat og endnu mere 
kan skabe gode rammer i Pejrup.

Formand Kamilla Bentsen fortæller: “Vi er 
en aktiv og engageret bestyrelse i vores 
landsbyforening, og vi har et stort ønske om at 
gøre vores dejlige plet endnu mere skøn at bo 
og færdes i. 
Det er en stor gave, at så mange beboere 
dukkede op og havde visioner og idéer, som vi 
kan arbejde videre med. 
Pejrup ligger det dejligste sted og har meget at 
byde på, og det er skønt at mærke engagement 
på sådan en aften. 
Vores landsby har godt gang i hussalgene. Bare 
i år har syv ejendomme skiftet ejere, og vi får 
løbende henvendelser fra folk, som har fået øje 
på vores lille skønne plet.”

Efter Generalforsamling og workshop bød 
bestyrelsen på festmiddag og PLO (Pejrup 
Landsbyorkester) underholdt med god musik.

Pejrup Landsbyjulemarked 2021
Det er søndag den 28. november 2021 kl. 10.00 
- 16.00
Landsbyen står sammen om at lave det fineste 
julemarked. 
Det er traditionelt, og der er blevet produceret 
flotte og julede ting, og ude og indenfor vil der 
være jul for øje, øre og næse.

                                                 Foto:  
Mette Berg Hansen 

Formand Kamilla Bentsen 
ved generalforsamlingen.
Foto: Mette Berg Hansen

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 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



38

B1129
Foto fra 1994

Fiskehandlerbilen, Gerda og Frede Rasmussen 
på den ugentlige varetur

Mindestenen med årstallet 1935
Kun et lille fåtal af byens borgere kender 
baggrunden for, at der står en stor sten ved 
kirkegårdsmuren med årstallet 1935 markeret 
med rød skrift.
For 86 år siden blev landevejen rettet ud i den 
østlige del af byen med store ændringer dengang 
for mange borgere.
Der arbejdes på at formidle historien bag hele 
projektet ved hjælp af en QR-kode.

STAVN
Årets Stavns udgivelse i november går på skift 
blandt den gamle Faaborg kommunes arkiver.
I år er det Vester Aabys tur, og den 16. november 
2021 kl. 14.00 vil Stavn 2021 blive præsenteret 
ved redaktør Tissel Lund-Jacobsen.

Derefter henter personer fra hvert arkiv bøgerne 
til udlevering i deres egne foreninger.
Her fra arkivet bliver bogen også som sædvanlig 
leveret til tidligere og gerne også nye kunder 
senest den 1. december. 

Støt foreningen ved at købe bogen til uændret 
pris 95 kr. som et samleobjekt eller til evt. en 
julegave.

På bestyrelsens vegne
Gerda Nielsen

Kasserer og arkivleder

Hjemmesiden:
www.vester-aaby-sogns-folkemindesamling.dk

Vester Aaby Sogns Folkemindesamling

Foto: Gerda Nielsen
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BØGEBJERG IDRÆTSFORENING

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

Bøgebladet:
Deadline Udkommer
24.01.2022 Medio februar 2022
25.04.2022 Medio maj 2022
25.07.2022 Medio august 2022
24.10.2022 Medio november 2022
  
Indlæg sendes til Annette Biilmann 

på mail albiilmann@gmail.com

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

OK kontakt: Mette Gerber Jensen tlf. 61790076
SEF kontakt: Jan Frost Hansen tlf. 5195 0995 

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, 

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
November

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 kl. 10-16
Pejrup Landsbyjulemarked

Pejrup Forsamlingshus

30.11.2021
Tysklands tur

Pensionistforeningen

December

02.12.2021 kl. 13.30-16-30
Aastrup Folkemindesamling
Præstegårdsvej 12, V. Aaby

03.12.2021 kl. 14.00-19.15
Juleafslutning i Ø.Skerninge 

Forsamlingshus
Pensionistforeningen

04.12.2021
Ansøgningsfrist

Skovgaardsfonden

04.12.2021 kl. 10-12
V. Aaby Folkemindesamling
Præstegårdsvej 12, V. Aaby

05.12.2021 kl. 12.00
Håndbold herrer - MH 89 Marstal

Bøgebjerghallen

05.11.2021 kl. 19.00
Kirkekoncert
Aastrup Kirke

06.12.2021 kl. 19-21
Sang i Abildhuset

Pensionistforeningen

06.12.2021 kl. 19.00
Spillegilde

Aastrup Forsamlingshus

07.12.2021 kl. 20.15
Håndbold damer mod Falsled

Bøgebjerghallen

08.12.2021 kl. 14.30
Højskoleeftermiddag

Konfirmandstuen, Vester Aaby

09.12.2021 kl. 19.30
Adventsmøde

Aastrup Forsamlingshus

12.12.2021 kl. 16.00
Kirkekoncert

Vester Aaby Kirke

19.12.2021 kl. 9.00
Vi synger julen ind
Vester Aaby Kirke

Januar

03.01.2022
Vandgymnastik
Start nyt hold

03.01.2022 kl. 19.00
Spillegilde

Aastrup Forsamlingshus

03.01.2022 kl. 19-21
Sang i Abildhuset

Pensionistforeningen

05.01.2022 kl. 19.00 
Vi synger julen ud

Aastrup Kirke

06.01.2022 kl. 13.30-16.30
Aastrup Folkemindesamling
Præstegårdsvej 12, V. Aaby

08.01.2022 kl. 10-12
V. Aaby Folkemindesamling
Præstegårdsvej 12, V. Aaby

11.01.2022 kl. 14.00
Banko i Abildhuset

Pensionistforeningen

24.01.2022
Deadline

Bøgebladet 1/2022

26.01.2022 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12, V. Aaby

26.01.2022 kl. 19.00
Salmesangsaften

Aastrup Kirke

29.01.2022
Fodbold herre senior
Sæsonstart udendørs

Februar

03.02.2022 kl. 13.30-16.30
Aastrup Folkemindesamling
Præstegårdsvej 12, V. Aaby

05.02.2022 kl. 10-12
V. Aaby Folkemindesamling
Præstegårdsvej 12, V. Aaby

07.02.2022 kl. 19-21
Sang i Abildhuset

Pensionistforeningen

07.02.2022 kl. 19.
Spillegilde

Aastrup Forsamlingshus

08.02.2022 kl. 14.00
Banko i Abildhuset

Pensionistforeningen

09.02.2022 kl. 19.00
Salmesangsaften
Vester Aaby Kirke

11.02.2022 kl. 18.30
Fællesspisning

Aastrup Forsamlingshus

18.02.2022 kl. 14.00
Pensionistforen Generalforsamling

Bøgebjerghallen

24.02.2022 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12, V. Aaby

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 4. december til:
Sognepræst Torkil Jensen

Præstegårdsvej 11
5600  Faaborg 

mail: toje@km.dk


