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Menighedsrådsformand Hans Milland
21 91 53 05, hansmilland@live.dk
Øvrige kontaktoplysninger - Kirkebladet 

Krage Sø Spejdergruppe
Formand Ingrid Thyssen
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62 61 60 48, ingridthyssen64@gmail.com
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Formand Connie Hede, 
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22 41 59 28, hedeconnie@gmail.com

Læge Ines Milling
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Formanden har ordet.

Så har vi sommer, og som i foråret oplevede vi 
også i juli rekordvejr. 
De højeste temperaturer for juli måned blev 
opnået med 35,9 grader i Abed på Lolland. 
Det varmeste det blev målt på Fyn var i 
Beldringe, hvor der blev målt 35,2 grader. 
Det varmeste nogensinde målt på Fyn.

Her i sommermånederne har der været afholdt 
Landsstævne i Svendborg fra den 30. juni -3. 
juli, hvor vi også har haft folk med fra Bøgebjerg 
IF. 
Måske nogen af jer også husker og evt. deltog, 
da det blev afholdt i Svendborg i 1994, samme 
år som vinter-OL i Lillehammer i Norge.
Ikke langt fra hvor jeg sidder nu i Molde i Norge 
og skriver dette indlæg.

Landsstævnet ligger altid i første uge af skolernes 
ferie, så når det næste afholdes i Vejle bliver det 
i perioden d. 3.-6. juli 2025.

Bestyrelserne for hal og forening har været på 
padelbanen i Vester Skerninge, som der kunne 
læses om i Den Lille Avis. 
Der blev spillet nogle intense padelkampe, inden 
selskabet tog til middag på Svelmø.
Ud over en god dag med hyggeligt samvær 
mellem bestyrelsesmedlemmerne, blev der 
indhentet erfaringer med padelsporten. 

Grunden til dette er den, at vi i foreningens 
bestyrelse har nedsat et udvalg, der er i gang 
med at undersøge mulighederne for at få 
padelsporten til Vester Aaby.  
Udvalgets arbejde har været i gang i nogle 
måneder, og når nyt foreligger, vil vi selvfølgelig 
skrive om dette i Bøgebladet.

Siden sidste blad blev uddelt, har vi i bestyrelsen 
afholdt nogle seminarer, hvor vi har diskuteret 
aktivitetsudbud og kontingentpriser op til denne 
sæson. 
Dette kan I læse nærmere om inde i bladet.
 
Som I kan læse i andre artikler i dette blad, er 
der mange hold og forskellige idrætter, som man 
kan tilmelde sig til den nye sæson. 
Der er mange muligheder, og også mulighed 
for multikontingent, så man kan dyrke alle 
de idrætter man vil af dem, der tilbydes her i 
Bøgebjerg IF. 
Jeg håber, at I finder vores udbud attraktivt og 
vil støtte op om den lokale idrætsforening og 
tilmelde jer én, flere eller gerne alle idrætter. 

Jeg ønsker jer alle en god sommer, og håber at se 
mange nye og allerede etablerede medlemmer i 
den nye sæson.

Mvh Morten Kjærgård Christensen
Bestyrelsesformand i Bøgebjerg IF
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Nyt fra håndbold

Nogle gange betaler det sig at være lidt 
impulsiv!
Som så mange gange før, stod jeg en dag i 
februar og rengjorde håndbolde hjemme ved 
køkkenbordet. 
Med en klump harpiks lavet af harpiksrester som 
så duttes på bolden, og så slipper harpiksen på 
bolden og sætter sig fast på harpiksklumpen. 

Men i år endte det faktisk med, at jeg ugen 
senere havde søgt midler til at indkøbe en 
harpiks fjerner maskine, så jeg fremover kunne 
slippe for at bøvle med at skulle rengøre bolde. 

Så tak til vores målmand Susanne Storm Terp, 
som til daglig arbejder i Sparekassen Sjælland-
Fyn. 
Det var nemlig hende, der opfordrede mig til at 
søge penge ved deres fond. 

Så jeg gik på internettet og fandt en 
harpiksfjerner maskine til 19.999 kr., og så 
søgte jeg ellers midlerne ved fonden. 
Derefter var det jo så bare at vente på, om der 
kom svar fra fonden. 

         Foto: Jeanette Jensen

I starten af maj måned tikkede der så en 
mail ind i indbakken, hvor der stod at jeg og 
Bøgebjerg IF havde fået 17.800 kr. til indkøb af 
en harpiksfjerner maskine. 

Så donationen kan næsten dække køb af 
maskinen, hvilket er super fedt. 
Så slipper jeg nemlig for at skulle stå ved 
køkkenbordet og dutte harpiks af håndbolde 
nogensinde igen.

Så efter sommerferien går jeg sammen med Stig 
Fabricius i gang med at få indkøbt maskinen, så 
den kan blive hængt op i hallen. 
Så vi håber, at maskinen kan være klar til 
opstart, når håndboldtræningen begynder i 
midten af august. 
Læs mere om opstart af træning på hjemmesiden 
under ”håndbold” fanen.

Billedet er taget af Jeannette Jensen den aften 
Susanne Storm Terp fra Sparekasse Sjælland-
Fyn var i hallen for at overrække Stig og 
undertegnede checken.

Mette Gerber
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Kursus i hjerte/lungeredning
Hjertestarterforeningen har i samarbejde med 
Bøgebjerg Idrætsforening planlagt  

Kursus i Hjerte/lungeredning 
se opslag her i Bøgebladet.

Tilmelding 20/9-2022 til Alice Pedersen: aase-
alice@mail.dk

Egenbetaling af mad 55 kr. til ikke medlemmer 
af Bøgebjerg IF

Afholdes i Bøgebjerghallen den 11. oktober 
2022 kl. 17-21. 

Medlemskontingent
Så kære alle medborgere, bak fortsat op om 
dette vigtige arbejde, ingen medlemmer – ingen 
hjertestartere! 

Tak for jeres medvirken, medlemskontingentet 
for 2022 er uændret: 
100.- kr. for enlige
150,- kr. for par/ husstand.

Indbetaling på konto: 0828 – 0003330001 eller 
Mobilpay på tlf. 196262 eller hos kasserer: Pia 
Kristensen.
Husk at anføre navn og adresse ved indbetaling 
af kontingentet.
Hjertestarterforeningen ser frem til din 
kontingentindbetaling!

Oplys gerne jeres mailadresse, det gør kontakten 
til jer medlemmer meget nemmere. 

10 års jubilæum
Hjertestarterforeningen har i år 10 års jubilæum. 
Vi har tænkt os, at dette jubilæum skal fejres på 
behørig vis, se opslag nederst på siden.

Et driftigt Lokalråd fik en god ide. 
Lokale ildsjæle sørgede for indsamling af 
midler til 4 Hjertestartere - firmaer, private og 
fonde spyttede beredvilligt i kassen, og vupti - 
midlerne var i hus!
13. september 2012 blev der holdt stiftende 
generalforsamling for Vester Aaby, Aastrup og 
Pejrup Hjertestarterforening. 

Bestyrelsen/foreningen lever i bedste velgående. 
Nogle vil måske mene et stille liv i byen, men 
Hjertestarterne gør gavn og findes formentlig kun 
så længe, det private engagement eksisterer? 

Vi sørger for vedligeholdelse, skift af batterier, 
elektroder og elektronisk opsyn med skabene.

Tak til alle I medlemmer som troligt betaler 
kontingent hvert år og husk, der er plads til 
flere.

Fortsat god sommer til alle.

På foreningens vegne                                          
Alice Pedersen
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Mix-Senior

Start: torsdag d. 1. september kl. 9-10.30 
i Bøgebjerghallen.

Alle m/k over 50 år er meget velkomne til 
at være med – uanset lidelser af enhver art. 
Det er aldrig for sent at starte på et sundere 
liv med motion. 
Deltagerne afgør selv, hvor meget man vil 
presse sig selv i øvelserne, og hvor meget 
man kan klare. 
Alle nye deltagere har ret til 3 prøvegange 
inden betaling!

Træningen består af opvarmning, leg og 
styrketræning, og til sidst ½ times boldspil 
efter eget valg (badminton, skumtennis, 
ringo, bowls, bordtennis eller evt. hockey). 
Hvis man ikke mener at kunne klare at spille 
bold, kan man naturligvis stoppe efter den 
første time.

Efter træningen tilbydes der kaffe/te med 
franskbrød i cafeteriet, og dette afregnes 
med Stig hver gang. 
Denne sociale sammenkomst er en vigtig 
del af programmet, idet der opstår gode 
relationer mellem deltagerne, som ofte kan 
resultere i varige venskaber. 

Tilmelding og betaling: 
foregår på hjemmesiden www.boegebjerg-
if.dk under Senioridræt.
Prisen er 450 kr. for hele sæsonen.

Nærmere oplysninger: 
Hanne Borup tlf. 23 47 11 55

Foto: Hanne Borup
fra tidligere sæson

    Foto: Hanne Borup

Naturtræning

Start: tirsdag d. 6. september kl. 10 – 
11.30.

Mødested: P-pladsen ved Pipstorn Skov i 
Diernæs.

I Naturtræning går vi en tur på max. 3 km 
i Pipstorn Skov i et roligt tempo, så alle kan 
være med - trænede som ikke trænede. 
Vi nyder naturen og bruger vores sanser, 
og undervejs vil der være indlagt forskellige 
aktiviteter, hvor der trænes balance, 
opmærksomhed, koordination, styrke og 
kondition. 
Nogle øvelser forgår sammen med en 
makker og andre øvelser i små grupper, så 
man efterhånden lærer de øvrige deltagere 
på holdet at kende.

Det har vist sig, at Naturtræning har en ekstra 
positiv effekt på folk, der fx er stressramte, 
lider af depression eller mennesker med 
kroniske sygdomme inde på livet.

Efter træning drikker vi normalt en kop 
medbragt kaffe og evt. en småkage i de 
dejlige omgivelser med udsigt over Faaborg 
Fjord.

Tilmelding og betaling: 
foregår på hjemmesiden www.boegebjerg-
if.dk under Senioridræt. 
Prisen er 250 kr. indtil jul. 
De første 3 gange er åbne, hvor du har 
mulighed for at komme og prøve, om 
Naturtræning er noget for dig!

Instruktører: Jan Villebro og Hanne Borup

Nærmere oplysninger: 
Hanne Borup tlf. 23 47 11 55

SENIORIDRÆT
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Vandgymnastik for m/k 50+

Start: mandag d. 29.august kl. 10-11 i 
svømmehallen i Faaborg.

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

Efter 40 minutters træning vil der være 
mulighed for en rask svømmetur eller 
slappe af i det varme bassin med lidt 
massagebobler.

Det er ikke nødvendigt at kunne svømme 
for at deltage i undervisningen!

Instruktør: Lone Rosenkjær

Tilmelding og betaling: 
foregår på hjemmesiden www.boegebjerg-
if.dk under Senioridræt.

Prisen er 520 kr. for det første halvår. 

Tilmeldingen er vigtig, idet der max er 
30 pladser på holdet.

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

Nærmere oplysninger: 
Hanne Borup tlf. 23 47 11 55
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Udflugt til Rømø/Sild juni 2022. 
Så lykkedes det endelig efter 2 års venten at 
komme på vores udflugt til Sild. 
Vi var 80 morgenfriske mennesker, der deltog.

Vi startede fra Vester Aaby tidlig morgen, og 
holdt en kaffepause inden vi kørte videre mod 
Rømø, for at køre ombord på færgen til Sild, 
hvor vi fik en let frokost.

Efter ankomsten til Sild kørte vi rundt på øen, 
og vores chauffør fortalte om øen, som er for 
dem, der har mange penge. 
Hvis man ønsker at bosætte sig på øen, 
er en kvardratmeterpris på 80.000 kr. ikke 
ualmindeligt.
Der er ca. 20.000 indbyggere, hvoraf de 10.000 
bor i hovedbyen Vesterland.

  Foto: Pixabay

Øen består af både vandreklitter, hedelandskab, 
ca. 40 km. sandstand og høje lerklitter, men der 
er ingen skove på Sild.

Da øen ligger mellem 9 og 16 km. fra 
fastlandet, har man siden 1927 haft en fast 
forbindelse til fastlandet med den 11 km. lange 
Hindenburgdæmning, som udelukkende er til 
togtrafik.

Så vi måtte ombord på togvogne, som kørte 
til Nibøl, dernæst af toget igen og videre til 
Fleggaard for at proviantere og få lidt mad.

  Foto: Pixabay

  Foto: Pixabay

Så gik turen hjemad igen efter en god tur, selvom 
vejrguderne ikke lige var med os, og sidst men 
ikke mindst, en fantastisk chauffør, som kørte så 
pænt i den nye bus.
Håber alle nød turen, og vi kunne glemme 
Corona for en stund.

Tak til jer alle der deltog.

Faste aktiviteter:
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.
Krolf hver tirsdag og torsdag fra kl. 14.00 og 
søndag kl. 10.00, så længe vejret tillader. Alle 
er velkommen
Gåture hver onsdag fra Abildhuset kl. 9.30
Cykelture hver onsdag fra Strandvejen 17 kl. 
9.30
Banko spil hver onsdag i Bøgebjerghallen kl. 
19.00 Husk en kop til kaffe – alle er velkommen

Arrangementer:
Tirsdag den 27. september kl. 14.00
     Bankospil i Abildhuset
Tirsdag den 11. oktober kl. 12.30
     Smørrebrød og bankospil i Abildhuset
Tirsdag den 25. oktober kl. 14.00
     Bankospil i Abildhuset
Tirsdag den 8. november kl. 12.30
     Smørrebrød og bankospil i Abildhuset

Tirsdag den 22. november
Tur til Tyskland, afgang ca. kl. 8.00

Fredag den 2. december kl. 14.00
Juleafslutning i Øster Skerninge Forsamlingshus

Der tages forbehold for ændringer.

For pensionistforeningen
Ole Simonsen

Vester Aaby - Pejrup - Aastrup 
Pensionistforening
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Vi har ledige baner og ønsker os flere 
badmintonspillere – både motionister og 
turneringsspillere.

Alle interesserede har mulighed for at varme 
op til den kommende badmintonsæson med 
træning for alle onsdag den 17. august og 
onsdag den 24. august fra kl. 19.00 – 21.00.
Det koster 20 kr. pr. gang man deltager.
Har du lyst til at afprøve, om badminton er noget 
for dig, så mød endelig op de 2 onsdage, hvor 
det også er muligt at låne en ketsjer, hvis du har 
brug for det.

Sæsonen 2022/2023 starter mandag den 
29. august.

Tilmelding og reservation af baner
Se alle træningstider på boegebjerg-if.dk, hvor 
der også skal ske tilmelding og betaling af 
kontingent.

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. 2622 6910 - kjpot4@gmail.com
Ole tlf. 4016 5033 – janeole@sydfynsmail.dk
eller
Susanne tlf. 3054 1316 susannesj1@gmail.com

Spillere, der havde bane i sidste sæson, har 
fortrinsret til samme bane i den kommende 
sæson.

Hvis du gerne vil spille motionsbadminton men 
ikke har en makker, er du velkommen til at 
kontakte én af ovenstående, så vil vi forsøge at 
hjælpe med at finde én eller flere.

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. 

Vi håber at se rigtig mange badmintonspillere i 
hallen.

Skumtennis
Vi overvejer at afprøve og starte skumtennis op 
i løbet af den kommende sæson. 
Giv gerne besked til en af os fra badminton-
udvalget, hvis du er interesseret i at spille.

På badmintonudvalgets vegne
Kurt, Ole og Susanne

Badminton
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Dagli’ Brugsen Vester Åby
Sommerferien går på hæld, og 2022 er godt 
halvvejs nu. 
Vi er stadig udfordret på nogle af vores varer, 
grundet eftervirkningen af corona og krigen i 
Ukraine. 
Desuden har de fleste nok bemærket, at priserne 
er steget de fleste steder.

Det samme gælder også for vores tankanlæg. 
Her svinger priserne meget op og ned, desværre 
mest op, da det er en af de mest følsomme 
”varer” i forhold til verdensmarkedet. 
Men husk endelig at tanke løs, og brug samtidig 
dit ok kort eller app. 
Så støtter du samtidig Bøgebjerg IF.

På personalesiden er det sket det, at Heidi er 
stoppet, da hun fik et job på Langeland, hvor 
hun er bosiddende. 
Til gengæld har vi været heldige med at kunne 
ansætte en kending af butikken. 
Annette Tvede Weber er startet i butikken d. 1. 
juli 2022.
Hun er glad for at starte ved os, og det lyder 
også til, at kunderne er glade for at se hende.

Vi holder stadig næsen i sporet rent 
regnskabsmæssigt. 
Selvom der er en opbremsning i forbruget, så 
har vi tilpasset omkostningerne, så det ikke går 
ud over indtjeningen.

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.

Lars Petersen
Uddeler 

Hilsen fra bestyrelsen:

Den 25. april 2022 blev der afholdt Årsmøde i 
hallen. 
En lille sluttet skare havde besluttet at bruge 
denne mandag aften på at blive orienteret 
om brugsens ve og vel - og vælge den nye 
bestyrelse. 
Der var ikke ligefrem kampvalg, men heldigvis 
havde størsteparten af den eksisterende 
bestyrelse mod på at fortsætte det gode arbejde. 

Den nye bestyrelse holdt konstituerende møde 
samme aften med følgende resultat: 
Marianne Malmos, formand
Susanne Schnell, næstformand
Svend-Aage Skipper, menigt medlem
Bente Kreutz, menigt medlem
Lene Moestrup, menigt medlem
Lars Tornbjerg, suppleant
Den nye bestyrelse er klar til at tage fat. 

De sidste 2 corona-år har været sløve med 
hensyn til aktiviteter, men nu genopliver vi de 
gamle traditioner, f.eks.: 

	Smag på brugsen, med gratis 
udskænkning af smagsprøve

	Indlevering af julesokker, med servering 
af gløgg og æbleskiver, gaver til børnene 
ved afhentning.

	Julebrygsdag
	Fastelavnsfest for børn og familie

Derudover har vi flere ideer til kommende 
aktiviteter, men derom senere. 

Vi håber, at I fortsat bakker op om brugsen, så 
vi også i fremtiden har en butik med indkøb, 
apotekervarer, posthus og tankstation her i 
byen.  

For Vester Aaby er altså en bedre by med en 
lokal Dagli’Brugs.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Vester Aaby Dagli’Brugs
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Hermed nyt fra Aastrup Forsamlings og Aktivitets 
hus.

Vi i bestyrelsen håber, at alle vores medlemmer 
og venner af huset har haft en rigtig god sommer, 
og vi håber at alle er klar til at deltage i husets 
aktiviteter igen.

Mandag den 5. september kl. 19.00 startes 
bankospil op igen efter sommerpausen. Vi håber 
at rigtig mange vil deltage.

Den 7. september kl. 19.00 er der et Beboermøde 
som har fået titlen ”Hvad vil vi med vores 
forsamlingshus” - mød op og kom med gode 
forslag. 
Kom op og se huset. Bestyrelsen forventer at 
mange møder op, så vi kan få en saglig dialog 
omkring huset, hvad vi fremadrettet skal og 
kan bruge det til - selvfølgelig ud over det det 
allerede bliver brugt til.

Fredag den 23. september kl. 18.30 har vi igen 
Fællesspisning i huset, og vi håber også her at 
se rigtig mange. 
Det kunne jo være at I mødte jeres naboer, så I 
kunne få en snak om vejr og vind.

Der er nye tiltag som sker i huset i øjeblikket, 
idet der vil blive installeret ny varmepumpe i 
stedet for gasfyret. 
Det har simpelthen været nødvendigt med 
de gaspriser som vi ser nu. Med simpel 
hovedregning kunne vi ikke tjene de penge som 
gassen vil koste, med det gasforbrug vi har nu.
Enten nye tiltag eller ingen forsamlingshus!

Bestyrelsen tog kontakt til JS – Varmepumper i 
Aastrup, og vi fik en rigtig god snak med Jesper 
omkring installering af alternativ opvarmning af 
huset. 
Herefter kom Jesper med et rigtig godt tilbud, 
som vi i bestyrelsen ikke kunne sige nej til. Dette 
kan du høre meget mere om til beboermødet.

Desuden har vi fået 11.200,00 kr. fra 
Forsamlingshuspuljen til isolering af loftet i den 
store sal. 

Husk også vores loppemarked søndag den 23. 
oktober kl. 10.00.

Vi ses i forsamlingshuset.

På bestyrelsens vegne
Tonny Sørensen

Aastrup Forsamlings og 
Aktivitets hus

 

Ønsker du at leje lokaler til dit
arrangement

Kontakt Tonny Sørensen
Tlf. 40 11 43 31

Aastrup Forsamlings og
Aktivitets hus



Så er Landsstævnet i Svendborg vel overstået, 
og vi fra Bøgebjerg IF deltog med 5 hold i 
beachvolley. Turneringen foregår på den måde, 
at man spiller 1 sæt pr. kamp, og man udfordrer 
så hinanden på kryds og tværs. 
Og så er der et sindrigt system, der regner point 
ud til de forskellige hold. 
Bøgebjerg holdene spillede i alt 94 kampe og 
vandt deraf 57 kampe.

I dame 4 rækken blev Bøgebjerg holdet nr. 1 ud 
af 10 hold.

I Mix rækken med 3 spillere blev Bøgebjerg 
holdene nr. 2 og nr. 7 og nr. 8 og 14 ud af 23 
hold. 
Der kommer et par opslag andet sted i bladet 
om deres oplevelser.

Vi spiller stadig beachvolley hver tirsdag fra kl. 
18 på banen neden for skolen, og til vi ikke gider 
længere, og alle er velkomne til at komme og 
prøve - der er nogle til at hjælpe jer i gang.

Fra fredag den 2. september begynder vi 
indendørs fra kl. 17:00 - 19:00 og derefter er 
det muligt at træne tirsdag fra kl. 18:00 - 20:00 
og fredag fra kl. 17:00 -19:00. 
Alle er også velkomne til at prøve. 
Der er træner på om tirsdagen, og om fredagen 
mødes man og danner hold, og så spiller man 
de 2 timer.

Morten Heidtmann Pedersen

Kids og Teen volleyball starter op første 
fredag i september.
Ramasjang volleyball 3-6 år fra 16.15-17.00
Kids volleyball 7-11 år fra 16.30-18.00
Teen volleyball 12-16 fra 16.30-18.00
 
Ramasjang volleyball 
er et nyt koncept i Bøgebjerg volleyball klub. Vi 
prøvede det lidt af i første sæson af 2022.

Det er leg med forhindringsbane, balance, 
koordinering og fokus på sjov og ballade. 
Volleyball bolden kommer i spil, efterhånden 
som træneren fornemmer børnenes interesse 
for kast, gribe og modtagelse, og alt udformer 
sig via leg.

Ramasjang børnene skal ledsages af en forældre/
pårørende, som meget gerne må tage en aktiv 
rolle i legen og hjælpe barnet til at holde fokus 
på træningen.

Kids og Teen volleyball
er i fuld udvikling i klubben, og de aktive spillere 
er med i turneringen her på Fyn. 
Det vil sige, at vi trænere - og gerne forældre - 
tager med børnene til turnering ca. 1 gang om 
måneden. 
De spiller 4 kampe pr. gang, og vi er typisk 
afsted i 6 timer alt.
 
Det er sjovt at spille volleyball, og vi har et 
godt kammeratskab med respekt og omsorg for 
hinanden.

Volley til Landsstævne 2022

Foto: Jan Villebro

Hilsen fra Jan Villebro
Valgte at holde et par fridage fra Svelmøturene 
og tog med familien til Landsstævnet og lave 
lidt pr.

   Foto: Jan Villebro

Da det var 7. gang i træk, jeg deltog som 
volleyspiller, er det dejligt at have sine sønner 
med til at bære mig gennem turneringen - 
fortsat i toppen af klassementet.

Vi var også inde og se et fantastisk afslutnings-
show. Tak til Svendborg for et uforglemmeligt 
arrangement.

Jan Villebro & familje

Foto: Jan Villebro
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Nyt fra Volleyball



                   Foto: 
                                Tina  K Rusfort

Dameholdet “Vild med Volley”
spillede i beachvolleyrækken for 4 damer, og 
bestod af Sonja, Birgitte, Kirsten og Tina. 
Vi havde faktisk ikke prøvet at spille sammen 
alle 4, før vi stod på beachvolleybanen til 
Landsstævnet sammen, men det gik rigtig godt 
både socialt og spillemæssigt. 

Birgitte Storm fra Odense deltog som holdets 
Wild Card, da hun trådte til med 24 timers varsel 
umiddelbart før tilmeldingsfristen i april. 
Både Birgitte og Kirsten oplevede deres første 
Landsstævne, mens Sonja og Tina har en hel del 
landsstævner i bagagen.
 
Torsdag startede Landsstævnet med sol, varme, 
fest og farver, da vi gik med DGI Fyn gennem 
Svendborg by i åbningsparaden, og på stadion 
fik vi supergode pladser foran scenen mod VIP-
pladserne, hvor vi kunne følge med i det hele og 
oplevede den fantastiske stemning. 
 
Fredag startede vådt med tunge regnbyger og 
en aktiv messenger-tråd, hvor vi rådførte os 
med hinanden om, hvornår det var sikkert og 
tørt nok til at komme i gang med at spille. 

Vi kom heldigvis i gang og fik nogle gode timer 
på banen, men helt nemt var det ikke at få 
spilletid, for der kom stadig byger, og Kirsten 
måtte også afsted på en visit hos sin far, der var 
syg. 

Når man spiller rangliste-volley, er det dog ikke 
kun hold, der matcher den række man selv 
stiller op i, som vi kan spille mod - så selv om vi 
kun var tre spillere ind imellem, spillede vi bare 
mod herrehold, mixhold og damehold, som det 
nu kunne passe. 

Der var nemlig ikke så mange modstandere at 
udfordre fredag, hvor det var så vådt ;-) 
Så da regnen tog til om eftermiddagen trak vi 
også stikket, og hyggede igennem på teltpladser 
og festivalpladsen i stedet for.
 
Lørdag var en skøn og helt perfekt beachvolleydag 
med høj sol og let brise, så vi var klar fra 
morgenstunden og spillede 14 kampe i god stil. 
I nogle af de sidste kampe trådte Thomas fra 
Odense til som vikar, så en af de faste spillere 
kunne tage en lille pause. 

Det er ret afslappet at spille rangliste, da vi 
udfordrer mange forskellige typer hold, så det 
var acceptabelt også spillemæssigt at have en 
herre med i et par kampe. 

I det hele taget var der god og hyggelig stemning 
blandt spillerne. 
Noget af det der gør det så festligt at spille er, at 
folk er i godt humør og er åbne over for at tage 
en kamp - uanset om oddsene er ulige ;-). 

Da vi afsluttede lørdagens sjove spil på banen, 
kunne vi med 7 vundne kampe så også glæde 
os over at kvalificere os til en førsteplads i vores 
4-damers række.
 

Tina Kragh Rusfort

Landsstævne 2022
Vi var tre volleyspillere på vores hold: 
Freddy Kjær Jensen, Søren Heidtmann Pedersen 
og Manuela Pedersen.

Vi havde glædet os meget til stævnet, der jo var 
forsinket et år på grund af corona. 
Vi har alle deltaget før, Freddy i Holbæk og 
Esbjerg, jeg selv i Haderslev, Holbæk, Esbjerg 
og Ålborg, og Søren var med på det allerførste 
efterskolehold i 1985 i Odense, og har deltaget i 
de fleste landsstævner siden.

Vi boede i campingområdet ude bagved 
Tankefuld, og vi fandt hurtigt ud af, at uanset 
hvad vi skulle deltage i, så var der laaaangt at 
gå. 

Torsdag skulle vi deltage i indmarchen, som 
udgik fra midtbyen og hele vejen ned af 
Høje Bøge vej. Her må vi tage hatten af for 
Svendborgs værtskab - vi har aldrig oplevet så 
mange festlige indslag og glade mennesker på 
vores vej!

Endelig fredag kunne vi komme i gang med det, 
som vi var kommet for: 
at spille beachvolley!

Dagen oprandt med regnvejr, men heldigvis 
stilnede regnen af, da vi ankom til beach-
banerne. Vi havde lagt en plan: vi ville spille en 
masse kampe, og derved håbede vi på en høj 
placering på ranglisten.

Ved middagstid kom regnen tilbage, og kun de 
mest hårdføre havde lyst til at spille. 
Heldigvis kunne vi komme i gang igen efter en 
lille times pause, og vi var klar til at give den 
gas. 
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Foto:Morten H Pedersen

Vi spillede en masse kampe indtil regnen igen 
tog over, og ikke havde tænkt sig at slippe 
foreløbig.

Vi synes vores plan var lykkedes godt, da vi 
endte som nummer 5 i den samlede stilling for 
fredag.

Lørdag oprandt med høj sol, og det sås på 
antallet af hold på beach-banerne. 
Vi kunne tydeligt se, at banerne lå tæt på 
højskole- og efterskolernes lejr, da der var 
mange hold herfra. 
Vi løb ind i nogle voldsomme tæv, men vandt 
også lidt. 
Desværre blev både Søren og Freddy skadet ved 
middagstid, så vores plan om mange kampe, 
løb ud i sandet.

Alt i alt havde vi nogle skønne dage i Svendborg 
- med sport, øl, koncerter og ikke mindst 
hyggeligt samvær, med en masse fantastiske og 
glade mennesker.

Vi kommer helt sikkert igen, når der er 
Landsstævne om bare tre år i Vejle.

Freddy, Søren & Manuela
 
 
Landsstævne 2022 Svendborg
Scenen var sat, da Tharu Chulo indtog 
beachvolley banerne sidst i juni 2022.
 
Tre spillere - halvskadet og uden meget træning 
inden stævnet - trådte vi ind på sandbankerne, 
med en forhåbning om en sjov tid i sandet 
sammen. 
Den ene spiller havde dog en smule skræk for 
regnen, som væltede ned over banerne den 
første kampdag, og derfor måtte vi starte ud  to 
mand. 

   Foto:Morten H Pedersen

Men selvtilliden fejlede ikke noget, og trods 
regn, blæst og ømme muskler spillede vi os op 
på en 4. plads på første dagen. 
Det gav blod på tanden, og den kvindelige spiller 
piskede sine mænd til kampgejst. 
Det var fantastisk, og humøret blev højere og 
højere, efterhånden som de sidste kampe blev 
spillet på anden dagen. 
Vi var alle tre trætte, men også sultne efter at 
spille mod de højst rangerede på ranglisten på 
sidste dagen. 
Vi smagte på sandet flere gange, idet folk 
bankede os ned, men tillige med rejste vi os op 
igen og igen og spillede videre. 
Sejrene begyndte at komme til os, og da dagen 
faldt på held, var vi pludselig næsten de eneste 
tilbage, og vi havde kæmpet os op på en flot 2. 
plads. 
Vi kan med stolthed skrive, at vi blev nr. 2 i mix 
3 rækken til Landsstævnet 2022 i Svendborg

De gladeste volleyballhilsner 
Ram Mahato, Michael Pasch og 

Nathasja Østergaard
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Hvis det er første gang, du skal tilmelde dig 
et hold, skal du oprettes som medlem først. 
Det gør du via foreningens hjemmeside 
boegebjerg-if.dk, hvor du øverst til højre 
klikker på ”Nyt medlem – opret dig her”

Når du så er oprettet som medlem, skal du 
ikke oprette dig igen, så skal du blot logge 
ind og tilmelde dig det ønskede hold. 
Dette gælder også for den nye sæson – hvis 
du var tilmeldt et hold i sidste sæson, så skal 
du ikke oprette dig som medlem igen.

Når du ønsker at tilmelde dig et hold, klikker 
du blot på ”tilmelding” ud for det ønskede 
hold og vælger, om du vil logge ind med 
mobilnummer eller mail. 
Herefter kommer du automatik til betaling. 

Husk - at selvom du har multikontingent - 
skal du stadig tilmelde dig de hold, du vil 
deltage på. 
Du skal så bare ikke betale noget.  

Du har altid lov til at komme og prøve 
træningen et par gange, inden du tilmelder/
betaler, men herefter er det vigtigt, at du får 
tilmeldt dig hurtigst muligt.

Har du problemer med at oprette dig som 
medlem eller få dig tilmeldt til et hold, kan 
du altid tage fat i formanden for din afdeling. 
Du kan også kontakte Helle på hecl@fmk.dk 
så vil hun gerne hjælpe.

Nyt fra Bøgebjerg IF
Hvordan tilmelder jeg mig et hold i Bøgebjerg IF ?
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Hold nu op hvor vi glæder os! 

Gennem de sidste par måneder har vi fået 
de sidste ting på plads, og vi er nu klar 
til at løfte sløret for det mega fantastiske 
arrangement, vi har planlagt for Jer i 
oktober. 

Alle aftaler er nu på plads, og vi kan nu 
starte billetsalget på billetten.dk.

Vi kommer til at savne vores Fester Aaby 
Outdoor, der normalt bliver afholdt den 
sidste lørdag i august, men vi vender stærkt 
tilbage næste år. 

Vi har brug for en økonomisk saltvands-
indsprøjtning, og derfor håber vi, at I vil 
støtte op og være vores ambassadører, for 
at vi kan få solgt så mange billetter som 
muligt. 

Hele overskuddet fra dette års arrangement 
går ubeskåret til næste års Fester Aaby 
koncert. 

Fester Aaby gratis koncert vil fortsætte, 
og vi ses på pladsen sidste lørdag i august 
næste år.

I år afholder vi 
Fester Aaby Indoor 

i Bøgebjerghallen lørdag den 22. oktober. 
Vi åbner dørene kl. 17.00 og så starter 
festen. 

Fyr & Flamme
Debutsinglen, ’Menneskeforbruger’ tændte 
den første glød i danskerne, og satte sidste 
år hurtigt sit præg på de danske radiokanaler 
og musikforbrugernes streaming-vaner. 

   Pressefoto

Opfølgeren ’Kamæleon’, blev endnu en 
hitsingle, og i foråret 2021 bragede Fyr Og 
Flamme for alvor ind i alle vores hjerter 
og siden hos millioner af Tv-seere, da 
dansegulvs-hymnen, ’Øve Os På Hinanden’ 
blev endnu en evergreen i Dansk Melodi 
Grandprix. 

Deres debutalbum ramte gaden i august 
måned, og med mere musik på vej, kan du 
godt begynde at kridte danseskoene! 
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For ovenpå en fuldstændig udsolgt 
sensommer-turné er Danmarks ukronede 
dansegulvskonger klar til at sætte ild til 
de danske musikscener, hvor festen først 
slutter, når tonerne fra den sidste synthesizer 
har lydt, og glimmertårerne er trillet ned ad 
de storsmilende kinder på publikum.

L.I.G.A
L.I.G.A bringer tårnhøjt humør til bordet. 
Når Nicky Russells eksplosive vokal møder 
Ihan Haydars mesterlige trommer, er festen 
allerede begyndt at rulle. 

Med eminente spor af både pop, soul, 
rock og funk tillader L.I.G.A at udfolde 
sig på verdens musikalske legeplads – en 
kombination, som tilføjer rygvind til duoens 
altid eksplosive humørbombe-energi. 

Pressefoto 

L.I.G.A har det sjovt, og dét kan du mærke, 
når de vælter scenen og spreder festen. 

L.I.G.A kom for alvor på det musikalske 
landkort, da de i 2014 udkom med deres 
debutalbum, og efterfølgende bragede 
gennem lydmuren med en højspændt og 
ambitiøs musikfest, hvor energien sitrer 
helt ud i fingerspidserne. 

Det er helt gennemført, når L.I.G.A udfolder 
bagkataloget med antennerne som ‘Skylder 
Dig Ik’ Noget’ og ‘Julia’.
Vi er så glade for at ”Fyr & Flamme” og 
L.I.G.A besøger Fester Aaby, og vi ved 
med sikkerhed, at dette er opskriften på en 
vellykket og festlig aften. 

DJ Christoffer Astrup
spiller før, mellem og efter live musikken. 
Vi vil sørge for en velassorteret bar, med 
både drinks og fadøl og en masse mere. 
Der vil også være mulighed for at få stillet 
den lille sult.

Billetten kan I købe på billetten.dk. 
Den koster 335 kr. plus gebyr. 
Dørene åbner kl. 17.00 og så fortsætter vi 
til ca. Kl. 01.00

VI SES LØRDAG 
DEN 22. OKTOBER 

I BØGEBJERGHALLEN
Foreningen Fester Aaby

Rikke, Michal, Sanne, Sacha og Møffe   
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Vester Aaby Sogns Folkemindesamling

B494
Foto fra 1938

Vester Aaby Andelsmejeri

Deltagelse på Bøgebjergmessen
Foreningen er med på den kommende messe 
igen i år. 

Den bliver afviklet i Bøgebjerghallen den 30-10-
2022 efter udsættelse både i 2020, 2021 og her 
i foråret 2022. 

Folkemindesamlingen har været med lige siden 
starten i 2014, hvor der har været afholdt 
varemesse i Bøgebjerghallen. 

Vi viser ud over arkivalier nogle af de ting, 
der er grundlaget for foreningens økonomiske 
eksistens. 

Det vil være muligt at forny medlemskab af 
foreningen. M
edlemskab pr. år 50 kr. pr. husstand og 25 kr. 
pr. person. 

Salg af bøgerne Stavn og den nye bog 
Genforeningen set fra Fyn 2020. 

På grund af coronaen fik den bog ikke så megen 
opmærksomhed og omtale med annoncering for 
100 året efter genforeningen i 1920, som man 
havde ønsket sig. 

Derud over sælger vi også fortsat alle 12 
sognefilm, som Svenåge Tommerup og Mogens 
Lysholt har fremstillet. 

Stavn 2022
Årets Stavn 2022, der udkommer til november, 
indeholder herfra en artikel om Vester Aaby 
Andelsmejeris historie fra 1888 til 1959. 

Bogen bliver leveret som sædvanlig til alle, der 
har købt tidligere. 

Vi leverer også meget gerne til nye kunder. 

Prisen er ikke fastsat endnu, men forhåbentlig 
95 kr. som tidligere.

På bestyrelsens vegne
Gerda Nielsen

Kasserer og arkivleder

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



KIRKEBLAD
HØST 2022

- Læs mere inde i bladet

Tak til Alex

Højskoleeftermiddage

VESTER AABY KIRKE

AASTRUP KIRKE

August hver sommer jo kommer sidst,
skønt solen synker, det er ej trist,
for det er høsttid; nu bringes hjem
hver frugt af fliden, der dyrked’ dem.
Nu blomstrer regnfan - gør veje gule,
at det er sensommer ej vi skjule.
Vi dog vil takke vor Gud for høst,
for sommerblomster, der bragte trøst!

September kommer og sommer går;
nu skærpes luften mod efterår.
Så småt nu gløder de mange blade
og skaber skov om til farvelade.
Mod himlen anes de fjerne stære
Farvel! - I sommerens fuglehære.
I kirken priser vi Gud for høst
med takkesang af vort hjertes lyst.

Oktober daler med blade ned,
og storme blandes med solfyldt fred.
For varme kæmper mod kuldegrund,
dog sejrer lyset endnu en stund.
Nu æblehøst bli’r til huse bragt,
og vintermarker i furer lagt.
Lad Gud os sige i dunkle dage,
at livet vender igen tilbage.

Strikkecafe



Som det beskedne menneske Alex 
V. Nielsen er, havde han bedt om, 
at der ikke måtte blive gjort for 
meget ud af, at han stoppede som 
præst ved Vester Aaby og Aastrup 
kirker den 30. juni. Men vi fik 
dog lov til at markere det efter 
gudstjenesten i Vester Aaby Kirke 
den 26. juni sammen med dem, 
der var kommet i kirke den dag.
Og heldigvis var budskabet sivet 
ud til både Aastrup og Vester Aaby, 
så mange benyttede lejligheden til 

at hilse på Alex og sige ham tak for vel udført gerning.
Det er også indholdet her. Fra Alex begyndte som præst her den 
1. februar 2019, til det føltes som om han havde været her altid, 
gik der ikke lang tid. Hans store livserfaring fra 30 år i SAS og fra 
mange andre sammenhænge gjorde, at han kunne gå vel oplagt 
og vel rustet til sin gerning. Der blev ikke skelet til timetallet og 
Alex gik hurtigt ind i såvel store som små opgaver
Det skal der også her lyde en stor og hjertelig tak for. Fra sognene 
og fra mig. Heldigvis tror vi, at Alex Nielsen har lyst til at kigge 
forbi en gang imellem, og måske dukker han også op med 
præstekjolen på. Men lige nu og her skal lyde et god vind med 
fremtiden. Torkil Jensen

1. juli 2022 sluttede en helt 
fantastisk epoke i mit liv, og jeg 
vil gerne sige tusind tak til alle i 
Vester Aaby og Aastrup sogne. Tak 
til menighedsrådet fordi I turde 
ansætte en gammel mand i en 
helt ny præstekjole. Tak til hele 
personalet, fordi I hjalp mig med 
at undgå de værste faldgruber 
undervejs og fordi I viste, at 
samarbejdsproblemer ikke nød-

vendigvis skal være en del af kirkelivet anno 2022. Tak til Torkil 
for godt kollegialt samarbejde og mange gode råd undervejs og 
sidst,men ikke mindst, en stor tak til hele menigheden – Det har 
været en fornøjelse at lære jer at kende.    
Hvad fremtiden bringer, står endnu ikke klart, men én ting står 
helt fast: Min lyst til at være præst er blevet styrket under mit 
ophold på Sydfyn, og jeg håber, at Fyens Stift fremover har behov 
for en vikar i ny og næ, og skulle behovet opstå i Vester Aaby og 
Aastrup sogne, vil jeg ikke tøve et sekund med at svare ja.
Tak for en dejlig tid og rigtig god vind til jer alle. 

Alex V. Nielsen

Pr. 1. juli blev sognepræst Torkil Jensens arbejde som ud-
dannelseskonsulent for de nye præster i Fyens Stift forlænget 
med 4 år frem til 30. juni 2026.
Da vores hidtidige sognepræst Alex V. Nielsen, valgte at stoppe 
med udgangen af juni, skal der ansættes en ny sognepræst i de 
45% af stillingen, som Torkil Jensen er frikøbt for i forbindelse 
med arbejdet som uddannelseskonsulent.
I slutningen af juli, hvor dette kirkeblad skrives, er der ikke noget 
konkret om, hvem det bliver, men processen er allerede så småt 
i gang, så følg med på hjemmeside og andre steder, så vil vi 
fortælle, hvornår vi kan byde en ny præst velkommen til det 
dejlige job at være præst i Vester Aaby og Aastrup.

Vester Aaby-Aastrup Menighedsråd har i en periode været i 
dialog med Ib Christensen, efterkommer af Niels Christensen, 
der levede fra 1839 til 1927 og var bosat i Pejrup. Niels 
Christensen var såkaldt Dannebrogsmand idet han deltog i 
krigen i 1864. At være Dannebrogsmand betyder blandt andet, 
at den pågældendes gravsten skal bevares for eftertiden. Dette er 
beklageligvis ikke sket i Niels Christensens tilfælde, og det har 
været et brændende ønske fra oldebarnet at få genskabt en form 
for minde. Menighedsrådet blev enige med Ib Christensen om at 
få sagen ud af verden ved at få fremstillet en sten, der foruden 
Niels Christensen også med taknemmelighed mindes de øvrige 
fra egnen, der deltog i den såkaldt 2. slesvigske krig (1864). 
Dette mindesmærke vil blive opstillet på Vester Aaby kirkegård 
ved siden af de bevaringsværdige gravsten og vil blive afsløret 
ved en lille højtidelighed efter høstgudstjenesten i Vester Aaby 
kirke den 18. september kl. 14.00.

Der er et gammelt ord, der siger, at godt 
begyndt er halvt fuldendt. Det er meget 
godt, men det er så også kun halvt.
I 2019 blev Lolland valgt som emne 
for vinterens højskoleeftermiddag. Det 
var godt begyndt, da Danmark lukkede 
ned 11. marts 2020. Året efter valgtes 
så Aarhus, som vi besøgte i maj 2022, 
men det er som om vi stadig har en 

halv aftale med Sydhavsøerne på den anden side Langeland.
Det skal der gøres noget ved. Vi tager Falster med for også at 
tilføje noget nyt. Falster var ganske vist på programmet i 2008, 
men det er længe siden og tåler en gentagelse. Vi begynder 
sæsonen onsdag den 23. november med et indledningsforedrag 
og fortsætter med et julemøde onsdag den 7. december.  Begge 
dage kl. 14.30.
Husk brød og kop – så har vi lavet kaffe og te! – og husk ikke 
mindst: Højskole er for alle!

Tirsdag den 6. september kl. 17 til 19 inviteres til indskrivning 
af næste års konfirmander i Vester Aaby og Aastrup Kirker.  
Forberedelsen til konfirmationerne begynder tirsdag efter 
efterårsferien, det vil sige tirsdag den 25. oktober kl. 8.00 i 
præstegården.
Vi vil ved indskrivningen den 6. september over et stykke pizza 
snakke om forløbet, og der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål. 
Samtidig vil vi benytte lejligheden til at få underskrevet de 
blanketter, der er nødvendige. Begge forældre skal give skriftlig 
tilladelse til konfirmationen, og der skal også gives skriftlig 
tilladelse, hvis konfirmandens navn til sin tid må offentliggøres 
på hjemmeside og i aviserne. Man behøver ikke at møde op kl. 
17 – man kan blot dukke op på et tidspunkt mellem 17 og 19.
Er i forhindrede I at møde op den dag, kan I naturligvis også blot 
give besked om, at I har en konfirmand 2023 i familien på tlf. 62 
61 64 20 eller mail toje@km.dk

Tak til Alex Tak for de gode år
 i Vester Aaby og Aastrup

Ny præst

Markering af mindesten
Højskoleeftermiddage Lolland-Falster

Konfirmandindskrivning



hvordan man skal være præst. Og netop i den henseende har 
jeg lært meget gennem de godt tre år, som jeg fik lov at virke 
som præst i jeres dejlige sogne. Jeg har lært, at det i mindre grad 
handler om spidsfindige teologiske pointer, men i højere grad 
om at turde være til stede, som dén man er – med de mangler 
og de svagheder, der nu engang følger med. Det handler om at 
turde gå med ind i folks liv, både når livet er lyst og godt og 
når det er svært. Netop hér kan man som præst være med til at 
gøre en forskel. Netop her får man den allerstørste belønning, når 
familierne efterfølgende siger tak for indsatsen.    
Pensionsrådgiveren sagde, det var for dumt at vende tilbage 
til arbejdslivet. Ganske vist har han ret i, at vore dages 
præstelønninger nok ikke kan sikre, at man kravler særligt højt 
op på Forbes liste over verdens mest velbeslåede personer, men 
det er nok heller ikke hér, lykken findes. I stedet handler det om 
at forstå, at lykke er noget der opstår i samspil med andre, og 
særligt hvis det er mennesker, man kan lide. Lige hér findes det 
mest meningsfulde arbejde, og det er jo ikke så dumt. 
Netop samspillet med andre mennesker har jeg oplevet som et 
adelsmærke for jeres to sogne. Det har været kendetegnende for 
menigheden, for menighedsrådet og ikke mindst for samarbejdet 
med kollegerne.     
I medierne tales der meget om det dårlige arbejdsklima, der 
hersker i folkekirken. Sådan fungerer kirkelivet heldigvis ikke i 
Vester Aaby og Aastrup sogne.
Tværtimod har det været en fornøjelse at samarbejde med de 
forskellige medarbejdergrupper, og det er nok en væsentlig 
forklaring på, at jeg har følt mig så godt tilpas i embedet som 
sognepræst, for sandheden er jo, at det gode kirkeliv netop 
skabes gennem teamwork og gennem anerkendelse af hinanden.
Anerkendelse er netop, hvad jeg har følt gennem hele mit virke 
i disse to pragtfulde sogne. Særligt kom det til udtryk under min 
sidste gudstjeneste den 26. juni. En gudstjeneste, der for mig betød 
noget helt særligt, selv om jeg havde frabedt mig enhver form 
for festivitas. Stor var min overraskelse derfor, da jeg pludselig 
hørte de festlige toner fra orgel, violin og korsang. Og endnu 
større blev overraskelsen, da jeg så, at der var stillet blomster på 
kanten af prædikestolen og at man efterfølgende havde lagt op til 
afskedsreception i sideskibet.
Så stod det med ét lysende klart, at pensionsrådgiveren havde 
taget fuldstændig fejl, for det var slet ikke dumt at tage arbejde på 
Sydfyn. Faktisk har det været så givtigt, at jeg overvejer en fremtid 
som vikar i Fyens Stift, og hvem ved – måske får I engang brug 
for en afløser?
Skulle det ske, vil jeg glæde mig til, atter at møde jer alle igen.
Tak for jeres åbenhed. Tak fordi I lærte mig, at også 
pensionsrådgivere undertiden kan tage fuldstændig fejl af, hvad 
der virkelig kan skabe lykke i livet.  
Tak for jeres måde at være kirke på. Alex V. Nielsen

hvor der jo er blevet etableret et marked med 
salg af lokale hjemmelavede produkter. 
Disse tiltag har givet os mulighed for også 
at kunne give kontanter til Hjemløse i 
Svendborg.
Vi modtager fortsat meget gerne garn, og vi 
er meget taknemmelige for det garn vi har 
modtaget.
Håber vi ses.

I foråret 2014 havde jeg et møde med min pensionsrådgiver efter 
35 år i luftfartsbranchen. Mødet blev afholdt på tærsklen til mit 
nye liv som pensionist, og formålet var at lægge en god plan 
for, hvorledes fremtiden skulle forme sig. Undervejs i samtalen 
nævnte jeg, at jeg netop havde afsluttet en bachelorgrad i teologi 
og overvejede at begynde på overbygningen. Rådgiveren sagde, 
det da var fornuftigt at have fritidssysler i sin pensionisttilværelse, 
men ”hvis du overvejer at tage et job, er du simpelthen for 
dum”. Da jeg derefter valgte at færdiggøre teologistudiet, var det 
udelukkende tænkt som en fritidssyssel, og det lykkedes, for i 
foråret 2018 kunne jeg i en moden alder kalde mig cand. theol. 
tillige med pensionist på fuldtid.
Dér stod sagerne så, indtil der indtrådte en skelsættende 
begivenhed i december måned 2018.  Midt under en rygepause 
ved siden af den flotte Grundtvigstatue på Vartov ringede 
telefonen pludselig. En sydfynsk præst, som I kender under navnet 
Torkil Jensen fortalte, at han manglede en halvtidskollega til sine 
to små sogne på Sydfyn. Nu er vi eksiljyder jo lidt langsomme af 
natur, og det gælder derfor om ikke at forhaste sig, når sådanne 
ting pludselig sker, så jeg svarede, at jeg lige måtte tænke lidt 
over sagen. Det føltes som om Grundtvigstatuen bare tavst 
konstaterede, at når man allerede har haft et jævnt og muntert 
virksomt liv på jord, skal man jo også vide, hvornår det er tid 
at stoppe, og måske havde pensionsrådgiveren ret i sin advarsel 
mod at vende tilbage til et aktivt arbejdsliv? 
Samtidig vidste jeg jo dårligt, hvor Vester Aaby og Aastrup 
befandt sig geografisk såvel som kirkeligt. Den efterfølgende 
søndag tog jeg derfor til gudstjeneste i Vester Aaby bare for lige 
i ubemærkethed at snuse til stemningen og netop dét afgjorde 
sagen, for den klassiske og velkomponerede gudstjeneste der 
mødte mig, føltes helt rigtig. Jeg tog derefter kontakt til Torkil og 
Niels Erik Thing og takkede ja til tilbuddet. Pensionsrådgiveren 
kaldte det dumt – Jeg ville nok snarere betegne det som et af de 
bedste valg, jeg hidindtil har truffet.
Søndag d. 3. februar 2019 blev jeg så indsat som præst i Vester 
Aaby og Aastrup. Første gang jeg kravlede op på prædikestolen, 
handlede teksten om stormen på søen og om de lidet-troende 
disciple, der frygtede for deres liv. Jeg frygtede nok ikke 
direkte for mit liv, men snarere for om menigheden ville give 
pensionsrådgiveren ret i, at den præst, der nu var blevet ansat, 
simpelthen var for dum til at betjene en så godt vant menighed. Til 
mit store held gik det tilsyneladende nogenlunde, og efterfølgende 
blev intet sagt om prædikens muligvis banale pointer, men i 
stedet blev jeg budt velkommen af hele menigheden, og det var 
jo i virkeligheden ikke så dumt.
Netop menighedens imødekommenhed har været kendetegnende 
for de tre år, jeg fik på Sydfyn, og den har varmet, når tvivlen 
om mine egne pastorale evner har meldt sig. Særligt, når noget 
ikke har kunnet leve op til de forventninger, jeg medbragte om, 

Strikkecafeen holder sommerferie indtil 
den 6. september, hvor vi starter op kl 
10.00 i konfirmandstuen i præstegården.
Vi håber, der er mange som kunne tænke 
sig at være med til at strikke og hækle til 
fordel for hjemløse i Svendborg, samtidig 
med at vi hygger os. Alle er velkomne.
Vi har sommeren over forsøgt at sælge 
nogle af vore ting, dels i V. Aaby  Kirke og 
dels i FABRIKKEN i det gamle DAMAS, 

Pensionsrådgiveren tog heldigvis fejl

Strikkecafé



   Vester Aaby Aastrup

Søndag den 7. august   8. s. e. Trin 10.15   9.00
Søndag den 14. august    9. s. e. Trin   9.00 10.15
Søndag den 21. august 10. s. e. Trin Ingen 14.00 TSK
Søndag den 28. august 11. s. e. Trin 14.00 TSK Ingen
Søndag den 4. september  12. s. e. Trin 10.15   9.00
Søndag den  11. september  13. s. e. Trin   9.00 NN 10.15 NN
Søndag den  18. september  14. s. e. Trin 14.00 Høst 10.15 Høst
Søndag den  25. september  15. s. e. Trin   9.00 Ingen 
Søndag den 2. oktober      16. s. e. Trin 10.15 Ingen   
Søndag den    9. oktober      17. s. e. Trin Ingen 10.15 NN
Søndag den  16. oktober      18. s. e. Trin 10.15   9.00
Søndag den  23. oktober      19. s. e. Trin 14.00 NN Ingen
Søndag den  30. oktober 20. s. e. Trin   9.00 NN 10.15 NN
Søndag den    6. november    Allehelgen 15.00 17.00
Søndag den  13. november   22. s. e. Trin Ingen  10.15 NN
Søndag den  20. november   Sidste s. i kirkeåret 10.15   9.00 
Søndag den  27. november   1. søndag i advent 14.00 10.15

Kirketider høst 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:
I dagene 8.-9. og 19.-21. september deltager sognepræst 
Torkil Jensen i kurser. Det vil fremgå af hjemmeside og 
telefonsvarer, hvem der passer embedet i disse perioder.
I dagene 25. september til 1. oktober deltager Torkil 
Jensen i provstirejse for alle præster i Faaborg-Midtfyn 
kommune. Her passes embedet af præster fra Svendborg 
Provsti. 

Præster: Intet: sognepræst Torkil Jensen - TSK: sognepræst Therese Strand Kudajewski, Svanninge
NN: fastsættes senere

Da stillingen som sognepræst på 45% i forbindelse med sognepræst Torkil Jensens arbejde som 
uddannelseskonsulent i Fyens Stift endnu ikke er besat efter Alex Nielsen, kan der forekomme 

ændringer i ovenstående gudstjenesteliste. Det er en god ide at tjekke hjemmeside og Ugeaviser.

Menighedsrådsformand: Hans Milland, Tlf. 21 91 53 05. Mail: hansmilland@live.dk 
Kirkeværge ved begge kirker: Niels Erik Thing, Tlf. 24 45 40 16. Mail: thing@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: Vakant
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”.
  7. september

26. oktober (altergang)

  9. november

21. december (altergang)

For udefra kommende 
deltagere koster 
kaffebordet kr. 30,00



23

Sommerhilsen fra dagplejen

Foto: Dagplejen

Foto: Dagplejen

Foto: Dagplejen

Foto: Dagplejen

Foto: Dagplejen

Foto: Dagplejen

Foto: Dagplejen
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For år tilbage havde vi mange børn 
i idrætsforeningen, men efter at 
Bøgebjergskolen nu kun har børn fra 
børnehaveklasse - 6. kl., er der en tilbøjelighed 
til, at børnene efter skoletid ofte bliver i det 
område, hvor de går i skole. 

I øjeblikket har vi børn i volley- og 
fodboldafdelingen, og det vil vi i bestyrelsen 
rigtig gerne forsøge at ændre i positiv retning. 

Vi kunne godt tænke os at oprette et barn/
forældre – hold, hvor mor, far eller evt. en 
bedsteforældre laver gymnastik sammen 
med sit barn (3 – ca.5,5 år). 

Det er utrolig vigtigt, at børn fra de er helt 
små, får udviklet deres grundmotorik ved fx 
balancelege, rytmelege, klatrelege, gynge 
m.m. 
Når børnene bliver for gamle til dette hold, 
kunne vi oprette hold for de lidt ældre børn, 
således at der med tiden var gymnastikhold 
for alle aldre!

Indholdet i sådan en times gymnastik på et 
barn/forældre - hold kunne fx være sanglege, 
leg og bevægelser til musik, leg med bolde 
og ærteposer, leg med faldskærm, balance- 
og klatreøvelser samt motorikøvelser på 
terapibolde.

Vi søger derfor en person – eller evt. to 
som kan arbejde sammen om holdet – som 
kunne tænke sig at påtage sig opgaven som 
instruktør på dette hold. 

Vi tænker, at det skal foregå i gymnastiksalen 
på skolen én time om ugen evt. sidst på 
eftermiddagen.

Vi er naturligvis behjælpelige med ideer 
til indhold, hvis man ønsker det, og der vil 
også være mulighed for at få kurser betalt af 
foreningen.

Henvendelse til: 
formand for gymnastikafdelingen Helle 
Clausen tlf. 51 15 84 79.

Medlem af bestyrelsen
Hanne Borup

Instruktør søges 
 til barn/forældre-hold
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                        I juni fik Faaborg besøg af 
                        Det Kongelige Teater i form af 
                        ”Postyrium”, som består af fire 
containere som hver repræsenterede et af Det 
Kongelige Teaters fagområder. 
Der var en container som var indrettet fra 
balletten, én fra teateret, én fra orkesteret og 
én fra operaen. 
Både de store børnehavebørn og forårs-SFO’en 
var afsted med bus til ”Postyrium”, og vi fik 
lov at danse iført ægte balletskørter og sko, vi 
prøvede kostumer og rørte ved rekvisitmad, 
vi lyttede til operastemmer og de forskellige 
instrumentgrupper i orkesteret. 
Det var en stor oplevelse, hvor især balletsko og 
kostumerne blev prøvet flittigt. 

                            

I børnehaven har vi sagt kærligt farvel til de 
store børn, som skal i skole. 
Det er som om børnene vokser fem centimeter, 
når de kommer over på den anden side af 
skolegården og får en hverdag med læsetid, 
frikvarter, undervisning m.m. 
I børnehaven er den næste årgang nu blevet ”de 
store”, og det er en festdag, når man som 4-5-
årig skal rykke op i før-skole-gruppen. 

Vuggestuens legeplads er blevet bygget, og det 
er populært for børnehavens børn at komme på 
besøg og lege med de små. 

Det er en rigtig hygge-
lig legeplads med 
grus-stier til de små 
motorcykler og en 
bakke med rutsjebane, 
som man kan køre 
rundt om, sandkasse, 
gynge og legehus. 

Dagplejen kommer 
hver anden fredag og 
holder legestue og får 
også stor glæde af den 
nye legeplads. 

                                      

       Mange hilsner 
            fra os i 
   Bøgebjerg Børnehus

Bøgebjerg Børnehus
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På Bøgebjergskolen har det været et travlt forår, 
særligt for vores 6. klasse. 

Vi har mærket, at Corona ikke længere fylder 
så meget, så flere af de tidligere traditioner er 
heldigvis trådt i kraft igen. 

9. kl. sidste skoledag
Det betød bl.a. at vi i maj måned fik besøg af 
9. klasserne fra Øhavsskolen, som fejrede at de 
havde sidste skoledag. 

De kom kørende i en stor flot bus, og ud sprang 
de unge mennesker udklædte og med lommerne 
fulde af karameller, som de lystigt kastede ud til 
alle vores elever. 

Flere måtte lige en tur ind på gangene, for at 
gense deres gamle skole  

Foto: Skolens personale

Fodboldstævne
Et andet arrangement, der blev muligt i 
foråret, var det store fodboldstævne, som 
Bøgebjergskolen var vært for. 

Abdi fra SFOén og Daniel fra skolen havde 
skruet et flot program sammen, som elever fra 
Horne Skole og Tre Egeskolen afd. Ryslinge og 
Kværndrup deltog i. 

Der var heldigvis også mange forældre ,der kom 
og heppede, hvilket var dejligt. 

  Foto: Skolens personale

Edit 24
Som fortalt i sidste Bøgeblad vandt vores 6. 
klasse Edit 24 konkurrencen på Fyn. 

Det betød, at klassen skulle en tur til København, 
hvor de besøgte et rigtigt studie, og fik mulighed 
for at lave deres helt egen gyserfilm. 

Jeg er sikker på, at der er kommende filmfolk 
blandt den flok. 

6. Klasse skulle også en tur i Tivoli, hvor de 
oveni købet fik set 50 Lamborghini´er som 
promoverede rundt. 

Emneuge
I den næstsidste skoleuge i juni måned havde 
hele skolen emneuge. 
Her blev der arbejdet med emnerne ”de fire 
elementer” og ”projektskrivning” blandt 0. – 5. 
klasse. 

Foto: Skolens personale
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6. klasse skulle lave det teaterstykke, som de 
oprindeligt laver om vinteren. 

Torsdag den 16. juni kulminerede det hele så. 

6. klasse indbød til, at alle skolens forældre og 
elever kunne komme og se deres stykke, som 
de selv havde skrevet, instrueret og spillede. 
Det var meget, meget flot!

Efter teaterstykket kunne vi byde velkommen 
i skolegården, hvor der var opstillet borde/
bænke, og der var boder med alverdens lækre 
kager, som elever og forældre havde bagt. 

Mange forældre havde bestilt en sandwich eller 
havde eget mad med. 
Vi spiste sammen, og udgangspunktet var 
fællesskabet. 
Der var super god stemning, og solen skinnede 
fra en høj blå himmel, og snakken gik lystigt ved 
alle bordene. 
Der var ingen tvivl om, at alle havde glædet sig 
til at genoptage netop denne tradition. 

                            Foto: Skolens personale

Sidste skoledag 2021/2022
Fredag d. 24.6. blev sidste gang at, Erik spillede 
op til feriesangen. 
Samtidig med at eleverne skulle på sommerferie, 
skulle vi sige pænt farvel til Erik, som efter 
mange år på skolen havde valgt at gå på pension 
og hellige sin tid til sine børnebørn og kone. 

Der var selvfølgelig taler, blomster, gaver, sang 
og mange kram til Erik, som vi ønsker en dejlig 
pensionstilværelse. 

Samtidig skulle vi også sige farvel til vores 6. 
klasse. 
Sidste skoledag havde de arrangeret fra start til 
slut, hvilket de havde gjort super flot. 
Der blev sluttet af med kåringer af årets det ene 
og det andet, og selvfølgelig kårede de sig selv 
som årets klasse, hvilket var fuldt fortjent. 

I skrivende stund er skolens personale ved at 
gøre klar til elevernes ankomst d. 8. august. 
Her vil vi hejse flaget og glæde os til endnu et 
skoleår. 

Mvh
Carina Bangsgaard Olsen
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Bøgebjerghallens Bestyrelse
Siden sidst…

Sommeren er ved at være slut, og hallen 
er i løbet af ferien blevet opgraderet med 
afhøvlet gulv, 3 x ny lak og nye striber. 

Bestyrelsen er superglade for resultatet 
og glæder sig til at vise det frem til 
hallens brugere. 

Desuden vil der blive sat 3 nye yderdøre 
i hallen, hvoraf den ene bliver højere end 
hidtil. 

Formand:
Michal Bang Sørensen

 

Billedet øverst fra hallen, mens gulvet blev høvlet.

Billedet nederst, gulvet after det har fået lak og 
nye striber.

Begge billeder er taget af Michal Bang Sørensen



Vi er rigtig glade for at kunne invitere til 
Bøgebjergmesse nr. 7 i Bøgebjerghallen.
Forberedelserne er godt i gang og der 
er virkelig lagt op til en hyggelig dag for 
hele familien med
	Flere stande med smagsprøver
	Oplevelser som man kan glæde sig til
	Noget for øjnene og ørerne
	Aktiviteter

Vil du opleve en anderledes søndag med 
mange forskellige udstillere, så kom til 
Bøgebjergmesse

Søndag den 30. oktober 2022
 kl. 10-15.30 i Bøgebjerghallen

Borgmester Hans Stavnsager holder 
åbningstale ved Bøgebjergmessen 2022.

Entre 25,- kr. for alle over 12 år

Hallens cafeteria har åbent hele dagen

Vi håber på at få arrangeret noget 
underholdning.

Der vil ligesom sidste år også i år være 
udtrækning af gevinster fra udstillerne 
på indgangsbilletten, man skal være fysisk 
tilstede for at få udleveret gevinst, ellers 
udtrækkes nyt nummer.

Vi ses på Bøgebjergmessen 2022

Udstillere til Bøgebjergmessen 2022:
Alge-Stop
All-Clear v/Mikkel Larsen
Aloeverahuset Lysbjerg v/Dorte Nielsen
Balksbjerg Design
Bøgebjerg IF
Bøgebjerghallen
Bøgebjerghallens Cafeteria
Bøgebjergskolen / Bøgebjerg Børnehus
Bøgebjerg Lokalråd
Dagli’ Brugsen Vester Aaby
Dalum Landbrugsskole
Danbolig Faaborg sammen med Nordea
Det Radikale Venstre
Fester Aaby
Forstbotanisk Center Øxenhaverne
Frost VVS
Faaborg Kanonerlaug
Hjertestarterforeningen
Home Faaborg
Intersport Faaborg
Jørgen Gundertofte
Møllegårdens Vinimport
OK Benzin
Pejrup Landsbyforening og Forsamlingshus
Relle Design v/Inge-Merete Hovendal
SEF Energi A/S
Socialdemokratiet Faaborg-Midtfyn
Susanne Schnell
Sydfyns Dækhotel
Vester Aaby Folkemindesamling
Vævearbejder v/Jette Martinsen
Aastrup Folkemindesamling

Ganske få stande tilbage
Kontakt Lars Bo Biilmann
Tlf. 52 14 48 67

Bøgebjergmessen 2022
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Fællesspisning / sommerfest.
I forbindelse med den første corona-nedlukning 
blev alle lokalråd i FMK kontaktet og spurgt, 
om de ville stå for afholdelse af en event / 
arrangement, som skulle give glæde og en 
underholdende aktivitet for dem, som har siddet 
alene eller på anden måde haft det svært under 
corona-nedlukningen. 
Arrangementet er blevet udsat på grund af nye 
epidemier.
 
Næsten alle lokalråd påtog sig opgaven, og der 
blev udmeldt 25.000 kr. til hvert lokalråd. 
Enkelte lokalråd ville ikke have arbejdet med at 
stå for det, så derfor var der mulighed for at 
søge om yderligere midler. 
Det gjorde vi og fik derved penge til at få indkøbt 
et orkester, som kunne give hele arrangementet 
et løft. 
Her faldt valget på ”Daglys” fra Nyborg. De har 
hittet på Dansktoppen med ”Min Ferguson”, ”Da 
far var dreng” m. fl. Ganske underholdende.
 
Det har været en kæmpeopgave at få fundet 
frem til navne, som kunne være aktuelle til at 
få en indbydelse. 
Vi har haft kontakt med flere foreninger og 
private og Hjemmeplejen, som ikke måtte 
opgive navne, men videreformidle indbydelser.
 
Det har været umuligt for os at være sikker på, 
at vi fik alle med. 
Men alle inviterede og tilmeldte var meget 
positive for arrangementet. 
 
Vores budget rakte til i alt 80 personer inkl. 
hjælpere. 
Arrangementet blev afholdt i Hallens Cafeteria 
og Stig har været meget imødekommende med 
at få afviklet arrangementet. 
Tak Stig.

Legepladsen på Præstegårdsvej. 
Ved det pligtige tilsyn af legepladsens redskaber 
blev der fundet og påtalt adskillige punkter, 
både på enkelte ting ved redskaberne og det lille 
vippedyr (hele redskabet).
 
Lokalrådet indhentede tilbud fra Kompan 
angående reparation og nyanskaffelse af 
vippedyret. 
Det blev til en anseelig sum på lige knap 
44.000.00 kr. 
Det kan stadig betale sig at reparere legetårnet 
frem for at købe nyt. 
Vi prøver at skaffe puljepenge og donationer fra 
fonde. 
 
I værste fald må vi kassere det lille vippedyr, 
da den ”Mariehøne” der indgår i tilbuddet koster 
17.512 kr. inkl. montering. 
 
Vi havde håbet på - ligesom sidst - at lave en 
arbejdsdag og selv reparere de medtagne plader, 
men så bortfalder produktgarantien og deraf 
følgende pådrag af ansvar i forbindelse med 
tilskadekomst af børn, der bruger faciliteterne.

Flag Allé
Et smukt  og dejligt syn 
i vores lokalsamfund!

SKAL DET VÆRE FESTLIGT?

Flagalleen kan bookes på 3 måder til din 
festdag:
1. Standardflagning på Svendborgvej 

gennem Vester Aaby 350 kr.
2. Standardflagning på Svendborgvej 

+ 10 flag om til Bøgebjerghallen 400 kr.
3. 10 flag om til Bøgebjerghallen 150 kr.

Bestilling sker ved henvendelse til Halldor 
Sørensen Mail: hgs@vesteraabymail.dk eller 
tlf. 2380 3125
Bestilling skal ske med 7 dages varsel
Der opkræves 50 kr. ekstra ved for sent 
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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Sct. Hans aften.
Lokalrådet stod også i år for Sct. Hansaften. 
De sidste par år har deltagelsen i grillmad på 
pladsen været stigende, men i år var vi kun to 
hold. Vi må konkludere, at folk spiser hjemme og 
kommer til bålet kun for at deltage i fællesskabet 
der og hygge sig med venner og byens borgere. 
Næste år dropper vi grill.
 
Også børnene kommer senere sammen med 
deres forældre, så det er et spørgsmål om vi 
skal fortsætte med at forsøge at lave aktiviteter 
for børn.
 
Igen, igen. Bålet står inde midt i en by og vi har 
altid et dilemma ang. bålets størrelse. 
Vi forsøger så til gengæld at øge varigheden af 
et mindre bål. 
I år brændte det ned alt for hurtigt, grundet 
veddet var ”over fyringsdato”.
 
Det er dejligt at folk kommer og deltager i 
fællessangen, og i år havde vi den fornøjelse, at 
vi sang den samme sang på samme tid -) 
Nogle efterlyste, at vi skulle synge alle sangene 
på den uddelte sangfolder. 
Den må vi lige have med næste år.

Containerpladsen.
De problemer, der var på containerpladsen med 
tømning af plastbeholderne på containerpladsen, 
burde nu være løst.
Efter Lokalrådets henvendelse til Søren 
Kristensen er det nu indskærpet over for FFV, at 
de gammeldags stål affaldsstativer skal tømmes 
sammen med den tilsvarende på legepladsen. 
Det vil sige torsdage i ulige uger. 
Vi skal opfordre til, at man bruger spandene og 
ikke kommer plastic i haveaffaldscontaineren.
 
Nogle gange kan det ske, at containeren er 
fraværende på grund af tømning. 
Det vil kun vare et par timer, så hav tålmodighed 
med den situation. 
Vi HAR søgt om at få en container mere, men 
fik afslag og skal nok prise os lykkelige over, at 
vi som det eneste Lokalråd i Faaborgegnen fik 
trumfet igennem at beholde den vi har nu. 
Så pas på den!

Foto: Halldor Sørensen

Energi og Klimaoptimering i Landsbyer.
Lokalrådet har deltaget eller haft substitutter til 
at deltage i nogle af de mange møder i forskelligt 
regi ang. klimaforanstaltninger, fjernvarme i 
landsbyer eller andre alternativer. 
Lokalrådet har ikke den ekspertise som 
berettiger til, at vi går ind og bestemmer, om vi 
skal det ene eller det andet. 
Det eneste synspunkt vi har fremlagt er, at 
man kunne udbygge den kapacitet i biogas, 
som i forvejen forsyner Danmark med 27 %. 
Alle installationer er allerede i mange af de 
landsbyer, der er tale om.
Det er ikke et forslag, men en påpegning af, at 
man kunne holde omkostninger nede for den 
enkelte husstand, som i forvejen er tilkoblet 
naturgasnettet. 
Alternativet er varmepumper, som vil kræve 
store investeringer for den enkelte husstand.

Borgerbudget 2022.
Igen i år har FMK udbudt Borgerbudget. 
Kald det borgerbudget. 
Igen har kommunen valgt at styre, hvordan 
puljen skal udloddes, så det gælder hele 
Faaborgområdet.
Man indkalder således større projekter, der 
matcher kommunens udviklingsstrategi. 

I perioden 12. september 2022 - 12. oktober 2022 
kan man indsende projekter til borgerbudget 
2022 til styregruppen i vores lokalområde, som 
består af Niels Krogh, Vester Aaby, og Lars 
Nielsen, Pejrup.

Det forventes, at alle midler er fordelt og 
projekterne kan gå i gang ca. 1. december 
2022. Kommunen udsender pressemeddelelse 
om resultatet af afstemningerne. 

 
For Bøgebjerg Lokalråd

Connie Hede / Halldor Sørensen
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Nyt fra Bøgebjerg IF
Multikontingent

I Bøgebjerg IF er der mulighed for at købe 
multikontingent. 
Det betyder, at man betaler en fast månedlig 
pris, og så kan man frit og ubegrænset 
dyrke samtlige idrætsgrene i Bøgebjerg IF 
(undtagen vandgymnastik). 

Multikontingentet vil pr. den 1/9 2022 for de 
forskellige aldersgrupper være følgende:

0 – 8 år:              100 kr./måned
9 – 14 år:            125 kr./måned
15 – 24 år:          175 kr./måned
25 – 64 år:          200 kr./måned  
+ 65 år & førtidspensionister: 175 kr./måned

Ved køb af multikontingent vil den månedlige 
betaling automatisk blive trukket på dit kort. 

Ved opstart den første gang er der intet 
administrationsgebyr, men ved en evt. 
pause opkræves der et gebyr på 150 kr. til 
administration. 

Ved tilmelding er der en binding på 
minimum 6 måneder, dog er man bundet af 
multikontingent så længe det/de hold man er 
tilmeldt har sæson.

Selvom du har multikontingent, skal du stadig 
tilmelde dig de hold, som du vil deltage på. 
Du skal så bare ikke betale noget ved 
tilmeldingen.

Du kan læse mere om multikontingent på 
boegebjerg-if.dk under det punkt der hedder 
”Om klubben”
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Gymnastik
Velkommen til sæson 2022/23

En sæson som ligner den tidligere - og så 
alligevel ikke. Vi har de samme hold, men nogle 
er flyttet til andre dage og tider. 

Spinning 
kører i hallen mandag og torsdag kl. 18-19. 

Der vil ind imellem måske være et morgenhold, 
eller hold på andre tider, så det er en god ide at 
følge med på boegebjerg-if.dk under cykelikonet. 
Her vil alle hold være oprettet, og man skal også 
tilmelde sig derinde. 

Alle kan være med på holdene, og man er 
velkommen til at komme forbi til en prøvetime. 

Som noget nyt vil vi her i efteråret starte et 
introforløb op for nybegyndere. 
Se mere om det andet sted i bladet.

Pris kr. 35 pr. gang eller kr. 175 pr. måned

Jumping Fitness 
hopper i hallen mandag og torsdag kl. 17-18. 
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 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 vanddunk, et 
lille håndklæde og evt. indendørs idrætsko. 

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

Pris kr. 35 pr. gang

Yoga 
fortsætter også i denne sæson, og vi håber igen 
at have nok deltagere til 2 hold. 
Begge hold vil være i skolens gymnastiksal, og 
det bliver tirsdag kl. 17.30-18.30 og onsdag kl. 
16-17. 
Alle vil kunne deltage - uanset køn, alder og 
erfaring. 

Den eneste forskel på holdene vil være at 
onsdagsholdet vil være i et lidt mere stille tempo. 

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. 

Når det er sagt, vil vi gerne pointere, at alle kan 
være med på begge hold, så hold dig endelig 
ikke tilbage 

Pris kr. 400 pr. hold pr. sæson. Holdene starter i 
uge 37 og kører 12 gange. 
Der er et max. deltagerantal på 20 til hvert hold. 

Da holdene plejer at blive fyldt op ret hurtigt, 
foregår tilmeldingen efter først-til-mølle-
princippet, og der åbnes op for tilmelding på 
boegebjerg-if.dk under gymnastik (ikonet med 
sjippetovet) tirsdag den 30/8 kl. 18.00   
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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. 

Om du er nybegynder eller i lidt bedre form gør 
ikke noget, da alle øvelser kan laves på flere 
niveauer. 

Det forgår i hallen hver onsdag kl. 17.30-18.30

Pris kr. 450 for sæsonen som starter i uge 34 og 
kører frem til jul.

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. 

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

Pris kr. 550 for sæsonen som starter i uge 38 og 
kører frem til påske 2023.

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

Når du ikke med fra opstarten, kan du sagtens 
komme med midt i sæsonen, og du må altid 
komme op og få en gratis prøvetime (hvis holdet 
ikke er fuldt booket).

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 2022/2023

Mange hilsner fra
gymnastikudvalget
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Nyt fra fodbold

Foto: Pernille Asmussen

Ungdommen 
Efteråret byder på træning for:
U6 og U8 tirsdag kl. 16-17.
U12 tirsdag og torsdag kl. 17-18.30.

Vi forventer at deltage i stævner, og generelt 
bliver ambitionsniveauet sat efter de unges 
engagement. 

Henrik Pedersen vil primært stå for U6 og U8.
Jimmi Krøyer vil stå for U12.
Dog vil vi være to ved træningerne i det omfang 
det er muligt, og håber at kunne tilknytte endnu 
en træner til pigerne i alle aldre.

Kontingentet er 300 kr. 1/2 årligt. 

Med fodbold hilsner 
Henrik og Jimmi

Dame senior
Dame senior ser frem mod en spændende sæson 
i efteråret. 
Posen med hold er blevet rystet, og damerne er 
endt i en fodboldpulje med en masse nye hold, 
hvor vi kan se frem til at møde både Assens- og 
Odensehold. 
Damerne er spændt på at møde de nye 
modstandere i denne sæson.

På trænersiden har både Jesper Welander 
og Kristian Graff valgt at fortsætte det gode 
samarbejde, hvilket damerne er rigtig glade for! 
De er med til at skabe god dynamik og sørger 
for gode og varierede træningspas, hvilket gør 
det til en fornøjelse at møde til træning. 
Dette resulterer i et godt fremmøde!

Endnu engang har vi haft vokseværk i truppen, 
hvor vi har kunnet byde velkommen til nye 
spillere, og vi håber at kunne byde velkommen 
til endnu flere. 

Overvejer du at starte til fodbold, så træner vi 
tirsdag og torsdag kl. 19.30-21.00. 
Alle kan være med uanset niveau!

Vi ses på banen eller på lægterne! 

Pernille Asmussen og Marlene Vinther
/spillere i Bøgebjerg IF Dame senior

Herre senior
Sommeren er for alvor over os, men fodbolden 
ligger ikke stille i Bøgebjerg IF. 
Fodboldafdelingen har gennem hele sommeren 
arrangeret fællestræning for dame- og herre 
senior. 
Dette har været en kæmpe succes, hvor der har 
været mange mennesker til træningerne. 
Der er blevet grinet og hygget en masse, hvilket 
har medført et endnu bedre sammenhold i hele 
seniorafdelingen. 
Udover fællestræningerne har der også løbende 
været diverse arrangementer. 
Her skal bl.a. nævnes Avernakø Cup, hvor 
Bøgebjerg IF var repræsenteret med to mix-
hold.
 
Den nye sæson nærmer sig. 
Vi har allerede fået et par nye ansigter i truppen 
hos herrerne. 
Det er helt fantastisk at folk vælger vores lille 
fodboldklub til. 
Det vidner om, at vi gør en masse rigtigt i 
Bøgebjerg IF. 
Udover nye spillere, har vi fået ny cheftræner 
Jens Arland, og vi er meget spændte på, hvad 
han vil bringe til klubben. 
 
Hele spillertruppen glæder sig enormt til den 
nye sæson. 
Det er altid en fornøjelse at spille hjemme på 
Bøgebjerg Stadion, når I skønne mennesker 
støtter op om holdet. 
Vi glæder os til mange nye oplevelser med jer i 
den nye sæson.
 

Mvh. Lukas Lyngsø
Spiller i Bøgebjerg IF og sportsdirektør

Foto: Celine Krøyer
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Pejrup Landsbyforening
& Forsamlingshus

Vi har været heldige i Pejrup!
Gennem det seneste år har bestyrelsen i Pejrup 
Landsbyforening arbejdet på at søge midler til 
projekter til gavn for livet i Pejrup. 
Vi havde en spændende workshop i forsam-
lingshuset, hvor beboerne kom med input til, 
hvad vi kunne ønske os i vores by. 
Ét af dem var ønsket om et område udenfor 
forsamlingshuset, hvor børn, unge og voksne 
kan mødes og være aktive eller bare slappe af 
sammen. 
Bestyrelsen har brainstormet på idéen og 
konsulteret flere aldersgrupper i vores lille 
landsby for at få den bredeste vifte af forslag til, 
hvad området skal indeholde. 
En dygtig landskabsarkitekt i vores landsby har 
samlet det hele og tegnet et fantastisk oplæg, 
og vi har været så heldige, at LAG-SØM også 
synes, at vores idé er rigtig god. 
Derfor har Pejrup Landsbyforening fået tildelt 
halvdelen af de midler, vi skal bruge til vores 
udeområde.
I afgørelsen står følgende:
”Pejrup Landsbyforening og Forsamlingshus
Indstilling: 223.152 kr.
Bestyrelsen i Pejrup Landsbyforening og For-
samlingshus vil i samarbejde med landsbyens 
beboere etablere et udendørs værested, hvor 
beboere i alle aldre kan mødes og lave aktiviteter 
sammen. 
Gennem dette fælles mødested ønsker man at 
styrke sammenholdet og sammenhængskraften 
i landsbyen. 
Værestedet skal indeholde flere funktioner: 
Mødested for beboere, gæster og turister i alle 
aldre, legeplads for børn, mødested for unge og 
samlingssted for voksne og ældre. 
Landsbyen får besøg af en del turister, de vil 
også kunne benytte de nye faciliteter. 
Det er cykelturister på fx Østersøruten, 
vandreturister fra Øhavsstien, gæster på 
landsbyens hostel/ferielejligheder og B&B.”

Det videre arbejde herfra er at søge et tilsvarende 
beløb fra andre fonde. Det bliver spændende, 
om vi kommer i mål med projektet og får et 
skønt udeområde i vores landsby!

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.

Udlejning til din fest eller arrangement
Du kan altid læse mere om aktiviteter og 
udlejning til din fest eller dit arrangement her:
www.pejrup.dk, Facebookgruppen ”pejrup.dk” 
og i Pejrup Nyt, som omdeles til landsbyens 
beboere og foreningens medlemmer.

Sæt allerede nu X i kalenderen, for selvfølgelig 
holder vi igen i år Pejrup Landsbyjulemarked. 
Og er du interesseret i en stand, hvor du kan 
sælge julerier, så kontakt Mette Hansen på tlf. 
22722183. 
Vi glæder os til en hyggelig søndag i julens tegn.

På bestyrelsens vegne
Kamilla Bentsen 30951764 og

Mette Hansen 22722183
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I år er det 200-året for lodtrækningen af 
udflyttergårdenes placering. 
Lodtrækningen fandt sted den 7.september 
1822.
Tænk at være del af en lodtrækning, som 
afgjorde, hvor man skulle bo. 
Det må have sat sindene i uro. 
Man kunne måske være heldig at trække et lod, 
som lod én blive boende i byen. 
Men at trække et lod, der førte én helt ud på de 
yderste marker, til grænsen af det vildsomme 
og uhyggelige - det har næppe været 
drømmescenariet. 
Nu skulle man brydes op og miste det trygge 
naboskab.

Det har været en enorm omvæltning dér i 
1820’erne, da udskiftningen fandt sted. Og 
arbejdet har været overvældende. 
Bindingsværk var relativt let at samle, skille ad 
og samle igen, men der fulgte jo meget andet 
opbygningsarbejde med. 
Det kunne kun gøres ved nabohjælp. Det hele 
ville tage sin tid. 
Sten skulle også fjernes fra markerne. De blev 
hensigtsmæssigt lagt i skellene som gærder.

Udskiftningen skulle finde sted, hvad end bonden 
mente om den sag. 
Han var fæstebonde underlagt godsejeren. 
For Aastrups vedkommende var det Nakkebølle 
der dengang var ejet af godsejer van Deurs.
I 1823 blev Kildegaard som den første gård 
flyttet ud. 
Godsejeren mente, at gården skulle hedde van 
Deurs Minde. 
Det fandt bønderne helt malplaceret.
De kaldte den Bondens Fortrydelse.

B1249 - Kildegaard
Billedet øverst er fra Kildegaard, som den senere 
kom til at hedde, med det gamle stuehus, som 
nu er revet ned.
Læs mere om udskiftningen på vores 
hjemmeside: aastruparkiv.dk

Vores historiske medlemstur er planlagt til 
søndag den 11. september. 
Turen går i år til det nederste af Østergyden. 
I denne del af Østergyden ligger 4 af de udflyttede 
gårde, Lindely, Enemærkegaard, Egebjerggaard 
og Gammel Møllegaard.
Vi mødes ved Egebjerggård, Østergyden 40, 
Aastrup kl. 13.30, hvor der vil være mulighed 
for parkering. 
Finn Christoffersen, som har trådt sine barnesko 
i området, vil være vores guide på turen.

13. november er det 150 år siden, at den 
store stormflod fandt sted. 
Den forårsagede også store skader i vores sogn. 
Mere herom i Stavn til den tid.

Efter sommerferien starter vi igen 8. 
september kl. 19-22, efterfølgende 
holder vi åbent 1. torsdag i måneden, se 
kalenderen for tidspunkt, gerne efter aftale. 
Vi arbejder på at være bedst muligt forberedt, 
så vi kan klargøre evt. materiale.

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

For Aastrup Folkemindesamling
Ruth Balksbjerg

Aastrup Folkemindesamling
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Bøgebladet:
Deadline Udkommer
25.10.2022 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

Mette Gerber Jensen tlf. 6179 0076 - Sponsor 
og 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:
Morten Kjærgård Christensen, formand, 
Østergyden 23, Aastrup
25 13 85 87, hugo_mkc@yahoo.dk
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

24.08.2022 kl. 17.30-18.30
Sæsonstart

Muskeltræning

24.08.2022 kl. 19-21
Varm op til sæsonen

Badminton

25.08.2022 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12, V Aaby

29.08.2022 kl. 10-11
Sæsonstart

Vandgymnastik

29.08.2022
Sæsonstart
Badminton

September

01.09.2022 kl. 9.00-10.30
Sæsonstart
Mix-Senior

02.09.2022 kl. 16.15-19.00
Sæsonstart

Volley

03.09.2022 kl. 10-12
V. Aaby Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

05.09.2022 kl. 17-18
Introforløb opstart

Indoor Cycling

05.09.2022 kl. 19-21
Sang i Abildhuset

Pensionistforeningen

05.09.2022 kl. 19.00
Spillegilde

Aastrup Forsamlingshus

06.09.2022 kl. 10.00-11.30
Sæsonstart

Naturtræning

06.09.2022 kl. 10.00
Strikkecafé starter igen

Konfirmandstuen, Vester Aaby

06.09.2022 kl. 17 - 19
Konfirmandindskrivning

Konfirmandstuen, Vester Aaby

07.09.2022 kl. 19.00
Beboermøde

Aastrup Forsamlingshus

08.09.2022 kl. 19-22
Aastrup Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

10.09.2022 kl. 10.00
10 års jubilæum

Hjertestarterforeningen

11.09.2022 kl. 13.30
Historisk tur – Østergyden 40
Aastrup Folkemindesamling

13.09.2022 
Sæsonstart

Yoga

18.09.2022 kl. 10.15
Høstgudstjeneste 

Aastrup Kirke

18.09.2022 kl. 14.00
Høstgudstjeneste 

+ markering af mindesmærke
Vester Aaby Kirke

22.09.2022 kl. 19.30-21.00
Sæsonstart

Herregymnastik

23.09.2022 kl. 18.30
Fællesspisning

Aastrup Forsamlingshus

27.09.2022 kl. 14.00
Banko i Abildhuset

Pensionistforeningen

29.09.2022 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12, V Aaby

Oktober

01.10.2022 kl. 10-12
V. Aaby Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

03.10.2022 kl. 19-21
Sang i Abildhuset

Pensionistforeningen

03.10.2022 kl. 19.00
Spillegilde

Aastrup Forsamlingshus

06.10.2022 kl. 19-22
Aastrup Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

11.10.2022 kl. 12.30
Smørrebrød/Banko i Abildhuset

Pensionistforeningen

11.10.2022 kl. 17-21
Kursus i Hjerte/lungeredning

Bøgebjerg IF /Hjertestarterforen.

22.10.2022 kl. 17.00
Fester Aaby

Bøgebjerghallen

23.10.2022 kl. 10.00
Loppemarked

Aastrup Forsamlingshus

25.10.2022
DEADLINE

Bøgeblad 4/2022

25.10.2022 kl. 14.00
Banko i Abildhuset

Pensionistforeningen

27.10.2022 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12, V Aaby

30.10.2022 kl. 10.00-15.30
Bøgebjergmessen
Bøgebjerghallen

November

03.11.2022 kl. 13.30-16-30
Aastrup Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

05.11.2022 kl. 10-12
V. Aaby Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

07.11.2022 kl. 19-21
Sang i Abildhuset

Pensionistforeningen

07.11.2022 kl. 19.00
Spillegilde

Aastrup Forsamlingshus

08.11.2022 kl. 12.30
Smørrebrød/Banko i Abildhuset

Pensionistforeningen

16.11.2022 kl. 14.30
Højskoleeftermiddag

Konfirmandstuen, Vester Aaby

22.11.2022 kl. 8.00
Tysklands tur

Pensionistforeningen

24.11.2022 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12, V Aaby

25.11.2022 kl. 18.30
Fællesspisning

Aastrup Forsamlingshus

27.11.2022 kl. 10-16
Pejrup Landsbyjulemarked

Pejrup Forsamlingshus

Der tages forbehold
for evt. ændringer


