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Formanden har ordet

I Bøgebjerg IF er 2022/23-sæsonen begyndt, 
og de forskellige hold er godt i gang. 
Men samtidig er det for alvor blevet efterår som 
vi kender det, og vi har skullet indstille os på 
blæst, skyer og regn.

Den 23. september var det efterårsjævndøgn. Her 
passerede solens højeste punkt på himmelbanen 
ækvator, og dag og nat var lige lange. Nu bliver 
dagene kortere frem til vintersolhverv, hvor 
dagslængden når sit minimum d. 21. december, 
og blot er 7 timer lang.

Men skal vi se tingene fra den lyse side, så 
kunne vi se nordlys i starten af september, og 
oktober måned ser ud til at blive blandt de fem 
varmeste oktober-måneder målt i Danmark, 
med en middeltemperatur på omkring 12 grader. 
Og selvom DMI normalt foretager årsopgørelser 
over antal soltimer på den anden side af årsskiftet, 
tegner der sig allerede her i begyndelsen af 
fjerde kvartal, et billede af at 2022 måske bliver 
det mest solrige år siden 1920. 
I år er vi pr. 4. oktober allerede på 1.695 
solskinstimer, ikke langt fra den hidtidige rekord 
fra 2018 med 1.905 solskinstimer.

Trods rekordvejr er udendørssæsonen slut.
De sidste udendørs fodboldkampe er blevet 
afviklet i oktober, og aktiviteterne i foreningen 
foregår nu inden døre. 
Der har til gengæld også været fin aktivitet, og 
siden sidste blad udkom, har der bl.a. været 
afholdt et fire timers Førstehjælpskursus i 
hallens cafeteria for alle interesserede, alt imens 
der blev spillet håndboldkamp i hallen. 
Og nu hvor Stig og Brian laver dagens ret hver 
tirsdag og torsdag, og der også er mulighed for 
at bestille mad om fredagen, er der al mulig god 
grund til at lægge vejen forbi hallen og støtte op 
om dette initiativ. 
Det er der allerede mange, der har gjort, og det 
er også en god mulighed for at mødes og falde 
i snak med kendte eller nye ansigter, samtidig 
med at man får sig noget god mad og drikke fra 
cafeteriet.

Udover de idrætslige aktiviteter sker der også en 
masse andre ting ”bag kulisserne” i foreningen, 
som primært skyldes alle de medlemmer og 
frivillige, der lægger tid og kræfter til. 
I sponsorudvalget arbejdes der med at få 
etableret en stadionvæg langs siderne på 
fodboldbanen, hvor det bliver muligt også at 
hænge sponsorskilte op. 

Samtidig er padeludvalget også i dialog med 
kommunen om etableringen af en padelbane. 
Vi har i midten af oktober haft besøg af 
medarbejdere fra fritidsafdelingen i FMK, og 
selvom intet ligger fast endnu, skrider processen 
støt og roligt fremad. 
Og endelig kommer den harpiksfjerner, som man 
i håndboldafdelingen fik eksterne fondsmidler 
til, snart op at hænge inde i hallen.

Forberedelserne til Bierfesten er også allerede 
godt i gang, og når I læser dette, har vi også 
afholdt Bøgebjergmesse i hallen.
Igen i år er det Annette og Lars Biilmann, der 
har stået for stort set alt planlægningen. De har 
gjort et kæmpe stykke arbejde, så fra mig og 
resten af bestyrelsen i Bøgebjerg skal der lyde 
et STORT TAK!
Det er pga. af ildsjæle som jer, at der år efter 
år fortsat kan skaffes penge til vores klubkasse.

Sponsorudvalget har også kunnet annoncere, at 
foreningen netop har modtaget 16.582 kroner 
i støtte fra Dagli´ Brugsen Vester Aaby og OK. 
Så tak til alle jer, der støtter op om foreningen 
på denne måde. 

Jeg har også fået en række henvendelser 
fra nogen af jer, angående muligheden for 
at tilmelde sig Energi Fyns el-abonnement 
”FynskSupportEl”. 
Vi er allerede i gang med at tilmelde foreningen 
denne ordning, så i begyndelsen af november, 
skulle det gerne blive muligt også at støtte 
Bøgebjerg IF, hvis man har Energi Fyn som sin 
eludbyder. 
Den helt store nationalsport for tiden - at følge 
med i elpriserne i løbet af døgnet - er Bøgebjerg 
IF også blevet en del af.
Når det er i stand, kommer det til at fremgå 
af foreningens hjemmeside og relevante 
facebookgrupper.

Og så ønskes i alle en på forhånd god jul og et 
glædeligt nytår fra Bøgebjerg IF

Mvh Morten Kærgård Christensen
Bestyrelsesformand i Bøgebjerg IF
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Tak til alle jer, der har tanket 331.640 liter 
benzin/diesel det sidste år!

Årets check fra OK Benzin er kommet. 
I år har Bøgebjerg IF fået 20.727,63 kr. som blev 
overrakt til Mette Gerber fra Sponsorudvalget og 
Morten Christensen, formand for Bøgebjerg IF af 
Lars Petersen, som er uddeler i Dagli´Brugsen i 
Vester Aaby. 
Vi fik checken overrakt på Bøgebjergmessen 
søndag den 30. oktober, og nu hænger checken 
på den store tavle i hallen.

                             Foto: Thomas Gerber Jensen   
 

Uden de rigtig mange lokale bilejere samt lokale 
firmaer med firmabiler, så var denne check 
aldrig blevet så stor. 
Så tak til jer alle! 
Der er mange lokale, der har et OK tankkort, - og 
rigtig mange af jer støtter heldigvis BØGEBJERG 
IF. 

Så hver gang der tankes 1 liter benzin eller 
diesel, så modtager vi 5 øre.
Jeg har derfor lavet et lille regnestykke! 
Det sidste år blevet tanket 414.552 liter 
benzin/diesel med et OK tankkort, som er 
oprettet til at støtte vores lokale klub. 
Det er godt nok meget benzin/diesel især med 
nutidens priser i mente.
 
Vi har hvert år et mål om at skaffe min. 15 nye 
tankkunder, som skal have et OK tankkort. 
OK var med på Bøgebjergmessen i år, og i år 
blev der tegnet 6 nye OK tankkort. 
Tak til jer, som fik lavet et OK tankkort, og som 
så fremadrettet støtter Bøgebjerg IF!

Sponsorudvalget søger!
Som så meget andet arbejde i Bøgebjerg IF 
består sponsorudvalget af 3 frivillige, som 
hjælpes ad med de opgaver, der måtte være. 
Og vi gør alle 3 sponsorarbejdet på frivillig basis 
i vores fritid sammen med familie, fuldtidsjob og 
alt mulig andet. 
Så derfor kunne vi godt tænke os, at vi måske 
kunne være 5 personer i sponsorudvalget 
fremadrettet. 
Så skulle der sidde én eller flere lokale 
ildsjæle, som kunne tænke sig at hjælpe til i 
sponsorudvalget i Bøgebjerg IF, så tøv endelig 
ikke! 
Kontakt gerne Mette Gerber på sms på tlf. nr. 
6179 0076 
Vi kan altid bruge flere i udvalget. 
Og er du god til at kontakte mennesker, og er du 
en god ”sælger”, så kontakt os gerne, da vi godt 
kunne bruge én mere til det opsøgende arbejde.

På vegne sponsorudvalget
Mette Gerber Jensen

Sponsorudvalget
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Børn/ungdom 
Børne- og ungdomsfodbolden har trænet godt 
efteråret igennem, og vi har haft stor glæde af 
at kunne se fremgang og iver fra alle. 

          U10 holdet.  Foto: Jimmi Krøyer

U10 som Henrik hovedsageligt har stået for, har 
fortsat de gode takter og har endelig fået et par 
kampe i benene, bl.a. mod de lokale rivaler fra 
Faaborg, hvor der blevet gået til den over hele 
linjen.

På trods af et par skader har vi haft et godt 
efterår på holdet og ser frem til mere i det nye 
år.

  
  U13 holdet.     Foto: Jimmi Krøyer

U13 holdet har været i en rivende udvikling i 
dette efterår. Der har været flot fremmøde til 
træning, stadig bedre og bedre engagement til 
træning, hvilket har vist sig givtigt i kampene 
her i efteråret, hvor holdet har spillet flere 
flotte kampe mod Stjernen, Egebjerg, Tved, 
Hesselager og Faaborg x 2.

  U13 holdet
  hygge i hallen
  Foto; Jimmi Krøyer   

Yderligere har vi haft en hyggelig overnatning 
oppe i Bøgebjerghallen, hvor der blev spillet 
indendørsfodbold i mørke med knæklys og 
selvlysende bold samt FIFA turnering på 
storskærm og fodboldgolf udenfor. 

Holdet har rykket sig fodboldmæssigt, både 
teknisk og taktisk - hvor der begynder at tegne 
sig et billede af styrker og svagheder, som vi 
kan arbejde videre med hos de enkelte spillere.

     Foto: Jimmi Krøyer

Henrik og jeg ser frem til endnu flere spændende 
fodboldoplevelser sammen med alle spillerne, 
men kunne godt tænke os at endnu flere ville 
melde sig, så vi kan tilmelde os til turneringer 
og få kontinuerlige udfordringer for at udfordre 
alle i trupperne.

Vi spiller udendørs i november med og evt. 
længere hvis vejret tillader dette.
Mht. opstart igen efter jul vil dette blive meldt 
ud på fodboldens facebookside.

Ved evt. spørgsmål kan der rettes henv. på tlf. 
29278939.

Mvh
Henrik og Jimmi 

Fodbold
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Foto: Jimm Krøyer

Damesenior har klaret sig flot og kom på en 
flot 5. plads i deres række. 

Bøgebjerg IF – Herre Senior (Fodbold)
Sæsonen er nået til vejs ende, og for herrernes 
vedkommende har resultaterne været skuffende.
I serie 4 ender holdet i den tunge ende på en 
næstsidste plads. 
Det har bestemt ikke været godkendt, og alle 
havde håbet på meget mere. 

Op til denne sæson fik holdet en ny cheftræner 
i Jens Arland. 
Han har formået at skabe en rigtig god 
træningskultur, hvor fremmødet altid har været 
rigtig positivt. 
Derfor er forhåbningerne også, at vi til foråret 
formår at levere langt bedre resultater i 
kampene. 
Spillermaterialet er til mere, så derfor skal der 
også arbejdes hårdere fremadrettet. 
Moralen på holdet fejler dog intet, trods den 
skuffende sæson. 
Som altid er det sociale i top, Bøgebjerg IF har 
en helt særlig fodboldafdeling.
  
I resten af 2022 vil herrerne træne én gang 
ugentligt udendørs på Bøgebjerg Stadion, 
derudover skal holdet også én gang ugentligt 
træne indendørs. 
Dette ser spillertruppen frem til, så formen 
fortsat kan holdes ved lige. 

Hele spillertruppen vil gerne takke samtlige folk, 
som har støttet holdet gennem sæsonen. 
I er fantastiske og er med gennem tykt og tyndt. 
Vi ser frem mod et nyt år, som forhåbentlig 
bringer en masse positive oplevelser med sig. 
Der går allerede rygter om, at et par velkendte 
ansigter vender retur til Bøgebjerg IF, dette 
bliver spændende at følge med i. 

Som altid, så kan folk følge fodboldafdelingen på 
Facebook, hvor man kan følge siden ”Bøgebjerg 
IF – Fodbold”. 
Her kan man få et indblik i, hvad der rører sig af 
nye ting i fodboldafdelingen.
 

Mvh. Lukas Lyngsø
Spiller i Bøgebjerg IF & 

Sportsdirektør i fodboldafdelingen

Nu er badmintonsæson 22 – 23 godt i gang, og 
der bliver spillet mange gode og sjove kampe, 
men der er plads til en hel del flere spillere.

Så hvis du eller din nabo, eller nogle andre 
kunne tænke sig en dyst, er I meget velkomne. 
Vi har både bolde, baner, og ketsjere, som I kan 
låne de første gange, for at se om det også er 
en sport for dig/jer.

Der bliver spillet badminton både mandag og 
onsdag aften, og også onsdag formiddag, så der 
er gode muligheder for at spille.

Hvis der er nogle, som gerne vil i gang med 
at spille, men som vil have noget at vide om 
badmintonregler, hvordan man slår de forskellige 
slag, ønsker et andet tidspunkt end dem som 
er tilbudt, eller noget helt andet som ikke 
bliver tilbudt lige nu, så kontakt endelig en fra 
udvalget, så vi kan få en snak om dine ønsker. 
Udvalget kan ses på Bøgebjerg IF´s hjemmeside.

Som man kan se på første del af indlægget her 
fra badmintonafdelingen, ønsker vi os virkelig, 
at der er flere som kommer i gang med at spille. 

Dette er ud fra det antal spillere, som vi er i 
denne sæson, og hvis der ikke kommer flere i 
gang, kan det betyde, at vi kan blive nødt til at 
skære ned på aktivitetsniveauet i afdelingen. 

Dette er noget som vi helst ikke vil ud i, så 
hvis der er nogle som har nogle ønsker, så kom 
endelig med dem, så vi kan få dem afprøvet.

På udvalgets vegne
Kurt Jensen

Badminton
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Vandgymnastik-holdet
Vandgymnastik er blevet en meget populær 
motionsform blandt seniorer i Faaborgområdet 
– både blandt kvinder og mænd. 

Det er nok fordi, at alle kroppens led og muskler 
bliver gennemarbejdet i løbet af den time, og 
man føler sig godt tilpas efter denne træning. 

Man behøver ikke at kunne svømme for at 
deltage på holdet.

Holdet er også denne sæson fuldt booket med 
30 medlemmer i det store bassin. 

Vi starter et nyt hold efter jul – lige præcis d 9. 
januar 2023. 
Tilmelding til den nye sæson kan ske på 
hjemmesiden www.boegebjerg-if.dk i december 
måned.

Mix-Senior holdet
Vi træner som sædvanlig hver torsdag i hallen 
kl. 9-10.30.
 
Det er dejligt, at folk bliver ved med at deltage 
på holdet år efter år, og ligeledes dejligt at der 
kommer nye til! 
Vi er ca. 40 på holdet, men der er stadig plads 
til flere.

Mix-Senior holdet.
Foto: Hanne Borup

Vi har også fået en ny hjælpetræner i år, idet 
Annette Almtorp er trådt til – i første omgang 
skiftes vi til at stå for opvarmningen. 
Annette og hendes mand Erik flyttede fra 
Sjælland for godt et år siden og bosatte sig i V. 
Aaby.

Deltagere fra Naturtræningsholdet i skoven.
Foto: Hanne Borup

Naturtræningsholdet.
Hver tirsdag formiddag kl. 10 mødes vi ved 
Pipstorn Skov og går en tur rundt i skoven på 
max 3 km. 

Vi laver forskellige styrketrænings- og 
balanceøvelser undervejs, og ind imellem træner 
vi ligeledes konditionen. 

Tempoet bliver afpasset, så alle kan klare at 
være med.

Vi er desværre kun 8 på holdet i denne sæson, 
så vi kunne godt være lidt flere! 

Hvis man har lyst til at afprøve konceptet, er 
man velkommen til at møde op ved Pipstorn 
Skov.

På vegne senioridræt
Hanne Borup

Senioridræt
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Vester Aaby - Pejrup - Aastrup 
Pensionistforening

Arrangementer:

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

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

Tirsdag den 10. januar 2023 kl. 14.00
Bankospil i Abildhuset

Tirsdag den 24. januar 2023 kl. 14.00
Bankospil i Abildhuset

Tirsdag den 7. februar 2023 kl. 12.30
Smørrebrød og bankospil i Abildhuset

Tirsdag den 21. februar 2023 kl. 14.00
Bankospil i Abildhuset

Tirsdag den 7. marts 2023 kl. 12.30
Smørrebrød og bankospil i Abildhuset

Fredag den 24. februar 2023 kl. 14.00
Generalforsamling

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

Der tages forbehold for ændringer.

For pensionistforeningen
Ole Simonsen
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Ramasjang, Kids- og teenhold
Glade og ivrige børn på volleyball banerne i 
Bøgebjerg IF.
 

Foto: Nathasja Østergaard

 
 

Der er fremgang og glæde på banerne, når 
børnene møder til træning hver fredag mellem 
16.15-18.00.
 
Ramasjang holdet
De små Ramasjang børn (3-6 år) leger på 
forhindringsbanen med deres træner Elaine 
Lykkekilde. 

De får afprøvet deres balance med deres krop 
og bolde. 
Boldene er små, store og lette bolde. 

Forældrene ser spændte til på tæt hold og bliver 
medinddraget i det omfang, som er nødvendigt 
for at holde de smås koncentration.

Kidshold og teenhold
De større børn (7-15 år) har opvarmning med 
de nyindkøbte volleyball bolde, og de viser stor 
interesse for samspillet, som er altafgørende 
når man er volleyballspiller.
 
Vores kidshold og teenhold har været til deres 
første stævne i uge 40, og de klarede sig super 
godt!

Billede fra sævne i uge 40 
Foto: Nathasja Østergaard

 

Skole Kidsvolley
Her i uge 43 og 44 træner og underviser vi 
Bøgebjerg skolens børn i deres idrætstimer i 
Bøgebjerghallen. 

Som gave og tak for deres tid, giver Volleyball 
Danmark 5 gratis volleyball bolde til skolen. 
Og os trænere har lavet diplomer, som børnene 
får med hjem.
 

Billede fra Skole Kidsvolley 
Foto: Nathasja Østergaard

 
Så oplever du, at dit barn er interesseret i at 
komme op i hallen og prøve volleyball, så tøv 
ikke med at tilmelde jer vores facebookside 
Kids Volleyball Bøgebjerg, eller kontakt en af 
trænerne for nærmere information.
 
PS: Halinspektør Stig laver god mad fredag 
aften ;)
 
Volleyball er sjovt og sammenholdet er stærkt!
 

De bedste hilsner
Sonja Hansen, Elaine Lykkekilde og 

Nathasja Østergaard

Volley
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Voksen hold
Så er volley sæsonen gået i gang.
Vi træner på livet løs tirsdag fra 18:00 til 
kl.20:00 og om fredagen fra 17:00 til kl. 19:00. 
Der er stadig plads til flere, så bare mød op, og 
der er nogle til at tage sig af jer.

Den 30. oktober var vi ude til sæsonens første 
stævne. Vi skulle til Munkebo og spille, og vi 
havde denne gang kun ét hold med pga. at 
første holdet endte mellem de første 18 hold, 
og vi skulle så stille op i B puljen, som bestod 
af 9 hold. 
Lige en forklaring: holdene er delt op i puljer; 
A puljen består af 9 hold, B puljen består af 9 
hold, C puljen består af 9 hold og så D puljen 
består af resten. 
Holdene kommer fra hele Fyn og er en 
sammenlægning af DGI og Fyns volleykreds´ 
hold. Der var til første stævne tilmeldt 29 hold.

Vi var som sagt havnet i B puljen, og vi stillede 
med et blandet hold af 1. holds og 2. holds 
spillere men med flest fra 1. holdet. 
Vi havde en rigtig gunstig pulje, som bestod af 
Midtfyn Mur, som er fra Ringe og så Kerteminde. 

Første kamp var mod Midtfyn Mur, og vi startede 
godt ud og spillede rigtig godt og vandt første 
sæt, men i andet sæt kunne vi ikke få det til at 
fungere og vi tabte. 
Og her i den indledende kamp ender den så 1-1, 
men boldene tæller! 

Billede fra stævne i Munkebo
Foto: Morten Heidtmann Pedersen

Så mødte vi Kerteminde, og her vandt vi første 
sæt rigtig stort. 
Da vi kom i gang med andet sæt, gik det som i 
den første kamp. 
Vi kunne ikke få det til at fungere, og de kom 
rigtig langt foran, med midt i sættet fik vi gang 
i vores spil igen, og vi fik dem indhentet ved 20 
point og vandt 25-22. 

Derefter skulle Midtfyn og Kerteminde spille 
imod hinanden, og de spillede meget lige op, 
og da alt var talt op, endte det med, at vi vandt 
puljen og skulle spille om 1. til 3. pladsen. 

De hold som vi her mødte, var så Strib B og 
Fighterne fra Nyborg. 
Vi vandt 1. sæt mod Fighterne og tabte 2 -0 til 
Strib men vi havde en god dag.

Morten Heidtmann Pedersen



Fællesspisning
Den 12. oktober havde vi familie-venlig fælles-
spisning i vores forsamlingshus, hvilket blot 
betyder, at vi starter så tidligt, at børnene kan 
komme hjem i seng i fornuftig tid.

I store sal var langbordene sat op, for 50 beboere 
havde meldt deres ankomst. 
Bordene var festligt pyntet med levende lys og 
smukke blade i skønne efterårsfarver. 
Bestyrelsen havde kokkereret, så beboerne 
kunne bare sætte sig til bordet. 

De voksne slappede af og hyggesnakkede med 
hinanden, alt imens hele 14 børn legede med 
hinanden. 
En virkelig dejlig aften i fællesskabets navn.

Pejrup Landsbyjulemarked 2022
Selvfølgelig byder vores landsby igen i år til et 
vaskeægte julemarked i Pejrup. 

Landsbyens beboere står sammen om at skabe 
god julestemning. 

Det er den 27. november 10.00-16.00, hvor 
man i vores forsamlingshus kan opleve ægte 
gammeldags julemarked med duft, stemning, 
levende julemusik, julecafé og salg fra hyggelige 
boder. 
Se indbydelse andet sted i Bøgebladet.

   Pejrup Landsbyorkester
   Foto: Mette Hansen

Fælles udeliv i Pejrup
Vi arbejder benhårdt på at søge fonde til det 
spændende udeprojekt i vores landsby. 

Det er et stort arbejde, men vi hænger i og tror 
fuldt og fast på, at det nok skal lykkes at skaffe 
de midler, der skal til. 

Samtidig har vi sat gang i en konkurrence blandt 
beboerne - for hvad skal vi mon kalde vores 
sted??? 

Der er kommet en del fine forslag, men vi håber 
at få mange flere kreative bud. 

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

Hilsen bestyrelsen i 
Pejrup Landsbyforening og Forsamlingshus

Kamilla Bentsen 30951764 og 
Mette Hansen 22722183

12

Pejrup Landsbyforening og 
Forsamlingshus
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Præsentation af det nye udvalg

På billedet ses det nye håndboldudvalg, fra venstre 
Freja, Martina, Susanne og Kristian.
Foto: Mette Gerber Jensen

Formand 
Kristian Broegaard
Jeg bor i Hundstrup sammen med min kæreste 
og vores søn. Jeg er tilflytter og har boet i byen 
i snart 3 år.
Til dagligt arbejder jeg som ejendomsservice 
tekniker i et Boligselskab i Svendborg.
Jeg startede i BIF for 2 år siden som målmand 
på herreholdet, som desværre er lukket ned

    Damerne klar til kamp
    Foto: Susanne Terp

Kasserer 
Susanne Terp
Jeg bor i Faaborg med min familie og arbejder i 
Sparekassen Sjælland-Fyn i Faaborg.
Nu er jeg i gang med min 5. sæson i Bøgebjerg 
IF og har haft nogle skønne år i klubben med 
gode håndboldkampe og sjove træningstimer, 
sammen med vores skønne og til tider lidt skøre 
damehold.
Jeg er lige kommet ind i håndboldudvalget og 
håber derved at kunne bidrage til klubben med 
mit frivillige arbejde.

Udvalgsmedlem 
Freja Carlsen 
Jeg er opvokset i Vester Aaby og har altid været 
en del af Bøgebjerg IF gennem forskellige 
sportsgrene. 
Jeg startede til håndbold i Bøgebjerg for 7 år 
siden, da vi igen fik etableret et damehold. 
Nu spiller jeg håndbold og fodbold i klubben. 

Udvalgsmedlem 
Martina Christiansen
Jeg har været en del af Bøgebjerg IF siden jeg 
flyttede til byen for 7 år siden, både på håndbold siden og 
efterfølgende også i fodboldafdelingen. 

Håndbold
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Kamilla fortæller om, hvordan det er at 
have været en del af Bøgebjerg håndbold længe  
Jeg hedder Kamilla, jeg er 40 år og jeg har 
spillet damesenior håndbold i Bøgebjerg stort 
set konstant siden jeg var 16.

I den tid jeg har spillet, har vi ligget i både serie 
2, 3 og 4, men uanset hvilket niveau vi har 
spillet på, har der været plads til alle. 
Jeg har fortsat lyst til at spille i Bøgebjerg, da 
der er en fantastisk ånd på holdet. Vi har det 
sjovt både på og udenfor banen, selvom vi er 
meget forskellige både aldersmæssigt og med 
forskellig håndboldbaggrund.

Det er super godt, at vi i år er blevet lidt flere, 
det giver ekstra energi til træning. 
Vi har altid haft et engageret trænerteam, der 
gør en kæmpe indsats, og det gør, at vi spillere 
gi’r den en ekstra skalle.

Jeg glæder mig til, at jeg forhåbentlig kan spille 
videre de næste mange år. 

K. Jonasen fortæller hvordan det er at være 
ny i Bøgebjerg Håndbold
Jeg startede til håndbold i Bøgebjerg IF efter 
jeg havde mødt Anne Mette, som jeg går på 
lærerskolen i Ollerup med. 
Hun oplyste mig om holdet, og det fangede min 
interesse med det samme. 
Hun var indbydende og tilbød, at jeg kunne 
komme med til en prøvegang. 
Der blev lagt vægt på, at det er et hold for alle 
niveauer, og der er garanti for god stemning.

Billede af K. Jonasen
Foto: K. Jonasen

Jeg har spillet meget håndbold i mine yngre 
dage, men det var næsten 6 år siden, jeg sidst 
havde været på banen. 
Det var meget nemt at komme ind som ny på 
holdet, damerne tog imod mig med håndtryk og 
“velkommen til”. 
Der var ikke nogen, der stillede spørgsmålstegn 
ved, om jeg havde prøvet det før eller spillet i 
mange år, men jeg fik bare plads på banen. 
Jeg har også allerede fået chancen for at komme 
med til min første håndboldkamp i klubben.
Selvom vi ikke vandt kampen, kunne jeg 
alligevel gå derfra med en personlig sejr, da jeg 
scorede mit første mål i 6 år - takket være mine 
gode medspillere, som troede på mig og gav 
mig chancen.
Jeg ser frem til endnu flere træningstimer og 
kampe med Bøgebjerg IF, og ikke mindst at 
møde ind til det altid høje humør!
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Så er der bestilt 4 nye yderdøre til hallen, 
hvoraf den ud mod Bøgebjergvej bliver højere 
end hidtil. 
Da pengene er små i hallens kasse, har 
bestyrelsen valgt, at 3 af de 4 døre bliver 
monteret af bestyrelsen selv. 
Pengene kommer fra FMK´s renoveringspulje, 
der ligeledes betalte for vores ”nye” gulv. 

Mange af jer der benytter hallen, har nok lagt 
mærke til, at temperaturen i lokalerne/hallen 
ikke er, som den plejer. 
Med de stigende gas- og elpriser har 
bestyrelsen været nødsaget til at spare alle 
de steder, hvor det er muligt, herunder ved 
at skrue ned for varmen. 

Som mange af jer nok har set, så har vi været 
uheldige med en mindre brand på endegavlen 
i det nye depot. 
Heldigvis var skaderne begrænsede, og ingen 
personer kom noget til. 
Gavlen er i skrivende stund under opbygning. 

Til sidst vil vi ønske alle 
en glædelig jul samt et godt nytår.

På vegne af halbestyrelsen
Michal Bang Sørensen

Formand

Julen nærmer sig med hastige skridt, og 2022 
går på hæld. 
Det har været et anderledes år for de fleste, 
og jeg tror at det bliver godt at lægge året 
bag os.

Som de fleste har bemærket, så er priserne 
stadigvæk ikke faldende, og jeg tænker at de 
fleste kender grunden. 
Vi holder vores omsætning i butikken, så det 
er positivt. 
Energiregningerne hos os er naturligvis også 
høje, som hos alle andre, med det til trods, 
så har vi et fornuftigt regnskab indtil videre 
i år.

Det samme gælder også for vores tankanlæg. 
Her svinger priserne meget op og ned, da det 
er én 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.

Vi vil i december - lige som de øvrige år - lave 
lidt forskellige julearrangementer. 

Børnenes julesokker skal op at hænge, og i 
forbindelse med afhentningen vil bestyrelsen 
stå klar med lidt godt til ganen. 
Mere info på facebook og opslag i butikken.

I forbindelse med Coops beslutning om at 
lukke Dagli’ Brugsen i Nr. Broby, har der 
naturligvis været lidt snak i krogene om det 
nu også går ud over Vester Aaby. 
Det kan jeg forsikre jer om, at det ikke er 
tilfældet. 
Butikken i Nr. Broby havde i mange år været 
præget af dårlig drift, og det er ikke tilfældet 
med vores brugs.

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

Bøgebjerghallens Bestyrelse
Siden sidst…

Dagli’ Brugsen Vester Åby
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Fællesspisning og andre nye tiltag i 
Bøgebjerghallens cafeteria
Som et forsøg er vi begyndt at lave dagens 
ret tirsdag aften. 
Derudover laver vi mad om fredagen, hvor 
mange af jer allerede har støttet os, ved 
at komme og spise i cafeteriet eller hente 
maden med hjem. 
Vi synes, at det er en hyggelig måde at mødes 
på og håber, at I vil blive ved med at bakke 
op om ideen.  

Derudover har vi selvfølgelig åbent hver 
aften, hvor I kan købe hjemmelavede toast, 
burger m. pommes, grillkylling m.m. 

Tirsdag er maden klar fra kl. 18 til ca. 20.30. 
I må gerne ringe/skrive en besked til Stig og 
bestille, så vi kan have maden klar til jer.  
Hvis I skulle glemme det, kommer I bare 
forbi alligevel og ser om vi har mere tilbage.  
En portion koster 60 kr. og kan spises i 
cafeteriet eller tages med hjem. 

De fleste fredage vil der være mulighed for 
at komme og spise med din nabo, familie, 
venner og bekendte. 
Her er konceptet at maden stilles på buffet, 
og I spiser det I kan. 
Maden serveres kl. 18.15, men cafeteriet er 
allerede åbent fra kl.18. 
Hvis I ønsker maden med hjem, kan den 
hentes fra 17.30 – 18. 

Maden koster 85 kr. og skal bestilles 
torsdagen før, senest kl. 8.00 ved Stig på 
mobil: 21804511. 

Derudover snakker vi om at afholde andre 
arrangementer i cafeteriet, som julefrokost 
den 2. december, en sangaften, en 
brætspilaften, foredrag, vinsmagning, m.m. 
Kontakt os gerne, hvis I har ideer til, hvad 
der kan være hyggeligt at mødes om. 

Følg gerne med på vores facebookside 
Bøgebjerghallens cafeteria eller på 
infoskærmen i hallen. 

Vi glæder os til at se jer alle. 

De bedste hilsner 
Stig og Trine 

Bøgebjerghallens Cafeteria

Hold årets julefrokost med din 
landsby d. 2/12 2022

Fredag den 2/12 2022 står menuen på 
julefrokost til fredagens fællesspisning i 
Bøgebjerghallens Cafeteria 

Skynd dig at invitere dine venner, familie 
m.m. til en rigtig hyggelig julefrokost i dit 
lokalsamfund. 

Vi sørger for lækker julemad, julehygge, 
drikkelse og ikke mindst musik, så I har 
mulighed for at få en svingom senere på 
aftenen. 

Cafeteriet åbner kl. 17.30 og maden stilles 
på bordet ca. 18.15. 

Pris for mad, hygge og musik: 150 kr.

I kan tilmelde jer hos Stig på 21804511 
allerede nu og senest den tirsdag d. 29/11 

Vi glæder os til at julehygge med jer alle. 

Mange Julehilsner 
Stig og Trine 
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Bierfest 2023
Inden vi får set os om, er det tid til 
lederhosen, wienerschnitzel og øl i lange 
baner igen!

Selvom mørket er over os, og vi inden længe 
skal til at tænke på julegaveønsker, så er 
planlægningen af næste års Bierfest allerede i 
gang i den frivillige arbejdsgruppe, hvor et par 
nye frivillige navne er føjet til listen. 
Der er nemlig mange opgaver, store som små, 
som skal løses i forbindelse med en så stor fest 
i hallen.

Barholdet fra Bierfesten 2022.
Foto: Mette Gerber Jensen

Vi ved godt, at manges privatøkonomi er presset 
af stigende elpriser, og fyres der så også med 
naturgas, så er livremmen blevet spændt lidt 
ekstra ind denne vinter. 
Så hvad kan I så gøre, for at der alligevel bliver 
råd til næste års fest. 
Her er et par sparetips til jer!

· Du kan hver søndag aften putte en 20´er 
det store ølkrus, som du har stående 
derhjemme som souvenir fra en af de 
forrige fester. 
Så burde du have omkring 360 kr. 
omkring slutningen af marts 2023. 
Så er der råd til at købe billetten😊 

· Du kan også hæve 200 kr. til hver den 
1. i december, januar, februar, marts og 
april, så er der både til billetten og så er 
der også sparet op, så der er ca. 650 kr. 
du kan more dig for til festen i starten af 
april😊

· Du kan undvære den sidste øl efter 
træning eller undvære lidt fredagssnacks 
hver uge. 

· Eller måske springe en bowlingtur eller 
biograftur over hen over vinteren. 

· Måske rødvinen om lørdagen godt kan 
være 10-20 kr. billigere.

Hallen bliver gjort klar til Bierfesten.
Foto: Mette Gerber Jensen

Mulighederne er mange, og vi håber, at I alle i 
god tid vil bestemme jer for, at I vil bakke op om 
vores lokale fest! 

Da overskuddet, som denne fest giver, er 
nødvendig for hallens drift, men også for at 
medlemmerne i Bøgebjerg IF kan dyrke sport i 
hallen dag efter dag hele året rundt. 

Det koster mange penge at drive en sportshal 
i disse tider med varmt vand, varme og 
lys i hal samt omklædningsrum, løbende 
småreparationer samt alt mulig andet mellem 
himmel og jord.
 
I Bøgebjerg IF indgår overskuddet i det samlede 
regnskab, så de sportsgrene som koster flere 
penge at drive end der kommer ind i kontingenter, 
stadig kan afvikles i klubben.

VI HÅBER, AT I VIL PRIORITERE OS OG ALLE DE 
ANDRE I LEDERHOSEN OG FLOTTE KJOLER!
SÅ VI KAN FESTE SAMMEN TORSDA D. 6. APRIL 
2023 kl. 13-20

Billetterne bliver snart sat til salg! 
Så hold øje med Facebook, infoskærmene eller 
mailen fra din faste bordambassadør.

På vegne af arbejdsgruppen
Michal Bang og Mette Gerber

Hallen bliver gjort klar til Bierfesten.
Foto: Mette Gerber Jensen
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Ideen om en padelbane er stadig aktuel. 

Vi har i Bøgebjerg IF dannet et udvalg bestående 
af halinspektør Stig Fabricius, formand for BIF 
Morten K. Christensen, formand for badminton 
Kurt Jensen, formand for gymnastik Helle 
Clausen og formand for Senioridræt Hanne 
Borup. 

Vi har bl. a. drøftet placering af padelbanen, og 
er nu efterhånden kommet frem til en placering 
syd for skaterbanen og parallel med denne. 

For at få inspiration og viden har vi været på 
besøg i V. Skerninge, Ringe, Rantzausminde 
og Kirkeby, hvor vi har set baner udført af 4 
forskellige leverandører. 

Også de forskellige underlag på banerne blev 
undersøgt og afprøvet med en gang padeltennis.

Alle steder talte vi med folk, som selv havde 
været igennem den lange proces det er at få en 
padelbane til klubben.

Vi har holdt møde med kommunen og har fået et 
indblik i, hvor mange undersøgelser, tilladelser 
m.m. der skal til, inden vi kan gå videre med at 
søge om finansiering ved de forskellige fonde. 
Det er virkelig en langvarig proces!

Man er meget 
velkommen til 
at kontakte én i 
udvalget, hvis man 
er interesseret i at 
spille padel eller 
måske bare gerne 
vil høre mere om 
projektet. 

Kan vi samle 8-10 personer, der har lyst til at 
starte med at spille allerede nu, vil vi undersøge 
muligheden for at leje baner, evt. i Vester 
Skerninge.

På vegne af arbejdsgruppen
Helle og Hanne

Padeltennis i V. Aaby?
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Mindeord
Christian Dan Nielsen blev født den 15. maj 
1927 på Sjællændergaarden. 
Christian Dan Nielsen var en markant 
personlighed i sognet, historisk interesseret og 
ivrig indsamler af arkivalier.  
Han var en af initiativtagerne til at starte Aastrup 
Folkemindesamling, hvor han blev den første 
formand. Det skete den 2. oktober 1985. 
Det startede beskedent, med tilladelse til at 
holde møde på Aastrup skole og en reol i et skab 
på gangen stillet til rådighed for arkivalierne. 
Hele sit liv bevarede Christian Dan Nielsen 
den historiske interesse for sognet, især for 
oldtiden, udflytningen af gårdene og modstands-
bevægelsen. 
Han delte gerne ud af sin viden og var en flittig 
bidrager til artikler i STAVN.  
Aastrup Folkemindesamling har meget at takke 
ham for. En del af hans arbejder og erindringer 
kan ses på vores hjemmeside og arkiv.dk.

Christian Dan Nielsen nåede at bo på Lysbjerg-
parken Plejecenter nogle få måneder før hans 
død den 27. august i år.  
Han blev bisat den 3. september fra Aastrup 
kirke. 
Symbolsk blev der på kisten påkastet jord fra 
Sjællændergaarden som en smuk sidste hilsen 
fra den jord, han elskede.

STAVN 2022 er udkommet.
Vi bringer den snart ud til interesserede købere. 
Tag godt imod den.

Siden sidst er den midterste mur i fællesrummet 
blevet fjernet. Det betyder, at vi har fået mere 
udstillingsplads. 
Så har I malerier eller andre billeder, I gerne 
vil have bevaret i vores arkiv, kan det måske få 
plads på vores væg. 

Billedet herover er fra den historiske tur 2022.

Den historiske tur
Søndag den 11. september bød på dejligt vejr til 
vores historiske tur, som gik til den nederste del 
af Østergyden. 
Pænt fremmøde og en veloplagt Finn 
Christoffersen som guide. Her var han på 
hjemmebane, idet han var opvokset i området. 

Da vi stod ved Gl. Møllegaard, kunne Finn 
præsentere Gregers Grau, barnebarn til Hans 
Lauritsen.  
Han fortalte om sin slægt og sin egen korte 
tilknytning til Aastrup, hvor han var feriebarn og 
gik i Aastrup skole nogle få måneder i 1947. 
Hans Lauritsens storebror Laurits var udvandret 
til Amerika. 
Omkring 1905 rejste Hans til Amerika for at 
besøge sin bror. 
Gregers Grau har tidligere overladt den dagbog, 
Hans Lauritsen skrev omkring sin hjemrejse, til 
Aastrup Folkemindesamling. 
Den er skrevet på dansk og engelsk og kan 
læses på arkiv.dk.

Alt i alt en dejlig dag, hvor vi også kunne nyde 
udsigten til Svelmø, mens vi nød en forfriskning 
på det grønne område hos Gerda og Gunnar 
Møller, Egebjerggaard.

Åbningstid
Her i vinterhalvåret arbejder vi om eftermiddagen. 
Vi holder åbent 1. torsdag i måneden kl. 
13.30 - 16.30, helst efter aftale. 

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

Ruth Balksbjerg

Aastrup Folkemindesamling
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- Læs mere inde i bladet

En aften om Israel

Koncerter

VESTER AABY KIRKE

AASTRUP KIRKE Et barn er født i Betlehem,
thi glæde sig Jerusalem!
Halleluja, halleluja!

GlædElIG JUl!Mindeplade

Ethvert barn kender disse linjer. Lige om lidt skal vi synge dem igen. Juleaften.
Billedet på forsiden viser stedet. Fødselskirken i Betlehem, der er bygget på det sted, 
hvor man mener, Jesus blev født. I dag er Betlehem en moderne by på Vestbredden. 
I egnene omkring finder man steder som ”Hyrdernes Mark.”
Troende mennesker har udpeget stederne, og i dag er de bevaret trods de politiske 
forviklinger i de samme egne.
Vi plejer at have et julebillede på forsiden. Mange gange har det været en kirke med 
sne på. 
Men denne gang er det et billede taget i 30 graders varme på et sted langt fra Vester 
Aaby og Aastrup.
Alligevel et sted vi forbinder med jul. Et stednavn, der kommer tæt på, hver gang vi 
synger om stalden og krybben, om hyrderne og englene.
Lad os håbe, at juleglæden også må komme tæt på os i denne advents- og juletid. 
Trods verdens larm og stigende energipriser.



Ja, det er også titlen på en julesalme. Men denne velkomst 
gælder nu Alex V. Nielsen, der fra 1. oktober er tilbage som 
sognepræst for at dække de 45% af Torkil Jensens arbejde, der 
går med at være uddannelseskonsulent for de nye præster i 
Fyens Stift. Det vakte stor glæde rundt omkring i sognene, da 
vi blev klar over, at Alex er tilbage og alt således igen er ved 
”det gamle” Menighedsråd, kirkepersonale og Torkil glæder 
sig til det fortsatte samarbejde.

I slutningen af september måned var præsterne fra de 
to provstier i Faaborg-Midtfyn Kommune på en meget 
spændende rejse til Israel. Anført af en meget kyndig guide 
trodsede vi temperaturer på op til 38 grader for at se steder 
som Fødselskirken i Betlehem og tempelpladsen i Jerusalem, 
for at sejle på Genesaret Sø og besøge kirken på toppen af 
Forklarelsens Bjerg.
Og en hel masse andet.
Det vil sognepræst Torkil Jensen fortælle meget mere om 
tirsdag den 10. januar 2023 kl. 19 i konfirmandstuen. Der er 
generelt meget forskellige holdninger til at se billeder fra en 
rejse, man ikke selv har været med på. Men på en måde har vi 
alle været med på denne rejse, fordi det var en rejse gennem 
den bibelhistorie, der er fælles gods for os. 

I 1843 skriver Søren Kierkegaard et værk, som bærer titlen 
Gjentagelsen. Værket er, som de fleste af hans tidlige værker, 
udgivet under pseudonymet Constantin Constantius, hvilket 
hentyder til noget uforanderligt, der står fast midt i en 
omskiftelig tid. Bogen er et digert værk, som med fordel kan 
læses i en tid, hvor alt og alle skriger på udvikling, og hvor 
kampråbet om konstant at søge nye udfordringer og oplevelser 
uafladeligt lyder med tordenrøst.
Da mine tre år i Vester Aaby og Aastrup sluttede med den 
pragtfulde afskedsreception i juni 2022, var det min hensigt, 
at tiden nu måtte være moden til at prøve noget nyt, og 
menigheden var muligvis af den samme opfattelse. 
Menighedsrådet var således allerede i fuldt sving med at finde 
en afløser, og efter en pragtfuld sommerferie meldte jeg mig 
som præstevikar i Fyens Stift. Men skæbnens veje er som 
bekendt ofte ganske uransagelige.
Det viste sig nemlig lidt vanskeligere og mere tidskrævende 
end forventet at få besat den halve præstestilling i Vester Aaby 
og Aastrup sogne. 
I betragtning af, hvor dejligt embedet er, kan det være 
vanskeligt at forstå. Personligt har jeg virkelig nydt de seneste 
tre år. Jeg har nydt samarbejdet med personalet og de mange 
klassiske gudstjenester, jeg har fået lov at deltage i.
Efter min fratrædelse har jeg den forgangne sommer ofte tænkt 
varmt tilbage på min tid i Vester Aaby og Aastrup.
Pludselig erindrede jeg de mange små episoder, hvor 
personalet reddede pelsen på den gamle præst, når noget 
var ved at gå galt. Jeg erindrede den varme, hvormed man 
blev accepteret på trods af den fejlbarlighed, som vel er 
en naturlig konsekvens af en fremskreden alder. Med et 
vist vemod erindrede jeg den flotte afskedsceremoni, som 
menighedsrådet holdt for mig på den sidste dag i embedet, og 
det var en lidt underlig fornemmelse pludselig at indse, at jeg 
ikke længere skulle være en del af dette kirkeliv.  
Til min store overraskelse ringede menighedsrådsformand 
Hans Miland så pludselig en aften i slutningen af september 
og spurgte, om jeg havde lyst til at tage en tørn mere i Vester 
Aaby og Aastrup? Jeg svarede straks bekræftende, og stiftet har 
herefter accepteret en forlængelse frem til sommeren 2023, 
eller til en mere permanent løsning skulle være fundet.
Constantin Constantius siger et sted i Gjentagelsen at 
”Erindringen er en skjøn gammel Kone, som man dog aldrig er 
tjent med i Øieblikket; Men Gjentagelsen er en elsket Hustrue, 
man aldrig bliver kjed af; thi det er kun det Nye, man bliver 
kjed af. Det Gamle bliver man aldrig kjed af.”
Hvor har han ret! 
I gentagelsen ligger noget trygt og rart, og jeg kan kun sige, at 
jeg glæder mig til endnu en periode i Vester Aaby og Aastrup 
sogne. Jeg glæder mig til at træffe jer alle igen og gjentage 
de mange gode stunder, jeg har haft midt i blandt jer på det 
smukke Sydfyn.                                               Alex V. Nielsen

Sådan spørger biskop 
Tine Lindhart i Aastrup 
Forsamlingshus onsdag den 
18. januar 2023 kl. 19.
Det er dagen før der holdes 
officiel afskedsreception for 
Tine Lindhardt i Odense 
Domkirke. Hun stopper 
som biskop over Fyens Stift 
med udgangen af januar 
2023. 
Men inden da får vi altså lov 
til at møde hende i Aastrup:
Om foredraget siger Tine 
Lindhardt:
Som menneske er vi formet 
af en række historier og fortællinger- blandet andet de historier 
og fortællinger, der hører vores familie og slægt til. 
Men i dag er der mange andre end familien, der gerne vil 
fortælle historier om os og for os. For eksempel dem, der 
gerne vil sælge os deres varer og deres mening eller deres tro. 
Fortællinger har nemlig magt. 
Men er alle fortællinger og historier lige gode? Og kan man 
skifte historie og fortælling ligesom man skifter skjorte? Og 
så er der jo også den bibelske fortælling og historie, hvilken 
rolle spiller den for vores og identitet? Og hvem skal i grunden 
sørge for, at dén historie bliver fortalt videre?
Tør vi?

Velkommen igen! En aften om Israel

Gjentagelsen

KAN dU dIN HISTORIE?



4. søndag i advent, 18. december kl. 9 er der 
morgengudstjeneste i Aastrup kirke, så man kan fortsætte med 
juleforberedelserne bagefter. Kirkens kor medvirker.

Hellig Tre Kongers aften den 5. januar 2023 kl. 19 siger vi 
så farvel til juletiden for denne gang ved at synge nogle af 
julesalmerne en sidste gang i Vester Aaby Kirke.

Det er efterhånden blevet en tradition, at vi deler Nytårets 
gudstjenester mellem kirkerne og dagene. I år er der således 
gudstjeneste Nytårsaftensdag kl. 15 i Aastrup Kirke ved 
sognepræst Torkil Jensen og Nytårsdag kl. 15 i Vester 
Aaby Kirke ved sognepræst Alex V. Nielsen.  Efter begge 
gudstjenester serveres et glas champagne eller en vand i 
våbenhuset, og vi ønsker hinanden Godt Nytår.

Søndag den 18. september holdt vi høstgudstjenester i vore 
kirker.  Efter gudstjenesten i Vester Aaby kirke blev der afholdt 
en lille højtidelighed, hvor et oldebarn afslørede mindepladen 
over landpostbud Niels Christensen fra Pejrup. Niels 
Christensen blev i sin tid dekoreret med Dannebrogordenen 
for sin indsats i 2. slesvigske krig (”Krigen i 1864”). Dette 
berettigede hans gravsten til at blive bevaret. Den var 
imidlertid forsvundet i årenes løb, og det blev der så rettet op 
på denne lidt regnfulde septemberdag, hvor vi efterfølgende 
markerede såvel mindesten som overstået høst med et glas i 
cafeen i Vester Aaby Kirke.

Julekoncert med Kåre linnebjerg
Søndag den 4. december kl. 19 (2.søndag i advent) 

i Aastrup Kirke

Julekoncert med Vester Skerninge Sangkor 
Søndag den 11. december kl. 19 (3. søndag i advent) 

i Vester Aaby Kirke

Vi indbyder til en stemningsfuld julekoncert i Aastrup Kirke 
med Kåre Linnebjerg, der er født og opvokset i Aastrup. Man 
kan se frem til en aften med klassiske julehits, improvisationer 
og egne kompositioner - og selvfølgelig fællessang. Ved 
koncerten vil Kåre spille på klaver og kirkens orgel samt 
synge. Der er gratis adgang til koncerten.

Det bliver en flot og traditionel julekoncert, der venter os, når 
Vester Skerninge Sangkor under ledelse af Jakob Hedegaard 
afholder koncert i Vester Aaby kirke 3. søndag i advent. Også 
her er der gratis adgang til koncerten.

Vi synger julen ind – og udNytår i vore kirker

Mindeplade 
på Vester Aaby Kirkegård

Julekoncerter



   Vester Aaby Aastrup

Søndag den  13. november   22. s. e. Trin Ingen  10.15 AVN
Søndag den  20. november   Sidste s. i kirkeåret 10.15   9.00 
Søndag den  27. november   1. søndag i advent 14.00 Juletræ 10.15
Søndag den    4. december   2. søndag i advent 10.15 AVN 19.00 Koncert
Søndag den   11. december   3. søndag i advent 19.00 Koncert 10.15
Søndag den   18. december  4. søndag i advent Ingen   9.00 Vi synger julen ind
Lørdag den    24. december   Juleaften 14.30 AVN 16.00
Søndag den   25. december   Juledag   9.00 10.15
Mandag den  26. december   2. juledag 10.15 AVN Ingen
Lørdag den   31. december   Nytårsaften Ingen 15.00 Champagne
Søndag den  1. januar        Nytårsdag 15.00 Champagne AVN Ingen
Torsdag den    5. januar        Hellig Tre Kongers aften 19.00 Vi synger julen ud Ingen
Søndag den     8. januar        1. s. e. Hellig Tre Konger   9.00 AVN 10.15 AVN
Søndag den    15. januar        2. s. e. Hellig Tre Konger 10.15 AVN   9.00 AVN
Søndag den    22. januar        3. s. e. Hellig Tre Konger   9.00 10.15 
Søndag den    29. januar        Sidste s. e. HTK 10.15 AVN   9.00 AVN
Søndag den 5. februar      Søndag Septuagesima   9.00 AVN 10.15 AVN
Søndag den    12. februar     Søndag Seksagesima 10.15 AVN   9.00 AVN
Søndag den 19. februar   Fastelavn   9.00 10.15 
Søndag den  26. februar   1. s. i fasten 10.15 AVN   9.00 AVN
Søndag den  5. marts 2. s. i fasten   9.00 10.15 

Kirketider vinter 2022-2023

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:
Sognepræst Torkil Jensen har ferie 6.-13 februar.

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

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: 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”.
21. december (altergang)

11. januar

15. februar (altergang)

22. marts

For udefra kommende 
deltagere koster 
kaffebordet kr. 20,00
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Dagplejen
fortæller i billeder
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På Bøgebjergskolen går skolelivet sin vante 
gang. 
Nye traditioner bliver sat i søen, og gamle bliver 
revurderet. 

Emneuge - Byen i byen
En af de traditioner, som vi meget gerne vil holde 
i hævd, er traditionen om at lave en emneuge, 
der hedder Byen i byen. 

Konceptet er, at hele skolen omdannes til en by.
I den by er der værksteder, hvor eleverne dels 
kan arbejde og dels kan bruge de ”by” penge, 
de tjener på deres arbejde. 

Dette løb af stablen i uge 40. 
Op til, havde eleverne valgt sig på værksteder. 
Der var ”wellness” med drømmerejser, lakering af 
negle, lægning af makeup, hovedbundsmassage, 
maling af flotte masker osv.

Billederne herover er fra Byen i Byen.
Foto: Skolens personale

 
Der var ”fitness”, hvor man både kunne få rørt 
alle sine muskler ved hjælp af udfordrende 
motorikbane og små rekord konkurrencer, 
ligesom man kunne dyrke yoga og meditation. 

Der var en bank, som trykte pengene, og en 
avis der skrev om stort og småt i byen hver dag. 

Dette kunne man læse om ”på torvet”, som også 
var caféens udskænknings- og spisested. 
Cafeen bød hver dag på to retter.

Billederne herover er fra Byen i Byen.
Foto: Skolens personale

Der var et ”krea” værksted, som producerede 
nøgleringe, flotte kort, perleplader og meget 
andet, som blev solgt. 

Der var også et ”fra skrot til slot” værksted, 
hvor børnene kunne udleve deres frie fantasi og 
producere alskens flotte kreationer. 

Indimellem fik byen besøg af røvere, der prøvede 
at røve banken. 
Byens dronning kom forbi, og et par drenge blev 
idømt samfundstjeneste, fordi de stjal fra deres 
kammerater. 
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Billederne herover er fra Byen i Byen.
Foto: Skolens personale

Fredag kulminerede det hele med, at vi inviterede 
byen Vester Aaby ind i vores by. 
Her kunne man komme og veksle sine egne 
penge til vores ”by” penge, og så kunne man 
ellers slå sig løs i værkstederne. 

Det var en meget vellykket uge og dag med 
åbent hus. 

Formålet med sådan en uge er dels læringen i at 
samarbejde på kryds og tværs, at acceptere at 
nogen bestemmer mere end andre, at blive ved, 
også når det er hårdt og lidt kedeligt. 
At man får løn, hvis man arbejder. Hvis man 
ikke gør, så får man ingen løn osv. 

Dertil kommer alle de sociale relationer, som på 
kryds og tværs får rystet posen og udvikler sig 
endnu mere. 

Skolernes motionsdag
En anden tradition vi holder fast i, er skolernes 
motionsdag.

I år havde denne 40 års jubilæum.

Skolen har tidligere løbet rundt om Nørresø. 
I år ændrede vi dette til i stedet at løbe rundt i 
byen. 
Børnehaven var også med. 

Brugsen havde meget venligt doneret 100 stk. 
frugt, som eleverne blev belønnet med, da de 
kom tilbage fra løbeturen. 

Eleverne blev udstyret med numre på maven, 
ligesom til ”rigtige” løb. 
Når de kom ind i mål-området, skulle de så 
skynde sig over og blive registreret, så vi kunne 
se hvor hurtigt og langt de havde løbet. 

Der var diplomer til alle og små præmier til de 
tre i hver klasse, der havde løbet hurtigst. 

Heldigvis var der mange forældre, der havde 
meldt sig til at hjælpe, dels med at stå ude på 
ruten og heppe på de løbende, og dels til at løbe 
med og hjælpe med stort og småt. 
Vi sætter stor pris på vores forældresamarbejde. 

Infomøde kommende skoleelever
En sidste tradition jeg vil nævne, er vores 
informationsmøde til kommende skoleelever. 
Det vil sige de børn som skal gå i forårs sfo og 
starte i 0 klasse i skoleåret 2022/2023. 

Den tradition er under konstant revurdering, da 
vi gerne vil spejle skolerne omkring os. 

Vi havde informationsmøde mandag d. 24.10, 
og her kom 6-7 potentielle kommende elever. 

Vi havde en hyggelig aften og en god snak om 
fordelene ved en lille skole som vores. 

Det er dog ingen hemmelighed, at vi ønsker 
os flere elever, så hvis dit barn skal starte i 
skole eller du kender nogen som skal, så er I 
altid velkomne til at kontakte os med henblik 
på en snak om en rundvisning, så I kan se og 
høre om, at vi tilbyder en lille tryg skole med 
god faglighed, god trivsel og fokus på positive 
læringsfællesskaber. 

Mvh 
Carina Bangsgaard Olsen

Afdelingsleder

Billederne herunder er fra Skolens motionsdag.
Foto: Skolens personale
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Her kommer en hilsen fra Bøgebjerg Børnehus. 
Vi har ikke længere vores egen bus, men det 
forhindrer os ikke i at komme omkring. 
Vi har fortsat et hold børn afsted til svømning en 
gang om ugen, og i efteråret var vi i biografen 
og se forskellige børnefilm. 
Vi kører med Fynbus, og børnene nyder busturen 
som altid, så det fungerer rigtig godt. 

Efter et par års corona-pause er vi endelig 
begyndt at kunne holde forældrearrangementer 
igen. 
Vi har holdt Høstfest med fællesspisning for 
80 forældre og børn, og nu er vi ved at være i 
julehumør, og vi glæder os til at holde klippe/
klister-dag med bedsteforældre og forældre. 
Der er dejligt, at vi igen kan åbne vores døre 
og invitere alle ind, og det er til stor glæde for 
vores børn. 

Foto: Børnehavnes personale

Her kommer et par billede fra vores vuggestue, 
hvor vi har fået Erik Lindberg, lokal kunstmaler 
fra Faaborg, til at lave et vægmaleri. 

Foto: Børnehavnes personale

Dyrene på maleriet er malet efter de dyr, som 
børnene kan finde i dyre-kassen, og der er 
meget humor (også for voksne) i billedet. 
På det andet billede fra vuggestuen er tre 
børn ved at få sig en sanselig oplevelse med 
hænderne i kartoffelmel og vand. 
På det sidste billede er der eftermiddagshygge 
med UNO-spil for fire børnehavebørn.  

Mange hilsner fra os i 
Bøgebjerg Børnehus

                         
                              Foto: Børnehavnes personale

Bøgebjerg Børnehus
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Affaldspladsen  – igen
Kommunen har fjernet de små grønne 
milljøcontainere på pladsen. 
Der er således ikke længere mulighed for at 
benytte denne ekstra plads. 
Man skal bruge miljøspandene på hjemadressen. 
Der er i stedet opsat en trådaffaldsspand mere 
til plastposer. 

Trådaffaldsspandene ved affaldspladsen. 
Foto: Halldor Sørensen

Legepladsen igen – igen
I sidste blad skrev vi også om legepladsen. 

Det lille vippedyr blev gravet op og skulle fjernes 
af kommunens folk. 
Tilfældigvis var en repræsentant for Lokalrådet 
netop på det tidspunkt på pladsen for at binde 
det ind, så ingen kunne komme til skade med 
det. 
Lokalrådet har opbevaret det, for ellers var det 
blevet bortskaffet. 

Det var meningen at lade det indgå i den 
renoveringsplan, som Kompan har udarbejdet 
for pladsen.

Det blev aftalt med folkene, at de lagde det 
udenfor hegnet, og så fjernede vi det. 
Det er nu skilt ad, og kun den ene side er 
angrebet af svamp. 
Alt andet er sundt, men mangler rengøring og 
ny maling. 
Vi kontakter en lokal håndværker til at kopiere 
den syge side, og så samler vi det selv igen. 

Der vil ikke blive tale om ændringer i forhold til 
sikkerhed, så den tør Lokalrådet godt stå inde 
for. 
Der er tilbagemelding fra forvaltningen om, at 
det er en ok løsning, og det lille vippedyr vil 
blive gravet ned samme sted igen. 

Det forhindrer ikke, at vi stadig ansøger om 
midler til at få pladsen helt op på dupperne og 
helst med nyt legeredskab.

Borgermøde / Energimøde
Lokalrådet er af flere blevet opfordret til at 
arrangere et borgermøde om energiforsyningen 
i vores lokalområde. 
Vi satser på at afholde det den 22. november, 
for da har denne invitation været udsendt til alle 
gennem Bøgebladet. 
Sidste gang Lokalrådet indkaldte til møde 
ang. landsbyudvikling foregik det i Pejrup 
Forsamlingshus, derfor er det i Aastrup 
Forsamlingshus dette møde vil blive afholdt.
 
Vi har haft kontakt til en række virksomheder, 
men til dato kun fået én bekræftelse. 
 
Efter aftale med Michael Pasch vil mødet blive 
lagt på Vester Aaby FB side som ”En begivenhed” 
hvor man så kan tilmelde sig. 
Det vil være nødvendigt, for at vi har overblik 
over antal deltagere. 
Man bedes derfor være opmærksom på opslaget, 
og er man ikke selv på FB så snak med nogen, 
som er det! 
Der kan komme ændringer. 
Vi vil - når mødet er bekræftet med 
foredragsholdere - også annoncere det i 
Ugeavisen.

AslakR
Borger Hans Frost har samarbejdet med 
Lokalrådet om at få et projekt opsat i Vester 
Aaby. 
Hele historien kan læses nedenstående.
 
”Aslak vender tilbage i en se-værdig udgave. 
Hjemme igen efter omkring 1300 års fravær.
På foranledning af, og i samarbejde med 
Bøgebjerg-Lokalråd.

Fortsættes på side 32
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Øhavsmuseet har nu fået mulighed for at udstille 
en af deres værdifulde genstande, ASLAK 
runestenen, som er dateret til at være fra år 
700 – 800. 
Den er samtidig en af landets 10 ældst fundne 
runesten. 
Den bliver nu placeret i vindfanget på Mødestedet, 
i Øhavsmuseets ankomsthal i Havnegade 
Faaborg, således, at der også bliver mulighed 
for at betragte Aslak udenfor Øhavsmuseets 
normale åbningstider, hvilket er et stort plus.

Skitser og designet bliver udført i samarbejde 
med designfirmaet Torden & Lynild, der bl.a.  
også har lavet den prisbelønnede udstilling  
”Mærk Dig Selv” sammen med Øhavsmuseet.  

Øhavsmuseets nye tiltag ”Museum for indre og 
ydre landskaber” henvender sig især til folk der 
gerne vil mærke naturen.  
De nyligt anlagte vandreruter ved Sollerup - med 
indlagte lytteposter og træfigurer af Nøkken og 
Ellepigen, udført af trækunstneren Balder Mo 
Schiøtte - vidner jo om at museet gerne vil have 
børn og voksne ud i naturen.

Da vi her i Vester Aaby må erkende, at det trods 
henvendelser til Natmus ikke er lykkedes for os 
at få runestenen uddeponeret hertil, udstillet 
i en montre, er vi selvfølgelig yderst tilfredse 
med, at den nu atter kommer frem i lyset.

Runestenen blev godkendt af Lisbeth Imer, 
runolog og museumsinspektør v. Natmus, som 
i et skriv påstår, at den er fundet ved havnen i 
Faaborg.
                                                                                                                                                             

Øhavsmuseet var vildt begejstrede over fundet, 
men de havde på fundtidspunktet ikke de 
midler, der skulle til for at lave en præsentabel 
udstilling, derfor blev den midlertidig udstillet i 
en vognport i Den Gamle Gaard i Faaborg. 

Vi har ejeren af Svarrestedet Faurshøjvej 35 
Vester Aaby´s, ord for, at han har genkendt 
runestenen, da den var udstillet ved Den Gamle 
Gaard i Holkegade. 
Bent Clausen kan berette, at runestenen har 
været brugt som sokkelsten indtil gården 
brændte i 1985. 
Fra brandtomten blev sokkelstenene anvendt 
som kystsikring udfor Strandgårdsparken i 
Faaborg, hvor den blev fundet af Tage Andersen. 

I Vester Aaby ser vi det nu som en mulighed, 
netop at benytte lejligheden til at skabe et ”nyt” 
vartegn for egnen. 

ASLAK vikingen, udført som en stor figur 
(2,5 – 3 meter høj) i egetræ, af trækunstneren 
Balder Mo Schiøtte. 
Han har givet tilsagn og vil meget gerne være 
en del af projektet, som også skulle indeholde 
en kopi af et skib, hvor vikingen Aslak kunne 
være placeret i den forreste halvdel. 

Uden om skibet kunne der være et bælte i hvide, 
blå og grå nuancer, lavet af en lav beplantning, 
der kunne symbolisere bølger.  
(I udstillingen kunne evt. også indgå en kopi af 
runesten). 
Det hele omkranset af store sten eller en 
stenkant.

På pladsen, infotavler omkring Aslak, og med 
QR-koder. 

På stedet er der i forvejen en infotavle for de 5 
vandrestier, (dog uden lytteposter), men med 
historiebeskrivelser og rutekort. 
Disse stier blev etableret her i området for 4 år 
siden, i samarbejde med frivillige, lodsejere, og 
FMK. 
På www. Bøgebjerg-Lokalraad.dk/vandreture-2/ 
kan sidstnævnte adresse give direkte adgang til 
at vælge en af de 5 ruter.

Hvis Øhavsmuseet viser interesse for vores 
projekt, kunne vi anmode dem om at bidrage 
med tekster til infotavler omkring Vikingen Aslak 
og runestenen.
                                                                                                                                              
Samtidig kunne der herfra henvises til 
Øhavsmuseet i Havnegade i Faaborg, hvor 
runestenen er/bliver udstillet.
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For at komme i mål med vores idé, kunne der 
evt. oprettes en idé bank, hvor forskellige forslag 
kunne fremlægges. 

Sponsoraftaler og fonde kunne det være oplagt 
at gøre brug af.

Anlægget/pladsen ejes af FMK, den 
gennemskæres af cykelrute N8, hvor det nye 
”madpakkehus” er beliggende.
                                           
Adressen er: Svendborgvej 384, Vester Aaby 
5600 Faaborg. 
Denne plads ville være velegnet til det påtænkte 
projekt. 
                                                                                                                                 
På stedet befinder sig desuden et solur, skænket 
af Skjold/Damas. 
Soluret er givet til Damas af de ansatte i 
forbindelse med fabrikkens 100 års jubilæum i 
1963.

HF. 22.august 2022”

På vegne Bøgebjerg Lokalråd
Connie Hede og Halldor Sørensen

Området omkring Fuglen plejes og vedligeholdes 
også af gruppen.

Foto: Niels Krogh

Frivilligt arbejde i Vester Aaby!
Vi er nogle frivillige, der i samarbejde med 
lokalrådet, arbejder for at Vester Aaby altid skal 
være en pæn og tiltrækkende by for alle, også 
for besøgende og turister. 
Det skal dog først og fremmest være til glæde 
for os, der bor her. 
Vi skal være stolte af byen og finde glæde i at bo 
i en landsby der signalerer overlevelse og ikke 
en kommende landsbydød!  
En landsby man har lyst til at købe hus i. 
Huse og ejendomme som pengeinstitutter 
og kreditforeninger kan og vil tilbyde gode 
finansieringsmuligheder. 

Med vores frivillige arbejde byder vi ind med at 
pleje og vedligeholde det vi har, og bidrage med 
ideer til nye tiltag til højnelse af byen. 

Vi vil gerne have mange flere med i det 
fællesskab omkring pleje af byen. 
Vi er et af mange gode tilbud som byen har. 

Vær med? Fællesskabet er for alle, både mænd 
og damer! 
Ja - alle der er positive for frivillig landsbypleje!  
Sammen skaber vi Bolyst! 

Vil du være med eller bare høre nærmere, kan 
du kontakte 
Niels Krogh, Munkeparken 27, Vester Aaby.  Tlf. 
21511716   
E-mail: sydfyn12@gmail.com  

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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Bankospil
De første bankospil, som blev holdt i september 
og oktober måned, var rimelig godt besøgt, men 
vi kunne da godt ønske os, at der var lidt flere 
som deltog. 

Ved det første bankospil var vi 54 deltagere, det 
næste var vi 56, så vi håber på, at der er lidt 
flere, der kunne tænke sig at være med. 

Kom og få en hyggelig aften sammen med os 
i denne kolde tid - jo flere vi er sammen, jo 
nemmere kan vi holde varmen!

Fællesspisning 23.09.2022
Første fællesspisning i dette efterår blev der 
serveret glaseret skinke med tilbehør, derefter 
hjemmelavet æblekage, kaffe og the. 
Efterfølgende blev der solgt lotteri. 
Der blev også sunget lidt fællessang. 
Vi mener, at alle havde en rigtig hyggelig aften. 

Billede fra fællesspisning den 23.09.2022
Foto: Tonny Sørensen

Denne aften deltog 75 personer, så det er 
dejligt for bestyrelsen, at så mange har lyst til 
at deltage. 

Tak til Birthe og Jørgen, det er dejligt I gider at 
lave mad til os, og tak til damerne for æblekagen, 
alting smagte dejligt.

Loppemarked
Vi har afholdt loppemarked den 23. oktober 
2022. Her ville vi prøve noget nyt. 
Sammen med loppemarkedet havde vi inviteret 
kræmmere til at købe en stand, desuden et 
bagagerums marked udenfor. 

Billede fra loppemarkedet
  Foto: Tonny Sørensen

Her deltog 7 kræmmere indendørs og 1 
kræmmer udendørs. 
Der kom 95 betalende personer til loppemarkedet 
- lidt færre end sidst, at dette blev afholdt. 
Hermed skal lyde en stor tak til kræmmerne 
som deltog, tak fordi I havde lyst til at være 
sammen med os. Håber at se jer til næste år.

Fællesspisning 25.11.202.
Fredag den 25. november 2022 kl. 18.30 er der 
igen fællesspisning i huset. 
Denne gang bliver der serveres stegte ål, som 
vi plejer i november. Her bliver der rift om 
pladserne, så tilmelding er nødvendig. 
Desuden bliver der denne aften underholdning 
af Musik For Hjertet, med fællessang og masser 
af historier. 
Lotteriet slipper vi heller ikke uden om. 
Mød op til denne aften og støt huset. 
Bestyrelsen er så klar til at servicere jer, så kom 
med godt humør, der bliver fest i Eskemosegyden.

Kom og vær med, støt op om jeres Forsamlings– 
og Aktivitetshus, alle er så hjertelig velkommen.

På bestyrelsens vegne
Tonny Sørensen

  

Ønsker du at leje lokaler til 
dit arrangement

Kontakt Tonny Sørensen
Tlf. 40 11 43 31

Aastrup Forsamlings- og
Aktivitetshus



35

”Tour – de – Hjertestarter” 
10 års jubilæum
Hjertestarterforeningen har afholdt 10 års 
jubilæum ”Tour-de-Hjertestarter” lørdag 10. 
september.

Vi cyklede rundt til vores 5 hjertestartere,  med 
start ved Bøgebjerghallen, gennem Vester Aaby, 
til Mosegaarden og Aastrup, og til slut i Pejrup 
forsamlingshus. 

Billede fra Cykeltour de hjertestarter. 
Foto: Pia Kristensen

Nogle cykler var mere speedede end andre 
- men vi kom frem i fælles flok til dejligt 
smørrebrød fra Morten og Jeanette, Vester Aaby 
Slagterforretning.

Tak til jer, som var med til at gøre det til en 
hyggelig dag. 
Ikke mindst Vilners Blues Band, som evnede at 
få folk på dansegulvet en lørdag eftermiddag 
med ”Boogie woogie”, så ikke en pande var tør  
- og naturligvis ”Så længe mit hjerte slår”.

Dagen blev venligst sponsoreret af Sparekassen 
Sjælland Fonden

Hjertestarterkursus
V.Aaby, Aastrup og Pejrup Hjertestarterforening 
har i samarbejde med Bøgebjerg IF afholdt  
Hjertestarterkursus den 11. oktober 2022 i 
Bøgebjerghallen.
Tak til jer der deltog, og tak til Stig for mad. 

Hvis andre har brug for at få opfrisket 
hjertestarterkursus, kan dette planlægges i det 
nye år.

Evt. henvendelse til aase-alice@mail.dk. 

Vi skal være minimum 10, max 16. 

Vi vil gerne opfordre nogle af I yngre 
idrætsudøvere til at melde jer. 

Det er vigtigt, at man er tryg ved teknikken, og 
hvordan man skal handle i tilfælde af hjertestop. 
Det gør en forskel!

Medlemskontingent
Hvis I endnu ikke har nået at betale årets 
kontingent, kan det nås endnu.
I kan vanen tro betale kontingent til Kasserer 
Pia Kristensen via
Mobilepay 196262                     
Indbetaling på konto 0828-0003330001

Husk i kommentarfelt at oplyse om 
medlemsnr./og eller navn   

Pris uændret 150 kr. par/100 kr. enlige

Midlerne anvendes til at forsikre og vedligeholde 
vores 5 hjertestartere, herunder skift af batterier, 
elektroder og elektronisk opsyn med skabene, 
så de altid er funktionsduelige.

På foreningens vegne
Alice Pedersen sekr.

På billedet herunder ses Vilners Blues Band fra 
Hjertestarterforeningens 10 års jubilæum. 

Foto: Pia Kristensen
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Hvor havde vi glædet os til at skulle skrive dette 
indlæg. 
Det skulle have handlet om, hvor skøn og dejlig 
en fest vi havde haft i Bøgebjerg Hallen d. 
22/10-2022.
Vi havde glædet os og håbet på, at vi havde haft 
et brag af en fest med et stort overskud, der 
kunne bruges til at afholde Fester Aaby Outdoor 
2023, men desværre endte det med en aflysning 
og derfor ingen overskud!

Hele bestyrelsen har knoklet for at få dette store 
arrangement op at stå, og vi må nu desværre 
også indrømme, at vi sidder tilbage med følelsen 
af at have fået en kæmpe mavepuster. 

I de år hvor Fester Aaby har været afholdt, har 
vi kæmpet, knoklet og glædet os til at se hele 
lokalområdet feste og hygge, til et arrangement 
bygget op af penge fra Fonde og lokale 
erhvervsdrivende. 
Vi har stemt dørklokker for at skrabe nok penge 
sammen hvert år, og det har slidt godt på os 
alle. 
Vi har formået at afholde Fester Aaby 3 gange, 
og hvor har det været skønt, og hvor har vi 
været stolte over, at Vester Aaby har kunnet 
samle så mange glade gæster. 
De frivillige har arbejdet og hjulpet os alt hvad de 
kunne, og dette har virkelig været prisværdigt. 
Tusind tak til Jer både gæster og frivillige. 
De erhvervsdrivende har støttet med 
uundværlige sponsorater. 
Lige præcis disse sponsorater gjorde det muligt 
at afholde vores elskelige Fester Aaby i 3 år. 
Tusind tak.

Men nu er det desværre slut. 
Vi må se i øjnene, at Corona og energikrisen fik 
ram på os. 
Vi måtte tænke ud af boxen, for overskuddet 
fra 2021 var ikke stort nok til at afholde Fester 
Aaby Outdoor i 2022. 

Vi manglede virkelig mange penge og prøvede 
at tænke ud af boxen. 
Da der ikke var flere fonde at søge, var der kun 
en mulighed tilbage. 
Prøve at afholde et betalingsarrangement og 
håbe på, at støtten fra lokalsamfundet ville 
hjælpe os til et overskud. 
Desværre fik vi kun solgt 92 billetter, hvilket 
resulterede i en aflysning. 
Vi kæmpede til det sidste, da vi alle 5 i bestyrelsen 
havde svært ved at indse, at det måtte ende 
med en aflysning. 
Der var tårer på kinden den dag vi måtte 
offentliggøre aflysningen. 
Alt det man havde brugt tid og kræfter på var 
slut. En mærkelig følelse at sidde tilbage med. 

Vi syntes, vi havde brugt mange kræfter på 
at fortælle, at man skulle se billetten som et 
sponsorat til næste års Fester Aaby. 
Vi syntes selv, at man fik meget for pengene. 
2 store landskendte populære bands. 
Man kan altid snakke om musiksmag, men vi 
mente nu, at vi havde skaffet både folkelige, 
humoristiske og virkelig dygtige bands. 
DJ der spillede fra start til slut. 
Lækker opsætning med mulighed for at købe 
mad og drinksbar osv. 
Men desværre måtte vi erkende, at støtten 
udeblev. 
Om vi havde ramt forkert eller satset forkert, 
det kan vi kun gisne om. 
Vi gjorde vores bedste for at holde liv i Fester 
Aaby, og vi er kede af, at det ikke lykkedes.

Der har været mange meninger fra folk, og vi 
har læst hver og én. 
Der er dog en, der rammer os ekstra hårdt. 
”Det var for dyrt”, mener nogle. 
For dyrt? Målt op imod hvad? 
Hvis man måler det op imod en gratis koncert, 
ja så var det dyrt, men det ville jo være som at 
måle pærer og appelsiner. 
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Ved man, hvad det koster at booke bands? 
Ved man, hvad det koster at leje lyd og lys for 
en hel dag? 
Ved man, hvad det koster at leje ekstra toiletter 
og professionelle dørmænd? 
Ved man, hvad det koster at leje hallen? 
Man kan ikke sige, at det var for dyrt, men man 
må gerne sige, at man ikke har råd. 
Det er en anden sag og en ærlig sag. 
Men at sige at vores arrangement var for dyrt, 
det kan man ikke sige.

Vi er i bestyrelsen endnu ikke kommet os over 
denne mavepuster. 
Vi afholdte bestyrelsesmøde d. 21/10-2022, og 
vi blev enige om at sunde os lidt og snakkes ved 
efter jul. 
Som det ligger lige nu, er lysten der ikke til at 
prøve at afholde Fester Aaby 2023. 
Der er ingen penge i kassen, og det er voldsomt 
op ad bakke. Der skal minimum være ca. 
250.000-300.000 kr. i kassen, før vi overhovedet 
kan begynde at planlægge Fester Aaby. 
Det er hårdt at se det, man har kæmpet for og 
glædet sig over, nu skal være slut. 
Vi har aftalt i bestyrelsen, at vi har tænkepause 
indtil efter nytår, og så må vi se, om vi har fået 
samlet kræfter til endnu en Fester Aaby. 
Vi afventer også lige nu, om vi bliver nødt til 
at erklære Fester Aaby konkurs, da der stadig 
er udgifter der ikke forsvinder, selvom man har 
aflyst sit arrangement.

Vi takker for de 3 dejlige fester vi fik afholdt i 
Vester Aaby. 
Vi har en masse gode minder at tænke tilbage 
på, og det glæder vi os over. 
Fester Aaby nåede langt ud og var kendt på 
manges læber.

Tak for Fester Aaby!

Med Venlig Hilsen
Foreningen Fester Aaby

Sanne, Rikke, Michal, Møffe og Sacha

Lysbjergparkens
Venner

I Lysbjergparken er vi i fuld aktivitet igen, 
efter en stille vinter sidste år.

Vi har lige haft besøg af Alex Nielsen, som 
fortalte om Vincent Lind, som var præst 10 
år i Vester Aaby / Aastrup, om hans liv fra 
barndom til han blev Biskop.

Det næste her i november er
juledekorationer og julefrokost. 

I december synger vi julen ind.

Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.          

Lysbjergparkens Venner



Nu er mørket og vinteren så småt ved at være 
over os, og vi ser heldigvis mange af jer i hallen 
eller i skolens gymnastiksal hver uge. 

Alle vores hold er i fuld gang og har efterhånden 
været det i et stykke tid.

Herregymnastik
Ejnar Christoffersen sørger for at de ”modne” 
mænd holder sig i god form i skolens gymnastiksal 
hver torsdag aften kl. 19.30-21.00. 

Så har du mod på at komme i lidt bedre form 
og styrke dine muskler, så er dette hold måske 
noget for dig. 

Der er plads til flere på holdet, så du skal endelig 
kigge forbi og prøve det. 
Der er jo som altid et par gratis prøve gange. 
Vil du vide mere om holdet, så send gerne en 
sms til Helle Clausen på tlf. 5515 8479

Muskeltræning med Powerline
Line Rasmussen svinger pisken til Powerline 
hver onsdag i hallen i tidsrummet 17.30-18.30.

Der er plads til flere på holdet, så du skal endelig 
kigge forbi og prøve det. 
Der er jo som altid et par gratis prøve gange. 
Vil du vide mere om holdet, så send gerne en 
sms til Helle Clausen på tlf. 5515 8479

Jumping Fitness
Der jumpes stadig i hallen hver mandag kl. 
17.00-18.00 og torsdag kl. 16.45-17.45, så har 
du endnu ikke prøvet det, så kom og prøv det. 

Du skal bare lige sende en sms til Helle og aftale 
nærmere på tlf. 5115 8479

Yoga
Emma har igen i år 2 yogahold, og der er mange 
igen i år der nyder godt af timen med Emma 
hver uge. 
Vi hører i hvert fald kun roser og atter roser fra 
deltagerne på holdene. 

Der er få pladser på begge hold, så hvis du skulle 
have lyst til at prøve det, så sender du bare en 
sms til Helle Clausen og aftaler nærmere. 

Indoor cycling
Vi har siden sidste Bøgeblad haft et introhold i 
indoor cycling, hvor der var tilmeldt 7 personer, 
og de 6 af dem gennemførte de 9 uger, og flere 
af dem cykler nu på de almindelige hold. 

Cyklerne står klar til nyt introhold.
Foto: Mette Gerber Jensen

Vi laver et nyt introhold med opstart i uge 47; 
se mere andet sted i dette blad, hvor der er en 
”plakat” med alt info. 
Det bliver instruktør Ruth Low, som vil have 
dette introhold torsdage kl. 17.00-18.00. 
Så har du fortrudt, at du ikke fik dig tilmeldt i 
sensommeren, så har du nu chancen igen😊 

Vi cykler selvfølgelig stadig mandag og fredag 
morgen kl. 8.00-9.00 i de fleste uger, og så 
mandag og torsdag aften kl. 18.00-19.00. 
Så kom endelig og vær med. 
Tilmelding eller mere info fås ved at sende en 
sms til Mette Gerber på 6179 0076.

Gymnastikudvalget efterlyser 
Vi kunne rigtig godt tænke os én eller to personer 
mere i vores gymnastik udvalg.
Så går du på et af holdene og kunne du tænke 
dig at lave lidt frivilligt arbejde, så send gerne 
en sms til Helle Clausen eller Mette Gerber. 
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Glæde over en veloverstået Bøgebjergmesse 
søndag den 30. oktober 2022.

Ca. 230 glade besøgende kom forbi 
Bøgebjergmessen på en flot og varm efterårsdag.
  
Det var syvende gang, Bøgebjerg IF åbnede 
dørene for Bøgebjergmessen i Bøgebjerghallen. 
Messen har tidligere været afholdt den første 
weekend i marts, men var i år blevet flyttet til 
oktober, efter den har været udsat flere gange 
siden den blev aflyst i foråret 2020 pga. Corona.
 
Det er blevet en hel tradition, at Faaborg-Midtfyn 
kommunes borgmester byder velkommen på 
Bøgebjergmessen. 
I år talte Hans Stavnsagers bl.a. om vigtigheden 
af synligheden og fællesskabet i de mindre 
lokalsamfund, som Vester Aaby netop er et godt 
eksempel på med afvikling af Bøgebjergmessen.
 

Hatte fra Relle Design.
Foto: Jørn Ungstrup

Af årets 35 udstillere var de 7 af dem helt nye 
på plakaten. 
Nogle af dem, som har været med fra starten, er 
OK benzin, Max’s Brugtbiler og Frost VVS samt 
de to Folkemindesamlinger fra Vester Aaby og 
Aastrup.
De nye udstillere var All-Clear og Alge-
Stop, Krøyers Brudekjoler og Forstbotanisk 
Center Øxenhaverne, EDC og Home, Faaborg 
Kanonerlaug.
 
Og hvad kunne man så opleve på årets 
Bøgebjergmesse?
Der var et bredt udvalg af både kultur, 
institutioner, foreningsliv og erhvervsliv, de 
fleste med lokal forankring i det sydfynske. 

Krøyer’s Brudekjoler Copenhagen, der nu har butik i 
Faaborg.

Foto: Jørn Ungstrup

Fra det kulinariske til det kunstneriske og fra 
børnehave til brugtbiler og trailere.
 
Hos flere af udstillerne var der god aktivitet 
på standene. Der var en god stemning og god 
handel i hallen gennem hele dagen. 
 
Nordfra.com bød på smagsprøver af lækker 
røget laks og kammuslinger fra Færøerne, hos 
Dagli’Brugsen stod den på portvin, mens der 
var mulighed for en smagsprøve på vinen hos 
Møllegårdens Vinimport.
 
Flere af udstillerne havde også nogle gode 
messetilbud. Hos Intersport var det muligt at 
få et par nye sko eller en varm jakke, og hos 
All-Clear kunne man lave en god aftale om 
vinduesvask.
 
Medlemmer af Faaborg Kanonerlaug.

Foto: Jørn Ungstrup
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Det var også muligt at deltage i diverse 
konkurrencer hos flere af udstillerne. 
Hos EDC og DanBolig skulle der gættes priser 
på solgte huse, og hos Max’s brugtbiler var det 
vægten på et dæk, som skulle gættes.

Udstillerne var glade for messen, ligesom 
foreningerne var glade for den interesse, der 
blev vist dem. 
Flere af udstillerne har allerede tilkendegivet, 
at de gerne vil deltage ved en kommende 
Bøgebjergmesse.

Tak til udstillerne for de donerede gevinster til 
lodtrækningen på indgangsbilletterne.

Vævede viskestykker fra Jette Martinsen.
Foto: Jørn Ungstrup

Nordfra.dk bød på smagsprøver af kammuslinger og  
laks med porremayo.

Foto: Jørn Ungstrup

Tak for den store opbakning både fra publikum 
og udstillere samt alle de frivillige, der har 
været med til at gøre det muligt endnu engang 
at afholde Bøgebjergmessen. 

På arbejdsgruppens vegne
Lars Bo Biilmann

 

Nisse fra Balksbjerg Design.
                    Foto: Jørn Ungstrup

KE Auto, fremviste et udvalg af 
tailere. 
                    Foto: Jørn Ungstrup
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Damas 110 års jubilæum
Der ønskes hjælp til at få genkendt personer fra 
fotoet fra 110 års jubilæet, som Damas afholdt 
den 14. september 1973 for 49 år siden. 

Gå til adressen: arkiv.dk vester aaby B 866 og 
find evt. dig selv eller én, du kender.

Bøgebjergmessen
Når dette Bøgeblad læses, er Bøgebjergmessen 
den 30. oktober afholdt for alle os udstillere. 

Det var 7. gang siden 2014. 

Den blev afholdt efter forsinkelsen både i 2020-
2021 og i foråret 2022.

Generalforsamling
Årets generalforsamling i foreningen har også 
været udsat i 2021, men blev holdt planmæssigt 
i 2022.

Næste års generalforsamling bliver tirsdag den 
28. februar 2023 iflg. foreningens vedtægter.

Der bliver mindet om det, når tiden nærmer sig.

Stavn 2022
Men helt uden udsættelser er udgivelsen af 
årets Stavn. 

Bogen har hvert år siden 1988 udkommet i 
samme format i november måned. 
Det gælder også i år. 

Bogen Stavn bliver som sædvanlig leveret til 
alle, der har handlet med os tidligere. 

Vi sælger også meget gerne til nye kunder.

Åbningstid
Vi har åbent i arkivet på Præstegårdsvej 12, 
Vester Aaby, 1. lørdag hver måned kl. 10-12, 
dog ikke i juli august.

Følg os på hjemmesiden:
www.vester-aaby-sogns-folkemindesamling.dk
Skriv til os på: vaarkiv@gmail.om

På bestyrelsens vegne
Gerda Nielsen

Kasserer og arkivleder

Vester Aaby Sogns Folkemindesamling
B 866 Foto fra 110 års julilæst hos Damas den 14. september 1973
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BØGEBJERG IDRÆTSFORENING

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

Bøgebladet:
Deadline Udkommer
24.01.2023 Medio februar 2023
18.04.2023 Medio maj 2023
25.07.2023 Medio august 2023
24.10.2023 Medio november 2023

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
Kristian Broegaard, håndbold, 
60 72 60 67, kristian_broegaard@live.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

20.11.2022 kl. 14.00
Håndbold damer mod AU&I

Bøgebjerghallen

22.11.2022 kl. 8.00
Tysklands tur

Pensionistforeningen

22.11.2022
Borgermøde - Lokalrådet
Aastrup Forsamlingshus

23.11.2022 kl. 14.30
Højskoleeftermiddag

Konfirmandstuen, Vester Aaby

24.11.2022 kl. 17-18
Introforløb for nybegyndere

Indoor cycling

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

December

01.12.2022
Ansøgningsfrist

Skovgårdsfonden

01.12.2022 kl. 13.30-16-30
Aastrup Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

02.12.2022 kl. 14.00
Juleafslutning i Ø.Skerninge

Pensionistforeningen

02.12.2022 kl. 17.30
Julefrokost

Bøgebjerghallen

03.12.2022 kl. 10-12
V. Aaby Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

04.12.2022 kl. 19.00
Julekoncert med Kaare Linnebjerg

Aastrup Kirke

05.12.2022 kl. 19-21
Sang i Abildhuset

Pensionistforeningen
05.12.2022 kl. 19.00

Spillegilde
Aastrup Forsamlingshus

07.12.2022 kl. 14.30
Højskoleeftermiddag

Konfirmandstuen, Vester Aaby

08.12.2022 kl. 19.30
Adventsmøde

Aastrup Forsamlingshus

08.12.2022 kl. 20.15
Håndbold damer mod Faldsled/

Svanninge
Bøgebjerghallen

11.12.2022 kl. 19.00
Julekoncert med V. Skerninge 

sangkor
Vester Aaby Kirke

18.12.2022 kl. 9.00
Vi synger julen ind

Aastrup Kirke

2023

Januar

02.01.2023 kl. 19.00
Spillegilde

Aastrup Forsamlingshus

05.01.2023 kl. 13.30-16.30
Aastrup Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

05.01.2023 kl. 19.00
Vi synger julen ud
Vester Aaby Kirke

07.01.2023 kl. 10-12
V. Aaby Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

09.01.2023
Vandgymnastik

Sæsonstart 

10.01.2023 kl. 14.00
Underholdning i Abildhuset

Pensionistforeningen

10.01.2023 kl. 19.00
En aften om Israel
Konfirmandstuen

18.01.2023 kl. 19.00
Kan du din historie?

Aastrup Forsamlingshus

24.01.2023 kl. 14.00
Underholdning i Abildhuset

Pensionistforeningen

24.01.2023
DEADLINE

Bøgebladet 1/2023

 26.01.2023 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12, V Aaby

Februar

02.02.2023 kl. 13.30-16.30
Aastrup Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

04.02.2023 kl. 10-12
V. Aaby Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

06.02.2023 kl. 19.00
Spillegilde

Aastrup Forsamlingshus

07.02.2023 kl. 12.30
Underholdning i Abildhuset

Pensionistforeningen

21.02.2023 kl. 14.00
Underholdning i Abildhuset

Pensionistforeningen

23.02.2023 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12, V Aaby

24.02.2022 kl. 14.00
Generalforsamling

Pensionistforeningen

24.02.2023 kl. 18.30
Fællesspisning

Aastrup Forsamlingshus

24.02.2023
Generalforsamling

Pejrup Landsbyforening og 
Forsamlingshus

28.02.2023
Generalforsamling

V. Aaby Folkemindesamling

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 1. december til:
Sognepræst Torkil Jensen

Præstegårdsvej 11
5600  Faaborg 

mail: toje@km.dk


