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Endnu et år er begyndt, og her i vores lokalområde 
skete det med et borgermøde i hallen. 
Der var mødt mange op, og det var en rigtig fin 
eftermiddag, hvor mange bød ind med forskellige 
forslag til forbedringer i lokalområdet.
Der blev oprettet forskellige arbejdsgrupper, og 
jeg selv er landet i én, som vil arbejdet på at få 
børn og unge til at benytte sig af foreningens 
tilbud, og dermed også skal se på hvad 
foreningen skal tilbyde i fremtiden. 
Der er mange andre grupper, og hvis du ikke lige 
havde mulighed for at deltage i borgermødet 
men gerne vil være med i det videre forløb, 
tænker jeg, at der er rig mulighed. 
Kontakt evt. Halldor fra lokalrådet for videre 
formidling.

I Bøgebjerg idrætsforening er der ved at gå 
forårskuller i os, selv om der på kalenderen 
stadig står vinter. 
Men det er nu, de udendørs idrætsgrene 
begynder at spire. 
Løb starter den 2. marts, og fodbold er nok 
så småt ved at komme i gang, når dette blad 
udkommer. 
Men følg med på vores hjemmeside og på de 
infoskærme, der ganske snart hænger rundt om 
i byen.

Årsmøder i de forskellige idrætsgrene er ved 
at blive afholdt, og årets generalforsamling 
i Bøgebjerg Idrætsforening bliver i år den 19. 
marts kl. 19. Se mere i bladet. 
Jeg håber at se lige så mange som vi plejer, da 
det giver et rigtig godt grundlag for bestyrelsen 
at arbejde videre med medlemmernes ønsker.

Bøgebjergmessen er ved at falde på plads, og 
det bliver spændende at komme op og se alle 
standene. 
Jeg synes i hvert fald at sidste års messe var 
rigtig fin, og en stor mængde gæster havde lyst 
til at slå vejen forbi Bøgebjerg hallen.

I år bliver der hele 2 helt store fester. 
Her tænker jeg først på ”Bierfest i Bøgebjerg” 
den 27. marts, og i efteråret Egnsfest den 31. 
oktober med ”Kandis”. 
Der ud over er der Bøgebjergfesten, som i år vil 
blive afholdt den 12.-13. juni, da her er mulighed 
for at få flere med - både erhvervsdrivende, 
andre foreninger og ikke mindst gæster. 

Jeg ser frem til endnu et år med fuld fart på, 
med sjove indslag og ikke mindst et rigtig rart 
år.

Med venlig hilsen
Britt Christoffersen

Bøgebjerg Idrætsforening

Varmepumper · Ventilationsanlæg · Klima- & køleanlæg

Bjarne Christiansen
Eskemosegyden 63
5600 Faaborg 
Biltlf. 40 25 64 69
www.fvpc.dk
post@fvpc.dk

TLF. 27 62 37 17

·  Tømrer-, snedker- og glarmesterarbejde
·  Nybygning, tilbygning, ombygning
·  Alt inden for varmebehandlet træemballage
·  Gravearbejde

Vi tilbyder alt inden for...

v/ Kennet J. Krogh   www.kjk-tømrer.dk

STARK Faaborg 
Nyborgvej 52 • 5600 Fåborg • Tlf. 6261 9393
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Bøgebjerg Idrætsforening 
 

Torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.00 
Sted: Bøgebjerghallens mødelokale. 

 
Dagsorden ifølge Bøgebjerg Ifs vedtægter. 

   1. Valg af dirigent og referent 

   2. Formanden samt udvalgsformændene aflægger beretning 

   3. Hovedkasserer fremlægger det reviderede regnskab 

   4. Valg af forretningsudvalg, valgbar 18 år eller derover. 

    a.  I ulige år valg af formand 

    b. Hvert år valg af 1 suppleant til forretningsudvalget 

    c. Hvert år valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant 

   5. Indkomne forslag 

   6. Eventuelt 
 

Indkomne forslag som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 
torsdag den 26. februar 2015. 
 
Hvert medlem har 1 stemme (også selv om man deltager i flere sportsgrene).  
Alle medlemmer på 16 år og derover har stemmeret, er man under 16 år varetages 
retten af 1 forældre eller værge. 

 
Vel mødt. 

Formand Britt Christoffersen 

Svendborgvej 331, 5600 Faaborg
Telefon 62 61 59 09
Fax 62 61 59 39
Mobil 21 45 28 59
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Vinteren er over os, men hvad betyder det, når 
man kan få varmen på en sjov måde indendørs 
hver tirsdag 17.30-19.00 og fredag 18-20.

Ja rigtigt, her spilles der volley, og vi ser da også 
gerne dig, hvis du går sådan lidt rundt og fryser 
i denne tid :)

Ellers er sæsonen godt i gang. 

Den helt store begivenhed var herre/dame 
stævnet den 18. januar, som vi var vært ved i 
Bøgebjerghallen.

Stævnet blev afviklet til alles tilfredshed.

Nyt var, at to herre-hold fra Sønderjylland havde 
taget turen over for at dyste med os fynboer. 
De blev naturligvis taget godt imod, men sendt 
hjem igen uden pokal. :)

Bøgebjergs herrer fik desværre kun en 6. plads, 
men var tæt på 5. pladsen.

Damerne tog en flot tredjeplads og det endda 
med to debuterende unge damer Signe Tornhøj 
og Isabella Pasch, der gjorde det fremragende, 
ja hele holdet var faktisk så gode den dag, at vi 
synes de fortjener at komme i bladet.

Michael Pasch

Nyt fra Bøgebjerg Volley

PROFIL OPTIK, MELLEMGADE 3, 5600  FAABORG, TLF. 62 61 14 10 - PROFILOPTIK.DK



Så er indendørs sæsonen ved at være slut, 
hvilket vi i år igen har haft stor opbakning til på 
herre senior siden. De har været omkring 10-15 
mand til hver træning. 

Det er nu ved at være tid til at komme ud på 
græsset og spille fodbold. I den forbindelse vil 
vi lave et opstartsarrangement for både børn 
og voksne, som har lyst til at komme og spille 
fodbold. Vi håber at se alle de gamle spillere 
igen, og håber da også at der kommer nye 
spillere til.

Der vil blive hængt sedler op i brugsen 
og hallen om yderlige informationer til 
opstartsarrangementet.

Lige nu arbejder vi hårdt på at skaffe herrerne 
en ny træner. Indtil da vil spillerne selv stå for 
træningen. Der vil blive tilmeldt hold  i serie 5.

Igen i år vil det være Jesper Raun Jensen, som 
skal være træner for de ”små” drenge og piger, 
og da Vagner Nielsen efter mange års indsats i 
fodbolden har valgt at trække sig tilbage, vil det 
i stedet være Camilla Christensen der skal være 
hjælpetræner.

Vi takker Vagner for hans store indsats i 
fodboldafdelingen og håber I tager godt imod 
Camilla.

De små vil igen i år blive tilmeldt en turnering, 
men da vi ikke rigtigt ved, hvor mange børn 
der kommer endnu, ved vi heller ikke hvilken 
turnering, de vil blive tilmeldt.

På billedet herover ses nogle af de fodbold herrer som 
spiller indendørs.

Af personlige årsager har Kasper Hougaard valgt 
at trække sig fra formandsposten, og efter lang 
overvejelse har Camilla Christensen valgt at 
stille op til den post, hvilket gør at vi mangler en 
kasserer. Så har du lyst til at sidde som kasserer 
i fodboldafdelingen, så kom til vores årsmøde og 
tilmeld dig.

Årsmødet vil blive holdt tirsdag d. 03-03-2015 i 
mødelokalet oppe i Bøgebjerghallen.

Træningstider for udendørs sæsonen 2015:
Herrerne: Mandag - Onsdag 18.30 - 20.30. 
Start mandag d. 02-03-2015

Børnene: Tirsdag 17.00-18.00. 
Start tirsdag d. 24-03-2015 

Camilla Christensen
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Nyt fra fodbold

Industrivej 7, V. Aaby . DK-5600 Faaborg
Tel. +45 62 61 66 66 . Fax +45 62 61 66 36
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Ungdomsafdelingen.

Vi har i denne sæson fået 14 nye ungdomsspillere, 
og det lover godt for fremtiden, at vi stadig 
kan rekruttere nye medlemmer. Ligeledes har 
der været 15 gengangere fra tidligere år, så 
ungdomsafdelingen er meget tilfreds.

Grundet de mange nye ungdomsspillere blev det 
hurtigt besluttet at udvide haltiden og dermed 
opdele spillerne på to hold, således at der 
kunne være fuld fokus på begge hold og starte 
grundtræningen helt fra bunden.

Holdturneringen for ungdomspillerne er på 
nuværende tidspunkt i fuld gang med at blive 
afviklet. Vi har hold med i U13C, U15B samt 
U17/U19B.
Resultaterne af de kampe som allerede har 
været spillet, har været svingende med mange 
vundne og nogle tabte kampe. På grund af det 
høje niveau der ses hos modstanderholdene, tror 
trænerne ikke, at vi genvinder Fynsmesterskabet 
i år!

I denne sæson har der ikke været den store 
aktivitet på individuelle stævnetilmeldinger. 
Men dem der har været ude, har repræsenteret 
Bøgebjerg IF ganske godt – det er blevet til flere 
1. pladser. Lige nu krydser vi alle fingre for, at 
Andreas Fabricius skal få sine manglende point, 
så han kan rykke op i A gruppen. 

Da badmintonafdelingen refunderer stævne-
gebyret, opfordrer vi fortsat alle vores spillere til 
at komme ud og spille de individuelle stævner. 

Det er altid godt at blive målt med de øvrige 
spillere fra hele Danmark – man får de tætte 
kampe, som giver erfaring, og så kæmper man 
altid lidt mere, når man spiller mod nogle man 
ikke kender. 

Charlotte Melgaard & Freddy Kjær Jensen

Der er fuld gang i herrehåndbolden i Bøge-
bjerghallen, hvor 1. del af sæsonen er vel 
overstået, og 2. del allerede godt i gang.

Det blev til en godkendt 3. plads i første 
halvsæson, hvilket betød 7 sejre og 4 nederlag. 
Alt i alt gjorde det, at herrerne skulle fortsætte 
i serie 3 efter jul.

Træner Thomas Johnsen’s klare målsætning 
for den sidste del af sæsonen er klart, en 1. 
plads i rækken og dermed kvalificering til 
fynsmesterskabet. 
Der er efterhånden så mange herrespillere, at 
der er kamp om pladserne og spilletid, hvilket 
gør, at man skal komme til træning for at kunne 
komme med til kampe. 
Det er mega fedt, og gør at intensiteten 
generelt er højere til træningerne. I skrivende 
stund har min. én ny spiller meldt sin ankomst, 
og han trækker formentligt endnu én med i 
sommerpausen. 
Det gør, at herrerne går efter at kunne stille med 
to hold til næste sæson. 
Det kunne være fedt.

Målsætningen er derfor efter sommer, at kunne 
stille med to herrehold, måske træning 2 gange 
om ugen samt et damehold. Vi skal altså have 
gang i dameholdet igen, og det har vi en klar 
formodning om nok skal lykkes.

Til slut en kæmpe stor tak til alle for den 
efterhånden massive opbakning herrerne 
oplever til hjemmekampene i Bøgebjerghallen. 

Det er virkeligt flot og er en klar faktor til, at der 
lige bliver gået lidt mere til stålet. 

VI SES TIL BOLD I
BØGEBJERGHALLEN

På håndboldens vegne
Mikkel Steffensen

Badminton Håndbold

Tlf. 2346 1600 vesteraabyblik@live.dk Tlf. 6261 6200

Alt i tAg og fAcAdebeklædning
V. AAbY blik

Mads Nielsen

- Med øje for blik!

- Med øje for blik!

- ingen opgaver er for små -

mK Byg-fyn
Svendborgvej 299 · 5600 Faaborg

mentorkelani@hotmail.com

mK Byg-fyn
- alt tømrerarbejde udføres
- Din lokale KpK forhandler

4045 7544
Kvalitet skal du få  
 ved at ringe til mKSvendborgvej 413, V. Aaby . 5600 Faaborg

Tlf. 62 61 64 82 . Biltlf. 40 57 24 82 

Vester Aaby Inst. Forretning



8



9

Gymnastikken er i fuld gang igen efter juleferien, 
og holdene træner alt det de kan for at blive klar 
til gymnastikopvisningen.

Der kommer fortsat mange nye medlemmer på 
vores forskellige hold, så skulle du have lyst til 
at prøve noget, så hold dig endelig ikke tilbage. 
Første gang er altid gratis, og så finder vi en fair 
pris hvis du starter midt i sæsonen.

Cathrine og Finn blev i december certificeret 
til at undervise i CrossGym®, så inden længe 
er planen at starte op med nogle hold i denne 
fantastiske motionsform, som både giver dig 
styrke og god basis træning.

Cathrine er blevet Zumba® Step instruktør og har 
netop startet hold op. De er i Bøgebjerghallens 
Cafeteria hver tirsdag fra 20-21. Kom og prøv 
det!

Når gymnastiksæsonen slutter, vil nogle af vores 
hold, ligesom de foregående år, fortsætte helt 
frem til sommerferien. Nærmere info om dette 
kommer via hjemmesiden og opslag i hallen. 

I cykelafdelingen er vi også kommet godt i gang 
igen her i det nye år, og der er god energi på 
holdene. 
Vi kunne dog godt tænke os lidt flere medlemmer, 
så tag fat i en instruktør og bliv tilmeldt en gratis 
prøvetime.

Vores instruktør Jonas og hans hustru Kamilla 
er blevet forældre til en dejlig dreng – STORT 
TILLYKKE 

Jette er tilbage i sadlen efter sin operation og 
kører morgenholdene mandag og onsdag. Tobias 
har vi sendt til Sjælland, så det er frem over 
Finn der fast kører på torsdagsholdet, dog vil 
Tobias enkelte søndage være at finde på cyklen.

Bente kører fortsat mandag aften, Cathrine 
tirsdag eftermiddag og Jonas hver onsdag aften, 
så der er masser af muligheder for at ramme et 
tidspunkt, der passer netop dig.

Når vejret tillader det her i løbet af foråret, vil vi 
starte vores udendørscykling op igen. Følg med 
på hjemmesiden eller på Facebook.

Gymnastik og Indoor Cycling

v/ Claus W. Clemmesen · Sterrebyvej 51 · Hundstrup · 5762 Vester Skerninge · cwc@cwc.dk

Alt i det nyeste udstyr
Reparation af alle bilmærker

☎ 6224 4004
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Egnsfesten 
uddeler 

overskud

Sæsonstart
for løb

2. marts
På billedet herover ses fra volleyspillerne Morten H. 
Pedersen og for badmintonspillerne Kurt Jensen, der 
har fået overrakt pengene.

Uddeling af overskud
Bøgebjerg IF’s volleyballspillere og 
badmintonspillere løb i år med hver en andel af 
overskuddet fra egnsfesten. 
Den største andel af overskuddet gik som 
tidligere år til Bøgebjerg IF’s hovedkasse.

Nye medlemmer til egnsfestudvalget
Som omtalt i Bøgebladet november 2014 leder 
egnsfestudvalget efter yngre medlemmer. 
Det er ingen hemmelighed, at gennemsnitsalderen 
i udvalget ligger i ”den tunge ende”.

Så har du lyst til at være med til at planlægge 
de fremtidige egnsfester, hører vi gerne fra dig. 
Kontakt Ruth, Ib eller Marianne.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til 

lørdag den 31. oktober 2015.

Venlig hilsen
Egnsfestudvalget

2014 var et år med mange gode løbeture i 
vores lokalområde. 

Vi deltog derudover  både i Svendborgløbet, 
Kirkebyløbet, HCA Halvmarathon og Store-
bæltsløbet med mange gode resultater.

Nu ser vi frem til at starte igen mandag den 
2. marts kl. 17 fra Bøgebjerghallen. 

Vi træner mandag og onsdag.

Der vil igen være følgende hold:
begynderhold,

5 km hold, 
10 km hold. 

Vi håber at se rigtig mange nye som gamle 
løbere. 

Vel mødt.
Løbeudvalget
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Lundely Glas 
    Smykker & brugskunst 

Værkstedet er åbent efter aftale  ‐  Bestillinger modtages  ‐  Kurser 

Annette Boock 
Svendborgvej 329 ‐  

Aastrup 
5600 Faaborg 

Telefon: 62 60 22 98 
Mobil: 20 76 73 75 

Hele familiens Frisør
Tlf. 62 61 54 54
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Sponsorcykelløbet 2015:
Vi afholder traditionen tro vores dejlige 
sponsorcykelløb.
Målet er som sidste år: 

Minimum 50.000 indkørte kroner
Meld dig som cyklist allerede i dag – ring til 
Michael på 51418075

Høvdingebold:
Er det dit/jeres hold der skal løbe med 
sejren og æren i år?

Så i gang med træningen – tilmelding fra 
maj måned. 

Læs mere i næste Bøgeblad...

Hej alle sammen!

Så er vi gået i gang med planlægningen af dette års Bøgebjergfest! Som I alle 
ved, så er Bøgebjergfesten ikke det samme uden traktorringridning om lørdagen, 

så derfor har vi valgt at flytte festen til:

12. og 13 juni 2015 ved Bøgebjerghallen.
(Skynd jer at sætte X i kalenderen)

 
BIF og Festudvalget ser frem til at kunne byde hele lokalområdet velkommen til 

dejlige timer i godt selskab og med en masse spændende aktiviteter.
De nærmere detaljer omkring programmet følger i næste nummer af Bøgebladet, 

men vi har lige lidt vi gerne vil dele med jer og bede jer forholde jer til…

Vi mangler stadig hjælpere til diverse praktiske opgaver i forbindelse med 
Bøgebjergfesten. Her drejer det sig om små opgaver af maks. et par timer – det 
kan være en barvagt, at hjælpe med at stoppe biler under cykelløb, klargøring af 

telt, indpakning af ca. 200 gaver til vores fiskedam.
Har du lyst til at være med i et hyggeligt team, så ring til 

Mette på 61790076 og hør nærmere.



Beachvolleystævne:
Sidste års volleystævne var igen en stor 
succes, med mange tilskuere og fine 
udklædninger!

BIF Volley arrangerer igen i år stævnet og 
møder talstærkt op for at dyste, hjælpe 
og dømme kampene. Til information er 
Bøgebjergskolen igen klar til dyst i sandet! 

Har du/I lyst til at være med til 
Beachvolleytræning, så formen topper i juni 
– så starter beachvolley.

Chokoladekagekonkurrence:
Det store kagebagnings-talent der blev 
udvist sidste år, gør at Konnerup & Co. 
igen i år har indvilget i at komme og være 
smagsdommer.

Vi opfordrer derfor alle kagebage-elskere til 
at gå i køkkenet og eksperimenterer med 
chokoladen og tilmelde din kage. 

Der er kun 10 pladser i konkurrencen – så 
skynd dig at tilmelde dig til:
Susanne på 27204104.

Nye tiltag:
Der er et par nye tiltag i støbefonden – så 
hold øje med næste nummer af Bøgebladet, 
hvor vi afslører de spændende nyheder... 

Traditionen tro, laver Bøgebjergskolen 
aktiviteter for børn og barnlige sjæle fredag 
eftermiddag, efterfulgt af spisning og 
beachvolley.

Lørdag vil der dagen igennem være 
forskellige aktiviteter på pladsen, efterfulgt 
af festmåltid i teltet, serveret og lavet af Stig 
og Birgitte fra Bøgebjerghallens Cafeteria. 
Som vanligt vil der være live musik og dans 
efter maden.

13

Så mangler vi kun at sige at vi glæder os til at byde jer alle sammen velkommen til vores 
lokale sommerfest.

Kærlig hilsen
Festudvalget og BIF
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Så er vi klar med en hilsen fra alle på Bøgebjerg 
Skole og Børnehave.

Vi havde en travl og hyggelig december måned, 
hvor vi blandt meget andet havde 235 til 
julemiddag og julebanko. 

Det var afslutningen på et travlt og turbulent år, 
hvor både skolens og børnehavens fremtid var 
på spil. Heldigvis endte alt godt takket være al 
den opbakning, vi modtog i årets løb.

Vi har modtaget nogle tilflytterfamilier med børn 
til både dagpleje, børnehave og skole. 
Forældrene virker meget begejstrede over de
tilbud, vi har til dem, bl.a. vores gæstepasnings-
ordning og vores samarbejde med dagplejen, 
der kommer fast i heldagslegestue i børnehaven.
Det er ikke noget, man ser så mange steder. 

Herover er det afgørelses time ved skolefesten, hvor 

vinderen af slikkepinden på 1.256 gram skulle findes.

Vi er i fuld gang med at bruge af det nye år. Den 
29. januar 2015 opfører 5. og 6. klasse Busters 
verden.

I januar har vi også haft indskrivning til 
børnehaveklassen. Vi har foreløbigt indskrevet 
12 børn, men der er plads til flere. Vi har hilst 
på de fleste kommende børnehaveklassebørn og 
deres forældre. 
Senere på foråret inviterer vi til et nyt 
arrangement, hvor forældre og børn sammen 
inviteres til at komme på besøg til en hyggelig 
sammenkomst. 
I foråret bliver kommende børnehaveklasse-

startere fra de andre børnehaver (Brahetrolleborg 
Børnehave og Ringgårdens børnehave) inviteret 
på besøg, så de alle kan lære hinanden at kende. 

Sammenlægningen af de to skoler går efter 
planen. 
De 2 bestyrelser holder fælles bestyrelsesmøder, 
hvor der bl.a. er udarbejdet et fælles høringssvar. 
I forbindelse med en kommende dagtilbuds-
tilpasning er det foreslået at lukke børnehaven i 
Korinth - sammen med 8 andre børnehaver. 
De to bestyrelser har skitseret, hvordan børne-
haven i Korinth kan videreføres med en ny profil 
som Naturbørnehave. 
Hvilke børnehaver, der skal lukkes, besluttes i 
februar måned. 

Der har været en fælles høvdingeboldturnering 
for 4. - 6. - klasserne.

Der vil være flere forskellige fælles aktiviteter 
i den kommende tid, så eleverne kan lære 
hinanden at kende på tværs af de 2 skoler. 

Vi glæder os over, at vi nu har mulighed for at 
transportere eleverne mellem skolerne i den 
bus, vi nu har til rådighed.

Herunder holdet af elever fra hver klasse, som er 
under uddannelse som trivselsledere.
På skolen arbejdes der med trivsel. 
Camilla (lærer) og Mai-Britt (pædagog) er 

Bøgebjergskolen & 
Bøgebjerg Børnehus
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under uddannelse til Inklusionscoaches, og 
sideløbende er der elever fra hver klasse under 
uddannelse som trivselsledere. 
Senest har de haft et forløb med en norsk 
instruktør. 
Trivselsledere er ansvarlige for at igangsætte 
forskellige lege og aktiviteter for deres 
kammerater.

Gunild ved info-skærmen i Børnehaven.
Her er lige nogle datoer på nogle arrangementer 
i årets løb, som I måske kunne have interesse i:

Lørdag den 18. april 2015 inviteres alle elever 
og forældre fra begge skoler til skolelørdag fra 
kl. 8 - 12.

Fredag  den 22. maj: Bedsteforældredag i 
børnehaven.

Torsdag den 25. juni: Sommerfest for hele egnen

Mandag den 10. august: Skolestart

Tirsdag den 25. august til torsdag den 27. 
august: Lejrskole på Hovborglejren.

Så alt i alt er vi godt i gang med det, vi tror 
bliver et fantastisk år.

Mange hilsner fra alle på Bøgebjergskolen

Jørn Christensen og Gunild Hansen

Onsdagscafeen på Bøgebjergskolen er det 
hyggelige mødested om onsdagen, og vi er 15 
faste brugere af stedet, selv om vi kun er maks. 
4-5 stykker hver gang. 

Der bliver lavet nogle flotte 
ting og verdenssituationen 
bliver drøftet over kaffen! 

Vi har nu fået vores første 
mandlige medlem af klubben, 
som har kastet sig ud i af 
decoupere en stol med sukker 
poser fra hans mange rejser! 

Ellers er der blevet lavet 
billeder, lamper, bakker, 
æsker og tasker i decoupage. 

Vi har en skøn ung kvinde der laver perleplader 
og en kunstner der kommer og laver vidunderlige 
malerier – så der er ingen grænser for, hvad I 
kan sysle med i cafeen.  

Skulle det kreative ikke falde naturligt, ja så er 
du da  velkommen til at komme og drikke en 
kop kaffe med os.

Hver onsdag fra kl. 9.00 – 14.00 er der 
onsdagscafé på Bøgebjergskolen.

Her kan du lave decoupage, male, filte, mosaik, 
m.m.

Du kan også komme med dit strikketøj eller 
andre syslerier og være en 
del af vores lille kreative 
fællesskab.

Der er altid kaffe/the på 
kanden og chokolade fra 
Konnerup Chokolade.

Vi har løbende workshops og 
andre kreative tilbud, så skriv 
dig på vores telefonliste, 
så vi kan kontakte dig med 
tilbud eller meld dig på vores 

Facebook side ”Onsdagscafe i Dimseriget”.

Pris: 20,- pr. gang + materialer.

Du er altid velkommen til at kontakte mig på 
27204104 eller skrive til mig på: 
sanneschnell64@gmail.com

Jeg og de andre brugere i cafeen glæder os til 
at byde dig velkommen.

Kærlig hilsen Susanne
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Aastrup Folkemindesamling

B14

Vi har nu taget hul på et nyt år og skriver 2015. 
Der er også et jubilæum i år, det er nemlig 70 år 
siden befrielsen den 5. maj 1945. 

Det billede vi har valgt denne gang, er en gruppe 
modstandsfolk fra Aastrup og Vester Aaby, der 
var kommet ind på torvet i Faaborg i dagene 
efter befrielsen. 
I midten ses Kristen Launtoft og Hermann 
Schwartz fra Aastrup. 
Yderst til venstre ses købmand Lind, Vester Aaby 
og yderst til højre skovfoged Larsen, Vester 
Aaby. 

Det er et af de billeder vi har lagt ind på Arkibas. 
Det kan i løbet af januar eller februar ses på 
formidlingsportalen www. arkiv.dk. 
Der kan man se billeder fra hele landet og se 
hvad arkiverne har af arkivalier om personer og 
ejendomme, men kun det der er lagt ind. 
Det er et projekt A. P. Møller har givet 1.8 mio. 
kr. til.

I februar holder vi ordinære generalforsamling 
den 24. februar i Aastrup Forsamlingshus. 
Der bliver en lille udstilling af gamle skolebøger 
og der vil blive vist billeder fra sognet og fra året 
der er gået. 

Vi har været rundt og sælge medlemskort. 
Har du lyst at blive medlem, kontakt en 
i bestyrelsen eller meld dig ind gennem 
hjemmesiden aastruparkiv.dk. 
Det koster kun 50 kr.

Vi har ikke hørt nyt om vores lokale. 
Vi håber på lidt mere plads i stueetagen. 
Et rum til at arbejde i, et til opbevaring og et 
til kaffestue, så arkivalierne ikke kommer i 
nærheden af kaffen. 
Gerne til højre for indgangen.

I forsommeren holder vi en udflugt. 
Der er ikke noget planlagt endnu. 
Vi modtager gerne forslag. 
I 2013 var vi på Balksbjerggaard og 2014 på 
Svelmø.

Aastrup Folkemindesamling
Eskemosegyden 46, Aastrup

Arkivet er åbent for besøgende
en eftermiddag om måneden. 

I foråret 2015 er det:
6. marts
10. april
8. maj 

alle dage kl. 14-17



Vinterens velbesøgte Højskoleeftermiddage handler i år om Stevns. 
Fra Højerup Kirke er der frit udsyn mod øst - der hvor lyset kommer fra Påskemorgen.

KIRKE
BLAD

Det er så sandt at ingen så
vor Herre ud af graven gå.
For det, der aldrig kunne ske,
det skulle intet øje se.

Hvordan fra død til liv han kom,
kan ingen her fortælle om.
Hvad kun kan ske, hvis Himlen vi,
har jorden ingen vidner til.

Ja, påskens budskab er et ord
om, hvad der aldrig sker på jord,
og det et ord helt stillet blot
og værgeløst mod verdens spot.

Men det som intet øje så,
vil kirken holde søndag på
og vidne frit, som Ånden bød,
om ham, der døden gennembrød,

FORÅR 2015

Carl Nielsen aften Forårskoncert Luthertur

VESTER AABY KIRKE AASTRUP KIRKE

og bringe alle små det bud,
at nu er han for dem hos Gud,
og som han delte med dem her,
de vist skal arve med ham der.
          K. L. Aastrup, salmebogen nr. 238

Hvad betyder mest?

Min kusine vil ikke kon-
firmeres, fordi hun ikke 
tror på noget af det. Jeg 
tror på noget. Der er nogle 
historier i biblen, jeg ikke 
kan tro på. Og det jeg tror 
på, det er svært at sætte 
ord på.



Nyt fra menighedsrådet 

Konfirmation 2015Luthertur

Hjertesuk fra graverne.
Vore kirkegårde er velbesøgte udflugtsmål – også for 
mennesker, der gerne vil lufte deres hunde.
Det er man som altid velkommen til, men vi skulle hilse fra 
graverne og andre, der har deres gang på kirkegården og bede 
om, at man fjerner eventuelle efterladenskaber. Der er på 
Vester Aaby kirkegård opsat stativer med poser til formålet, 
og sådanne poser vil også blive opsat på Aastrup Kirkegård.

Vi siger tak for venligheden.

I Vester Aaby kirke konfirmeres søndag den 19. april kl. 10.00:
Philip Alexander Boock, Svendborgvej 329
Mikkel Bruus, Svendborgvej 280
Line Skov Hanfgarn, Skadegårdsparken 2
Ane Mathilde Jänichen Jensen, Dyssevej 2
Anne-Mette Kongsgaard Jensen, Strandvejen 121
Nicolaj Emil Kjær Jensen, Strandvejen 78
Agnete Johansen, Svendborgvej 445
Alberte Holm Madsen, Strandvejen 80
David Rama Petersen, Strandvejen 19
Lærke Linnea Stampe, Svelmøparken 7
Alle pr. 5600 Faaborg

Den 31. oktober 2017 skal det verden over markeres, at det 
er 500 år siden Martin Luther indledte reformationen ved at 
slå 95 såkaldte teser op på døren til Slotskirken i Wittenberg i 
Tyskland. Selvom der på nuværende tidspunkt er mere end to 
år til den runde dag, er forberedelserne i fuld gang.
En af de måder, man kan forberede sig på er ved at besøge de 
steder, hvor Martin Luther levede og virkede.
Det er der mulighed for i dagene 25.-29. august, hvor 
sognepræst Torkil Jensen er rejseleder for en tur arrangeret af 
”Skole for Kirke og Teologi” i Svendborg. Her vil vi foruden 
Wittenberg også besøge byer som Torgau og Erfurt, ligesom 
der vil blive lejlighed til at høre om, hvad reformationen 
betyder for os i dag. Prisen for turen er kr. 3.598,- (tillæg for 
enkeltværelse kr. 600,-) og man kan læse meget mere på  
www.skoleforkirkeogteologi.dk - ligesom man naturligvis 
er meget velkommen til at henvende sig til Torkil Jensen 
for yderligere information. Skole for Kirke og Teologi er en 
efterhånden gammel institution i Svendborg, der også udbyder 
temadage og studiekredse om Luther og andre emner med 
relation til kirke og teologi.

I forbindelse med et semi-
nar i november 2014 fik 
sognepræst Torkil Jensen lov 
til at plante et æbletræ i den 
”Lutherhave” i Wittenberg, 
der også skal være med til 
at markere 500-års jubilæet. 
Den 18. april plantes der 
så et ”søstertræ” et sted 
her på Fyn som symbol på 
sammenhængen mellem 
Wittenberg og Fyens Stift .

Også ved forårskoncerten i Vester Aaby kirke onsdag den 6. maj vil vi markere Carl Nielsens 
150-års fødselsdag. Det sker, når vi får besøg af fløjtenisten Rikke Petersen og pianisten Ida 
Hovalt Jensen.
De har lovet, at vi skal få lov til at synge Carl Nielsen sange, men de vil også give eksempler 
på noget af al den anden musik, vi kan takke denne store komponist for. For eksempel ”Tågen 
letter”.
Der bliver dog også plads til anden musik i koncerten bl.a. af Mozart og Debussy – og så 
noget så lækkert som ”chokolademusik”. Den er skrevet af komponisten Paul Harris og er 
helt kaloriefri! Vel mødt til en buket friske forårstoner i Vester Aaby kirke!

Ida Hovalt Jensen og Rikke Petersen er begge konservatorieuddannede i klassisk musik og 
arbejder også som fuldtidsmusikere til hverdag. De har gennem flere år spillet koncerter 
sammen inden for mange forskellige genrer.

En aften om Carl Nielsen
I Aastrup Forsamlingshus skal vi i år markere 150-året for komponisten Carl Nielsens fødsel. Det vil vi 
gøre sammen med Ida Hovalt og Torkil Jensen, der vil tage os med på en musikals rejse med begyndelse 
i Nørre Lyndelse. Vi skal høre kendte og måske mindre kendte klaverstykker og vi skal høre om Carl 
Nielsens liv og lidt om de mennesker, der omgav ham. Sidst, men bestemt ikke mindst skal vi synge en 
perlerække af de kendte og elskede sange, der har været med til at gøre komponisten Carl Nielsen til en 
del af den danske kulturarv. 
Mødet er arrangeret i samarbejde mellem Grundtvigsk Forum og Vester Aaby-Aastrup Menighedsråd. 
Der er gratis adgang, men man betaler for kaffen.
Alle er velkomne på denne forhåbentlig flotte forårsaften.

Forårskoncert i Vester Aaby kirke 6. maj kl. 19.30

Forårsmøde i Aastrup Forsamlingshus 21. april kl. 19.30



Hvad betyder mest, fest eller konfirmation?
Vi spurgte årets kommende konfirmander. Og svaret var 
næsten fifty/fifty:
’Ja, jeg glæder mig til festen og gaverne.’
’Ja, jeg tror på Gud.’
En udtrykker det sådan her: 
Min kusine vil ikke konfirmeres, fordi hun ikke tror på noget 
af det. Jeg tror på noget. Der er nogle historier i biblen, jeg 
ikke kan tro på. Og det jeg tror på, det er svært at sætte ord 
på. Men jeg tror helt klart.
En anden siger, at konfirmation er en tradition i familien, men 
selv tror hun ikke rigtig på noget af det. – For hvor er Gud 
henne, når der sker nogle svære ting i ens liv og der ikke er en 
til at passe på en? Så fortryder hun lidt: - Jo, jeg tror på noget. 
Nej, jeg tror ikke. Altså jeg tror, og jeg tror alligevel ikke.
Over halvdelen af dem siger, at konfirmation er en tradition 
i familien. De har ikke sat spørgsmålstegn ved, om man skal 
konfirmeres eller ej. Det er simpelthen noget man gør.
Og alligevel har konfirmationen større betydning end blot 
’sådan gør man’, fordi de fleste af dem alligevel tror, eller i 

hvert fald gør sig tanker om troen.
En af drengene udtrykker det sådan her: - Hvad skabte verden? 
Og hvad skabte det der lå inden verden?
- Jeg vil mest konfirmeres pga. festen og gaverne og så fordi 
det er en af de store ting, man skal her i livet, siger en af 
pigerne. - Men jeg tror også på Gud. Gud har skabt jorden og 
man kommer i himlen, men han sidder ikke og er dommer 
over os. Vi må selv finde ud af tingene. Kæmpe for de ting, 
man vil. Vi lever ikke i en trylleverden.
En anden af drengene beskriver sig selv som kristen. – Jeg 
er i hvert fald ikke islamist eller buddhist. Jeg er heller ikke 
overdrevent kristen. Men jeg lever i en kristen verden, så jeg 
føler mig som kristen.
En enkelt af pigerne har taget aktivt stilling til, om hun vil 
konfirmeres. – Jeg har virkelig tænkt over det. Mine forældre 
sagde, jeg godt måtte få en fest, selv om jeg ikke ville 
konfirmeres, men de syntes, jeg skulle konfirmeres og have 
en stor dag. Og jeg tror på Gud, det er derfor, jeg har valgt at 
blive konfirmeret. 

Påskeprædiken Påskedag 2014 over Matthæusevangeliet kapitel 28 vers 1 til 8
Påskemorgen kræver ikke jubelglæde på et bestemt tidspunkt. 
Men det er påskedag vi fejrer, at det kunne ske. At det kan ske.
Påskedag fejrer vi at:
En Herrens engel steg ned og væltede stenen fra.
At de, der holdt vagt blev som døde.
At englen sagde til kvinderne: Frygt ikke.
Og at det fik dem til at løbe på lette fødder.
Bort fra de dødes rige.
Tilbage til Galilæa.
Tilbage til der, hvor de fra nu af skulle leve deres liv.
Leve som dem, der havde fået at vide.
Som dem, der havde set.
Og hørt jordskælvet.
Og som derfor aldrig mere kunne lade være med at fortælle 
videre, hvad de havde hørt.
Hvad de var blevet fortalt.
Selvom det var et budskab, der både skabte frygt og glæde.
Fordi vi mennesker ikke kan lade være med at frygte det, vi 
ikke forstår.
Maria Magdalene og den anden Maria holdt ikke op med at 
være almindelige mennesker fordi de blev de første, der så 
og hørte. 
I dag bliver de tværtimod for os billeder på, at det var til 
ganske almindelige mennesker, det skulle fortælles.
At dødens magt var brudt. At Guds kærlighed til sin skabning 
havde besejret dødens magt.

At Han ikke var der. Den Jesus, de søgte iblandt de døde.
At han fra nu af i stedet for skulle være her. Også her hos os.
Midt iblandt de levende, der frygter døden.
Være her som levende håb.



   Vester Aaby Aastrup

Søndag den  15. februar Fastelavn Ingen 14.00 Ole Buhl Nielsen
Søndag den  22. februar 1.s. i fasten 10.15   9.00
Søndag den    1. marts 2.s. i fasten   9.00 10.15
Søndag den    8. marts 3.s. i fasten 14.00 Ole Buhl Nielsen Ingen
Søndag den  15. marts Midfaste   9.00 10.15
Søndag den  22. marts Mariæ Bebudelses dag 10.15   9.00
Søndag den  29. marts Palmesøndag   9.00 10.15
Torsdag den   2. april Skærtorsdag 19.00 16.00
Fredag den  3. april Langfredag 10.30 lit.gudstj.   9.00 lit.gudstj.
Søndag den  5. april Påskedag   9.00 10.15
Mandag den  6. april 2. påskedag 10.15   9.00
Søndag den  12. april 1. s.e. påske   9.00 10.15
Søndag den  19. april 2. s.e. påske 10.00 konfirmation Ingen
Søndag den  25. april 3. s.e. påske Ingen 14.00 Ole Buhl Nielsen
Fredag den  1. maj Bededag   9.00 10.15
Søndag den  3. maj 4. s.e. påske Ingen Ingen
Mandag den  4. maj  Ingen 19.00 Befrielsesaften
Søndag den  10. maj 5. s.e. påske   9.00 10.15
Torsdag den  14. maj Kristi Himmelfart 10.15   9.00
Søndag den  17. maj 6. s.e. påske   9.00 10.15
Søndag den  24. maj Pinsedag 10.15   9.00   
Mandag den  25. maj 2. pinsedag        14.00 Friluftsgudstjeneste
Søndag den  31. maj Trinitatis 10.15   9.00
Fredag den  5. juni Grundlovsdag 14.00 Grundlovsmøde Ingen
Søndag den  7. juni 1. s.e. trin Ingen Ingen

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

Ferier og fridage:
Sognepræst Torkil Jensen har ferie 9.-16. februar og 2.-9.
marts, samt friweekend 25.-26. april
I disse perioder passes embedet af:
Sognepræst Ole Buhl Nielsen, Brahetrolleborg 
tlf. 62 65 11 21, mail: obn@km.dk

Kirketider forår 2015

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”.
18. februar (altergang)
18. marts
  1. april (altergang)
13. maj
For udefra kommende deltagere koster kaffebordet kr. 30,00

Graver Vester Aaby kirke:
Lene Caspersen
Præstegårdsvej 9, Vester Aaby
5600  Faaborg. Tlf. 51 16 92 66
Mail: grvaaby@gmail.com

Menighedsrådsformand: Niels Erik Thing, Svendborgvej 383, 5600 Faaborg, Tlf. 24 45 40 16 
Kirkeværger: Vester Aaby: Bent Møller, Faurshøjvej 5, 5600 Faaborg, Tlf. 62 61 53 30
 Aastrup: Jens Haastrup, Svendborgvej 284, 5600 Faaborg, Tlf. 62 61 58 45
Kasserer: Rasmus K. Rasmussen, Svendborgvej 301, 5600 Faaborg, Tlf. 62 61 64 48

Graver Aastrup Kirke:
Lone Pedersen
Svendborgvej 326, Aastrup, 5600  Faaborg
Tlf. 20 20 17 33
Mail: graastrup@gmail.com

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.
Kirkesanger: Ulla Hvidtfeldt, tlf. 62 61 63 25. Mail: ksvaaby@gmail.com
Organist: Margrethe Schmidt, tlf. 30 17 29 28. Mail: margretheschmidt@gmail.com
Kirkepersonalet har fridag mandag
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Siden sidst har Krage Sø spejderne været på 
juletur, tændt juletræet i Vester Aaby, taget 
knivmærket og lige nu er vi i gang med ”Klar dig 
selv” mærket.

Juleturen gik i år til Thurø Spejdercenter 
ved Thurø bund hvor Tropsspejderne havde 
arrangeret et super godt løb for Flokspejderne. 
Der skulle bages pandekager, laves bål på tid og 
løbes efter GPS- koordinater.  På en af posterne 
skulle der spises en liter is for at finde et kodeord 
i bunden af is-bøtten! På turen har vi en fast 
tradition med rigtig julemad: flæskesteg, rødkål 
og ris a la mande. Om søndagen afholdte vi 
”Nissegames” med smørklatkast, brunkagekast 
og ikke mindst ”fang rotten,” som altid er en 
succes. 

6 af Flokspejderne rykkede op i Troppen og 
skal derfor ud og sejle til sommer, som ”rigtige” 
søspejdere. 

Spejderne var i november sammen med 
menighedsrådet med til at tænde juletræet i 
Vester Aaby. Vi stillede op med gløgg, varmet 
over bål og lune æbleskiver. Vi håber det kan 
blive en fast tradition. Der ligger en video på 
Vester Aabys facebookside af arrangementet: 
Vester Aaby - juletræ og Gløgg - 30. november 
2014.

Pga. vejret har vi en del aktivitet i hytten. 
Vi har taget knivmærket, så alle spejderne 
må gå med/bruge kniv, i forbindelse med 
spejderarrangementer, det er noget de har 
glædet sig til :-)

Vi fortsætter med ”klar dig selv” mærket som 
ender med at spejderne er i stand til selv at 
pakke en weekendtaske, handle ind til f.eks 
en madpakke/aftensmad, lidt grundlæggende 
førstehjælp samt modtage, huske og videregive 
en besked, både mundligt men også med 
morsekode og måske med usynlig hemmelig 
skrift.

Troppen har bl.a. været ude at prøve kræfter 
med at gå 30 km. 

Vi er i øjeblikket 10 Flokspejdere i alderen 8-11 
år og 7 Tropsspejdere 12-16 år. Vi er 3 voksne 
ledere men kunne sagtens være et par stykker 
mere. 

Så kom gerne og vær med, det kunne jo være 
det var noget for dig og/eller en af dine forældre.

Hilsen Krage Sø
Søren Elmbo
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MOGENS GREEN RASMUSSEN
TØMRERMESTER

TLF: 62631398  Mobil: 21485815

Bøgebjergvej 39, Vester Aaby
5600 Faaborg
Mail: mogensgreen@hotmail.dk

www.mogens-green.dk
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Omkring 40 børn i alle aldre og lige så mange 
voksne trodsede snevejret og fandt vej til 
Bøgebjerghallen lørdag den 24. januar 2015.
Michal Bang melder om et imponerende 
fremmøde til RC Eventen, hvor børn som voksne 
kunne medbringe deres legetøj i form af enten 
fjernstyrede helikoptere eller biler.

Da klokken slog 9.00 var de første fremmødte 
klar til at prøve kræfter med deres biler på den 
opstillede bane og det gik stærkt.
Det var ikke kun lokale der var mødt op, folk fra 
Faaborg fandt også vejen forbi.

Udvalget af biler der blev kørt med var bredt, 
både de lidt mindre biler fra de helt små til de 
store af slagsen, der mest henvender sig til 
aldersgruppen 12 år og opefter.

Indimellem når bilerne skulle lade, var der 
rigeligt at se på, for Karsten Hviid, en lokal RC 
bilsamler var mødt op for at vise en lille del af 
hans imponerende samling af klassiske biler. 

En flok lokale, med Frank Nicolaisen i spidsen, 
udstillede benzin-biler af den lidt mere 
voldsomme slags. Desværre var vejret ikke til 
testture udendørs, så det må vi have til gode 
til næste gang, hvor vejret forhåbentlig er lidt 
bedre.

Til at sørge for forplejningen havde Stig 
og Birgitte åbent i cafeteriet, hvor kaffe og 
sportsboller kunne købes. 
Den friske frugt på bordene var sponseret af den 
lokale Dagli’ Brugs.

Michal Bang har kun fået positive tilbagemeldinger 
fra de fremmødte, så arrangementet vil med 
sikkerhed blive gentaget og flere tiltag vil ske.
Præcis hvornår næste gang bliver, er ikke lagt 
fast endnu, men vil blive annonceret i god tid.

Michal Bang

RC EVENT
 KÆMPE SUCCES!!
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Bøgebjerg Lokalråd &
Aktionsgruppen

Lokalrådet har i den forløbne periode arbejdet 
med videreførelse af de projekter, der har været 
i gang et stykke tid. 

Puljemidler.
Vi har søgt forskellige puljemidler af kommunen 
og fået tildelt 6.000 kr. af markedsføringspuljen 
til hjælp til at få mangfoldiggjort aktionsgruppens 
oplæg til tilflytter/hverve hæfte.
 
Endvidere har vi søgt og fået 5.000 kr. af 
Landdistriktspuljen til hjælp til at få gang i Sct. 
Hanspladsen. 
Per Hansen, aut. kloakmester og entreprenør, 
har besigtiget området og har været i gang med 
at planere. Han fortsætter, når han har tid.

Oplevelses og Sundhedsøkonomi
Vi har også været repræsenteret i styregruppen 
for Oplevelses og Sundhedsøkonomi, hvor vores 
område er udtaget til test område og fået tildelt 
et ramme beløb på 130.000 kr.. 
Dette beløb skal bruges til at sætte konkrete 
aktiviteter i gang i vort område. 
Et af tiltagene var borgermødet i Bøgebjerghallen 
den 17. januar 2015.

LAG SØM
Vi har deltaget i det nye LAG som nu hedder LAG 
SØM. I lokalrådet mener vi ikke, det er nogen 
forbedring for lokalsamfundene. 
Det er specielle præmisser der er gældende for 
at søge LAG midler. 
Det er i praksis faktisk umuligt for småansøgere 
at få midler derfra. 
Projekter under 100.000 kr. bliver ikke behandlet, 
idet de drukner i administration.
Får man godkendt et projekt til efterfølgende 
godkendelse, skal man være selvfinansierende 
i første omgang, og så håbe på at få de 50%, 
som er højeste støtte. For at få højeste støtte 
skal man opfylde helt specielle kriterier.
 
Det Maritime Sydfyn
Lokalrådet har deltaget i et fællesmøde med 
Lokalrådene i Det Maritime Sydfyn. 
Det er meningen at disse møder skal udmunde i 
et stærkere fællesskab i syd. 
På mødet blev der snakket om øget samarbejde, 
fælles substans i høringssvar angående Faaborg-
Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi, fibernet 
m.m. 
På mødet deltog også Lokalrådet for Korinth og 
Øster Hæsinge. 

Der er nedsat en arbejdsgruppe, hvor Connie 
Hede og Lena Frederiksen har meldt sig for 
Bøgebjerg Lokalråd. 
Mødet blev ledet af Steen Outzen, som er vores 
kontaktmand til Fynsland.

Den gamle kirkesti
Lokalrådet har haft en forespørgsel til kommunen 
angående skiltning af offentlig gangsti ved 
Pottemagervej/Skovgårdsvej. 
Kommunen ønsker ikke at sætte skilte op. Man 
mener, at noget af stien ikke er offentlig. 
Vi arbejder videre med sagen.
 
Restaurering af Abildhuset
Arbejdet med nye vinduer og døre i Abildhuset 
er færdigt. Arbejdet er udført af tømrermester 
Kennet J. Krogh.
 
INFO-skærme
Aktionsgruppen har skaffet 3 info-skærme til 
lokalområdet Aastrup, Pejrup og Vester Aaby.

8 sponsorer sagde ja til at ville støtte projektet 
om at få info-skærme op i skole, børnehave og 
Dagli’ Brugsen.

Herunder den skoleinspektør Jørn Christensen og 
skolesekretær Helle Clausen under den nye infoskærm 
på Bøgebjergskolen.
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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: flag@moritzen.dk eller ring til Niels 
Moritzen på tlf. 2044 8084 for bestilling.

Bestilling gerne med 7 dages varsel.
Oplys 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)

Med ønsket om et godt nytår til alle i vort 
lokalområde, har foreningen begyndt arbejdet 
i 2015. 
Med håbet om at borgerne i området, fortsat 
vil støtte Hjertestarterforeningens arbejde, ser 
vi frem til de kommende ugers indbetaling af 
kontingent for 2015. 

Hjertestarterforeningens konto: 
0828-0003330001 
Husk at notere medlemsnr. i bemærkninger.
Hvis I har problemer med at indbetale via 
netbank, kan der evt. indbetales kontant til et af 
bestyrelsesmedlemmerne. Eller som noget nyt 
via Mobil-Pay tlf 24271851

Foreningen fik i december 2014 en donation fra 
Trygfonden til kursus. 
Det første kursus er fastlagt til den 25. marts og 
er fuldtegnet. 
Tilmelding til næste kursus modtages meget 
gerne ved sekretæren: aase-alice@mail.dk evt. 
tlf. 62616006.

Hjertestarterforeningen deltager på Bøgebjerg 
Messen den 8. marts. Ses vi ???
Der vil være lidt godt (sundt) til ganen; du kan 
få målt dit Blodtryk, evt.se film om brug af 
hjertestarter.

Vi har behov for flere medlemmer  - så støt 
hjertestarterforeningen det kan redde liv!

Vester Aaby, Aastrup og Pejrup 
Hjertestarterforening       

Afholder Ordinær Generalforsamling     
Onsdag den 15. april 2015 kl. 19.30
I Abildhuset; Præstegaardsvej nr 12 ,V.Aaby
Dagsorden ifølge vedtægter.
Forslag til behandling skal være bestyrelsen i 
hænde senest  14 dage før Generalforsamlingen.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

En stor tak til de 8 sponsorer: Dagli’ Brugsen 
Vester Aaby, Frost VVS, Tømrermester Kennet 
J. Krogh, Murermester Palle Jensen V.Åby A/S, 
Svendborg Synshal, Vester Aaby Blik v/Mads 
Nielsen, Damas og Åstrup Murer & Beton.

Info-skærmene er til brug for annoncering 
af offentlige arrangementer i lokalområdet 
Aastrup, Pejrup og Vester Aaby.

Retningslinjer for info-skærmene er udsendt 
til samtlige foreninger i lokalområdet samt 
ophængt ved skærmene.

ÅRSMØDE
Onsdag den 25. marts 2015 kl. 19.00 afholder 
Bøgebjerg Lokalråd årsmøde i Abildhuset, 
Præstegårdsvej 12, Vester Aaby.
Vågn op Aastrup og Pejrup, vi mangler jer - 
MØD OP.
Alle er velkomne.

På vegne af Bøgebjerg Lokalråd
Connie Hede og Halldor Sørensen
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FORSAMLINGSHUSENE
Aastrup

Pejrup

Forårsprogrammet for Aastrup Forsamlingshus 
byder på følgende arrangementer:
Mandag den 9. marts 2015 kl. 18.30 afholdes 
generalforsamling, nærmere information 
formidles via løbeseddel, der husstandsomdeles 
i Aastrup.

Fredag den 20. marts 2015 kl. 18.30 har vi 
fællesspisning. Menuen består af kalvesteg med 
tilbehør samt kaffe og kage. 
Tilmelding til arrangementet skal ske til Jørgen 
Clausen på tlf. 6261 6809 eller Tonny Sørensen 
på tlf. 6261 5398.

Husk også at vi har spillegilde, altid kl. 19.30
Mandag den 2. marts 2015
Mandag den 13. april 2015
Mandag den 4. maj 2015

Ønsker du at leje forsamlingshuset, skal du rette 
henvendelse til Tonny Sørensen på tlf. 6261 5398.
Der er medlemspligt for at kunne leje 
forsamlingshuset. Medlemskab koster kr. 150,- 
pr. husstand.

På gensyn
Bestyrelsen for Aastrup Forsamlingshus

I den kommende tid er der to arrangementer på 
programmet i Pejrup Forsamlingshus.

Jazz aften
Lørdag den 21. februar 2015 står den på 
hyggelig cafe stemning og lækker musik, når 5 
mands orkestret ”La Lisiere” spiller op med jazz 
og bossanova. 
De disker op med saxofon, trompet, klaver, 
trommer og bas. 
Der vil være mulighed for at forudbestille en let 
oste anretning. 
Øl, vin, vand og div. nødder kan købes til en 
billig penge. 
Prisen for dette hyggelige arrangement er 100kr. 
Hvis man ikke er den store oste-spiser, koster 
musikken 50kr. 

Tilmelding til Susanne Deibjerg senest søndag 
den 15. februar 2015 på tlf: 3033 8945, mail: 
susannedeibjerg@gmail.com. 
Tilmelding er først gældende efter betaling 
kontant eller på konto.

Patchwork workshop
Søndag den 1. marts 2015 er der patchwork 
workshop kl. 9.30-16.00. 
Pris: 200 kr. 
Information og tilmelding skal ske til Annette på 
tlf. 2139 5053.
Se opslaget på Facebook.

På vegne Pejrup Forsamlingshus
Mette Rasmussen
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Bøgebjerg skal være det sydfynske 
Skagen. Sådan lød én af ideerne, da 
Bøgebjergområdet den 17. januar holdt 
borgermøde om fremtidens Bøgebjerg. Et 
møde, hvor der var plads til at baske med 
vingerne, og hvor vi afsluttede med benene 
på jorden. 

Der var 150 deltagere, da alle i Vester Aaby, 
Pejrup og Aastrup den 17. januar var inviteret 
til borgermøde om fremtidens Bøgebjerg. 
”Hvordan ser Bøgebjerg ud om fem år? Om ti 
år?”, spurgte styregruppen, der er sammensat 
af repræsentanter fra hallen, skolen, 
idrætsforeningen og lokalrådet.

Baggrunden for mødet og den proces, der 
følger de næste måneder, er en pose penge, 
kommunens landdistriktskoordinator har fået 
fra Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter. 
Midlerne skal gå til blandt andet at undersøge, 
hvordan idrætsfaciliteter kan bruges som 
omdrejningspunkt for lokal udvikling. 

Her er Bøgebjerg et oplagt lokalsamfund at se 
på – af flere grunde.

De aktive lokalsamfund bliver tilgodeset

På den ene side er området udfordret af, at 
skolens fremtid ikke er givet. Bøgebjergskolen 
var tæt på at blive lukket ved de seneste 
budgetforhandlinger, og hvis skolens børnetal 
ikke stiger, bliver lukningen formentlig en 

realitet. Sker det, er der også risiko for, at det 
vil smitte af på hallen, som nok vil få mindre 
økonomisk opbakning fra kommunen.

Det var de negative sider. 

På plussiden tæller, at Bøgebjerg er et 
lokalområde med mange ildsjæle, en stærk 
aktionsgruppe til bevarelse af skolen, en natur 
der rummer mange muligheder for bl.a. turisme 
– og en hal der har noget på hjerte og netop har 
afsluttet en udviklingsplan i samarbejde med 
DGI. 

”Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi 
er at prioritere de større byer og lokalsamfundene 
i nærheden af Odense. De landsbyer, der 
får opmærksomhed, er dem, der selv tager 
initiativ, og hvor der er aktivitet. Sådan er det 
i Bøgebjerg”, siger Niels Moritzen, der er aktiv 
bøgebjergborger og kommunalpolitiker for 
Venstre, og sidder med i styregruppen.

Der skal drikkes meget kaffe
Til at stå for mødet og den efterfølgende proces 
har kommunen ansat Landsbyhøjskolen, som 
er en organisation, der gennem workshops, 
borgermøder og formidling arbejder med at 
bringe højskoletankerne ud i lokalsamfundet. 
Det vil sige de gode samtaler, fællesskabet og 
handlekraften. 

Herunder ses nogle engagerede borgere i en af de 
små arbejdsgrupper. Billedet er taget af Jørgen 
Gundertofte.

Velkommen til Sydfyns Skagen
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Tidligere forstander på Ryslinge Højskole, Tyge 
Mortensen, er stifter af Landsbyhøjskolen og har 
gjort det til sit speciale at afholde borgermøder, 
der sætter nye tanker og ideer i gang, men 
også tager skridtet videre fra ide til etablering 
af arbejdsgrupper – eller kaffeklubber som han 
kalder dem. 

Og der vil blive drukket meget kaffe i Bøgebjerg 
de næste måneder, for borgermødet mundede 
ud i ni kaffeklubber, som hver fik en pose kaffe 
med hjem og en aftale om, hvornår det næste 
møde skal være. 
 
Fem temaer
Før mødet havde styregruppen defineret fem 
temaer for dagen:

•	 Hvordan bliver hallen til et centralt 
center for sundhed og idrætsaktiviteter 
i lokalområdet

•	 Hvordan udnytter vi naturen omkring 
Bøgebjerg til attraktive oplevelser og 
events

•	 Hvordan styrker vi det lokale erhvervsliv

•	 Hvad kan der gøres for, at Bøgebjerg 
bliver et børneparadis

•	 Hvad kan det gøres i Bøgebjerg, hvis 
man tænker helt nyt og anderledes

De ni kaffeklubber er dannet ud fra temaerne 
og en tre timer lang proces med leg, diskussion, 
ideudvikling og udveksling af gode historier. 

En af de ideer, der kom frem var at kortlægge de 
muligheder, der findes for udendørs aktiviteter 
til lands og vands – til brug for lokalområdet, 
men også som et tilbud til turister, som også 
skal have glæde af, hvad gruppen kaldte ”Det 
sydfynske Skagen”.  Andre ville bl.a. arbejde med 
et aktivitetscenter ved Nab, kulturaktiviteter, 
musikfestival, børn- og ungeaktiviteter, 
sundhedscenter i hallen eller hvordan 
lokalsamfund og erhvervsliv samarbejder bedst 
muligt.

Næste skridt: Sparring og handleplaner
Når de forskellige kaffeklubber er godt i gang, 
bliver de inviteret til møde med de andre 
kaffeklubber, landdistriktskoordinator Jens Peter 
Jakobsen og Landsbyhøjskolen. Her vil der være 
mulighed for at få feedback og sparring på 
arbejdet og hjælp, hvis man er gået i stå. 
Mødet bliver torsdag den 12.marts 2015 kl. 19 i 
Bøgebjerghallen. 

På sigt er landdistriktskoordinator Jens Peter 
Jacobsens ønske med kaffeklubberne at 
nå frem til konkrete handleplaner, der kan 
sætte skub i udviklingen af bl.a. sundheds- 
og oplevelsesinitiativer – til glæde for både 
lokalsamfundet og turisterne. 

Du kan stadig nå at være med
Det er ikke for sent at komme med i en 
arbejdsgruppe. Her kan du se emnerne for de 
forskellige arbejdsgrupper og kontaktpersoner 
– vil du være med, så tag kontakt til gruppen. 

Emne: Ungdommen tilbage i hallen
Tovholder: Morten mail: heitmann61@gmail.
com
Næste møde: onsdag den 18.februar kl. 19.30 
– på skolen

Emne: Aktiviteter for børn: Cykelbane, 
legeplads, fastelavn
Tovholder: Claus, tlf. 31603163

Emne: Erhverv, udvikling og samarbejde
Tovholder: Mads Steffensen, mail: 
4msteffensen@mail.dk, tlf. 27132195
Næste møde: 19. februar i hallen

Emne: Musikfestival
Tovholder: Halldor Sørensen, mail: hgs@
vesteraabymail.dk, tlf. 23803125

Emne: Sundhed og fitness i 
Bøgebjerghallen
Tovholder: Jytte, tlf. 30100179

Emne: Kortlægning af turforslag i området
Næste møde: tirsdag den 17.februar hos Birthe 
Tommerup, tlf. 62616343

Emne: Udvikling af aktiviteter omkring 
øhavsstien og Svelmø
Tovholder: Vicki Malmer, mail: vickigarner@
hotmail.com, tlf. 20735559
Næste møde: 18.februar kl. 19.30 hos Herdis 
Andersen, Strandvejen 20

Emne: Fælles ”fodslaw” i Bøgebjerg – 
sammenkøring af alle væresteder
Tovholder: Pia Skov, tlf. 60170630

Emne: Støtteforening til kulturelle tiltag
Tovholder: Ingrid ingridthyssen64@gmail.com, 
tlf. 22856564
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Vester Aaby - Pejrup - Aastrup Pensionistforening
Indkøbstur med julefrokost
Mandag den 24. november var vi på indkøbstur 
til Aventoft i Tyskland. 
Herefter fortsatte vi til den smukt juleudsmykkede 
by Tønder, hvor der var julemarked på byens 
torv. 
På torvet ligger også Det Gamle Apotek der i dag 
rummer en helt utrolig spændende forretning, 
hvor atmosfæren og stemningen er helt unik. 
De 1200 kvm. fordelt på 46 rum, er udsmykket 
og dekoreret med et bredt udvalg af spændende 
gaveartikler, interiør og julepynt.

Godt sultne fortsatte vi til Brøns Kro, hvor 
kromutter Ellen ventede os med en rigtig 
god julebuffet bestående af 2 slags sild med 
karrysalat, fiskefilet med remulade, æg og 
rejer, sylte, surrib, tartelet m/høns i asparges, 
frikadeller, ribbensteg, kålpølser, grønlangkål 
og gl.dags hvidkål, rødkål, hamburgryg, lun 
leverpostej, ris a’ la’ mande, og kaffe med 
småkage.

Herunder stemningsbillede fra Julefrokosten på Brøns 
Kro.

Juleafslutning i Øster Skerninge 
Forsamlingshus
5. december var der juleafslutning i Øster 
Skerninge Forsamlingshus. Som altid var der 
stor tilslutning. 
Vi startede med kaffebord, – uhm! hvor smager 
deres hjemmebagte kringle dog godt! 
Efter kaffen var der lotteri med en masse fine 
sponsorgaver. 
Musikunderholdning sørgede Liselotte som 
sædvanlig for. Pastor Torkil Jensen fortalte 
historier, – den ene på fynsk så selv fynboer 
næsten ikke kunne forstå det. 
Vi sluttede med den traditionelle menu: suppe 
og peberrodskød.
Der var som vi plejer mulighed for transport 
med bus, både ud og hjem.

Billedet herover er skiltet fra Det gamle Apotek i 
Tønder.

STOR TAK TIL VORE SPONSORER
Velværehuset Vester Aaby
Gamskærgård Maskinstation Aastrup
Carsten Madsen Aastrup Murer & Beton
Hansen og Hellerup Entreprenør Aastrup
Christa og Finn Lyster Faaborg
Korsvejens Blomster Faaborg
Gartneriet Sloth Aastrup
Vester Aaby Blikkenslagerforretning
Kig Ind Aastrup
Aastrup Mølle
Lundely Glas Vester Aaby
Lysbjerg Turistværelser Vester Aaby
Færgevejens Auto Vester Aaby
Sydfyns Autocampere Vester Aaby
Vester Aaby Maskinstation
Care Design Svendborg
Konnerup Chokolade Vester Aaby
CWC Auto Vester Aaby
Vester Aaby Slagterforretning
Ideal Line Vester Aaby
Damas Vester Aaby
Ulla Poulsen Zoneterapi & Massage Vester Aaby
Salon Miro Vester Aaby
Sparekassen Fyn
Dagli’brugsen Vester Aaby
Hammer Hansen Faaborg
Vester Skerninge Bilerne
Øster Skerninge Forsamlingshus v/M. Jørgensen
Tømrer/Bygmester Finn Juel Jørgensen V. Aaby
Birgitte og Stig Bøgebjerghallen Vester Aaby
Tømrermester Kennerth Krog Vester Aaby
Murermester Palle Jensen Vester Aaby
B.J. Bogføring Vester Aaby
Tømrer Carsten Holm Rasmussen Pejrup
El-installatør Henning Madsen Vester Aaby
Bjarne Madsen Skovgårdens Træ, Jord & Beton 
Tømrermester Mogens Green Rasmussen V.Aaby 
Ulbølle Tømreren v/ René Rasmussen V. Aaby
Fodplejer Hanne Drost Vester Aaby
Per Hansen Entreprenør Vester Aaby
Frost VVS Vester Aaby
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Lysbjergparkens 
Venner

Vi har haft et godt efterår og vinter med 
mange forskellige arrangementer:
sang og musik, foredrag bl.a. af præsten 
Torkil Jensen. 

Den 13. december havde vi Lucia, hvor 
luciapigerne gik rundt på hele plejecentret 
og sang - til stor glæde for beboere og 
besøgende. 
Der blev serveret æbleskiver, som var 
sponseret af Dagli’Brugen Vester Aaby. 

Forårets program er blevet fastlagt, og der 
bliver foredrag, underholdning, spis sammen 
arrangement med musik med beboere og 
beboere i egen bolig. 

Når maj kommer, skal vi i campingvogn i Nab 
og nyde nogle timer med solskin.

Vi har forsat torsdag formiddag med stole 
gymnastik og eftermiddag med beboerne og 
beboere i egen bolig, der strikker og spiller 
kort. Vi ønsker alle en god sommer.

Lysbjergparkens Venner

SYDFYNS AUTOCAMPER
(Speciale VW-Busser)

v/ Niels Erik Thing

Svendborgvej 383, V. Aaby, 5600 Faaborg
Tlf. 63 61 80 16 - 24 45 40 16

SE-nr.: 18 45 38 94

Kommende aktiviteter
Sangaften Abildhuset 
Hver den 1. mandag i måneden kl. 19 til 21
Har I lyst til at være med, så mød op.
I er meget velkomne.
 
Stolegymnastik Lysbjergparken
Mandag kl. 14-15
 
Gåtur fra Abildhuset 
Onsdag kl. 9.30
Efter gåturen er der kaffe her i Abildhuset
 
Krolf Abildhuset
Der spilles tirsdag og torsdag kl. 14.00 og 
søndag kl. 10.00
 
Banko Bøgebjerghallen
Onsdag kl. 19 
Alle er velkomne, – også ikke-pensionister.
 
Banko & afslutning Abildhuset
Tirsdag den 24. februar kl. 12.30
Der kan bestilles smørrebrød til 30,- kr. for 3 
stk.
(Bestil hos bestyrelsen senest den 18. februar)
Man kan også selv medbringe ”madpakken” 
 
Generalforsamling 
Afholdes fredag den 13. marts kl. 14.00 i 
Bøgebjerghallen.
Efter generalforsamlingen er der sang og musik 
med Birgit Holm Madsen og Per Rye Petersen.
Middagen er Birgitte og Stigs lækre buffet.
Spisning: 150,- kr.
Bus: 25,- kr.
Tilmelding og betaling til bladuddelerne eller Ole 
61 16 27 67 senest den 4. marts

Billedet øverst på siden og herunder er begge fra 
turen til Tønder.



32

Information 
fra

Butiksrådet
Så er julen overstået og traditionen tro 
serverede vi glögg og æbleskiver til et hyggeligt 
og velbesøgt julearrangement i Brugsen. 
Med julemusik, nissehuer og julestemning kom 
mange forbi og fik lidt godt til gane og mave og 
mange deltog i vores lille julekonkurrence.
Bente havde også krydderblanding med til årets 
julesnaps. 
Hele december havde børn mulighed for at 
hænge julesokker op, som julemandens kone 
løbende fyldte med julegodter - de kunne hentes 
ved samme lejlighed. 
Det er altid et hit hos de små kunder. 
 
Nu skriver vi så 2015. 
I Butiksrådet arbejder vi med COOPs mærke-
sager. 
I vil i løbet af året møde os i Brugsen, hvor vi vil 
være på plads med forskellige arrangementer i 
forbindelse med kampagnen Madmanifest 

Sammen om bedre mad. 
Der sættes bl.a. fokus på økologi, madglæde og 
et sundere liv. 
Læs mere på www.om.coop.dk

Torsdag den 19. marts 2015 er der årsmøde i 
Dagli’ Brugsen, som afholdes i Bøgebjerghallen.
Så sæt X i kalenderen og kom og hør lidt om 
vores arbejde i Butiksrådet, om butikkens drift 
og kom med gode ideer og forslag og hør, om det 
kunne være noget for DIG, at være en del af en 
organisation med drive og lyst til lokalområdet. 
 
Vel mødt - nyd foråret og på gensyn i Dagli’ 
Brugsen

På butiksrådets vegne
Kamilla Lennartz
 

På billedet herover ses Martin Nielsen fra Butiksrådet 
sammen med Gava under den nye info-skærm.

Uddeleren informerer.

Vi vil gerne inspireres af jer :0)

Efter en medlemsundersøgelse Coop har lavet 
for Dagli’ Brugsen Vester Aaby, kan jeg se, at vi 
som butik er gode til kundeservice, men vi kan 
blive bedre til at være inspirerende, i forhold til 
madløsninger og det vil vi gerne gøre noget ved. 

Vi vil gerne inspireres af ideer fra jer om, hvad 
vi også kunne have i butikken. 

Vi vil stå med en bod til Bøgebjergmessen, så 
her er vi klar til at lytte. 
Jer der har ideerne her og nu må også gerne 
sende dem til mig på
Gavaskar.Rajasingam@Daglibrugsen.dk.

Venlig hilsen 
Gava :0)

Dagli’Brugsen
Vester Aaby

Svendborgvej 419 · Tlf. 62 61 56 20

Dagli’Brugsen
Vester Aaby

Svendborgvej 419 · Tlf. 62 61 56 20
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Dagplejen siden sidst
HVOR BLIVER SNEEN AF??

Vi savner sne til at boltre os i. Lave snemænd, 
kælke, mærke, kravle, hygge i.
Regn er hyggeligt, meeeen.... det er så vådt og 
gråt !

December var en dejlig måned, med hygge, 
juledekorationer og julepynt.
Vi havde juletræsfest i hallen for forældre og 
bedsteforældre. 
Vi var 35 voksne og 16 dagplejebørn. 
Vi takker brugsen for godteposer, æbleskiver 
mm. 
En STOR TAK til Stig for hans hjælp med alt det 
praktiske. En super hyggelig formiddag, hvor vi 
dansede om juletræ og sang julesange. 

Vi var heldige at få besøg af to nisser, som havde 
godteposer med, stor oplevelse for alle børn. 

Bagest i hallen var opsat en motorikbane, hvor 
børnene kunne vise hvor gode de er til at tumle 
rundt og bruge kroppen.

Her først i det nye år skal vi pynte fastelavns 
tønde, og lave lidt pynt til vores fastelavnsfest. 
Spændende hvad tønden indeholder når vi skal 
slå den ned.

vesteraabydagpleje.weebly.com

Lene, Jette, Helle, Pernille

De to søde nisser, som uddelte godteposer til alle 
børnene ved dagplejens juletræsfest.

Rolighedsvej 27, Vester Aaby ·  Tlf. 6261 6727 · Mobil 2924 3202 · www.ullapoulsen.dk

    Har du tit problemer med maven?
Måske skulle du prøve zoneterapi 
og massage.

      Vær god ved dig selv!

Av min mave! Zoneterapi & Massage



Vester Aaby Sogns Folkemindesamling
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B 1455

Svendborgvej 403, Vester Aaby. Foto fra 1928.
Købmandsbutik der ejedes af Johannes Pelle.

Vester Aaby Folkemindesamling
Præstegårdsvej 12, Vester Aaby

Vi holder åbent kl. 10 – 12
den 1. lørdag i hver måned, 

dog ikke i juli og august.

Som man kan se af annoncen i Ugeavisen – 
om foreningens Generalforsamling tirsdag, d. 
10. februar 2015 – vises alle de fotos af Harald 
Madsen, som arkivet er i besiddelse af.
Det foregår efter den gratis kaffe/the, som 
tilbydes alle medlemmer – som ikke medlemmer.

Harald Madsen 1894-1966 – var tidligere 
malermester, og som bekendt en meget stor 
lokal kunstner. Når han malede et billede – var 
det som et fotografi.
Der er anslået, at han måske har malet omkring 
4000 malerier. Det første lille maleri, som han 
har malet og fået betaling for – er fra 1916.
Det hænger i dag på vort arkiv, som en arv fra 
Arne Rasmussen – der døde 2013.

Men vi ønsker mange flere ”fotos” af malerier 
fra Harald Madsens hånd.
Derfor opfordrer vi venligst til alle beboere, der 
bor i og omkring vort område, at tage et foto, 
hvis man har et maleri hængende på væggen.
Gerne med oplysning om årstal og evt. 
stedsbetegnelse. På forhånd tak.

Bøgebjergmessen – sidste år – var en succes for 
arkivet her, og derfor kommer vi igen i år med 
nogle af de ting, vi er i besiddelse af.

På bestyrelsens vegne 
Gerda Nielsen
Arkivleder og kasserer

Vester Aaby Vandværk

www.vesteraaby-vand.dk
info@vesteraaby-vand.dk
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BØGEBJERG IDRÆTSFORENING

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

Bøgebladet:
Deadline Udkommer
22.04.2015 Medio maj 2015
22.07.2015 Medio august 2015
21.10.2015 Medio november 2015

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

Kim Hansen, annoncer, sponsorater
Svelmøparken 35, Vester Aaby
62 61 50 62, webmaster@boegebjerg-if.dk 

Janni Jensen, OK kontakt
23 38 91 25, jannihedvig@hotmail.com 

Indlæg i bladet kræver medlemskab af foreningen, 
er du ikke allerede er aktivt medlem, kan du blive 
passivt medlem, kontakt Annette Biilmann.

Hovedbestyrelsen:
Britt Christoffersen,formand, 
Faurshøjvej 12, Vester Aaby, 
24 20 53 94, blbc@email.dk
Morten H Pedersen, næstformand, 
Odensevej 161 C, Faaborg, 
60 21 87 50, vol-formand@boegebjerg-if.dk
Kurt Laier Andersen, kasserer, 
Odensevej 62, st.th., Faaborg, 
62 61 45 40, kurt.andersen@stofanet.dk
Thomas Johnsen, suppleant, 
Bymarksvej 18, 5600  Faaborg, 25 33 00 15

Udvalgsmedlemmer:
Flemming Hougaard, badminton, 
22 30 01 88, flemmingh2009@sol.dk
Kasper Hougaard, fodbold, 
20 76 19 11, kasperhougaard@msn.com  
Jette Steensen, gymnastik, 
61 16 79 65, poststeensen@c.dk
Mikkel Steffensen, håndbold, 
62 61 32 22, mikkelsteffensen21@hotmail.com
Per Lautrup, løb, 
42 29 50 41, plmfn@sydfynsmail.dk
Hanne Borup, senioridræt, 
23 47 11 55, hannealf@gmail.com
Morten H. Pedersen, volley
60 21 87 50, vol-formand@boegebjerg-if.dk



KALENDERSIDEN
FEBRUAR

21.02.2015 kl. 19.30
Jazz-aften

Pejrup Forsamlingshus

24.02.2015 kl. 12.30
Banko & afslutning - Pensionistf.

Præstegårdsvej 12

25.02.2015 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Abildhuset, Præstegårdsvej 12

26.02.2015
Arrangement - Madmanifest

Dagli’ Brugsen

MARTS
01.03.2015 kl. 9.30-16.00

Patchwork workshop
Pejrup Forsamlingshus

02.03.2015
Fodbold - Herrer - Sæsonstart

v/Bøgebjerghallen

02.03.2015 kl. 17.00
Løb - opstart

v/Bøgebjerghallen

02.03.2015 kl. 19.30
Spillegilde

Aastrup Forsamlingshus

03.03.2015 kl. 19.00
Fodbold - Årsmøde
Bøgebjerghallen

05.03.2015 kl. 20.20
Håndbold - Hjemmekamp

Bøgebjerghallen

06.03.2015 kl. 14 - 17
Folkemindesamlingen Aastrup

Eskemosegyden 46

07.03.2015 kl. 10-12
Folkemindesamlingen V. Aaby

Præstegårdsvej 12

08.03.2015 kl. 11.00
Bøgebjergmessen
Bøgebjerghallen

13.03.2015 kl. 14.00
Generalforsamling Pensionistfore.

Bøgebjerghallen

19.03.2015 kl. 18,30
Årsmøde - Dagli’ Brugsen

Bøgebjerghallen

19.03.2015 kl. 19.00
Generalforsamling Bøgebjerg IF

Bøgebjerghallen

09.03.2015 kl. 19.30
Generalforsamling

Aastrup Forsamlingshus

20.03.2015 kl. 18.30
Fællesspisning

Aastrup Forsamlingshus

23.03.2015 kl. 19.30
Generalforsamling
Bøgebjerghallen

24.03.2015
Fodbold - Børn- Sæsonstart

v/Bøgebjerghallen

25.03.2015
Badminton - Klubmesterskab

Bøgebjerghallen

25.03.2015 kl. 19.00
Lokalrådsmøde - Årsmøde

Abildhuset, Præstegårdsvej 12

27.03.2015 kl. 18.00
Bierfest i Bøgebjerg IF

Bøgebjerghallen

29.03.2015 kl. 10.00
Håndbold - Hjemmekamp

Bøgebjerghallen

29.03.2015 kl. 14.00
Gymnastikopvisning

Bøgebjerghallen

30.03.2015
Badminton - Klubmesterskab

Bøgebjerghallen

APRIL
04.04.2015 kl. 10-12

Folkemindesamlingen V. Aaby
Præstegårdsvej 12

10.04.2015 kl. 14 - 17
Folkemindesamlingen Aastrup

Eskemosegyden 46

13.04.2015 kl. 19.30
Spillegilde

Aastrup Forsamlingshus

15.04.2015 kl. 19.30
Generalforsamling - Hjertestarter

Præstegårdsvej 12

18.04.2015 kl. 8.00-12.00
Skolelørdag

Bøgebjergskolen

19.04.2015 kl. 10.00
Konfirmation

Vester Aaby Kirke

21.04.2015 kl. 19.30
Forårsmøde

Aastrup Kirke

22.04.2015
DEADLINE 

BØGEBLADET

29.04.2015 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Abildhuset, Præstegårdsvej 12

MAJ
02.05.2015 kl. 10-12

Folkemindesamlingen V. Aaby
Præstegårdsvej 12

04.05.2015 kl. 19.00
Konfirmation
Aastrup Kirke

04.05.2015 kl. 19.30
Spillegilde

Aastrup Forsamlingshus

06.05.2015 kl. 19.30
Forårskoncert

Vester Aaby Kirke

08.05.2015 kl. 14 - 17
Folkemindesamlingen Aastrup

Eskemosegyden 46

22.05.2015
Bedsteforældredag

Bøgebjerg Børnehus

24.05.2015 kl. 14.00
Friluftsgudstjeneste
Vester Aaby Kirke

27.05.2015 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Abildhuset, Præstegårdsvej 12

HUSK at følge med på
Lokale hjemmesider:
www.boegebjerg-if.dk

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

www.kragesoe.dk
www. pejrupforsamlingshus.dk

www.vesteraabyogaastrupkirker.dk
www.vesteraabynet.dk
www.aastruparkiv.dk

vesteraabydagpleje.weebly.com

FACEBOOK grupper:
Bøgebjerg IF

Bøgebjergfesten
Bøgebjerghallens Cafeteria
Onsdagscafe i Dimseriet

Pejrup.dk
Pejrup Forsamlingshus

Vester Aaby
Aastrup en landsby på sydfyn før og nu


