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Endnu et år er gået, hvem kan næsten følge 
med, jeg kan i hvert fald nogen gange have 
svært ved det. 

Dette er også vores andet år med Bøgebladet, 
og jeg må sige at opbakningen til bladet er godt. 
Jeg ser frem til at modtage det næste nummer 
hver gang, for der er hver gang nogle gode 
indlæg fra alle omkring os, og en masse skønne 
billeder. 

Derfor skal lyde en stor tak til alle jer der støtter 
op og bruger bladet, samt vores sponser, uden 
jer var det ikke gået. 

Annette Biilmann har en stor finger med i spillet, 
for det er nemlig hende som at redigere og 
samler bladet for os. Et flot stykke arbejde, som 
jeg er meget stolt af, og viser gerne frem, når 
jeg kommer rundt i det danske land. Tusind tak 
Anette, du er fantastisk og vi kunne bestemt 
ikke have gjort det uden dig.

Der er sket rigtig mange ting i det forgangne 
år. Vi har fået skumtenins, som træner hver 
tirsdag, indoor cykling med hold alle ugens dag, 
på nær søndage, høvdingebold er forsøgt, der 
er åben hal for alle børnene fra 4 klasse hver 
eftermiddag, der har været loppemarked og i 
den skrivende stund skal der afholdes Bøge 
messe i hallen så der er rigtig meget at være 
stolt af som formand.

Men denne gang vil jeg fordybe mig lidt i senior 
idrætten, som er kommet op at stå, ved hjælp af 
ivrige senior. De hygger og træner hver onsdag 
formiddag, og jeg må sige de gør det godt, og 
de har det skægt kan jeg se.

Jeg ved også godt det er vigtigt med træning jo 
ældre man bliver, og man får rigtig meget tilbage 
for den tid og energi, man investerer i træningen. 
Men det er også svært at være begynder i 
idrætten, når man når pensionistalderen. Hvis 
man ikke har en idrætstradition med sig, er det 
utrolig vigtigt, at der er en social sammenhæng 
som trækker, for det er meget lettere at holde 
sig i gang sammen med nogen end helt på egen 
hånd. Vi har startet senior idræt op, men der er 
plads til flere, hvis du skulle have lyst. 

”Alle vil gerne blive gamle, men ingen vil være 
det” lyder et ordsprog. Ved nærmere eftertanke 
handler det nok mest om, hvordan man 
bliver det, og her er sportssko godt fodtøj på 
tilværelsens løbebane.

Husk vi har generalforsamling tirsdag den 18. 
marts kl. 19 i hallen. Jeg håber at se en masse 
af jer, og vi får en god debat. Jeg kan godt 
røbe at et emne som bestyrelsen vil tage op er 
kontingent – multikontingent

Godt nyt år til jer alle.
Britt Christoffersen

- 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 mK
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Bøgebjerg Idrætsforening

indkalder til

Generalforsamling

Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00
i Bøgebjerghallen

Dagsorden ifølge forretningsorden.

1. Valg af dirigent og referent

2. Formanden samt udvalgsformændene aflægger beretning

3.Hovedkasserer fremlægger det reviderede regnskab 

4. Valg: 
Kasserer 2 år
Suppleant 1 år
2 revisorer, samt revisorsuppleant 1 år

5. Indkomne forslag

6. Eventuelt.

Indkomne forslag, som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde 
senest onsdag den 5. marts 2014.

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.

Formand Britt Christoffersen, Faurshøjvej 12, Vester Aaby, 5600  Faaborg.



Egnsfestudvalget vil gerne takke alle de glade 
gæster, der bakkede op om 2013-festen. Der 
var en rigtig god stemning og stor danselyst 
til tonerne fra FENDERS. Og rent økonomisk 
er mundvigene også opad. Overskuddet er 
tilfredsstillende, og vi iler med at fortælle, at vi til 
årets egnsfest den 25. oktober igen har indgået 
aftale med FENDERS.

Husk at sætte et stort X i kalenderen allerede 
nu.

Og så er det med stor fornøjelse Egnsfestudvalget 
kan fortælle, at det er lykkedes os at få engageret 
KANDIS til egnsfesten i 2015, den 31. oktober. 
Vi håber og tror på egnens fulde opbakning, så 
vi – ligesom ved Kandis første besøg - kan fylde 
Bøgebjerghallen.

UDDELING AF OVERSKUD
Det blev den nyetablerede afdeling under 
Bøgebjerg IF – Senioridræt – der løb med 
andelen af overskuddet fra egnsfesten.

Her ses den glade gruppe, ivrigt optaget af 
at præsentere en hel del af de redskaber, der 
anvendes i aktiviteten. 

Læg især mærke til halbestyrerens redskab. 

Kaffekanden symboliserer, at der også er tid til 
socialt samvær efter anstrengelserne i hallen! 
Og den øvelse kan alle deltage i!
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Egnsfesten uddeler overskud

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



Vi havde inviteret borgmesteren til at komme og 
åbne messen, men han var desværre forhindret, 
så det blev vores lokale byrådspolitiker 
Niels Moritzen der holdt åbningtalen og 
bagefter klippede det røde bånd og erklærede 
Bøgebjergmessen for åben.

28 udstillere var klar til at tage imod publikum, 
der ventede spændt på at komme ind i hallen, 
hvor der var en rigtig god stemning. 

Kl.13.00 var der lodtrækning om fine gavekort 
fra:
Krop og Trivsel
OK Benzin
Nyegaard Sko
Best Company
Tøjtøsen.

Liss Søborg Sørensen med alle hendes blomster.

Kl. 14.00 kom tre friske piger fra Odense og 
gav modeshow i undertøj fra Hunkemöller i 
Svendborg.

300 gæster kikkede forbi i løbet af dagen, og 
fik en god snak med alle udstillerne. Mange var 
også forbi og fik lidt til ganen i hyggehjørnet ved 
Stig og Birgitte.

Kl. 16.00 lukkede messen.

Mette Otte Petersen, Katterød Sæberi.
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BØGEBJERG MESSEN

Niels Moritzen klippede snoren til åbningen af Bøge-
bjergmessen.



TAK til alle udstillerne, som var klar til at tage 
imod de mange besøgende i løbet af dagen.

Udstillere på Bøgebjergmessen 2014:

Anette Madsen - Massage
Charlotte Klinkvort - Hypnose
Ellen Møller - Forever

Frost VVS
Gitte Raagaard/Bodil – Genbrug Tøj
Hjertestarterforeningen

Hoffmann, Korinth, Syltede sager på glas
Hunkmeöller Svendborg
Inge-Lise Bugge - Kunsthåndværk

Jette Storm - Tupperware
Kamilla Steensen - Smykker
Karina – Helse (Plaster)

Katterød Sæberi v/Mette Otte Petersen
Lajla Biil – Syet og strikket håndarbejde
Liss Søborg Sørensen - Blomster

Magnetix Wellness
Mia Frederiksen -Negleteknikker
OK Benzin

Rikke Sørensen - Massage
Susanne Schnell – Kunst og Lamper
Ulla Poulsen - Zoneterapeut

Vester Aaby Folkemindesamling
Vester Åby Slagterforretning
Aase Knudsen – Krop og Trivsel

Susanne Schnell med hendes kunst og lamper.

Bøgebjerg IF med vores klub tøj fra Sporten
Bøgebjerg IF Gymnastikafdeling
Bøgebjerg IF indoorcycling

Tak for opbakningen til dette nye initiativ.

Vi ses til Bøgebjergmessen i 2015.

Bøgebjerg IF
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Rolighedsvej 27, Vester Aaby ·  6261 6727  ·  www.ullapoulsen.dk

Jeg tilbyder en blid og eff ektiv 
zoneterapiform kombineret med 
massage – forkæl dig selv, så er du 
klar til en travl hverdag.

Vær god ved dig selv!

Zoneterapi & MassageFrost VVS
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Vester Aaby, Pejrup og Aastrup 
Pensionistforening afholder Bankospil i 
Bøgebjerghallens Cafeteria hver onsdag kl. 
19.00.
 
Ikke-medlemmer kan købe medlemskort 
til bankospillene for 10 kr. om året, og vi er 
selvfølgelig parate til at hjælpe dig i gang.

Ud over almindelige bankoplader er der mulighed 
for at købe forskellige andre spil, f.eks. plader 
med kortspil, stjerneplader, puljespil, pletskud 
m.m.

Almindelige plader har følgende gevinster:
40 X 100,-kr   
2 X 150,-kr  
2 kasser øl 
Rumlepot (mindst 150,-kr) 
Pulje på 2000,-kr 
Gratis plader til næste gang 
Er der banko på et af de to lykkenumre er 
ekstra penge oveni (mindst 50,-kr) 

Opvarmningsspil:
2 X 100,-kr, 2 X 150,-kr, 2 X 200,-kr 

Stjernesedler:
12 X 50,-kr 

Kortspilsplader:
100,-kr, 150,-kr, 200,-kr 

Pausebanko:
10 X 50,-kr 

Puljeseddel:
1 X 100,-kr, Pulje 500,- 

Pletskud, varierer, men mindst
3 X 200,-kr 
(ikke sjældent er der over 1000,-kr) 

Bingosedler:
3 X 100,-kr, 1 X 150,-kr, 1 X 200,-kr

Dørene åbnes kl. 17.30 og mange benytter 
lejligheden til at købe pølser og hotdogs.

Flere har strikketøjet med, der spilles kort og 
for mange betyder samværet lige så meget som 
selve spillet.
 
Foreningen giver kaffen i pausen, og hertil 
kan vi varmt anbefale Stigs lagkage (en rigtig 
kaloriebombe).
 
Da alle jo ikke er lige godt hørende, er der 
højttalere, ligesom de opråbte numre kan ses 
på 2 skærme.
 
Er man dårligt seende, kan man få plader med 
ekstra store tal.

Spillet slutter ca. 21.45

Det vil glæde os at se jer.
Pensionistforeningen

Er bankospil kun for pensionister?
– bestemt ikke, alle er velkomne!
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Her lidt om hvad der sker i årets første 6 
måneder:

Vi har sang og musik, foredrag om 
forebyggelse af brand i hjemmet. 

Præsten Torkild Jensen kommer og fortæller 
om Grundtvig. 

Sygeplejeske Alice Petersen vil fortælle om 
sygdommen Kol. 

Der er også ”spis sammen aften” med 
musik.

Banko har vi den sidste mandag i hver 
måned.

Vi takker Dagli’ Brugsen i Vester Aaby for 
sponsering til vores Lucia fest.

10 ÅRS JUBILÆUM

Tirsdag den 25. marts 2014 kan Lysbjerg- 
parkens Venner fejre 10 års jubilæum.

Dagen bliver markeret med reception i 
dagcentret på Lysbjergparken
Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 15 - 17.

Frivillige hænder.

Vi mangler frivillige som ind imellem vil 
hjælpe til ved diverse arrangementer. 

Det vil være godt hvis nogle ville bruge et 
par timer engang imellem. 

Henvendelse kan ske til Ruth Carstensen 
på tlf. 62 61 51 83

Lysbjergparkens Venner
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HILSEN FRA BØGEBJERGSKOLEN

Inden vi går i gang med planerne for det nye år, 
vil vi gerne sende jer alle en tak for den store 
opbakning, vi altid får til vores arrangementer. 
Vi sluttede året af med Lucia-arrangement, 
fællesspisning med 180 deltagere og julebanko. 
Tusind tak til jer, der var med til at fremstille 
den gode mad, og også til jer, der gavmildt 
sponserede mere en 60 fine gevinster! Vi 
gentager succes’en til næste år!

En del af køkkenholdet til fællesspisningen den 13. 
december 2013 på Bøgebjergskolen.

Herunder et udsnit af deltagerne ved fællesspisningen.
Der var dækket op i både aulaen og fysiklokalet.

SKOLEREFORM

Og så er vi nået til år 2014, som bliver endnu et 
spændende år i skole og institution.

Der er nedsat arbejdsgrupper, der arbejder med 
udmøntning af den kommende skolereform, 
der blandt andet indebærer, at børnene fra 0. 
– 3. klasse skal være i skole 30 klokketimer om 
ugen, mens elever fra 4. – 6. klasse skal være 
der 33 timer - inklusive frikvarterer.

Vi arbejder i personalegruppen og i bestyrelsen 
med at udfylde de vedtagne rammer på bedste 
vis. I den udvidede mødetid skal der være plads 
til mere bevægelse ligesom der bliver flere 
aktiviteter på tværs af klasser og fag, der både 
involverer lærere og pædagoger.

Den nye Folkeskolelov betyder også, at lærerne 
skal have en større tilstedeværelse på skolen. 
Det er endnu ikke defineret, hvordan det præcist 
bliver tilrettelagt. I forhold til det vi kender, vil 
det eneste nye fag være indførelse af tysk fra 5. 
årgang.

Vi håber og regner med, at mødetiden bliver fra 
ca. kl. 8 til kl. 14 - hhv. 15. 

Nærmere orientering vil foreligge, når aftalerne 
er på plads. 

Nyt fra Bøgebjergskolen og 
Bøgebjerg Børnehus
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På billet herover ses luciapigerne og drengekoret fra 
Bøgebjergskolens Lucia arrangement.

SKOLEINDSKRIVNING
Til børnehaveklassestart august 2014 har 
vi indskrevet 10 børn. Det betyder at langt 
størstedelen af mulige elever har valgt 
Bøgebjergskolen. 

LEJRSKOLE 2014
Vi planlægger at gentage forrige års succes med 
en lejrskole for alle i skole og børnehave. 
Vi skal denne gang til Houborg-lejren på 
Nordlangeland. Nærmere oplysninger følger, - 
men vi glæder os allerede!

NYVALG TIL SKOLEBESTYRELSEN
Inden sommerferien skal der være nyvalg til 
skolebestyrelsen, som er for både skole og 
børnehave. Begynd allerede nu at overveje, om 
du/I vil være med til at gøre en indsats for at 
medvirke til den fortsatte udvikling af skole og 
institution = grundlaget for Vester Aaby-egnens 
fortsatte eksistens som lokalområde…

NYT TILTAG PÅ SKOLEN
Vi påtænker at tilbyde kreative ildsjæle lån 
af lokale på skolen, som kan bruges som 
samlingssted til gavn for lokalområdet, skole og 
institution. Nærmere oplysninger følger!

NYT FRA BØRNEHAVEN
Til 1. marts runder vi 50 børn i børnehaven, 
så her er stadig liv og glade dage og et godt 
fundament for fremtiden. 

Efter et år med store projekter og 
uddannelsesforløb, har vi mulighed for nu at 
koncentrere os om mere daglige aktiviteter. 

Vi laver stadig mad med alle børn i børnehaven 
hver tirsdag. Denne ordning skal evalueres her 
i foråret. 

Vi har også stadig ugentligt besøg af vores gode 
musikpædagog. 

Her efter jul er ældstegruppen gået i gang med 
mere målrettede førskoleaktiviteter og hyppige 
besøg i børnehaveklasse og skole. Det er de helt 
klar til, men er også nogle glade legebørn, der 
nyder deres sidste tid i børnehaven.

Der har været evaluering af den forsøgsordning, 
der har været med gæstepasning i børnehaven. 
Vi afventer en afgørelse om gæstepasningens 
fremtid her i foråret.

De bedste hilsner fra alle i børnehave og skole
Gunild og Jørn

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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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!
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v/ Annette Boock
Svenborgvej 329 - Aastrup
5600 Faaborg

Tlf.:  62 60 22 98
Mobil:  20 76 73 75
Mail:  annetteboock@gmail.com
Cvr.:  29 04 87 70 www.lundelyglas.dk
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18. november 2013 var vi på indkøbstur til 
Tyskland. Vi kørte i en lækker bus, med en 
ekstra mand, som servicerede os med al den 
kaffe vi kunne drikke.
Der var selvfølgelig også mulighed for at 
købe drikkevarer. Middagen fik vi på ”Ballum 
Slusekro”, der ligger ud til Vadehavet.

6. december 2013 var der juleafslutning i Øster 
Skerninge Forsamlingshus. 
Som altid var der stor tilslutning, i år med 73 
tilmeldte.
Vi startede med kaffebord, hvorefter der var 
lotteri med en masse fine sponsorgaver.
Der blev sunget julesange, akkompagneret af 
Liselotte.
Pastor Torkil Jensen fortalte historier.
Vi sluttede med den traditionelle menu: Suppe 
og peberrodskød.

Blomsterbinding Abildhuset
Torsdage i lige uger.
Første gang den 20. februar 2014 kl. 9.30-12.30
Underviser Liss S. Sørensen 62 25 16 76 – bedst 
aften
Pris: 100,- kr. for 4 gange
Medbring første gang: Skåle, blomster, oasis, 
kniv, saks, ståltråd og hvad i har til en dekoration.
Kurset er for alle – øvede som uøvede

Generalforsamling Bøgebjerghallen
Fredag den 14. marts 2014 kl. 14-19

Stolegymnastik Lysbjergparken
Mandage kl. 14-15

Sangaften Abildhuset Præstegårdsvej 12
Hver den 1. mandag i måneden

Gåture Abildhuset Præstegårdsvej 12
Onsdage kl. 9.30

Banko Bøgebjerghallen
Onsdage kl. 19 - Se andet sted i Bøgebladet.

Demonstration af el-scooter mm. 
Abildhuset Præstegårdsvej 12
Tirsdag den 14. marts 2014 kl. 14
Prøvekør en el-scooter, kabinescooter, 
seniorcykel eller el-kørestol, inden du beslutter 
dig.
Vi giver kaffe og brød. 
Tilmelding hos Ole på tlf. 61 16 27 67

Krolf Abildhuset Præstegårdsvej 12
Starter igen sidst i marts, hvis vejret tillader det.

Cirkusrevyen Dyrehavsbakken
Fredag den 4. juli 2014

Rottefælden
Lørdag den 16. august 2014

STOR TAK TIL ALLE VORE SPONSORER:
Esben Grøndal Entreprenør Aastrup
Gamskærgård Maskinstation Aastrup
Fyns Varmepumpecenter Aastrup
Hansen og Hellerup Entreprenør Aastrup
Christa og Finn Lyster Faaborg
Korsvejens Blomster Faaborg
Aastrup Murer & Beton
Gartneriet Sloth Aastrup
Kig Ind Aastrup
Stofmøllen Aastrup
Lundely Glas Vester Aaby
Lysbjerg Turistværelser Vester Aaby
Færgevejens Auto Vester Aaby
Sydfyns Autocampere Vester Aaby
Vester Aaby Maskinstation
Konnerup Chokolade Vester Aaby
CWC Auto Vester Aaby
Ideal Line Vester Aaby
Damas Vester Aaby
Ulla Poulsen Zoneterapi & Massage Vester Aaby
Salon Miro Vester Aaby
Sparekassen Faaborg
Dagli’Brugsen Vester Aaby
Hammer Hansen Faaborg
Vester Skerninge Bilerne
Tømrer/Bygmester Finn Juel Jørgensen V. Aaby
Birgitte og Stig Bøgebjerghallens Cafeteria
Emmy Gregersen og Gunnar Hansen V. Aaby
C.O. Elektronik Vester Aaby
Murermester Palle Jensen Vester Aaby
B.J. Bogføring Vester Aaby
Tømrer Carsten Holm Rasmussen Pejrup
El-installatør Henning Madsen Vester Aaby
Skovgårdens Træ, Jord og Beton v/Bjarne 
Madsen Vester Aaby
Fodplejer Hanne Drost Vester Aaby
Per Hansen Entreprenør Vester Aaby
Frost VVS Vester Aaby

Vester Aaby - Pejrup - Aastrup Pensionistforening



KIRKEBLAD

Hil dig, frelser og forsoner
Verden dig med torne kroner,
Du det ser, jeg har i sinde
Rosenkrans om kors at vinde,
Giv dertil mig mod og held

Ja, jeg tror på korsets gåde
Gør det, Frelser, af din nåde.
Stå mig bi, når fjenden frister!
Ræk mig hånd, når øjet brister!
Sig: Vi går til Paradis

Forsidebilledet er altertavlen i Aastrup kirke malet af Jørgen Roed. 
Læs mere om ham inde i bladet

FORÅR 2014

Foredrag

- Læs mere inde i bladet

Koncert

VESTER AABY KIRKE

AASTRUP KIRKE



Konfirmander Næste års konfirmationer

Nyt logo

Konfirmationssalme

 Torkil Jensen 1992

I Vester Aaby kirke konfirmeres søndag den 27. april kl. 10.00

Sofie Kerstine Stengaard Borup, Rolighedsvej 11
Sasia Madeleine Kornerup Frederiksen, Eskemosegyden 24
Ellen Hansen, Nørrevænget 7
Mikkel Vejlgaard Hansen, Strandvejen 34 
Anna Hovalt Jensen, Præstegårdsvej 11
Laura Amalie Jensen, Dyssevej 31
Karina Agermose Mathiasen, Møllevej 24 B, 1, 
5762 Vester Skerninge
Tobias Nielsen, Svendborgvej 354
Freja Chelsea Ann Oddersborg, Nørrevænget 20
Celine Pedersen, Svelmøparken 37
Maja Lage Poulsen, Sølvbjergvej 6
Mandla Peter Lund Thing, Svendborgvej 383
Signe Thiesson Tornhøj, Præstegårdsvej 2

Efter sommerferien træder den stærkt omtalte og stærkt 
omdiskuterede skolereform i kraft. På nuværende tidspunkt er 
det ikke muligt at sige noget om, hvilke konsekvenser det vil 
få for konfirmationsforberedelsen i vore sogne.
Men det ligger fast, at der i 2015 er konfirmation i Aastrup 
kirke den 12. april og i Vester Aaby den 19. april. 
I 2016 er datoerne 3. april i Vester Aaby og 10. april i Aastrup.

Sidste sommer udskrev vi en konkurrence 
om et logo til Vester Aaby og Aastrup 
kirker. 
Blandt de besvarelser, der indkom 
valgtes forslaget fra Ole Falk, Odense. 
Det vil nu blandt andet kunne ses på 
konvolutter og brevpapir.

1. Sin pagt i dag bekræftet har
 vor kære Gud og Fader.
 Alt som fra dåben lovet var,
 bestå han fortsat lader.
 Det var Hans svar på vores bøn:
 Han sendte os sin egen Søn,
 som os i dåben bader.

2. Antaget har Han i vor dåb
 os til sin egen skare.
 Trods nød og vold, vi har det håb:
 Han vil os vel bevare.
 Det blev for os en hjertesag:
	 Vi	fik	af	Ham	en	helligdag,
 hvortil vi ”ja” kan svare.

3. Hvordan skal vi i dag forstå,
 at vi skal arving være
 til evigt liv - i verden gå
 de frygteligste hære?
 Et sted er nød et andet krig
 at se hver dag de sultnes skrig
 vi kan umuligt bære.

4. Sin søn Gud sendte til vor jord,
 Han frelste de fortabte.
 Hans død, det bitre brodermord,
 et lys i mørket skabte.
 For os Han døde og opstod,
 i dåben deler vi Hans mod,
 skønt Paradis vi tabte.

5. Vi ser nok mord, vi ser nok død,
 men vi har håb tilbage;
 For ud af Jesu Kristi blod,
	 der	flød	der	lyse	dage.
 Det er vor trøst at det kan ske:
 Vor Jesus siger stadig: ”Se!”
 ”Jeg bli’r i Jer, I svage.”

6. Derfor vi samles kan i dag,
	 Gud	konfirmerer	dåben.
 Guds egen Søn har ført vor sag
 med kærlighed som våben.
 Vi fejrer nu med far og mor,
 med gaver og med mange ord,
 at livets vej er åben.

7. Gud, Fader, Søn og Helligånd
 vi tak istemmer sammen.
 Tag os nu fortsat ved vor hånd,
 vær om vort liv du rammen.
 Vort liv i verden du har skabt;
 du giver ej i os fortabt,
 når vi kun svarer: ”Amen.”

Forårsmøde i Aastrup Forsamlingshus
Torsdag d. 27. marts kl. 19.30 er der foredrag med

Finn Slumstrup -  Grundtvigsk energi
I et foredrag fyldt med personlige oplevelser og morsomme anekdoter belyses spørgsmålet 
om, hvorfor de gamle grundtvigianere ikke kendte til at gå på pension. Ud fra mødet med 
nogle af folkehøjskolens store skikkelser i forrige århundrede fortæller foredraget om, at der 
i dansk åndsliv eksisterer et ganske særligt fænomen, der må benævnes som ”grundtvigsk 
energi”. Et fænomen, der i øvrigt er en effektiv modgift mod den egocentrerede kultur, vi ser 
fylde så meget i disse år. 
Det er et kendt ansigt, der denne gang gæster Aastrup Forsamlingshus, når Grundtvigsk 
Forum i samarbejde med Vester Aaby-Aastrup Menighedsråd inviterer til forårsmøde.  Finn 
Slumstrup er født i Arden i Nordjylland og har gennem sit liv bl.a. været Højskolelærer på 
Snoghøj og i Askov ligesom han har været forstander på Vallekilde Højskole.  Efterfølgende 
har Finn Slumstrup været Informationschef i Dansk Flygtningehjælp og programmedarbejder 
ved Danmarks Radios P1. Han er formand for Grænseforeningen og medlem af Landbrugets 
Kulturfond. Finn Slumstrup bor i dag på Ærø.

Salmen blev oprindeligt skrevet til 
en konfirmandgudstjeneste og har 
i en lettere redigeret udgave været 
anvendt ved konfirmationerne i 
vore kirker siden 2002.



Forårskoncert i Vester Aaby Kirke 

Forsidebilledet

Jubilæumsår

Påskeprædiken til 2. påskedag
Over Lukasevangeliet kapitel 24 vers 13 til 35

Det siges, at gule ærter smager bedst på andendagen.
Det skulle der i det hele taget være meget mad, der gør.
Men her i kirken handler det naturligvis ikke om opvarmede 
rester på andendagen. Uanset om de smager bedre eller ej.
I de tekster, vi møder i dag er det stadig påskedag. Stadig 
førstedagen. Nok har det været nat i vores verden, men det 
har endnu ikke været mørkt i Jerusalem.
Eller på vejen derfra.
I hvert fald har solen ikke været gået ned.
Alligevel er det som om mørket langsomt har sænket sig 
mellem de to mennesker, der vandrer ad vejen mod Emmaus.
Det kan blive mørkt på mange måder selvom det stadig er lyst 
udenfor og omkring.
For som det blev sagt her i kirken for lidt over en uge siden, da 
vi indledte påskeugen palmesøndag:
Det sete afhænger af øjnene, der ser.
Og i dag er der noget, som øjnene ikke ser.
De to, der vandrer i deres sinds indre mørke kan ikke se, hvem 
det er, der kommer og følges med dem.
Sådan sættes scenen anden påskedag. De to skulle være på 
vej hjem til hverdagen.
Det glædelige budskab skulle først fortælles, da mennesker 
var parate til at høre om det. Og det tager tid. 
Men Gud har tid nok.
Derfor blev de fulgt på vej. Af den opstandne Jesus Kristus.
Af Ham, der var opstået for at kunne gå i forvejen.
Så Han kunne komme dem i møde. Og følges med.
Så Han kunne lade Guds sagtmodighed møde menneskers 
hastværk og hurtige konklusioner.
Så historien om Guds kærlighed til sin skabning kunne blive 
fortalt en gang til.
Det er ikke kun det glædelige budskab til 2. påskedag. Det er 
det glædelige budskab til hver dag.

Torsdag d. 8. maj venter der en ganske særlig oplevelse 
i Vester Aaby Kirke, idet vi får besøg af Herning Kirkes 
Drengekor. Drengekoret, 
som blev stiftet i 1949, 
er et af Danmarks ældste 
drengekor og har siden 
1984 været ledet af 
dirigent Mads Bille. Koret 
består af cirka 50 drenge 
og mænd og blev for alvor 
landskendt i 2009 med 
dokumentarfilmen ”En 
stemme for livet”, som viser 
Mads Billes utrættelige 
arbejde med at skabe et 
af Danmarks bedste kor 
af international klasse. 
Koret har en omfattende 
k o n c e r t v i r k s o m h e d , 
som gennem årene har 
ført til turnéer i mange 
europæiske lande samt i USA. Pressen skriver bl.a. om 
Herning Kirkes Drengekors koncerter: ”Det er med rette, det 
store kor høster national og international anerkendelse. Det 

blev for tilhørerne en oplevelse noget ud over det sædvanlige, 
hvor de små hår på armene strittede adskillige gange.” Der 

venter derfor en meget 
stor oplevelse, når Her-
ning Kirkes Drengekor 
gæster Vester Aaby Kirke 
med en spændende og 
nærværende koncert på 
en forhåbentlig dejlig for-
årsaften torsdag d. 8. maj 
kl. 19.00.
Der tages entré ved denne 
koncert med en billetpris 
på 100 kr. pr. person. Børn 
under 12 år har gratis 
adgang. Der vil være 
billetsalg ved døren fra kl. 
18.30, men billetter kan 
også købes på forhånd 
ved henvendelse hos 
menighedsrådsformand 

Niels Erik Thing (tlf. 24 45 40 16) eller sognepræst Torkil 
Jensen (tlf. 62 61 64 20). Billetsalget begynder efter påske.
Vel mødt til en stor koncertoplevelse i særklasse!

Et af klenodierne i Aastrup kirke er alterbilledet af Jesus med 
korset på vej til Golgatha langfredag.
Billedet vidner om den nære forbindelse mellem vore kirker 
og guldalderens kunstnerliv på Brahetrolleborg.
Jørgen Roed er ikke så kendt i nutiden som hans lidt ældre 
samtidige C. W. Eckersberg og Vilhelm Marstrand, der også 
er repræsenteret  på Faaborgegnens altertavler i henholdsvis 
Horne og Helligåndskirken i Faaborg, men han hører bestemt 
hjemme i deres midte. Jørgen Roed blev født i Ringsted i 1808 
og døde i 1888.  Blandt de mest berømte værker af Jørgen 
Roed kan nævnes maleriet ”Roskilde Domkirke” der i dag 
kan ses på kunstsamlingen ARoS i Aarhus og alterbilledet i 
Frederiksborg Slotskirke i Hillerød. Det blev malet til kirken 
1866; den var på det tidspunkt blevet genopført efter en brand 
i 1859.

Studiekredsen i præste-
gården handler i denne 
vinter om de mange jubi-
læer, vi kan fejre i 2014. 
Et af de mest markante 
er 150-året for krigen i 
1864. I begge vore kirker 
findes mindetavler for 
denne krig, her ses tavlen 
fra Vester Aaby kirke over 
underkorporal H. P. Buch 
og menig J. Rasmussen.



   Vester Aaby Aastrup

Søndag den   16. februar Septuagesima  10.15   9.00
Søndag den   23. februar Seksagesima 14.00 Ole Buhl Nielsen Ingen
Søndag den 2. marts Fastelavn 10.15   9.00
Søndag den     9. marts 1.s.i fasten   9.00 10.15
Onsdag den   12. marts  Ingen 17.00 Hverdagsgudstj.
Søndag den   16. marts 2.s.i fasten 10.15 Ingen
Søndag den   23. marts 3.s.i fasten Ingen 14.00 Ole Buhl Nielsen
Søndag den   30. marts Midfaste 10.15   9.00
Søndag den     6. april Mariæ Bebudelse   9.00 10.15
Søndag den   13. april Palmesøndag 10.15   9.00
Torsdag den  17. april Skærtorsdag 16.00 19.00
Fredag den  18. april Langfredag   9.00 lit.gudstj. 10.30 lit.gudstj.
Søndag den  20. april Påskedag 10.15   9.00 
Mandag den  21. april 2.påskedag   9.00 10.15
Søndag den  27. april 1.s.e.påske 10.00 konfirmation Ingen
Søndag den    4. maj 2.s.e.påske 10.15 19.00 se omtale
Søndag den  11. maj 3.s.e.påske 14.00 Ole Buhl Nielsen Ingen
Fredag den  16. maj Bededag 10.15 19.00
Søndag den  18. maj 4.s.e.påske   9.00 10.15
Søndag den  25. maj 5.s.e.påske 10.15   9.00
Torsdag den  29. maj Kristi Himmelfartsdag   9.00 10.15
Søndag den  1. juni 6.s.e.påske Ingen Ingen
Torsdag den  5. juni Grundlovsdag 17.00 Ingen
Søndag den  8. juni Pinsedag   9.00 10.15
Mandag den  9. juni 2.pinsedag 10.15   9.00
Husk indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp 9. marts

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 fra mandag den 17. 
til mandag den 24. februar og friweekend 22.-23. marts.
Embedet passes her af sognepræst Ole Buhl Nielsen, 
Brahetrolleborg tlf. 62 65 11 21  mail: obn@km.dk

Kirketider forår 2014

4. maj i Aastrup kirke
Når man gør noget for 3. gang er man ved at have skabt en tradition. Den vil vi gerne videreføre ved at holde 
gudstjeneste i Aastrup kirke søndag den 4. maj kl. 19.00. Efter gudstjenesten er der kaffe i sakristiet og ca. kl. 20.30 vil 
vi så høre Frihedsbudskabet.

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”.

12. februar – altergang
26. marts
16. april – altergang

14. maj
  4. juni - altergang

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: Tina Christiansen, tlf. 29 47 04 95. Mail: orgvesteraabyaastrup@gmail.com -  www.tina-christiansen.dk 
Kirkepersonalet har fridag mandag
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Indoor Cycling 
Indoor Cycling har nu kørt i godt et halvt år, 
og vi har i skrivende stund ca. 40 faste 
medlemmer, hvilket vi er rigtig godt tilfredse 
med. Dertil kommer alle de medlemmer som 
køber enkelttimer. 
 
Der er dog stadig plads til mange nye, så hvis 
du har fået blod på tanden, så tag fat i en 
instruktør og bliv tilmeldt en gratis 
prøvetime. 
 
Fra 1. januar 2014 har vi ændret grænsen for, 
hvornår et hold aflyses, så der skal nu være 
minimum 5 tilmeldte på holdene, for at 
timen gennemføres. Der sendes en SMS 2 
timer før holdstart, såfremt holdet aflyses. 
 
Vi forsøger løbende at passe holdtiderne til 
ud fra de ønsker, vi modtager. Hvis I har 
specielle ønsker til tiderne, så sig det til en af 
instruktørerne. 
 
Det er nu muligt at bestille cykeltøj fra 
Vangàrd med klublogo. Se billeder af de 
forskellige modeller på www.boegebjerg-if.dk 

I december prøvede vi for første gang at køre 
et 3-timers maraton. Dette blev en stor 
succes med fuldt hold. Hver instruktør kørte 
en halv time, så der var masser af variation, 
og tiden gik overraskende hurtigt.  
 

 
Herover ses holdet først på dagen, mens der stadig var 
masser af overskud!  
 
Vi gentager succesen inden længe, så kig 
efter opslag og tjek nyhedsbrev samt 
hjemmesiden. 
 

 

INDOOR CYCLING  
BØGEBJERG IF 

 

 Mandag 08.00 – 09.00  20.00 – 21.00  
 Tirsdag  18.30 – 19.30 
 Onsdag 07.30 – 08.30 20.15 – 21.15 
 Torsdag  18.00 – 19.00 
 Lørdag  08.30 – 09.30 

40 kr. pr. gang eller  
150 kr. om måneden – kør på alle de hold du har lyst til! 

 
Tilmelding og betaling via halbooking. 
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Bøgebjerg Lokalråd
CONTAINER GRØNT AFFALD
Som nogle nok har læst allerede, så har vi 
fået udvidet vores aftale med kommunen om  
containeren til grønt affald, så den står fast på 
pladsen i perioden fra den 15. marts til den 15. 
november og hele januar. 

Vi er så heldige at denne ordning har vi to 
år mere, så lad os i fællesskab overholde de 
regler der gælder på pladsen, så vi fortsat har 
en container i byen.

GENERALFORSAMLING
Bøgebjerg Lokalråd afholder generalforsamling 
i Abildhuset, Præstegårdsvej 12, Vester Aaby, 
onsdag den 26. marts 2014 med start kl. 19.00. 
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Alle er velkommen

HUSK Lokalrådsmøde den sidste onsdag i hver 
måned, dog ikke i juli og december.

JUBILÆUM
Sæt allerede nu et stort X i kalenderen lørdag 
den 14. juni 2014 for der har lokalrådet 
jubilæum og det fejre vi med et åbent hus 
arrangement. 
Nærmere info kommer senere.

SKAL DET VÆRE FESTLIGT?

For kr. 350,- kan flagalléen blive rejst på 
din festdag.

Mail til: flag@moritzen.dk eller ring til Niels 
Mortizen 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)

Flag Allé
Et smukt  og dejligt syn 
i vores lokalsamfund!

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

Svendborgvej 413, V. Aaby . 5600 Faaborg
Tlf. 62 61 64 82 . Biltlf. 40 57 24 82 

Vester Aaby Inst. Forretning
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GymnastikGymnastik
Gymnastiksæsonen 2013/14 er vores bedste 
sæson i mange år.  
Vi har i alt 86 gymnaster, som fordeler sig 
med 15 på herreholdet, 15 på aerobic og 
step, 19 på muskel- og pulstræning, 17 på 
Zumba Fitness og 20 på børneholdet.  
Specielt vores børnehold er vi rigtig glade for 
at have fået op at køre igen. 
 
Vi har valgt at slå børn i alle aldersgrupper 
sammen på ét stort hold. Efter den fælles 
opvarmning laver Tim og Tobias spring med 
de største børn, mens Jette og Dorthe lærer 
de mindste ”basisgymnastik”, så de om et par 
år er klar til at springe igennem  
 
Det har fungeret over al forventning, så vi 
håber selvfølgelig på at se endnu flere børn 
næste år! Alle holdene er begyndt at øve sig 
til den kommende gymnastikopvisning, så 
derfor vil instruktørerne endnu en gang bede 
forældrene om at sætte sig i cafeteriet, mens 
de træner.  
 
 
Herunder ses Line med hendes Power-piger – de 
træner ihærdigt hver torsdag i hallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvis du som forælder selv trænger til at røre 
dig, mens dit barn er til gymnastik, kan vi 
tilbyde et lukket forældrehold på vores 
Indoor Cycling cykler. Spørg instruktørerne på 
holdet for nærmere info.  
 
Alle gymnasterne glæder sig til at vise, hvad 
de har lavet i løbet af året til vores 
traditionelle gymnastikopvisning  
 

Søndag den 6. april 2014 kl. 14.00 
 
Vi håber naturligvis på at se rigtig mange 
denne dag. Entré 25 kr. (gymnaster har gratis 
adgang). Der vil være mulighed for at købe 
kaffe og kage. 
 
Den almindelige gymnastiksæson slutter i 
uge 14, men ligesom de sidste par år, vil der 
være forskellige muligheder for at blive 
strammet op inden bikinisæsonen med 
forskellige forårshold!  
 
Følg med på hjemmesiden, kig efter 
plakaterne og tilmeld dig evt. Bøgebjerg IF’s 
nyhedsbrev, så du får besked, så snart der er 
nyt.  
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Volley sæsonen er nået midtvejspunktet, og på 
trods af en markant nedgang i medlemstallet, 
grundet flytning og spiller flytning til nyoprettet 
Danmarks serie bold i Svendborg, er humøret 
højt hos de tilbageværende.

For nylig kom så vores længe ventede nye 
spillerdragter, og det gjorde bestemt ikke 
humøret mindre, som det ses på fotoet :)

Tak til sponsorerne og sponsor udvalget der har 
gjort det muligt.

Ellers forløber sæsonen planmæssigt vi spiller 
solidt i mix turneringens B række og for nylig 
tog herreholdet en flot 2 plads ved et stævne i 
Ringe, ikke så ringe endda :)

På billedet herover ses nogle af volley-spillerne i 
deres nye kamptøj.

Som noget nyt har vi fået lagt sportsgrenen 
soft tennis ind under os, velkommen til dem. De 
træner hver tirsdag efter volley, så kom ned og 
prøv, det er en sjov sport, hvor alle kan være 
med.

Og nu vi er ved det, så ser vi da også gerne 
nogle nye ansigter med mod på at spille en gang 
volley.

Der er træning: 
tirsdag kl. 17.30 - 19.00 og 
fredag kl. 18.00 -20.00.

Nyt fra Bøgebjerg Volley



Julen er hjerternes fest

Januar/februar er tiden for slankekure, 
nytårsfortsætter m.m. 

Marts og april er tiden for generalforsamlinger i 
diverse foreninger.

Således også i Hjertestarterforeningen, hvor vi 
påregner at holde generalforsamling i uge 17. 
Nærmere dato annonceres i dagspressen. 

Husk at forny medlemsskabet, hvis du allerede 
er medlem ved at indbetale kontingtet på:

100 kr for enlige 

150 kr pr. par 

til foreningens konto:

0828-0003330001

Er du ikke allerede medlem, tegner du nyt 
medlemskab ved at indbetale kontingent på 
samme konto.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til formanden 
Merete Hjorth Pedersen på tlf. 2273 4904.

Husk: 
Mind 

din nabo, 
ven og 
familie 

om at være med i fællesskabet.

Vi vil gerne have flere medlemmer, så vi kan 
afholde flere hjertestarterkurser og eventuelt få 
etableret en Hjertestarter på Nab strand.
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Hjertestarterforeningen

Hele familiens Frisør
Tlf. 62 61 54 54

MOGENS GREEN RASMUSSEN
TØMRERMESTER

TLF: 62631398  Mobil: 21485815

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

www.mogens-green.dk

Varmepumper · Ventilationsanlæg · Klima- & køleanlæg

Bjarne Christiansen
Eskemosegyden 63
5600 Faaborg 
Biltlf. 40 25 64 69
www.fvpc.dk
post@fvpc.dk
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NYT FRA LØB
Løbeklubben er officielt gået i vinterhi efter en 
sæson med god træning, deltagelse i flere løb 
og en hyggelig afslutning med æggekage og 
hvad dertil hører. 

Dog er der stadig medlemmer, der holder formen 
ved lige ved fortsat at løbe – og det er jo dejligt 
at se.

Vi starter op igen til foråret, så hold øje med 
opslag og hjemmesiden.

Vi glæder os til at se endnu flere medlemmer i 
den nye sæson.

Den Sydfynske Initiativpris.

Jeg vil gerne indstille Annette Biilmann 
Bøgebjerg IF til prisen. 

Annette har i mange år gjort en kæmpe indsats 
for Idrætsforeningen. Hun har tidligere været 
gymnastikinstruktør og været formand for 
vores årlige Bøgebjergfest, som er et kæmpe 
arrangement, der varer flere dage. 

Hun er i øjeblikket med sponsorudvalget i 
foreningen samt redaktør af foreningens blad, 
Bøgebladet. 

Bladet udkommer 4 gange om året og indeholder 
orientering fra alle institutioner og de forskellige 
foreninger i lokalområdet. 

Annette har på flotteste vis udviklet bladet 
igennem årene, så det nu fremstår som et 
flot, farverigt og varieret blad, som alle i 
lokalsamfundet er meget glade for. 

Indstillet af:
Hanne Borup

Fyns Amts Avis afholdt prisuddeling søndag den 
2. februar 2014 på Hotel Svendborg.

Fyns Amts Avis havde modtaget 40 indstillinger 
til prisen, 5 var nomineret.

Vinderen af Den 
Sydfynske Initiativpris 
2014 blev Skarø 
Festivalen, der 
modtog  den flotte 
broncefigur samt 
en check på kr. 
30.000.

På billedet ses, 
Annette Biilmann, 
der deltog i 
festlighederne på 
Hotel Svendborg.STARK Faaborg 

Nyborgvej 52 • 5600 Fåborg • Tlf. 6261 9393

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
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Sæsonen er i fuld gang for herrerne, som pt. er 
det eneste hold i håndboldafdelingen. Det lyder 
en kende tamt, men herrerne har virkeligt fået 
hul på bylden. 

Masser af folk til træning samt fuldt hold (12 
mand) til kamp har gjort, at efterårssæsonen i 
serie 3 blev afsluttet med stor succes. 1 nederlag 
og 9 sejre i 10 kampe betød, at herrerne sluttede 
på en flot 1. plads i rækken, hvilket igen betød 
direkte oprykning til serie 2 nu her efter jul. 

I skrivende stund har herrerne endnu ikke haft 
debut i serie 2, men vi glæder os meget til at 
prøve kræfter med en række højere. 

Det er rigtig rart med en fremgang på herresiden, 
og vi håber da også, at succesen vil lokke flere 
spillere til, således at vi måske til næste sæson 
igen kan stille med et 1. og 2. hold.

Som tidligere skrevet måtte vi lukke dameholdet 
inden det rigtigt var kommet i gang. Det var 
møg hamrende ærgerligt, da det jo for det første 
kom så pludseligt, ligesom vi gik fra 2 damehold 
til ingen. -  Men det er ikke slut! 

På billedet herover ses håndbold herrerne i deres nye 
”kampuniformer”.

Vi er i afdelingen blevet kontaktet af ”flere” af 
de gamle spillere, som gerne vil starte op igen 
næste år, hvis der er tilslutning til det. Så vi 
prøver selvfølgelig at få gang i det igen til næste 
sæson.

Slutteligt en STOR tak til den massive opbakning 
vi efterhånden oplever til vores hjemmekampe 
i Bøgebjerghallen. Det er virkelig fedt, og det 
gør, at drengene liiige giver sig det sidste som 
der skal til. 

VI SES I BØGEBJERGHALLEN
HÅNDBOLDAFDELINGEN BØGEBJERG IF

Nyt fra håndboldafdelingen

Svendborgvej 331, 5600 Faaborg
Telefon 62 61 59 09
Fax 62 61 59 39
Mobil 21 45 28 59



Julen er nu vel overstået med hyggelig 
juletræsfest i hallen. Trods det få antal 
børn var der god opbakning fra forældre og 
bedsteforældre. 
En stor tak til Dagli’ Brugsen som var sponsor 
med alt hvad der dertil hører af æbleskiver, 
kaffe, pebernødder og godteposer.
Ligeledes en stor tak til Stig som hjalp med det 
praktiske i hallen.
Tidligere dagplejer Jytte kom udklædt som 
Nissen med godteposer til børnene. Da hun viste 
hvem hun var, syntes børnene det var sjovt. Men 
da hun gik, sagde en enkelt: ”Går julemanden 
op på loftet igen?”

Sidste torsdag inden jul holdt vi heldagslegestue 
i børnehaven. Der blev lavet en julemand i 
bolledej som blev spist til formiddagsmad. Alle 
børn var meget interesseret og kunne ikke vente 
til han blev klar til at spise.

Dagplejen i Vester Aaby har kørt projekt med 
bevægelse, dette er nu afsluttet og vi kan kalde 

os for ”Bevægelses Dagplejere”
- bevægelse/motorik er forudsætning for 
  indlæring
- bevægelse/motorik fremmer de sociale 
  kompetencer
- bevægelse/motorik øger selvværdet.

Se mere på vesteraabydagpleje.weebly.com
Et projekt som har været spændende at arbejde 
med, og som vi glæder os til at kunne præsentere 
for nye familier i dagplejen.

Jette, Lene og Pernille

26

Dagplejen 
siden sidst
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Der er sket meget det seneste år og vi starter på 
mange måder fra bunden, når forårs sæsonen 
starter op.

Vi håber således at starte et nyt herre-senior 
hold op og vi leder stadig efter folk til holdet, så 
hvis du lyster så giv lyd. Der følger oplysninger 
til dette senere.

Vi mangler stadig en træner til vores dame-
senior hold!
Så hvis der sidder nogen derude med lyst til 
at afprøve træner-gerningen, så hører vi også 
meget gerne fra jer.

Der er en masse bonus ting ved at være træner 
i Bøgebjerg Idrætsforening.
Vi kan bl.a. tilbyde at sende dig/jer på 
trænerkursus, så man kan altså også bruge 
tjansen som et springbræt til at få en masse ny 
viden samt de trænerlicenser man måtte have 
lyst til.

Det er ikke kun på banen der kommer fornyelser 
til. Vi skifter således stort set alle pladser i 
fodboldudvalget.

Her følger listen over udvalget pr. 4. februar 
2014
Formand: Kasper Hougaard
Næstformand: Robert Reinhold
Kasserer: Camilla
Medlem: Rune Carlsen

Da vi håber at træningen med de helt små stadig 
kan fortsætte, kunne vi godt tænke os at se en 
eller flere forældre i udvalget også. Vi vil gerne 
have at alle grene er repræsenteret.

Hvis du har lyst til at spille, træne eller prøve 
kræfter med udvalget, så ring til Kasper på 20 
76 19 11 eller skriv en mail til kasperhougaard@
msn.dk. 

Vi håber virkelig at vi kan fortsætte med at 
have fodbold i Bøgebjerg Idrætsforening, men 
vi har brug for lidt nye kræfter efter en hård 
efterårssæson. 
I må også gerne lufte ovenstående for folk, der 
ikke modtaget Bøgebladet.

Vagner og Kim fortsætter fodboldtræningen for 
de 4-7 årige tirsdage fra kl. 16.30-17.30.
Sæsonen starter den 22. april 2014.

NYT fra FODBOLD

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

Dagli’Brugsen
Vester Aaby

Svendborgvej 419 · Tlf. 62 61 56 20

Dagli’Brugsen
Vester Aaby

Svendborgvej 419 · Tlf. 62 61 56 20

Vester Aaby Vandværk

www.vesteraaby-vand.dk
info@vesteraaby-vand.dk
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Lokalområdet af igår
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Billedet herover er af Aastrup Mølle fra 1910. 
Den mistede vingerne første gang i 1936. 
Hvis man ønsker at vide mere om møllen eller 
kan fortælle noget om den, kan man besøge

Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.30 holder 
Aastrup Folkemindesamling generalforsamling i 
Aastrup Forsamlingshus.

Efter generalforsamlingen vil der blive vist 
billeder fra Svelmø.

Billedet herunder er fra 1928.

Fra venstre Svendborgvej 405 med udhus, 
nr. 407, nr. 409 ”Hytten” og nr. 424 med udhus.

Aastrup Folkemindesamling 
Eskemosegyden 46, Aastrup

vi holder åbent kl. 14.00 - 17.00
den 1. fredag i hver måned, 

dog ikke i juni, juli og august.

Vester Aaby Folkemindesamling 
Præstegårdsvej 12, Vester Aaby
vi holder åbent kl. 10.00 - 12.00

den 1. lørdag i hver måned, 
dog ikke i juli og august.



Støt Bøgebjerg Idrætsforening

tank med  kort
Tankning med kontanter og dankort giver intet!!! Kun til OK.

Når du tanker med et OK Benzinkort kan du støtte Bøgebjerg IF. 

OK kort kan bestilles på foreningen hjemmeside www.boegebjerg-if.dk 
eller ved at kontakte Jan Bruun på mobil 22 29 07 27.

BØGEBJERG IDRÆTSFORENING
www.boegebjerg-if.dk

Hovedbestyrelsen:
Britt Christoffersen,formand, Faurshøjvej 12, Vester Aaby
62 61 50 90, blbc@email.dk
Morten H. Pedersen, næstformand, Odensevej 161 C, Faaborg
23 93 87 50, vol-formand@boegebjerg-if.dk
Kurt Laier Andersen, kasserer, Odensevej 62, st.th., Faaborg
62 61 45 40, kurt.andersen@stofanet.dk
Morten Mikkelsen, suppleant, Åbyvej 28, 5762  Vester Skerninge,
27 50 69 90, m_jaeger1@hotmail.com

Udvalgsmedlemmer:
Flemming Hougaard, badminton, Dyssevej 23, Vester Aaby
62 61 53 72, flemmingh2009@sol.dk
Kurt Jensen, badminton, ungdom, Pottemagervej 4, Vester Aaby
62 61 69 10, bad-ungdom@boegebjerg-if.dk
Kasper Hougaard, fodbold, 
20 76 19 11, kasperhougaard@msn.dk 
Jette Steensen, gymnastik, Svendborgvej 296, Aastrup
61 16 79 65, poststeensen@c.dk
Mikkel Steffensen, håndbold, Toftevej 29, Vester Aaby
62 61 32 22, mikkelsteffensen21@hotmail.com
Pernille Rasmussen, løb, Svendborgvej 396, Vester Aaby
26 27 19 78, ncpp@mail-telia.dk
Kurt Andersen, volley, Odensevej 62, st.th., Faaborg
62 61 45 40, kurt.andersen@stofanet.dk

Bøgebladet Udgives af Bøgebjerg Idrætsforening
Trykkeri EP Grafisk

Næste nummer af bladet udkommer medio maj 2014.
Indleveringsfrist for stof til redaktionen er 22. april 2014.

Sendes til Annette Biilmann, albiilmann@gmail.com

Kontakt
Annette Biilmann, ansvarshavende, Skadegårdsparken 11, Vester Aaby
20 12 46 67, albiilmann@gmail.com
Kim Hansen, annoncer, Svelmøparken 35, Vester Aaby
62 61 50 62, webmaster@boegebjerg-if.dk 

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



KALENDERSIDEN
FEBRUAR

18.02.2014 kl. 20.00
Badminton - Årsmøde

Bøgebjerghallen

20.02.2014 kl. 9.30-12.30
Blomsterbinding

Præstegårdsvej 12

26.02.2014 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12

26.02.2014 kl. 19.30
Generalforsamling

Aastrup Folkemindesamling

MARTS
01.03.2014 kl. 10-12
Folkemindesamlingen

Præstegårdsvej 12

02.03.2014 kl. 12.00
Håndbold Herrer Hjemmekamp

Bøgebjerghallen

03.03.2014 kl. 19.30
Spillegilde

Aastrup Forsamlingshus

07.03.2014 kl. 14-17
Folkemindesamling Aastrup

Eskemosegyden 46

09.03.2014 kl. 10-16
Volly - Herre og Dame Stævne

Bøgebjerghallen

10.03.2014 kl. 19.30
Generalforsamling

Aastrup Forsamlingshus

12.03.2014 kl. 17.00
Hverdagsgudstjeneste

Aastrup Kirke

14.03.2014 kl. 14-19
Pensionistforeningen 
Generalforsamling
Bøgebjerghallen

16.03.2014 kl. 12.00
Håndbold Herrer Hjemmekamp

Bøgebjerghallen

18.03.2014 kl. 19.00
Bøgebjerg IF - Generalforsamling

Bøgebjerghallen

21.03.2014 kl. 18.30
Fællesspisning

Aastrup Forsamlingshus

23.03.2014 kl. 12.00
Håndbold Herrer Hjemmekamp

Bøgebjerghallen

25.03.2014 kl. 14
Demonstration af el-scooter mm

Pensionistforeningen
Præstegårdsvej 12

25.03.2014 kl. 15-17
Lysbjergparkens Venner 10 års 

jubilæum - Lysbjergparken

26.03.2014 kl. 19.00
Lokalrådet - Generalforsamling

Præstegårdsvej 12

27.03.2014 kl. 19.30
Forårsmøde - Se Kirkebladet

Aastrup Forsamlingshus

APRIL
04.04.2014 kl. 14-17

Folkemindesamling Aastrup
Eskemosegyden 46

05.04.2014 kl. 10-12
Folkemindesamlingen

Præstegårdsvej 12

06.04.2014 kl. 14.00
Gymnastik - Opvisning

Bøgebjerghallen

06.04.2014 kl. 20.00
Håndbold Herrer Hjemmekamp

Bøgebjerghallen

07.04.2014 kl. 19.30
Spillegilde

Aastrup Forsamlingshus

??.04.2014 Se dagspressen
Generalforsamling

Hjertestarterforeningen

22.04.2014
DEADLINE 

BØGEBLADET

22.04.2014 kl. 16.30
Fodbold 4-7 årige

Sæsonstart

27.04.2014 kl. 10.00
Konfirmation

Vester Aaby Kirke

30.04.2014 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12

MAJ
02.05.2014 kl. 14-17

Folkemindesamling Aastrup
Eskemosegyden 46

02.05.2014 kl. 15.30-17.30
Event for 10-15 årige

Bøgebjergskolen

03.05.2014 kl. 10-12
Folkemindesamlingen

Præstegårdsvej 12

04.05.2014 kl. 19.00
Gudstjeneste + Frihedsbudskabet

Aastrup Kirke

05.05.2014 kl. 19.30
Spillegilde

Aastrup Forsamlingshus

08.05.2014 kl. 19.00
Forårskoncert

Vester Aaby Kirke

28.05.2014 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12

SÆT X I KALENDEREN

14.06.2014
Lokalrådet - Jubilæum

15.-16.08.2014
Bøgebjergfest

25.10.2014
Egnsfest

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

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

www.kragesoe.dk
www.vesteraabyogaastrupkirker.dk


