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Nyttige navne/tlf./links

Bøgebjerg Idrætsforening
Formand Rikke Bang Sørensen
61 34 23 78, rb_sorensen@hotmail.com

Bøgebjergskolen
Skoleleder Jørn Christensen
72 53 35 41, 
bogebjergskolen@faaborgmidtfyn.dk 

Bøgebjerghuset
Leder Gunild Hansen
72 53 04 58
gunha@faaborgmidtfyn.dk

Hjertestarterforeningen
Formand Merete Hjort Pedersen
22 73 49 04 - Hvaap@live.dk

Kirkelige adresser:
Sognepræst Torkil Jensen
Præstegårdsvej 11, Vester Aaby
62 61 64 20, toje@km.dk
Formand for menighedsrådet: 
Niels Erik Thing
Vester Aaby sogn:
Graver: Lene Caspersen
Kirkeværge: Bent Møller
Aastrup sogn:
Graver: Lone Pedersen
Kirkeværge: Jens Haastrup

Krage Sø Spejdergruppe
Formand Ingrid Thyssen
Skovgårdsvej 11, Vester Aaby
62 61 60 48, ingridthyssen64@gmail.com

Lokalrådet
Formand Connie Hede, 
Dyssevej 1, Vester Aaby
22 41 59 28, hedeconnie@gmail.com

Læge Ines Milling
Svendborgvej 422, Vester Aaby
62 24 10 19 - www.lægemilling.dk

Pensionistforeningen
Formand Ole Simonsen
61 16 27 67

Vester Aaby sogns Folkemindesamling
Arkivleder Gerda Nielsen
Munkeparken 8, Vester Aaby
62 61 52 29, vaarkiv@gmail.com

Aastrup Folkemindesamlingen
Formand Ruth Balksbjerg Madsen
Østergyden 16, Aastrup
62 52 21 35, aastruparkiv@gmail.com
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Den ekstraordinære generalforsamling den 13. 
december 2016 er vel overstået. Jeg blev valgt 
som Bøgebjerg IF´s nye formand. Tak for det! 
Resten af bestyrelsen er velkendte ansigter som 
alle fortsætter fra den tidligere bestyrelse. 
De er at se på hjemmesiden 

www.boegebjerg-if.dk. 

En kort beskrivelse af mig:
Mit navn er Rikke Sørensen. 
Jeg er født og opvokset i Aastrup og sidenhen 
flyttet til Vester Åby.
Jeg er gift med Michal og sammen har vi 3 
drenge. 
Jeg har altid været aktiv i Idrætsforeningen. 
Som barn gik jeg til gymnastik på Aastrup skole, 
spillede udendørs håndbold på sportspladsen i 
Aastrup. 
Senere stod den på indendørs håndbold, lidt 
badminton samt fodbold. 
Nu som voksen dyrker jeg stadigvæk mest 
håndbold, men har også gået til spinning, løbet i 
løbeklubben og dyrket styrketræning. 
Som I kan se, er jeg opvokset med idrætslivet. 
Men bestyrelsesarbejdet ligger heller ikke fjernt 
for mig. 
Jeg er vokset op i et hjem, hvor mine forældre 
har været med i håndboldbestyrelsen i Aastrup 
SG&I i rigtig mange år. 
Jeg har måttet lægge øre til mange diskussioner 
over aftensmaden og bestyrelsesmøderne om 
aftenen. 
Så jeg har altid haft en fornemmelse af, hvad 
bestyrelsesarbejdet indeholder.
I dag som voksen forstår jeg, hvorfor 
mine forældre har lagt så mange kræfter i 
bestyrelsesarbejdet. Det er enormt spændende. 
Så nu glæder jeg mig bare til at komme rigtig i 
gang. 

Vi har i bestyrelsen trukket arbejdshandskerne 
på. 
Vores første rigtige møde som ny bestyrelse 
har fundet sted den 18. januar 2017. Et rigtig 
godt møde med mange nye input, ideer og gode 
diskussioner for at fremme idrætten i klubben. 
Vi har talt meget kort om afvikling - men i 
særdeleshed udvikling! 
Hvordan kan vi fremme idrætten i en tæt pakket 
hverdag, forbedre vilkårene for medlemmerne 
samt udbyde det, medlemmerne efterspørger. 
Det er svært og det tager tid, men jeg er slet 
ikke i tvivl om, at vi i fællesskab nok skal lykkes 
med det. 

Jeg er som formand først indtrådt i bestyrelsen 
midt i den igangværende sæson. 

Dog kan jeg alligevel se, at der er god opbakning 
til idrætsgrenene, da jeg har min næsten daglige 
gang i hallen.
Hvis jeg ikke er i hallen, så går jeg forbi den 
flere gange dagligt.

Det glæder mig når jeg:
- om morgenen kan se alle de biler der holder 
ved hallen. Det betyder, at der er idrætsudøvere. 
der sidder på en cykel eller det store hold af 
seniorer som sveder i hallen. Måske er de ved at 
være færdige og nyder deres kaffe og samvær 
i kantinen.
- om eftermiddagen igen går forbi og ser alle de 
børn, der er på vej i hallen for at dyrke sport. 
De har smil på læben og glæder sig til at skulle 
lære noget nyt. 
- kan se at forældrene bakker op om deres 
børns idrætsgrene. De er stærkt repræsenteret, 
når ungerne skal til kamp. De hepper og roser 
alle børnene og trænere, når de præsterer, 
hvad de kan. Ikke kun deres egne børn, men 
hele årgangen/holdet. Men ikke mindst også 
når børnene bakker op om forældrene, når de 
dyrker sport. 
- om eftermiddagen/aftenen igen kan se at 
parkeringspladsen ved hallen er fyldt med biler. 
Så ved man, at der igen bliver gået til den i 
forskellige sportsgrene - måske i hallens lokaler 
eller som udendørs aktiviteter.
- bliver kontaktet af medlemmer, der har en god 
ide. Hvordan de har lyst til at være med til at 
udvikle idrætten i klubben - nye sportsgrene, 
udvikle eksisterende sportsgrene eller vil have 
eliten til klubben.

Det giver bestyrelsen en tro på, at vi SAMMEN 
kan udvikle idrætten og klubben i fremtiden.

Rikke Bang Sørensen

Foreningens nye formand Rikke Bang Sørensen.
Foto: Jørgen Gundertofte, Vester Aaby

Bøgebjerg Idrætsforening
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Sæsonen 2017 er gået i gang !!

Vi startede den 21. januar, og træner nu hver 
tirsdag og torsdag fra kl. 18.30 - 20.15.
Alle over 16 år er velkomne til at komme og 
spille med!! (de 3 første træninger er helt 
uforpligtende og gratis).

Vi rykkede jo op i serie 3 sidste år, og der skal vi 
som minimum blive, men det bliver svært, da de 
puljer vi kan havne i, ser uhyggelig stærke ud... 
Vi vil dog bevise at vi hører til, og skal nok knokle 
benhårdt her i opstarten på at blive fit, så ALLE 
mand står knivskarpt og i deres livs form til 
første turneringskamp (første weekend i april).

I opstarten er der planlagt 6 træningskampe 
mod modstandere fra serie 2 og serie 3, så vi 
skal nok blive testet grundigt af.

Vi håber og drømmer selvfølgelig om, at alle I 
FANTASTISKE tilskuere endnu engang vil bakke 
holdet op, så vi også kan have serie 3’s bedste 
hjemmebane. Gutterne præsterer ALTID lige 
10-15 % mere, når de kan mærke opbakningen 
fra  sidelinien...

Til jer der endnu ikke følger os på facebook ( pt. 
over 200 følger med) kan det gøres via :
www.facebook.com/boegebjergif, som bliver 
opdateret meget ofte med seneste nyt i 
fodboldafdelingen med billeder, kampreferater 
mm.

Kontakt til træner:
cheftræner : Tony Hostrup Søgaard tlf. 20 78 19 
72 eller email. tony-tiger@mail.com
assistent :  Lukas Lyngsøe Jensen tlf. 22 46 37 
05 eller email. lukas-lyngsøe@hotmail.com

Ungdom U13 starter op igen d. 21 marts!!!
Trænes af Casper Greve 
For spørgsmål kan han kontaktes på 42 20 07 
72.

EFTERLYSNING!
Vi har brug for et par frivillige, som har lyst til 
at gå ind i bestyrelsesarbejdet og som gerne vil 
støtte op om vores fodboldafdeling.

Vi holder max 4 bestyrelsesmøder om året.

Husk, at du kan deltage blot du har interessen. 
Det er lige meget om du er fodboldspiller, 
dommer, træner, forældre, bedsteforældre eller 
bare brænder for, at foreningen har en god 
fodboldafdeling.

Hvis du har interessen, kontakt da Camilla 
Christensen på tlf. 51 21 85 05

Vi glæder os til 
vi ses på stadion
Trænerteamet 

Nyt fra fodbold

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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Badminton
Sæsonen er nu godt i gang for alle 
badmintonspillere - unge som gamle.

Vi har i denne sæson tilmeldt hold i U17/19, 
Senior, Veteran 40+ og Veteran 60+.

Resultaterne for U17/19 A og C-rækken tyder 
på en placering lige i midten af puljen. 
Seniorholdet ligger på nuværende tidspunkt 
som nummer 1, og Veteran 40+ og Veteran 
60+ ligger i midten af deres række.

Følg med på Infoskærmen i hallen, som 
løbende opdateres med, hvornår der er 
hjemmekampe i hallen.

På nuværende tidspunkt er der stadig plads til 
flere ungdomsspillere. 
KOM og prøv badminton mandag og onsdag. 

For træningstider se Bøgebjerg IF hjemmeside.

Der er stadig en ledig bane for motionsspillere 
om mandagen klokken 18.30, og en ledig 
bane om onsdagen klokken 19.00. 

Kontakt badmintonudvalget, hvis du gerne vil 
spille motionsbadminton.

HUSK: 
Badmintonafdelingen har egen opstrengnings-
maskine. 
Kontakt Charlotte på tlf. 23354547, hvis din 
ketcher trænger til at blive frisket op.

På badmintonafdelingens vegne
Freddy Kjær Jensen

Bordtennis
Vi er kommet godt i gang.

Lige nu er vi 5 spillere og der er plads til flere.

Så kom og spil med
Torsdag aften kl. 17.30-19.00

Kontingent forårssæson kr. 250,-.

Ønskes mere info så kontakt
Ivan Hougaard

Mobil 22 95 63 39

Volley
Ganske kort om volley!

Jeg kan nu glad fortælle, at vi hygger os hver 
tirsdag aften med at spille volley. Vi er blevet 
lidt flere til træning igen, efter vi nu kun 
træner en gang om ugen. 

Her i det nye år har vi været oppe på godt to 
hold hver gang.

Mvh
Jan Villebro



Årets Bierfest med Danmarks 
bedste danseorkester 

TOP SEVEN
med musik 7 timer non stop, er i fuld 
gang med billetsalget. 

Har du ikke købt din bierfest- billet 
endnu, så er det nu, du skal gøre det 
- der er rift om billetterne!
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Bierfest den 13. april 2017
kl 13 til 20

Prisen er kun 364 kr. for mad, musik og underholdning for alle pengene. 

Se billeder fra tidligere fester på
http://topseven2015.yoyoduo.dk/#!album-359

FESTEN DER BARE IKKE KAN GENFORTÆLLES!

For billetter kontakt Britt på 24 20 53 94.

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

- 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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Pas på dig selv. Løb for livet
Så starter vi med at løbe igen!

Mandag den 06/03 kl.17.00 mødes vi ved hallen
Hver mandag starter vi kl. 17.00 fra Bøgebjerghallen med let fælles opvarmning med træner.

OBS! Starttidspunktet kan blive justeret efter årstiden og evt. medlemsønsker. 

Derefter deltager man på det hold som passer til ens niveau nu.

Mange mødes også samme tid om onsdagen, men denne dag er uden træner. 
Begynderholdet har træner både mandag og onsdag

Der kan løbes på følgende hold:
Hold 1: Begynder: Fra 0 til 5 km / 30 min. over 12 uger med fortsættelse i efteråret.

Hold 2: Vedligehold af 5 km / 30 min.
Hold 3: Vedligehold af 10 km samt 10+

Hvis der er stemning for det, vil vi også gerne starte et gå-hold op.

Alle nye medlemmer vil få udleveret en Bøgebjerg IF løbetrøje med logo og sponsortryk.

Medlemmerne kan deltage i udvalgte løb og arrangementer, hvor klubben bidrager økonomisk med 50% 
af startgebyret

Læs mere om kontingent m.m. på www.boegebjerg-if.dk under løb - eller kontakt Per Lautrup på tlf. 
42295041 efter Kl. 15
                     

Vi er nu en del medlemmer – men vil gerne være flere. 
Vi håber, at vi i denne sæson kan byde mange nye ansigter velkommen. 

 

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 

Fyns Have-Skov-Park 
Maskiner 

Tel.      51 21 29 30 

Byvej 19,  5600 Faaborg 
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Vi er i håndboldafdelingen efterhånden blevet 
rigtig mange. Vi er 17 damer som spiller serie 
3 og 4, og ca. 16 herrespillere, hvor kun 12-14 
træner fast. Herrerne spiller i denne sæson serie 
2 og 4. 

I skrivende stund er der kun spillet få kampe, og 
med flere sejre til dameholdene ser det ud til, at 
de er kommet godt fra start. 
Herreholdene har spillet lidt mere svingende. 
Serie 2 holdet har haft lidt start problemer, men 
har også mødt nogle virkelig stærke hold. Serie 
4 holdet skal nok komme efter det, de skal nok 
bare lige i gang oven på juleferien. 
Du kan altid læse på infoskærmen i hallen 
om der er hjemmekampe i weekenden, og vi 
forsøger også at skrive det på facebook-siden 
”Vester Åby”, så hold selv øje! 

Det er meget sjovere at spille hjemmekampe 
med mange tilskuere på lægterne. Det er ikke 
uhørt efterhånden, at hele den ene langside er 
fyldt op. Så det er en sand fornøjelse!

Det er stadig Stig, der træner alle 4 seniorhold 
med stor hjælp fra Birgitte, som styrer 
indkaldelser til kamp m.m. Uden jeres hjælp 
havde det set sort ud for seniorhåndbolden i 
Bøgebjerg, så en stor tak til jer! 

Gitte Holme hjælper til med damernes 2. hold 
og Thomas Johnsen træder nogle gange til og 
hjælper lidt til med herrerne, mest når Stig selv 
er på banen. 
Også stor tak til jer!

Børnehåndbolden er ved at bide sig godt fast.  
Vi er på U6-8 og på U10 kommet op på ca. 16-
18 børn, som kæmper med at lære alle reglerne 
i håndbold. Der bliver trænet hopskud og finter 
tirsdag og torsdag eftermiddag. Andreas, Mikkel 
og Rikke forsøger at styre løjerne. Ungerne giver 
den virkelig gas, og trænerne kan se at de kan 
mere og mere. 

U10 børnene var før jul ude at spille nogle 
kampe, dog med blandede resultater. 
Men de hygger sig, når de er afsted og det er 
det vigtigste. 
Det er dejligt at se, at forældre træder til og 
hjælper med kørsel og trænerassistance hvis 
trænerne er forhindret. 
Der er stadig plads til endnu flere børn, så kom 
endelig i hallen og prøv kræfter med sporten. 

Kontakt Rikke Sørensen hvis der måtte være 
nogle spørgsmål.

Mette Gerber Jensen

Håndbold

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

Du behøver måske ikke have ondt. 
Zoneterapi og massage kan være netop det,   
der løser op for dine smerter.
 Vær god ved dig selv!

Av mit hoved! Zoneterapi & Massage
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FASTELAVN i Bøgebjerg IF

Kom og vær med til at slå katten af tønden
Søndag d. 26/2-2017 kl. 10-12.

i Bøgebjerg hallen.
Vi får igen i år besøg fra det ydre rum….

Voksen incl. kaffe/Te 25 kr      -    Børn incl. slikpose 20 kr

Der er tønder i 3 kategorier:
Voksen    /    Unge 0.-7. klasse    /    Børn 0 år - Børnehave

Kom gerne udklædt alle mand.
Der er præmie for bedste udklædte i hver kategori.

Slikposer til alle børn til og med 7. klasse.
Billetter købes v. Stig i hallen el. via Bøgebjerg IF´s hjemmeside inden d. 17/2-17

Husk at købe billet i god tid….

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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Bøgebjerghallens Bestyrelse
Indkalder til 

Generalforsamling
Tirsdag den 21. marts 2017 kl. 19:30

i Bøgebjerghallens mødelokale.

Dagsorden ifølge vedtægter.
1. Valg af dirigent og referent.
2.    Formandens beretning fremlægges til godkendelse.
3.    Godkendelse af det reviderede regnskab.
4.    Det udarbejdede budget fremlægges til orientering.
5.    Indkomne forslag.
6.    Valg af bestyrelsesmedlem(mer) og suppleant i.h.t. § 3.

•	 På valg er Ib Pedersen og Michael Jørgensen 
7.    Valg af revisorer og revisorsuppleant i.h.t. § 4.
8.    Oplysninger om idrætsforeningens og skolens udpegede bestyrelsesmedlemmer.
9.    Eventuelt.

Indkomne forslag, som ønskes behandlet, skal sendes til formanden på mail senest 07. 
marts 2017

Formand: Michal Bang Sørensen, michal@bangsoerensen.com 

Første torsdag i måneden kl. 17.30 – 19.00

2. marts 2017 
Skinke med flødekartofler og salatbar

6. april 2017
Koteletter med ris og salatbar

4. maj 2017 
Kylling i karry med ris og salatbar

Vær opmærksom på, at der er plads til max. 
50-75 deltagere.

Prisen er overkommelig:
Pris pr. voksen kr. 50,00
Pris pr. barn (under 12 år) kr. 25,00 

Billetbestilling: 
Bestilling af madbilletter som print-selv 
og med straks-betaling via Bøgebjerg IF’s 
hjemmeside  (gebyr pålægges) eller køb dem 
i Bøgebjerghallen cafeteria. 

Arrangører:
Kaffeklubben Singing Sisters 

i samarbejde med
Bøgebjerghallens Cafeteria

Fællesspisning i
 Bøgebjerghallens cafeteria
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Denne vinter svedes der stadig på cyklerne i 
hallen! 
Jette Steensen, Bente Kjær Jensen og vores 
flittige vikar Jens Erik Laulund Skotte svinger 
pisken over de svedige mennesker, som ganske 
frivilligt sætter sig i sadlen til en svedig time. 
Stort set alle kan cykle med. 
Der er plads til nye -  både unge og gamle! 
Skulle du have et halvdårligt knæ, ondt i ryggen 
eller andre småskavanker, så kan du sagtens 
cykle alligevel. Din instruktør skal nok hjælpe 
dig med at tilpasse træningen til netop dig. 
Willy, som er vores alderspræsident med 79 år, 
cykler jo trofast 3 gange om ugen. Han sidder 
i sadlen hele tiden, uden at rejse sig op, da de 
”gamle” knæ ikke rigtigt kan holde til det. 
Så når Willy kan, så kan du med garanti også

Vi er i gymnastikudvalget meget glade for, at 
vi har fået lokket PowerLine (Line Rasmussen) 
tilbage. 
Hun startede op med muskeltræning i hallen 
torsdag den 5. januar. 
Og her de første par gange har ca. 20 damer i 
alderen 25 – 65 år svedt sammen i den bagerste 
del af hallen. 
Hallen er nemlig delt op til denne time, så der i 
den første del af hallen spilles bordtennis. 
4-6 mænd mødes om den lille runde bold og det 
lille bord hver torsdag. 
Bag forhænget gemmer damerne sig så. 
Det fungerer rigtig fint, at de kan ”deles” om 
hallen. 
Bordtennisspillerne får så bare lidt god musik at 
spille bordtennis til, men det fungerer fint. 

Line Rasmussen er rigtig glad for at være tilbage 
i Bøgebjerghallen, og hun er glad for den store 
opbakning, der har været omkring hendes hold. 
Flere af hendes ”faste” damer er tilbage i hallen, 

hvor de sveder sammen til cirkeltræning, 
coretræning og arbejder sammen om at opnå 
en bedre kondition. 
Kinderne er i hvert fald varme, når de forlader 
hallen. Farven i kinderne kommer jo både af den 
hårde træning men også af at grine og smile… 
Man bliver jo helt glad i låget af den gode 
motion 
Flere af udøverne siger i hvert fald at deres 
kroppe lige skal vænne sig til den hårde træning, 
men at de ikke kan undvære det. 
Det er virkelig super motion og der er stadig 
plads til flere på halgulvet torsdag aften kl. 
18.00-19.00.
 
Børnegymnastikken er i år for de 3-6 årige. 
Vi tumler rundt i skolens gymnastiksal hver 
onsdag eftermiddag fra. Kl. 16.00-17.00. 
Vi er 8 børn og næsten ligeså mange voksne, 
som hygger os med at løbe stærkt til høj musik, 
slå kolbøtter, danse, gå balance, hoppe, svinge 
og meget mere. 
Et sikkert hit er sangen om det lille tog, hvor 
børnene bliver trukket rundt på tæpper af deres 
mor eller far. 
Vi leger også altid med faldskærm, hvor små 
plastikbolde flyver i luften til børnenes store 
begejstring. 
Vi slutter altid af med en nusse-sang, inden vi 
spiser en lille snack før vi skal hjem.  

Gymnastik og Indoor Cycling
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BØGEBJERGMESSE
5. marts 2017

Vi er rigtig glade for at vi igen i år kan afholde Bøgebjergmesse, forberedelserne er nu godt 
i gang og der er virkelig lagt op til en hyggelig dag for hele familien med

	Smagsprøver
	Oplevelser

	Noget for øjnene og ørerne
	Aktiviteter

Musikskolebandet ”Seven Caps” kommer og spiller.

Vil du opleve en anderledes søndag, så kom til Bøgebjergmesse
Søndag den 5. marts 2017 kl. 10 – 17 i Bøgebjerghallen

Entre 25,- kr. for alle over 15 år.

Erhvervsdrivende  Behandlere  Kunstnere  Foreninger
har indtil den 1. marts 2017 mulighed for at tilmelde sig
Tilmelding skal ske til Jette Stensen, poststeensen@gmail.com

Hallens cafeteria har åbent hele dagen



Vi havde ansøgt Faaborgegnens Borgerbudget 
2016 om 50.000 kr., og vi fik dem. 

Midlerne fik Sanne og Bente overrakt ved en 
offentlig sammenkomst på Det gamle Bibliotek i 
Faaborg først i december 2016.

Vi har en sidste ansøgning ude lige nu, som vi 
afventer svar på. Vi har tillige kontakt til tidligere 
fonde, som måske kommer med nye puljer til 
foråret.

Så vi er rigtig godt på vej…

Men for at det hele skal kunne lykkes, mangler 
vi stadigvæk svar fra flere lokale virksomheder, 
som har tilkendegivet, at de ønsker at støtte 
projektet. 
Så det er nu, hvis firmaerne vil støtte et projekt, 
der tilgodeser hele lokalbefolkningen og have 
deres reklame ved multi- og skaterbanen. 

Det er ikke for sent endnu. 
Kontakt enten Bente på tlf.61431025 eller Rikke 
på tlf./mail 61342378 / rb_soerensen@hotmail.
com

Vores forventning er, at vi kan begynde arbejdet 
med banerne til foråret/sommeren 2017.

MVH 
Sanne, Bente og Rikke 

Herunder oversigtstegning udarbejdet af:

13

Nyt fra Multibanen
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Lidt nyt fra dagplejen

Vi har holdt vores julefest i hallen, hvor mange 
forældre og bedsteforældre mødte op. Vi 
dansede omkring juletræet, og sørme om ikke 
nissen kom forbi med godteposer, som vores 
Daglig Brugs havde sponsoreret.
Efter dansen og besøg af nissen fik vi kaffe, te 
og æbleskiver, som Daglig Brugsen også havde 
sponsoreret til os. 
Tak til Brugsen for det!
 
Vi vil også sige tak til Stig i Hallen, som hjalp til 
med at sætte borde og stole op. Han sørgede for 
at lave kaffe, te og varme æbleskiver til os, og 
opvasken klarede han også.
Tak for hjælpen Stig!

Efterhånden som børn og voksne havde hygget 
sig ved bordene, var der leg på motorikbanen, 
som vi havde sat op i hallen. Børnene er godt 
kendte med den, da vi altid har den fremme, når 
vi holder legestue i hallen hver anden tirsdag i 
hele vinterhalvåret.

Organisten i Vester Aaby kirke har spurgt os 
dagplejere, om vi vil være med til at mødes i 
kirken, hvor vi synger med børnene. 

Det har vi selvfølgelig takket ja til, og vi glæder 
os til at komme i kirken med vores børn.

Lokalrådet i Vester Aaby har søgt Faaborg 
Midtfyn kommune om penge til forskellige 
ting i Vester Aaby og omegn, og de har blandt 
andet fået 20.000 kr, som skal bruges til nye 
legeredskaber på legepladsen ved Abildhuset. 

Det er vi dagplejere dem meget taknemmelige 
for, og vi har lovet, at vi sikkert har nogle 
friske fædre i dagplejen, som gerne giver en 
hjælpende hånd med, når de nye legeredskaber 
skal etableres på legepladsen.

Vi har alle 5 dagplejere hver 4 børn i dagpleje. 
Det er dejligt, at der er kommet mange nye små 
borgere til byen. Vi nyder vores arbejde med 
børnene, og vi håber på at vi får lidt sne, så vi 
kan få gang i kælkene.

Hilsen
Pernille, Lene, Helle, Helle og Jette

Dagplejen siden sidst
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Det har været dejligt at se, hvordan vores 
FamilieSpejd spreder sig i bevidstheden hos 
flere og flere. 
Vi har en lille flok børn i alderen 3-6 år, som 
sammen med deres forældre trofast møder op. 

Vi fortsætter ufortrødent med vores aktiviteter. 
Vi mødes hver tredje lørdag fra kl. 10 til 12.

Hold øje med Vester Aabys og Krage Søs 
Facebooksider samt gruppens hjemmeside 

http://kragesoe.spejder.dk/

Sidst vi skrev i Bøgebladet, skulle vi lave hule 
og bage kage i appelsinskaller. 
Kagerne blev rigtig gode, banankage med 
orangesmag. 
Behøver vi at skrive, at den varme kakao med 
flødeskum også var et hit, og selvfølgelig blev 
det indtaget i hulen. 

Vi har også været i skoven, hvor der var 
kravlenisser på spil, en rotte, julemandens 
vaniljekranse, grankogler samt æbleskiver. 

Næste møde kommer til at handle om fuglene, 
og hvad de gør om vinteren? 
Fryser de? 
Hvad spiser de? 
Kan vi hjælpe dem?

Vi har plads til flere, så har du lyst, så mød blot 
op, så tager vi imod jer 

På vegne af Krage Sø
Lotte Mølbak
Gruppeleder

Banankage i bagt appelsinskal

Mødeplan for vinter og foråret 2017 

Møderne afholdes lørdage ca. hver tredje uge 
fra kl. 10-12, og programmet for foråret ser 
således ud:

Dato/Indhold/Sted

18. februar
Sanser eller sne!

Hytten

11. marts
TUR !

1. april
Påskeæg
Hytten

22. april
Træ og trolde

Hytten

20. maj
Krible krable

Vandhul/stranden

10. juni
Sejllads
Havnen

Vi bytter måske rundt på programmets emner, 
hvis det passer bedre i planen. 

Vi skal så vidt muligt være udenfor, så sørg for 
at påklædningen passer til vejret. 

Vi er Lotte og Ingrid og kan kontaktes på hhv. 
tlf: 2278 0722, lotte.moelbak@gmail.dk og 

tlf: 2285 6564, ingridthyssen64@gmail.com. 

Vi glæder os til at se jer. 

Med spejderhilsen
Ingrid og Lotte
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Aastrup Folkemindesamling

B768
Billedet er fra 1920`erne. 
Det viser sognets beboere samlet til en udflugt, 
hvor de mødes ved Præstens hus. Det lå ved 
siden af kirken, hvor Bystævnet nu ligger. 
Det var der, præsten stillede hestene, når han 
kom kørende fra præstegården. Der var også 
et rum, hvor han kunne klæde om, inden han 
gik til kirken. Lågen til kirkegården ses til højre 
i billedet. Der var også et rum til graverens 
værktøj. 
Det blev bygget i 1913 til erstatning for den 
gamle skolebygning ved kirken, der blev revet 
ned samme år. Det lå der til 1957, hvor det var 
blevet overflødigt og blev revet ned. Der blev 
bygget et nyt redskabsrum til graveren vest for 
kirketårnet. 
På pladsen, hvor huset havde ligget, blev der nu 
lavet et bystævne, der blev indviet i efteråret 
1957. 
Mere om det i næste nummer.
 
Den 23. februar kl. 19.30 holder vi 
vores årlige generalforsamling i Aastrup 
Forsamlingshus. 
Vi ser altid frem til dette arrangement, hvor vi 
håber på, at foreningens medlemmer møder 
talrigt op for at høre om vores arbejde og 
aktiviteter i det forgangne år. 
Det styrker os med ”baglandets” trofaste 
opbakning og inspiration.

Ved denne generalforsamling viser vi 
filmen, som blev optaget sidste Kr. Himmelfart.
Vores tur gik som bekendt ad Eskemosegyden, 
begyndende ved Aastrup skole for at slutte ved 
Eskemosegaard. 
Kom og genopfrisk dagen, eller var du forhindret 
i at deltage denne dag, så kom og oplev den, 
som den blev filmet. 

Hjemmeside: aastruparkiv.dk
Mail: aastruparkiv@gmail.com

Næste åbningsdag:
Fredag den 3. marts 2017 kl. 14-17
Præstegårdsvej 12, Vester Aaby

På Folkemindesamlingens vegne
Jens Haastrup

Varmepumper · Ventilationsanlæg · Klima- & køleanlæg

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



KIRKEBLAD
FORÅR 2017

- Læs mere inde i bladet

Friluftsgudstjeneste

Salme-maraton

VESTER AABY KIRKE

AASTRUP KIRKE

Kirkelivet står i dette år i reformationsjubilæets tegn. Inde i bladet 
kan man læse mere om, hvilke begivenheder, der finder sted i vore 
sogne, og her på forsiden kan for eksempel se nogle af de postkort 
med Luthercitater, der kan findes i begge kirker.  Vel mødt til de 
mange begivenheder i løbet af året.

Så blev det 2017



Aastrup Forsamlingshus 19. april kl. 
19.30
Foredrag ved provst Trille Brink 
Westergaard, Lindelse:

Styrker Folkekirkens rammer vores 
forhold til Gud - vores tro - eller stiller 
den hindringer i vejen?
Vi fejrer i år 500 året for at reformatoren 
Martin Luther begyndte den reformation, 
der skulle fjerne alt det, som var blevet 
byltet oven på det enkle og ligefremme forhold mellem Gud 
og mennesker.
Provsten over Langeland-Ærø provsti vil denne aften forsøge 
at besvare spørgsmålet: Har vi igen byltet så meget oven på 
Bibelens klare tale, at det står i vejen. Trænger vi til en grundig 
oprydning og tilpasning til livet i det 3. årtusind.
Trænger vi til en ny reformation?

Forårsmøde

Stor tak til Ulla Hvidtfeldt Stor tak til Lone Pedersen

Nye stillinger

Blomster på kirkegården

Et gammelt ord siger, at sygdom er hver mands herre. Det 
måtte vores kirkesanger Ulla Hvidtfeldt desværre også sande 
i foråret 2016. Efter en lang sygemelding måtte hendes 
ansættelse ved Vester Aaby og Aastrup Kirker efterfølgende 
bringes til ophør. Der er derfor grund til i dette kirkeblad at 
rette en meget stor tak til Ulla for den indsats hun har ydet i 
vore kirker gennem 17 år. Ulla Hvidtfeldts pligtfølelse over for 
kirken og dens gerning overgås næsten kun af hendes meget 
store kendskab til den danske salmeskat. Det har været af 
meget stor betydning for Ulla at kunne sætte sig ind i tankerne 
bag gudstjenester og kirkelige handlinger, og mange gange 
har hun også ydet en præstation ved solosang og andre former 
for medvirken. Endelig har Ulla Hvidtfeldts lokalkendskab 
betydet, at deltagere ved gudstjenester og kirkelige handlinger 
har følt sig kendt og velkomne.
Vi ønsker Ulla Hvidtfeldt alt godt for fremtiden, og ved, at du 
gerne fortsat vil være en del af menigheden i Vester Aaby og 
Aastrup.

Efter 3 år på posten har graver Lone Pedersen, Aastrup, valgt 
at søge nye udfordringer. Der skal derfor også lyde en stor tak 
til Lone, for hendes indsats i kirkerne i den tid, hun har været 
her. Kirke og kirkegård i Aastrup har været passet punktligt og 
med glæde, og Lone har ikke været bleg for at give tingene en 
kommentar med på vejen. Samtidig er Lone også i besiddelse 
af en livserfaring, der har kommet hende og andre til gode, i 
glade såvel som svære stunder ved kirkelige handlinger.
Vi ønsker Lone Pedersen alt godt for fremtiden.

Menighedsrådet er nu gået i gang med at ansætte afløsere til 
de ledige stillinger. Dette har givet mulighed for nytænkning, 
og i skrivende stund er der derfor hele tre ledige stillinger slået 
op på kirkens hjemmeside, nemlig stillinger som kirkesanger, 
gravermedhjælper og en ny stilling som kirketjener – med 
muligheder for at kombinere stillingerne på visse måder. Der 
har allerede vist sig stor interesse, og i næste kirkeblad kan vi 
forhåbentlig fortælle godt nyt om dette.

Foråret er på vej, når dette kirkeblad udkommer. Det betyder 
også, at grandækning på kirkegården afløses af forårsblomster. 
Samtidig kan man igen begynde at sætte blomster på 
gravstederne.
Et særligt sted i denne forbindelse er pladerne i plænen. Her 
er tanken, at der skal være et minimum af vedligeholdelse 
fra kirkegårdspersonalets side, og det er derfor nødvendigt at 
begrænse mulighederne for pyntning til blomster i den vase, 
der kan anbringes ved stenen. Vi håber på forståelse for dette. 
Menighedsrådet er bekendt med ønskerne om forskellige 
former for pyntning og udsmykning, så det har ikke været 
nogen let opgave at finde den løsning, der kan tilgodese 
begge parter. Reglerne vil hurtigst muligt blive markeret ved 
skiltning.

Her mødes vi som det efterhånden er blevet en tradition til 
gudstjeneste på stranden neden for Skolen ved Nakkebølle 
Fjord (det tidligere Sanatorium). Samtidig er 2. pinsedag 
i år imidlertid også Grundlovsdag, hvor vi har tradition for 
at samles i præstegårdshaven. Vi arbejder på en form for 
kombination af de to traditioner i år, og det kan man læse 
mere om i næste kirkeblad og på kirkens hjemmeside, når 
tiden nærmer sig.

Friluftsgudstjeneste 
2. pinsedag/Grundlovsdag 5. juni

Meld dig som indsamlerKonfirmationer i de følgende år
Søndag den 12. marts er der som sædvanlig sogne-
indsamling til Folkekirkens Nødhjælp. Meld dig som 
indsamler og giv en hånd til en god sag. Henvendelse hos 
menighedsrådsformand Niels Erik Thing på 24 45 40 16.

2018:   8. april i Vester Aaby og 15. april i Aastrup 
2019: 28. april i Aastrup og 5. maj i Vester Aaby
2020: 19. april i Vester Aaby og 26. april i Aastrup

Konfirmationer
I Aastrup Kirke konfirmeres 23. april kl. 10.00:
Marc Kjellmann, Bøgebjergvej 22, 5600 Faaborg

I Vester Aaby Kirke konfirmeres 30. april kl. 10.00
Søren Kongsgaard Jensen, Strandvejen 121, 5600 Faaborg
Philip Sean Oddersborg, Nørrevænget 20, 5600 Faaborg



2017 er jubilæumsår for den lutherske 
reformation. Den 31. oktober er det 500 år 
siden reformatoren Martin Luther slog 95 
teser om afladshandel op på kirkedøren til 
Slotskirken i Wittenberg i Tyskland.
Forberedelserne til dette jubilæumsår har 
længe været i gang, og som tidligere omtalt 
her i kirkebladet er sognepræst Torkil Jensen 
ansat i Fyens Stift i år til at bruge en del af sin 

arbejdstid på at være tovholder på dette jubilæum.
Jubilæet bliver naturligvis også markeret i vore sogne og her 
følger en oversigt over, hvad der er på tapetet i den periode 
som dette kirkeblad dækker:

Plant et træ
Søndag den 26. februar, fastelavnssøndag, vil der blive plantet 
et æbletræ ved vore kirker.

Ideen til træplantningen stammer også fra Wittenberg, hvor 
man har plantet 500 træer i en såkaldt Lutherhave. Disse 
træer er løbende blevet ”bortadopteret” til kristne kirker og 
stifter rundt omkring i verden. En anekdote tillægger Luther 
udsagnet: ”Hvis verden går under i morgen, vil jeg plante et 
æbletræ i dag” Underforstået, vi skal leve livet fuldt ud så 
længe vi har det, uden bekymring for, hvad morgendagen vil 
bringe. Selvom det er usikkert, hvorvidt Luther virkelig har 
sagt sådan, så dækker det godt over hans tilgang til livet. 
Fyens Stift adopterede et træ i Wittenberg i 2014, som Torkil 
Jensen fik lov at plante, og biskop Tine Lindhardt plantede 
et søstertræ ved Odense Domkirke i foråret 2015. Nu skal 
der så plantes søstertræer over hele Fyn – derfor også i Vester 
Aaby og Aastrup. Plantningen vil ske i forbindelse med 
gudstjenesterne kl. 10.15 og kl. 14.00 i Aastrup. Efterfølgende 
får vi varmen ved en kop kaffe i kirken.

Salme-maraton
Som en markering af reformationsjubilæet 
vil vi i Faaborg provsti arrangere et såkaldt 
salmemaraton, hvor vi i løbet af året med 
14 dages mellemrum fredag formiddag vil tage rundt på besøg 
i alle provstiets 20 kirker. Salmebogen deles op i 20 afsnit – og 
der synges hver gang 5-6 salmer fra det pågældende afsnit 
Man mødes i kirken fredag formiddag kl. 10. Her vil man til 
indledning høre lidt om kirkens historie med særligt fokus på 
reformationen. Herefter synger man de 5-6 salmer, man på 
stedet har udvalgt, og hører en lille smule om salmerne. 
Det afsluttes med en kop kaffe/te og en småkage i våbenhuset.
Er man med hele turen rundt, vil man få et indblik i alle 
provstiets 20 kirker og nå at synge 100-120 af salmebogens 
792 salmer. Man kan naturligvis også ”nøjes med” at være 
med en del af gangene. Vi opfordrer til, at man arrangerer 
samkørsel i de enkelte sogne. Når vi skal til Lyø og Avernakø 
betaler provstiet færgebilletten.

Planen for året ser sådan ud:
13. januar kl. 10 Diernæs kirke salme     1-  40
27. januar kl. 10 Nørre Broby kirke salme   41-  80
10. februar kl. 10 Vejle Kirke  salme   81-120
24. februar kl. 10 Vester Åby kirke   salme 121-160
10. marts kl. 10 Brahetrolleborg Kirke  salme 161-200
24. marts kl. 10 Haastrup kirke   salme 201-240
  7. april kl. 10 Falsled kirke  salme 241-280
21. april kl. 10 Vester Hæsinge kirke salme 281-320
  5. maj kl. 10 Horne Kirke  salme 321-360
19. maj kl. 10 Avernakø kirke  salme 361-400  
  2. juni kl. 10 Krarup kirke   salme 401-440
16. juni kl. 10 Jordløse kirke  salme 441-480
25. august kl. 10 Lyø kirke  salme 481-520
  8. september kl. 10 Aastrup Kirke   salme 521-560
22. september kl. 10 Øster Hæsinge Kirke  salme 561-600
  6. oktober kl. 10 Allested Kirke  salme 601-640
20. oktober kl. 10 Sandholts Lyndelse kirke  salme 641-680
  3. november kl. 10 Faaborg kirke   salme 681-720
17. november kl. 10 Sønder Broby kirke salme 721-760
  1. december kl. 10 Svanninge Kirke   salme 761-792
Disse sangformiddage træder i år i stedet for de salme-
sangsaftner, vi plejer at holde.

Reformationsjubilæum

Nyt fra menighedsrådet
1. søndag i advent begyndte det nye menighedsråd sit arbejde.
Medlemmer af rådet er:
Niels Erik Thing, formand
Marianne Malmos, næstformand
Thomas Ravn, kontaktperson
Birgitte Hansen, valgt kasserer
Bent Møller, kirkeværge ved begge kirker
Henrik Malmos, menigt medlem
Kirsten Pedersen, menigt medlem
Hanne Jørgensen, menigt medlem

Tanken er, at medlemmerne skal præsentere sig her i 
kirkebladet og Marianne Malmos lægger for:
Jeg hedder Marianne Malmos og er nyvalgt medlem af 
menighedsrådet. Jeg er blevet valgt ind som næstformand. Jeg 
er gift og har en datter. Min mand og jeg har haft eget firma i 
mange år.

Vi flyttede til landsdelen for små 3 år siden og bosatte os i 
Aastrup, et stykke ned ad Østergyden! De fleste vil mene, at vi 
bor langt ude, men livet på landet er slet ikke så ringe. Heller 
ikke der, hvor mågerne ellers holder til...
Da jeg blev spurgt, om vi ikke kunne tænke os at stille 
op til menighedsrådet, var der ingen betænkningstid. Jo, 
selvfølgelig! Kirken er jo vores! Kirken er en del af vores kultur 
og har i generationer været samlingspunkt i vores sogne. Der, 
hvor man havde fællesskabet om den kristne tro og der, hvor 
man mødtes med de andre og hørte nyt. 
Jeg håber at kunne bidrage til, at kirken også i fremtiden er 
mødested for sognet - hvor alle føler sig velkommen, uanset 
om man er fast kirkegænger eller blot kigger ind engang 
imellem.
Menighedsrådet modtager gerne Ideer og forslag til kirkens 
fortsatte virke. For uden jer, derude i vores to sogne, kommer 
vi ikke ret langt. 



   Vester Aaby Aastrup

Søndag den     5. februar Sidste s.e.HTK   9.00 10.15
Søndag den   12. februar Septuagesima 10.15   9.00
Søndag den   19. februar Seksagesima 14.00 Ole Buhl Nielsen Ingen
Søndag den   26. februar Fastelavn 10.15 Plant et træ*) 14.00 Plant et træ*)
Søndag den  5. marts 1. s. i fasten Ingen 14.00 Ole Buhl Nielsen
Søndag den  12. marts 2. s. i fasten 10.15   9.00
Søndag den  19. marts 3. s. i fasten   9.00 10.15
Søndag den  26. marts Midfaste 10.15   9.00
Søndag den    2. april Mariæ Bebudelse   9.00 10.15
Søndag den    9. april Palmesøndag 10.15   9.00  
Torsdag den  13. april Skærtorsdag 16.00 19.00
Fredag den   14. april Langfredag 9.00 lit. 10.30 lit.
Søndag den  16. april Påskedag 10.15   9.00
Mandag den  17. april 2. påskedag   9.00 10.15
Søndag den  23. april 1. s. e. påske Ingen 10.00 Konfirmation
Søndag den  30. april 2. s. e. påske 10.00 Konfirmation Ingen
Torsdag den  4. maj Befrielsesaften Ingen 19.00
Søndag den    7. maj 3.s.e. påske   9.00 10.15
Fredag den  12. maj Bededag 14.00 Ole Buhl Nielsen Ingen
Søndag den  14. maj 4. s. e. påske Ingen 14.00 Ole Buhl Nielsen
Søndag den  21. maj 5. s. e. påske 10.00   9.00 
Torsdag den  25. maj Kristi Himmelfartsdag 10.15 Ingen
Søndag den  28. maj 6. s. e. påske Ingen 10.15

*) Se omtale inde i bladet

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 13.-20. februar og 
friweekend 4.-5. marts og 13.-15. maj.
Embedet passes her af sognepræst Ole Buhl Nielsen, 
Brahetrolleborg tlf. 62 65 11 21, mail: obn@km.dk

Kirketider forår 2017

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”.
22. februar (altergang)
15. marts
12. april (altergang)
24. 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 
Kirkeværge i Vester og Aastrup kirker: Bent Møller, Faurshøjvej 5, 5600 Faaborg, Tlf. 62 61 53 30
Kasserer: Rasmus K. Rasmussen, Tangmosen 38, 5600 Faaborg, Tlf. 62 61 64 48

Graver Aastrup Kirke:
Vakant
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: Vakant
Organist: Margrethe Schmidt, tlf. 30 17 29 28. Mail: margretheschmidt@gmail.com
Kirkepersonalet har fridag mandag
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Har du lyst til at prøve kræfter med sejlsport, 
og har du lyst til at lære at sejle, eller bare have 
det sjovt i vandet? Så er Fjellebroen Sejlklub et 
godt sted at starte. 
Vi tilbyder træning til alle børn i alderen 6 - 17 år, 
og er der små søskende, er de også velkommen 
til at komme og være med. 
De kan altid komme med i en følgebåd eller 
være med til at lege sammen med dem der går 
i krabbeklub (6-9 år) 

I løbet af sæsonen vil der være flere muligheder 
for at komme til stævne, hvis man har lyst til 
at komme ud og have muligheden for at vinde 
medaljer, og møde sejlere fra andre klubber. 
Der er også en weekendtur til Korshavn, hvor 
hele familien er velkommen. 
Der er også et par weekender, hvor vi låner en 
aktivitetstrailer fra Dansk Sejlunion. 
Den indeholder bl.a. surfbræt og sit on top 
kajakker. 

VI STARTER SÆSONEN FØRSTE TIRSDAG I APRIL 

MØD OS PÅ BØGEBJERGMESSEN TIL MARTS 

Eller følg os på facebook  www.facebook.com/groups/fjellebroensejlklubjunior

Vi har også en hjemmeside  http://fjellebroen-sejlklub.dk/ 

I kan også kontakte 
junior leder Claus Jensen tlf 21643891 eller 
træner Henrik Löwe tlf 51251526

Venlig Hilsen 
Juniorafdelingen 

Fjellebroen Sejlklub
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Vi vil gerne starte med at sige tak til alle jer, 
som deltog i vores arrangementer i løbet af 
december måned.
Vi er så taknemlige over, at I gang på gang 
møder talstærkt op til vores arrangementer!

Vi synes, at disse uformelle arrangementer er 
med til at kitte vores sammenhold omkring 
skole og børnehaver sammen. Så tak til jer, der 
mødte op til vores julemiddag, men allermest 
til de tapre 10, der endnu engang lavede al den 
dejlige mad! Vi er så heldige, at vi har jer!

Og så har det da aldrig været mere forrygende 
med de gevinster, de lokale erhvervsdrivende i 
både V. Aaby – området og i Korinth – området 
har leveret. Det har aldrig været flottere – også 
tak for det!

Her i januar holdt Dagli’ Brugsen også et 
arrangement på Bøgebjergskolen. Det indbragte 
fantastiske 6500 kr., som Brugsen donerer til 
vores lejrskole. Også tak for dem!

Og så er vi jo i fuldt sving med et nyt spændende 
år i skole, SFO og børnehaver!

SFO
I tilknytning til SFO har vi indrettet et ”spillerum” 
på skolen. Her er billard, fodboldspil mm. Det er 
allerede vildt populært, og mon ikke der følger 
nogle spændende turneringer i løbet af foråret?
Det går godt i SFO, hvor vi lige nu har 50 børn.

Herunder nogle af SFO børnene godt igang med at 
spille.

INDSKRIVNING OG FORÅRS-SFO
Vi har indskrevet 15 børn til børnehaveklasse-
start i august 2017. 
Disse børn starter allerede 1.4 i FORÅRS-SFO, 
så det betyder faktisk, at de rykker ned i SFO 
denne dato. 
Personalet fra de 2 ældste grupper i børnehaverne 
rykker med, og de skal i samarbejde med 
SFO – personalet give børnene nogle gode 
forårsmåneder med at blive helt klar til skolestart 
den 14. august.

BUS - KONKURRENCE
Her er vores nye bus, som vi vil bruge 
i forbindelse med sammenlægningen af 
børnehaveafdelingerne og desuden som 
mulighed for ekskursioner, svømmekørsel og 
andre spændende oplevelser for eleverne. 

Men – skal bussen have et navn? 

Bøgebjergskolen, Bøgebjerg og 
Brahetrolleborg børnehaver
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Kom med et bud og deltag i konkurrencen.

Aflever dit forslag på skolens kontor, husk at 
anføre dit navn og kontaktoplysninger, så vi kan 
få fat i dig, hvis du bliver vinderen.

Alle med tilknytning til skolen og lokalområdet 
kan deltage.

Bussen får selvfølgelig skolens navn og logo på 
siden, men skal den hedde noget?

SKOLE
På skolen er der stadig langtidssygemeldte 
lærere, men heldigvis er Henrik på vej tilbage 
i SFO, og Stine starter igen efter vinterferien 
efter sin barselsorlov.

LEJRSKOLE 
Fra d. 13. – 15. juni skal vi endnu engang på 
lejrskole til Nordlangeland. 

Vi er så småt i gang med at planlægge – vi er jo 
mange, der skal afsted, og vi glæder os!

Vi regner med, at vi arrangerer afhentning 
med madpakkespisning derovre, så sæt derfor 
allerede nu aftenen d. 15.6. af til en hyggelig 
udflugt til Nordlangeland! 
Billeder fra 5. klasses tur til Langeland, hvor der 
skulle tændes bål - det lykkedes! 

Herover god leg ved gyngerne i børnehaven. 

Til gengæld holder vi så ikke den sædvanlige 
sommerfest lige inden sommerferien. 

I stedet vil der i løbet af foråret blive arrangeret 
en forårskoncert, hvor I kan komme og høre alle 
børnene spille og synge. 

Det er vores børn på Bøgebjergskolen nemlig 
rigtigt gode til!

BØRNEHAVERNE
Pr. 1. august er det jo besluttet, at Brahetrolleborg 
og Bøgebjerg Børnehaver fremover skal være 
sammen i V. Aaby. 

Det betyder, at foreløbig 22 børn fra 
Brahetrolleborg hver dag skal tage turen til V. 
Aaby i bus.

De kan afleveres helt normalt i Brahetrolleborg. 
Kl. ca. 8.30 kører de til Bøgebjerg Børnehave 
og så retur igen kl. 15 til Brahetrolleborg 
Børnehave, hvor de så kan afhentes.

Dette gælder også for skolebørnene, der dog 
tager skolebussen til skolen hver morgen.

Det er kun lidt af alle de spændende ting, der 
foregår på JERES LOKALE SKOLE

Mange hilsner fra alle i landsbyordningen –
Jørn Christensen og Gunild Hansen



24

Pejrup Forsamlingshus byder på flere 
arrangementer den kommende periode.

Nørkle/håndarbejdsaftener
Tre aftener i marts er der nørkle/hånd-
arbejdsaftener.
Vi mødes i huset og medbringer egne nørklerier 
eller håndarbejdsprojekter. 
Har du en bluse, som skal repareres, er du 
ved at strikke en dejlig varm trøje eller er du 
i gang med andre håndarbejdsprojekter, som 
er hyggeligere at sidde sammen med andre og 
lave, så mød op

• mandag d. 6. marts
• mandag d. 13. marts
• mandag d. 20. Marts

Det er kl. 19.00-ca. 21.00. 
Ingen tilmelding -  bare mød op, hvis du kan én 
eller flere af aftenerne! 
Mette Bondegård sørger for varme i huset og 
kage/kaffe/the. 
Det bliver hyggeligt.

Skraldeindsamling og hovedrengøring
Vi skal igen have gjort hovedrent inden forårets 
udlejninger. 
Vi slår dagen sammen med vores årlige 
skraldeindsamling. 
Det er to fluer med ét smæk. 
Er du til vinduespudsning og gulv-vask, så vær 
med til rengøring. 
Er du til frisk luft og opsamling af skrald i grøfterne 
i landsbyen, så vær med til skraldeindsamling. 
Det er søndag den 2. april og vi mødes kl. 10.00. 
Huset sørger for frokost, vi slutter ca. kl. 13.00. 
Alle er velkomne!
Tilmelding senest dagen inden til Mette 
Bondegård på tlf. 22722183

Fællesspisning
Vi laver igen fællesspisning. 
Det er fredag den 21. april kl. 18.00. 
Pris for maden 50,- kr., børn halv pris. 
Drikkevarer kan købes. 
Vi laver denne gang lam (er du ikke til lam 
eller er vegetar, så gør opmærksom på det ved 
tilmelding, så finder vi alternativ til dig) 

Kom og vær med til en hyggelig stund! 
Tilmelding senest d. 18. april til Mette Bondegård 
22722183 eller Kamilla 30951764

Leje af forsamlinghuset
Hvis du vil leje forsamlingshuset, skal du 
kontakte udlejer Susanne Deibjerg Rasmussen. 
Du kan også orientere dig på hjemmesiden 
www.pejrup.dk 

Her kan du se, hvornår huset er lejet ud, priser 
osv.
Vi er afhængige af vores udlejninger, da vi ikke 
modtager tilskud til husets drift.

Man kan leje huset fra ét til flere døgn og også 
større eller mindre dele af huset. 
Prisen varierer herefter. 
Har dine gæster brug for overnatning, så er 
nærmeste nabo til forsamlingshuset Hostel 
California, hvor man kan booke værelser www.
hostelcalifornia.dk 

Står I og skal afholde et arrangement: 

	fødselsdag, 

	jubilæum, 

	håndarbejdsweekend, 

	familiesammenkomst, 

	barnedåb, 

	kobberbryllup, 

	seminar, 

	julekomsammen, 

	personalefest, 

	LAN-party, 

	bestyrelsesmøde, 

	fætter/kusinefest, 

	klassefest, 

	konfirmation 

eller noget helt andet, så kontakt:
udlejer Susanne Deibjerg Rasmussen 
på tlf. 23474759 eller 30338945

Mangler du lokaler til din fest?

Pejrup Forsamlingshus
Telefon: 23 47 47 59

eller klik ind på pejrup.dk

Pejrup Forsamlingshus
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Generalforsamling
Vester Aaby Vandværk
Mandag den 13 marts 2017 kl. 19.00

Bøgebjerghallen’s cafeteria

Dagsorden ifølge vandværkets vedtægter.

Evt. indkomne forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
skal være formanden i hænde senest 3 uger før afholdelsen.

Forslag sendes til: Jonas Fredenslund, Strandvejen 13, 5600 Faaborg
Mail: fredenslund79@gmail.com    Tlf.: 60403695 

Vester Aaby Vandværk

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

Dagsorden:
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af stemmetæller.
3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for året 2016.
4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
5. Budget for det kommende år fremlægges til godkendelse.
6. Valg af bestyrelse

På valg er:
Jonas Fredenslund
Erik Clausen (ønsker ikke genvalg)
Per Jørgensen

6a.  Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
                   Helge Dalh
                   Finn Langeskov Jørgensen
           6b.  Valg af bestyrelsessuppleant.

7. Valg af revisor
På valg er:
Frank Nellemann
Henning Madsen

        7a. Valg af revisorsuppleant.
                  På valg er:
                  Hanne Jørgensen

8. Behandling af indkommende forslag.
9. Eventuelt

Vester Aaby Vandværk

www.vesteraaby-vand.dk
info@vesteraaby-vand.dk
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Torsdag den 8. december var der adventsmøde 
i Aastrup Forsamlingshus. 
Da vi desværre ikke som tidligere år kunne 
finde Luciapiger til at synge for os, fandt 
Rikke Sørensen fra Vester Aaby nogle piger og 
drenge fra 4. kl. på Bøgebjergskolen, som kom 
og sang nogle julesange for os, og det gjorde 
de rigtig godt. Næste år håber vi, at de vil tage 
nogle flere af deres klassekammerater med. 
Tak til børnene, Rikke og børnenes mødre.

Da Kåre Linnebjerg, som plejer at spille til vore 
adventsmøder, ikke kunne få ”fri fra skole”, 
trådte
Karen Marshall til og spillede til vores sange. 
Det var rigtig dejligt - tak for det!

Også en tak til Torkil Jensen for dine gode 
fortællinger, som altid får smilet frem.

Her i januar måned har bestyrelsen opsat et 
lyddæmpende loft i den store sal, og vi håber 
at brugerne af forsamlingshuset vil bemærke, 
at akustikken er blevet bedre.

De næste arrangementer i forsamlingshuset er: 
6. marts – spillegilde

13. marts generalforsamling
17. marts – fællesspisning

3. april – spillegilde
1. maj – spillegilde.

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

Aastrup Forsamlingshus



27

Bøgebjergfesten flytter festen tilbage til 
august i år. 
Den primære grund til dette er, at skolen, 
som er en stor del af Bøgebjergfesten, i år er 
på lejrskole i ugen op til den weekend, hvor 
festen har ligget placeret de sidste par år. 

Derfor har vi i arbejdsgruppen besluttet at 
flytte festen til 3. weekend i august, hvor den 
også lå placeret for nogle år tilbage. 
Flere af os i arbejdsgruppen skal nemlig med 
på lejrskole, så planlægningsmæssigt ville det 
give for store udfordringer at få alle detaljer 
på plads i sidste øjeblik.

Derfor er Bøgebjergfesten i år 
fredag og lørdag den 18. & 19. august

Ellers er der ikke de store planer om at ændre 
på en masse. Det vil stadig være HYGGEN der 
er i højsædet. 

Der vil igen i år blive spillet beachvolley om 
fredagen, og løbet sponsorløb om lørdagen. 
Ølvognen vil være åben, så ingen vil mangle 
mad eller drikkevarer. Hoppeborgen vil igen 
i år være på plads. Fiskedammen til de små 
kommer selvfølgelig også igen. 
Havetraktor ringridningen var en fin succes 
sidste år, så vi håber på, at den igen til sommer 
vil kunne være på programmet. 
Derudover arbejdes der på lidt nye ting, som 
vi ikke endnu er klar til at løfte sløret for. 

Så læs mere i Bøgebladet til maj, hvor 
det endelige program formentlig vil blive 
præsenteret.

Skulle du være interesseret i at hjælpe til 
ved årets Bøgebjergfest er du mere end 
velkommen! Kontakt da tovholder Mette 
Gerber på telefon 61790076

Hilsen arbejdsgruppen bag Bøgebjergfesten

SKAL DET VÆRE FESTLIGT?

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

Mail til: hgs@vesteraabymail.dk eller ring 
til Halldor Sørensen på tlf. 2380 3125 for 
bestilling.

Bestilling gerne 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!

Bøgebjergfesten 2017

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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Kom forbi vores stand på 
Bøgebjergmessen søndag den 5. marts 2017

og få tjekket at du som OK kunde støtter Bøgebjerg IF.
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Nyt fra Dagli’ Brugsen
Butiksbestyrelsen informerer
Man kunne smage på Dagli Brugsen den 
11. november, så der stod personalet og 
butiksbestyrelsen klar med smagsprøver på 
udvalgte Coop-varer.

Vi havde igen i år en fantastisk J-dag. Den røde 
løber var lagt ud og lysene brændte. Kl. 20.59 
slog vi dørene op, og ind kom 
vores trofaste kunder for at 
fejre J-dag. Der var mange 
gode tilbud og højt humør. 
Mange tak til alle jer, der altid 
bakker os op.

Ved parkeringspladsen 
havde vi igen i år et juletræ, 
sponsoreret af Finn Pedersen. 
Det siger vi mange tak for.

Traditionen tro stod vi klar 
med gløgg og æbleskiver 
den anden søndag i advent. 
Stemningen var ekstra 
hyggelig, da vi havde fået 
besøg af nissepigen, der delte 
slikposer og julesokker ud. 

Dagli´Brugsen inviterede til gratis mad på 
Bøgebjergskolen den 19. januar 2017

Dagli´Brugsen gav mad, drikkelse og en 
masse gevinster til amerikansk lotteri. Der var 
120 billetter og alle billetter blev hentet - 77 
gavmilde personer mødte op. Vi savnede jer, der 
ikke mødte op! Men det var en fantastisk aften. 
Maden var spaghetti og kødsovs… og der var 
nok af den. 
Tak til Susanne Schnell og Charlotte S. 
Pedersen, der knoklede i køkkenet. Alle lodder 
til amerikansk lotteri blev solgt. Overskuddet 
går ubeskåret til Bøgebjergskolens lejrtur.
Det blev til et overskud på godt kr. 6500,- større 
overskud end sidste år. Det kan vi godt være 
stolte af!

Så lidt om fremtiden:
Vi vil være at finde på Bøgebjergmessen den 5. 
marts 2017.

Hold øje med infoskærmen i Dagli Brugsen – 
der informerer vi om Årsmødet. Datoen er ikke 
faslagt endnu. Jeg håber vi ses

På butiksbestyrelsens vegne
Charlotte Schaumann Pedersen

Herover billede fra Dagli’ Brugsens gratis mad på 
Bøgebjergskolen.

Uddeleren udtaler
Det går rigtig godt i Brugsen. 
Vi går spændte lige nu og venter på Årsregnskabet 
for 2016, men det ser lovende ud.

Vi er kommet rigtig godt fra start her i det nye 
år, både med omsætningen og indtjeningen.

Janni og jeg er begyndt at sende tilbud ud 2 
gange om ugen – både via sms og facebook – 
og dette tiltag er blevet godt modtaget.

Jeg vil gerne undskylde for rodet i butikken. Vi 
flytter rundt på næsten alle varer, som skal have 
nye placeringer. Vi regner med at være færdige 
i uge 7. 
Det bliver så godt, og bare rolig - mit super 
dygtige og søde personale skal nok hjælpe 
jer, hvis I ikke kan finde varerne. Vi håber, at 
kunderne vil bære lidt over med os.

Min kone Anna og jeg flytter til byen den 1. 
februar. 
Vi glæder os rigtig meget.

På gensyn i Brugsen 

Med venlig hilsen
Uddeler 

Jan Foged Sørensen

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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Vi vil gerne sige tak for alle gaverne til vores 
juleafslutning, der blev afholdt i Ø. Skerninge 
forsamlingshus den 9. december 2016.
Vi havde en rigtig hyggelig dag.

Gamskærgård Maskinstation Aastrup
Sydfyns Dækhotel Hans Henrik Johansen
Hansen & Hellerup entreprenør Aastrup
Christa & Finn Lyster
Korsvejens blomster
Gartneriet brødrene Slot
Vester Aaby Maskinstation
Fyns Varmepumpecenter
Tømrermester Finn Juel Jørgensen
Aastrup Mølle
Lundely glas Vester Aaby
Sydfyns Autocampere
Konnerup Chokolade
Vester Aaby Slagterforretning 
Ideal line Vester Aaby
Damas Vester aaby
Ulla Poulsen Zoneterapi & Massage Vester Aaby
Sparekassen Fyn
Daglig Brugsen Vester Aaby
Hammer Hansen Faaborg
Vester Skerninge Bilerne
Salon Miro Vester Aaby
Emmy Gregersen Vester Aaby
Lysbjerg turistværelser Vester Aaby
Fodplejer Hanne Drost Vester Aaby
Per Hansen Entreprenør Vester Aaby
A/S John Madsen Vester Aaby
Cwc Auto Hundstrup
B.S.J.Ejendomme a/s Vester Aaby
Murermester /v Palle Jensen
Tømrermester Kenneth Krogh 
Bjarne Madsen Skovgårdenes træ, jord,& beton
El. installatør Hennning Madsen Vester Aaby
Tømrer Carsten Holm Rasmussen Pejrup
Birgitte & Stig Bøgebjerghallen
Øster Skerninge Forsamlinghus
Skovgård Fonden.

Generalforsamling
Pensionistforeningen afholder Generalforsamling 
i Bøgebjerghallen fredag den 10. marts 2017 
kl. 14.00.

Forslag som ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være formanden i 
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen 

Aktiviteter:
Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 12.30 i 
Abildhuset, Præstegårdsvej 12, Vester Aaby
Smørrebrød bestil eller I medbringer selv.
Øl og vand kan købes
Bankospil fra kl. 14.00

Faste arrangementer:
Sangaften
Første mandag i hver måned kl. 19-21

Gåtur
Hver onsdag fra Abildhuset kl. 9.30

Banko spil
Hver onsdag i Bøgebjerghallen kl. 19

M.V.H
Bestyrelsen

Vester Aaby - Pejrup - Aastrup Pensionistforening

Hele familiens Frisør
Tlf. 62 61 54 54
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Godt nytår til alle. Nu er 2016 vel overstået og 
2017 i fuld gang.

Bøjden Ferguson Klub har netop i skrivende 
stund afholdt generalforsamling, hvor det nye 
hold er blevet sat, samt linjerne for 2017 er 
lagt. En hyggelig komsammen med god dialog.

Mange af klubbens medlemmer er ved at være 
pløje-klar. De har skruet, repareret og pudset i 
løbet af vinteren. 
Den eneste der nok lige mangler lidt, er nok 
”en selv”. Bokser lidt med et magnettændings-
system fra 1947, men jeg skal nok få knækket 
den nød.

I april - nok nærmere sidst i april holder Fergu-
son Klubben den årlige forårspløjning. Kursen er 
sat, og det kommer til at foregå på Skovgårds-
vej 9, 5600 Faaborg. Det starter kl. 10.00 og 
stopper kl. ca. 16.00.

Hvis der sidder en derude, som har lyst til at 
prøve at pløje med sin gamle traktor, er de selv-
følgelig meget velkomne til at deltage. 
Det kræver bare at man bliver tilmeldt, og det 
er intet problem. 
Gæster er naturligvis også velkomne, og der er 
gratis entre og p-plads. Ferguson klubben sæt-
ter som sædvanlig telt op. Til middag kan der 
købes en let varm ret eller grill pølser til en for-
nuftig pris.   

Jeg kan kun opfordre til at komme og se de 
gamle traktorer samt plove, og få en hyggelig 
snak i teltet.

Der vil blive sat skilte op i nærområdet eller vi 
kan følges på:

www.bøjdenfergusonklub.dk 
eller

Facebook gruppen Bøjden Ferguson Klub

Ønsker man yderlig information kan jeg altid 
kontaktes på mobil 27 82 22 09.

Mvh
Ulrik Schultz



Fejringen af 500 året for reformationen
Medlemmer af Lokalrådet Connie Hede og Halldor 
Sørensen har deltaget i møder med sognepræst 
Torkil Jensen, Niels Erik Thing og Marianne 
Malmos fra menighedsrådet, Morten Heidtmann 
fra Bøgebjerg Idrætsforening og Gerda Nielsen 
fra Vester Aaby sogns Folkemindesamling 
angående fejring af 500 året for den Lutherske 
reformation. 

Reformationen er en dybt forankret del af vores 
kultur, og vi vil gerne være med til at flette 
begivenheden ind i aktiviteter, hvor det er 
passende.
  
Det bliver markeret på forskellig vis hen over 
året, bl.a. med at plante et æbletræ og lave 
en udstilling om præstegårdes betydning i 
samfundet.
 
På sidste møde skrev vi en række forslag ned 
og efterlyser personer, som har lyst til at melde 
sig til at deltage i planlægning og afvikling af 
arrangementet. 
 
Vi forventer hovedarrangementet skal afvikles 
8 – 9 sept. 
Vi har følgende forslag i luften lige nu.
  
Borgerfest med spisning af mad som på Luthers 
tid, med en taler og evt. afsyngning af nogle 
af Luthers salmer, underholdning med gamle 
instrumenter og kædedans. 
Der kan købes Lutherøl fra Refsvindinge 
Bryggeri.
Markedsboder hvor handlende kan sælge diverse 
ting og med markedsgøgl.
Middelalderspil og rollespil fra tiden.
Orienteringsløb/gang med opgaver om Luther 

og som besvares med svar 1 – x – 2 som 
dokumentation for læst opgave.

En af begivenhederne afsluttes med fakkeltog 
til aftensgudstjeneste og korsang i kirken 
Der tænkes også filmfremvisning.

Har du flere gode ideer og vil du melde dig til 
at deltage, så ret henvendelse til Torkil Jensen 
toje@km.dk, tlf. 62616420.

Næste møde bliver afholdt den 2. marts 2017, 
kl. 19:00 i Konfirmandstuen, Præstegårdsvej 
11, Vester Aaby, hvor alle er velkomne

Legepladsen på Præstegårdsvej i V. Aaby.
Lokalrådet har ansøgt om penge fra 
Landdistriktspuljen til flere legeredskaber på 
Præstegårdsvej i Vester Aaby, og vi har fået 
bevilget 20.000 kr. 
Lokalrådet har i samråd med dagplejerne valgt 
nogle af Kompans legeredskaber, som skal 
godkendes af Lisbeth Østergård fra kommunen. 
Vi forventer, at frivillige vil hjælpe til, når 
redskaberne skal sættes op.

Årsmøde. 
Da ugedagen for Lokalrådets Årsmøde falder 
sammen med en anden vigtig aktivitet, har 
vi valgt at afholde årsmøde i Abildhuset 
Præstegårdsvej 12, Vester Åby 

torsdag den 30 marts 2017 kl. 19.00.

På lokalrådets vegne
Connie Hede og Halldor Sørensen

32



33

Hjertestarterforeningen ønsker alle et godt og 
helsebringende nytår. 

Vi arbejder fuld af fortrøstning videre i 2017. 

Med håbet om at I fortsat vil støtte 
Hjertestarterforeningens arbejde, ser vi frem til 
de kommende ugers indbetaling af kontingent 
for 2017. 

Uden støtte, ingen døgnåbne Hjertestartere i 
lokalområdet.

Vi satser på at kunne sætte endnu en 
Hjertestarter op ved Nab strand i 2017. 
Og da vi desværre ikke har fået midler fra 
Trygfonden, er vi afhængige af vores fælles 
bidrag.

Hjertestarterforeningens 
Konto: 0828-0003330001

Husk at notere medlemsnummer i 
bemærkninger
Hvis I har problemer med at indbetale via 
netbank, kan der evt. indbetales kontant  til  et 
af bestyrelsesmedlemmerne eller via Mobil-Pay 
tlf. 24271851.

Hjertestarterforeningen deltager igen i år på 
Bøgebjerg Messen den 5. marts. 
Håber vi ses!
Der vil være lidt godt (sundt) til ganen; du kan 
få målt dit Blodtryk, og evt. se film om brug af 
hjertestarter.

Vi har stadig behov for flere 
medlemmer  

- så støt hjertestarterforeningen -
det kan redde liv!

Ordinær Generalforsamling     
Tirsdag den 4.april 2017 kl.19.30 afholder Vester 
Aaby, Aastrup og Pejrup Hjertestarterforening 
ordinær generalforsamling i Abildhuset, 
Præstegaardsvej 12, Vester Aaby.
Dagsorden ifølge vedtægter.
Forslag til behandling skal være bestyrelsen i 
hænde senest 14 dage før Generalforsamlingen.

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen
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B703
Foto fra 1950: Fastelavnsoptog ved Brugsen 

Svendborgvej 419, forrest sprøjtehus, 
der blev garage for uddeleren.

Den første aktivitet i år fra Vester Aaby 
Sogns Folkemindesamling er den årlige 
generalforsamling, der afholdes tirsdag den 
21. februar 2017 kl. 19.00 i fælleslokalet i 
Abildhuset på Præstegårdsvej 12 Vester Aaby 
med dagsorden iflg. vedtægterne.

Der vil blive foreslået en lille ændring i 
foreningens vedtægter, samt en forhåbentlig 
fornyelse af foreningens bestyrelse. 
Der vil på nuværende tidspunkt komme til at 
mangle bl.a. suppleanter til bestyrelsen. 
Det drejer sig for den enkelte kun om minimum 
3 eller 4 møder pr. år.

Til orientering har den største tilgang af 
medlemmer i mange år været i året 2016. 
Der er hvert år næsten altid en naturlig afgang, 
men alligevel er medlemstallet steget med 20 
personer i forhold til året 2015. 
Mange tak for denne store opbakning. 

Der opfordres nu til, at man møder op tirsdag 
den 21. februar 2017, og der viser foreningen 
den interesse, der har været tilkendegivende i 
løbet af det forgangne år.

Efter generalforsamlingen og den gratis kaffe/
the med boller og pålæg, vises igen nogle af 
de mange luftfotos, der var optaget fra sognet 
fra1939-1959. 
De var hentet ned fra internettet i 2012 og 2013.

Alle er velkomne - medlemmer som ikke 
medlemmer.

Arkivet er igen i år med som deltagere på 
Bøgebjergmessen i marts måned med en 
dobbeltstand.

På bestyrelsens vegne
Gerda Nielsen
kasserer og arkivleder

Vester Aaby Folkemindesamling
Præstegårdsvej 12, Vester Aaby

Åbent kl. 10-12 1. lørdag i hver måned
dog ikke i juli og august

Vester Aaby Sogns Folkemindesamling

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

Vester Aaby Inst. Forretning
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BØGEBJERG IDRÆTSFORENING

www.boegebjerg-if.dk

Bøgebladet  Udgives af Bøgebjerg Idrætsforening
Trykkeri       EP Grafisk

Bøgebladet:
Deadline Udkommer
19.04.2017 Medio maj 2017
  
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

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

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

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

Hovedbestyrelsen:
Rikke Bang Sørensen,formand, 
Bøgebjergvej 19, Vester Aaby, 
61 34 23 78, rb_soerensen@hotmail.com
Morten H Pedersen, næstformand/sekretær 
Svendborgvej 320, Aastrup, 
60 21 87 50, heidtmann61@gmail.com
Kurt Laier Andersen, kasserer, 
Odensevej 62, st.th., Faaborg, 
62 61 45 40, kurt.andersen@stofanet.dk
Thomas Johnsen, suppleant, 
Bymarksvej 18, 5600  Faaborg, 25 33 00 15

Udvalgsmedlemmer:
Freddy Kjær Jensen, badminton, 
31 77 01 45, freddy_kjaer.jensen@siemens.com
Camilla Christensen, fodbold, 
51 21 85 05, mille.j.c@hotmail.com
Helle Clausen, gymnastik
51 15 84 79, hecl@fmk.dk  
Mette Gerber Jensen, håndbold 
61 79 00 76, mette@gerberjensen.dk
Erik Løfqvist, løb, 
40 79 08 33, erik@raaqvist.dk
Hanne Borup, senioridræt, 
23 47 11 55, hannealf@gmail.com
Morten H. Pedersen, volley
60 21 87 50, heidtmann61@gmail.com

HUSK at følge med på
Lokale

hjemmesider:

www.boegebjerg-if.dk
www.bogebjergskolen.dk

www.boegebjerg-lokalraad.dk
www.bøjdenfergusonklub.dk

https://fjellebroen-sejlklub.dk
www.kragesoe.dk

www. pejrupforsamlingshus.dk
www.vesteraabyogaastrupkirker.dk

www.vesteraabynet.dk
www.vesteraaby-vand.dk

www.aastruparkiv.dk

FACEBOOK 
grupper:

Bøgebjerg IF
Bøgebjergfesten

Bøgebjerghallens Cafeteria
Bøjden Ferguson Klub

Fjellebroen Sejlklub Junior
Krage Sø

Onsdagscafe i Dimseriet
Pejrup.dk

Pejrup Forsamlingshus
Vester Aaby

Aastrup en landsby på sydfyn før og nu



KALENDERSIDEN
FEBRUAR

21.02.2017 kl. 19.00
V Aaby Folkemindesamling 

Generalforsamling
Præstegårdsvej 12, V. Aaby

22.02.2017 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12, V. Aaby

23.02.2017 kl. 19.30
Aastrup Folkemindesamling

Generalforsamling
Aastrup Forsamlingshus

24.02.2017 kl. 10.00
Salme-maraton

Vester Aaby Kirke

26.02.2017 kl. 10-12
Fastelavn – Bøgebjerg IF

Bøgebjerghallen

26.02.20217 kl. 10.15 & 14.00
Plant et æbletræ

Vester Aaby og Aastrup Kirker

28.02.2017 kl. 12.30
Pensionistforeningen

Præstegårdsvej 12, V. Aaby

MARTS
02.03.2017 kl. 17.30-19.00

Fællesspisning
Bøgebjerghallen

02.03.2017 kl. 19.00
Møde om Fejringen af 500 året 

for reformationen
Konfirmandstuen, 
Præstegårdsvej 11

03.03.2017 kl. 14-17
Folkemindesamlingen Aastrup
Præstegårdsvej 12, V. Aaby

04.03.2017 kl. 10-12
Folkemindesamlingen V. Aaby
Præstegårdsvej 12, V. Aaby

05.03.2017 kl. 10-17
Bøgebjergmessen
Bøgebjerghallen

06.03.2017 kl. 17.00
LØB Sæsonstart

ved Bøgebjerghallen

06.03.2017 kl. 19.30
Spillegilde

Aastrup Forsamlingshus

10.03.2017 kl. 14.00
Pensionistforeningen
Generalforsamling
Bøgebjerghallen

13.03.2017 kl. 19.00
Vester Aaby Vandværk 

Generalforsamling
Bøgebjerghallen

13.03.2017 kl. 19.30
Generalforsamling

Aastrup Forsamlingshus

17.03.2016 kl. 18.30
Fællesspisning

Aastrup Forsamlingshus

18.03.2017
Badminton

Afslutningsmesterskab
Bøgebjerghallen

21.03.2017
Fodbold - U13 - Sæsonstart

Boldbanerne

21.03.2017 kl. 19.30
Bøgebjerghallens bestyrelse

Generalforsamling
Bøgebjerghallen

29.03.2017 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12

APRIL
01.04.2017 kl. 10-12

Folkemindesamlingen V. Aaby
Præstegårdsvej 12, V. Aaby

01.04.2017
Start Forårs-SFO
Bøgebjergskolen

02.04.2017 kl. 10.00
Skraldeindsamling mm
Pejrup Forsamlingshus

03.04.2017 kl. 19.30
Spillegilde

Aastrup Forsamlingshus

04.04.2017
Fjellebroen Sejlklub

Sæsonstart

04.04.2017 kl. 19.30
Hjertestarterforeningen

Generalforsamling
Præstegårdsvej 12, V. Aaby

06.04.2017 kl. 17.30-19.00
Fællesspisning

Bøgebjerghallen

07.04.2017 kl. 14-17
Folkemindesamlingen Aastrup
Præstegårdsvej 12, V. Aaby

13.04.2017 kl. 13.00
Bierfest

Bøgebjerghallen

19.04.2017
DEADLINE 

BØGEBLADET

19.04.2017 kl. 19.30
Forårsmøde

Aastrup Forsamlingshus

21.04.2017 kl. 18.00
Fællesspisning

Pejrup Forsamlingshus

23.04.2017 kl. 10.00
Konfirmation
Aastrup Kirke

26.04.2017 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12, V. Aaby

30.04.2017 kl. 10.00
Konfirmation
Aastrup Kirke

MAJ
01.05.2017 kl. 19.30

Spillegilde
Aastrup Forsamlingshus

04.05.2017 kl. 17.30-19.00
Fællesspisning

Bøgebjerghallen

05.05.2017 kl. 14-17
Folkemindesamlingen Aastrup
Præstegårdsvej 12, V. Aaby

06.05.2017 kl. 10-12
Folkemindesamlingen V. Aaby
Præstegårdsvej 12, V. Aaby


