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Nyttige navne/tlf./links

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

Bøgebjerghallens bestyrelse
Formand Michal Bang Sørensen
22 60 67 65, michal@bangsoerensen.com

Bøgebjergskolen
Skoleleder Jes Fechtenburg
72 53 03 64 
bogebjergskolen@faaborgmidtfyn.dk 

Bøgebjerghuset
Leder vakant
Se oplysningerne på side 25
i dette nummer af Bøgebladet

Kirkelige adresser:
Sognepræst Torkil Jensen
Præstegårdsvej 11, Vester Aaby
62 61 64 20, toje@km.dk
Formand for menighedsrådet: 
Niels Erik Thing
For begge sogne:
Graver: Lene Caspersen
Kirkeværge: Bent Møller

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

INFO-skærmene
Thomas Gerber, thomas@gerberjensen.dk
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Så er det, man kalder efterårs/vintersæsonen, 
gået i gang. Men jeg tror, vejret har glemt det, 
for solen skinner stadigvæk i skrivende stund. 
Man kan næsten ikke tro, det kan blive ved. 
Det er dejligt for de idrætsgrene, der endnu ikke 
er stoppet udendørs.

Alle indendørs aktiviteter er godt i gang. Hallen 
emmer af liv og aktive børn, unge og ældre. 
Der er en dejlig og glad stemning, når man 
kommer i hallen. Idræt er godt for krop og sjæl. 

Som den amerikanske atlet Jackie Joyner-Kersee 
engang har sagt: ”Alder er ingen hindring. Det 
er en begrænsning, du pålægger dit sind”. 

Dette er tydeligt bevist i Bøgebjerg If. 
Vi har idrætsudøvere i alle aldre, som dyrker 
alle slags idræt. Især er jeg imponeret af vores 
ældre medlemmer, der kaster sig ud i alverdens 
nymodens sportsgrene. 
Det er fantastisk, at nye tiltag bliver så godt 
modtaget og kan samle både unge og ældre. 
Så er det ingen sag, at starte nye idrætsgrene 
op, hvis det går så godt hver gang.

Når nye tiltag opstår, kommer ønsket om 
uddannelse også, og det smitter. Det kan vi kun 
være rigtig glade for i idrætsforeningen. 
Det vidner om, at vores trænere gerne VIL 
medlemmerne og idrætsforeningen på den 
positive måde. Medlemmerne og trænerne 
byder selv ind med ønsker om uddannelse, og vi 
vil prøve at tilgodese alle dem vi kan. 
Vi vil derfor i den kommende tid sende flere 
trænere og holdledere på kurser både i nye 
tiltag, men også i de idrætsgrene, der har været 
i idrætsforeningen i flere år. Det giver inspiration 
og udvikling til trænerne og til Bøgebjerg IF.  

Ydermere vil vi i Bøgebjerg If gerne forberede 
vores trænere og holdledere, hvis uheldet skulle 
være ude, så de kan yde den rette hjælp. 
Derfor arrangerer vi i efteråret/foråret et 
hjertestarter/idrætsskade kursus for dem. 

Som noget nyt i støbeskeen har Bøgebjerg IF et 
ønske om et ungdomsudvalg. 
Vi er jo presset - som alle andre landsbyordninger 
- på børnetallet. 

Alle idrætsgrene vil gerne have så mange børn 
som muligt til deres idrætsgren.
Derfor tror vi på, at et ungdomsudvalg kunne 
være en løsning på tværs af alle udvalgene. 
De vil få til opgave at arrangere fællesaktiviteter 
for børn og unge i Bøgebjerg IF. 
Hvis du sidder og tænker, det kunne jeg godt 
tænke mig at være en del af, så hold dig ikke 
tilbage. 
Råb højt og meld dig under fanen. 

Bøgebjerg IF’s formand Rikke Bang Sørensen får her 
overrakt OK Sponsorpenge 2018 kr. 22.144,43 af 
Janni Jensen fra Dagli’ Brugsen Vester Aaby.

Tak til alle jer private, foreninger og firmaer, der 
støtter Bøgebjerg IF ved at have OK Kort, aftale 
på el eller naturgas hos OK. 
Er du i tvivl om du støtter Bøgebjerg IF med dit 
OK kort, kontakt da endelig Annette Biilmann, 
som sidder i Bøgebjerg IF hovedbestyrelse på 
tlf. 2012 4667, så kan hun hjælpe.

Når bladet kommer, har der været holdt 
generalforsamling. Men derfor har du stadigvæk 
mulighed for at præge din idrætsforening. 
Kontakt din formand for din idrætsgren og fortæl 
om dine tanker, ideer og udviklingstiltag. Kun på 
den måde bliver vi en bedre idrætsforening.

På vegne af Bøgebjerg IF
Formand Rikke Sørensen
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Hallen har fået skiftet rygningen, og ovenlys-
vinduerne er væk, så nu er taget tæt igen 
– dejligt!

Der bliver arbejdet videre med varmesystemet 
og det kører efter planen. 
Arbejdet i hallen er overstået, så det er nu 
det resterende, der bliver arbejdet på. 

Omkring solcellerne på taget, så har det 
taget længere tid end ventet at få tingene 
igennem kommunen, men vi arbejder stadig 
videre med projektet og forventer at have de 
endelige tilladelser omkring årsskiftet.

Omkring Motionscentret er vi fortsat i tæt 
dialog med FMK, men sådan nogle ting tager 
tid.
Skynd dig at hoppe på Facebook og meld dig 
ind i gruppen

”Motionscenter i Bøgebjerghallen”, 
hvor der løbende kommer opdateringer 
omkring projektet. 
Jo flere vi er, des bedre signal sender det til 
kommunen om, at vi virkelig gerne vil dette 
her. 

Formand: 
Michal Bang Sørensen 

Bøgebjerghallens Bestyrelse
Siden sidst…

Fællesspisning i 
Bøgebjerghallens

Cafeteria

Tak for Jeres opbakning i 2018. 

Fællesspisninger i 2019 er endnu ikke 
planlagte, så hold øje med infoskærmene 
og næste nummer af Bøgebladet.

I ønskes alle en glædelig jul og et godt 
nytår.

Pva
Kaffeklubben Singing Sisters

Marianne Fabricius

Lysbjergparkens
Venner

Her er lidt af det, vi har af arrangementer 
i efteråret. 

Som et nyt tiltag skal der være 
”Erindringsdans”.  Dans, som skal bringe 
minder frem om dengang, man gik til dans 
og bal. 
Når de ældre hører musikken, kommer 
glæden frem, og det giver motion, som er 
et plus.

I november har vi ”spis sammen”, hvor vi 
er mellem 50-60 beboere og borgere med 
pårørende.
Der er musik til maden og chance for en 
dans. Det er en aften med megen hygge, 
som alle ser frem til.
Torkil Jensen vil komme og fortælle en god 
historie om sine mange oplevelser.

Sidst i november skal vi lave 
juledekorationer, som pynter op hos 
beboerne og borgerne, som de selv pynter. 
Der bliver hygget og lavet nogle fine 
dekorationer.

I december kommer Mette og Erik og 
synger julen ind, så alle kan komme i en 
god julestemning.

Vi ønsker alle et godt efterår og god jul og 
godt nytår

Lysbjergparkens venner
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Den mørke tid er i gang, men der er jo heldigvis 
lys i Bøgebjerghallen til glæde for alle os sports-
gale/glade.

Vi volleyfolk træner som sædvanlig hver tirsdag 
klokken 18. Så kom endelig og vær med.

Vi har haft en lille tilgang og er nu 10-15 ved 
hver træning, men det kunne være fedt med lidt 
flere, så kom frit frem, hvis I har lyst til at spille 
med. 
Måske nogle af de mange tilflyttere til vores lille 
by har prøvet, eller kunne tænke sig at prøve 
spillet?

Vi har det sjovt, og der er plads til alle niveauer 
også helt nybegyndere.

Ellers er vi startet så småt på vores turneringer…
håber det går bedre fremover….
ja, det kan det faktisk kun .

Og så har holdt vores Årsmøde. Rigtig hyggeligt, 
med mange gode input, afsluttende med (som 
vi plejer) en dejlig laksemad,
                                                                                         

Bøgebjerg IF volley afdeling

Nyt fra Bøgebjerg Volley

DIMSERIET
Kom og vær med til kreativ hygge eller bare 
drik en kop kaffe.

Der er mulighed for at lave maleri, mosaik, 
decoupage eller få en snak om løst og fast.
Tag dit kreative håndarbejde/håndværk med 
og vis os, hvad du sysler med.

Vi mødes hver onsdag kl. 9-14 på Bøge-
bjergskolen i Dimseriet.

Pris pr. gang 20 kr. + materialer.
Der er altid kaffe på kanden.

Du er altid velkommen til at kontake mig:
Mobil 27204104 eller 
Mail: sanneschnell64@gmail.com.

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

Kærlig hilsen Susanne Schnell

www.vingerpaaaastrupmoelle.dk

”Vinger på Aastrup Mølle”
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Badminton for ungdomsspillere ”hænger i 
en tynd tråd”…

Vi har tilgang af nye motionister og turne-
ringsspillere på seniorsiden – men der er 
desværre tilbagegang i antallet af spillere i 
ungdomsafdelingen.

Indtil videre tilbyder vi træning for U9 - U11 
mandage fra kl. 16.00 – 17.00, men hvis antallet 
af spillere falder, vil vi tage det op til overvejelse, 
om vi fortsat skal tilbyde ungdomsbadminton 
efter nytår.

SÅ… det er høje tid for alle interesserede U9 
og U11-spillere at vise interessen og komme af 
sted til træning. 
Vi håber fortsat, at der også fremover vil være 
basis for at have ungdomsbadminton i Bøgebjerg 
IF.

Vi glæder os meget over de mange motionister 
og turneringsspillere i seniorafdelingen, og vi 
har i år tilmeldt 3 hold til turnering – heraf et 
helt nyt herrehold.
Alle 3 hold er godt i gang med turneringskampene.

Sportslig hilsen
Badmintonafdelingen

Kurt og Susanne

Kommende hjemmekampe:

Senior - herre
Onsdag den 21. november kl. 20.00 
mod Lundby 3
Onsdag den 9. januar kl. 20.00 
mod Horne FS 2
Onsdag den 30. januar kl. 20.00 
mod Odense BK77 5

Senior 60+
Onsdag den 28. november kl. 20.00 
mod Fyn FGH 1
Onsdag den 12. december kl. 20.00 
mod Ullerslev Langtved 1
Onsdag den 20. februar kl. 20.00 
mod Skt. Klemens 1

Senior 40+
Onsdag den 7. november kl. 20.10 
mod Søndersø 1
Onsdag den 5. december kl. 20.10 
mod Ullerslev Langtved 1
Onsdag den 16. januar kl. 20.10 
mod Vindinge Fyn 1

Badminton
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Så er vi gået i gang med den sidste etape af 
multibanen. Der er gravet og støbt pæle til 
opsætning af basketnet, og rundt om banerne 
er der kørt jord på.

Vi er nu også gået i gang med 2. runde af 
fondssøgningen til skaterramperne. 
Som tidligere skrevet er sådan et stort projekt 
altid lidt dyrere, end man regner med, og dette 
har ikke været nogen undtagelse. 
Så vi må på den igen, og de første ansøgninger 
er allerede sendt.

Området omkring banerne trænger til en kærlig 
hånd, vi skal have rettet af, revet og sået græs.

Al hjælp er en stor hjælp. 
Så hvis du eller dit firma sidder derude og har 
maskiner, der kan hjælpe med dette, skal I 
endelig ikke holde jer tilbage.

Kommunen har sponsoreret græsset, hvis vi 
selv gør forarbejdet. 
Så meld dig gerne under fanerne til:
Michal Bang Sørensen på tlf nr 22 60 67 65

Endnu engang skal der lyde en kæmpe stort tak 
til de folk, der igen og igen stiller op og hjælper. 
Uden jer kunne det slet ikke lade sig gøre, at vi 
har fået en multibane til byen. 

Tak for jeres indsats.

Holdet bag Multi- og Skaterbanen
Bente, Sanne og Rikke 

Multi- & Skaterbanen siden sidst
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Bredbånd/fibernet.
Svend Åge Nielsen fra Bøgebjergvej og 
Halldor Sørensen fra lokalrådet med 
John Lauge på sidelinjen har efterhånden 
fået samlet bindende fuldmagter til at 
ansøge om midler fra Bredbåndspuljen. 
Deadline for at afgive tilbud var 24. oktober, og 
vores ansøgning skulle sendes til Energistyrelsen 
inden udgangen af oktober. 
Ansøgningen gjaldt kun Bøgebjergvej og 
Svendborgvej til Munkegårdsvej.
Fibernet ned gennem byen, på Faurshøjvej 
til viadukten og Rolighedsvej søges etableret 
på kommerciel basis, fordi husene ligger så 
tæt, og de er ikke berettiget til støtte fra 
bredbåndspuljen. 
SEF er blevet bedt om at give et tilbud på 
tilslutning på Faurshøjvej og Rolighedsvej. 
Vi venter stadig. 

Borgerbudget.
Der er indkommet 4 ansøgninger til borger-
budgettet.
Der er tre projekter, som har søgt det maksimale 
beløb, og et projekt til ca. 7.000 kr.
Projekterne sendes nu til bedømmelse hos 
juristerne i FMK, og så bliver der en afgørelse 
senere. 
Styregruppen er blevet indkaldt til et møde 
den 23. oktober, hvor vi vil få retningslinjer for 
stemmeafgivelse.

Borgerpladsen.
Ildsjælen Niels Krogh har igen været i front med 
at gøre det pænt oppe på Borgerpladsen med 
fuglen. 
Han har taget kontakt til Helle Mølgaard 
Christensen, Parkforvalter, Natur og Landskab, 
og ansøgt om at få kommunen med på at plante 
forårsløg i plænen foran Fuglen. 

Forvaltningen har været meget velvillig og har 
givet tilsagn om ca. 14.000 blandede blomsterløg 
med krokus, der blomstrer i februar/marts 
og perlehyacint, tulipaner og anemoner, der 
blomstrer i april/maj. 
Der er ca. 250 løg pr. m2. Løgene er blandet 
på forhånd, og kan derfor med fordel hældes 
direkte ud af posen og ned i et plantehul, der 
dækkes med jord.

Løgene anlægges som stråler ud i plænen, og 
det vil blive et flot blomsterflor langt ind i foråret. 



9

Billederne viser Helle Mølgård Christensen, Niels 
Krogh og Gunnar Rasmussen, som er i gang med at 
udvælge løgblanding. Foto: Jørgen Gundertofte.

Arbejdet med at lægge løgene i jorden sker på 
frivillig basis ved at opfræse jorden og lægge 
løgene. Græsset etablerer sig selv igen. 
Arbejdet er formentlig overstået, når dette blad 
er på gaden, og så venter vi bare på foråret,-) 

Bålhytte på Sct. Hanspladsen.
I sidste nummer af Bøgebladet skrev vi, at vi 
har fået tilsagn om 50.000 kr. til bålhytte på Sct. 
Hanspladsen. 
Vi har nu haft et møde med folk fra kommunen 
og naturturisme. 
Kommunen kræver en statisk beregning på 
hytten, hvilket fordyrer den en del. Vi har derfor 
måttet opgive selv at sætte den op. 
Vi har indhentet et tilbud fra Verninge Savværk 
på en hytte 6,5 X 6,5 m. Den vil inkl. rubinia træ 
til stolper, opsætning, transport og div. løbe op i 
ca. 58.000 kr. plus moms. 
Det manglende beløb vil vi prøve at få 
Naturturisme til at medfinansiere.

Vandværket og evt. shelter i Åstrup.
Ref. fra møde med folk fra kommune, 
naturturisme, lokalråd og borgere.
Svend Erik Linnebjerg (SEL) redegjorde for 
planerne i Åstrup ang. vandværket. 
Foreningen har leveret grunden tilbage til 
kommunen, og kommunen har accepteret. 
Der er ikke udfærdiget skøde endnu. 
Borgerne vil gerne fortsat bruge grunden og lave 
en projekteret og puljetildelt petanquebane. 
Vandværket skal renoveres med nyt gulv, nye 
vinduer og døre. 
Huset skal så bruges til opholdsrum.
Alice Bjerge Rasmussen påpeger driftsopgaver. 
SEL siger, at nogle borgere har tænkt sig at 
danne en gruppe af frivillige.
 
Øhavsstien går tæt på området. 
Mads Sletberg (MS) fra Naturturisme påpeger 
problemer med, at en shelter vil komme til at 
ligge i et villakvarter. 
MS påpeger problemer med, hvem der 
frekventerer en evt. shelter. 
Øhavsvandrere vil nok foretrække overnatning 
i natur. 

Man mangler overnatningsmuligheder mellem 
Pipstorn og Vester Skerninge. 
Halldor Sørensen (HS) gjorde opmærksom på 
de to sheltere og toilet på Korinthspejdernes 
plads ved Fjællebroen havn, som administreres 
af Trente Mølle.
MS har kontakt med Lysbjerg Rooms om 
fremtidige planer.
  
Nu vi er på Gyvermosen, har forvaltningen 
planlagt oprensning og forskønnelse af 
gadekæret.
Det er formentlig sket, når bladet kommer på 
gaden, således at gadekæret både fremstår 
pænt, kan opfylde kravet til regnvandsbassin og 
rumme meget mere vand end nu. 
Også her kunne vi ønske os frivillige, som hjælper 
med at holde området ryddeligt og pænt.

På lokalrådet vegne
Connie og Halldor

Flag Allé
Et smukt  og dejligt syn 
i vores lokalsamfund!

SKAL DET VÆRE FESTLIGT?

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

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

Bestilling gerne 7 dages varsel.
Oplys venligst om vi må skilte 
med årsagen på vor hjemmeside 
samt ved Dagli’ Brugsen Vester 
Aaby.

Beløbet indsættes på vor konto
reg.: 0828 konto 0003216144.

(Bøgebjerg Lokalråd)
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FamilieSpejd Krage Sø
Efterårets blade drysser fra træerne, der er 
svampe i skovbunden, vinden blæser let og 
solen skinner. 
Familiespejderne har gået 5 km i den dejlige 
efterårsskov hele vejen rundt om Nørresø, og 
5 km mærket kan nu sys på spejdertørklædet. 
Stoltheden lyser ud af øjnene på spejderne. 
Vi så på vores tur blandt andet et kæmpestort 
bøgetræ, hvor vi var 9 personer for at kunne nå 
rundt om det, flotte svampe, som farvede alt 
sort og burre, som klistrede til alting ligesom 
velcrotape.

Det går godt hos familiespejderne, og alle møder 
frem til vores møder. 
Næste gang er den lørdag d. 10. november. 
Der skal vi være i hytten og færdiggøre endnu et 
spejdermærke. Vi har lært at tænde bål, passe 
på det og os selv, og binde knob og besnøringer, 
også så det vi har bundet, kan holde. 
Til sidst skal vi lære at snitte sikkert med en 
kniv.

Sidste gang FamilieSpejderne mødes i år er i 
den weekend, hvor vi skal på den traditionelle 
juletur. 
Vi skal til Egebjerghytten for at jule en hel 
masse, hygge os, have en god julemiddag og 
sidst, men ikke mindst jagte julerotten!

Vi havde endnu en gang et fantastisk 
loppemarked. 
1000 tak til alle, som hjælper og hjalp med til at 
vi år efter år kan afholde loppemarkedet. 
Vi er rigtig glade for den støtte vi får, og det 
er et rigtig godt tilskud til vores fortsatte 
spejderarbejde.
Loppemarkedet har i mange år været den anden 
søndag i september og er en gammel tradition 
i Krage Sø. 
Der findes nok en V. Åby beboer, der kan berette 
om hvornår det startede. 
Siden 1990’erne, hvor jeg startede som leder i 
Krage Sø, har der været loppemarked i aulaen 
og tilstødende klasselokaler på skolen hvert 
andet år, to gange om året og siden vi flyttede 
til hallen en gang om året.

Tiden er også til at ønske alle en god jul og et 
godt nytår, det er her jo lige før. vi ved det.

Med Spejderhilsen
Lotte og alle de andre i Krage Sø

Gruppe- og familiespejd-leder
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Hej alle sammen i Vester Aaby og omegn.
Traditionen tro har der været afholdt Årsmøde i 
fodboldudvalget. 
Det store punkt på dagsordenen var valg 
af formand, næstformand, kasserer samt 
udvalgsrepræsentanter. 
Alle poster blev besat, og vi er begyndt på 
overlevering af arbejdsopgaver. 
Dette tager dog typisk lidt tid, og vi regner med 
at alt er på plads slut december.

Det nye fodboldudvalg består af:
Abdi Mohamed, formand
Rune Carlsen, næstformand
Kristian Graff, kasserer
Michael Silke, udvalgsmedlem
Jimmi Kreyer, udvalgsmedlem 
Frederik Rhode, udvalgsmedlem 
Hans Strand udvalgsmedlem

Jeg har sjældent været så optimistisk efter et 
Årsmøde, som jeg var d. 25.10. 
Jeg er mere end sikker på, at de nye ansigter 
i udvalget vil vise sig som værende en 
kæmpe gevinst for nuværende og fremtidige 
fodboldspillere i Bøgebjerg. 
De kan bidrage med et væld af erfaring og 
gåpåmod, og derfor er det vigtigt, at vi er 
imødekommende, lyttende og parate til at gøre 
en indsats så udvalget støttes i deres tiltag

Herre senior har spillet deres sidste kamp i 
2018, støvlerne er vasket og sat på hylden, så 
de kan findes frem til næste sæson. 
Senior spillerne har desværre, måtte tage afsked 
med deres cheftræner.
Tony følte, det var tid til nye udfordringer, og det 
har ikke været en let beslutning for ham. 

Tony og hans assistenttræner Lukas Lyngsø 
skal begge have kæmpe cadeau for den 
arbejdsindsats, de har lagt i klubben fra første 
dag af.

På billedet herover ses herre seniors afgående 
cheftræner Tony og assistenttræner Lukas Lyngsø.

Mange af os i udvalget har haft fornøjelsen af at 
træne og spille under Tony, og derfor vil vi gerne 
bruge muligheden for at ønske ham og Lukas al 
held fremover.

Ligesom sidste år må jeg igen konstatere, at 
ungdomsfodbold i Bøgebjerg IF er under enorm 
udvikling. Til tider går det så stærkt, at vi har 
svært ved at følge med. 
Heldigvis har vi en forstående forældregruppe, 
som har været gode til at hjælpe, hvor de kan. 
Vi håber selvfølgelig at dette varer ved.
Ungdommen har været så heldige at få haltider 
om onsdagen, så der vil de træne vinteren over. 
Vi leder efter stævner, som de kan tilmeldes, så 
de også opnår kamperfaring.
Alle hold har været ude og spille kampe i år, og i 
den forbindelse er der næsten altid et vinderhold 
og et knap så vindende hold. 
Uanset resultatet er det vigtigt, at børnene kan 
se hinanden i øjnene og holde fast i den gode 
holdånd. 

Fodbold er en holdsport, og derfor er det vigtigt, 
at alle kan føle sig velkomne og gives mulighed 
for at bidrage til holdet.

Med venlig hilsen
Fodboldudvalget i Bøgebjerg IF

Fodbold
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Bierfest 2019
Skærtorsdag den 18. april 2019 kl. 13-20

Billetsalget til Bierfesten 2019 er så småt gået 
i gang. Har du endnu ikke hørt fra din bord-
ambassadør, så kontakt undertegnede, og vi finder 
en plads til dig.  

Billetprisen ligger fast i hele salgsperioden på 
340 kr. + gebyr, og de pladser, der ikke er solgt til 
”gamle” gæster før 1. januar, vil blive givet fri, så 
ALLE kan købe via billetten.dk. 

Så vil du være sikker på din gamle plads, så skynd 
dig at få købt 

                                                                         Foto: Jørgen Gundertofte

Årets Bierfest byder på en kæmpe ”überraschung” 
direkte fra Tyskland, og dette må du ikke gå glip 
af - det bliver über geil…

Følg gerne med på Facebook i gruppen ”Bierfest i 
Bøgebjerg”, der vil løbende komme opdateringer.

På vegne af arbejdsgruppen bag Bierfesten
Michal Bang Sørensen

TLF: 22 60 67 65



Efteråret i Pejrup Forsamlingshus bød på 
udfordringer. 
Husets gasinstallation var desværre helt slidt op 
og kunne ikke repareres. 
Bestyrelsen var nødt til at tænke hurtigt og 
besluttede i samråd med Frost VVS og el-
installatør Henning Madsen at skifte fra gas- til 
el-komfur. 
Der blev derfor indkøbt et brugt industrikomfur, 
som skal fungere i huset, indtil der er økonomi 
til nyinvestering. 
Samtidig skulle der etableres nye el-installationer 
til komfuret. 
De nye investeringer har været nødvendige, men 
desværre også været en betydelig økonomisk 
udgift. 
Da Forsamlingshuse ikke modtager offentlige 
tilskud, skal der løbes en del penge ind til 
foreningen, for at vi igen har et fornuftigt 
overskud til drift og uforudsete udgifter. 
Bestyrelsen og gode folk i landsbyen er i gang 
med dette store arbejde, som kan sikre vores 
forsamlingshus fremover. 
Vi opfordrer selvfølgelig til, at man lejer huset 
til sin fest. 
Se mere info om udlejning på www.pejrup.dk.

Julehygge
Den første søndag i advent, søndag den 2. 
december, holder vi traditionen tro Julehygge i 
huset med æbleskiver og kaffe, risengrød og rød 
saftevand til aftensmad. 
Herudover skal vi klippe/klistre julepynt og 
lave dekorationer, og hvad man ellers selv 
medbringer af julesysler. 
Jul i lange baner. Vi starter kl. 14.30. Der er 
ingen tilmelding, bare mød op!

Generalforsamling
Vi minder lige om at forsamlingshusets  årlige 
generalforsamling afholdes tirsdag den 22. 
februar 2019. 
Årligt kontingent er 250,- kr. skal være betalt 
senest den 31. januar 2019, hvis man vil være 
stemmeberettiget til generalforsamlingen.

Mere info om generalforsamlingen kommer i 
næste nummer af Pejrup Nyt.

VIGTIG INFO
Arrangementer i Pejrup - hold øje med 
postkassen!
Der kan altid opstå en idé til et arrangement i 
vores forsamlingshus. 
Da “Pejrup Nyt” udgives fire gange om året, kan 
det være svært at få alting med. 
Bestyrelsen har derfor besluttet, at i tilfælde 
af at vi laver arrangementer i huset, som 
ikke når at komme med i “Pejrup Nyt”, vil vi 
husstandsomdele info herom. Så er vi sikre på, 
at alle får besked. 
Vi vil også slå det op på vores Facebookside 
“pejrup.dk”, så når vi ud til alle. 
Så hold øje i postkassen og/eller på Facebook.

Du kan også læse mere om aktiviteter i Pejrup og 
om leje af huset til din fest eller dit arrangement 
her: www.pejrup.dk, Facebookgruppen pejrup.
dk og i Pejrup Nyt, som omdeles til Pejrup og 
omegns beboere og foreningens medlemmer.

På bestyrelsens vegne
Kamilla Bentsen og Mette Hansen

Pejrup Forsamlingshus
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Egnsfesten 2018
Da dette bøgeblad skulle i trykken, var der 
endnu ikke overblik over økonomien efter dette 
års Egnsfest, men med et skuffende antal 
gæster bliver det nok begrænset, hvad der er af 
overskud til Bøgebjerg IF og til hallen. 
Derfor vil dette indlæg handle om noget lidt 
andet.

Som så mange gange før var der fest i 
Bøgebjerghallen den sidste lørdag i oktober, 
og som så mange gange før var der en masse 
frivillige, som gjorde denne fest muligt. 
Allerede torsdag aften var der 8 friske gutter, 
som fik scenen gjort klar samt rullet gulv på. 
Tak til håndbold og fodbold gutterne! Jer kan 
man altid regne med

Fredag skulle alle de sidste forberedelser så 
laves. 
Foruden arbejdsgruppen bag festen, bestående 
af 5 mænd og damer, var 20 frivillige mødt op 
for at opstille borde og stole, rulle duge på, 
dække borde, lave bordpynt, hænge lys op. 
De kom klokken 16.00 og kl. 17.00 var hallen 
klar til fest, men før de gik hjem, skulle 
fadølsanlægget jo lige afprøves. 
Så ganske som vi plejer, blev der snakket, 
drukket en enkelt fadøl og snakket lidt mere. 
Kl. 18.00 var hallen tom for frivillige. Uden jer 
var der ingen fest! 
Så rigtig mange tak fordi I gider 
I er en fast gruppe af især senioridræts folk som 
ALTID hjælper til. Og sikke vi hygger, der bliver 
grinet, mens dugene bliver rullet på, og snakken 
går lystigt, mens servietter foldes. I er en sand 
fornøjelse at arbejde sammen med. 
Også en stor tak til volley-holdet, som jo bare 
lige stillede med 8 mand og damer, da de pga. 
turnering søndag ikke kunne hjælpe til med 
oprydningen dagen derpå. 
Tak til Gitte Myron Rasmussen, der lørdag 
formiddag kom og gjorde bordpynten færdig.

Der kan jo ikke holdes fest, uden at der er en 
del oprydning efterfølgende, så tak til Stig, 
Birgitte, Rikke Bang Sørensen og Helle Clausen, 
der sammen med arbejdsgruppen gik i hallen til 
kl. 03.00 og fik fjernet borde, stole, affald, fejet 
gulve samt tømt og fjernet bar. 
Søndag kl. 10.00 var vi så klar til at få resten 
væk, og kl. 11.00 var stort set alle spor fra årets 
fest væk. 
Igen søndag var der flere frivillige oppe og 
hjælpe til. Tak til Ketil, Michal Bang, Flemming 
Hougaard, Torben Bentsen og Kurt Jensen med 
flere, fordi I slæbte scenen på plads. Og til de 
damer, Susanne Jensen, Trine Nystrup, Helle 
Clausen, Hanne Borup med flere, som fik kørt 
varer retur til Brugsen, ryddet op, vasket op 
med mere. 

Jeg vil tro, at over 40 frivillige mennesker har 
gjort denne årets fest mulig, så en stor tak til 
jer! I er for seje.  
Vi kommer med garanti og spørger jer en anden 
gang

På festudvalgets vegne
Mette Gerber

Billederne på 
siden beskriver 
vist sig selv
”Det er vigtigt 
at sørge for at 
hygge om de 
frivillige, så der 
også er plads 
til en god snak 
over en øl og 
lidt snack.
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Årets V.Å.P 2018

Årets V.Å.P. 2018 - Tonny Sørensen. Tonny er V.Å.P. 
nr. 10 i rækken.

Endelig skal vi også sige tak til årets V.Å.P, der 
jo som bekendt er en af lokalområdets frivillige, 
han kan vist ikke beskrives bedre end som 
Torkil gjorde i sin fine tale ved overrækkelsen af 
gavekort, diplom og buket:

TALE TIL ÅRETS V.Å.P. 2018

I højden kan udsynet vidt ud berømmes,
når for eksempel en affaldsspand tømmes
på stedet med talrige aktiviteter,
der frivilligt passes af notabiliteter.
Så stille det gøres, ej væsen man gør sig,
dog hjælpes et sogn, som det hør sig og bør sig:
Et hus til at rumme de fester, der holdes;
budgettet skal holde – ej plads til at soldes.
Det kræver en fast hånd at styre forsamling,
så det er jo godt, at det ej er en gamling
der dette år kåres med våpperkasketten,
og dermed for 10.gang gives stafetten.
Dog ej kun i huset på bakken deroppe,
vi ser vores mand aktivere og ”våppe”;
ved håndboldkamp dømmes med fløjte og kort,
hvem skal dømmes ind, og hvem skal vises bort.
Med idræt hans hjerte vil altid beriges,
nu er jeg snart færdig, nu snart kan det siges.
Jeg tænker, at gættene intensiveres,
en hvisken ved borde et navn kan noteres.
Dog har jeg en linje, som ikke må glemmes
når dyderne mange i aften forfremmes:
Med arbejde stadig tre dage fordrives,
så ikke hans kræfter blot ødselt bortgives.
En frivillig ildsjæl, jo ham er der ”run i,”
Han er jo mand, der ej kun tænker ”money,”
nu inden tiraderne bliver for ”funny,”
Vi hel’re må sige: ”Kom herop nu Tonny!”

Tak for alle de modtagne indstiller samt til 
V.Å.P.-udvalget, der består af sognepræst Torkil 
Jensen, Lars Bo Biilmann og sidste års V.Å.P. 
Gerda Nielsen.
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Hjertestarterforeningen har hen over sommeren 
haft mediernes bevågenhed på flere områder. 
En ny Hjerteklub Danmark forsøgte at samle 
midler til en hjertestarter ved brugsen, dog 
uden held. 
Lokalområdet V. Aaby, Aastrup og Pejrup er d.d. 
dækket af 5 hjertestartere, hvilket bestyrelsen 
betragter som en ganske god dækning af 
området. 
De er alle lette at komme til, når behovet opstår. 
Den årlige omkostning ved at have 5 
hjertestartere, der er forsikret og skal opdateres 
en gang årligt, er ca. 14.000,-! 
Skulle der hen over tid blive behov for yderligere 
Hjertestartere i området, følger bestyrelsen 
situationen nøje, således at ny etablering kan 
ske til rette tid, såfremt der er likviditet til 
rådighed!

Næste opgave for lokalområdet her, bliver at få 
borgernes opbakning til Region Syddanmarks 
nye APP, (Danmark redder Liv) hvor BORGERE, 
der er i besiddelse af et Førstehjælpskursus, via 
deres Smart / Iphone, kobles til denne APP. 
Foreningen forventer at afholde et INFO møde 
på Bøgebjergskolen i november/december for 
alle interesserede.

En inviteret gæst vil informere og introducere 
deltagerne i denne opkobling til APPèn, Danmark 
redder Liv.

Vi håber at I alle bakker op om denne vigtige 
opgave, at vi hjælper hinanden med at redde 
liv! ALLE kan gøre noget, ved at tage handling 
på livets udfordringer!

Kære medlemmer, uden jeres fantastiske støtte 
og opbakning var dette vigtige projekt ikke 
muligt. 
Vi hjælper hinanden med, at REDDE LIV, i 
nærområderne.
Tusind tak for det!

På bestyrelsens vegne
Merete Pedersen
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LÆR AT LAVE EN FEST PÅ
DANSEGULVET
VI INDBYDER TIL GRATIS PRØVETIME TIRSDAGE I UGE 2 OG 3 KL. 19.00 – 20.00 
I BØGEBJERGHALLEN I V. Aaby

Vi giver dig danseglæde og lyst til at kaste dig ud i bevægelse til swing og Rock’n Roll 
musik. Det er ikke kun sjovt og berigende for dig, der var ung i 50’erne, men også for 
dig, der er ung nu. Kom og vær med – det eneste, der kræves er et par flade dansesko 
og at du har lyst til at udfolde dig på dansegulvet!

DANS SÆTTER MUSIK TIL LIVET
Det er sjovt.
Det er berigende.
Det er sundt.

Læs mere og tilmeld på 
Komogdansdanmark.dk/svendborg
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Efter en dejlig lang og varm sommer er vi atter 
i gang i arkivet.

Langt om længe har vi fået vores fine skilt hængt 
op på gavlen af Abildhuset. 
For at få skiltet til at matche de øvrige skilte på 
gavlen, blev kunstmaler H.P. Hansen, V. Aaby, 
spurgt, om han ville male vores skilt med den 
samme flotte skrift. Heldigvis sagde han ja.
Egeplanken og lakarbejdet er sponsoreret af 
Kurt Pedersen, Aastrup Møbler.

Vi har sammen med Vester Aaby Sogns 
Folkemindesamling fået indkøbt og installeret 
et nyt arkivskab, så vi kan opbevare kort og 
tegninger på forsvarlig vis.
Skovgårdsfonden har velvilligt støttet med et 
økonomisk tilskud, hvilket vi takker for.

Midt i november udkommer årets Stavn!
Tænk på det som en god ide til jule- eller 
mandelgave!

I år har en af Aastrups markante skikkelser 
bidraget med et uddrag af sin livhistorie, 
så der er noget at glæde sig til!

Vi kommer som vanligt rundt og sælger 
umiddelbart efter udgivelsen, så vi håber at 
blive taget godt imod. 
Salget af Stavn er jo med til at holde arkivet 
kørende.

I sommerperioden har vi arbejdet om aftenen af 
hensyn til andre gøremål.
Fra og med uge 43 bliver det igen hver torsdag 
eftermiddag kl. 13.30 – 16.30.

Ændring af åbningstid:
Vi har hidtil haft åbent arkiv 1. fredag i måneden, 
undtagen juli / august.
Sidste fredagsåbent er den 5. november 
2018 kl. 13.30 – 16.30
 
Fra december er der åbent arkiv hver 
torsdag kl. 13.30 -16.30
Uge 51 og 52 holder vi juleferie!

Første arbejdsdag og åbent arkiv i 2019 er 
den 3. januar.

Se mere på:
vores hjemmeside: aastruparkiv. dk

Facebook: Aastrup Folkemindesamling

Skriv til os på aastruparkiv@gmail.com

eller besøg os i arkivet torsdag 
eftermiddag.



KIRKEBLAD
VINTER 2018-2019

- Læs mere inde i bladet

Kirkeskib

Messias

Højskoleeftermiddage

VESTER AABY KIRKE

AASTRUP KIRKE

At vente
Hvert år tændes der fra 1. søndag i advent lys i Vester Aaby kirke, lige som der sættes lys på 
Aastrup Kirke. Samme dag tænder vi juletræet på pladsen ved hjørnet af Præstegårdsvej.
Vi har brug for lys i den mørke tid. 
Ordet advent kommer fra latin og betyder ankomst. Men vi skal ikke lege ret meget med 
bogstaverne før der står ”at vente”
Og det er måske det, der allermest betegner adventstiden. Forsidebilledet viser denne gang 
Vester Aaby kirke som den ser ud, når der er gjort klar til gudstjeneste i julen. Juletræet 
er tændt og for at give lidt ekstra lys lader vi adventskransen være tændt med alle fire lys.
Inde i kirkebladet kan man læse om, hvad vi gør for at give ventetiden fylde: Koncerter 
i begge kirker og højskoleeftermiddag om Langeland for blot at nævne lidt. Alle 4 
adventssøndage har deres særpræg i tekster og musik og vidner om, at det lys, vi savner 
uden for vore vinduer begynder at vende tilbage, når vi når frem til jul. Når Et barn bliver 
født i Betlehem.

Glædelig Jul og Godt Nytår! 



1. søndag i advent tænder vi Vester Aaby Kirkes juletræ efter 
familiegudstjenesten kl. 14. Bagefter går vi ned i præstegården 
og luner os ved gløgg og æbleskiver.
4. søndag i advent falder i år den 23. december. Her synger vi 
julen ind ved en morgandagt i Aastrup kirke kl. 9.00, så der 
kan blive tid til de sidste juleforberedelser bagefter.
Nytårsaftensdag er der gudstjeneste i Aastrup kirke kl. 15.00, 
hvor vi efter gudstjenesten vil få et glas champagne eller 
sodavand, inden vi skal hjem og høre Dronningens nytårstale. 
Nytårsdag er der gudstjeneste i Vester Aaby kirke kl. 15, hvor 
vi ligeledes får et glas efterfølgende, og ønsker hinanden godt 
nytår.
Vi har i de seneste mange år sunget julen ud Hellig Tre 
Kongers aften den 5. januar. Da det i 2019 er en lørdag aften 
har vi besluttet at flytte til dagen efter, og synger derfor julen 
ud Hellig Tre Kongers dag den 6. januar kl. 19.00 i Vester 
Aaby kirke.

”Sideskibscafeen” i Aastrup kirke har inspireret menighedsrådet 
til at arbejde for noget lignende i Vester Åby kirke.
Vi startede for 2 år siden med at mødes med Fyens Stift, 
Faaborg Provsti og Nationalmuseet i Vester Aaby kirke, hvor vi 
forelagde vores ideer til en anderledes indretning af den sydlige 
korsarm i kirken. Korsarmen er ikke så gammel (fra 1842) og 
er derfor ikke belagt med alt for mange restriktioner, så vores 
ideer blev heldigvis ikke fejet ned af brættet. Sagsforløbet har 
siden af flere årsager været lidt langsommeligt, men nu har vi 
fået grønt lys til at igangsætte arbejdet, som i praksis vil sige at 
indhente tilbud på de enkelte ombygninger i sideskibet.
Midtergangen i sideskibet skal løftes op i niveau med det 
resterende gulv, og de nuværende kirkebænke skal ombygges 
til langborde og mindre cafeborde, så vi får genbrugt 
materialerne.
Planen er, at vi med en simpel ombygning kan få mere glæde 
af kirkerummet, typisk ved lejligheder som kirkekaffe, mindre 
møder for konfirmander og menigheden, for koret og alle 
øvrige tiltag, der kunne have relation til kirken.
Umiddelbart er det ikke i støbeskeen, at rummet skal adskilles 
fra kirken, men på sigt kunne det blive muligt med et evt. 
forhæng eller en delvis glasvæg mellem kirkerummet og 
sideskibet.  
Vi har hele tiden for øje, at sideskibet stadig naturligt skal 
kunne indgå i kirkerummet ved særlige lejligheder, hvor 
der er behov for det – typisk juleaften eller ved meget store 
begravelser.
Vi arbejder nu ihærdigt på sagen og har et måske naivt håb 
om at kunne blive færdig inden årsskiftet – i år!!!! Men lad os 
nu se; vi har jo også andre ting.

Sognepræst Torkil Jensen er pr. 1. juni blevet uddannel-
seskonsulent for nye præster i Fyens Stift.
Arbejdet med at finde en afløser for Torkil i de dage og uger, 
hvor han skal være væk fra sognene er i fuld gang, men ikke 
afsluttet. 
I første omgang har vi haft besøg af vikarer, først Ulla Charlotte 
Hansen og i de seneste måneder Maria-Louize Helbo. De har 
klaret opgaven meget flot, og der skal her lyde en stor tak for 
indsatsen.

Menighedsrådet har inviteret Charlotte Rørth til at holde 
foredrag i Vester Aaby kirke den 19. februar kl. 19.  Charlotte 
Rørth er blandt andet kendt fra bogen ”Jeg mødte Jesus”
Se mere i dagspressen, når tiden nærmer sig.

Omkring jul og nytår

Nyt fra menighedsrådet     

Ny præst

Charlotte Rørth i Vester Aaby kirke

Sidste år sprængte Vester Skerninge på alle måder alle rammer, 
da de opførte første del af G.F.Händels oratorium ”Messias” 
i Vester Aaby kirke. Et musikværk, der traditionelt forbindes 
med jul selv om det oprindeligt er skrevet til påske. Det var 
for det første flot musik og dygtige sangere, for det andet måtte 
publikum ”stoppes godt ud i hjørnerne” for at kunne være i 
Vester Aaby kirke denne dag.
Vi har lyst til at gentage succesen 3. søndag i advent i år igen, 
med opførelsen af værkets 2. del, som koret har arbejdet med 
i år. Den del, der afsluttes med det berømte ”Hallelujakor.” 
Kirken åbnes kl. 15.30. 
Det vil i år koste kr. 50 at høre Vester Skerninge Sangkor. Biletter 
købes samme dag fra kl. 14 til kl. 15.15 i konfirmandstuen i 
Vester Aaby Præstegård, Præstegårdsvej 11. 
Eventuelle resterende billetter kan købes i kirken fra kl. 15.30.

Messias 
i Vester Aaby kirke 

16. december kl. 16

Tirsdag aften den 11. december kl. 19.30 får vi besøg af 
Vestfynskoret i Aastrup Kirke. Koret vil synge mange af de 
traditionelle julesalmer og sange for eksempel Juletræet med 
sin pynt og uddrag fra melodierne til Nissebanden arrangeret 
af Henrik Mathiesen sammen med Barn Jesus i en krybbe lå 
og En rose så jeg skyde. Der bliver også for tilhørerne lejlighed 
til at synge med på fællessalmerne. Efter koncerten er der et 
glas vin eller en vand i våbenhuset. Der er gratis adgang til 
koncerten i Aastrup Kirke.

Vestfynskoret
i Aastrup Kirke 

11. december kl. 19.30



Langeland er temaet i denne vinter.
Ved advents- og julemødet den 12. december vil sognepræst 
Torkil Jensen fortælle om langelandske juletraditioner og egne 
oplevelser som barselsvikar i Lindelse-Tryggelev-Fodslette i 
1994 og som sognepræst i Humble fra 1997 til 2001.
I januar får vi besøg af Langeland og Ærøs provst Trille Brink 
Westergaard (som Torkil Jensen i parentes bemærket var 
barselsvikar for) den 9. januar. Trille har kaldt 
sit foredrag ”Fra grevskab til fællesskab” og vil 
med udgangspunkt i en af den langelandske 
histories mest farverige personer, ”Generalen”  
Fr. Ahlefeldt-Laurvig der ejede Tranekær fra 
1791 til 1832, trække tråde op til nutidens 
kirkeliv på Langeland og ikke mindst til de fremtidige 
udfordringer, som man står over for.

I februar måned mødes vi den 
6. februar. Her skal det blandt 
andet handle om arkitektur. 
Museumsmanden og meget an-
det, Peter Dragsbo, der har boet 
på Langeland i omkring 20 år, 
er bogaktuel netop med den 
langelandske arkitektur som emne. 
Peter Dragsbo er en glimrende 

fortæller. Han har blandt andet en fortid som inspektør ved 
Middelfart Museum.
I marts måned er der højskoleeftermiddag onsdag den 20. 
marts. Her skal vi høre om lidt af det, vi mangler og om 
udflugten til Langeland som vil finde sted onsdag den 15. maj.
Vi mødes alle dage kl. 14.30 – husk brød og kop og at højskole 
er for alle.

Vi afholder Musikgudstjeneste i Vester Aaby kirke 18. 
november kl. 10.15, hvor Vester Aaby og Aastrup kirkekor, 
samt medlemmer af Krarup Kirkekor synger en skønsom 
blanding af  klassiske julesange og forskellige årstidssange 
afvekslende med kendte salmer, som menigheden synger med 
på. 

Der er i de seneste par år udkommet nye salme- og 
sangbøger til kirkebrug. Blandt andet ”100 salmer” som vi har 
anskaffet til vore kirker. Dem vil vi se nærmere på ved de to 
salmesangsaftner
15. januar i Vester Aaby kirke og 7. februar i Aastrup kirke. 
Begge gange kl. 19. Men bare rolig: Der skal også nok blive 
plads til nogle af de kendte og elskede salmer fra vores 
”almindelige” salmebog. I pausen får vi en kop kaffe eller te 
og en småkage som kirken sørger for. Man skal altså ikke have 
noget med andet end sin lyst til at høre om gamle og nye 
salmer.

Gennem flere år har Vester Aaby og Aastrup kirker haft deres 
egen hjemmeside www.vesteraabyogaastrupkirker.dk Den 
kan man også tilgå fra sin mobiltelefon, men noget nyt er den 
såkaldte ”kirkekalender” der kan downloades til mobilen. 
Den går automatisk ind og finder den kirke, der er tættest på, 
og her kan man så se tidspunktet for næste gudstjeneste og 
eventuelle andre arrangementer i kirken. Det gælder således 
vore kirker, men også kirker, man er i nærheden af, hvis man 
for eksempel holder jul i andre egne af landet.

Findes der noget bedre end at mødes i kirken til en dejlig 
morgensang? En morgensang, der sætter stemmebånd og sind 
i bevægelse og hvad kan løfte mere, end at synge i kirkens 
smukke, majestætiske rum. Vi skal synge både salmer fra vores 
nye salmebog, og sange fra Højskolesangbogen. Bagefter 
bliver der en kop kaffe i våbenhuset. 
Man behøver absolut ingen forudsætninger, blot lysten til at 
synge.
Kirkens organist akkompagnerer på hhv. klaver or orgel, og 
fortæller desuden om de komponister og digtere, hvis sange, 
vi skal synge.
Mødetid er kl. halv ti og morgensang finder sted hver fjerde 
onsdag i måneden i henholdsvis Vester Aaby og Aastrup kirker. 
Morgensang tidspunkter og datoer:
Vester Aaby kirke – 30. Januar kl. 09.30
Aastrup kirke – 27. Februar kl. 09.30
Vester Aaby kirke – 27. Marts kl. 09.30
Aastrup kirke – 24. April kl. 09.30

Den 8. december 1968 fik Vester Aaby kirke sit kirkeskib. Det 
er altså i år 50 år siden. Det markeres med en festgudstjeneste 
på den 9. december.
Ved en ihærdig indsats fra Vester Aaby Sogns Folkeminde-
samling ved Gerda Nielsen og Niels Henning Larsen er det 
lykkedes at finde frem til de 4 spejdere, der den gang bar 
kirkeskibet ind.

Her i efteråret er kirkeskibet nedtaget og sendt til ”rensning” 
og restaurering på Ærø, hvor det også i sin tid blev bygget. 
Tanken er, at de 4 skal bære skibet ind i kirken igen i for-
bindelse med festgudstjenesten.
Endvidere medvirker ”Vox Amantes:”
Ulla Hvidtfeldt, tidligere kirkesanger i sognets kirker, Jette 
Berenth Nielsen, som afløser ved ferier og fridage, samt vores 
nuværende kirkesanger, Connie Nørregaard har sammen 
med organist Margrethe Schmidt lavet et lille kammerkor, Vox 
Amantes, som optræder i Vester Aaby kirke første gang denne 
2. søndag i Advent. Det bliver med klassiske julesange i nye 
klæder og musikalske fortolkninger. 

Højskoleeftermiddage

Musikgudstjeneste

Salmesangsaftner

Fra den tekniske afdeling

Morgensang i kirken 

Kirkeskib i Vester Aaby



   Vester Aaby Aastrup

Søndag den  11. november   24. s.e.trin Ingen 10.15 MLH
Søndag den  18. november   25. s.e.trin 10.15 Kor Ingen
Søndag den  25. november   Sidste s. i kirkeåret   9.00 MLH 10.15 MLH
Søndag den    2. december    1. s.i a. 14.00 Juletræ 10.15
Søndag den    9. december    2. s.i a. 10.15 kirkeskib Ingen
Søndag den  16. december    3. s. i a. 16.00 Messias 10.15
Søndag den  23. december    4. s. i a. Ingen   9.00 Andagt
Mandag den  24. december   Juleaften 16.00 14.30
Tirsdag den  25. december    Juledag   9.00 10.15
Onsdag den  26. december    2. juledag 10.15 Ingen
Søndag den  30. december    Julesøndag Ingen   9.00 Ole Buhl Nielsen
Mandag den  31. december  Nytårsaften Ingen 15.00 champagne
Tirsdag den    1. januar        Nytårsdag 15.00 champagne Ingen
Søndag den    6. januar Hellig Tre Konger 19.00 Vi synger julen ud Ingen
Søndag den  13. januar 1. s.e. HTK   9.00 10.15
Søndag den  20. januar 2. s.e. HTK 10.15   9.00
Søndag den  27. januar 3. s.e. HTK Ingen 10.15
Søndag den    3. februar 4. s.e. HTK 10.15 Ingen
Søndag den  10. februar Sidste s.e. HTK       9.00 10.15
Søndag den  17. februar Septuagesima 14.00 Ole Buhl Nielsen Ingen
Søndag den  24. februar Seksagesima 10.15   9.00
Søndag den    3. marts Fastelavn   9.00 10.15

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 vinterferie fra 11.-18. 
februar.
Embedet passes her af sognepræst Ole Buhl Nielsen, 
Brahetrolleborg tlf. 62 65 11 21, mail: obn@km.dk 

Kirketider vinter 2018 - 2019

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”.
16. januar – altergang
20. februar – ny præst
27. marts
17. april – altergang

Menighedsrådsformand: Niels Erik Thing, Svendborgvej 383, 5600 Faaborg, Tlf. 24 45 40 16 
Kirkeværge ved begge 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

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: Connie Nørregaard, mail: ksvaaby@gmail.com
Organist: Margrethe Schmidt, tlf. 30 17 29 28, mail: margretheschmidt@gmail.com
Graver: Lene Caspersen, Præstegårdsvej 9, Vester Aaby. Tlf. 51 16 92 66, mail: grvaaby@gmail.com
Kirketjener: Vibeke Hestekær, mail: kirketjenervesteraabyaastrup@gmail.com
Kirkepersonalet har fridag mandag

For udefra kommende 
deltagere koster kaffe-
bordet kr. 30,00

MLH betyder at gudstjenesten afholdes af Maria-Louize Helbo
Der vil antagelig forekomme ændringer i ovenstående gudstjenesteliste. Følg venligst med i dags-
pressen og på kirkens hjemmeside www.vesteraabyogaastrupkirker.dk samt på ”kirkekalenderen” 
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Vi Dagplejere var pænt repræsenteret ved årets 
Team Run til Faaborgs Outdoor Sydfyn, 40 stk 
havde meldt sig. 
Gruppen fra Vester Åby fik en 11. plads ud af 
146 hold, det er vi godt tilfredse med.

I september havde vi madprojekt, 
hvor vi valgte æbler som tema. 
Der blev lavet saft, grød, klippet
og klistret æbletræer. 
Snakket om æbler, sunget om
æblemand, lavet fine T-shirts med
æbletryk og meget mere.

Der har været 
uddannelsesdag 
for dagplejen, 
hvor emner som; 
Narrativer,
krop, 
sanser og
bevægelse,
mødeøjeblikke, 
kommunikation
og sprog blev 
genopfrisket.

Alle dagplejere i 
FMK mødtes i
Ringe hallen. 

Altid dejligt at få 
ny/genopfrisket
viden omkring 
vores dejlige job 
med børnene.

Vores næste store projekt må være den årlige 
Juletræsfest. 
Vi glæder os til at hygge med børnene og deres 
familier. 

Glædelig jul herfra.

Glade hilsner fra 
Jette, Lene, Helle, Helle B og Pernille

Solstråle historie: 
  Den ene ladcykel, der er købt af byens

   sponsorer, trængte til et nyt batteri.
    Modellen på batteriet er gået ud af 

     produktion, så vi troede, at det var sket 
med cyklen....
MEN takket være en ny forældre i dagplejen 
blev der tryllet og vupti….. batteriet lavet igen. 

Der meldte sig en sponsor, som kunne se, der 
var plads til et nyt logo på cyklen.
Tak til Bjarne Madsen Skovgårdens Træ, Jord & 
Beton.

Taknemlige hilsner fra 
Pernille

Det sker i Dagplejen
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Som det nok er gået op for de fleste, går jeg på 
efterløn 1. november. Det har været fantastisk 
og overvældende at være genstand for så meget 
opmærksomhed. Tak for den og for alle gaver og 
hilsner – det var alt for galt!

Det har været 15 spændende år i Vester Aaby 
med op- og nedture. Ud over at sikre den 
daglige drift og at lave god og spændende 
børnehave, SFO og skole, har der jo været 
kampen for overlevelse. Det er lykkedes – vi har 
fortsat en god landsbyordning, hvor den røde 
tråd fra dagpleje gennem børnehave og skole er 
velbevaret til gavn for børnene.
Jeg tænker tilbage på en fantastisk og 
enestående opbakning fra alle i lokalområdet. 
Her kan I altså noget særligt i Vester Aaby-
området. Jeg håber, at I alle vil passe godt på 
alle de fantastiske ildsjæle, der er her, og som 
igangsætter så mange spændende ting. 
De skal have plads og uendelig respekt for deres 
store, uegennyttige arbejde, der udføres i en 
ofte sparsom fritid. 

Jeg har været rigtig heldig med at havne som 
leder i et lokalområde som jeres, - det er ikke 
alle, der får den opbakning, vi har fået. Samtidig 
har jeg haft de bedste og skønneste unger. Og 
de har haft de bedste og mest positive forældre, 
som vi har haft et rigtig godt samarbejde med, 
- også i bestyrelserne i årenes løb. Jeg har også 
haft gode skoleledere og fantastisk dygtige og 
engagerede kolleger i hele landsbyordningen. 

Pas rigtig godt på Bøgebjerg Børnehus og på 
Bøgebjergskolen! 

Husk, at børnehaver og skoler i lokalområdet 
har den bedste chance, hvis folk bruger dem.
Er der noget, I vil vide om vores børnehave og 
skole, har I en engageret og lydhør skoleleder, 
der altid har døren åben, og som er dybt 
engageret i vores landsbyordning.
Han hedder Jes Fechtenburg og har tlf. nr. 
72533902.

Tak for samarbejdet til alle og held og lykke i 
fremtiden!

Mange kærlige hilsner fra 
Gunild Hansen

Tidligere leder af Bøgebjerg Børnehus

Kære alle i Vester Aaby området
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Fra Bøgebjerg Børnehus

I børnehaven er der fuld gang i mange gode 
aktiviteter.

Børnemusikfestival
I efteråret er der altid fokus på musik. 
I samarbejde med Faaborg Midtfyn Kommunale 
Musikskole øver ældste gruppe til den årlige 
Børnemusikfestival, som i år finder sted den 2. 
november 2018. 
Her optræder Mælkevejen sammen med 3 
andre børnehaver i en forestilling, hvor sange, 
kostumer og rekvisitter fremstilles sammen 
med børnene. 
Det er ikke kun det endelige resultat, der 
er vigtigt, men også alle processer frem til 
forestillingen.
Det plejer at være en fantastisk festlig dag med 
2 forestillinger for et talstærkt publikum.
Også de yngre børn har besøg af musikpædagog 
og har nogle sjove timer med at lære nye sange 
og bevægelseslege.

Mælkevejen i skoven
Mælkevejen har i en periode været i skoven hver 
mandag, hvor vores gode praktikant Mikkel har 
stået for aktiviteter med at lave mad over bål. 
Der er så mange gode processer i at skulle i 
skoven, og børnene har godt af, at der er frisk 
luft, - højt til loftet og masser af plads.

Uddannelsesforløb for personalet
Børnehavens personale er i gang med et 
uddannelsesforløb, der skal føre frem til en ny 
måde at håndtere arbejdet med læreplaner på. 
Det ser ud til at være en ny spændende ramme 
om det vigtige arbejde og de gode aktiviteter i 
børnehaven.

Indtil der bliver ansat en ny afdelingsleder i 
børnehaven, er det Susanne og Louise, der 
sammen med Jes varetager ledelsesopgaverne.
Børnehaven kan kontaktes på følgende tlf. nr.:
Solen    72534471
Mælkevejen  72534475
Jes Fechtenburg  72533902

Mange hilsner fra 
børn og voksne i børnehaven 

Fortsættes på næste side ....

Nyt fra Bøgebjergskolen og 
Bøgebjerg Børnehuse



26

...fortsat fra side 25

SKOLELEDEREN ORIENTERER
Så nærmer vi os efterårsferien efter en fantastisk 
lang, varm og dejlig sommer. 

Vi startede op på skolen efter sommerferien lidt 
tidligere end de foregående år, nemlig allerede 
torsdag 9. august kl. 8 - 13. 

Første skoledag imødeses altid med en masse 
forventninger fra elever, forældre og skole, fordi 
vi aldrig helt ved, hvad et nyt skoleår indebærer. 
For nogle er det første skoledag, klasserne 
har fået nye klasselokaler, lærerne har måske 
skiftet klasser og fag, og nogle klasser har faste 
traditioner og opgaver, som de skal prøve at 
leve op til. 
Der var rigtig mange forældre, som fulgte deres 
barn i skole første skoledag, og det synes vi er 
utrolig hyggeligt, og sender tydelige signaler om 
interesse for skolen. 
Så tak for det. 

I år var der igen en fantastisk service fra en lille 
forældreflok, fordi de endnu engang var rundt 
dagen før skolestart og pudse skolens vinduer! 
Det pyntede gevaldigt, og vi er super glade for, 
at det tilsyneladende er blevet en tradition. 
Det vil være en dejlig tradition at have startet 
op, hvis det er tilfældet, tænker jeg! 

Elever
Vi har her i sommerferien og starten af skoleåret 
desværre mistet et par elever og kun fået en 
enkelt ny elev til 2. klasse, så det betyder, at vi 
pt er 97 elever på skolen.

Personale
Den helt store ændring blandt personalet 
er naturligvis, at Gunild er stoppet på 
Bøgebjergskolen som afdelingsleder for 
børnehave og SFO. 

Gunild har valgt pr. 1. november, efter 15 år på 
Bøgebjergskolen, at gå på efterløn, og vi vil alle, 
men naturligvis primært i børnehaven, komme 
til at savne hende rigtig meget. 

Gunild vil blive savnet for sit altid gode humør, 
kæmpe energi og for den måde, hun har ledet 
børnehaven på, hvor hun altid havde tid til både 
børn og forældre. 
Hun har om nogen kæmpet for, at skole 
og børnehave i Vester Aaby blev bevaret, 
og at børnehaven i Korinth fik etableret en 
kørselsordning, som nu, i forbindelse med 
budgetforhandlingerne i byrådet, er blevet en 
permanent ordning. 

Jeg vil gerne, også her, sige hende tusind tak for 
de 15 år hun har bidraget til, at skole, SFO og 
børnehave har fungeret fantastisk. 

Vi er i gang med ansættelse af en ny afdelings-
leder. Der kommer et stillingsopslag ud i denne 
uge, og vi regner med og håber på, at der vil 
være ansat en ny leder af børnehave og SFO 
inden 1. december med start 1. januar. 

Opgaverne i børnehaven vil blive fordelt mellem 
Susanne og Louise, og så vil jeg være mere 
synlig i børnehaven end normalt. 
For at aflaste de to i børnehaven der har fået 
nye opgaver, har vi tilknyttet Kirstine Torup som 
vikar fra efterårsferien og indtil juleferien.

Nye tiltag på Bøgebjergskolen
Vi har startet nogle nye ting op her efter ferien. 
Alle lærere er ude i klasserne før kl. 8, og det 
fornemmer jeg, at det giver en helt anden ro, 
når vi er til morgensang. 
At morgensangen er rykket frem til kl. 8, betyder 
også, at der er en del forældre, der nu deltager 
i morgensangen. Det synes jeg er rigtig dejligt, 
og det viser et engagement for skolen. 
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Vi har startet det såkaldte LOMA (LOkal MAd) 
projekt op, hvor eleverne arbejder med noget så 
dejligt konkret som at lave mad og finde ud af, 
hvor det vi spiser egentlig kommer fra. 
Der er fx lavet en samarbejdsaftale med 
landbrugsskolen i Korinth, hvor elever fra 3.- og 
4.- klasse var ude at se på forskellige dyr og ude 
at køre traktor. Det var en stor oplevelse. 

Elever fra 5. kl. har også været i den 
Selvforsynende Landsby i Hundstrup, hvor 
de blev præsenteret for alternativt landbrug, 
bæredygtighed mm. Vi arbejder på at lave egen 
urte- og køkkenhave til brug i madkundskab og 
ved andre lejligheder, hvor der skal laves mad. 
Så dette initiativ er også kommet godt i gang.

Så har 5. klasse været på lejrskole i København. 
De havde en fantastisk tur, og i foråret er det 2. 
klasse, som skal afsted på lejrskole. 
Hvorhen vides endnu ikke.

Indskrivning
I perioden midt i november til midt i januar er 
der indskrivning til den kommende bh.klasse.
Tirsdag 6. november kl. 17-18 vil der være et 
informationsmøde på skolen, hvor vi orienterer 
forældrene til de kommende børn i bh.klassen 
om indskrivningen, skolen og de forventninger, 
der er til børn og forældre, når man starter i 
skole.
Vi har i ældstegruppen i børnehaven ca. 18 børn, 
som vi håber og forventer vil blive indskrevet til 
skolen. 

Festlige arrangementer
I ugen op til efterårsferien er der tradition for, 
at skolen afholder emneuge mandag -  torsdag. 
I år har vi lavet en lille by ”Lille Lykkeby”, som 
har indeholdt en masse virksomheder, hvor 
eleverne har arbejdet. 
Vi har haft et fitnesscenter, en bank, tømrer, 
”park og vej”, biograf, Krea-butik, en café mm.

Der var lavet specielle pengesedler, og eleverne 
fik hver dag udbetalt løn for deres arbejde i 
værkstederne. 
Torsdag var forældre og bedsteforældre også 
inviteret, så de var rundt for at købe i butikkerne. 
Endelig holder vi fredagen før efterårsferien den 
traditionelle Motionsdag, hvor hele skolen og 
de ældste børn i børnehaven skal til Nørresø og 
gå/løbe rundt om søen, og bagefter venter der 
æbler og hjemmebagte boller. Vi håber, at rigtig 
mange forældre også kommer og løber med.

I december vil der være rigtig mange spændende 
ting på skolen. 
Jeg ser frem til den årlige Juleklippedag fredag 
30. november, hvor hele skolen laver julepynt 
og pynter op i klasserne og på skolen.

Senere i december vil vi afholde vores 
traditionsrige Luciafest, hvor der ventes rigtig 
mange mennesker, og der serveres flæskesteg, 
ris a la mande og aftenen slutter af med 
bankospil.
Dette arrangement er fredag den 14. december, 
så sæt kryds i kalenderen også på den dag.

Endelig er der også juleafslutningen i kirken, 
der er en tradition, som er vigtig at huske. 
I år er det torsdag 20. december. 

Til alle disse arrangementer håber vi meget, at 
der vil være forældre, der har tid til at komme 
og være med på disse traditionsdage.

Afslutning
Til sidst vil jeg ønske alle elever og forældre en 
rigtig god ferie, og jeg glæder mig til at se alle 
elever friske og klar til at modtage læring efter 
efterårsferien.

Venlig hilsen
Jes Fechtenburg



Hermed nyt fra Forsamlingshuset.

Nu er vores banko spil kommet godt i gang, men 
vi kunne godt tænke os lidt flere til at spille.
Hvis du får lyst til at spille banko, er det den 
første mandag i hver måned kl. 19.00. 

Bestyrelsen arbejder stadig med at etablere 
mere parkerings plads. Vi har nu fået alle tilbud
hjem, og er nu klar til at søge diverse fonde.

Gavlen er nu færdig, så vi håber, at den er blevet 
tæt for det vand, som kunne sive igennem. 

Desuden har vi afholdt den første fællesspisning, 
hvor ca. 75 personer deltog, menuen var 
glaseret skinke med tilbehør, rigtig godt.

Søndag den 21. oktober blev 
der afholdt loppemarked i 
forsamlingshuset med 178 
betalende personer, dog ca. 
40 færre end til sidste års 
loppemarked, men vi fik 
dog solgt for ca. 11.000 kr. 
Dette må dog siges at være 
rimeligt, efter udvalget af 
varer og forholdet taget i 
betragtning.

Bestyrelsen vil takke 
alle, som hjælper med 
ved vores arrangementer, 
såsom fællesspisninger, 
banko spil og loppemarked.
Et kæmpe arbejde og uden 
jeres hjælp kunne dette ikke 
lade sig gøre.
Bestyrelsen vil her igennem gerne 
sige TAK til alle.

Også en tak til Jørgen Gundertofte, du vil altid 
være vores mand med fotografiapparatet.

Billederne på siden her er fra 
loppemarkedet der blev afholdt den 

21. oktober. Alle billederne er taget 
af Jørgen Gundertofte.

Støt vores lille by og sogns 
samlingssted ved at være 
medlem og ved at deltage i 
vores arrangementer og nyd 
stedets smukke udsigt.

Du kan også risikere at møde 
nye spændende mennesker 
fra dit lokalsamfund.

På Bestyrelsens vegne
Kasserer

Tonny Sørensen

NB. Leje af Forsamlingshuset 
kan ske hos Tonny Sørensen, 

Gyvermosen 19, Aastrup på mobil 
40114331.

Nøgle til huset hentes samme sted.
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Aastrup Forsamlingshus
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Bøgebjerg IF som
Demensvenlig idrætsforening

”Det er sundt at røre sig – også hvis man lider 
af demens!”

Dette blev der talt rigtig meget om, den aften 
hvor Bøgebjerg IF – i samarbejde med DGI og 
Alzheimer Foreningen – afholdte en workshop 
omkring Demensvenlig Idrætsforening. 
Ca. 25 personer var mødt op til denne aften, 
hvor vi fik ny viden og forståelse for demens.

Fysisk aktivitet kan blandt andet mindske uro 
og rastløshed hos mennesker med demens og 
medvirke til at vedligeholde muskelstyrken. 
Ligesom fællesskab og det sociale samvær 
støtter selvværdet.

Billederne er fra den workshop som Bøgebjerg 
IF afholdt i samarbejde med DGI i mødelokalet 
på Bøgebjergskolen.

Som en Demensvenlig Idrætsforening kan vi 
være med til at skabe gode og trygge rammer 
for både nye og eksisterende medlemmer, så de 
bliver inkluderet i foreningen.

I bestyrelsen arbejder vi nu videre med emnet 
og forsøger at lave en handleplan for, hvordan 
vi som forening kan lave demensvenlige tiltag. 
Vi vil bl.a. gerne have uddannet 1-2 personer 
som instruktører i demenstræning, således at 
de er godt klædt på til at have træningshold for 
demente.

Hanne Borup
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Fester Aaby 2018, hvordan gik det?? 
Det var da regnvejr, var det ikke? 
Var der overhovedet overskud?
Kommer Fester Aaby igen til næste år? 
Spørgsmål er der mange af, og det er vi rigtig 
glade for. Det betyder, at folk kender til Fester 
Aaby og interesserer sig for projektet.

En sommer, som den vi har haft i år, har været 
utrolig. Vi var derfor også meget spændte på, 
om vejret kunne holde. En byge til start og 
lidt regn senere på dagen, kunne heldigvis 
ikke holde folk væk. Det er, som om Vester 
Aaby ligger godt beskyttet mellem Faaborg, 
Korinth og Svendborg. Regnen slog ikke rigtigt 
igennem, og solen skinnede langt det meste 
af dagen. Men man skal huske på, at det ikke 
kun er vejret, der skaber stemningen. Det gør 
gæsterne, musikken, boderne osv. også. Et 
fantastisk publikum dagen igennem. Vi kunne 
ikke ønske os mere! 
Musikken var intet mindre end fantastisk. Musik 
der var til at synge med på for både unge og 
ældre, selv mandag morgen kunne man høre 
skolebørn, der stadigvæk nynnede musik fra 
Fester Aaby. Det er da fantastisk! 
På scenen havde vi fået hjælp af Kåre Linnebjerg, 
som præsenterede de fantastiske musikere 
og indslag dagen igennem. Lyden og lyset var 
leveret top professionelt af Ricko Hougaard og 
Daniel Rasmussen. En stor tak skal lyde til de 3 
for al deres hjælp og opbakning. 

Underholdningen foran scenen var leveret af 
Kom og Dans, som danser i Bøgebjerg Hallens 
cafeteria og fra Jumping fitness holdet, som 
træner i Bøgebjerg Hallen. Tænk sig, at de 
på samme vis som musikken, kunne trække 
publikum helt op til scenen. Rigtig godt gået og 
stor tak for opvisningerne. 
I gjorde det super godt. 

Besøget fra det ydre rum, skal heller ikke gå 
unævnt hen. Star Wars sætter stemning og 
spreder glæde blandt voksne og børn. 
Tak fordi I kom. 
Som noget nyt i år havde vi også besøg af 
Hjertestarter foreningen Vester Aaby, Aastrup 
og Pejrup samt Faaborg Golfklub. Dejligt at I 
ville være med til at sætte stemning på pladsen.
Det var heller ikke muligt at gå sultne fra 
Fester Aaby. På pladsen var igen i år Vester 
Åby slagterforretning v. Morten Steffensen og 
Bøgebjerghallens cafeteria v. Birgitte og Stig. 
Ved begge madboder var det muligt at købe 
forskellige retter mad, samt der var sat bord/
bænkesæt op, hvor man kunne nyde sin købte 
mad. Tak fordi I igen i år ville hjælpe os med at 
hygge om gæsterne med jeres gode mad.

Men takken slutter ikke her. Uden alle vores 
sponsorer var der ingen fest! I har alle været 
med til, på en eller anden måde, at yde jeres til, 
at Fester Åby kunne blive en realitet. 
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Det sidste stykke tid er vi desværre gået lidt 
tilbage på vores omsætning og indtjening. 
Vores store ønske er, at vi kan få folk til at købe 
lidt mere, så omstætning og indtjeningen igen 
stabiliseres, og meget gerne erstattes af et stort 
+ (plus). 
Vi vil så gerne, også ude i fjern fremtid, blive 
ved med at forblive åben. 
Vi håber derfor, at folk i Vester Åby vil bakke op 
om Dagli’Brugsen, og gøre lidt flere handler der. 

Vi håber også på, at I vil være med til, at vi får 
en super god julehandel i år.  

Som I nok alle har set, så er der blevet gravet ude 
ved tanken. Vi fik udskiftet vores olieudskiller. 
Den har været dyr ca. 250.000 kr og den udgift 
bliver bogført ind i regnskabet, så derfor kommer 
vi desværre ikke ud med et overskud i 2018 

Jeg vil rigtig gerne takke dem, som har meldt 
sig til butiksrådet. Nu er vi fuldtallige igen. 
Super fedt! 

Sæt allerede nu et stort X i kalenderen i uge 18 
2019, der kommer til at ske noget spændende.

Vi juler i december og inviterer derfor alle børn 
til at komme og hænge julesokker op fra lørdag 
den 1. december. 
Søndag den 2. december tænder vi juletræet 
kl. 16, hvor nissepigerne også er der med 
julegodter til børnene.
Torsdag den 13. december Lucia.

Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen
Jan Foged Sørensen, uddeler

Vi håber meget på jeres støtte igen til næste år. 
I har skabt mere glæde på en enkelt dag, end I 
måske selv er klar over!

Men uden frivillige kræfter, i året forinden, 
dagene optil, på dagen og dagene efter, er der 
ingen Fester Aaby. Vi er utrolig stolte af, at 
så mange lokale, venner og bekendte fra hele 
landet, kommer for at hjælpe os på denne dag. 
I er uundværlige, og uden jer kunne det slet 
ikke lade sig gøre. 
Derfor havde vi også valgt i år, at indsamle 
sponsorgaver fra lokale erhvervsdrivende, som 
blev udloddet mellem alle de frivillige. Vi ville 
gerne være sikre på, at I vidste, hvor meget 
jeres hjælp betyder for os. I kan simpelthen ikke 
få ros nok. Tak for hjælpen og vi håber, I har lyst 
til at hjælpe igen til næste år.

Regnskabet er endnu ikke helt afsluttet, men 
som det ser ud lige pt. bliver overskuddet 
omkring 80.000 kr. Budgettet for Fester Aaby 
2018 lød på ca. 150.000 kr. Overskuddet for 
Fester Aaby 2018 går til næste års fest.

Hvis I har lyst til at vide meget mere om Fester 
Aaby, hvordan vi arbejder, hvor meget arbejde, 
der egentligt skal til for at holde sådan en 
fest, hvad er budgettet og hvordan vi skaffer 
pengene, er I mere end velkomne til vores 
generalforsamling Mandag den 7/1-2019 kl. 
19.00 i Bøgebjerghallens mødelokale.
Se mere info på infoskærmene i byen, når tiden 
nærmer sig. 
Hvis I har punkter til dagsordenen, skal de 
være foreningen i hænde senest 14 dage før 
generalforsamlingen på mail: festeraaby@
gmail.com

Er Fester Aaby kommet for at blive? 
Det kan vi vist kun sige ja til!

Vi håber derfor, at se jer alle sammen igen til 
næste år

Lørdag den 31/8-2019

Tak for i år…
På vegne af Fester Aaby
Sacha, Sanne og Rikke
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Stor tak til vore sponsorer for god støtte i 2018
Vi glæder os til fortsat godt samarbejde i 2019
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Første halvdel af håndboldsæsonen er i fuld 
gang. 
Når dette blad rammer din postkasse, har 
alle 4 hold spillet masser af kampe, men i 
skrivende stund er holdene kun lige begyndt på 
turneringen. 

Vores U12 hold er begyndt at vinde kampe - 
noget det kneb meget med i sidste sæson - jeg 
tror faktisk, at ungerne tabte ALT sidste år. 
Så bare det er de er begyndt at vinde er jo 
fantastisk. 
Det er også fantastisk at se forældres 
engagement. De sidder altid klar og hepper på 
hjemmebane, og der er altid flere forældre med 
til udekampe, end der skal være til at køre de 
fire biler. 
Så det er rart, at opbakningen er på plads. 
Men det er jo også sjovere at være forældre nu, 
hvor ungerne er begyndt at vinde kampe

Seniorholdene er i denne sæson to damehold og 
et herrehold. 

Herreholdet spiller kun kampe, da det kniber 
noget mere at få trænet. 
Men de stiller til kamp og har i skrivende stund 
kun spillet én kamp, da deres sidste kamp 
desværre blev aflyst, da modstanderen ikke 
kunne stille hold. 
Herreholdet spiller serie 4 igen i år. 

Damerne er mange spillere i år, 22-23 spillere 
kan vi vist tælle til. 
Normalt er vi dog ikke alle til træning, men er 
alt fra 10 damer til 18. Men bare vi kan lave to 
hold, når vi skal spille mod hinanden, så går det. 
Stig Fabricius og Thomas Johnsen planlægger 
rigtig gode træninger, og igen i år indøves der 
nye angrebsåbninger, finter og der løbes og 
løbes. 
I denne halvsæson stiller damerne med et serie 
2 hold, så der skal virkelig trænes, for at kunne 
følge med et niveau højere oppe end i sidste 
sæson. Men pigerne kæmper bravt. 
Der er spillet tre kampe, og selvom det er blevet 
til 3 nederlag, så er humøret stadig godt, da to 
af kampene kun er tabt med et mål. 

Så der har været et par tætte kampe, så pigerne 
har bevis,t at de kan være med. 
Det har givet dem blod på tanden, så mon ikke 
de også spiller serie 2 efter jul 
Damernes 2. hold spiller serie 4 som de plejer, 
de møder også stort set alle de hold, som de 
plejer. 
Indtil videre har det givet en uafgjort kamp og 
to nederlag.

Vi glæder os til at kunne vise jer vores nye 
kamptøj i næste nummer af Bøgebladet. 
Damerne og U12 børnene får nemlig snart nyt 
spillertøj.

Der er hjemmekampe følgende dage de næste 
par uger frem: 
Søndag den 18/11 & Lørdag den 8/12. 
Se tidspunkter på facebook i gruppen ”Vester 
Aaby”

Håndbold
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afholder generalforsamling i Bøgebjerghallen 
fredag den 22. februar 2019 kl. 14-19

Velkomst ved Ole

Dagsorden:
Punkt 1 Valg af dirigent
Punkt 2 Valg af stemmetællere
Punkt 3 Bestyrelsens beretning ved Ole
Punkt 4 Regnskab ved Poula Hansen
Punkt 5 Fastsættelse af kontingent,   
            bestyrelsen foreslår uændret
Punkt 6 Valg, på valg er:
Ole Simonsen, formand (2 år)
Gunnar Jensen (2 år)
Vagner Nielsen (2 år)
Gunnar Frederiksen (2 år)
Vakant, suppleant (2 år)
Johannes Tinggaard, revisor (2 år)
Ib Dam, revisor suppl. (1 år)
Ib Dam, fanebærer (1 år)
Gunnar Frederiksen, fanebærer supl. (1 år)
Punkt 7 Indkomne forslag
Punkt 8 Eventuelt

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

Efter generalforsamlingen er der kaffe og 
underholdning
Middagen er Birgitte og Stigs lækre menu
Pris: Spisning 150 kr. og kørsel kr. 25
Tilmelding til bladuddeleren eller Ole Simonsen 
tlf. 61 16 27 67 senest onsdag den 14. februar.

Hilsen Bestyrelsen

Faste arrangementer:
Den første mandag i måneden er der sang i 
Abildhuset fra kl. 19.00 til ca. kl. 21.00
Så har I lyst til at være med, så er I meget 
velkommen.

Husk der er gåture hver onsdag kl. 9.30 med 
start fra Abildhuset

Husk der er cykelture hver onsdag med start kl. 
9.30 fra Strandvejen 17

Husk vores bankospil hver onsdag kl. 19.00 i 
Bøgebjerghallen
Husk en kop til kaffe
Alle er velkommen

Der spilles krolf hver tirsdag og torsdag fra kl. 
14.00 og søndag kl. 10.00.
Alle er velkommen.

Underholdning i Abildhuset, Præstegårdsvej 12, 
Vester Aaby

Tirsdag den 15. januar kl. 14
Bankospil

Tirsdag den 29. januar kl. 14.00 
Bjarne Bekker fortæller historier
Fra en landsbydrengs dag- og natbog.

Tirsdag den 12. februar kl. 14.00
Flemming Gammelholm med sang.
Synger blandede sange fra dansktoppen, som 
der kan synges med på.

Tirsdag den 22. februar kl. 14.00
Generalforsamling i Bøgebjerghallen
Underholdning af Tommy Hansen med John 
Mogensen sange.

Tirsdag den 26. februar kl. 13.30 
Spisning og bankospil

Vester Aaby - Pejrup - Aastrup
Pensionistforening
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Vinteren nærmer sig så småt, og det betyder, 
at der er godt gang i alle de mange indendørs 
aktiviteter i Bøgebjerghallen og i gymnastiksalen 
på Bøgebjergskolen.

I denne sæson tilbyder vi følgende:
Mandag kl. 18.30-20.00 
Yoga i gymnastiksalen på Bøgebjergskolen
Onsdag kl. 17.00-19.00 
Jumping Fitness i Bøgebjerghallen 
Torsdag kl. 17.30-19.00 
Bordtennins i Bøgebjerghallen
Torsdag kl. 18.15-19.15 
Powerline i Bøgebjerghallen
Torsdag kl. 19.30-21.00 
Herre senior gymnastik i gymnastiksalen på 
Bøgebjergskolen

Indoor cyckling triller stadig 5 gange om ugen: 
mandag, onsdag og fredag morgen kl. 8.00-9.00 
og mandag og torsdag aften kl. 19.00-20.00
Læs mere om alle hold på Bøgebjerg IF´s NYE 
hjemmside: www.boegebjerg-if.dk

Skulle du have lyst til at prøve en eller flere af 
disse hold, så møder du bare op. Der er 3 gratis 
prøvetimer, men vær opmærksom på, at de to 
hold til jumping fitness er fyldt helt op, men prøv 
at komme alligevel, og hvis der er et afbud, kan 
du godt få lov at prøve det.

Denne vinter er det igen Ejner Christoffersen, 
der er instruktør for de 10-12 mænd, der 
hver torsdag aften holder kroppen ung i 
gymnastiksalen. 
Bare fordi man ikke længere er 29 år, behøver 
man jo ikke at lade stå til. Balance, styrke, 
kondition, koordination, sved på panden, 
samvær og ikke mindst hygge er stadig meget 
vigtigt. Der er mange muskelgrupper i brug 
sådan en aften, men specielt lattermusklerne 
bliver flittigt brugt. 
Ejner lover, at kroppen har godt af det han 
laver Og han ved, at selvom mange af de 
andre modne mænd har gået på holdet i mange 
år, så er der altså plads til nye ansigter. 
Ejner lover i hvert fald at tage godt imod nye 
gymnaster. Så er du mand og synes du ikke, at 
Jumping Fitness eller yoga er noget for dig, så 
kom i gymnastiksalen torsdag aften. 

Herunder er det nogle af herre gymnasterne.

Skulle du opleve at blive tørstig efter lidt motion 
i godt selskab, så er der også råd for det, og 
tørsten kan jo slukkes i andet end vand 

Sæsonens store nyhed i Bøgebjerg IF er jo 
Jumping Fitness med Helle Birch Mikkelsen som 
instruktør. 
Jumping Fitness har været i Danmark et par år, 
og vi har før snakket om i hovedbestyrelsen, at 
det kunne være sjovt at prøve at starte det op. 
Men det krævede jo lige, at vi havde en instruktør, 
så da Helle selv kontaktede foreningen i foråret 
og spurgte, om hun måtte starte det op, sagde 
vi hurtigt JA TAK! 
15 trampoliner skulle derfor indkøbes, og de er 
ikke billige, - faktisk koster de mange penge.  
Omkring 30.000 kr. har det kostet at starte op. 
Men Rikke Bang Sørensen, som er formand i 
Bøgebjerg IF, kender heldigvis meget til at søge 
fonde. Så takket vøre hende har det kostet 
klubben 0 kr. at starte Jumping Fitness op. 
For Faaborg-Midtfyn Kommune har flere fonde 
for nye initiativer, så via disse fonde har vi fået 
alle udgifter dækket. 
Helle og hendes mand Bo har selv hentet alle 
trampoliner i Fredericia, så vi kunne spare et 
par tusinde kroner i fragt. Så tak til Helle for 
din stædighed. Du beviste, at med lidt vilje og 
kreativitet, kan der læsses meget på en stor 
trailer

I august måned startede to hold op onsdag 
eftermiddag, så 30 mænd og kvinder hopper 
løs hver onsdag, yngste jumper er 19 år og 
alderspræsidenten er 71 år. Koordination er ikke 
så vigtig, man får jo også motion selvom man 
hopper ude af takt 
Helle fortæller, at der bliver grinet og sunget 
med på livet løs, så de 30 jumpere er allerede så 
rutinerede, at der er overskud til ballade, mens 
de hopper.
I skrivende stund at vi i gang med at uddanne 
to instruktører mere. Halmutter Birgitte skal 
på kursus i november eller december og Line 
Rasmussen (Powerline) har været på kursus i 
slutningen af oktober. 
Når dette blad udkommer, er der startet et hold 
op mandag eftermiddag, og de to hold onsdag 
er også i fuld gang. 
Vi arbejder med flere tiltag som lørdags jump, 
og drop in jump, men læs mere om det i næste 
nummer af Bøgebladet, eller hold øje med 
hjemmesiden: www. boegebjerg-if.dk eller på 
facebook, søg: ”Jumping Fitness Bøgebjerg IF”

På vegne gymnastikudvalget
Mette Gerber

Gymnastik
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Løb
Efter en sommer, hvor 
vejret næsten var for 
godt til at løbe, kom der 
et efterår, hvor det var 
helt perfekt. 
En oktober mandag 
valgte vi derfor at 
mødes ved Nørre Sø for 
at nyde de smukke 
efterårsfarver. 
Officielt er løbesæsonen 
nu slut for den gang. 
Det er dog sådan, at vi 
forsat løber sammen 
en gang om ugen for at 
holde formen ved lige. 
 
Vi har i denne sæson 
været 12-14 stykker, der 
2 gange om ugen har 
løbet på 2 hold - 5 km og 
10 km+
 
Nogle gange har vi 
lavet lidt styrketræning 
eller intervaltræning 
undervejs i løbeturen 
eller efter løbeturen, 
andre gange har vi bare 
løbet. 

Men altid slutter vi af 
med lidt hyggesnak 
inden vi går hjem.
 
Sidder du nu og 
tænker: ”jeg vil gerne 
være med, men.....
træningstiderne passer 
mig ikke - distancen 
passer mig ikke - jeg vil 
hellere gå end løbe - jeg 
kan slet ikke løbe, men 
vil gerne starte på et 
begynderhold” 
Så tag fat I os. 
Vi vil rigtig gerne have 
flere medlemmer, og vil 
gerne forsøge at tilrette 
træningen, som I ønsker. 
Sig endelig til hvis du 
sidder med en god ide, 
så vil vi se, om det kan 
lade sig gøre. 

Løbeudvalget
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Er du interesseret i en standplads på Bøge-
bjergmessen, kan det oplyses, at flere end 
halvdelen af standpladserne er booket, så 
vent ikke for længe med at sende din til-
melding.

Ved tilmelding skal oplyses:
Firma/navn, kontaktperson og telefonnr.
Antal standpladser og borde
Om der ønskes strøm ført til standpladsen.

Planen er også i år, at der skal være en eller 
anden form for underholdning, dette er dog 
endnu ikke fastlagt.

Hold øje med februar nummeret af Bøge-
bladet, hvor der vil komme yderligere infor-
mation om udstillere og program for dagen.

Vi glæder os til at se Jer på
Bøgebjergmessen 2019
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B 166
Foto fra 1975 - Svendborgvej 419

3 fotos nedrivning af det gamle sprøjtehus 
senere garagen.

Efter en varm sommer er der nu aktivitet på 
vort arkiv igen. 
Der er indkommet mange arkivalier samt 
billeder, bl. a. flere Harald Madsen malerier. 
Det er blevet en del af arkivets interesse at 
indsamle disse malerier efter kunstmaler Harald 
Madsen, der boede næsten hele sit liv i byen. 
Han malede som var det et foto, og man går 
næsten i detaljer, hvis der skulle være et enkelt 
hus, der mangler på billedet.

I midten af november udkommer den årlige 
bog ”Stavn” her i den gamle Faaborg kommune 
med artiklen om Maren og tømrermester Henrik 
Knudsen, som er bidraget til bogen herfra. 

Bogen er en stor del af arkivets indtægtskilde.
”Stavn” kostede sidste år 90 kr., og det forventes 
at være det samme i år.

Vi fra arkivet leverer igen i år bogen, som vi har 
gjort til alle, der tidligere har købt. 
Vi leverer også gerne til nye kunder - medlemmer 
som ikke medlemmer. 
Der forsøges at levere alle bøger inden den 1. 
december. 
Stavn er for nogle blevet et samleropjekt, og 
det kan også være en julegave ide. 
Henvendelse til undertegnede.

Der afholdes generalforsamling tirsdag den 28. 
februar 2019 kl. 19 i ”Abildhuset” Præstegårdsvej 
12. iflg. foreningens vedtægter.

Hilsen Gerda Nielsen
Kasserer og arkivleder

Sparekassen Fyn konto nr. 0828 8030205724
Mobil-pay 2037 9531

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
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BØGEBJERG IDRÆTSFORENING
www.boegebjerg-if.dk

Bøgebladet  Udgives af Bøgebjerg Idrætsforening
Trykkeri       EP Grafisk

Bøgebladet:
Deadline Udkommer
16.01.2019 medio februar 2019
24.04.2019 medio maj 2019
31.07.2019 medio august 2019
23.10.2019 medio november 2019
  
Indlæg sendes til Annette Biilmann 

på mail albiilmann@gmail.com

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

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

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

INFO-skærmene, der er ophængt:
Skolen, Børnehaven, Brugsen
Thomas Gerber, thomas@gerberjensen.dk

Hovedbestyrelsen består af 
forretningsudvalget og udvalgsformændene.

Forretningsudvalget:
Rikke Bang Sørensen,formand, 
Bøgebjergvej 19, Vester Aaby, 
61 34 23 78, rb_soerensen@hotmail.com
Morten H Pedersen, næstformand, 
Møllehøj 9, Aastrup
60 21 87 50, heidtmann61@gmail.com
Kurt Laier Andersen, kasserer, 
Odensevej 62, st.th., Faaborg, 
62 61 45 40, kurt.andersen@stofanet.dk
Manuela Pedersen, suppleant forretningsudvalg, 
24 48 61 54

Udvalgsformænd:
Kurt Jensen, badminton, 
26 22 69 10, kjpot4@gmail.com
Kristian Graff, fodbold, 
29 82 75 81, graff.kristian@gmail.com  
Helle Clausen, gymnastik, 
51 15 84 79, hecl@fmk.dk
Mette Gerber Jensen, håndbold, 
61 79 00 76, mette@gerberjensen.dk
Erik Løfquist, løb, 
40 79 08 33, erik@raaqvist.dk
Hanne Borup, senioridræt, 
23 47 11 55, hannealf@gmail.com
Jan Villebro, volleyog skumtennis
20 85 51 95, villebro@hotmail.dk

HUSK at følge med på
Lokale hjemmesider:

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

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

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

www. pejrupforsamlingshus.dk
www.vesteraabyogaastrupkirker.dk

www.vesteraaby-vand.dk
www.vester-aaby-sogns-folkemindesamling.dk

www.vingerpaaaastrupmoelle.dk
www.aastruparkiv.dk

24-7sydfyn.dk

FACEBOOK grupper:
Bøgebjerg IF

Bøgebjergfesten
Bøgebjerghallens Cafeteria

Bøjden Ferguson Klub
Fjellebroen Sejlklub Junior

Krage Sø
Onsdagscafe i Dimseriet

Pejrup.dk
Pejrup Forsamlingshus

Vester Aaby
Aastrup en landsby på sydfyn før og nu

Aastrup Folkemindesamling



KALENDERSIDEN
November

18.11.2018 kl. 10.15
Musikgudstjeneste
Vester Aaby Kirke

18.11.2018
Håndbold hjemmekamp

Bøgebjerghallen

20.11.2018 kl. 12.30
Bankospil/Spisning i Abildhuset

Pensionistforeningen

24.-25.11.2018
Juletur til Egebjerghytten
FamilieSpejd, Krage Sø

26.11.2018
Tysklandstur – Mere info senere

Pensionistforeningen

28.11.2018 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Abildhuset, Præstegårdsvej 12

30.11.2018
Juleklippedag

Bøgebjergskolen

December
01.12.2018 kl. 10-12

V. Aaby Folkemindesamling
Præstegårdsvej 12

01. & 02.12.2018
Julesokker afleveres

Dagli’ Brugsen

02.12.2018 kl. 14.00
Familiegudstjeneste
Vester Aaby Kirke

02.12.2018 kl. 14.30
Julehygge

Pejrup Forsamlingshus

02.12.2018 kl. 15.30/16.00
Juletræet tændes

Dagli’ Brugsen

03.12.2018 kl. 19
Spillegilde

Aastrup Forsamlingshus

07.12.2018 kl. 14.00
Juleafslutning

Pensionistforeningen

08.12.2018
Håndbold hjemmekamp

Bøgebjerghallen

11.12.2018 kl. 19.30
Vestfynskoret
Aastrup Kirke

12.12.2018 kl. 14.30
Højskoleeftermiddag

Konfirmandstuen

13.12.2018
Lucia

Dagli’ Brugsen

13.12.2018 kl. 19.30
Adventsmøde

Aastrup Forsamlingshus

14.12.2018
Lucia & Fællesspisning

Bøgebjergskolen

16.12.2018
Julesokker kan hentes

Dagli’ Brugsen

16.12.2018 kl. 16.00
”Messias” – V. Skerninge sangkor

Vester Aaby Kirke

20.12.2018
Juleafslutning

Bøgebjergskolen

23.12.2019 kl. 9.00
Vi synger Julen ind

Aastrup Kirke

Januar
01.01.2019

Bierfest billetter frigives
Se indlæg i bladet

03.01.2019 kl. 13.30-16.30
Aastrup Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

05.01.2019 kl. 10-12
V. Aaby Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

06.01.2019 kl. 19.00
Vi synger Julen ud
Vester Aaby Kirke

07.01.2019 kl. 19
Generalforsamling Fester Aaby

Bøgebjerghallen

07.01.2019 kl. 19
Spillegilde

Aastrup Forsamlingshus

08.01.2019 kl. 19-20
KOM & DANS prøvetime

Bøgebjerghallen

09.01.2019 kl. 14.30
Højskoleeftermiddag

Konfirmandstuen

15.01.2019 kl. 14.00
Bankospil i Abildhuset
Pensionistforeningen

15.01.2019 kl. 19.00
Salmesangsaften
Vester Aaby Kirke

15.01.2019 kl. 19-20
KOM & DANS prøvetime

Bøgebjerghallen

16.01.2019
DEADLINE

BØGEBLADET

29.01.2019 kl. 14.00
Bjarne Bekker fortæller historier

Pensionistforeningen

30.01.2019 kl. 9.30
Morgensang

Vester Aaby Kirke

30.01.2019 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Abildhuset, Præstegårdsvej 12

Februar
02.02.2019 kl. 10-12

V. Aaby Folkemindesamling
Præstegårdsvej 12

04.02.2019 kl. 19
Spillegilde

Aastrup Forsamlingshus

06.02.2019 kl. 14.30
Højskoleeftermiddag

Konfirmandstuen

07.02.2019 kl. 13.30-16.30
Aastrup Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

07.02.2019 kl. 19.00
Salmesangsaften

Aastrup Kirke

08.02.2019 kl. 18.30
Fællesspisning

Aastrup Forsamlingshus

12.02.2019 kl. 14.00
Flemming Gammelholm med 

sang
Pensionistforeningen

15.02.2019 - 24.02.2019
Næste nummer af

Bøgebladet omdeles

19.02.2019 kl. 19.00
Foredrag v/Charlotte Rørth

Vester Aaby Kirke

22.02.2019 kl. 14-19
Generalforsamling

Pensionistforeningen

22.02.2019
Generalforsamling

Pejrup Forsamlingshus

26.02.2019 kl. 13.30
Bankospil og spisning i Abildhuset

Pensionistforeningen

27.02.2019 kl. 9.30
Morgensang
Aastrup Kirke

30.01.2019 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Abildhuset, Præstegårdsvej 12

28.02.2019 kl. 19
Generalforsamling

V. Aaby Folkemindesamling


