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Formandens beretning.

Så er august måned ved at rinde ud. 
For Bøgebjerg IF betyder det, at indendørs-
sæsonen så småt er startet op på ny. 

Vi glæder os til I kommer i hallen og dyrker 
motion sammen med alle nye som gamle 
idrætsudøvere, samt alle de frivillige trænere og 
ledere, der står klar igen i år. 
En kæmpe indsats fra foreningens trænere - som 
år efter år - igen og igen knokler - for at gøre 
deres sportsgren spændende og indbydende, 
så idrætsudøverne kan se frem til en ny og 
spændende sæson. 
Tak fordi I gider, og tak for jeres store indsats! 
Dermed sagt, vi glæder os til en ny 
indendørssæson, og vi glæder os til at se, hvad 
I har fundet på. 

Vi har igen i år forsøgt at forny vores idræts-
forening. I kan i bladet læse mere om de nye 
hold, der starter, det glæder vi os til. 
Det er dejligt, at foreningen stadigvæk kan 
udvikle sig, og at medlemmerne selv kommer 
med forslag til nye tiltag og idrætsgrene. 

Når det så også er sagt, ser vi desværre en stor 
tilbagegang for vores indendørs børnehold. 
Faldende børnetal er en del af problemet. 
Der er nu til dags mange tilbud til børn, og 
computerspil vinder mere og mere ind, men 
også en travl hverdag for småbørnsfamilier kan 
være årsagen. 

Vi ser en tendens til, at populære hold med 
mange børn, ofte har en sammenhæng med, at 
det er en forælder, der tager initiativet til at lave 
et børnehold. 
Men det kniber med at finde de frivillige forældre 
til børneholdene. 
Mange forældre har en travl hverdag, så det er 
forståeligt nok. 
Men sammen har vi en fælles opgave foran os, 
at få vores børn til at dyrke idræt, leve sundt og 
være en del af et fællesskab. 

Så hvis du har gået derhjemme og tænkt, at det 
var rigtig ærgerligt, at klubben ikke udbyder en 
eller anden form for sport til dit barn, så kom 
endelig gerne med gode ideer. 
Vi hjælper jer rigtig gerne i gang, holder øje 
med kurser, der kan inspirere jer eller noget 
helt andet. Måske i fællesskab kan vi finde en 
træner til holdet, hvis ikke lige man selv har lyst 
til dette.

Hvis du som forælder - måske sammen med 
en anden - har fået blod på tanden, så hold jer 
ikke tilbage. I kan kontakte undertegnede, og så 
prøver vi i fællesskab at finde en løsning.

Til sidst vil vi i foreningen blot sige velkommen 
tilbage efter sommerferien. Vi glæder os til vi 
ses i hallen.

På vegne af Bøgebjerg If´s formand
Rikke Sørensen
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U8 drenge
I foråret har de små U8 drenge trænet mandag 
og onsdag. 
Der er på holdet ikke nok i aldersgruppen til, at 
de har kunnet spille kamp. 

Gejsten og viljen har dog ikke fejlet noget, og 
der er godt humør og stor lyst til at ville spille 
fodbold, når de kommer til træning. 

Trænerteamet håber meget, at der kunne være 
nogle flere seje piger og drenge, der kunne 
tænke sig at være med til at spille, når den nye 
sæson går i gang i august.

Vi håber og arbejder på, at U8 kan spille nogle 
kampe her i efteråret, i stedet for kun at træne.   

med venlig hilsen 
Nickolaj Poulsen 

Ungdomsafdelingen
Efteråret i ungdomsafdelingen starter den 5. 
august med træning. 
Vi har som bekendt haft problemer med, at 
trænerne ikke kom, og det har vi midlertidig 
løst.
 
Det betyder, at træningstider for U14 piger og 
drenge bliver mandag og onsdag kl. 17 – 18.30. 
U14 holdene kommer til at deltage i DBU`s 
turneringer. 
De er efteranmeldt, så vi har desværre ikke 
spilletidspunkterne endnu.
 
U10 drenge mandag og onsdag fra 17 – 18
U10 piger mandag og onsdag fra kl. 16 - 17
U10 piger og drenge vil blive tilmeldt forskellige 
stævner med 5 mands fodbold, hvis der er nok 
og de er interesserede.
 
Vi mangler trænere i klubben, så hvis du har lyst 
til at være med, er du velkommen. 
Vi skal nok ”klæde dig på” til opgaven, og i det 
hele taget være behjælpelig. 
Vi vil ved den lejlighed byde Martin velkommen 
på holdet. Martin vil hjælpe til med at holde styr 
på U14 pigerne.

Bold og Bevægelse
Som noget helt nyt, starter vi med ” Bold og 
bevægelse” i DBU regi. Det henvender sig til 
børn fra ca. 3 – 6 år. (Børnehavebørn) 
Der kommer en instruktør fra DBU til opstarten, 
og det er så meningen, at én eller flere forældre 
overtager kommandoen, og vi vil selvfølgelig 
altid være med og hjælpe til om nødvendigt.
Bold og bevægelse starter mandag den 12. 
august kl. 16.00, og derefter hver mandag 
fremover. Bold og Bevægelse er gratis.
Vi prøver at etablere et samarbejde med 
børnehaven, så de evt. kan gøre børnene klar 
til kamp. Hvis pædagoger fra børnehaven er 
interesserede i at deltage, er de selvfølgelig 
velkomne.
 
Vi er selvfølgelig interesserede i at få nye 
medlemmer, og vi kan love jer, at vi vil tage godt 
imod jer, så kom bare!
 
På trænerplan arbejder vi på at lave 
arrangementer, som har til formål at styrke 
sammenholdet i klubben henover alder og køn. 
Det er dog alt sammen hemmeligt indtil videre.

Er I nysgerrige på noget vedrørende klubben, så 
tøv ikke med at spørge!

Hans Strand
Ungdoms ansvarlig

Herre senior
Hej allesammen 
Herre senior havde en ret speciel sæson i foråret. 
Holdet stod uden nogen træner i opstarten, 
hvilket selvfølgelig ikke var optimalt. 
Der skal dog lyde stor ros til holdets anfører, 
Jannek Baldauf Høier, som fik samlet holdet 
og gik forrest for at klubben stadig skulle 
have et seniorhold. Jannek stod for de første 
træningspas og fik samtidig andre spillere med 
indover trænergerningen. 
De første træningskampe blev tabt stort, hvilket 
ikke lovede godt for den rigtige turnering. 
Vi formår dog at vinde vores sidste træningskamp 
ude mod Egebjerg, hvilket skete efter et stort 
comeback.
 
Ved turneringsstart var vi så heldige, at vores 
tidligere spiller, Jonas Nørregaard Laursen, 
overtog som træner. Han var skadet og kunne 
ikke selv spille, men ønskede at hjælpe holdet 
på anden vis. 
Der skal lyde en stor tak til Jonas, da han trådte 
til på et meget vigtigt tidspunkt. 

Fodbold
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Turneringen gik over al forventning. 
Holdet tabte kun én kamp, hvilket var mod 
rækkens 1. plads, SFF. 
Holdet leverede gennem sæsonen en masse 
fight og masser af godt spil, hvilket i sidste ende 
førte til en flot 3. plads i serie 4. 
Med lidt mere skarphed i visse kampe, så havde 
1. pladsen endt hos Bøgebjerg. 

Vi kan se tilbage på en flot sæson, hvor holdet 
for alvor rykkede sammen og viste et flot 
sammenhold. 
Der skal lyde en stor tak til alle dem, der støttede 
holdet gennem sæsonen. 
Det var helt fantastisk at opleve. 
Vi kan garantere, at der i efteråret også vil være 
et herre seniorhold i Bøgebjerg. 

Vi glæder os til en ny og spændende sæson. 
Mvh. Lukas Lyngsø – Spiller i Bøgebjerg IF

Penge fra Albani Fonden og DBU Fyn
Bøgebjerg IFs fodbold afd. vil gerne bruge denne 
mulighed til at takke Albani Fonden og DBU Fyn 
for deres bevilling på 3.500 kr. 
Beløbet er modtaget med baggrund i  klub-
udviklingsforløb og inspirationstræninger, som 
er foregået i foråret 2019. 
Vi håber i fremtiden at kunne fortsætte det 
gode samarbejde, således at vi kan tilbyde 
vores spillere de bedste og mest interessante 
træningstilbud.  

Øens Hold
Bøgebjerg IF er i år blevet en del af Øens Hold, 
hvilket vi er utrolig glade for. 
Vi er en lille klub, som arbejder stenhårdt for at 
udvikle os på alle områder. 
Det, at være en del af Øens Hold gør, at vi 
bliver en del af noget større, hvilket vi ser som 
værende ekstremt positivt. 

Vi er glade for, at samarbejdet giver os mange 
nye muligheder. Klubture til Odense Stadion, 
aftener hvor superligaspillere besøger os og 
meget mere. Det er alt sammen med til at styrke 
klubben og især sammenholdet i klubben. 
 
Vi har allerede haft besøg af OB spillere, 
som trænede sammen med ungdommen og 
efterfølgende blev og spiste pølser og brød med 
spillerne. 
U 14 piger og drenge har været på Odense stadion, 
hvor de var bolddrenge for OB’s superligahold, 
og vi har allerede haft to hyggelige ture med 
fodboldafdelingens spillere, deres familier og 
andre interesserede fra lokalsamfundet, så 
i alt har vi ca. været 40-50 personer afsted.  
Fodboldafdelingen vil i efteråret arrangere flere 
ture til OB’s hjemmekampe for alle interesserede. 
Så hold øje med vores facebook side “bøgebjerg 
if-fodbold”
 
Vores ungdomsafdeling er i en positiv udvikling, 
og vi vil gerne fortsætte i den rigtige retning. Vi 
ser lyst på fremtiden og tror på, at Bøgebjerg 
IF’s indtræden i Øens Hold vil være en stor 
succes. Vores unge spillere ser op til OB, og nu 
kan vi glædeligt fortælle dem, at vi er en del af 
Øens Hold samarbejdet.

Abdi Ghani
Formand fodboldafdeling
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Det er sommer, der er sol og alle børn og voksne 
er glade

Sommerferien byder på afslapning, nærvær og 
små og store oplevelser i familien. 
Måske har man kedet sig en lille smule, men det 
er godt og meget sundt. 
Det er vigtigt, at der er tid til at kede sig og lave 
små hyggelig ting sammen.

Alle er kommet godt ned i gear og i Bøgebjerg 
Børnehus og SfO er vi i gang med at planlægge 
efteråret. 

Bøgebjerg Børnehus og Bøgebjergskolens 
SFO.
Er man barn i Bøgebjerg Børnehus, får man små 
og store oplevelser i sin børnehavetid.

Hverdagen byder på små og nære oplevelser, 
hvor der er god tid til at lege og fordybe sig.
 
Vi skaber små legegrupper, hvor vi fx leger 
med modellervoks, bygger med klodser, leger i 
puderum eller med dukker. 
Vi læser bøger, tegner, laver perleplader m.m. 
Vores hverdag tager udgangspunkt i barnet, 
og derfor er vi opmærksomme på at skabe en 
forudsigelig og nærværende hverdag.

Med vores bus kan vi komme vidt omkring, 
og det benytter vi os glædeligt af, og nyder 
de oplevelser, det giver - om det er ture ud i 
nærmiljøet eller ture længere væk. 
Siden sidst har vi bl.a. besøgt Egeskov Slot og 
Odense Symfoniorkester. 
Inden sommerferien tog de ældste børn fra 
børnehaven og Forårs-sfo  ind til H. C. Andersens 
Hus. Her hørte de historier og var med til at 
opføre et eventyr. 
Måske kører bussen snart forbi andre spændende 
steder.

Med inddragelse af forældre til vores arbejdsdag 
fik vi lavet legepladsen sommerklar til leg og 
nye sanseoplevelser. 
Rigtig mange søde bedsteforældre kom med 
bærbuske og blomster m.m. til vores fine 
sansebed, der nu byder på oplevelser for smags- 
dufte/lugte, syns- og følesanserne. 

Nyt fra Bøgebjerg Børnehus og SFO
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Børnene nyder det i hverdagen og passer godt 
på buske og blomster.

Inden længe går en gruppe børn i gang med at 
øve til vores årlige musikfestival, der ender ud 
i en flot optræden sammen med Sundbrinkens 
Børnehus, Svanninge og Horne Børnehus. 
Vi skal lave vores egen sang i samarbejde med 
musikskolens musikpædagog.

SFO’en har holdt afslutningsdag for 3. kl., hvor 
de var en tur i Bowl in Fun i Svendborg - en 
dejlig dag med hygge og sjov og ballade.

Vi har i SFO’en været så heldige, at få sponsoreret 
cykler til SFO’en af Gunnar Rasmussen Vester 
Aaby, som er en af de lokale ”cykelsmede”
Vi siger tusind tak for cyklerne. 
Børnene er vilde med at cykle.

Her får I stemningsbilleder fra Børnehave og 
SFO.

Sommer hilsner fra Personalet i 
Bøgebjerg børnehus og Bøgebjergskolens SFO.

Henriette Olesen
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Første halvdel af 2019 er gået. 
Det var som altid nogle hyggelige og inspirerende 
møder og ture, hvor kammeratskab, udvikling 
og sjov har været i fokus. 
Vi har arbejdet med at være en god kammerat, 
at være skattejæger og sove ude. 
Vi har også været til en spejderdag på Egeskov, 
en dejlig og trættende dag.

Vi er blevet flere 😊 
Stort velkommen til dem, der er kommet til.

Mødeplanen for det kommende halvår er som 
følger. 
Nogle af dagenes program har vi endnu ikke 
planlagt, det gør vi i samarbejde med vores 
familiespejdere.
Lørdag og søndag d. 7. og 8.  september: 
Loppemarked lørdag med klargøring og søndag 
med selve loppemarkedet, oprydning m.m.
Lørdag d. 28. september:
Lørdag d. 19. oktober:
Lørdag d. 9. november:
Lørdag og søndag d. 30. november til 1. 
december: Juletur til Thurø
Med mindre andet er oplyst er vores møder kl. 
10-12 i Spejderhuset på Bøgebjergvej. 

Vi laver løbende opslag på Facebook på både V. 
Åby og Krage Sø siderne. 

Der vil være information om det aktuelle møde, 
så man kan følge med der. 

Med familiespejderhilsen
Ingrid og Lotte

Krage Sø Familiespejdere
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Sommer 
Så er det sommerferietid igen. Sidste skoledag 
blev afsluttet på bedste vis, og alle elever og 
personale går snart på en velfortjent ferie.

Det har været et utrolig spændende skoleår, 
hvor der er sket rigtig mange ting. Vi har nedlagt 
vores SFO, så den nu ligger inde i det tidligere 
skolebibliotek. Det er blevet rigtig godt. Vores 
klasser er blevet rykket rundt, så vi nu har 
mellemtrinnet (4.-6. klasse) til at ligge oppe på 
”kontorgangen”, og indskolingen er rykket ned i 
nærheden af den nye SFO. 
Vores bibliotek ligger nu oppe i de to første 
lokaler ud til ”glasgangen”. Her har Claus gjort 
et kæmpe stykke arbejde for at starte det nye 
bibliotek op. Det er blevet hyggeligt og fungerer 
rigtig godt i hverdagen.

Vi har sagt farvel til Gitte, der har været vikar 
på skolen i stedet for Camilla. Jeg vil her gerne 
sige tak til Gitte, som gjorde det rigtig godt i 
de klasser, hvor hun underviste. Det betyder, 
at vi nu har Camilla tilbage fra barsel. Jeg ved, 
at Camilla glæder sig rigtig meget til at komme 
tilbage og undervise og ser rigtig meget frem 
til at være dansk- og klasselærer for vores 
kommende 1. klasse

Elever
Der er stadig enkelte elever, der flytter fra 
området, men der kommer heldigvis også nye 
til. Vi har fået to nye elever fra Horne Skole, 
der starter efter sommerferien. Det er en pige 
til kommende 2. klasse og en dreng til vores 
kommende 5. klasse. Vi får en pige tilbage 
til vores 2. klasse, så vi vil være lige knap 90 
elever på Bøgebjergskolen efter sommerferien. 

I den nye børnehaveklasse starter der 14 elever 
op efter ferien, og det er et rigtig fint antal. 

Arrangementer på skolen
Lige kort før sommerferien holdt vi vores 
årlige Sommerfest. Hovedaktiviteten ved 
Sommerfesten er alle klassernes optræden 
med et eller flere musiknumre. Musiklærer Erik 
har i løbet af skoleåret valgt et enkelt eller to 
musiknumre ud, som eleverne fremviser for 
forældrene. Nogle kun med sang og andre 
akkompagneret med diverse musikinstrumenter. 

Som noget nyt præsenterede børnene fra Forårs-
SFO en rigtig fin sang, hvor de markerede, at 
der var en del børn fra andre lande, der var en 
del af klassen. Her havde Mette og Jeanette 
gjort et stort og flot stykke arbejde for at øve 
med børnene og vise det frem for hele skolen. 
Alle elever gjorde det super godt, og alle elever 
fik et stort velfortjent bifald.   

Efter koncerten var der sat borde og stole op 
i skolegården, hvor alle familierne nød deres 
medbragte mad og drikke, eller, som mange 
benyttede sig af, havde købt den menu som 
skolen havde lavet, som bestod af kyllingespyd, 
salat og flutes. I år var vejrguderne heldigvis 
med os, så vi havde fint vejr hele aftenen. 
Aftenen sluttede med en overraskelse i 
gymnastiksalen, hvor lærerne sang om 
”Livstræet” og derefter var der is til alle. Derefter 
sluttede et rigtig hyggeligt arrangement, hvor 
knap 200 børn og forældre havde en rigtig god 
aften.

Det sidste arrangement i år på skolen var vores 
sidste skoledag fredag 29. juni fra kl. 8-13. 

Nyt fra Bøgebjergskolen
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Her er det traditionen tro 6. klassernes dag, og 
de havde lavet et fint program for alle. 
Der blev spist morgenmad i klasserne, og 
derefter havde 6. klasse ønsket at komme ud at 
undervise ude i klasserne. Det var lige fra idræt, 
dansk og til seksualundervisning! 
Derefter var der rundboldturnering, og vi sluttede 
med, at 6. klasse overrakte diverse præmier for 
kåringer af de sødeste børn, de bedste lærere 
og meget mere.

Til sidst sang vi ”Feriesangen”, alle gik derefter 
i klasserne, fik ryddet det sidste op og ønskede 
hinanden god ferie.    

Nyheder på skolen i det kommende skoleår
I det kommende skoleår vil vi fortsætte med de 
mange nye ting vi har sat i gang i år. Vi fortsætter 
med at arbejde med LOMA i alle klasser, hvilket 
bl.a. indebærer et fortsat samarbejde med 
landbrugsskolen i Korinth. Vores kommende 
3. klasse vil fortsætte det gode samarbejde 
med plejehjemmet, hvor de et par gange om 
måneden er på besøg ved deres ”venner”. 
Det har indtil nu været utrolig spændende og 
lærerigt for alle.

Vi laver nogle ændringer i skemaet i 4.-6. 
klasse, hvor vi samlæser klasserne i nogle fag. 
I de 3 klasser er der tilsammen 25 elever, bl.a. 
fordi der kun er 6 elever i 5. klasse. Men vi 
synes, at vi laver nogle super gode tiltag med 
de 3 klasser samlet. I musik skal vi bl.a. arbejde 
tæt sammen med Musikskolen, som er ude i 2 
musiktimer om ugen indtil jul. Alle elever vil få 
mulighed for at spille på tværfløjte, og der vil 
blive arbejdet med at danne et sangkor. I N/T og 
matematik har Erik og Rikke lavet et samarbejde 
med gymnasiet i Faaborg, hvor de skal arbejde 
ude i lokalområdet med en lang række praktiske 
opgaver i de to fag 10 fredage fordelt over året. 
Det tegner også utrolig spændende. 

Næste skoleår vil alle klasser igen have 
svømning, hvilket har været meget efterspurgt 
i vores 6. klasse.

Vores madordning stopper i børnehaven, og den 
mad der kunne købes ud til klasserne, måtte vi 
også stoppe. Men vi arbejder på, at der i begge 
afdelinger jævnligt kan købes/laves mad, så vi en 
gang imellem ikke behøver at have madpakker 
med. Det vil I høre mere om efter ferien. 

Afslutning
Jeg vil slutte af med at ønske alle, både børn, 
personale og forældre en rigtig god ferie og 
tak for det gode samarbejde. Opbakningen fra 
forældre er fantastisk fra alle i vores kæmpe 
skoledistrikt, til de arrangementer vi inviterer til, 
og alle er hjælpsomme og står klar, hvis skolen 
har brug for en ekstra håndsrækning. Senest 
jeg spurgte om hjælp, var for 2 uger sigen, hvor 
vi havde en fælles kursusdag for hele skole- og 
SFO personalet. Her bad jeg om, at børnene i 
SFO blev hentet så hurtigt som muligt eller 
allerhelst slet ikke tog i SFO. Der var heldigvis 
langt over halvdelen af forældrene, der hjalp os 
med det. Så der skal lyde en kæmpe tak for 
hjælpen.

Med dette vil jeg slutte og ønske jer alle sammen 
en rigtig god sommerferie og håber, at I får 
hvilet ud, så I er friske til et nyt skoleår, som 
starter fredag 9. august kl. 8 – 13. Her er I 
forældre naturligvis meget velkomne til at følge 
jeres barn i skole den dag og eventuelt være 
med i hele eller dele af dagen. Endeligt program 
kommer i starten af august.

God sammerferie til alle
Jes Fechtenburg



Som rigtig mange af jer med børn nok har set, 
så er skaterbanen endelig klar. Multibanen har 
stået klar i noget tid nu. 
Når man har gået forbi i løbet af sommerferien, 
har det været rart at se, hvordan banerne er 
blevet brugt. 

Det er en fornøjelse at se, at rigtig mange års 
arbejde med at søge fonde, hente tilbud hjem, 
div. indsamlinger og frivilligt arbejde lønner sig. 

Områdets børn, Idrætsforeningen, Bøgebjerg-
skolen og SFO samt Bøgebjerg Børnehus kan nu 
bruge banerne, når de har lyst. 

Der kommer et skilt op med generelle 
”ordensregler”, som vi gerne ser, at man følger, 
for at vi kan have glæde af dette dejlige område 
mange år frem. 
Desuden skal man huske på, at al færdsel på 
området er på eget ansvar. 

MEN uden al den frivillige hjælp til banerne, 
havde intet af dette været muligt. 
Der er flere lokale folk, der har slidt og slæbt 
for at hjælpe med banerne. Det er både børn og 
voksne, der sammen har gjort dette muligt. 
I skal have stor tak for dette.

Med sådanne fine baner synes vi også, at der 
skal være en indvielse. Vi vil derfor gerne 
invitere til indvielse af banerne. 

Se nærmere omkring dette på infoskærmene i 
byen samt på Idrætsforeningens hjemmeside 
Boegebjerg-if.dk. 

Tak for støtten til:
•	 FMK moderniseringspulje
•	 FMK borgerbudget
•	 Bøgebjerg IF
•	 Bøgebjergskolen
•	 Bøgebjerg lokalråd
•	 Lokale og anlægs fonden
•	 Sparekassen Sjælland Fyn fonde
•	 Fionia Fonden
•	 Skovgårdsfonden
•	 Albanifonden
•	 Aabo – Ideal Line
•	 Frost VVS
•	 Sydfyns Dækhotel 
•	 Samt alle dem der har bidraget ved 

facebookindsamlingen, både med gaver 
men også med donationer.

På arbejdsgruppens vegne
Rikke Bang Sørensen
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Mix – senior
Vores tidligere Senioridrætshold har skiftet navn 
til Mix – senior, men indholdet er stadig det 
samme! 
Grunden til navneskiftet er sket, fordi vi nu har 
3 forskellige hold under Senioridræt, og det kan 
være lidt forvirrende, hvis både afdelingen og ét 
af holdene hedder Senioridræt.

Start: 
Torsdag den 5. september kl. 9 – 10.30 i 
Bøgebjerghallen

Alle m/k over 50 år – med eller uden skavanker 
– kan deltage, idet man selv afgør, hvor meget 
man vil presse sig selv, og hvor meget man kan 
klare!

Efterfølgende er der kaffe/te med franskbrød i 
cafeteriet, hvis man ønsker det. 
Prisen er 15 kr., som betales til Stig efter 
træningen.

Træningen: 
Fælles opvarmning, forskellige lege, 
styrketræning og til sidst ½ times boldspil efter 
eget valg (badminton, skumtennis, bordtennis, 
bowls, tæppecurling, hockey, ringo)

Påklædning: 
Det er vigtigt at have afslappet tøj på, som man 
kan bevæge sig i. 
Hvis man ikke har sportstøj, kan en løs T-shirt 
og et par halvlange løstsiddende bukser sagtens 
bruges. 
Det er nødvendigt at have indendørs sko på. 

Instruktører: 
Flemming Hougaard og Hanne Borup

Pris for hele sæsonen: 
350 kr., som betales på hjemmesiden 
www.boegebjerg-if.dk under Senioridræt.

Nærmere oplysninger: 
Hanne Borup tlf. 23 47 11 55

13
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Nu da sommerferien er vel overstået, er 
bestyrelsen klar til at tage fat på en ny sæson. 

Her i foråret blev Generalforsamlingen vel 
overstået, alle poster besat. 
Alle tog mod genvalg, lidt nye folk på 
suppleantpladserne, altid rart når nogle er klar 
til at stille op. 
Bestyrelsen har nu en gennemsnitsalder på 72 
år, så vi er friske til at tage fat. 

Sæsonen starter med Bankospil mandag den 2. 
september kl. 19.00 i forsamlingshuset.
Der spilles om 30 fine kødpakker, 2 x ¼ grise og 
2 x gavekort til indkøb af ost. 
Kødgevinsterne leveres af Morten Slagter i 
Vester Aaby, og herfra får man altid rigtig fine 
varer. Gavekort til ost er fra Barlebo i Faaborg. 
Bestyrelsen håber på rigtig stort fremmøde til 
vores bankospil, som er første mandag i hver 
måned frem til maj, som er sidste spil, inden vi 
holder pause igen. 

Fællesspisning har vi 4 gange i løbet af året. 
Det plejer at være rigtig godt besøgt, og 
det er vi meget glade for i bestyrelsen, da 
det er nødvendigt at tjene ekstra til drift og 
vedligehold af huset. Foruden spisning har vi lidt 
underholdning og fællessang. 
Første fællesspisning er den 27. september 
kl.18.30. Tilmelding er nødvendig, da vi kun 
kan huse 100 gæster. Der køres efter princippet 
først til mølle. 

Der er blevet sendt kontingenter ud i slutningen 
af maj måned, og det går rigtigt godt med 
betalingen, men der hænger dog lige nogle få 
stykker ude i svinget. 
Har I glemt at betale, kan det sagtens nås 
endnu! 

Kunne du/I tænke jer at blive medlem af 
forsamlingshuset, koster det 150,00 kr. om året. 
I skal være meget velkomne. Det støtter huset 
og giver et skulderklap til bestyrelsen. 

Støt op omkring vores Forsamlingshus og vores 
arrangementer -  I skal være rigtig hjertelig 
velkommen. 

På Bestyrelsens vegne
Tonny Sørensen

Aastrup Forsamlingshus

Ønsker du at leje lokaler til dit arrangement
Kontakt Tonny Sørensen tlf. 4011 4331

Aastrup Forsamlingshus
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Igen i denne sæson skal der spilles 
håndbold i Bøgebjerg hallen

Dame senior starter træningen i uge 33 - tirsdag 
den 13. august. 
Seniortræning er tirsdag kl. 20.00-22.00 og 
torsdag kl. 19.15-21.00

Herrerne træner, som det ser ud lige nu ikke, 
men spiller kun kampe. 
I forrige sæson vandt de serie 4, så det bliver 
spændende at se, om de kan vinde det hele 
igen Måske vil herrespillerne senere på 
sæsonen træne sammen med damerne tirsdag 
aften. 
Skulle du gå rundt og tænke, at du gerne vil 
spille på herreholdet, og spillede du ikke i sidste 
sæson, så skal du lige kontakte Morten Laursen 
på 29931038.

I Bøgebjerg If er der plads til alle! Vi træner for 
at blive bedre, men bestemt også for at have 
det sjovt, og vi vægter også 3. halvleg højt

Børnene kommer også til at spille håndbold igen 
i år. 
Det der sidste år hed U10, hedder nu U9, og 
U12 hedder nu U11, pga. ændringer i Dansk 
Håndbold Forbund. 

U9 og U11 kommer til at træne på samme tid, 
men i hver deres ende af hallen og med hver 
deres træner langt de fleste gange. 
Børnene træner tirsdag og torsdag kl. 16.30 
-18.00. 
Børnene starter træning midt august, når de er 
startet i skole. Så vi er sikkert begyndt træning, 
når dette blad rammer postkasserne 

På vegne af håndboldudvalget
Mette Gerber Jensen

Håndbold
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Nu er der ikke længe til, at vi indtager 
sportspladsen i Vester Aaby med fuld musik. 
Som vi lovede Jer sidste år, bliver i år endnu 
bedre. Vi har igen i år et musik program fordelt 
på hele dagen, som vi er meget stolte af. 

Nu hvor vi har slået fast, at vi har startet en 
tradition her i Vester Aaby, vil vi gerne starte 
med at sige tak til alle de erhvervsdrivende, 
fonde og frivillige hænder, som gør at denne 
dag er mulig at afholde. Det er meget vigtigt 
for os at holde fast i konceptet, at det er gratis 
koncert, og at det er et familiearrangement. 
Sidste år gik så godt, dagen forløb fantastisk, 
der summede af god stemning, og vi fik et dejligt 
overskud. Dette overskud på 78.000 kr. er afsat 
i år til musikken og tiltag med flere hyggekroge 
og siddepladser til Jer gæster. 
Vi vil så gerne at I bliver lidt længere. 😊

Som I sikkert allerede har læst, vil Harske Hubbi 
være konferencier på dette års Fester Aaby. 
Det glæder vi os meget til, og han vil afslutte 
dagen med 1 times musik/show med hans total 
i orden musik-smag-smag-smag. 
Harske Hubbi, en sydfynsk herlig humørbombe, 
der leverer satisfaction. 
”Så æ det u på dansegulvet og ap mæ lapperne”.

Teit Samsø hylder Rasmus Seebach i coverbandet 
”Under Stjernerne”. 
Man kommer det ikke nærmere når Teit, som er 
kendt fra sin rolle på Fredericia teater-musicalen 
”Seebach” og sin deltagelse i Dansk Melodi 
Grand Prix, synger en lang række af Rasmus 
Seebach´s store hits.

Rigtige Mænd – Original TV2 kopi. Stadig 
Danmarks næst-kedeligste orkester. 
Det erfarne orkester, Rigtige Mænd, med 
hundredvis af koncerter, melder sig på banen, 
stærkere end nogensinde, til at gæste Fester 
Aaby med TV2´s fantastiske materiale. 
Rigtige Mænd er en hyldest til TV2 og spiller 
musikken med stor respekt for det originale 
materiale. 

Kristian & De Gule Enker – En hyldest til Kim 
Larsen & Gasolin. En kavalkade af Larsen & 
Gasolin´s sange med Kristian´s helt naturlige 
og autentiske Kim Larsen stemme. 
Bandet sætter en ære i at krydre original album 
udgaver med det bedste fra Gasolin & Larsens 
egne live versioner. 
Tilsat et twist af Larsens mange anekdoter, er 
der basis for en musikalsk og stemningsfyldt 
oplevelse ud over det sædvanlige.

Bomles Venner er et fokuseret og velspillende 
konceptband med repertoiret fast forankret i de 
mange hits, som Bamses Venner gennem tiden 
begavede den danske sangskat med. 
Orkestret gør en dyd af at komme så tæt på 
originalerne som muligt, og man skal være 
mere end almindelig kender, for at kunne skelne 
mellem Bamses og Bomles.

Posten, Piloten og Pianisten. Vi kan ikke undvære 
det lokale høj-klasse band, der giver den fuld 
skrue hver gang de går på scenen. 
De forstår at sætte gang i en fest og når langt 
ud over scenekanten. 
Vi glæder os endnu engang til at synge med på 
alle ”ørehængerne”.

Hans & Louise åbnede Fester Aaby sidste år, og 
det var en stor succes, så derfor glæder vi os til 
at byde velkommen på scenen til duo´en igen. 

Der vil igen i år være aktiviteter for børnene og 
barnlige sjæle. Vi har fremskaffet nye hoppeborge, 
hvoraf den ene er en forhindringsbane. 
Der vil være ansigtsmaling og mulighed for at 
spille bold, og vi tænker også, at vi får besøg fra 
en fjern galakse.

Slik, is, chips, slushice, frisklavet popcorn, 
sodavand - blot for at nævne noget af det, der 
vil være muligt at købe til børnene. 
Til de voksne tilbyder vi kaffe, kage, chokolade, 
øl, vin, cider, drinks og shots. 
Selvfølgelig vil det igen i år være muligt at 
købe lækker mad på pladsen fra Vester Aaby 
Slagterforretning og Bøgebjerghallens Cafeteria.

Der er stadig brug for flere frivillige hænder, så 
følg med på facebook ”Frivillige til Fester Aaby”. 
Her vil blive lagt lister ud med information om, 
hvilke områder der mangler hjælp. 
Husk, vi kan ikke gøre dette uden Jer!

Vi behøver ikke at tjekke vejrudsigten, for som 
Sanne Juul siger; 

”Solen skinner altid i Vester Aaby”. 

Vi ses til et brag af en koncert, sprængfyldt med 
sammenhold, hygge og fest. 
Vi glæder os meget til at tage imod Jer lørdag 
d. 31/8 og husk nu at tage vennerne, familien 
og naboen under armen og få dem med på 
sportspladsen i Vester Aaby. 
Vi åbner pladsen kl. 12.00.

Foreningen Fester Aaby
Sanne, Rikke & Sacha

Fester Aaby Lørdag 31.08.19
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B181  Gadebillede fra 1975
Svedborgvej 421-429 til venstre
Svendborgvej 438-444 til højre

Virksomhedsbesøget på Damas den 27. juni 
for over 50 af foreningens medlemmer var en 
meget vellykket aften. 
Direktør Klaus Gaarde fortalte i en kort version 
om stifteren Jens Nielsens opfindelse med 
sortering af frø, korn og andet med datidens 
muligheder fra 1863 af. 
Et højdepunkt ved verdensudstillingen i Paris 
i år 1900, var en guldmedalje for en udviklet 
kornrensemaskine. 
Selve systemet har været den røde tråd igennem 
hele fabrikkens 156 leveår. 
Teknologiens udvikling har gjort det muligt, så 
der kun findes 4 steder i hele verden nu med 
den slags sortering. 
Vester Aaby som én af 3 i Danmark og 1 i 
Tyskland, der kan sortere alle emner efter behov 
i størrelser, farver og vægt indtil den mindste 
enhed ved hjælp af sold og luft. Sold består af 
plader med huller i og med et utal af variations 
sammesætninger. 
Alt sammen i dag med styring af teknologien. 
Her i byen har det i daglig tale altid været 
Damas, men igennem årene har fabrikken haft 
flere navne. 
Den seneste er Skjold. 
Selve fabrikken ophører desværre her, men den 
flotte guldmedalje fra 1900 blev denne aften 
overdraget som privat ejendom til oldebarnet 
Peder Borg. 

Han har arbejdet på virksomheden i hele sit 
lange arbejdsliv. 
Efter kaffen fik alle en interessant rundvisning 
på fabrikken lige fra laboratoriet med små 
sorteringsmaskiner som forsøg til de færdige 
anlæg. 
Efter rundvisningen fik alle yderligere sandwich 
og øl/vand. En meget stor tak fra foreningen til 
de 3 rundvisere for en indholdsrig aften.

Årets Stavn, der udkommer til november, er 
artiklen herfra om Mary ”bager” i daglig tale. 
En søn Poul har skrevet sin slægtshistorie 
omkring familien og velvilligt stillet sit arbejde 
til rådighed for arkivet her, hvor noget bliver 
gengivet. 
Mary var som ung en meget alsidig pige. Spillede 
som 15-16 årig til baller i et orkester, kørte bil 
fra hun fyldte 18 år og meget mere. 
Hele historien ligger også på arkivets 
hjemmeside.
Fra arkivet leverer vi bogen igen som sædvanligt 
til alle, der har støttet os igennem årene. 
Vi sælger og leverer også til nye kunder - 
medlemmer som ikke medlemmer.

Den person der torsdag den 20. juni har lagt et 
vhs-bånd med tekst og en Erik Borch tegning i 
min postkasse Munkeparken 8, bedes venligst 
henvende sig, for at muliggøre en videre 
registrering.

På bestyrelsen vegne
Gerda Nielsen, Kasserer og arkivleder

Vester Aaby Sogns Folkemindesamling



KIRKEBLAD
HØST 2019 

- Læs mere inde i bladet

Himmelske dage

”Trone og trods”

VESTER AABY KIRKE

AASTRUP KIRKE

Alle gode gaver
de kommer ovenned,
så tak da Gud, ja, pris dog Gud
for al hans kærlighed!



Jeg er vild med at vandre endskønt, jeg kun sjældent 
praktiserer det, men kirkedagene blev indledt med 2 dages 
pilgrimsvandring - så jeg kunne ikke undslå mig, da fruen i 
vinter spurgte om dette ikke var noget for os.
Og nu var det blevet Kristihimmelfarts tid og jeg slap væk fra 
skruenøglen, og pludselig befandt vi os i en lille kirke i Karup 
sammen med 25 andre bestøvlede 
danskere. Efter en kort andagt blev vi 
sendt afsted ud i foråret i en veksling 
imellem vandring i stilhed, pauser 
med ord og salmer til eftertanke og 
almindelig samvær på vandringen.
Vi overnattede i shelter og lavede 
bålmad og mødte dagen efter ved 
Gellerup kirke, andre grupper af 
pilgrimsvandrere, som vi var til 
gudstjeneste sammen med.
En kirkelig folkefest lå nu foran os med 
over 400 forskellige arrangementer 
over 4 døgn, men Vi trængte til tørt tøj 
efter en meget regnfuld afslutning på vandreturen, så familie 
i det vestjyske forbarmede sig over os, og bød os husly med 
bad og tørt tøj. 
Men fredag morgen var vi klar igen, og kl. 8 fandt vi Herning 
valgmenighed hvor forfatteren Anne Cathrine Riebnitzsky 
stod for morgen bibel refleksion over Jesus vandring på søen. 
Det blev en dejlig start på dagen. Hun fortalte bl.a hvordan 
hun brugte troen, da hun stod i et karriere skift fra at have 

været ansat i forsvaret og til at blive forfatter. I det hele taget 
en personlig beretning fortalt med en smittende humor og af 
et vindende væsen.
Således slået godt igang hastede vi videre til næste udvalgte 
programpunkt, et debat arr. om kirkens udfordringer og 
muligheder. Her var Haderslevs biskop og Christian Langballe 

nogle af paneldeltagerne, men 
efter en god times tid listede vi os 
væk, uden rigtigt at være blevet 
meget klogere på temaet, men dog 
at tabet af Langballe på tinge var 
til at overse.
På vej henover torvet i byen 
blev opmærksomheden fanget 
af en mand på scenen der står 
og fortæller beretninger om 
en tømrersøns gøren og laden 
i Palæstina. Det er SF’eren, 
tvindlægen mm. Knud Jacobsen, 
der levendegør beretningerne, så 

vi er nødt til at stoppe op og sætte os og bare lytte, her midt i 
byens travle liv.
Og sådan blev det egentlig ved de få dage, vi var med - nogle 
overraskende herlige himmelske dage som gav friske input 
i vores eget liv. Måske ideer til nogle sydfynske Himmelske 
dage engang i fremtiden...... 

Menighedsrådsformand Niels Erik Thing.

Himmelske dage

Tirsdag den 10. september fra kl. 17 til 19 er 
der indskrivning af næste års konfirmander. 
Det foregår i Vester Aaby Præstegård. Over 
et stykke pizza snakker vi om, hvad der skal 
foregå, når konfirmandforberedelsen begynder 

efter efterårsferien. Har man spørgsmål forinden, eller er man 
forhindret i at komme den 10. september, er man naturligvis 
altid velkommen til at henvende sig i præstegården.

Himmelske dage er en kirkelig folkefest, der afholdes hver 
tredje år. I 2019 åbnede man festen med en såkaldt økumenisk 
gudstjeneste. Økumenisk betyder, at man bestræber sig på 
at etablere en fælles forståelse mellem de forskellige kristne 
kirker og konfessioner i hele verden. I kristendommen er 
man enige om alene at tilbede Kristus, men desværre ikke 
om, hvorledes dette skal foregå i praksis. Kirkehistorien viser, 
at uenigheden har manifesteret sig gennem talrige konflikter 
og sågar krige mellem de enkelte konfessioner. Ambitionen 
bag det økumeniske samarbejde er at udveksle meninger og 
synspunkter og på en fælleskirkelig basis modvirke splittelsen. 
Gennem økumenisk samarbejde er målet i fællesskab at 
fokusere på, hvor der hersker konsensus omkring kirkens 
opgaver og udfordringer i den moderne verden. Himmelske 
dage er et vigtigt element i dette fælleskirkelige samarbejde.

Man behøver ikke at tilhøre Caffé latte generationen for at vide, 
at en samtale flyder lettere over en kop kaffe. Det er som om 
en kop kaffe kan åbne døre og skabe rum for den frie samtale. 
Mange kirker har derfor indført en praksis, hvor man efter 
gudstjenesten mødes for at hilse nærmere på hinanden, drøfte 
tidens emner og måske fornemme menighedsfællesskabet på 
en ny måde.   
Menighedsrådet har derfor besluttet, at byde på en kop kaffe 
umiddelbart efter nogle af efterårets gudstjenester. Foreløbig 
vil der den 18. august, 15. september, 20. oktober og 17. 
november blive serveret kaffe efter den sene gudstjeneste. 
I sideskibet i Vester Aaby og i kirkeskibet eller sakristiet i 
Aastrup vil der være lejlighed til at nyde en kop kaffe og en 
småkage, imens vi sammen drøfter stort eller småt. 
Erfaringerne vil indgå i beslutningen om, hvorvidt kirkekaffen 
herefter skal være en fast del af vores fremtidige kirkeliv. 
Synspunkter og holdninger omkring arrangementet modtages 
med tak. 

Konfirmandindskrivning og - 
forberedelse

Himmelske dage - 
en økumenisk begivenhed

Kirkekaffe



Et år går hurtigt. 1. juli var det allerede et år siden, jeg fik 
jobbet som uddannelseskonsulent i Fyens Stift for en 3-årig 
periode.
Det forgangne år er gået med at finde ud af, hvad denne helt 
nye ordning indeholder. Jeg har derfor været på mange kurser, 
både her på Fyn og i Løgumkloster, hvor Folkekirken har sit 
uddannelsessted i fantastisk smukke og rolige rammer samlet 
omkring den store gamle klosterkirke. Her har jeg også lært 
mine kolleger i de øvrige 9 stifter at kende, og det har vist sig, 
at vi har en rigtig god kemi sammen, der gør, at vi kan arbejde 
sammen omkring de fælles udfordringer, vi har.
Der er stor forskel på stifternes størrelser. Størst er Helsingør 
Stift og mindst er Lolland-Falster. Derfor er der også forskel 
på, hvor stor en del af vores ansættelse, der går til stillingen 
som uddannelseskonsulent. Her på Fyn er det beregnet til at 
være 45 %.
Efter lidt udskiftning på posten landede Alex på pladsen 1. 
februar, og det er en stor glæde for mig at se, hvor godt han er 
blevet modtaget, og hvor godt han klarer jobbet.
Samtidig er Alex faktisk en af de nye præster, jeg skal 
være uddannelseskonsulent for, idet han kom frisk fra 
Pastoralseminariet til jul.
Arbejdet som uddannelseskonsulent består først og fremmest i 
at sørge for, at de nyuddannede og nyansatte præster kommer 
ind i det forløb, der er planlagt under den nye efteruddannelse, 
der kaldes for NY PRÆST (det skal skrives med stort). Tidligere 
blev nye præster som det muntert er blevet beskrevet ”kastet 

Uddannelseskonsulent – nu på 2. år
ud med faldskærm over sognet” og måtte så se at finde ud 
af det. Sådan fungerer det heldigvis ikke mere. Nu får den 
nye præst tilknyttet en såkaldt mentor, så man har et sted at 
ringe hen, når man pludselig står med noget af det, man ikke 
bare kan vide. Der er indlagt nogle kursusuger i løbet af de 
første 2 år, og man får kursusdage i arbejde med konfirmander 
med særlige behov og i at tilrettelægge sin arbejdsdag bedst 
muligt. Det er ikke mindst godt i et job, hvor der er en stor 
grad af egenplanlægning og ikke mindst meget lidt definerede 
arbejdstider.
Sidst, men ikke mindst vil jeg nævne begrebet ”forvent-
ningsafstemning” hvor den nye præst og menighedsrådet får 
lejlighed til sammen med provsten og uddannelseskonsulenten 
at snakke sammen om, hvad man hver især forventer af 
hinanden.
Det er et rigtig spændende job. Der har ikke været så 
mange nye præster her på Fyn endnu, men det kommer der 
forhåbentlig i løbet af efteråret.
Man er jo altid velkommen til at spørge mig, hvis man vil høre 
mere om jobbet.
Og så vil jeg da slutte af med at sige, at jeg stadig i den største 
del af min hverdag er præst her i Vester Aaby og Aastrup, og 
det er jeg fortsat meget glad for at være. Her 1. august går jeg 
ind i mit 19.år i præstegården. Jeg konfirmerer nu nogle af 
dem, jeg har døbt og døber børn af tidligere konfirmander for 
nu bare at nævne nogle af glæderne.

Sognepræst Torkil Jensen

I 2009 hed højskoletemaet ”Falster og 
Møn”
Det er for det første 10 år siden og for 
det andet skyndte vi os over Lolland.
Det vil vi ikke gøre denne gang.
Lolland er andet end roer. Det er 
også roer – det er en spændende 
historie – men det er meget 
andet. Det er landboreformer, 
det er herregårde og så er 
Lolland-Falster Folkekirkens 
mindste stift.
Lolland er også udkant 
og så er man i disse år 

omvendt i gang med at 
skabe forbindelse til Tyskland via 

Fehmern-forbindelsen.
Alt dette og meget andet tager vi fat på ved den første 
Højskoleeftermiddag onsdag den 20. november kl. 14.30, 
hvor jeg traditionen tro vil holde indledningsforedraget. 
I december mødes vi til advents- og julemøde den 11. 
december.
Højskole er for alle. Vi mødes kl. 14.30. 
Medbring brød og kop, så er der lavet kaffe og te. 

Højskoleeftermiddage - 
Lolland-Falster

‘Biskoppen stænkede brudesengen 
med vievand og velsignede den. 
Bukkende trak han og resten af 
følget sig tilbage. Kongen så sultent 
på sin brud …’
Vi er i 1193. Den danske prinsesse 
Ingeborg bliver gift med den 
franske konge Philip August. Men 
noget går galt på brudenatten, for 
næste dag forstøder den franske 
konge sin unge brud og sender 
hende hjem. Men Ingeborg nægter 
at rejse. Hun er Frankrigs dronning 
nu! Basta!

Det bliver starten på 20 års skilsmissedrama. En helt utrolig 
historie fyldt med drama, beskidte kneb, bandlysning og 
stædighed. Og så er den ovenikøbet sand!
Således præsenterer Esther Rützou sit foredrag med titlen 
Trone og trods. Du har nu chancen for at møde hende i Pejrup 
Forsamlingshus den 10. oktober kl. 19.30. 
Esther er kendt som underviser af vore ”minikonfirmander” 
og du har nu chancen for at høre én af hendes allerbedste 
fortællinger og ved selvsyn opleve hende, som den fantastiske 
og sprudlende fortæller hun er. 

”Trone og trods”- 
fortællingen om prinsesse Ingeborg og 

Kong Philipe Auguste 



   Vester Aaby Aastrup

Søndag d. 25. august 10. s.e. trin. 10.15 AVN Ingen
Søndag d. 1. september 11. s.e. trin. Ingen 10.15 AVN
Søndag d. 8. september 12. s.e. trin. 10.15   9.00
Søndag d. 15. september  13. s.e. trin.   9.00 10.15 Kirkekaffe
Søndag d. 22. september 14. s.e. trin. 10.15 Ingen
Søndag d. 29. september 15. se.e. trin. 14.00 HØST 10.15 HØST
Søndag d. 6. oktober    16. s.e. trin. 10.15 Ingen
Søndag d. 13. oktober   17. s.e. trin.    9.00 AVN 10.15 AVN
Søndag d. 20. oktober     18. s.e. trin. 14.00 Ole Buhl Nielsen. Kirkekaffe Ingen
Søndag d. 27. oktober   19. s.e. trin.   9.00 10.15
Søndag d. 3. november  Allehelgen 17.00 Andagt 15.00 Andagt
Søndag d. 10. november  21. s.e. trin. 10.15 AVN   9.00 AVN
Søndag d. 17. november  22. s.e. trin.   9.00 10.15 Kirkekaffe
Søndag d. 24. november  Sidste s. i kirkeåret    10.15 Ingen
Søndag d. 1. december  1.s.i advent 14.00 Fam. AVN 10.15 AVN
Søndag d. 8. december   2. s. i advent  10.15 Evt. Koncert?
Søndag d. 15. december  3. s. i advent Evt. Koncert? 10.15
Søndag d. 22. december  4. s. i advent   9.00 Andagt AVN Ingen
Tirsdag d. 24. december  Juleaften 14.30 16.00
Onsdag d. 25. december  Juledag 10.15 AVN   9.00 AVN
Torsdag d. 26. december  2. juledag Ingen 10.15
Søndag d. 29. december   Julesøndag 10.15 Ingen
Tirsdag d. 31. december  Nytårsaften 15.00 Champagne Ingen
Onsdag d. 1. januar       Nytårsdag Ingen 15.00 Champagne

Kirketider høst 2019

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:
Torkil Jensen holder ferie fra 14. oktober til og med 
20.oktober. 
Embedet varetages af Ole Buhl Nielsen og Alex Nielsen.

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”.

14. august. (altergang)
11. september. AVN.
23. oktober. (Altergang). 
6. november. AVN.

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
Præst Alex V. Nielsen, Skrænten 11, 5800 Nyborg. Tlf. 40 89 44 11. Mail: avn@km.dk
Kirkesanger: Connie Nørregaard. Mail: 1967connie@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
Kirkepersonalet har fri mandag. 

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

AVN: Præst Alex V. Nielsen - Intet: Sognepræst Torkil Jensen
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Sol og sommer er bare dejligt, vi leger med 
vand og mærker naturen på en anden måde. 

Dufter til blomster, får sand mellem tæerne, 
smager på jordbær og meget mere.

I heldagslegestue fik vi 
maling på tæerne og 
lavede søde blomster, 
hvor sanserne kom på 
arbejde, alle klarede 
det så fint. 

Det er skønt at gå tur 
og møde oldemor og 
oldefar, der råber: 
”Er det dig, der har mit 
oldebarn”?
Fantastisk at se glæden hos både børn og 
oldeforældre.

Nogen har vinbjergsnegle i haven, som har 
fået navn på huset, og så går jagten på 
at finde dem hver dag - en sjov og dejlig 
aktivitet for børnene.

Se de dejlige billeder, der passer til dette.

Vi ses i dagplejen
Jette, Lene, Helle, Pernille

Dagplejen
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Tjaa, det er vel hvad man kalder et godt 
spørgsmål!

Vi gør det selvfølgelig, fordi vi gerne vil i bedre 
form, fordi vi gerne vil løbe lidt længere end i 
sidste uge eller lidt hurtigere. 

Det er ikke altid lysten og energien er der, når 
man sidder hjemme i sofaen og skal afsted. Jeg 
tror vi alle ind i mellem har overvejet, om vi ikke 
kan finde på en undskyldning for ikke at møde 
op. Men så snart vi mødes ved hallen, bliver man 
i godt humør. Der er altid nogen, der står klar 
med en sjov bemærkning, eller en historie der 
skal fortælles. De dage hvor energien ikke er helt 
i top, og man ikke tror, at man kan gennemføre 
løbeturen, er der altid nogle andre der har 
overskud, og som kan hjælpe én igennem.

Så mon ikke vi først og fremmest gør det for 
fællesskabets skyld, og fordi vi synes det er 
sjovt .

Har du lyst til at være med i dette fællesskab, 
er det eneste du skal gøre at snøre løbeskoene 
og møde op ved hallen mandag og onsdag kl. 
17.15. 
Vi har plads til alle, uanset om man er nybegynder 
eller en trænet løber – det eneste vi kræver er, 
at du vil hygge sammen med os.

Håber vi ses

Hilsen
Løbeklubben

Vi løber og løber og løber .....
- men hvorfor gør vi det egentlig?
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Vil du:
· have mere energi i din hverdag
· have et sundere og mere aktivt liv
· i bedre fysisk form
· have det sjovt sammen med andre
· vide mere om din kost
· gerne tabe dig

Så kan du få hjælp på Bøgebjerg IF´s nye hold 
”Sund for livet”, som strækker sig over 12 uger.  

Kurset henvender sig til dem, som ønsker at 
kickstarte et sundere og mere aktivt liv med 
mere energi og overskud i hverdagen. 
Der vil være fokus på at give deltagerne en 
glæde ved at dyrke motion sammen med andre 
i et socialt fællesskab. 

Forløbet bliver tilrettelagt med 2 ugentlige 
træningsdage, hvor deltagerne vil blive 
præsenteret for mange forskellige måder at 
dyrke motion på – både ude og inde. 
De vil få mulighed for at afprøve flere af de hold, 
som allerede findes i foreningen - men altid på 
et lukket hold for netop disse deltagere.

Ud over træningen er det også vigtigt, at der 
bliver taget hånd om kosten, og der vil være 
en kostvejleder tilknyttet vores projekt, som vil 
fortælle om, hvad der er fornuftigt at spise og 
drikke. Vi har ingen intentioner om, at deltagerne 
skal følge en bestemt kostplan.

Deltagerne vil få tilbud om at blive vejet på en 
vægt, hvor det er muligt også at få et billede af, 
hvordan muskler og fedt fordeler sig i kroppen. 
Disse vejninger, som naturligvis er frivillige, vil 
foregå før, under og efter kurset, og de vil blive 
fulgt op af en samtale med hver enkelt deltager.

Før hver træning mødes deltagerne en halv 
time tidligere, for at få en snak om kost og 
motion. Der vil være mulighed og tid til at lære 
af hinanden, give gode råd, dele opskrifter osv.

Prisen for alt dette er:
Tilmeldingsgebyr: 200 kr. 
(Hvis man har Multikontingent skal man ikke 
betale dette gebyr)
Desuden koster det: 30 kr. pr. gang.

Kom til 
informationsmøde

torsdag den 19. september kl. 19.30 
og hør om forløbet. 

Det er også denne dag, du kan tilmelde dig og 
sikre dig en plads på holdet.

Vi håber, at I vil tage godt imod dette nye tiltag.

MVH
Bøgebjerg IF

Helle, Hanne og Rikke

”Sund  for livet”
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Hjertestarterforeningen nyder sommeren, nok 
som de fleste andre. 
Men vi er ikke gået i dvale. 
Tværtimod arbejder vi på, i samarbejde med 
”Danmark redder liv”, at skaffe flere, som vil 
melde sig som frivillige førstehjælpere. 
I kommunen mangler vi samlet 167 hjælpere - 
der skal i alt bruges 250.

Vi har afholdt et hjertestarterkursus hvor 
16 deltog, og det var meget lærerigt med et 
computerprogram, hvor man fik målt sit tryk, 
tempo og flow. 
Underviseren fra Dansk Førstehjælpsråd  var 
meget inspirerende, så værd at bruge 4 timer 
på. 

Der kan i samarbejde med Dansk Førstehjælpsråd 
arrangeres endnu et kursus, så meld dig endelig 
til aase-alice@mail.dk. 
Jo flere som kan livreddende førstehjælp des 
bedre.

Husk minutter og sekunder tæller, når en person 
rammes af hjertestop. 
Det er afgørende, at der ydes førstehjælp inden 
for de første 5-6 minutter efter et hjertestop.

På billedet herunder er det Anders, der agerer patient 
med hjertestop og kursuslederen underviser.

Så hvis du har et ajourført førstehjælpskursus 
eller sundhedsfaglige kompetencer, så meld dig 
endelig til ”Danmark redder liv” app.

Hvordan gør jeg? 
udfyld tilmeldingsformularen (https://redderliv.
dk/tilmelding/tilmelding-som-forstehjaelper/)

Når du er godkendt, modtager du en sms med 
link til applikationen, som du så skal downloade.
piece of cake -Sig til, hvis du har brug for hjælp!

Vi har planer om at lave en ”klynge” af 
førstehjælpere i regi af Hjertestarterforeningen, 
som så er ansvarlig for at planlægge kurser, så 
vi alle føler os klædt på og klar til opgaven. 
Og nu i modsætning til tidligere vil vi altid 
komme 3 ud til hjertestop…
Hvis du har meldt dig til Appen, så giv mig lige 
et praj, så vi kan få lavet en liste.

Tusind tak til jer, som har støttet foreningen 
med indbetaling af kontingent på de bare 100 
kr. for enlige og 150 kr. for par.
Og til jer som ikke har fået betalt - så kan I 
naturligvis nå det endnu.

Vanen tro på konto: 0828-0003330001
Mobilepay 196262 eller kontakt kasserer Pia 
Kristensen tlf. 24271851.

Kasserer Pia Kristensen arbejder på at få et nyt 
professionelt mobilpaynr, så nærmere herom 
følger.

Kasserer og medhjælper har puttet remindere 
vedrørende betaling i postkassen ved flere, 
måske også ved nogle som er fraflyttet eller 
andet, så derfor: hvis medlemskabet af 
uforklarlige grunde ikke ønskes, så venligst giv 
besked på hvaaap@live.dk. 
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På billedet herover er det Lene Moestrup og 
kursusleder i aktion

Foreningen ønsker fortsat, at vi får alle 
medlemmers mailadresse og herunder accept 
på, at vi må sende mail vedr. betaling, kursus 
tilbud m.m.

Husk: 
Hvis din nabo ikke er medlem, så opfordr 
dem endelig til at støtte os, og dermed fælles 
sikkerhed og hurtig responstid i området.

På Bestyrelses vegne 
Sekretær 

Alice Pedersen

Lysbjergparkens venner
Vi har lige været på tur til Bittenhuset 
ved Nakkebølle i 3 dage med beboere og 
borgere på skift. 
Vi havde nogle dejlige dage med sol og 
varme, som alle nød. 
Der er jo dejligt med skov og strand og 
god mad.

Vi starter nu på et nyt halvårsprogram 
med en masse aktiviteter, sang, musik og 
fortællinger, dekorationer til jul, og slutter 
året af med ”spis sammen” i december. 

Vi starter friske op igen i januar.

Vi ønsker alle et godt efterår.

Lysbjergparkens venner  

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



Hvorfor skal vi gå til SMART Træning?
Efter endt arbejdsliv bliver vi ikke 
udfordret så meget mere i vores 
dagligdag, idet mange af de opgaver 
vi udfører i løbet af dagen, er blevet 
rutiner. 
Vi tænker ikke så meget over, hvordan 
vi skal gøre tingene – det hele kører på 
rygraden, helt af sig selv. 
Dvs. vi bruger ikke hjernen så meget, og 
vi mister derved masser af hjerneceller 
hver dag.
Dette kan vi råde bod på ved at træne 
vores hjerne, således at der kan dannes 
små nye stier i hjernen, og det er aldrig 
for sent at begynde!

Hvad består træningen i?
Træningen foregår som en blanding 
af fysiske øvelser og lege, der både 
udfordrer din motorik, dine sanser og 
din logik og derfor kræver din fulde 
koncentration. 
Øvelserne er ikke fysisk hårde, så ALLE 
kan være med. 
Det er vores hjerne, som skal arbejde, 
og det er bestemt ikke kedeligt!

Påklædning: afslappet tøj som man 
kan røre sig i.

Hvornår og hvor? Tirsdage kl. 9-10 i 
Bøgebjerghallen

Hvem kan deltage? Alle mænd og 
kvinder over 40 år

Pris: 200 kr. for hele sæsonen

Start/slut: tirsdag den 3. september 
-17. dec. 2019

Tilmelding:  under Senioridræt på 
hjemmesiden www.boegebjerg-if.dk
Tilmelding før start er vigtig, da vi max 
kan være 20 på holdet.
Ved færre end 12 personer aflyses 
holdet, da vi er nødt til at være et vist 
antal, for at øvelserne kan fungere.

Nærmere oplysninger: underviser 
Hanne Borup tlf. 23 47 11 55
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SMART-training
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Vester Aaby - Pejrup - Aastrup 
Pensionistforening

Udflugt til Christiania
Den 24. juni var vi med Frørup Rejser på 
Christiania.
Vi kørte fra Vester Aaby mod Sjælland, hvor 
vi gjorde holdt lige efter broen på en skøn 
plet, og her fik vi kaffe og rundstykker i høj 
solskin.
Efter kaffen fortsatte vi mod København, 
fandt et sted at parkere, gik en lille tur ned 
til en restaurant og fik 2 retters menu.
Mætte kørte vi til Christiania, hvor en guide 
ventede. Han fortalte hele historien om 
Christiania, hvorefter vi skulle ud og se 
området, og ja det er en fristad, ingen biler 
men rigtig mange cykler.
Ingen stress over hæk eller græsplæne ikke 
er klippet, det er frihed der er til at forstå, 
det kan man godt misunde.
Det er specielt, bestemt en oplevelse der 
giver stof til eftertanke.

Fristaden Christiania set fra vandet.

Arrangementer i løbet af efteråret:
23. august kl. 13: 
70 års jubilæumsfest i Bøgebjerghallen
17. september kl. 14:
Bankospil i Abildhuset
8. oktober kl. 14: 
Hans Frost – Gammel Dansk omegnshistorie
22. oktober kl. 14: Bankospil i Abildhuset
5. november kl. 14: 
Jette og Henning Dam på motorcykel 
igennem Japan
19. november kl. 12.30: 
Spisning og Bankospil i Abildhuset
26. november: Tysklands tur
6. december kl. 14: Juleafslutning i Øster 
Skerninge Forsamlingshus

Faste arrangementer:
Sang i Abildhuset kl. 19-21 den 1. mandag 
i måneden. Så har I lyst til at være med, så 
er I meget velkomne.
Gåture hver onsdag kl. 9.30 med start fra 
Abildhuset
Cykelture hver onsdag kl. 9.30 med start 
fra Strandvejen 17
Bankospil hver onsdag kl. 19.00 i 
Bøgebjerghallen. Husk en kop til kaffe – alle 
er velkommen.
Krolf hver tirsdag og torsdag fra kl. 14 og 
søndag kl. 10. Alle er velkommen, når vi 
spiller ved Abildhuset.

På vegne af pensionistforeningen
Ole Simonsen

Tlf. 61 16 27 67
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Bøgebjerg Lokalråd, Vester Åby, Åstrup og 
Pejrups jubilæum 2019.

Lokalrådets 35 års jubilæum
Et aktivt og stærkt lokalråd igennem 35 år 
fra 1984 – 2019

5. juni 1984 blev Vester Aaby, Aastrup og Pejrup 
Lokalråd dannet. 
Dannelsen skete på baggrund af kommune-
sammenlægningen, hvor nogle borgere følte, at 
vejen kunne blive for lang til rådhuset.  
En arbejdsgruppe, bestående af medlemmer fra 
de tre forskellige områder, forberedte valg til 
lokalråd. 
Dette skete den 5. juni 1984 og det første 
lokalråd bestod af: 
Henry Nielsen, Aastrup, 
Arne Rasmussen, Fjellebroen, 
Mette Rasmussen, Nabgyden, 
Niels Krogh, Vester Aaby,  
Niels Simon Jensen, Vester Aaby, 
Svend Åge Sparrewath, Pejrup, 
Ole Hansen, Pejrup og 
Johan Ludvig Hansen, Pejrup.
  
Lokalrådet holdt sin stiftelses/fødselsdagsfest 
grundlovsdag.
Pressen skrev i forbindelse med et møde, hvor 
Carsten Abild deltog. 
Citat: ”Et aktivt og stærkt lokalråd kan faktisk 
bestemme utrolig meget, stort set det hele, 
bortset fra at udskrive skat.
Lokalrådet er stærkt, hvis det får opbakning og 
input fra de borgere, som det repræsenterer, 
både over for kommunen og i forbindelse med 
lokale tiltag.” 

Lokalrådet har været involveret i mange 
forskelligartede sager i de 35 år, det har 
eksisteret. Se udstilling i forbindelse med åbent 
hus i Abildhuset

Lokalrådet opfordrer til, at vi fremover har en 
god og stærk dialog med vores medborgere.

Åbent hus/jubilæum
Vi vil gerne i forbindelse med jubilæet invitere 
til Åben Hus i Abildhuset på Præstegårdsvej 12 
i Vester Åby den 7. september fra kl. 14 til 17. 
Program:
Kl. 14.00 Åbnes dørene og man kan se de 
forskellige lokale udstilleres værker.
I den forbindelse håber vi også at kunne 
præsentere Abildhusets nye borde og stole, som 
Veluxfonden har skænket Abildhusets brugere.
Kl. 14.30 Der serveres kaffe og kage og 
boblevand i Lokalrådets telt, som er skænket os 
af Skovgårdsfonden.
Er der talere - så gerne i denne del af 
arrangementet.
Kl. 17.00 Åbent hus arrangementet slutter.

Kl. 19.00 er der fællesspisning

Der vil blive indkøbt til buffet med to retter kød 
og forskelligt tilbehør. 
Der må påregnes egenbetaling på ca. 100 kr. pr 
kuvert. 
Vin, øl og vand kan købes til fornuftige priser. 
Børnemenu med salater og pølser kan bestilles 
til 25 kr. 
Bindende tilmelding til Connie Hede på 
22415928 senest 24. august.
Vi glæder os til at se jer. 

Veluxfonden.
Lokalrådet har på vegne af Abildhusets brugere 
ansøgt Veluxfonden om midler til nyt inventar til 
fællesrummene i Abildhuset.
Vi har fået bevilget 20.000 kr. og takker for 
donationen. 
Det nuværende inventar er meget slidt og af 
forskellig fabrikation, så det er hårdt tiltrængt.

Billedet er fra Lokalrådets 30 års jubilæum, hvor 
tømrermester Knud Krogh overrakte det flotte 
træskilt, som idag hænger på Abildhuset.
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Brugen af containeren på Præstegårdsvej.
Det er nødvendigt at overholde reglerne for brug 
af haveaffaldscontaineren. 
Der var 4 landsbyer, der i sin tid fik en prøveperiode 
på 2 år med at have en affaldscontainer til 
haveaffald stående i byen. 
Vester Aaby er den eneste landsby af 4, som 
efter Lokalrådets ansøgning om en permanent 
ordning, stadig har containeren. Dette skyldes 
både affaldsmængden og den disciplin, der 
er på pladsen, med hensyn til kun at bruge 
containeren til haveaffald. 
Mogens Dalgas gør et stort arbejde med at 
holde orden, og ofte er det ham, der ringer, når 
den skal tømmes. Skulle containeren være fuld, 
bedes man vente med at læsse af, eller selv køre 
til komposteringspladsen i Fåborg med affaldet. 
Som regel tømmes den hurtigt, efter der er 
ringet til vognmanden. Det er meget vigtigt, at 
der kun læsses haveaffald af dernede.
I modsat fald risikerer vi, at ordningen bliver 
suspenderet, og containeren inddrages af 
kommunen.
 
Uddrag af tilladelsen fra den 20. juni 2016.
”I 2015 blev der afleveret 30 tons haveaffald i 
Faldsled, 16 tons i Horne, 36 tons i Korinth 
og 101 tons i V. Åby. Den samlede mængde 
på 183 tons svarer til 2,3 % af den totale 
mængde haveaffald afleveret på kommunens 
genbrugsstationer.
Høring af lokalrådene
Bøgebjerg lokalråd i V. Åby indstiller, at ordningen 
fastholdes. De mener, at mængden som 
indsamles er så stor, at den i sig selv berettiger 
til ordningen. Transporten med privatbil til 
genbrugsstationen ville være uhensigtsmæssig. 

Lokalrådet oplever, at pladsen drives med god 
disciplin af en gruppe frivillige.
Lokalrådene i Korinth, Horne og Faldsled har 
ikke sendt høringssvar.
De oplysninger, kommunen har fået fra FFV, 
bekræfter, at ordningen i V. Åby fungerer fint. 
Der har ikke været uheld med henstilling af 
andet affald end haveaffald, som FFV andre 
steder har oplevet nogle få eksempler på.
Indstilling
Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, 
at Teknik- og Miljøudvalget beslutter, om 
forsøgsordningen for haveaffald skal gøres helt 
eller delvist permanent.
Beslutning
Afbud fra Søren Sønderlund Hansen.
V. Åby videreføres på nuværende vilkår. De tre 
andre områder får et år til at dokumentere, at 
der er et behov, der er væsentlig større end det 
de nuværende mængder af haveaffald tilsiger.”

Sct. Hans.
Der var medbragt ”gammeldags” legetøj 
til arrangementet – dvs. kongespil, kroket, 
sækkeløb m.m. Til næste år ser vi gerne flere 
voksne til at hjælpe med at lave hold og gøre 
legene lidt mere spændende.
Der var ikke så mange børn lige i starten, men 
efter et stykke tid blev der liv på pladsen. Næste 
år vil vi nok ikke starte kl. 16. men først kl. 17. 
Til gengæld var legetingene i gang helt til slut.

I år havde vi planlagt et grillarrangement, hvor 
folk selv kom med deres mad og kunne grille 
på pladsen. Der var 15 personer til at støtte op 
om det. Vi vil prøve at gøre det til en tradition, 
for det var hyggeligt. Blot skal vi også være 
opmærksomme på bordplacering. Et bord var 
bare ”sat til side” i forbindelse med bålbygning. 
Det skulle selvfølgelig lige have været flyttet en 
tand ,-)

Bålet var bygget, så det hurtigt flammede meget 
flot op, og der var lagt tykt ved ind I bunden, så 
det varede længere med at brænde ned. Vi er 
midt i en by, og kan ikke lave superstore bål. 
Connie Hede holdt båltale, og vi sang sangene 
i det omdelte sanghæfte. Der var lidt færre 
deltagere end sidst, men vi talte omkring 70 
personer. Mange var sikkert på weekend.
Se Ole Petersens film fra aftenen. https://youtu.
be/sBX7W6999f4
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Sæsonen 2019/2020 starter mandag den 2. 
september.

Nyt - nyt - nyt
Badmintonafdelingen tilbyder en træningstime 
hver tirsdag fra kl. 10.00 - 11.00. 
For at afprøve konceptet kører det i første 
omgang frem til nytår for et kontingent på 
200 kr. + 10 kr. pr. gang for bolde.
Hanne Borup og Flemming Hougaard sætter 
hold fra gang til gang blandt de fremmødte 
spillere. 
Tilbuddet er åbent for alle motionister og 
seniorer - også selv om man ikke har spillet 
før. 
Der er mulighed for at låne ketcher. 

Tilmelding og reservation af baner
Tilmelding og betaling af kontingent sker på 
hjemmesiden: boegebjerg-if.dk.

Reservation af motionsbaner mandage kl. 
18.30 - 19.30, kl. 19.30 - 20.30 og/eller 
onsdage kl. 19.00 - 20.00 kan ske ved at ringe 
eller skrive til Kurt (tlf. 26 22 69 10 - kjpot4@
gmail.com) eller Susanne (tlf. 30 54 13 16 - 
susannesj1@gmail.com) - bedst efter kl. 17. 
Spillere, der havde bane i sidste sæson, har 
fortrinsret til samme bane i den kommende 
sæson.

Hvis du gerne vil spille motionsbadminton 
men ikke har en makker, er du velkommen 
til at kontakte Kurt eller Susanne, så vil vi 
forsøge at finde en makker.
Se træningstider på boegebjerg-if.dk.

Badmintonafdelingen tilbyder ikke træning 
for ungdomsspillere i den kommende sæson 
på grund af for lav tilslutning i de foregående 
sæsoner. 
Hvis nogle ønsker at få genoptaget 
ungdomstræningen, er I velkomne til 
at kontakte os, så vi kan få en snak om 
mulighederne.

Vi håber at se rigtig mange badmintonspillere 
i hallen i sæsonen 2019/2020.

              Sportslig sommerhilsen
Badmintonafdelingen

Kurt og Susanne

Badminton

Nyt fra Volley
Beach-sæsonen er ved at være slut. Vejret 
og fremmødet har ikke været på niveau med 
sidste år, men det var jo også helt exceptionelt.

Ellers kigger vi frem mod indendørssæsonen, 
hvor vi har hele to nye tiltag!

Vi vil starte op med at spille om fredagen, hvor 
der vil være volley træning for børn først, og 
derefter spil og kun spil for de voksne.
Tiden er endnu ikke fastlagt helt, men det 
bliver nok fra kl. 17 for børnene og kl. 18 for 
de voksne.
Så mød op med dit barn og/eller spil selv med 
senere.

Der vil forsat være træning hver tirsdag kl. 
18 - også her er nye som gamle spillere 
naturligvis velkomne.

Ellers er der ikke så meget nyt, udover vi 
glæder os til at spille volley 2 gange om ugen, 
og at vi til dette har fået nye stænger og net 
i hallen.
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Sommeren i Pejrup bød på to begivenheder for 
Pejrup Landsbyforening og Forsamlingshus. 

Den 13. og 14. juli blev taget over forsamlings-
husets indgangsparti lagt om. Igennem vinter 
og forår havde det vist sig, at der trængte vand 
ind. Desværre var undertaget utæt og det hele 
skulle skiftes. 
Heldigvis er der i Pejrup mange frivillige kræfter, 
så i løbet af to dage var taget fjernet, undertag 
og ødelagt træ skiftet og nyt undertag og 
tagsten lagt på igen. I Pejrup bor der vaskeægte 
landsbyhelte! Tak for det store arbejde for at 
sikre vores fælles mødested i landsbyen.

Tirsdag den 30. juli var der fællestur i Pejrup. 
Turen gik med veterantoget fra Pejrup Station til 
stationen i Korinth. 
Her blev der spist medbragt frokost, snakket og 
spist kage, inden turen gik hjem til Pejrup igen. 
Det er et meget smukt område, vi bor i! 
Herfra anbefales en tur med Syd Fyenske 
Veteranjernbane. Se mere www.veteranbanen-
faaborg.dk  

Vi har mange idéer i bestyrelsen for Pejrup 
Landsbyforening og Forsamlingshus. 
Én af dem er at afholde en begivenhed den 1. 
december 2019: Pejrup Landsbyjulemarked. 
Hvis vi får det realiseret, vil I høre meget 
mere herom i tiden op til december!

Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen i Pejrup Landsbyforening og 
Forsamlingshus har sammen med beboere i 
landsbyen et stort ønske om, at landsbyen 
fortsat har arrangementer og aktiviteter, hvor 
vi kan mødes. Huset kan bruges af alle, hvis 
arrangementet er åbent.
Forsamlingshuset er samlingspunktet, og 
gennem udlejning af huset får vi mulighed for at 
bevare vores vigtige samlingssted. 
Når du lejer vores hus til din fest, er du med til 
at holde liv i vores Landsby.

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

På bestyrelsens vegne
Kamilla Bentsen og Mette Hansen

PEJRUP FORSAMLINGSHUS
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Gymnastik
Gymnastikafdelingen har jo ligget i sommerpause 
i flere måneder med de fleste hold, men vi starter 
op for fuld skrue igen i slutningen af august

YOGA
Mandag den 19/8 starter Yoga hold op i skolens 
gymnastiksal kl. 18.30-20.00, medbring gerne 
måtte samt evt. kile. 
Kontingent for Yoga er 800 kr. for en hel sæson 
(midt august til og med april i alt 29 gange). 

Husk at der er 3 gratis prøvetimer, og derefter 
skal der betales kontingent i conventus via 
Bøgebjerg IF ´s hjemmeside. 
Så kom ned i skolens gymnastiksal og prøv det.

Yoga er for både for mænd og kvinder. 
For yderligere info kontakt Lone Granhøj El 
Imam på telefon 24262860/62612024

INDOOR CYCKLING
Vi cykler stadig flere gange om ugen. 

Fra 1. september er holdene som følger, dog kan 
der være enkelte ændringer i enkelte uger, så 
hold øje i conventus eller på facebook (Bøgebjerg 
IF Indoor-cycling)
Mandag kl. 8.00-9.00 med Jette Steensen
Mandag kl. 18.30-19.30 med Mette Gerber
Onsdag kl. 8.00-9.00 med Mette Gerber
Torsdag kl. 18.00-19.00 med Ruth Hjerrild Low
Fredag kl. 8.00-9.00 med skiftevis Jette og 
Mette  
Tilmelding i conventus på hjemmesiden pr. 
gang. Pris pr. gang er 30 kr. 

Har du lyst til at prøve at cykle med, så kontakt 
Mette Gerber på mobil 61790076, vi har lånesko 
i de fleste størrelser. 
Alder, vægt, form eller kondital spiller ingen 
rolle. Alle kan være med på lige det niveau, der 
passer den enkelte

”Vi har 14 cykler, og det er bare fedest at cykle 
på et propfyldt hold. Så kom og vær med!”
Billedet er taget 24/12 2017

JUMP
I denne sæson er der to jump hold. 
Begge hold starter op i uge 35, dvs. mandag d. 
26. august og onsdag d. 28. august
Mandag kl. 17.00-18.00 med Line Rasmussen
Onsdag kl. 17.00-1800 med Helle Birck 
Mikkelsen 
Tilmelding fra gang til gang i conventus på 
hjemmesiden, dog kan der bookes hold langt 
frem i conventus, pris pr. gang er 30 kr. 
Har du spørgsmål vedr. jump så kan Helle 
Clausen kontaktes på mobil 51158479.

MUSKEL CIRKELTRÆNING
Line Rasmussen starter hendes svedige 
styrketræningshold op igen fra torsdag den 29. 
august kl. 18.15-19.15. 
Du vil med garanti opdage muskler, du slet ikke 
vidste du havde, og ømme arme eller ben er 
ikke et særsyn. Men man kan være med på lige 
præcist det niveau, man magter og vil. 
Både unge som lidt ældre kan sagtens være 
med. 
Like Lines gruppe på facebook som hedder 
”powerline” så kan du hele tiden følge med. 
På Lines hold er de første 3 gange gratis 
prøvetimer, derefter skal der betales kontingent 
som er 400 kr. pr. halvsæson. Kontingent betales 
i conventus på Bøgebjerg IF´s hjemmeside

HERRE SENIOR GYMNASTIK
Ejner Christoffersen er igen i år at finde i skolens 
gymnastiksal. 
Første gang er torsdag d. 19. september kl. 19.30-
21.00, hvor han sammen med lokalområdets 
seje mænd laver herre gymnastik. 
Kontingentet er 500 kr. for helsæson (september 
til og med marts). 
På Ejners herre gymnastik hold er der ligeledes 
3 gratis prøvetimer, inden der skal betales 
kontingent.
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Bestyrelsen holder lidt sommerferie, så 
der er ikke så meget nyt at berette om. 

Vi har dog fået lavet nye volley huller i 
hallen samt indkøbt nye stolper og net, så 
nu er hallen klar til næste volley sæson. 

Der er også kommet nye streger til kort 
bane, så håndbolden kan tilbyde hold i de 
rækker, der har disse krav.

Som nogen måske har hørt, har hallen 
fået 375.000 kr. af FMK til et nyt depot på 
ca. 100 m2, som skal ligge der, hvor den 
røde container står nu.

Der bliver i øjeblikket arbejdet med 
forbered-elserne til dette nye depot, og 
i skrivende stund er byggetilladelsen ved 
at blive indhentet. 
Det kan godt trække lidt ud, men vi 
skubber på, alt det vi kan. Der vil inden 
længe blive sendt tilbudsmateriale rundt 
til de håndværkere, der er sponsorer i 
hallen.

Ellers vil jeg lige benytte lejligheden til at 
ønske jer alle en fortsat god sommer.  
   

Michal Bang Sørensen 
Formand

Bøgebjerghallens Bestyrelse
Siden sidst…

Næste års Bierfest løber af stablen
skærtorsdag den 9 april. 

Skynd dig at sætte kryds i kalenderen, 
hvis du ikke allerede har gjort det. 
Arbejdsgruppen er så småt i gang med 
at forberede festen

Billetsalget forventes at starte 1. 
november 2018, mere herom i næste 
nummer af Bøgebladet.  

Følg os i facebookgruppen 
”Vester Aaby”.

På vegne af arbejdsgruppen 
bag Bierfesten

Michal Bang Sørensen

Fællesspisning i
Bøgebjerghallens

Cafeteria
Der var ikke særlig stor tilslutning til 
fællesspisningerne i februar og marts, og 
derfor valgte vi at holde pause henover 
sommeren..

Vi har i samråd med Birgitte og Stig valgt 
at prøve at starte op igen 

torsdag den 5. september, 
for at se om der er interesse for det.

Konceptet bliver det samme - første 
torsdag i måneden kl 17.30 - 19.00.
En ret mad som Birgitte og Stig tilbereder.    

Pris:
Voksne : 65 kr
Børn     : 25 kr

Vel mødt

Kaffeklubben Singing Sisters
Marianne Fabricius
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Nyt tiltag i Bøgebjerg IF:

Vandgymnastik for 50+ 
i Svømmehallen i Faaborg

TRÆNING i vand har mange fordele, idet 
opdriften kan hjælpe med at gøre bevægelserne 
lettere, således at belastningen på led og knogler 
nedsættes betydeligt.

Gennem øvelser og leg gennemarbejdes 
kroppens muskler og led på en blid måde, og 
der arbejdes ligeledes med konditionstræning, 
udholdenhed og balance.

Vandgymnastik er velegnet for deltagere med 
lettere funktionsproblemer pga. slidgigt, dårlig 
ryg eller overvægt.

Efter 40 minutters træning vil der være afslapning 
i det varme bassin og evt. lidt massagebobler. 
Efterfølgende er der mulighed for at benytte 
dampbad og sauna.

Man skal IKKE kunne svømme, for at deltage 
på holdet!

HVORNÅR: Mandage kl. 10 – 11

HVOR: Svømmehallen i Forum Faaborg

HVEM: Alle kvinder og mænd over 50 år.

START: mandag den 26. august

INSTRUKTØR: Lone Rosenkjær

PRIS: 520 kr. for 16 gange (indtil jul)
OBS! Da hallejen i svømmehallen er meget 
dyrere end i Bøgebjerghallen, er det desværre 
ikke muligt at benytte Multikontingent i denne 
idrætsgren.

TILMELDING FØR START: på hjemmesiden 
www.boegebjerg-if.dk under Senioridræt.
Tilmelding er vigtig, idet der max er 30 pladser 
på holdet.

FÆLLES KØRSEL: Der er mulighed for 
at arrangere fælles kørsel i privatbiler fra 
Bøgebjerghallen, hvis der er stemning for det!

EVT. HENVENDELSE: Hanne Borup tlf. 23 47 
11 55

Vandgymnastik for 50+
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Bøgebjerg Messen
Søndag den 15. marts 2020 kl. 10.00 - 15.30

Man skaber sit eget miljø.
Standene vil være opdelt med 

”spanske vægge”

Stand 3x3m uden strøm  400 kr.  
Foreninger 3x3 m u/strøm 100 kr.
Strøm til stand 100 kr.
Leje af bord (1x2 m) 20 kr. pr. stk. 

Opsætning af stande kl. 8-10
Nedtagning fra kl. 15.30

Hallens cafeteria har åbent hele 
dagen, hvor der vil være mulighed for 
at købe mad.
Udstillere har mulighed for at bestille 
mad, dette skal ske direkte til Stig og 
Birgitte i Hallens Cafeteria.

Har du spørgsmål, kontakt da
Lars Bo Biilmann på mobil 5214 4867
Tilmelding til Lars Bo Biilmann på 
mail:albiilmann@gmail.com

Så er det tid for
Erhvervsdrivende - Foreninger - Behandlere - Kunstnere
       til at tilmelde sig til Bøgebjergmessen
De 46 standpladser bookes efter ”Først til mølle”

Er du interesseret i en standplads på 
Bøgebjergmessen 2020

kan det oplyses, at flere standpladser 
er booket, så vent ikke for længe med 
at sende din tilmelding.

Ved tilmelding skal oplyses:
Firma/navn, kontaktperson og tele-
fonnr.
Antal standpladser og borde
Om der ønskes strøm ført til stand-
pladsen.

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

Hold øje med de næste numre af 
Bøgebladet, hvor der vil komme yder-
ligere information om udstillere og 
program for dagen.

Vi glæder os til at se Jer på
Bøgebjergmessen 2020
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Søndag den 26. maj gik vores historiske tur til 
Nakkebølle Fjord. 
Det var ikke solen, der tilsmilede os, men 
en fin regn, der fik skoven til at stå frisk og 
forårsgrøn. Gøgen kukkede, og fuglene sang. 
Stemningsfuldt. 

Udstyret med paraplyer, gummistøvler og 
regntøj mødte ca. 80 deltagere op for at høre 
om området. 
Finn Christoffersen og Hans Frost var vores 
meget vidende guider på turen. De fortjener ros 
og stor tak for det store arbejde, de har lagt i 
deres forskning og formidling af deres viden. 
     
”Skovfogedhuset” var udgangspunktet for vores 
tur. Her lagde Finn ud med at bede os se ud 
over fjorden og abstrahere os tilbage til tiden før 
udflytningen i 1822. Da var alt her ren natur og 
et sted så langt ude fra den lille gårdby i Åstrup, 
at det måske var forbundet med trolddom og 
fare at vove sig helt herud. Men i en periode 
længe før har det ikke været ren natur. 
I vikingetiden har der været menneskelige 
aktiviteter her og noget at forsvare. 
Voldstedet på Herregårdsholmen er den dag 
i dag et synligt bevis. Man kan ikke forestille 
sig, at der har kunnet stå meget mere end et 
vagttårn på den lille høj. Man har også på et 
tidspunkt sikret sig med pælespærring i fjorden.

Wordburgh var et slot, der i 1200-tallet lå på 
Fjellebrosiden af fjorden. 
Det blev givet som morgengave til den 
portugisiske prinsesse Eleonora, som blev gift 
med Valdemar Sejrs søn. Desuden fik hun 
Foburgh og Swineburgh. 

Gavebrevet findes i dag på et museum i Paris. 
Valdemar den Unge var medkonge, så den unge 
prinsesse, som kom hertil som 18-årig, blev 
dansk dronning. Hun døde i barselsseng som 
20-årig i 1231.

Det er spændende, at der ligger så meget 
historie gemt i området. 
Vores guider fortalte på skift. Fortællingerne skal 
ikke gengives her, men de omfattede ud over det 
nævnte bl.a. fortællingerne om et skibsværft, et 
skibsvrag fundet i fjorden, byggeri af dæmningen, 
begrænset færdsel over samme, tørvegravning, 
våben gemt på Holmen under 2. Verdenskrig, 
jagtgård, fund af levn fra en kæmpehjort, 
hvis gevirspænd var 4 meter, ornitolog og 
fuglebeskytter Otto Helms, H. C. Andersens 
besøg på Nakkebølle, ”Pandekagehuset”, 
traktørsted i ”Skovfogedhuset”. 

Til slut blev ”Skovfogedhuset” igen traktørsted, 
idet vi igen samledes her. 
Foreningen trakterede de fremmødte med øl og 
vand, mens vi hørte de sidste beretninger.
Hans Frosts beretning kan læses i sin helhed på 
vores hjemmeside: aastruparkiv.dk. 

Vi åbner igen efter sommerferien torsdag den 5. 
september kl. 19 – 22.

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

På Aastrup Folkemindesamling vegne
Ruth Balksbjerg

Aastrup Folkemindesamling
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BØGEBJERG IDRÆTSFORENING

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

Bøgebladet:
Deadline Udkommer
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: Skolen, Børnehaven, Brugsen
Thomas Gerber, thomas@gerberjensen.dk

Hovedbestyrelsen:
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, 
24 48 61 54

Udvalgsmedlemmer:
Kurt Jensen, badminton, 
26 22 69 10, kjpot4@gmail.com
Abdi Mohamed, fodbold, 
26 11 55 68, abber87@hotmail.com  
Helle Clausen, gymnastik, 
51 15 84 79, hecl@fmk.dk
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, volley og skumtennis
20 85 51 95, villebro@hotmail.dk

HUSK at følge med på
Lokale 

hjemmesider:
www.boegebjerg-if.dk

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

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

www. pejrupforsamlingshus.dk
www.vesteraabyogaastrupkirker.dk

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

www.vingerpaaaastrupmoelle.dk
www.aastruparkiv.dk

24-7sydfyn.dk

FACEBOOK
grupper:

Bøgebjerg IF
Bøgebjergfesten

Bøgebjerghallens Cafeteria
Bøjden Ferguson Klub

Fjellebroen Sejlklub Junior
Krage Sø

Onsdagscafe i Dimseriet
Pejrup.dk

Pejrup Forsamlingshus
Vester Aaby

Aastrup en landsby på sydfyn før og nu
Aastrup Folkemindesamling



KALENDERSIDEN
August

20.08.2019 kl. 19.00
Kom og dans – Gratis prøvetime

Bøgebjerghallen

23.08.2019
70 års fødselsdag i hallen

Pensionistforeningen

24.-25.08.2019
Venskabsstævne

Fjellebroen Sejlklub

Uge 35 2019
Jump og muskeltræning

Sæsonstart

26.08.2019
Vandgymnastik

Sæsonstart

27.08.2019 kl. 19.00
Kom og dans – Gratis prøvetime

Bøgebjerghallen

28.08.2019 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Abildhuset, Præstegårdsvej 12

30.08.2019
Fællesspisning

Pejrup Forsamlingshus

31.08.2019 kl. 12.00
Fester Aaby

Plænen bag Bøgebjergskolen

31.08.2019
Familietur til Korshavn t/r

Fjellebroen Sejlklub

September

02.09.2019
Badminton
Sæsonstart

02.09.2019 kl. 19.00
Spillegilde

Aastrup Forsamlingshus

Uge 36
Mix senior og SMART træning

Sæsonstart

05.09.2019 kl. 17.30
Fællesspisning

Bøgebjerghallens Cafeteria

05.09.2019 kl. 19 - 22
Aastrup Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

07.09.2019 kl. 10-12
V. Aaby Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

07.09.2019 kl. 14-17
Lokalrådets 35 års jubilæum

Åbent hus i Abildhuset

07.09.2019 kl. 19.00
Fællesspisning

Lokalrådet

08.09.2019 kl. 10-14
Spejdernes Loppemarked

Bøgebjerghallen

10.09.2019 kl. 17-19
Konfirmandindskrivning og – 

forberedelse
Vester Aaby Præstegård

19.09.2019 kl. 19.00
”Sund for livet” Infomøde

Bøgebjerghallen

19.09.2019 kl. 19.30
Herre gymnastik sæsonstart

Bøgebjergskolen

25.09.2019 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Abildhuset, Præstegårdsvej 12

27.09.2019 kl. 18.30
Fællesspisning

Aastrup Forsamlingshus

27.09.2019
Fællesspisning

Pejrup Forsamlingshus

Oktober

03.10.2019 kl. 19-22
Aastrup Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

03.10.2019 kl. 17.30
Fællesspisning

Bøgebjerghallens Cafeteria

05.10.2019 kl. 10-12
V. Aaby Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

07.10.2019 kl. 19.00
Spillegilde

Aastrup Forsamlingshus

20.10.2019 kl. 10.00
Loppemarked

Aastrup Forsamlingshus

30.10.2019 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Abildhuset, Præstegårdsvej 12

November

02.11.2019 kl. 10-12
V. Aaby Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

04.11.2019 kl. 19.00
Spillegilde

Aastrup Forsamlingshus

15.11.2019 kl. 18.30
Fællesspisning

Aastrup Forsamlingshus

20.11.2019 kl. 14.30
Højskoleeftermiddag

Konfirmandstuen

27.11.2019 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Abildhuset, Præstegårdsvej 12

30.11.-01.12.2019
Krage Sø FamilieSpejd

Juletur til Thurø

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)

Flag Allé
         Et smukt  og dejligt syn 
           i vores lokalsamfund!


