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Så er sæsonen 20/21 i fuld gang i Bøgebjerg IF. 

Nogle hold har fået en forrygende start, hvor 
vi har været nødsaget til at lukke for tilmelding 
pga. fuldt hold. 
Andre hold kører som de plejer, men nogle hold 
har desværre i år haft svære kår pga. corona. 

Det er en svær og usikker tid vi går i møde 
ift. corona situationen, men jeg synes I som 
medlemmer har taget godt imod de forskellige 
restriktioner, som er kommet fra bl.a. FMK og 
Dansk Idrætsforbund (DIF). 
Vi har valgt som bestyrelse at følge disse 
restriktioner for at passe på medlemmerne, 
trænerne og hinanden i samfundet. 
Vi ved restriktionerne især rammer fællesskabet 
efter træningen, og at det kan være svært at 
forstå, hvorfor man må dyrke idræt sammen og 
så ikke sidde i cafeteriet sammen bagefter. 
Men det er sådan DIF har valgt deres strategi, 
og den følger vi selvfølgelig. 
På den måde kan vi som forening måske være 
med til at sikre, at idrætten ikke igen bliver 
lukket ned, og vi helt må undvære den igen. 
Det var hårdt sidst det var tilfældet, og jeg tror 
ikke, vi ønsker dette endnu engang. 

Så derfor håber bestyrelsen inderligt, at I som 
medlemmer vil hjælpe os med at overholde 
restriktionerne, så vi kan holde liv i idrætten i 
Bøgebjerg IF.
I gør allerede jeres til at det lykkes. 
Tak for det.

Corona situationen satte desværre også en 
stopper for vores generalforsamling. 
Først måtte vi se os nødsaget til at rykke denne, 
derefter blev datoen rykket. 
Da det heller ikke så ud som om vi kunne afholde 
restriktionerne efterfølgende, valgte bestyrelsen 
helt at aflyse generalforsamlingen. 
Medlemmerne der var på valg havde alle ønsket 
genvalg. 
Alle medlemmer har modtaget en mail ift. dette, 
så man havde mulighed for at kommentere på 
dette, hvis man havde nogle indsigelser. 
Vi har ikke modtaget nogen mails retur, så derfor 
er alle, der ønskede det, genvalgt.  
Genvalgt er:
Næstformand Morten Heidtmann Pedersen
Hovedkasserer Kurt Laier Andersen
Suppleant til forretningsudvalget Manuela 
Pedersen
2 revisorer Søren Heidtmann Pedersen og Jon 
Carlsen
1 revisorsuppleant Sacha Leth Christensen

Vi regner med, at vi igen til foråret kan afholde 
en ny generalforsamling som vanligt.

Vi ønsker jer alle et godt efterår.

Pas på hinanden derude.

På vegne af Bøgebjerg IF
Formand Rikke Sørensen
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Svelmøtur for Mix-Senior holdet

På vores Mix-senior hold plejer vi normalt at 
afslutte sæsonen med en festlig aften i hallen 
for holdets medlemmer og evt. ægtefæller. 

Dette var ikke tilfældet i denne sæson pga. 
covid-19, så derfor syntes jeg, at det var 
på sin plads at starte den nye sæson med et 
fællesarrangement for medlemmerne på holdet. 

Så jeg inviterede til en Svelmøtur den 18. 
august arrangeret af Jan Villebro, og der var god 
opbakning fra holdets medlemmer. 

Der blev snakket…. og snakket…. lige fra vi 
ankom til overgangen ved Østergyden og til vi 
var tilbage igen 4 timer senere. 
En skøn tur med dejlige mennesker, og en god 
start på den nye sæson.

Nu er vi så i fuld gang i hallen med gymnastik, 
styrketræning på egne måtter og boldspil. 

Det er dejligt at komme i gang igen, men i 
øjeblikket er der desværre ingen kaffe eller 
socialt samvær bagefter, som jo ellers er en 
vigtig del af konceptet. 

Der er stadig plads til flere på holdet, hvis nogle 
skulle have lyst til at være med!

Hanne Borup
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På grund af Covid 10 er vi desværre nødt til at 
aflyse alt i år.

Så vi håber, at vi kan komme stærkt igen i 2021.

Vi arbejder på at lave en udflugt til Rømø-Sild 
til næste år, men alt er jo uforudsigeligt lige for 
tiden.

Vi håber selvfølgelig på, at det kan lade sig gøre 
uden restriktioner, men ingen ved noget med 
sikkerhed.

Vi forventer at kunne holde vores traditionelle 
juleafslutning igen til næste år.
Juleafslutning i Øster Skerninge Forsamlingshus 
den 3. december 2021 kl. 14.00.

Gåture og cykelture fortsætter som vanligt, 
ligeså sangaften med de restriktioner der 
gælder. God fornøjelse.

For ikke at glemme det, vil vi gerne ønske alle 
en glædelig jul samt et godt nytår.

Pas godt på jer selv.

Faste aktiviteter:

Sang
Første mandag i måneden kl. 19-21

i Abildhuset
Så har I lyst til at være med, 

er I meget velkomne.

Gåture
Hver onsdag kl. 9.30 
med start fra Abildhuset

 
Cykeltur 

Hver onsdag kl. 9.30 
med start fra Strandvejen 17

Med venlig hilsen
Pensionistforeningen

v/Ole Simonsen
tlf. 61 16 27 67

Vester Aaby - Pejrup - Aastrup 
Pensionistforening
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Se, mærk og duft. 
Efteråret står skarpt og fantastisk smukt med 
rolige vindforhold og mulighed for udendørs 
aktiviteter for store og små. 
Det må vi alle gøre brug af i et vinterhalvår, 
hvor vi stadigvæk danser rundt med ”veninden 
Corona”. Ingen ved hvor længe denne dans vil 
vare! 
Vores normale sociale liv normaliseres først, når 
en sikker vaccine er tilgængelig. 
En meget underlig og udfordrende tid, vi befinder 
os i.

Pas godt på hinanden og dine nærmeste. 

Den opgave arbejder Hjertestarterforeningen 
stadig med at udvikle og forbedre. Altså at 
passe godt på hinanden, når en medborger får 
brug for akut hjælp ved et hjertestop - uden for 
hospitalerne. 
Det er overordentlig vigtigt, at alle med overskud 
og vilje til at gøre en forskel, melder sig som 
HJERTELØBER på Trygfondens Hjerteløber app.

Fra foråret 2020, den 1. maj, skal alle 
interesserede Hjerteløbere melde sig til på: 
Trygfondens Hjerteløber og dette gøres som 
følger:
Download app én: Hjereteløber.dk

Ved at tilmelde sig på ovenstående adresse kan 
du blive hjerteløber og dermed være med til 
at redde liv og gøre en forskel, der hvor der er 
langt til ambulancen!

Hjerteløberne får besked i en app, når nogen i 
nærheden får hjertestop. 

Appen guider til nærmeste hjertestarter eller 
direkte til nødstedte med hjertestop.

Yderligere INFO: på hjerteløber.dk 

Kursus: hjertestarterforeningen arrangerer 
gerne kurser i HJERTELUNGEREDNING. 
Kontakt bestyrelsen på hvaaap@live.dk

For interesserede kan man besøge hjemmesiden: 
www.beredsskabsinfo.dk/praehospital/status-
efter-fire-maaneder-466-hjerteloebere-var-
fremme-foer-ambulancen

Ovenstående til oplysning, da ansvaret 
for Hjerteløberordningen i dag er i Region 
Syddanmark, som samarbejder med Trygfonden. 

Nyd efteråret og hinanden.

På bestyrelsens vegne 
Formand Merete Pedersen

Vester Aaby, Aastrup og Pejrup 
Hjertestarterforening
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Artiklen handler om den glæde og ro, som 
sænker sig, når man bevæger sig ud i naturen.

Ikke nok med at vi bliver rolige, så har det også en 
beviseligt gavnlig effekt på både vores mentale 
sundhed og vores fysiske velbefindende, og 
derfor kan man bruge naturen til at forebygge 
og endda helbrede en lang række sygdomme. 

Rundt om på verdens store universiteter bliver 
der forsket mere og mere i, hvordan naturen 
kan bruges som led i behandlingen af alverdens 
livsstilssygdomme, lindre mentale diagnoser og 
endda få patienter hurtigere på højkant efter 
operationer.

Så benyt jer af vores tilbud i Bøgebjerg IF: 

Naturtræning 
hver tirsdag kl. 10-11.30

I øjeblikket foregår det i området omkring 
Nakkebølle Sanatorium, men da vi løbende 
flytter aktiviteten til andre naturområder, er det 
klogt at kontakte undertegnede ang. mødested 
inden start.

Hanne Borup
tlf. 23 47 11 55

Naturtræning
”Bevæg dig ud – naturen er balsam for krop og sjæl” 

– således lød overskriften på en lang artikel i Fyns Amts Avis den 12. oktober.
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Nu hvor mørket for alvor falder på, er der 
igen gang i masser af forskellige aktiviteter i 
gymnastikafdelingen. 
Det er heldigvis stadig muligt, selvom vi jo ikke 
kommer uden om Corona. 
Men med de rigtige forholdsregler og sund 
fornuft bliver der svedt både i hallen og i skolens 
gymnastiksal. 
På alle hold bliver der taget de forholdsregler 
som DGI sender ud. 
Så vi spritter af, tørrer af og holder afstand.

SPINNING
4 gange om ugen spænder vi cykelskoene fast 
og får svedt igennem. 
Jette, Ruth og Mette sidder igen i år på 
instruktørcyklen uge efter uge, og de 3 damer 
skal nok sørge for, at alle får svedt, grinet og 
knoklet igennem. 

Kunne du godt tænke dig at prøve en spinning-
time eller to, så send en sms til Mette på tlf. nr.: 
6179 0076, så booker hun en cykel til dig og 
sørger for et par låne-cykelsko. 
Find hjemmesiden www.boegebjerg-if.dk og 
tryk på ”cykel ikonet” så kan du se, hvornår vi 
cykler. 
Der er 2 morgenhold og 2 aftenhold hver uge.

BØRNE GYMNASTIK
Tirsdag eftermiddag har Simone Aalund haft 11 
dejlige unger og deres forældre og nogle enkelte 
ældre søskende til børne tumling. 
En time med fart over feltet, men hvor man 
også ”øver” sig i at vente på tur eller på at holde 
balancen. 

Holdet kørte på forsøgsbasis med 10 gange her 
i efteråret, så holdet stopper midt i november. 
Simone satser på at starte en ny omgang børne 
tumling op igen til januar. 
Så hold øje med facebook, find gruppen 
”Bøgebjerg tumlings” og vores hjemmeside 
boegebjerg-if.dk

HERRE GYMNASTIK
Herregymnasterne er i gang igen torsdag aften, 
hvor de, ganske som de plejer, holdes til ilden af 
Ejner Christoffersen. 

Så er du en mand i din bedste alder (læs: 
over 18 og under 100 år 😊) så skal du være 
så hjertelig velkommen i skolens gymnastiksal 
torsdag aften kl. 19.30-21.00.

YOGA
Årets store hold-overraskelse må siges at være 
yoga. 
Vi har fået en ny instruktør i Emma, og hun 
har bare fået den vildeste opstart i ”lille” Vester 
Aaby. 
Holdet var fuldt booket med 26 personer allerede 
efter den første træningsgang, og der er endda 
flere på venteliste. 
Det havde vi i udvalget slet ikke regnet med . 
Holdet har sidste træningsgang for denne sæson 
her sidst i november, men vender stærkt tilbage 
efter jul. 

Hvornår der bliver opstart på den nye sæson, 
ved vi endnu ikke - Emma skal lige have lov til 
at føde sin lille baby først  
Men følg med på facebook og på vores 
hjemmeside.
Der kommer måske endda 2 ugentlige hold.

Gymnastik
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MUSKELTRÆNING 
Powerline er stadig torsdag aften i hallen kl. 
17.30-18.30 hvor Line Rasmussen gang på gang 
finder på nye øvelser, så ”nye” muskler opdages 
i kroppen. 

Alle kan være med på deres eget niveau, og 
der er både plads til flere damer og mænd på 
halgulvet, så kom gerne og prøv det et par 
gange.

BORDTENNIS
Der er igen i år mulighed for at spille bordtennis. 
Det er et ”gør-det-selv-hold”, dvs. der er ingen 
træner, så man hjælpes ad med at sætte borde 
op og spiller sammen med de andre, der er 
mødt op. 
Det er i hallen tirsdag kl. 18.00 til 19.30 og 
koster kr. 300 fra nu og frem til påske 2021.

JUMPING
Der jumpes også stadig i hallen 2 gange om 
ugen, mandage kl. 17.00-18.00 med Line 
Rasmussen og onsdage kl. 18.00-19.00 med 
Birgitte Grøndahl. 

Her er også ledige trampoliner, så hvis du 
endnu ikke har prøvet denne vanvittig sjove 
motionsform, så kontakt Helle Clausen på sms 
på nr. 5115 8479, så booker hun en trampolin 
til dig. 

Det er super sjovt, især når alle trampoliner er 
i brug.

Måske det er lidt tidligt, 
 men alligevel …………………………. 

Rigtig glædelig jul til alle og et godt nytår.
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I børnehaven har vi stor glæde af 
Landsbyordningens bus, som kan ses overalt i 
lokalområdet, når børnehaven skal til svømning 
eller er på tur til Pips Torn, Fåborg Havn, på 
besøg hos æble-Ole og kigge på frugtplantagen 
eller ude og kigge på landbrugsmaskiner.  
Vi kommer vidt omkring, og børnene får nye 
venner og mange givende oplevelser. 

Hjemme i børnehaven bliver der for tiden lavet 
kastanjedyr og klippet græskar og spøgelser, 
som pynter stuerne op til halloween.

Den 23. oktober optrådte de ældste børn i 
børnehaven ved årets musikfestival. 
På grund af corona kunne vi ikke holde 
musikfestival med den sædvanlige store 
fællesoptræden i Svanninge for et stort 
publikum, men vi fandt vores egen måde at 
afholde forestillingen, hvor vi samtidig overholdt 
corona-restriktioner og fulgte anbefalingerne. 
Der var således to forestillinger i aulaen på 
Bøgebjergskolen, hvor publikum blev taget med 
på en fantasirejse med tryllekunstnere, der med 
et ”pling” kunne fremtrylle havfruer der samlede 
guld, kaniner på gulerodsjagt, en haj der spiste 
slikkepind og en togfører der tog dem alle med 
på en togtur. 
Alt blev dirigeret af Kristina fra musikskolen, 
som har skabt forestillingen sammen med børn 
og personale.

I den kommende tid har vi et par spændende 
projekter foran os. 

I slutningen af november starter en ombygning 
på skolen, som giver SFO’en nye lokaler ud til 
den store skolegård. Ombygningen tager ca. tre 
måneder, og SFO’en glæder sig til at flytte ind i 
nye smukke og velindrettede lokaler. 

Det andet projekt er i børnehaven og hedder 
Fortælling og Fællesskab. 
De to fortællere Esther Rützou og Aske 
Ebbesen kommer tre formiddage om ugen fra 
den 6. januar og frem til vinterferien, og laver 
fortællinger for og med alle børn i børnehaven. 
Det overordnede mål for projektet er at skabe 
en fælles forståelse af værdien af og styrken i at 
deltage i fællesskaber. 
Derudover er der mange andre områder, hvor vi 
også forventer, at børnene kommer til at lære 
en masse. 
Vi forventer sproglig udvikling, højere selvværd 
hos de børn der endnu ikke har erkendelse af, 
at deres mening er lige så relevant og værdifuld 
som de andres, sprudlende fantasifuldhed, at 
børnene udvikler deres evne til at lytte, vente 
og forholde sig respektfuldt til andres udtryk, og 
at børnene bliver mere vedholdende og udvikler 
både deres æstetiske og rytmiske sans. 
De voksne forventer at lære tricks og fiduser af 
de to fortællere, så vi i børnehaven kan fortsætte 
arbejdet med fortælling efter projektperioden er 
slut. 
Fortælling og Fællesskab er finansieret af en 
bevilling fra Kulturregion Fyn.

Efterårshilsner
Mathilde Agger

Bøgebjerg Børnehus
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Så er det blevet efterårsferie for alle børn og 
personaler. 
Det har været en speciel periode siden skolestart 
10. august, fordi vi stadig har Corona smitte 
meget tæt på os. 
Vi skal hele tiden være opmærksomme på, hvad 
vi kan og skal gøre, uden at risikere at blive 
smittet. 

Men alligevel er tiden fløjet afsted, og vi har 
haft rigtig mange gode timer både i skole og 
børnehave. 
Jeg synes, at vi får det allerbedste ud af 
hverdagen på skolen, og de retningslinjer der 
er, har vi efterhånden vænnet os til.
Ved skolestart fik vi en god oplevelse, fordi 
kommunen i år sørgede for, at vi kunne få 
vasket vinduer både ind- og udvendigt, så derfor 
behøvede det korps af frivillige, der tidligere har 
hjulpet med det, ikke at ordne vinduerne i år. 
Men vi havde, igen i år, en lille gruppe, primært 
pensionister, der fik ordnet vores motions-
rute ”Den røde tråd”, så den fremstod pæn og 
indbydende til at bevæge sig rundt på. 
Mange tak til alle de frivillige hjælpere.

Renovering af skolen
Vi er nu ved at være klar til at gå i gang med en 
ny renovering af skolen. 
Vi har fået tildelt 3,3 millioner til at få lavet 
nogle permanente SFO lokaler inde på skolen, 
få flyttet biblioteket, få renoveret vores gang fra 
aula til kontoret og få renoveret toiletterne ved 
aulaen. 

SKOLELEDEREN ORIENTERER 
EFTERÅRSBREV



Vi har haft mange byggemøder, og lige inden 
ferien blev de endelige tegninger færdige. 
På de vedhæftede tegninger kan I se, hvad der 
skal laves om. 
Efter ferien vil vi hænge dem op ved indgangen 
til aulaen, så også forældre kan se, hvordan og 
hvor der skal renoveres. 
Det grønne er der hvor der renoveres. 

•	 Biblioteket flytter endnu en gang 
og flyttes nu op over nedgangen til 
gymnastiksalen. 
Her har lærerne nu rum til forberedelse. 
Der bliver bl.a. sat et stort vindue i 
væggen fra biblioteket og ud til trappen, 
således at der kommer en masse lys ud 
til vores lidt mørke indgangsparti. 
Lærernes forberedelsesrum flyttes i 
stedet over i det gamle IT-lokale og 
sundhedsplejerskens rum 

•	 SFO flytter ind i fløjen ved natur/teknik 
lokalet og får også lidt af musiklokalet. 
Der bliver lavet døre fra lokalet ud til 
skolegården og ud til området bag ved 
skolen. 
SFO får også plads i den nuværende 
børnehaveklasse, som rykker et lokale 
længere hen ad gangen. 
Der bliver sat en glasdør i fra aulaen og 
ind til den nye SFO. 
I aulaen bliver scenen renoveret, hvilket 
er meget tiltrængt, og der bliver lavet 
trapper op til scenen

•	 Hele ”glasgangen” nedlægges, og man 
genetablerer den oprindelige gang. 
Det ser rigtig spændende ud

•	 Endelig bliver toiletterne ved aulaen 
renoveret, og der bliver lavet et ekstra 
stort toilet som også kan bruges som 
handicaptoilet

Ombygningen starter i uge 47 midt i november 
og forventes færdig i uge 10 i marts måned. 
Så det er heldigvis en forholdsvis kort periode, 
hvor der bygges om. 

Der vil naturligvis blive noget støj og støv fra 
håndværkerne i denne periode, så det er vigtigt 
at alle, både børn og voksne, er fleksible og 
omstillingsparate. 

Der bliver også en del ekstra opgaver til 
personalet, der skal have flyttet alle deres 
sager til deres nye arbejdsplads i den anden 
ende af skolen, biblioteket og klasseværelser 
skal tømmes og flyttes nye steder hen, så jeg 
håber på stor forståelse fra forældrene for, at 
personalet i denne periode kan føle sig lidt 
presset af de ekstra opgaver. 

Det er jeg sikker på, at alle nok skal få løst på 
bedste måde.

Fortælling fra en ny elev
Som noget nyt, så vil jeg prøve at få indlæg med 
i nyhedsbrevene fra en eller flere af eleverne på 
skolen. 

Denne gang har jeg fået en elev der flyttede til 
skolen i sidste skoleår, da hun gik i 3. klasse, til 
at skrive om, hvordan hun oplevede at være ny 
elev på Bøgebjergskolen:

”Jeg skulle flytte skole og lige som mange andre 
var jeg meget nervøs. 
Jeg troede at det ville være svært at få venner, 
men det viste sig at være meget let. 

Min nye skole er meget mindre og alle her er 
rigtig søde Jeg kan godt lide en lille skole, fordi 
jeg nu kender alle.
Vi synger om morgenen og lærerne har tid til at 
snakke. 
Jeg er blevet en gladere pige og har lært en 
masse af mine søde nye lærere. 
Så har jeg fået mange venner og elsker at tage 
dem med hjem på legeaftaler. 

Jeg bor nu i et stort hus med kæledyr, men 
jeg savner selvfølgelig mine søde venner 
i København, heldigvis besøger jeg dem i 
København. 
Og så har vi det sjovt sammen i mange dage, 
men Så glæder jeg mig til at skulle hjem igen til 
mine nye venner. 

Vi har meget Natur på skolen og det er sjovt i 
sfo’en. 
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Skolebussen kører mig og min lillebror hjem 
efter skole, Men den kan også hente dig om 
morgenen og køre dig i skole. Det er virkelig 
smart. 

Jeg har været meget glad for, at de tog imod 
mig som de gjorde, så jeg nyder at være her. 
Pigerne i min klasse hjalp mig til at passe ind og 
vi har det allesammen rigtig sjovt sammen. 

Hvis du skal flytte, skal du ikke være bange som 
jeg var det, for der er venner alle steder, så bare 
være dig selv, så bliver det sjovt.”

Celine 4. klasse

Begrænsninger til arrangementer på skolen 
i dette skoleår
Vi har naturligvis, også i dette skoleår, en masse 
traditionelle arrangementer i løbet af skoleåret.
 
Til mange af disse arrangementer har forældrene 
naturligvis været meget velkomne. 
Men vi må forudse, at det vil der pga. faren for 
Coronasmitte, desværre blive lavet om på. 

Jeg vil herunder nævne de kommende 
arrangementer, og de eventuelle ændringer der 
måtte være. 

Vi tager nogle beslutninger om arrangementer 
som ligger et stykke ude i fremtiden, som 
måske godt kunne gennemføres når vi kommer 
dertil, men det vil kræve en masse forberedelse, 
som der er stor risiko vil være spildt arbejde, så 
derfor bliver beslutningerne taget nu. 
Det er simpelthen så ærgerligt, men jeg tænker, 
at sådan må det være.

Følgende arrangementer er planlagt i dette 
skoleår:

Juleklippedag 27. november: 
Eleverne holder juleklippedag som de plejer 
med juleklip og hygge i klasserne og pyntning 
af skolen. 
Forældrene må ikke deltage. 
  
Luciafest 11. december: 
Denne fest aflyses! 

Vi håber på, at vi kan finde en måde at lave 
Luciaoptoget på, således at børnene kan gå Lucia 
rundt på skolen og børnehaven om morgenen 
og forældrene kan komme og overvære det. 

Men det er muligt, at det ikke kan lade sig gøre. 
Det hører I nærmere om.

Sidste skoledag før jul 18. december: 
Der vil være julehygge i klasserne, men højst 
sandsynligt ikke krybbespil og julegudstjeneste 
i kirken.

Emneuge i uge 6 d. 8.-12. februar: 
Her vil vi arbejde med hjernen. 

Der var tiltænkt et åbent hus arrangement for 
forældrene fredag 12. februar. 
Dette aflyses

Fejring af skolens 60 års jubilæum 12. maj: 
Her er planlagt en emneuge om ”Skolen i gamle 
dage” mandag til onsdag og derefter åbent hus 
onsdag eftermiddag for alle tidligere elever med 
fest i hallen om aftenen. 

Emneugen holder vi som planlagt, men vi 
udskyder jubilæumsfesten et år til skoleåret 
2021/22 og håber så på, at det kan lade sig 
gøre at holde arrangementet.  
 
Sommerfest torsdag 17. juni: 
Dette arrangement håber vi kan afholdes, som 
vi plejer. 
Det afholdes udendørs og vi tænker, at ved 
spisning i skolegården kan vi holde den ønskede 
afstand

Venlig hilsen
Jes Fechtenburg
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Da skolernes sommerferie sluttede, startede 
håndboldafdelingens damer straks op med 
træningen, og efter nogle uger kom også 
herrerne igen i gang med at træne.

Så nu har vi igen både trænende herre- og 
damehold i Bøgebjerg IF.

Det gik imidlertid kun få uger, så måtte 
dameafdelingen lukke ned igen, da én af 
spillerne blev testet positiv for covid-19, skønt 
hun var helt uden symptomer. 
De fleste af os skulle eller lod os teste for en 
sikkerheds skyld, og vi var alle negative. 

Sidste år ville man ikke synes om, at blive 
betegnet som negativ, men i dag forstår vi noget 
helt andet ved dette udsagn! 
Tingene ændrer sig på flere måder i disse 
måneder, hvor vi desværre har set et stigende 
smittetryk også i Faaborg-området. 
Flere fra dameholdet blev sendt hjem at arbejde 
i kortere eller længere tid, så det gav ikke 
mening samtidigt at dyrke en holdsport med tæt 
kropskontakt. 
Det betød naturligvis også, at vi måtte sige nej 
tak til flere tilbud om træningskampe.

Efterhånden som tiden gik, blev vi dog mere 
og mere ”håndbold-sultne”, vi savnede 
harpikslugten, den klistrede kugle, og 
ikke mindst hinandens selskab; både de 
sjove bemærkninger, de muntre indslag og 
eftertænksomme overvejelser - før, under og 
efter træning. 

Så nu er vi startet op igen, dog kun med træning. 
Her kan vi holde afstand, spritte af – men 
alligevel holde kontakt til bolden og hinanden. 
Det betyder, at forsvaret lige p.t. ikke er ret 
meget i fokus. 
I stedet øves individuel boldsikkerhed, 
skudfærdighed, løbemønstre og diverse 
angrebsåbninger. 

I forhold til smittespredning er vi ikke nervøse 
for at træne: 
Alle har egen overtrækstrøje med hjemme til 
vask, man træner med egen bold, spiller med de 
samme to-tre bolde hele træningen, og keglerne 
sprittes af efter brug. 
Desuden sprittes hænder igen og igen, som alle 
andre steder p.t.

Så hvis du har mod på at starte langsomt op 
med at spille håndbold - måske efter at have 
ligget stille siden barneårene, så har der med 
andre ord aldrig været bedre muligheder. 
Der er intet præstationspres, vi skal ikke ud at 
spille mod andre hold foreløbig.

Vi har valgt ikke at melde et hold til før tidligst 
efter jul. 
Vi er for utrygge i forhold til risikoen for corona-
smitten og håndteringen af denne i forbindelse 
med kampafviklingen.

Herrerne er mindre nervøse og har meldt et 
serie 4 hold til, som skal i gang med kampene 
i slutningen af oktober eller begyndelsen af 
november.

Det anbefales af forbundet, at man møder op 
omklædt hjemmefra, og kun varmer op i hallen i 
de 10 minutter, der nu er afsat mellem kampene 
til dette. 
Det skyldes, DHF har erkendt, at 
opvarmningsfaciliteterne i hallerne de fleste 
steder er for ringe i forhold til at holde 
afstandskravene. 

Hilsener før og efter kampen er aflyst, men 
under kampen er der selvfølgelig nærkontakt 
med både med- og modspillere. 

Så der vil stadig være håndbold i Bøgebjerghallen, 
så kom gerne op at se herrerne spille, men sæt 
jer kun tæt på dem, I normalt har tæt kontakt 
til.

Af Jannie Wilsted
på vegne af Håndboldafdelingen

Tænk, hvor man kan savne den
harpiks-indfedtede lille kugle!
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Hallens nye depot er færdigt og bliver flittigt 
brugt i det daglige. 
Det er lækkert at få ryddet ordentligt op i 
hallen, så den hver gang efter træning fremstår 
pæn og nydelig. 

Bestyrelsen har flere projekter, der primært 
omhandler renoveringer, og i den kommende 
tid vil badminton få nye stolper samt net. 

Ligeledes er der indkøbt nye letvægtsborde 
samt flere stole til hallen. 
Hallen har fået flot sponsorat af både Sydbank 
og Pensionistforeningen. 
Dette er vi meget glade for og sætter stor pris 
på opbakningen. 

På billedet herover ses Bestyrelsens formand 
Michal Bang Sørensen, Morten Kunøe Smidt fra 
Sydbank, Poula Hansen og Ole Simonsen fra 
Pensionistforeningen.

Til sidst vil jeg lige minde om, at hallens 
bestyrelse mangler en ny kasserer, så kunne du 
tænke dig at være en del af hallens bestyrelse, 
og går du med ”en lille kasserer” i maven, så 
står vi og mangler én fra starten af 2021. 
Hvis du tænker, at det lyder spændende, så 
send en mail til michal@bangsoerensen.com 
og bestyrelsen vil kigge de indkomne forslag 
igennem. 

Formand: Michal Bang Sørensen

Bøgebjerghallens Bestyrelse
Siden sidst…



16

Sommeren 2020 er gået, en sommer i Corona-
ens tegn. Den går vist ikke lige i glemmebogen.
Det blev en sommer, hvor alle var nødsaget til 
at blive hjemme og udforske vores eget land i 
stedet for at drage mod sydens sol. Trods ud-
længsel tror jeg mange har fået øjnene op for, 
at lille Danmark har meget at byde på af naturo-
plevelser og historie.

I efteråret skulle vi have været vært for det 
årlige fællesmøde for lokalarkiverne i ”gamle” 
Faaborg kommune. Et møde hvor hvert enkelt 
arkiv fortæller om årets gang og de ting der ar-
bejdes med.
Mødet er udsat til 2021, hvor det forhåbentlig 
kan afholdes på forsvarlig måde.

Ugeaviserne har skudt en ny omgang ”Et kik i 
arkivet” i gang. Her bidrager vi også.

Årets udgave af Stavn udkommer den 12. no-
vember og umiddelbart derefter kommer vi 
rundt og sælger.
I år bidrager vi med en fortælling om det nu 
nedrevne Aastrup mejeri.
Det flotte farvebillede af mejeriet er skæn-
ket til arkivet af Eigil Madsen, Tværvej 5.
Aastrup mejeri var i mange år rammen om Eigil 
Madsens arbejdsliv.

Vi håber interessen og købelysten er lige så stor 
som de foregående år.
Indtægterne fra salget af Stavn og medlems-
kontingenter er med til at holde arkivet kørende.

Fra og med uge 43 er arkivet åbent hver torsdag 
kl. 13.30 – 16.30

Vi knokler stadig med registreringer af de man-
ge billeder og dokumenter, så det bliver tilgæn-
geligt på nettet.
Der er bestemt ikke udsigt til arbejdsløshed!
Kik forbi og se hvad vi har. Vi skal nok holde 
afstand!

Første arbejdsdag og åbent arkiv i 2021 er 
den 7. januar.

Generalforsamling i 2021 er endnu lidt uvis, 
nærmere herom senere.

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

For Aastrup Folkemindesamling
Lena Pedersen

Aastrup Folkemindesamling
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En hviletid
for alt, hvad Herren skabte,
for korn og pindsvin dybt i vinterhi,
en eftertankenstid for os, der haster
de nøgne, sorte buske travlt forbi.
                    Lisbeth Smedegaard Andersen 2004

Kristen meditation StrikkeklubKonfirmander

- Læs mere inde i bladet

Foto: Jørgen GundertofteFoto: Jørgen Gundertofte

Glædelig Jul og Godt Nytår!



Kirkeårets rytme

Så er vi i gang  med strikkecafeen i kirken.
Vi mødes tirsdag kl. 10 til ca 12.
Der er plads til flere, så bare mød op med dine strikkepinde, 
så har vi garn til mange spændende projekter.
Vi strikker til Kirkens korshær, som deler ud til hjemløse.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig 
på tlf 42911039. Mette Tornbjerg

Vi er en lille gruppe, der samles hver tirsdag kl. 17 til kristen 
meditation i Øster Skerninge Kirke. Kristen meditation, der 
også kaldes stille bøn, er en ældgammel tradition, der går helt 
tilbage til Jesu tid. Meditation er en metode til at opleve Guds 
nærvær. Ordet kommer af latin og betyder refleksion.

I nyere tid har den Romersk Katolske præst og Benediktiner 
munk, John Douglas Main (1926-1982), inspireret til kristen 
meditation verden over. WCCM; World Community for 
Christian meditation, er grundlagt på baggrund af hans 
initiativer, og fungerer i dag som et verdensomspændende 
netværk for kristne meditations grupper.
Meditationsgruppen i Øster Skerninge Kirke, der efterhånden 
har eksisteret i mange år, benytter sig af WCCM` principper 
for kristen meditation.
Meditationen indledes med en kort bøn. En stille kormusik 
leder os ind i stilheden og, efter cirka tyve minutter, bryder 
stilheden igen. Vi afslutter med en bøn. Til slut har vi en 
samtale om temaer, der tager afsæt i den kristne tro. En samtale 
der kan bevæge sig i mange retninger og give inspiration og 
stof til eftertanke.
Meditationen finder sted tirsdag kl. 17 i Øster Skerninge Kirke. 
Alle er velkomne.

Birgit Lund

Strikkeklub

Kristen meditation
Et år går på hæld og snart synger vi atter  vær velkommen 
Herrens år. Grundtvig har efterladt os denne salme i to 
forskellige versioner. Den ene er tiltænkt adventstiden, hvor 
det nye kirkeår begynder, mens  den anden er til brug ved dét, 
vi almindeligvis kalder nytår. 
Kalenderår og kirkeår begynder ikke blot på to forskellige 
tidspunkter, men de afviger også fra hinanden mht. betydning 
og klangbund. 

Kalenderåret er udtryk for en form for fremadskuende 
kronologisk tid, mens kirkeåret retter sit perspektiv fremad i 
lyset af dét, som var. 
Allerede i 300 tallet begyndte man at knytte de særlige bibelske 
begivenheder sammen med bestemte dage og liturgisk blev 
det bibelske drama omdrejningspunkter, hvor beretningerne 
om Jesu liv og død måtte fortælles igen og igen.
Det vigtige er ikke, om året kaldes 2020 eller 2021. Det 
vigtige er, at det atter bliver jul, påske og pinse. 
I kirken er der i løbet af et kirkeår ca. 60 søn- og helligdage, 
hvor vi holder gudstjeneste med hver sin tekst fra Det Nye 
Testamente. Tekster som vi i forvejen kender så godt.
Kirkeåret følger dermed en bestemt rytme, som gentages hvert 
andet år. Det skaber genkendelighed og kan bidrage til en 
følelse af tryghed og ro - både i gudstjenesten og i vort liv som 
kristne. 
Liturgisk har man almindeligvis illustreret kirkeårets rytme 
som en cirkel, hvor hver uge har sin særlige farve.
Adventstiden er, ligesom fasten, markeret med den violette 
farve. Dermed vises det, at adventstiden er en såkaldt 
længsels- og forberedelsestid. Vi længes, som de fleste andre, 
efter julen, med alt hvad dertil hører. Vi forbereder os på at 
fejre Jesu fødsel. Af farvecirklen fremgår det også, at den 
violette farve tillige anvendes i fastetiden, hvor vi forbereder 
os på påsken, som er den anden af kirkeårets store højtider. 
Netop omkring disse to højtider er kirkeåret bygget op. 
Fra gammel tid markerede den violette farve også, at perioden 
var en faste- og bodstid, men det er en ganske anden historie 
og denne betydning synes da også at have mistet sin betydning 
i vor moderne ”julefrokosttid.” 
En anden sag er imidlertid, om ikke vort helbred ville have 
godt af, at vi også bemærkede os dette aspekt af adventstidens 
violette farve? Det kunne måske fjerne et enkelt af de klassiske 
nytårsfortsætter, der handler om nødvendigheden af en 
slankekur i januar. Men ingen løftede pegefingre herfra! I 
stedet vil jeg blot sige: ”Vær velkommen, nytår og velkommen 
her!” Alex V. Nielsen



Menighedsrådsvalget er netop afsluttet.
1. januar 2020 trådte en ny lov om menighedsrådsvalg i kraft. 
Tanken bag loven var, at det skulle være lettere for folk at 
stille op til menighedsrådet. Det skulle være slut med lange 
og komplicerede opstillingsprocedurer - man kunne nu blot 
møde op til et enkelt møde og dér meddele sit kandidatur. 
Den 15. september blev der afholdt valgforsamling i Vester 
Aaby kirke. Arrangementet var afgjort en succes, og vi kan 
glæde os over et pænt fremmøde og over, at vi nu står med et 
fuldtalligt nyt menighedsråd.

Følgende kandidater blev valgt til det nye menighedsråd:

Niels Erik Thing
Mette Thornbjerg
Hanne Jørgensen
Hans Milland
Birgitte Hansen
Erik Knudsen
Anders Hansen
Ole Petersen

Stedfortrædere:

Elise Søndermark
Bent Møller
Poul Stokkebro

I foråret blev det foreslået, at vi skulle oprette en læsekreds. 
Desværre måtte ideen også her, sættes på pause, mens vi 
forsøgte at finde vort ståsted midt i Coronaens hærgen. Nu, da 
efteråret har  tvunget os til indendørs sysler og vi efterhånden 
har vænnet os lidt til de begrænsninger, som epidemien har 
medført, er tiden moden til, at vi går i gang med dette projekt. 
Tanken er, at vi sammen beslutter os for et værk, som vi vil 
læse, og efter ca. en måned mødes vi så atter for at drøfte 
bogens indhold og mulige fortolkninger af værket.
Første gang bliver tirsdag den 10. november kl. 17.00 i Vester 
Aaby kirke. Her vil blive informeret om praktiske forhold og 
vi vil drøfte forskellige ønsker til genrer.
Mød op og lad os sammen dykke ned i bøgernes fascinerende 
verden! Alex V. Nielsen

I alle de 19 år jeg har været præst her i Vester Aaby og Aastrup 
har jeg set frem til starten på vinterens Højskoleeftermiddage 
i præstegården. Vi skulle i år have begyndt den 18. november 
med Aarhus som tema.
Men ak, konfirmandstuen tillader højst 30 deltagere – og det 
er jo kun halvdelen af os.
Derfor må jeg med tungt hjerte beslutte, at vi ser tiden an til 
efter jul.
Første højskoleeftermiddag prøver vi så at afholde onsdag  
den 20. januar. Vi må se, hvordan verden ser ud til den tid 
og håbe det bedste. Hvis det kan lade sig gøre bliver det som 
sædvanlig med start kl. 14.30 – og en af de ting, der i hvert 
fald vil kunne fungere er, at man selv medbringer brød og 
kop! Torkil Jensen

I Aastrup Kirke konfirmeredes den 16. august Lucas Lykke 
Kjellmann, der her ses flankeret af sognepræst Alex V. Nielsen 
og sognepræst Torkil Jensen 

Forreste række fra venstre: 
Astrid Kongsgaard Jensen, Laura Langeskov Juul Jørgensen, 
Cecilie Elise Jensen, Karoline Delali Kristensen, Karla 
Østergaard Rundkvist.
Bagerste række fra venstre: 
Casper Meng Skovmøller, Kasper Erik Rasmussen, Sebastian 
Bang Sørensen, Cecilie Charlotte Rasmussen, Nicole 
Østergaard Jørgensen.

I Vester Aaby blev afholdt en lidt utraditionel konfirmation 
søndag den 23. august 2020.  I samråd med og ikke mindst 
i samarbejde med forældre og konfirmander blev den del af 
konfirmationsgudstjenesten, hvor der skulle synges, afholdt 
i præstegårdshaven. Selve konfirmationen fandt dog sted 
i Vester Aaby kirke som sædvanligt.  Det holdt lige præcis 
tørvejr til gudstjenesten var slut, men Jørgen Gundertoftes 
billede fra dagen afslører, at vinden var i vest. Endnu en gang 
stor tak til forældre for positiv tilgang til udfordringerne og 
praktisk hjælp med opstilling og så videre.

Torkil Jensen

Menighedsrådsvalget

Læseklub

Højskoleeftermiddage – først i 2021Konfirmation 2020

Foto: Jørgen Gundertofte

Foto: Jørgen Gundertofte

Torsdag den 21. januar 2021 får vi besøg af lektor Søren 
Holst fra afdelingen for bibelsk eksegese på det teologiske 
fakultet i København. Søren Holst er en fantastisk fortæller 
og vil berette lidt om arbejdet med den nye oversættelse af 
Det Gamle Testamente. Arrangementet afholdes i Vester Aaby 
kirke og begynder kl. 19.00.

Adam, Eva og Patrick fra Herlev



   Vester Aaby Aastrup

Søndag den  22. november Sidste s. i kirkeåret  10.15  Ingen

Søndag den  29. november 1. s. i advent  14.00 Juletræ  10.15

Søndag den  6. december 2. s. i advent  19.00 koncert  10.15 AVN

Søndag den  13. december 3. s. i advent  10.15  19.00 koncert

Søndag den  20. december  4. s. i advent  10.15    9.00

Torsdag den  24. december Juleaften 15.30+16.45* 13.00+14.15 AVN*

Fredag den  25. december Juledag    9.00  10.15

Lørdag den  26. december 2. juledag  10.15 AVN  Ingen

Søndag den  27. december Julesøndag  Ingen  10.15

Torsdag den  31. december Nytårsaften  Ingen  15.00 Champagne

Onsdag den  1. januar Nytårsdag  15.00 Champagne AVN  Ingen

Søndag den  3. januar Hellig Tre Konger  Ingen  10.15 AVN

Tirsdag den  5. januar  19.00 Vi synger julen ud  Ingen

Søndag den  10. januar 1. s. e. HTK  10.15    9.00

Søndag den  17. januar 2. s. e. HTK  Ingen  10.15 AVN

Søndag den  24. januar Sidste s. e. HTK    9.00  10.15

Søndag den  31. januar Septuagesima  10.15 AVN  Ingen

Søndag den  7. februar Seksagesima    9.00 AVN  10.15 AVN

Søndag den  14. februar Fastelavn  10.15    9.00

Søndag den  21. februar 1. s. i fasten  Ingen  10.15 AVN

Søndag den  28. februar 2. s. i fasten  10.15    9.00

Søndag den  7. marts  3. s. i fasten  9.00 AVN  10.15 AVN

Kirketider vinter 2020-2021

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

* Gudstjenesterne den 24. december, juleaftensdag, er vores bedste bud i skrivende stund. Som bekendt kan situationen hurtigt 
forandres i disse tider, og ændringer vil derfor kunne forekomme. Eventuelle ændringer vil blive publiceret på vores hjemmeside.

Gudstjenester i Lysbjergparken:

På grund af smittefare er gudstjenesterne på Lysbjerg 
aflyst indtil videre. Nye datoer vil blive bekendtgjort, når 
situationen atter gør det muligt at holde gudstjeneste på 
plejehjemmet.

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. Tlf. 93 92 16 33. Mail: 1967connieb@gmail.com

Organist: Margrethe Schmidt. Tlf. 30 17 29 28. Mail: margretheschmidt@gmail.com

Kirketjener Ida Karottki. Tlf 20 20 17 33. Mail: kirketjenervesteraabyaastrup@gmail.com 

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

Kirkepersonalet har fri mandag. 

AVN: Præst Alex V. Nielsen - Intet: Sognepræst Torkil Jensen
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Børnefodbold/leg og bevægelse
Tak til børnene for hyggeligt samvær omkring 
boldspillet. 
Vi har fået trænet en del forskelligt. 
Selvfølgelig det rent fodboldmæssige med 
indersideafleveringer, vristspark, skud på mål 
og løb, men også den kompetence der handler 
om holdånd og godt kammeratskab.
Jeg har haft som fokusområde, at det skal være 
sjovt at komme til fodbold. Derfor har jeg også 
forsøgt at sætte ind overfor ”unoder og unfair 
spil”, det har typisk været med armstrækkere/
armbøjninger - vi er faktisk blevet helt vildt gode 
til at lave dem - med store fine ”guns” (muskler) 
til følge. 
Jeg har hen over efteråret kunnet fornemme en 
sund og positiv udvikling hos alle. Helt fra de 
små, der ikke havde prøvet at sparke til en bold, 
og op til de store der har udviklet sig indenfor 
hurtighed, boldbehandling og gå på mod.
Som jeg har sagt til træning flere gange, kan 
man slå sig, blive tacklet og falde - men jeg har 
været glad for den spirende holdånd, der har 
hjulpet folk op igen. 
Ros til alle for dette!

Fremadrettet vil der være indendørsfodbold om 
mandagen, så længe at det er muligt. 
Alt afhængigt af hvorledes det går og antal 
af børn, tilmelder vi os indendørs, hvis Covid 
restriktionerne tillader dette. 
Jeg håber, at forældrene vil støtte op 
om børnefodbolden, da SFO´en og jeg vil gøre, 
hvad der er muligt for at skabe rammerne for 
sjov leg og bevægelse med bold.
Husk fyldt drikkedunk, indendørssko og det 
gode humør.      

Bedste hilsner
Jimmi Krøyer

Herre senior
Det går op og ned i showbizzzz...
Efteråret for herresenior kunne rent sportsligt 
have været bedre. 
Det er blevet til store nederlag, og holdet har 
kun hentet 7 point i hele efteråret, hvoraf de 6 
er hentet ved ”skrivebordssejre”.  
Nå det er sagt, er der heldigvis også en masse 
lyspunkter.

Da vi stod og manglede en træner, var vi så 
heldige, at Tim sprang til og blev spillende 
træner. 
Tim er selv en dygtig boldspillende forsvarsklippe, 
men har sammen med resten af holdet ikke 
helt fundet melodien i et efterår, hvor det skal 
nævnes, at vi har mødt nogle godt spillende hold, 
der har vundet fortjente sejre over Bøgebjerg 
IF´s lokale helte.  

Selvfølgelig har der været forventninger til mere 
end det er blevet til i efteråret, men mange ting 
omkring det sportslige har været bedre end 
normalt. 
Flot fremmøde til træning, engagement og en 
målrettet dedikation fra træner Tim har banket 
en fantastisk moral ind i truppen. 
Ikke mange hold, der går ud og taber weekend 
efter weekend, står klar til træning et par 
dage efter - med løftede hoveder, ranke rygge 
og ukueligt ”gå på mod”. 
Et hold der har tabt 19-0, der kæmper og fighter 
til sidste sekund, vidner om moral udover det 
sædvanlige.

Det er ikke sjovt at tabe, og det er hele holdet 
enige om, men det er sjovt at være en del af 
et inkluderende fællesskab, der har fået nye 
ansigter hen over efteråret. 

Fodbold
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Velkommen til alle jer nye, velkommen til 
endnu flere, velkommen til fællesskabet og 
på med arbejdshandskerne, for Bøgebjerg I.F. 
er faldet her i efteråret, men vi rejser os igen 
i den kommende sæson med støtte fra vores 
trofaste og engagerede fans, der har stået os bi 
i sol, regn og blæst.

Mange spillere kunne nævnes og fremhæves, 
mange har udvist forbilledligt engagement til 
træning og kamp, men årets spiller Peter Stampe 
og årets bedste udvikling Martin Johansen har 
gjort det særdeles godt - stor ros til jer.

En nytilkommen og spændende tilføjelse til 
fodbold afd. er tilblivelsen af damesenior, dejligt 
for jer og for Bøgebjerg IF. 
Vi har nu flere mandage haft fornøjelsen af at 
spille træningskamp med eller imod jer - stor ros 
fra herreholdet for jeres væsen, engagement og 
lidenskab til boldspillet. 
Vi ser frem til endnu flere træningskampe med 
flyvende tackling og god gejst. 

Bedste hilsner
Jimmi Krøyer

Dame senior
Efter at Tanja og Tanya i sommer startede et 
kvindehold op i Bøgebjerg, er vi endt med en 
trup på 15, og har deltaget i 7-mands turnering 
i efteråret. 

Vi har tabt alle kampene, men humøret har 
været højt, og et fantastisk fællesskab er blevet 
skabt. 
Det er klart, at når man starter op med 15 
forskellige kvinder, hvoraf nogle aldrig har spillet 
fodbold før, og nogle har spillet for mange år 
siden, eller sludder, for få år siden, men ingen 
har tidligere spillet sammen, så kræver det vist 
tilvænning, før man lærer hinanden rigtigt at 
kende, og man lærer hinandens svagheder og 
styrker på banen at kende. 

Det har været spændende og fornøjeligt at få 
lov til at være en del af den proces, og der har 
været stor fremgang at spore i løbet af sæsonen, 
og vi er sikre på, at vi til foråret er klar med et 
rimelig stærkt hold, der nok skal trække nogle 
sejre med hjem.

Vi ved endnu ikke, hvordan vintersæsonen 
kommer til at spænde af. 
Vi har meldt hold til indendørsturneringer, men 
det ser i øjeblikket ikke ud til, at vi kommer til 
at spille. 
I stedet vil vi prøve at arrangere løbe/gå ture, 
hvor vi selvfølgelig vil overholde forskrifter 
angående Corona’en. 
Vi håber derved at have en god grundkondition 
til den kommende forårssæson hvis….

Vi siger tak for den opbakning vi har fået. Det 
har betydet meget for spillerne, at der er nogen 
der kommer og hepper til hjemmekampene, 
og tak til de trofaste, som også har fulgt os i 
udekampene.

Så vil jeg personligt gerne takke de damer for 
et flot fremmøde til træning og kampe, og jeg 
glæder mig til at vi kan komme i gang igen.

Hans Strand
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Året er ved at synge på sidste vers, og vi kan se 
tilbage på et lidt turbulent år. 

Ikke mindst pga. Corona, men også fordi Jan er 
sygemeldt. 
Vi her fra butikken ønsker ham god bedring. 

Derud over skal der lyde en kæmpe tak til alle 
jer, som har støttet os og er blevet ved med at 
handle, selvom Corona har og stadig fylder en 
stor del i vores hverdag.  

Igen i år har vi sørget for, at der kommer lidt 
fornyelse i butikken. 
Vi har nemlig fået lappet alle hullerne i væggene 
og fået dem malet

Nu står julen for døren, og selvom vi er 
underbemandet, så vil Heidi og jeg stå klar hele 
julen med fantastiske tilbud, masser af smil og 
glæde. 

Det vil igen i år være muligt for alle børn i alderen 
0-12 år at komme og få hængt sin julesok op. 
Vores plan i år er, at I bare må komme løbende 
med sokkerne og aflevere dem til personalet, og 
så hænger de dem op. 
De skal dog tidligst indleveres den 23. november 
og senest den 30. november. 
Man må kun aflevere 1 sok pr. barn. 
Afhentning af sokkerne skal ske senest den 20. 
december. 

Hvis Corona tillader det, vil bestyrelsen igen i 
år stå med gløgg og æbleskiver, det vil blive 
samme dag som afhentning af julesokker. 
Følg med på vores Facebookside, hvor der 
løbende vil komme opdateringer om, hvorvidt 
det er muligt. 

Til slut vil jeg gerne opfordre jer, som endnu 
ikke er medlem af Coop til at blive det på
https://tilmeld.coop.dk/standard/forside
der er rigtig mange lækre fordele og 
besparelser at hente. 
Derudover har Coop lige lanceret den helt nye 
fordel, nemlig Coop Prime, den er helt sikkert 
værd at bruge. 
I kan læse mere om den her
https://kampagner.coop.dk/primekonto/ 

Til jer som er medlem, men endnu ikke har 
hentet appen, der kan jeg ikke sige andet end, 
I skal gøre det. 
Der er så mange lækre personlige tilbud, 
app kup, julekup mm., som mange ikke-
medlemmer ikke får glæden af. 
I kan læse mere om appen og hvordan I henter 
appen her: 
https://www.coopmedlem.dk/app/
Har du problemer med at få den installeret 
ordentligt eller få en guide til hvordan man 
bruger den, så tag fat i enten Heidi eller jeg, så 
vil vi meget gerne hjælpe jer. 

Vi i Dagli’ Brugsen Vester Aaby ønsker alle en 
rigtig glædelig jul, samt godt nytår.

Trine Louise Christoffersen
Elev

Dagli’ Brugsen Vester Åby
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Bøgebjerg IF volley

Kids volley
 
Så starter Kids Volley op i Bøgebjerg IF for børn 
i alderen ca.6-15 år.
 
Vi starter sæsonen med at spille/lege på 
volleybanen, hvor vi gennem kaste-, gribe- og 
slag-øvelser lærer børnene de grundlæggende 
teknikker indenfor volleyball.
 
Dit/dine børn vil opleve sjov, fællesskab, sved 
på panden, udvikling og et godt børnemiljø. Det 
er sjovt at spille volleyball! 
 
Lidt om mig som træner:
Jeg hedder Nathasja Østergaard og er 39 år.
Jeg har 3 drenge i alderen 2-21 år, har selv 
spillet volleyball i ca. 20 år og har været kids/
teen træner i sammenlagt 5 år.
 
For mig er det vigtigt, at alle spillerne bliver 
set og støttet i deres lyst til træningen og 
udviklingen heraf. Det er vigtigt, at jeg skaber 
et fællesskab og en holdånd, hvor alle på holdet 
bliver tilgodeset.
 
Har dette vakt din interesse, og tror du 
dette er noget for dit/jeres barn, så mød op i 
Bøgebjerghallen fredage fra 17-18
 
Alle er velkomne til at komme og prøve spillet 
et par gange og mærke efter, om der er en 
volleyspiller gemt i sig.

 
MVH 

Nathasja Østergaard
Bøgebjerg Volleyballklub

Hej alle

Vi er nu rykket indendørs til ”rigtig” volleyball, 
selvom vi egentlig godt kunne have spillet videre 
udenfor på beachvolleybanerne i dette dejlige 
sensommer/efterårsvejr.

Sæsonen er kommet fint i gang, selvom 
fremmødet har ligget en del under sidste års 
niveau, men mon ikke det kommer !

I år har vi også fået ny træner - Michael Larsen 
afløser Michael Pasch, så der bliver ingen navne 
forvirring :)

Michael Larsen kommer fra Svendborg og tager 
assistenttræner Mikkel med.

De vil træne sammen - og på skift om tirsdagen 
i sammenarbejde med vores ”gamle” træner 
Morten Heidtmann - en stærk trio som vi glæder 
os til at blive trænet af.

Michael Larsen vil desuden hjælpe vores 
børnetræner Nathasja Østergaard om fredagen

Vi byder de to nye trænere velkommen og er 
taknemmelige over, at Morten fortsætter, han er 
i øvrigt klubbens ”far”  -  uden ham ville rigtig 
mange ting falde sammen

Ellers ser vi frem til det første stævne, som 
forhåbentlig er blevet til noget, man ved jo 
aldrig i disse corona tider, men vi har i hvert fald 
tilmeldt to hold og krydser fingre for at vi kan 
komme i gang.

Har du læst dette og måske fået lyst til af spille 
med os, er træningstiderne:

Tirsdage kl. 18-20 voksne (med træner)

Fredage kl. 17-18 børn (med træner)

Fredage kl. 17-19 voksne (uden træner)

Kom og prøv en gang eller to gratis.
Alle er velkomne - også begyndere.
Vi træner i Bøgebjerghallen.



Nyt fra bestyrelsen 
Det er en mærkelig tid, vi lever i lige nu. 
Hvem havde forestillet sig, at verden og den 
måde vi lever på, kunne ændre sig så markant. 
Det har også haft stor betydning i forhold til 
vores lille landsby. 
Vi var heldige, at vi fik muligheden for at holde 
Sankt Hans. 
Det blev også muligt at afholde hestearrangement 
med Marianne Florman. 
Men her stoppede det så foreløbig, for 
smittetrykket steg og regler for afholdelse af 
arrangementer blev strammet. 
Derfor har vi i bestyrelsen også valgt at 
aflyse fællesspisninger, Irsk Aften og Pejrup 
Landsbyjulemarked.
Også i forhold til vores udlejninger af huset, har 
Corona haft indflydelse. 
Af årets i alt 21 udlejninger, blev de 5 annulleret. 
Og der er heller ikke kommet flere til i løbet af 
året, som der plejer. 
Hvad det vil betyde for husets økonomi, vil vi få 
et overblik over sidst på året.

Smuk renovering af vores sale
Sommer og efterår 2020 har frivillige folk malet 
og renoveret begge sale i Pejrup Forsamlingshus, 
som nu begge fremstår smukke i nye moderne 
farver. 
Allan Hansen udstiller fortsat sine malerier i 
store sal, til glæde for lejere og beboere.

Hesteskilte
Så lykkedes det! Tidligere medlem af bestyrelsen 
Lars Hestehave gav ikke så let op, og efter 
meget lang sagsbehandling og mange skriverier 
frem og tilbage med folk på rådhuset, er det 
lykkedes. 
Der er opsat fire skilte med heste ved 
indfaldsvejene til vores landsby. 
Skiltene skal minde bilister om, at man kan 
møde ryttere til hest på rigtig mange veje i og 
omkring Pejrup. 
Bestyrelsen har fået henvendelse fra en bilist, 
som har oplevet, at en rytter ikke helt vidste, 
hvordan man agerer, når man møder biler og 
pladsen er trang. 
Det kan også give udfordringer. 
Så hensyn og viden om færdsel gælder begge 
veje Vi skal være her allesammen :)

Hvad laver vi i bestyrelsen
Ja, godt spørgsmål - for pga. Covid-19 er der 
desværre ikke så meget for os lige nu. 
Og så alligevel. 
Vi arbejder jo konstant på at forbedre vores hus 
og skabe bedre betingelser for os på landet. 

Lars og Peter er gået ind i kampen om bedre 
mobildækning, og hele bestyrelsen samt 
dejlige frivillige har fået malet store sal, og i 
efterårsferien går det løs i lille sal. 
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Pejrup 
Landsbyforening 
og Forsamlingshus
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Kamilla og Annette arbejder på at mindske 
husets udgifter i banker og forsikringsselskaber, 
og så har vi søgt midler fra forsamlingshuspuljen 
i Faaborg-Midtfyn kommune og også fået dem 
tildelt. 

Nu drejer det sig om at finde ud af, hvordan vi 
får sat gang i de projekter, vi har søgt midler til.

Irsk Aften
Denne må vi desværre også aflyse. 
Det er SÅ ærgerligt, for vi er stolte af, at vores 
lille landsby kan stille med et landsbyorkester. 
Hvis medlemmerne er indstillede på det, håber 
vi at kunne gennemføre Irsk Aften på et senere 
tidspunkt.

Julemarked
Da der fra mange sider aflyses arrangementer 
helt ind i 2021, ser vi os nødsaget til at aflyse 
vores julemarked 2020. 
Det er beklageligt, for vi synes virkelig, at vi 
havde fat i et godt tiltag i vores landsby. 
Vi håber at komme stærkt igen den 28. november 
2021. 
Og så håber vi, at lige så mange - måske 
endnu flere landsbybeboere har lyst til at være 
hjælpere eller have en stand på julemarkedet. 

Marianne Florman
Arrangementet blev afholdt i samarbejde med 
Gitte Ooms og blev en succes. 
Ca. 85 deltagere var mødt op for at se og 
høre om Marianne Flormans evner til at skabe 
harmoni mellem hest og menneske og forstå 
hinanden, også når tingene er svære. 
Det blev en bevægende aften, hvor ingen vist 
kunne sige sig fri for at få en klump i halsen i det 
øjeblik magien opstod. 
Bestyrelsen stod for at afhjælpe trafikken ud og 
ind af landsbyen og for salg af kaffe, kage og 
sandwich, og vi fik et fint overskud fra salget. 

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 30951764 og

Mette Hansen 22722183

Mangler du lokaler til din fest?

Pejrup Forsamlingshus
Telefon: 22 72 21 83

eller klik ind på pejrup.dk
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Vand-
gymnastik 
for +50
Der er rigtig god tilslutning 
til Vandgymnastik-holdet i 
Svømmehallen, som foregår 
hver mandag kl. 10-11, men 
der er dog stadig plads på 
holdet, hvis nogen skulle have 
lyst.

Hjernetræning
(SMART Træning)

På grund af manglende tilslutning 
til dette hold aflyser vi det i denne 
periode. 
Vi prøver at slå det op igen på et senere 
tidspunkt, når vi forhåbentlig har fået 
styr på covid-19.

Lysbjergparkens 
Venner

Ønsker alle 
en god jul og 
et godt nytår

Vi glæder os
til vi ses igen 
engang i 2021

Lysbjergparkens Venner

Aastrup Forsamlingshus
Ønsker du at leje lokaler til dit 

arrangement
Kontakt Tonny Sørensen

tlf. 40 11 43 31



30

Det er begrænset hvilke aktiviteter der er at 
skrive om. Vi har ikke haft møder. 

Velkomsthæfte til nye tilflyttere.

Vi har haft gang i at redigere det lille 
velkomsthæfte, som vi deler ud til nye tilflyttere. 
Meget af stoffet er forældet, for heldigvis sker 
der en udvikling i de aktiviteter, der forekommer 
i vort område. 
Her har især Pejrup virkelig haft gang i en 
udvikling.
 

I forbindelse med dette hæfte har vi også lavet et 
indstik med adresser til lokale virksomheder og 
”gode at have” adresser og links til kommunale 
institutioner. 
Har du kendskab til eller har du selv stiftet en 
ny virksomhed siden sidste redigering i januar 
2018, så meld tilbage til Lokalrådet, så vi kan 
have en liste, som tilflyttere kan stole på.  

I forbindelse med velkomstpakken, mangler vi 
sponsorer. 
Tak til dem, som støtter op om nye tilflyttere i 
dag. 
Det er vigtigt, at man føler sig godt modtaget, 
når man kommer til et nyt sted. 
Desværre må vi erkende, at Corona har sat en 
bremse i uddelingen af velkomstpakker i år. 
Vi har skullet være sikre på, at folk vil se os.

Bøgebjergvej: Sti til hallen.

I forbindelse med budgetlægningen i FMK 
forsøgte Lokalrådet gennem Søren Kristensen 
at få en renovering / udbygning af stien fra 
spejderhytten til hallen indført på budgettet. 
Ønsket er en videreførelse af den sti, der går 
fra Svendborgvej til spejderhytten. Søren 
Kristensen afslog og bad vejafdelingen kontakte 
os. 
Repræsentanter fra Lokalrådet har holdt møde 
med ingeniør og projektleder Randi Strib og en 
teamleder fra Natur og Trafik. 
Vi fandt hurtigt ud af, at vores ønske ikke kan 
efterkommes. Det vil koste 1½ million, for det 
kræver en forlægning af vejen.

Vi blev præsenteret for tre forslag, som 
embedsmændene vil regne på: 

1. En opgradering af den eksisterende 
gangsti, som KUN må bruges som gangsti. 
Herunder forbedring af belysningen, som 
er blokeret af de høje træer.
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2. En markeret cykelrute ned bag om 
spejderhytten. 
Det forslag blev af os med det samme 
afvist, uanset man vil lave markeringer 
og lys langs stien vil det kollidere med 
skolens færdselssti og ”Den Røde Tråd”.
Man talte så om at lægge stien bag om 
cykelskuret.

3. En forlægning af vejen, så der bliver 
plads til både fortov og dobbeltrettet 
cykelsti. 
Det er her de 1½ million kommer ind i 
billedet. 

De regner på det, og så er det politikerne, der 
skal nikke ja til det ene eller det andet. 
Vi blev lovet tilbagemelding, så snart det 
foreligger.
 
Der er senere kommet et borgerforslag om 
at lave et mageskifte med inspektørboligen 
Svendborgvej 353 og Bøgebjergvej 9. med 
henblik på nedrivning af nr. 9. 
Så blev der plads til det hele. 
Forslaget er videresendt til forvaltningen.

Bøgebjerg Lokalråd vil præsentere Håstrups 
udnævnelse og ønske dem tillykke. 
I 2013 var det os, der var Årets Lokalsamfund – 
dog kun i Faaborg-Midtfyn Kommune!

Haastrup - Årets Landsby

”Et stærkt foreningsliv, stor tiltro til andelstanken 
og en masse handlekraftige borgere fik 
overbevist dommerkomitéen om Haastrups 
værd som Årets Landsby 2020.”

Sådan står der at læse på Landdistrikternes 
Fællesråds opslag i forbindelse med kåringen af 
Årets Landsby. 

Prisen til Årets Landsby uddeles af 
Landdistrikternes Fællesråd og Landsforeningen 
Landsbyerne i Danmark i samarbejde med 
Forenet Kredit, foreningen bag Nykredit og 
Totalkredit.

”Haastrupperne” har igennem mange år vist 
vilje til at løfte det ene gode projekt efter det 
andet, men afgørende er, at borgerne er gode 
til at støtte op, engagere sig og giver en hånd 
med, når der er brug for det. 
Det lokale engagement er af stor betydning, når 
man skal arbejde med udviklingen af sin landsby 
og med al tydelighed har ”Haastrupperne” også 
vist, at den lokale opbakning og opmærksomhed 
på hinanden er vejen frem, hvis man som landsby 
skal komme styrket gennem en krisesituation. 

På vegne Lokalrådet
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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Vi er her stadigvæk - vi har bare været lidt stille 
i den sidste tid. 
Men bag kulisserne knokler vi for at afholde en 
fantastisk koncert for Jer i 2021.

Der er rigtig mange spørgsmål der popper op 
hele tiden, når det drejer sig om COVID-19. 
Vi er alle usikre på hvad fremtiden bringer, men 
en ting er vi helt sikre på. 
Vi kommer til at afholde Fester Aaby igen. 
Dette holder vi fast i. 
Corona har spændt ben for vores dejlige hverdag, 
men vi har lært en masse og selvfølgelig kommer 
vi til at feste i vores dejlige lille by igen. 
Vi savner at stå side om side med en kold 
fadbamse i hånden og skråle med på gamle 
kendingsmelodier. 
Føle fællesskabet og sammenholdet. 
Vi savner at mødes med alle vores venner, 
bekendte, naboer og nye venner, og høre en 
masse god musik. 
Vi her i Fester Aaby foreningen, kan helt sikkert 
skrive under på, at vi savner alt dette. 
Både det hårde knoklearbejde, men mest 
af alt savner vi at mærke sammenholdet og 
selvfølgelig høre en masse god musik.

Tror vi på, at der bliver en Fester Aaby næste 
år? Ja, det gør vi. 
Vi tror på, at vi er tilbage til næste sommer, 
måske med enkelte restriktioner og selvfølgelig 
skal disse overholdes. 
Vi skal passe på hinanden. 
Men vi fortsætter planlægningen for næste år 
ufortrødent og håber, at Corona vil være under 
kontrol, så vi kan få fejret fællesskabet igen i 
vores dejlige by.

Vi har skrevet kontrakt med alle musikerne fra i 
år og takker meget for alles forståelse. 
Rent økonomisk er vi sluppet uden mén, og 
beholdningen fra 2019 føres videre til 2021. 
Dette gør også, at der vil blive afholdt Fester 
Aaby igen. 
Havde vi lidt økonomisk overlast, ville vi ikke 
kunne fortsætte. 
Men vi har været heldige at få aflyst alt uden 
omkostninger for vores lille forening. 
Alle vores kontrakter med leverandører osv. er 
videreført til 2021. 
Vi takker alle, der gjorde at dette var muligt.

Vi takker også alle de virksomheder, der havde 
valgt at støtte os i år. 
Vi håber og krydser fingre for, at I vil lade 
sponsoratet gå videre til Fester Aaby 2021.

Vi takker vores utrættelige og fantastiske 
frivillige medhjælpere. 
Som sagt, uden Jer ingen Fester Aaby. 
Vi håber I er klar til at hjælpe os i 2021.

Indtil da, pas godt på hinanden. 
Vis hensyn, hold afstand, brug håndsprit i 
rigelige mængder.

Vi ønsker Jer alle en Glædelig Jul og et fantastisk 
Godt Nytår.

Vi ses i 2021 – den sidste lørdag i august.

Med Venlig Hilsen
Foreningen Fester Aaby

Sanne, Rikke, Michal, Møffe og Sacha
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Badmintonsæsonen er i fuld gang for både 
motionister og turneringsspillere.
På trods af Corona-restriktioner går det helt fint.

Vi har lidt ledige baner, så kontakt os, hvis du 
har lyst til at spille badminton.

Kurt 
(tlf. 26 22 69 10 - kjpot4@gmail.com) 
eller 
Susanne 
(tlf. 30 54 13 16 - susannesj1@gmail.com)

Der er plads til både motionister og turnerings-
spillere, og hvis du ikke har en makker, kan vi 
måske hjælpe med at finde en.

Det er helt i orden at prøve badmintonspillet 
af nogle gange, før du beslutter, om du vil 
fortsætte.

Se træningstider på Bøgebjerg IFs hjemmeside.

De kommende hjemmekampe for vores 
2 turneringshold er:

40+
Onsdag den 25. november
Onsdag den 6. januar
Onsdag den 24. februar
Alle kampe starter kl. 20.05

60+
Onsdag den 11. november
Onsdag den 13. januar
Onsdag den 3. februar
Onsdag den 3. marts
Alle kampe starter kl. 20.00

Begge hold har spillet deres første kamp og har 
tilkæmpet sig point. 

Efterårshilsen fra badmintonafdelingen
Kurt og Susanne

Badminton
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B1193
Foto fra 1920

Frederiksbergvej 20
Postkort fra Pejrup Station set fra marken overfor

Foreningen her startede som bekendt i 1974, 
og 6 år senere var der blandt de mange ting, 
der dengang var indleveret, en liste over 24 
eksisterende foreninger i vort lokalområde - 
foruden os selv. 
Ud over navnet på foreningen stod formandens 
navn, adresse og telefonnummer. 
Ganske imponerende med så mange foreninger 
i 1980. 
Sådanne oplysninger kendte man ikke i dag, 
hvis det ikke var blevet skrevet ned og stadig er 
blevet bevaret.

Det er hele den røde tråd for vort arkiv, at nogen 
velvilligt forærer ting, billeder og andet fra vort 
gamle sogn Pejrup og Vester Aaby til bevarelse. 
Det materiale bliver forsvarligt opbevaret samt 
registreret og lagt på den landsdækkende 
adresse arkiv.dk. Så kan alle, der bruger 
computer se, hvad vort arkiv rummer. 
Mange har her fundet noget interessant omkring 
ens egen slægt. 
Ved henvendelse pr. mail har mange fået de 
oplysninger, de ønskede, eller måske kopier af 
noget materiale. 
Det kan også gå den anden vej. 
De har tilføjet nye oplysninger til de eksisterende 
papirer.

Arkivalierne gælder f. eks også i arkivets egen 
interesse i forbindelse med det, der har været 
arbejdet med her i løbet af året 2020. 
Det gælder foræringen af soluret fra Damas, og 
det gælder de kommende dataer om de 4 skoler, 
der har været i Vester Aaby. 

Flere har arbejdet ihærdigt på at få disse 
forskellige ting synliggjort, og de bliver inden 
længe opstillet i byen til glæde for Vester Aaby 
borgerne og alle andre, der kommer forbi på 
Svendborgvej. 
Der kommer informationer ved de to forskellige 
mindesmærker. 
Oplysninger der er hentet fra arkivets egne 
dataer.

Arkivets oplysninger har også været brugt i 
forbindelse med årets udgave af Stavn, der 
udkommer den 12. november. 
Artiklen herfra er om kunstmaler Harald Madsens 
liv og virke og alle hans spændende tegninger, 
som arkivet har modtaget.
Alle, der har købt og støttet os sidste år og også 
de tidligere år, får som sædvanligt leveret bogen 
på ens adresse. 
Det bliver så vidt muligt inden den 1. december. 
Bogen kan evt. være en julegaveide.

En nye bog 1920-2020 er en jubilæumsbog for 
markeringen af 100 året for genforeningen. 
Den handler om artikler fra krigene tilbage i 
tiden og udkommer også i samme størrelse som 
bogen Stavn. 
Vester Aaby arkivs bidrag dertil er, at postbud 
Niels Christensen bosidende i Pejrup fra 1898 til 
1904 var soldat i 1864 og artiklen handler om, 
hvordan det var at være soldat dengang.
Den vil måske også være så langt fremme, at vi 
kan vise og evt. sælge den samtidig.

På bestyrelsens vegne
Gerda Nielsen, Kasserer og arkivleder

Hjemmesiden 
www. vester-aaby-sogns-folkemindesamling.dk

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
20.01.2021 Medio februar 2021
21.04.2021 Medio maj 2021
  
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

Annette Biilmann, tlf. 2012 4667, OK kontakt

Jan Frost Hansen, tlf. 5195 0995,  SEF kontakt

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
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
Alle arrangementer er med forbehold for aflysning / ændring

med henvisning til myndighedernes CORONA anbefalinger/restriktioner

November

23.11.2020 – 30.11.2020
Julesokker for børnene indleveres

Dagli’Brugsen Vester Aaby

25.11.2020 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12, V Aaby

29.11.2020 kl. 14.00
Familiegudstjeneste
Vester Aaby Kirke

December

03.12.2020 kl. 13.30-16.30
Aastrup Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

04.12.2020
Ansøgningsfrist

Skovgaardsfonden

05.12.2020 kl. 10-12
V. Aaby Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

06.12.2020 kl. 19.00
Koncert

Vester Aaby Kirke

13.12.2020 kl. 19.00
Koncert

Aastrup Kirke

20.12.2020
Julesokker for børnene afhentes

Dagli’Brugsen Vester Aaby

2021
Januar

02.01.2021 kl. 10-12
V. Aaby Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

04.01.2021 kl. 19.00
Spillegilde

Aastrup Forsamlingshus

05.01.2021 kl. 19.00
Vi synger julen ud
Vester Aaby Kirke

07.01.2021 kl. 13.30-16.30
Aastrup Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

20.01.2021 kl. 14.00
Højskoleeftermiddag

Konfirmandstuen

20.01.2021
DEADLINE

BØGEBLADET

21.01.2021 kl. 19.00
Adam, Eva og Patrick fra Herlev

Vester Aaby Kirke

27.01.2021 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12, V Aaby

Februar

01.02.2021 kl. 19.00
Spillegilde

Aastrup Forsamlingshus

04.02.2021 kl. 13.30-16.30
Aastrup Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

06.02.2021 kl. 10-12
V. Aaby Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

12.02.2021 kl. 19.30
Fællesspisning

Aastrup Forsamlingshus

24.02.2021 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12, V Aaby

Skovgaardsfonden
ved Mary og Niels Simon Jensen

Legater uddeles til støtte for kirkeligt og kulturelt
arbejde i Vester Aaby-Aastrup Pastorat

(Vester Aaby sogn er fortrinsberettiget).
Ansøgninger sendes senest 4. december til:
Sognepræst Torkil Jensen, Præstegårdsvej 11,

5600  Faaborg, mail: toje@km.dk

Kære tilflytter

Er du ny tilflytter til vort 
lokalområde, har vi en 
velkomstpakke, hvor vi 
har samlet information, 
som vi gerne vil aflevere 
til dig/jer.

Hvis du/I er interesse-
ret, skal vi bede dig/jer 
om at kontakte Lokalrå-
dets formand

Connie Hede
tlf. 2241 5928

lokal@vesteraabymail.dk
så vi kan aftale tid for 
en personlig velkomst.

Man er ikke tilflytter, 
hvis man flytter fra en 
adresse til en anden i 
Lokalområdet.


