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Nyttige navne/tlf./links

Bøgebjerg Idrætsforening
Formand Britt Christoffersen
24 20 53 94 - blbc@email.dk

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

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

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

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

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

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

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

Pensionistforeningen
Formand Ole Simonsen
61 16 27 67

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

Aastrup Folkemindesamlingen
Formand Ruth Balksbjerg Madsen
Østergyden 16, Aastrup
62 52 21 35, aastruparkiv@gmail.com
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Endnu et år er gået, og endnu ét er begyndt, så 
lad mig starte med at sige tak for det gamle år 
der gik og godt nytår til jer alle!

BIERFEST
Det gamle år var et år, med både udfordringer 
og glæder i foreningen. 
Vi skød året i gang med braget af en Bierfest i 
samarbejde med halbestyrelsen. 
En fest som nu er blevet en tradition og bliver 
skudt af igen i år den 24. marts 2016. 
Igen på fuld skrue, med alt hvad der hører til! 
Top Seven kommer igen og spiller i 7 timer non 
stop, og for jer der ikke nåede at være med 
sidste år, så læste I rigtigt - nemlig 7 timer non 
stop! 
Og de giver den gas, og det er ikke bare noget 
vi siger, men det er én af de fester, som er så 
enestående, at man slet ikke kan genfortælle, så 
dem der ikke var der, får den samme oplevelse 
- det SKAL OPLEVES - så kom og vær med - Køb 
billet hos mig, i hallen eller en af vores søde 
ambassadører. 
Prisen er kun 350 kr. incl. mad, naturligvis 
wienerschnitzel med brasede kartofler, ærter, 
ansjos, og smørsovs

BØGEBJERGFESTEN
Bøgebjergfesten var i år ikke helt så besøgt, 
som vi kunne have ønsket os; vel vidende at der 
også var dyrskue denne weekend. 
Der er dannet en ny gruppe med nye 
medlemmer samt nogle fra det ”gamle” udvalg, 
som vil arrangere endnu en Bøgebjergfest med 
ændringer og nye tiltag, men følg med her i 
bladet, hjemmesiden og facebook.

HÅNDBOLD
Sportsmæssigt er denne sæson kommet rigtig 
godt i gang, for især håndbold, der har så mange 
nye spillere, at der nu både er dame- og herre 
senior med både 1. og 2. hold. 
Det er nogle år siden, vi sidst havde det, så det 
er virkeligt dejligt. 

Desuden har de et børnehold, som er tiltænkt, 
at vi skal følge op, så der igen vil blive både 
børne- og ungdomshold ad åre.

EGNFESTEN
Egnsfesten var med Kandis - et velkendt band, 
som hyggede sig lige så meget som gæsterne- 
og havde faktisk et ønske om at lave en fast 
aftale med Bøgebjerg Idrætsforening, om at 
komme hvert år, men det har vi takket nej til. 
Vi ønsker, at der skal ske lidt ved Egnsfesten, 
så der hvert andet år er et lidt større band, og 
det andet år lidt mindre bands, men ikke mindst 
virkelig gode bands. 
Lige nu sidder jeg og arbejder på at hyre et 
spændende band til den 29. oktober 2016, hvor 
vi fyrer den af endnu engang! 
Men mere i de kommende blade om det.

BØRNE-/UNGDOMSAFDELING
Hvis man kan ønske sig mere end det, vi allerede 
har i foreningen, så ville vi ønske, at vi havde 
flere børn og unge. 
Vi synes vi gør en indsats, men det må ikke 
være nok, da der er få der gør nytte af det. 
Derfor vil vi opfordre jer til at kontakte mig og 
fortælle, hvad vi kan gøre anderledes, og hvad 
der mangler eller er forkert. 
Vil I ikke nok komme frem og fortælle os det, så vi 
kan få en spændende børne-/ungdomsafdeling.
 
GENERALFORSAMLING
Der er generalforsamling torsdag den 17. marts 
kl 19 i hallen. 
Vi håber I kommer så mange som muligt, så vi 
kan få en spændende debat, og få mulighed for 
at fortælle om året der gik.

Hold øje med hvad der sker i foreningen på 
www.boegebjergif.dk

De bedste ønsker til alle
Britt Christoffersen
Formand

Bøgebjerg Idrætsforening
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En ny arbejdsgruppe med under-
tegnede i spidsen, har i et par måneder 
arbejdet med et nyt program til dette 
års Bøgebjergfest!

Det endelige program kommer i 
næste Bøgeblad, men I kan i dette 
Bøgeblad læse mere om nogle af de 
nye tiltag.

Jeg er rigtig glad for, at der i Vester 
Åby er nye ildsjæle der sammen med 
2 fra den gamle arbejdsgruppe har 
valgt at bruge flere aftener på at 
sammensætte et nyt program. 

Vi blev meget hurtige enige om, at 
nu skulle posen rystes, og der skulle 
findes nye tiltag. 

Samtidig er der flere af de ”gamle” 
aktiviteter, som fungerer rigtig godt, 
så nogle af dem har fået lov til at 
fortsætte, så med få gamle kendinge 
på programmet, er der blevet plads 
til en masse nye tiltag. 

Vi har allerede nu fået fingre i de 
fedeste sponsorgaver! 
Nemlig 2 stk. partout billetter til 
sommerens Samsø festival. 
Så der er virkelig noget at komme 
efter, hvis man deltager i de forskellige 
aktiviteter til Bøgebjergfesten som 
i år løber af stablen fredag den 17. 
juni samt lørdag den 18. juni.

Hilsen tovholder
Mette Gerber

Bøgebjergfesten 
overlever !!!

TLF. 27 62 37 17

·  Tømrer-, snedker- og glarmesterarbejde
·  Nybygning, tilbygning, ombygning
·  Alt inden for varmebehandlet træemballage
·  Gravearbejde

Vi tilbyder alt inden for...

v/ Kennet J. Krogh   www.kjk-tømrer.dk

MOGENS GREEN RASMUSSEN
TØMRERMESTER

TLF: 62631398  Mobil: 21485815

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

www.mogens-green.dk

v/ Annette Boock
Svenborgvej 329 - Aastrup
5600 Faaborg

Tlf.:  62 60 22 98
Mobil:  20 76 73 75
Mail:  annetteboock@gmail.com
Cvr.:  29 04 87 70 www.lundelyglas.dk



Generalforsamling i 
Bøgebjerg Idrætsforening

Torsdag den 17. marts 2016
Kl. 19.00 i Bøgebjerg Hallen

 Dagsorden.
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formanden, samt udvalgsformændene aflægger beretning
 3. Hovedkassereren fremlægger det reviderede regnskab
 4. Valg:
  - I lige år valg af næstformand Morten Heitmann Pedersen - ønsker  
     genvalg
  - I lige år valg af hovedkasseren Kurt Lajer Andersen -  ønsker genvalg
  - Hvert år valg af 1 suppleant til forretningsudvalget
  - Hvert år valg af 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant
 5. Indkomne forslag
 6. Eventuelt

Ønsker man at stille op til næstformand eller hovedkasserer, skal dette være 
formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Evt. indkomne forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
formanden i hænde senest 3 uger før afholdelsen. Generalforsamlingen skal 
indvarsles med mindst 4 ugers varsel.

Hvert medlem har 1 stemme (også selvom man deltager i flere sportsgrene), og 
stemmeret har alle på 16 år og derover, og under 16 år varetages retten af 1 
forælder eller værge. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde af medlem 
eller for under 16 år forælder/værge.
Dog har ingen person mere end 1 stemme.

Hvis der er mere end 1 kandidat til valg af de enkelte poster, skal der være 
skriftlig afstemning, og er der stemmelighed, skal der indkaldelse til en 
ekstraordinær generalforsamling, hvor der vælges mellem de kandidater, der 
havde stemmelighed.

Formand: Britt Christoffersen, Faurshøjvej 12, 5600  Faaborg – blbc@email.dk
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2. halvsæson er godt i gang og som beskrevet 
i sidste nr. af Bøgebladet, så kan vi ikke få 
armene ned. 
Forstået sådan, at vi bliver ved med at få nye 
spillere. 
Både dame- og herreholdet har tilgang af nye 
spillere. 
Det er noget nær perfekt og begge hold har nu 
1. og 2. hold. 
Det er svært at komme med den nøjagtige 
forklaring på vores ”succes”, men det er i 
hvert fald rygtedes ude i lokalområdet, at vi 
har et fantastisk sammenhold i klubben, gode 
faciliteter samt sidst, men ikke mindst, et par 
gode trænere omkring begge hold. 
Stig Fabricius på damesiden og Thomas Johnsen 
på herresiden har gjort så meget for afdelingen, 
at det er en medalje værdigt.

Alle ”vores” unger stortrives også. 
Ca. 12 børn i alderen 5-7 år træner hver torsdag, 
og i skrivende stund, står de til at skulle til deres 
første stævne i Glamsbjerg den kommende 
weekend, hvilket de alle glæder sig meget til. 
En stor tak til Rikke Bang Sørensen, som hver 
torsdag træner med ungerne og lærer dem 
grundreglerne i håndbolden.

Alt i alt kan det næsten ikke blive meget bedre. 
Vi tager stadig imod nye spillere med kyshånd 
selvfølgelig. 
Alle aldre, niveauer osv. er velkomne. 

Til slut en KÆMPE tak for den store opbakning, 
der er i forbindelse med afviklingen af hjemme-
kampene. 
Det er så fedt at se alle dem, som bruger 
et par timer i hallen på at bakke de lokale 
håndboldspillere op. 
Det gør utvivlsomt, at alle giver sig lige en tand 
mere.

Vi glæder os til mange gode stunder resten af 
sæsonen i Bøgebjerghallen.

VI SES   

Mikkel Steffensen

På billedet herunder ses nogle af U6-spillerne, der 
deltog ved deres første stævne, som blev afholdt i 
Glamsbjerg.
De vandt alle deres kampe.

6

NYT fra Håndbold



7

U6 Stævne i Glamsbjerg.

Det var med stor spænding, at U6 
håndboldspillerne endelig skulle til deres første 
stævne. Nogen fortrød inden vi kom af sted, 
andre da vi kom til Glamsbjerg Fritidscenter. 
Men for resten af spillerne var det stort. 
Nogle gange til træning kan det knibe med 
koncentrationen, men ikke her. Ikke når det var 
rigtig kamp. At se deres ansigtsudtryk, når de 
scorede mål, når de skulle dække op eller når de 
skulle løbe hjem for at dække op! 
Ikke at forglemme at de gik meget op i, at de 
kun måtte tage 3 skridt med bolden. Det var 
hele den snebeklædte vej til Glamsbjerg værd. 
Det var også hele turen hjem værd. 
Alle kampe spillet og vundet! Spillerne var meget 
stolte -  for ikke at tale om deres trænere! 
Vi kunne simpelthen ikke være mere stolte.

Tak for det unger! 

Der skal også lyde en meget stor tak til alle 
forældrene, der uden tøven kørte med til 
Glamsbjerg (vi havde bedt om, at alle børn 
havde en af sine forældre med). 
Ud fra vores vurdering var forældrene samt 
søskende vist lige så stolte som os. 
Det er skønt, at der er så stor forældreopbakning 
både til træning, men også til stævnet. 
Vi er sikre på, at vi var den klub med det største 
heppekor. Det gør børnene stolte, når de kan 
vise mor/far, hvad de har lært, at de kan score 
mål eller rede kampen som målmand. 
Hvis de bliver ved som nu, kan det være 
Bøgebjerg IF kan levere dygtige spillere til 
landsholdet ;-)

Tak for en dejlig formiddag til alle

Hilsen trænerne 
Mikkel og Rikke 
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Sæsonen er nu godt i gang for alle badminton-
spillere, unge som gamle.

Tilmeldte hold til turnering
Vi har denne sæson tilmeldt hold i U15, Veteran 
40-45 og Veteran 60. 
Resultaterne for U15 så langt, tyder på en 
placering lige i midten af puljen. 
Veteran 40-45 har gjort det godt, så de skal for 
nuværende i gang med at spille slutspil i øverste 
pulje. 
Veteran 60 ligger i den nederste del og det ser 
ud, som om de også ender der.

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

U9-U11, U13-U17
På nuværende tidspunkt er der 12 U9-U11, 
samt 9 U13-U17 spillere som træner mandag 
og onsdag. 
Der er stadig plads til flere!! 
KOM og prøv badminton en af de dage. 
For træningstider se Bøgebjerg IF hjemmeside.

Klubmesterskaber
Klubmesterskab afholdes 9/3 og 14/3 2016. 
Selvom du ikke selv spiller klubmesterskab er 
du velkommen til at komme og heppe.

Trænerne for børnene stopper efter denne 
sæson. 
Så læser du dette nu og tænker ”DET ER DA 
LIGE MIG”, så kontakt badminton udvalget. 
Selvom du ikke har erfaring i at træne i 
badminton, er det vigtigste motivation, vi skal 
nok sende dig på kursus.

Der er stadig ledige baner for motionsspillere 
om onsdagen. 
Kontakt badminton udvalget, hvis du gerne vil 
spille motionsbadminton.

HUSK 
Badminton afdelingen har egen opstrengnings-
maskine. 
Kontakt Charlotte på tlf. 2335 4547, hvis din 
ketcher trænger til at blive frisket op.

På badmintonafdelingens vegne
Freddy Kjær Jensen

Badminton

SYDFYNS AUTOCAMPER
(Speciale VW-Busser)

v/ Niels Erik Thing

Svendborgvej 383, V. Aaby, 5600 Faaborg
Tlf. 63 61 80 16 - 24 45 40 16

SE-nr.: 18 45 38 94
Industrivej 7, V. Aaby . DK-5600 Faaborg

Tel. +45 62 61 66 66 . Fax +45 62 61 66 36

Vester Aaby Vandværk

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

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

Hele familiens Frisør
Tlf. 62 61 54 54
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Nyt fra fodbold
Herre Senior.
I denne sæson byder vi velkommen til den 
nye træner Tony Hostrup Søgaard, samt 
hjælpetræner Lukas Lyngsø Jensen. 
Der er allerede planlagt nogle 
træningskampe, så alle spillerne kan være 
klar til kampsæsonen starter. 
Den ene, der er helt fastsat, er lørdag den 5. 
marts 2016, hvor der vil være træningslejr 
for alle spillerne, efterfulgt af en kamp mod 
Liverpool (et hold fra Odense der består af 
Liverpool fans).

Træningstider:
Træningstiderne vil i år ligge på følgende 
dage:
Mandag: 18.30-20.00
Onsdag: 18.30-20.00

Så kunne du tænke dig at være en del af 
holdet, så kom op og træn med! 

U12.
De er stadig i gang med deres 
indendørstræning, men der går ikke længe, 
inden de skal ud på græsset og træne også. 

Vi har desværre måtte sig farvel til Abdi, 
da han desværre ikke kan finde tid til at 
træne dem i denne sæson, så har du lyst 
til at træne en flok friske drenge, der elsker 
at spille fodbold, eller kender en der vil, så 
kontakt formanden Camilla Christensen på 
51218505.

Træningstider:
Tirsdag: 16.30-18.00
Torsdag: 16.30-18.00

På fodboldafdelingens vegne
Camilla Christensen

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

STARK Faaborg 
Nyborgvej 52 • 5600 Fåborg • Tlf. 6261 9393
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Gymnastik og Indoor Cycling
Jeg vil starte med at ønske jer alle et godt 
nytår. Jeg  håber ,at alle kom godt ind i 
2016.

I kan stadig nå jeres nytårsfortsæt, der er 
altid plads til én mere! 

Brug multikontingentet eller det almindelige 
kontingent og kom godt i gang. 
Det er der mange der har gjort, og tak for 
opbakningen. 

Selvom sæsonen snart er ovre, kan vi 
tilbyde følgende hold frem til sommerferien.

På billedet herover ses holdet som trofast dyrker 
Cross Gym hver onsdag i gymnastiksalen på 
Bøgebjergskolen.

Træningsdage.
I Bøgebjerghallen:
Alle ugens dage Indoor cycling

På Bøgebjergskolen:
Mandag                 Yoga  fortsætter til Maj                
Onsdag                 CrossGym
Torsdag                 Zumba

Tider kan ses på hjemmesiden 
www.boegebjerg-if 

Herover ses nogle af børnene efter en times træning 
i gymnastiksalen med Jette.

Gymnastikopvisning
Som sagt slutter gymnastik sæsonen snart. 
Den 20. marts 2016 kl.12.30 med 
gymnastikopvisning for alle hold. 
I år kommer hold fra Oure og danser for os 
– det  glæder vi os til.
Sæt allerede x i kalenderen til en hyggelig 
eftermiddag, som forventes at slutte kl. 
15.30 

Gymnastik afdelingen søger ny formand og 
udvalgsmedlemmer.

Har du/I en ide’ om at blive frivillig, så vil vi 
hjælpe dig/jer godt i gang.  
Det er både sjovt og meget læreligt. 

Kontakt Jette Steensen på 
poststeensen@gmail.com
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Det er tidskrævende og hårdt arbejde at søge 
fonde. Der er mange om buddet, og pengene 
kommer ikke af sig selv. 
Mange af fondene ønsker, at lokale kræfter er 
medvirkende til at få projektet gennemført.

Vi har derfor ansøgt indsamlingsnævnet om 
tilladelse til at indsamle penge i lokalområdet, 
og dette har vi fået tilsagn til. 
Vi må nu indsamle penge via indsamlingsbøtter, 
sociale medier osv. 
Der vil i den kommende tid blive sat 
indsamlingsbøtter op hos lokale butikker og 
lignende. 

Der er en facebook side under udarbejdelse, 
hvor det er muligt for lokale samt lokale 
erhvervsdrivende eller andre interesserede at 
donere gaver, gavekort eller lignende. 
Genstandene vil blive bortauktioneret, og 
pengene vil gå til multi- og skateboardbanen. 

Siden er desværre ikke helt færdig endnu, men 
der vil blive rig mulighed for at støde på siden 
via de sociale medier -  bare vent - vi glæder os 
til at kunne præsentere den for jer!

Der vil også være mulighed for at donere 
penge direkte til multi- og skateboardbanen via 
mobilepay. 
Mere information omkring dette vil være at 
finde på de sociale medier eller i en flyer i din 
postkasse.

Hvis du er interesseret i at bidrage til 
indsamlingen kontakt da udvalget herunder.

Med venlig hilsen 
Rikke Sørensen tlf. 61342378
Sanne Juul Jørgensen tlf. 21281650
Bente Jensen tlf. 61431025.

13

Multi- og skateboardbane
Vi er stadigvæk i gang

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

Vester Aaby Inst. Forretning
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Så LØBER
vi igen

2015 var et år med mange gode løbeture 
i vores skønne lokalområde.

Vi er en lille løbeklub som sætter løb og 
samværet højt, og alle kan være med.

Lige nu er der vinterpause i løbeklubben, 
vi forventer at starte i begyndelsen af 
marts måned. 

Se opslag på infoskærmene eller på 
hjemmesiden.

Håber at se rigtig mange nye samt gamle 
løbere.

Vel mødt 
Løbeudvalget

 

Onsdagscafeen på Bøgebjergskolen er det 
hyggelige mødested om onsdagen, og vi er 
15 faste brugere af stedet, selv om vi kun er 
maks. 4-5 stykker hver gang. Der bliver lavet 
nogle flotte ting og verdenssituationen bliver 
drøftet over kaffen! Skulle det kreative ikke 
falde naturligt, ja så er du da  velkommen til 
at komme og drikke en kop kaffe med os.

Hver onsdag fra 09.00 – 14.00 er der 
onsdagscafé på Bøgebjergskolen i Vester 
Aaby.
Her kan du lave decoupage, male, filte, 
mosaik, m.m.
Du kan også komme med dit strikketøj eller 
andre syslerier og være en del af vores lille 
kreative fællesskab.
Der er altid kaffe/the på kanden og chokolade 
fra Konnerup Chokolade.

Pris: 20,- pr. gang + materialer.

Du er altid velkommen til at kontakte 
mig på 27204104 eller skrive til mig på: 
sanneschnell64@gmail.com
Jeg og de andre brugere i cafeen glæder os til 
at byde dig velkommen.

Kærlig hilsen
Susanne

 

KØB DIN EGEN
T-shirt eller drikkedunk
med Bøgebjerg IF logo

T-shirt   kr. 75,-
Drikkedunk kr. 40,-

T-shirt og drikkedunk kan 
købes i Bøgebjerghallen - 
Kontakt Stig.

BØGEBJERG IF
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Bøgebjergfesten 
anno 2016

I år skal der ikke trampes i 
pedalerne, når der skal samles en 
masse penge ind til Bøgebjerg IF. 
I stedet er det blevet tid til at finde 
løbeskoene frem. 
Lørdag den 18. juni afholdes 
BØGEBJERGLØBET nemlig. 
Hvor de mange løbere samt gå 
motionister gerne skulle indsamle 
rigtig mange penge. 
Målet er at vi i fællesskab kan 
indsamle 50.000 kr. til Bøgebjerg 
IF.
Læs mere på infoskærmene i 
hallen, på skolen, i børnehaven og 
i Brugsen.

Årets ringridning bliver i år også for 
børn på cykel max. 15 år samt på 
havetraktor. 
I begge kategorier vil der være 
præmier for bedst udklædning/
pyntning af cykel eller havetraktor. 

Vi har ligeledes droppet høvdingbold 
turneringen i år. 
I stedet skal der spilles ”king size” 
bordfodbold på græsset. 

Der skal være 5 mand på banen, 
så hvert hold må max. bestå af 7 
personer. 
Der er plads til 6 hold i turneringen, 
og det er først til mølle med 
tilmeldingerne. 
Tilmeld dit hold til 
Camilla Christensen tlf. 5121 8505

Læs mere i næste Bøgeblad.

FØLG MED FOR MERE INFO PÅ 
FACEBOOK. 

FIND GRUPPEN
”BØGEBJERGFESTEN”

HVOR VI LØBENDE VIL LØFTE 
SLØRET FOR FLERE AF DE NYE 
TILTAG.

Hilsen Arbejdsgruppen
bestående af:

Sacha Leth Christensen
Camilla Christensen

Charlotte Soele Madsen
Claus Juul Jørgensen

Pia Karina
Mette Gerber

Varmepumper · Ventilationsanlæg · Klima- & køleanlæg

Bjarne Christiansen
Eskemosegyden 63
5600 Faaborg 
Biltlf. 40 25 64 69
www.fvpc.dk
post@fvpc.dk
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På arkivernes fællesmøde i efteråret blev det 
nævnt, at det er vigtigt at bevare de postkort 
og telegrammer, vi endnu kan få fat på. De er 
på vej til helt at forsvinde. Lidt senere på året 
fik vores forening nogle ting, hvor iblandt der 
var en æske fyldt med telegrammer. De var fra 
givers bedsteforældres bryllup i 1916 og deres 
senere sølvbryllup. Dengang blev der gjort 
meget ud af telegrammerne, hvilket kan ses på 
det billede, vi har valgt at vise denne gang. I 
telegrammerne kan vi også læse, hvem der var 
sognets beboere på det tidspunkt, idet de fleste 
jo sendte et telegram til en fest i sognet. Gaven 
indeholdt også et fotoalbum med postkort, som 
bedstemoderen havde modtaget som ung pige.

Det er nogle af de ting, vi har modtaget i 2015. 
Vi laver en indkomstjournal, når vi modtager 
noget. Vi nåede til nr. 21.  Vi håber, folk vil 
tænke på os, når de har noget, enten som gave 
eller til affotografering.

Der er meget stille på skolen, og i vinter har 
det været lidt koldt i arkivet, fordi der kun er 
grundvarme på. Der har været dage, hvor der 
har været mindre end 10 grader, helt ned til 1 
grad.

Vi havde håbet på at kunne blive på skolen og 
få mere plads i stueetagen, men som tiden gik, 
uden at der skete noget, svandt håbet. Sidst 
på året fik vi at vide, at kommunen har andre 
planer med skolen, og at vi skal flytte. 

De har anvist os plads i Abildhuset. Der er to 
gode rum, hvor ungdomsklubben tidligere var.

Nu glæder vi os til at komme ind i de nye lokaler 
og håber på et godt samarbejde med de øvrige 
brugere af huset. 

Når vi ikke kunne få den bedste løsning, er vi glade 
for den næstbedste. Vi vil fortsat holde møder 
for medlemmerne i Aastrup Forsamlingshus. Her 
vil næste møde være torsdag den 25. februar kl. 
19.30, hvor vi holder vores generalforsamling.

Vi håber at få flere medlemmer, og vi vil se frem 
til, at I er mange, som vil støtte op omkring 
foreningen. 

Læs om os på vores hjemmeside: 
aastruparkiv.dk 

Skriv til os på vores mail: 
aastruparkiv@gmail.com 

Se vores billeder på arkiv.dk og hjælp os med 
oplysninger. Måske ved I mere, end vi ved.

Forslag til STAVN artikler modtages med tak. 
Skriv selv, eller vi kan være behjælpelige med 
at finde en forfatter. Vi har stadig STAVN til salg.

Vi modtager gerne idéer til ture og arrangementer 
og håber, vi kan være sammen om nogle gode 
oplevelser.

Aastrup Folkemindesamling



KIRKEBLAD

Der ligger de. 
På rødt fløjl
De nye toner.
Forsvarligt emballeret i bølgepap.
Så de kan være klar..
Når dette kirkeblad udkommer midt 
i februar, er orglet i Vester Aaby kirke 
tavst. 
Som naturen uden for vore vinduer er 
tavs i disse vinteruger.
Men vi ved…

At om få uger vil naturen tage fat endnu 
en gang
Lærken vil slå sine triller, og de første 
grønne blade vil gennembryde den 
sorte jord.
Således vil også de første toner lyde fra 
Vester Aaby kirkes ombyggede orgel
Når det bliver forår.
Og alt vil forene sig..
I påskens budskab: 
”Jesus Kristus er opstanden!”

Piben får en anden lyd

FORÅR 2016

- Læs mere inde i bladet

Forårsmøde

Orgelombygning

VESTER AABY KIRKE

AASTRUP KIRKE



Konfirmationer

Nyt orgel i Vester Aaby Kirke

I Vester Aaby Kirke konfirmeres 3. april kl. 10.00:
Alle pr. 5600  Faaborg

Simone Biilmann, Skadegårdsparken 11
Liva Brandt, Strandvejen 112
Louise Juul Hemmet Christensen, Strandvejen 120
Oliver Thorsing Christensen, Pejrupvej 52
Anders Normann Christoffersen, Faurshøjvej 12
Maja Egholm Grøndal, Dyssevej 29
Marie Hovalt Jensen, Præstegårdsvej 11
Nicolai Thomas Konradsen, Lysbjergvænget 65
Regitze Inger Hjerrild Low, Dyssevej 32
Madichen Fine Mathiesen, Svendborgvej 23
Thor Kortegaard Pedersen, Løkkemarksvej 16
Laura Charlotte Rasmussen, Jens Nielsensvej 3
Nikolaj Simonsen, Munkeparken 5
Jannick Bøje Skov, Frederiksbergvej 40
Jonas Banke Svendsen, Pejrupvej 39
Simon Banke Svendsen, Pejrupvej 39

I Aastrup Kirke konfirmeres 10. april kl. 10.00:
Nicolai Lykke Kjellmann, Bøgebjergvej 22, 5600 Faaborg

Hvem er vi?
Vi er en flok sangglade 
folk, der mødes hver 
onsdag fra kl. 19 – ca. 
20.45 i Vester Aaby kirke 
og synger alt fra gospel til 
klassiske satser. Danske 
sange, irske bønner. Popballader og tyske Lieder. 
Og nu har vi altså fået vokseværk!
Niveauet er forskelligt. Men alle, der har blot en smule 
sangerfaring, kan være med. Vi går frem med museskridt, og 
nogle gange går vi endda lidt tilbage. Hovedsagen er, at man 
kan lide at synge. 
Så uanset, om du er bas eller alt, tyk eller tynd, hvid eller sort, 
er du velkommen.
Nu skal det jo ikke handle om sang det hele. Vi holder 
naturligvis også en kaffepause. Og her går snakken! Om 
pelsning af får og garvning af skind. Om jordomrejser og nye 
mål i livet. Om hvor gode Jyttes småkager er, og ’nu er det 
altså også snart vores tur til at tage kager med!’  Og om hvor 
Connie har købt den der overfede nederdel?
Så måske er VAAS et meget godt navn?!
Koret sigter mod at medvirke to-tre gange om året ved 
forskellige Gudstjenester. Desuden er vi engageret til at 
optræde på Ældrecenter Lysbjerg til efteråret. 
Har du lyst til at vide mere, er du velkommen til at kontakte 
Margrethe Schmidt, som er kirkernes organist og korleder: 
30172928.

Tågen lå tungt over landskabet, da kirkebladets redaktør 
besøgte Vester Aaby kirke for at få en situationsrapport fra 
orgelbygger Sven Hjorth Andersen. Mandag den 11. januar 
begyndte nedtagningen af orglet i Vester Aaby kirke, og det er 
derfor et lidt uoverskueligt syn, der møder den, der vover sig 
op ad trappen til orgelpulpituret.

Men Sven Hjorth og hans medhjælper Malene har styr på 
tingene og nummer på de mange piber, der lå i en kasse parat 
til montering.
Pladsen på pulpituret er ganske trang, og der har derfor været 
brug for kreativ tænkning. En af de nye stemmer – den hedder 
en Pricipal 8’ i fagsproget - kræver så lange piber, at de må 

En af de nye piber 
til Vester Aaby kirkes 
orgel vises her 
frem af orgelbygger 
Svend Hjorths 
trofaste medhjælper 
Malene, der blandt 
andet er uddannet 
møbelsnedker.

”sno sig” for at kunne være der. Det bliver ikke noget, man 
kan se nede fra kirken, og det får ingen betydning for klangen, 
fortæller Sven Hjorth inden han fortsætter med sit arbejde.
Det ombyggede orgel forventes at være færdigt midt på 
foråret, uden at vi på nuværende tidspunkt dog vil sætte en 
dato på. Indvielsen vil naturligvis blive markeret på festlig vis, 
og det kan man holde sig orienteret om i dagspressen og på 
kirkens hjemmeside.
Vi har ventet på det nye orgel i mange år, og vi glæder os 
meget til at se og høre det færdige resultat.
I mellemtiden ledsages gudstjenesterne af vores nyanskaffede 
klaver. Vi synes det fungerer fint, men bedøm selv!

VAAS, One-two-three-Får, 
Vester Aaby og Aastrup Sangkor 

– kært barn, mange navne! 

Datoer i foråret
Såvel 2. pinsedag den 16. maj som Grundlovsdag den 5. 
juni har vi planer om at lave et særligt program for dagen. 
Det kan man læse mere om i næste kirkeblad.



Fra 1. januar kunne sognepræst Torkil Jensen føje en 
ny titel på sit arbejde. 

Nemlig ”tovholder” på Reformationsjubilæet.

I 2017 skal 500-året for Martin Luthers reformation 
fejres over hele verden og naturligvis også i Danmark. 
Derfor er der i hvert af landets i alt 10 stifter sat folk til 
at koordinere de mange aktiviteter, der er planlagt og 
som vil blive planlagt.
Her på Fyn er det sognepræsterne Rikke Gotfredsen 

fra Jordløse-Haastrup og Torkil Jensen fra Vester Aaby-
Aastrup.
Det er tanken, at de to skal have kontortid hver fredag 
på Fyens stiftskontor i Odense, men sognepræst Torkil 
Jensen slår fast, at det så vidt muligt ikke får indflydelse 
på præstearbejdet i sognene. Der er tænkt på den 
fleksibilitet, der er nødvendig i den sammenhæng, 
siger han,og tilføjer, at han glæder sig meget til at 
være med til denne spændende markering, der også 
vil give aktivitet i Vester Aaby og Aastrup til næste år.

Forårsmøde i Grundtvigsk Forum 12. april kl. 19.30
Johannes Nørgaard Frandsen om Jeppe Aakjær i Aastrup Forsamlingshus

En af årets jubilarer er digteren og 
forfatteren Jeppe Aakjær. Han blev født 
for 150 år siden i 1866 og levede til 1930. 
Jeppe Aakjær er først og fremmest kendt 

som forfatter til en perlerække af de sange, vi holder af at 
synge om årstidernes gang, om høsten i tidligere tider og sidst, 
men ikke mindst, om Jens Vejmand.
Men han er meget mere end det.
Jeppe Aakjær er nemlig en af de betydeligste danske lyrikere 
i det 20. århundrede, ligesom han havde meget stor kulturel 
betydning i sin samtid. Han skabte med digtsamlinger som 
”Rugens Sange” billeder af liv, landskaber og værdighed, som 
har været med til at præge danskernes syn på sig selv og på 
deres omgivelser. Hans digtning og socialkulturelle indsats 
har desuden været med til at forme det velfærdssamfund, som 
efter hans død foldede sig ud.
I foredraget vil Johannes Nørgaard Frandsen, der er professor 
ved Syddansk Universitet i Odense med eksempler vise, 

Prædiken over vandringen til Emmaus – 2. påskedag 2015 
Lukasevangeliet kapitel 24  vers 13 til 35

Alt synes tabt.
De to, der vandrer, har mistet et elsket menneske, Jesus, og de 
har dermed mistet alt det, de har levet for i de sidste mange 
måneder og år. Alt det, de forlod deres hverdag for at følge. 
Alt det, der syntes så virkeligt og menneskeligt. Så længe Han 
var sammen med dem.
Selv vejen for deres fødder, hvor de 
en gang ikke var i tvivl om, hvor 
de skulle hen. Alt det var det, der 
endte bag en stor sten for tre dage 
siden.
Men til alt dette kommer. 
Hører vi i dag.
Det er ordene på vej til Emmaus. 
Til al denne afslutning kommer, at 
nogle kvinder har forfærdet dem.
Ved at sige, at Han lever.
At det er blevet påske.
Men før man har erkendt tabet, kan 
man ikke vende tilbage til livet.
Derfor ved de nu ikke anden udvej end at vende tilbage.
Til Emmaus.
Hjem. Ud. Væk.
Deres hjerner holdtes til af fraværets kaos.
Men også deres øjne holdtes til.

For kaos kan ikke tro. Fravær kan ikke håbe.
Og dagens glædelige budskab er et budskab om håb og tro.
Men det tager tid. Og derfor måtte de følges på vej. Derfor 
måtte de være hjemme før de kunne tage imod.
På vejen mod ”hjemme”, fik de lov til at høre alle ordene en 
gang til.

Nok fra en tilsyneladende fremmed 
på den støvede nederlagsvej. Men 
fra en tilsyneladende fremmed, der 
slog følge med dem. Så de ikke 
behøvede at være alene i fraværet.
Mens de endnu en gang hørte.
Alt det de endnu ikke kunne ikke 
fatte.
Det kunne de først bagefter.
Da først kom ordene til dem:
Brændte ikke vore hjerter i os?
Har vi virkelige oplevet det 
opstandne liv?
Mit i kaos.

Sådan kan mennesker spørge. Sådan må mennesker spørge.
Men først bagefter. Vi skal først være kommet hjem.
Og derfor skal vi være kommet en dag videre. Være nået til 
hjemrejsedagen. 
Sådan som vi er i vore kirker på den 2. påskedag.

500 års reformationsjubilæum i 2017

hvorfor Jeppe Aakjær var er så stor en 
digter, ligesom han vil vise, at Jeppe 
Aakjær bestemt ikke var en lokal 
hjemstavnspoet, men en digter som 
byggede på internationale inspirationer. 

Jeppe Aakjær er stadig særdeles moderne! 
Man skal blot lytte rigtigt.

”Læserbrev”
En stor tak til organist, kirkesanger, sognepræst og det 
nystartede kirkekor, som havde debut ved gudstjenesten i 
Vester Aaby kirke den 20. december.
Det blev en berigende oplevelse med læsninger bundet 
sammen af skønne solo- og korstemmer - vekslende med 
kirkegængerne. Gunild Jørgensen, Nab



   Vester Aaby Aastrup

Søndag den  7. februar Fastelavn 10.15   9.00
Søndag den  14. februar 1. s. i fasten   9.00 10.15
Søndag den  21. februar 2. s. i fasten 10.15   9.00
Søndag den  28. februar 3. s. i fasten   9.00 10.15
Søndag den    6. marts Midfaste 10.15   9.00
Søndag den  13. marts     Mariæ Bebudelse 14.00  10.15
Søndag den  20. marts   Palmesøndag 16.00 10.15
Torsdag den  24. marts   Skærtorsdag 19.00 16.00
Fredag den  25. marts     Langfredag 10.30 lit.   9.00 lit.
Søndag den  27. marts    Påskedag   9.00 10.15
Mandag den  28. marts   2. påskedag 10.15   9.00
Søndag den     3. april     1. s. i påsken 10.00 konfirmation Ingen
Søndag den  10. april      2. s. i påsken Ingen 10.00 konfirmation
Søndag den  17. april    3. s. i påsken 10.15   9.00
Fredag den   22. april     Bededag   9.00 10.15
Søndag den  24. april 4. s. i påsken 14.00 Ole Buhl Nielsen Ingen
Søndag den    1. maj 5. s. i påsken   9.00 10.15
Onsdag den    4. maj Befrielsesaften Ingen 19.00
Torsdag den   5. maj Kristi Himmelfartsdag 10.15 Ingen
Søndag den    8. maj 6. s. i påsken 10.15   9.00
Søndag den  15. maj Pinsedag   9.00 10.15
Mandag den  16. maj 2. pinsedag 14.00 Friluftsgudstjeneste
Søndag den   22. maj Trinitatis 10.15   9.00
Søndag den   29. maj 1. s. e. trinitatis   9.00 10.15
Søndag den  5. juni Grundlovsdag 17.00 Ingen
Søndag den  12. juni 3. s. e. trinitatis 10.15   9.00
Søndag den  19. juni 4. s. e. trinitatis   9.00 10.15

Kirkebilen kører ved alle gudstjenester. 
Ordningen gælder Aastrup og Vester Aaby sognes 
ældre og gangbesværede.
Kirkebilen bestilles hos Faaborg Taxa tlf. 62 61 88 00

Ferier og fridage:
Sognepræst Torkil Jensen har ferie 23.-28. maj og 
friweekender 27.-28. februar og 23.-24. april.

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

Kirketider forår 2016

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”.
17. februar (altergang)   –   23. marts (altergang - påske)
28. april   –   11. maj (altergang - pinse)   –   22. juni

For udefra kommende deltagere koster kaffebordet kr. 30,00

Graver Vester Aaby kirke:
Lene Caspersen
Præstegårdsvej 9, Vester Aaby
5600  Faaborg. Tlf. 51 16 92 66
Mail: grvaaby@gmail.com

Menighedsrådsformand: Niels Erik Thing, Svendborgvej 383, 5600 Faaborg, Tlf. 24 45 40 16 
Kirkeværger: Vester Aaby: Bent Møller, Faurshøjvej 5, 5600 Faaborg, Tlf. 62 61 53 30
 Aastrup: Jens Haastrup, Svendborgvej 284, 5600 Faaborg, Tlf. 62 61 58 45
Kasserer: Rasmus K. Rasmussen, Svendborgvej 301, 5600 Faaborg, Tlf. 62 61 64 48

Graver Aastrup Kirke:
Lone Pedersen
Svendborgvej 326, Aastrup, 5600  Faaborg
Tlf. 20 20 17 33
Mail: graastrup@gmail.com

Fælles adresser for begge sogne:
Hjemmeside: www.vesteraabyogaastrupkirker.dk
Sognepræst: Torkil Jensen, Præstegårdsvej 11, 5600  Faaborg. Tlf. 62 61 64 20. Mail: toje@km.dk
Træffes bedst: Tirsdag til fredag formiddag. Lørdag efter aftale. Mandag fridag.
Kirkesanger: Ulla Hvidtfeldt, tlf. 62 61 63 25. Mail: ksvaaby@gmail.com
Organist: Margrethe Schmidt, tlf. 30 17 29 28. Mail: margretheschmidt@gmail.com
Kirkepersonalet har fridag mandag
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I efteråret arbejdede vi med fælles lærerplaner i 
legestuen. Alle børnene malede med vandfarver, 
og projektet strakte sig over 2 legestuedage, 
hvor vi havde flyttet det udenfor.
Nogle malede ved borget og nogle malede på 
jorden, og der kom nogle meget flotte malerier/
plakater ud af det, som vi hængte op, og som 
børnene stolt viste frem, da de blev hentet af 
forældrene.

Så kom julemåneden pludselig. 
Vi har syslet med jule/nisse ting og været 
hemmelighedsfulde. 
Vi holdt en hyggelig juletræsfest, hvor forældre 
og bedsteforældre var inviteret, og vi fik nogle 
hyggelige timer sammen. 
Dagli’ Brugsen havde sponsoreret godteposer 
og æbleskiver. Vi siger mange tak. 
Og tak til Stig, som hjalp os med det praktiske 
i hallen. 
Vi har været i kirke, og hørt præsten fortælle 
historie og sunget salmer. Det var børnene 
meget optaget af, og syntes det var spændende 
at komme ind i kirken, vi går jo tit forbi og 
snakker om den.

Derefter gik vi hjem i heldagslegestue i vores 
lokale i børnehaven, hvor vi hyggede med 
julefrokost, før de trætte børn fik en velfortjent 
middagslur. 
Lige et par dages arbejde mere, så kunne vi alle 
holde en dejlig lang velfortjent juleferie.

På billedet herover ses nogle af børnene fra en af de 
dage, hvor vi malenede med vandfarver.

Et par enkelte snemænd hist og her er det da 
blevet til, men kælkene!!!!! 
De er stadig på græs :(

Fastelavn nærmer sig, det holder vi i 
heldagslegestue d.12/2 hvor vi gerne skulle slå 
en tønde ned, så vi håber på nogle supermænd 
og stærke prinsesser den dag :)

Vinterferie er i uge 7 og nogle holder fri og andre 
holder på andre tidspunkter.

Vi ønsker et dejligt forår og håber, der når at 
komme sne inden da.

Hilsen de 4 dagplejer
Helle, Jette, Pernille & Lene

Dagplejen
 siden sidst
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Så er vi i gang igen efter en efter en travl 
december måned og en god, lang og tiltrængt 
juleferie.

Julemåneden i børnehaver og skole er hyggelig, 
men også vildt travl med alle de tilbagevendende 
arrangementer. 
En af de helt store og gode oplevelser er vores 
LUCIA optog, som denne gang bestod af 43 
piger fra skolen og de ældste piger fra de 2 
børnehaver. 
Vi havde endnu engang en flok kompetente 
pensionister i køkkenet. De forvandlede blandt 
andet 55 kg svinekam og 50 kg kartofler til 
et særdeles velsmagende julemåltid til 253 
personer.
Gaverne til julebanko leveret af byens 
erhvervsdrivende var som sædvanlig både fine 
og mange, så alt var, som det skulle være. 
Tusind tak for al den opbakning, vi møder 
til vores arrangementer, - og særligt til de 10 
pensionister, der lavede mad.

Først i januar holdt Dagli’ Brugsen et arrangement 
på Bøgebjergskolen. 
Her fik de 120 deltagende gratis mad. 
Der blev afholdt amerikansk lotteri med en masse 
gevinster, som Brugsen ligeledes medbragte. 
Overskuddet fra aftenen var 5.750 kr., som 
bliver sat ind på vores lejrskolekonto. 
Dem takker vi for!
I december fik vi også resultatet af den store 
strukturændring, som blev foretaget i Faaborg 
Midtfyn Kommune. 
Antallet af topledere blev reduceret, og 
forskellige områder blev slået sammen. 
Så fremover tilhører både skole og børnehaver 
”Opvækst og læring”, og chefen for det hele 
hedder Jørgen Kyed.

UDSIGT TIL 100 elever på skolen!
Her sidst i januar var der indskrivning til 
børnehaveklassen. 
Vi har i år skrevet 17 børn ind, - 10 piger og 7 
drenge. De 7 børn kommer fra Korinth. 
Det er det største hold, vi længe har indskrevet, 
så det er rigtig dejligt. 
Både fordi at børnetallet på skolen dermed 
kommer op på de 100 elever, vi længe har 
drømt om. 
Da det blev bestemt at Bøgebjergskolen ikke 
skulle lukke, var betingelsen, at vi skulle have 
80 til 90 elever, så det må vi da sige at have 
opnået. 
Nu håber vi bare, at det lykkes at bevare 
børnehaven i Korinth, som udgør en væsentlig 
del af fødekæden, men det er der heldigvis 
nogen, der arbejder på, bl.a. lokalrådet i Korinth. 

På billederne på denne side, ser vi Sarah der gynger 
på børnehavens legeplads. På hovedet har Sarah et 
GoPro camera, så vi også kan se hvad Sarah ser, når 
hun gynger.

Bøgebjergskolen, Bøgebjerg & 
Brahetrolleborg Børnehaver
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Herover ses nogle fra børnehaven, der er kommet ud 
og lege i sneen på en dejlig solskinsdag.

Det er ikke bare hensynet til skolens overlevelse, 
at de 100 elever er et vigtigt mål, - det medfører 
også en øget resursetildeling. 
Vi har plads til flere, hvis I skulle kende nogen, 
der trænger til at gå på en mindre hyggelig skole 
i stedet for de store skoler, man er i færd med at 
etablere rundt omkring.

Fra Bøgebjerg og Brahetrolleborg Børnehus
De 2 børnehaver er kommet ind i en god gænge 
med samarbejdet omkring forskellige aktiviteter 
- godt hjulpet af den lille blå bus, der har mange 
ture gennem skoven med Mette ved rattet. 
I forlængelse af vores DGI - kursus har vi 
også samarbejdet om idrætsaktiviteter i 
gymnastiksalen.
Og efter vinterferien starter arbejdet med at 
give børnene kommunens bedste overgang fra 
børnehave til skole og SFO. 
Så de kommende børnehaveklassebørn kommer 
på hyppige besøg i børnehaveklassen og vil også 
opleve, at de mere skolerelaterede aktiviteter 
opprioriteres. 

Digital læring i dagtilbud
4. september 2015 startede Faaborg-Midtfyn 
kommune et 3-årig digitalt læringsprojekt i 
dagtilbud. 
Målet med projektet er, at:
Alle børn får adgang til tidssvarende digitale 
redskaber
Alle børn deltager i veltilrettelagte didaktiske 
læringsaktiviteter, hvor digitale redskaber 

anvendes i arbejdet med de 6 lovbestemte 
lærerplanstemaer
Alle børn lærer at forholde sig nuanceret til de 
digitale medieindtryk, de møder i deres hverdag
At børn ikke blot oplever verden gennem 
teknologien, men lærer at anvende teknologien 
til at forstå, bearbejde, beskrive og handle i den 
verden, de lever i
Alle børnehaver har tilknyttet en digital 
nøglemedarbejder, som er afsted på kurser i at 
anvende udstyret og lære resten af personalet, 
hvordan man anvender grejet. 

Her er nogle børnehavebørn i gang med en god 
samarbejdsleg i gymnastiksalen.
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Fortsat fra Skole og børnehaver.

Fra bestyrelsen:
I bestyrelsen arbejdes der med overordnede 
værdier og principper vedr. den daglige drift i 
skole og børnehaver. 
Sidst i februar drager personale og bestyrelse på 
pædagogisk weekend for at komme videre med, 
hvordan værdier og principper skal udmøntes. 
I april bliver der indkaldt til årsmøde, hvor 
arbejdet skal fremlægges, og hvor der er valg 
til bestyrelsen.

Der har også været en tiltrængt oprydning i 
sløjdlokalet - ved hjælp af nogle velvillige og 
aktive forældre. 
5. klasse har lavet fine broer og 1. klasse har 
lavet skrammelkunst. 
Og så blev der heldigvis mulighed for at komme 
ud i sneen og lave nogle fine snemænd. 
I børnehaven forbereder vi fastelavn.

Alt dette kan I se flere billeder af på vores 2 
Facebook-sider
Bøgebjergskolen og Brahetrolleborg Børnehave. 
En Facebook-side fra Bøgebjerg Børnehave er 
lige på trapperne.

Mange glade hilsner fra alle
på Bøgebjergskolen og 

i Bøgebjerg og Brahetrolleborg Børnehaver

Skoleleder Jørn Christensen, 72533975
Afdelingsleder Gunild Hansen, 72534470

På billedet herover, nogle af børnehavebørnene igang 
med at lave den sejeste snemand.

På billederne herunder ses nogle af børnehavens 
børn, dr har travlt med at male fastelavnstønder.
Hvad mon de skal være til fastelavn?
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Den kommende periode byder Pejrup Forsam-
lingshus på flere arrangementer, hvoraf flere af 
dem er åbne 
for alle interesserede i og udenfor Pejrup! 
Vi glæder os til at se jer!

Rokkegruppe i Pejrup! 
Den første tirsdag i hver måned kl. 18.30-21.30 
mødes en lille gruppe damer i Pejrup Forsam-
lingshus. 
Der spindes al slags uld og aftenerne er for både 
begyndere og øvede. 
Man medbringer sin egen rok og kaffe/te og vi 
skiftes til at have kage med. 
Alle der gerne vil spinde, er velkomne! 
Vi giver 30,- kr pr person pr. gang. 
Pt. er vi 6-7 personer og der er plads til flere. 
Alle er velkomne!

Generalforsamling
Det er tid til den årlige generalforsamling! 
Tirsdag den 23. februar 2016 afholder Pejrup 
Forsamlingshus generalforsamling kl. 18.00. 
Tilmelding til spisning til Mette Rasmussen på 
tlf. 27573549 senest den 19. februar.

Affaldsindsamling i Pejrup
Skal vi hjælpes ad med at rydde op i Pejrup? 
Så mødes vi søndag d. 17. april kl. 10.00 ved 
Bo og Mettes postkasse Sølvbjergvej 6, Pejrup. 
Så samler vi løs på veje og i grøfter og spiser 
frokost sammen kl. 12.30. 
Alle er velkomne!

Håndarbejds-/patchwork-café
Søndag den 28. februar er der håndarbejds-/
patchwork-café i Pejrup Forsamlingshus.
Arrangementet er åbent, så har du interesse for 
håndarbejde/patchwork og har lyst til at bruge 
nogle timer i håndarbejdets tegn, så du velkom-
men! 
Det foregår i tidsrummet 9.30-16.00 og koster 
200,- kr., som dækker morgenmad, frokost og 
kaffe/kage. 
Mere infomation og tilmelding til Annette på tlf. 
2139 5053. 
Alle er velkomne!

Musik - Henrik Nybo og Mir Weber
Så er der igen musikarrangement i Pejrup for-
samlingshus! 
Det er lørdag d. 12. marts 2016. 
Denne gang er det Henrik Nybo og Mir Weber, 
som spiller op med jazzi blues, ragtime og me-
lodiøs folkmusik. 
Alle er velkomne!

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

På bestyrelsens vegne
Mette Berg Hansen

Pejrup Forsamlingshus

Musikarrangement i Pejrup Forsamlingshus lørdag den 12. marts 2016

Gruppen Faze’n’Mir alias Henrik Nybo, guitar og sang og Mir Weber, keyboard og sang spiller op 
med jazzi blues, ragtime og melodiøs folkmusik.

Arrangementet starter kl. 19.00, hvor der serveres en platte. Musikken går i gang kl. 19.30. 
Pris: musik 50,- kr. og platte 50,- kr. Drikkevarer kan købes i baren. 

Tilmelding senest den 7. marts 2016 til Allan 60829818 eller Susanne 30338945. 
Kom og få en god musikoplevelse i hyggelige rammer!
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Vi havde igen en fantastisk J-dag. 
Den røde løber var lagt ud og lysene brændte. 
Kl. 20.59 slog vi dørene op og ind kom vores 
trofaste kunder for at fejre J-dag. 
Der var mange gode tilbud og højt humør. 
Mange tak til alle jer der altid bakker os op.

Som noget nyt i år, havde vi et juletræ ved 
parkeringspladsen, sponsoreret af Finn 
Pedersen. 
Det siger vi mange tak for. 
Håber det kan blive en ny tradition.

Og traditionen tro stod vi klar med gløgg og 
æbleskiver den anden søndag i advent. 
Stemningen var ekstra hyggelig, måske fordi 
butikken bugnede af julevarer der var sat 
omhyggeligt og smukt op. 

100% velgørenhed: Overskuddet går ubeskåret  
til Bøgebjergskolens  lejrtur.
Det var Jespers gode idé, som vi i butiksbestyrelsen, 
sammen med skolebestyrelsen selvfølgelig ville 
bakke op. 
Dagli´Brugsen gav mad, drikkelse og en masse 
gevinster til amerikansk lotteri. 
Der var 120 billetter og alle billetter blev hentet.  
Det var en fantastisk aften. 
Maden var spaghetti og kødsovs… og der var 
nok af den. 
Tak til Lars Bo Biilmann og Bente Kreutz der 
knoklede i køkkenet. 

På billedet ses butiksbestyrelsens formand Charlotte 
sammen med en af de kunder der var kommet i 
Brugsen til gløgg og æbleskiver.

Alle lodder til amerikansk lotteri blev solgt på 
meget kort tid, der var desværre også mange 
der slet ikke nåede at købe nogle lodder. Det 
beklager vi.
Det blev til et overskud på godt kr. 5700,- 
Det kan vi godt være stolte af.

Så lidt om fremtiden: Vi vil være at finde på 
Bøgebjergmessen den 6. marts 2016.

Vi holder årsmøde i Bøgebjerghallens cafeteria 
tirsdag den 15. marts 2016 kl. 18.00. 
Jeg håber vi ses

Rigtig godt nytår

På butiksbestyrelsens vegne
Charlotte Schaumann Pedersen

FÅ DE GODE TILBUD PÅ SMS!

Nu kan du også få dagens tilbud fra 
Dagli’Brugsen Vester Aaby på sms.
Tilmeld dig ved at sende en sms med teksten 
”sms1234” til 61657182 eller kom ned til 
kassen i Brugsen og meld dig ind.

Dagli’ Brugsen informerer
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Uddeleren udtaler:
Vi har været igennem en meget travl periode 
(nov-dec-jan) med rigtige mange tiltag, som 
butiksbestyrelsen beretter om i dette blad. 
Selvfølgelig en stor TAK for hjælpen i den travle 
periode, vi har haft.

Facebook
Udover de mange tiltag er ”DB Vester Åby” også 
blevet meget kendt på videoerne på Facebook, 
som der er enorm interesse for. Det har gjort, 
at vi har over 2000 følgere på Facebook nu, i 
forhold til de ca. 280 på sms. Facebook- siden 
har jo kun kørt i 4 måneder. Alle nye tiltag med 
mere kommer på Facebook, så følg os nu.

Vækst
Desuden har vi kørt vildt på med konkurrencer, 
gratis varer, Vester Åby BASKER, Nytårs krig 
mm., som har gjort, at vi har slået REKORD 
i vækst på en måned med 29%... Jeg kan 
desværre ikke se længere end 5 år tilbage, og 
der er ingen måneder som kommer i nærheden 
af dette! 
TAK TIL ALLE SOM STØTTER OP.

Istandsættelse/ombygning
Som I nok har set, bliver der istandsat nogle 
ting ved udearealerne i øjeblikket. Senere får 
vi malet skuret i sammen farve som bygningen. 
Vi udvider også frugt- og grøntafdelingen 
med en ny og større køler til frugt og grønt. 
Ombygningen håber vi starter i februar måned.

Billedet herunder er fra den fantastiske J-dag, hvor 
mange havde fundet vej via Dagli’Brugsen.

På billedet herover ses Bente Kreutz i gang med 
de store gryder i skolekøkkenet i forbindelse med 
velgørenhedsarrangementet først i januar.

Pakker - GLS og BRING
Vi er OVERVÆLDET over, hvor mange som har 
taget GLS pakker til sig! Men vi stopper ikke 
her med SERVICEN: Vi har i december måned, 
indgået en aftale med BRING pakker og vi er 
klar til det nu :-)

UDBRINGNING AF VARER
Vi har fået 10 frivillige til at pakke og levere 
varerne ud til vores kunder. 
Hvordan får man varer leveret ud?
 
Svar: 
1a. Man skal ind i Brugen og hente en ansøgning, 
som man udfylder og afleverer igen. Dette tiltag 
er for private og erhverv.
OBS! Det kan tage lang tid at blive godkendt fra 
Coop. Spørg Søren, Janni el. Jesper!
 
1b. Hvis man køber varerne og pakker varerne 
som kunde, kan man også få det leveret. 

2. Modtagelse af ordrer er senest mandag kl.18. 
Levering af varerne er HVER tirsdag formiddag 
og til levering i lokalområdet.

3. Prisen er KUN 30.- i varetursgebyr.

Vi ses i Brugsen – Støt lokalt 

Uddeler – Jesper J. Hansen

Dagli’Brugsen
Vester Aaby

Svendborgvej 419 · Tlf. 62 61 56 20

Dagli’Brugsen
Vester Aaby

Svendborgvej 419 · Tlf. 62 61 56 20



28

Hvis du går og overvejer at anskaffe dig en 
traktor af ældre dato, eller du måske allerede 
har en, så er Bøjden Fergusonklub lige sagen. 

Klubben arrangerer både pløjning, ringridning 
og udstilling for veteran traktor entusiaster og 
andre interesserede. 
Hvis du har lyst til at prøve kræfter med 
ovenstående, er du meget velkommen. 
Vi kan kontaktes via vores hjemmeside:
bojdenfergusonklub.dk

Snart er det forår, og det betyder forårspløjning 
i Bøjden Fergusonklub. 
Tag hele familien med - ung som gammel. 
Oplev en hyggelig dag blandt en masse traktor 
entusiaster. 
Der er altid kaffe på kanden og pølser på grillen. 
Arrangementet foregår på Strandvejen 85, 5600 
Faaborg, midt i april. 
Kig efter skiltene eller følg os på hjemmesiden 
bojdenfergusonklub.dk eller Facebook gruppen 
Bøjden Fergusonklub.

Bøjden Fergusonklub er en klub for alle traktor 
interesserede, det behøver ikke kun at være en 
Ferguson. 
Alle andre mærker og modeller er også meget 
velkomne.

Billedet herover er fra ringridning i Bøjden.

Medlemskab i Bøjden Fergusonklub indebærer 
følgende:

- Hyggeligt samvær med eller uden traktor

- Godt kammeratskab

- Pløjning forår - efterår

- Ringridning på traktor 

- Teknisk backup fra øvrige medlemmer

Formand for klubben 
Ulrik Schultz

Billedet herunder er af foreningens nye formand Ulrik 
Schultz
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Vester Aaby, Aastrup og Pejrup
Hjertestarterforening

afholder 

Ordinær Generalforsamling 

Tirsdag den 12. april 2016 kl. 19.30
i Abildhuset, Præstegårdsvej 12, Vester Aaby

Dagsorden ifølge vedtægter.

Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændring i § 5:
”Dagspressen” ændres til ”Bøgebladet”

Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før 
generalforsamlingen.

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen

Nytårshilsen 

Godt nytår til alle med tak for al jeres støtte 
og opbakning i det forløbne år. Vi håber at 
alle borgere her i lokalområdet fortsat syntes 
at det er vigtigt at forny sit medlemsskab og 
deltage i dette meget vigtige arbejde at redde 
liv i yderområderne, hvor der bliver længere 
til professionel hjælp.

Vi har stadig behov for flere medlemmer
STØT HJERTESTARTERFORENINGEN

det kan redde liv!

Hjertestarterforeningens konto:
reg.nr. 0828 konto 0003330001
Husk at anføre dit navn og din adresse ved 
indbetalingen.



Velkomst- og promoveringshæfte.
Aktionsgruppens oplæg til velkomsthæfte er nu 
endelig færdig. 
Lokalrådet ansøgte Fåborg Midtfyn Kommunes 
markedsføringspulje om max beløb på 8000 kr. 
som blev bevilget.
Der har været mange aktører på redigering og 
færdiggørelse, og sidst har Anette Biilmann fået 
det afsluttet og trykt. 
Hæftet uddeles til nye tilflyttere, og vi har da 
heldigvis været ude med nogle stykker. 
Hæftet skal også bruges til at promovere vores 
skønne område i forbindelse med messer o.l. 

Er du nabo til tilflyttere til lokalområdet, gør 
da din nye nabo opmærksom på, at vi meget 
gerne vil komme forbi og byde velkommen til 
lokalområdet.
Vi må ikke selv komme og ringe på dørklokken, 
og vi får ikke nogen besked fra Kommunen, 
så du må meget gerne henvise din nabo til at 
kontakte Lokalrådet - Se ”Kære tilflytter”.
 
Mødet med Lokal og Planudvalget.
Hele LP-udvalget med undtagelse af Bo Petersen 
var til stede. 
Mødet blev afholdt i Bøgebjerghallen og forløb 
godt og meget afslappet. 
Vi var ca. 30 personer til stede. 

Vi havde flere ting at oplyse politikerne om, og de 
var da noget benovede over aktivitetsniveauet i 
området. 
Rikke Bang Sørensen fortalte om 
multibaneprojektet, Bente Kjær Jensen fortalte 
om hallen og aktiviteter der, der blev fortalt om 
den kommende flaggarage og flagalleens mulige 
udvidelse til Bøgebjerghallen. 
Sct. Hans pladsens status og fremtidsplaner.
Nogle legeredskaber er fjernet og ikke erstattet 
af nye. I den forbindelse talte om en mulig 
flytning af legeredskaber ved Åstrup skole i 
forbindelse med salg. 
Niels Krogh havde et længere indlæg ang. 
forsømte ejendomme, belysning på fuglen, 
frivillighedsgruppen, brug af lokale håndværkere 
m.m. 
Lars Biilmann og Ruth Low, formand for 
skolebestyrelsen, fortalte om aktiviteter med 
borgerinddragelse, fællesspisninger m.m. 
Petanquebanerne i Åstrup trænger vældigt til 
renovering.
Politikerne lyttede og noterede flittigt ned både 
med informationer og ønsker. 
Kommunen kan ikke love lokale håndværkere 
lokalt arbejde i det der oprettes en 
”Håndværkerside” på Kommunens hjemmeside, 
og her kan alle håndværkere i kommunen give 
tilbud på arbejde. 
Vi fremsatte flere ønsker i forbindelse med 
ovenstående og håber på politisk bevågenhed 
i fremtiden. 

Kære tilflytter
Er du ny tilflytter, har vi samlet en 
velkomstpakke med mere information samt 
en gratis velkomst cd, som vi gerne vil 
aflevere til dig/jer. 

Vi håber, du/I er interesseret heri, og vil 
derfor bede dig/jer om at kontakte lokalrådet 
formand Connie Hede på tlf. 2241 5928 eller 
på e-mail: lokal@vesteraabymail.dk, så vi 
kan arrangere en personlig velkomst.

30

Bøgebjerg Lokalråd
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SKAL DET VÆRE FESTLIGT?

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

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

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

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

(Bøgebjerg Lokalråd)

Flag Allé
Et smukt  og dejligt syn 
i vores lokalsamfund!

Flagalléen.
Fremtidige bestillinger af flagalléen skal ske til 
Halldor Sørensen enten på 
mail: hgs@vesteraabymail.dk eller 
tlf. 23803125. 
Kontonummer er uændret.

Lokalrådet vil gerne sende en stor tak til Niels 
Moritzen for det kæmpearbejde det var at få 
flagalléen til at blive en realitet. 
Flagalléen har nu været oppe 86 gange.

Lokalrådet
Alle lokalrådsmøder er åbne for offentligheden 
fra kl. 19 - 19.30. Hvis man har noget på hjerte, 
er man altid velkommen til at komme forbi 
Lokalrådsmødet, som afholdes i Abildhuset, 
Præstegårdsvej 12, Vester Aaby.

Har du lyst til at være en del af Lokalrådet og yde 
en indsats for lokalområdet, kan det oplyses, at 
vi holder møde den sidste onsdag i hver måned, 
dog ikke juli og december.

- ingen opgaver er for små -

mK Byg-fyn
Svendborgvej 299 · 5600 Faaborg

mentorkelani@hotmail.com

mK Byg-fyn
- alt tømrerarbejde udføres
- Din lokale KpK forhandler

4045 7544
Kvalitet skal du få  
 ved at ringe til mK
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Bøgebjerghallens
bestyrelse

Indkalder til
Generalforsamling

Mandag den
 14. marts 2016 

kl. 19.30
 i Bøgebjerghallens mødelokale

 Dagsorden ifølge vedtægter.
   1.   Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning fremlægges til godkendelse.
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
 4. Det udarbejdede budget fremlægges til orientering.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlem(mer) og suppleant i.h.t. § 3.
 7. Valg af revisorer og revisorsuppleant i.h.t. § 4.
 8. Oplysninger om idrætsforeningens og skolens udpegede    
  bestyrelsesmedlemmer.
 9. Eventuelt.

 Indkomne forslag, som ønskes behandlet, skal sendes til formanden på mail 
 senest den 2. marts 2016

 Formand: 
 Michal Bang Sørensen, michal@bangsoerensen.com, mobil 22 60 67 65
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Vi vil gerne sige mange tak til vores sponsorer 
til vores juleafslutning i Øster Skerninge 

forsamlingshus:
Frost VVS v/Rene Frost
Entreprenør Per Hansen
Fodplejer Hanne Drost

Skovgårdens træ, jord & Beton
El-installatør Henning Madsen

Tømrermester Carsten Holm Rasmussen
B. J. Bogføring

Murermester Palle Jensen
Tømrermester Kennet Krogh

Bøgebjerghallen v/Birgitte og Stig
Tømrer/ Bygmester Finn Juel Jørgensen

Daglig Brugsen Vester Aaby
Salon Miro

Zoneterapi & Massage Ulla Poulsen 
Damas

Ideal Line
Vester Aaby Slagterforretning

Konnerup Chokolade
Vester Aaby Maskinstadion

Sydfyns Autocamper
Lysbjerg Turistværelser

Lundely Glas v/Annette Boock
Stofmøllen 

Kik Ind
Vester Aaby Blik v/ Mads Nielsen

Ulbølle Tømreren v/ Rene Rasmussen
Gamskærdgård Maskinstation

Hansen & Hellerup Entreprenør
Christa & Finn Lyster, Faaborg

Korsvejens Blomster
Gartneriet Brødrene Slot
Care Design, Svendborg

C.W.C. Auto
Ø.Skerninge Forsamlingshus v/Marianne 

Jørgensen
Hammer Hansen

Vester Skerninge Bilerne
 

Stolegymnastik.
Til stolegymnastik var der ikke den store 
tilslutning, derfor er det stoppet indtil videre, 
men den kan tages op igen, hvis der er stemning 
for det. 

HUSK 

Ugentlige arrangementer:
Sangaften hver den 1. mandag i måneden 
kl.19.00 i Abildhuset.

Der er gåtur hver onsdag kl. 9.30 fra Abildhuset 

Vi har vores spillegilde hver onsdag kl.19.00 i 
Bøgebjerghallen.
Alle er velkomne, vi glæder os til at se jer.

Øvrige arrangementer:
            
Tirsdag den 16. februar 2016 kl. 14.00 
Arrangement med Hans Rytter og Arne Ploug – 
Den danske bondemand.

Tirsdag den 1. marts 2016 kl. 12.30 
Smørrebrød, derefter er der bankospil. 
Husk at bestille senest den 24. februar 2016 hos 
Ole Simonsen på tlf. 6116 2767

Torsdag den 17. marts 2016 kl. 14.00 
Senior-shoppen, mobil tøjbutik kommer forbi 
Abildhuset

Fredag den 18. marts 2016 kl. 14.00
Generalforsamling i Bøgebjerghallen
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Vester Aaby - Pejrup - Aastrup Pensionistforening

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

Sover du dårligt? Zoneterapi & Massage

   Zoneterapi og massage kan give ro 
og afspænding – og bedre søvn.

    Vær god ved dig selv!

v/ Claus W. Clemmesen · Sterrebyvej 51 · Hundstrup · 5762 Vester Skerninge · cwc@cwc.dk

Alt i det nyeste udstyr
Reparation af alle bilmærker

☎ 6224 4004
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B 285
Foto fra 1920.

Strandvejen 16, Vester Aaby.
Kommunekontor i nogle af rummene indtil 1970.

Fra denne side har der i de to foregående 
Bøgeblade været orienteret om hele arkivets 
udvikling igennem de godt 40 år, som foreningen 
har eksisteret. 
Det sluttede med, at den 20-02-2015 gik 
hjemmesiden www.arkiv.dk i luften med en 
bragende succes, som arkivet her er en del af. 
Den første uge blev hjemmesiden besøgt ca. 
75.000 gange. Det var lige så mange gange 
som søgemulighederne fra SLA havde på et helt 
år. Det gælder de ca. 550 arkiver i hele landet, 
der er tilknyttet SLA. Sammenslutningen af 
Lokalhistoriske Arkiver. 

Her på vort arkiv har der været mange, der f. 
eks. er barnefødt her og nu bosiddende andre 
steder i landet, der har fået hjælp netop på 
grund af denne nye mulighed. 
Foreningens billeder og dokumenter er 
tilgængeligt for alle, når betingelserne er til 
stede. 
Ellers kan arkivet altid besøges for yderligere 
oplysninger.

Formanden for SLA Jørgen Thomsen Stadsarkivar 
i Historiens Hus i Odense har i en stor artikel 
i Fyns Amts Avis søndag den 17-01 udtalt, at 
interessen for lokalarkiverne er mangedoblet 
siden hjemmesiden www.arkiv.dk gik i luften. 
Bare på det første år har der været omkring 1 
million besøgende og et sted tæt på 30 millioner 
sidevisninger.

Som noget nyt her i 2016 vil vi orientere alle 
vore medlemmer personligt, når der sker noget 
i foreningen. Enten pr. brev i postkassen eller på 
den enkeltes mail adresse.
For et medlemskab af 25 kr. pr. person pr. år, 
ønsker vi os flere medlemmer. Spørg jeres 
ægtefælde og spørg jeres nabo, hvis de ikke 
allerede er medlem, om de også vil støtte vores 
lille forening. 
Kontingentet kan betales til undertegnede som 
hidtil. Det kan lægges i postkassen i Munkeparken 
8 med navn og adresse, eller kontingentet kan 
betales til foreningens konto  
Sparekassen Fyn nr. 0828 8030205724 eller 
mobile-pay 2037 9531

På bestyrelsen vegne
Gerda Nielsen, kasserer og arkivleder
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BØGEBJERG IDRÆTSFORENING

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

Bøgebladet:
Deadline Udkommer
20.04.2016 Medio maj 2016
20.07.2016 Medio august 2016
19.10.2016 Medio november 2016
  
Indlæg sendes til Annette Biilmann 

på mail albiilmann@gmail.com

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

Kim Hansen, annoncer, sponsorater
Svelmøparken 35, Vester Aaby
51 35 50 62, sponsor@boegebjerg-if.dk 

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.

Hovedbestyrelsen:
Britt Christoffersen,formand, 
Faurshøjvej 12, Vester Aaby, 
24 20 53 94, blbc@email.dk
Morten H Pedersen, næstformand, 
Odensevej 161 C, Faaborg, 
60 21 87 50, vol-formand@boegebjerg-if.dk
Kurt Laier Andersen, kasserer, 
Odensevej 62, st.th., Faaborg, 
62 61 45 40, kurt.andersen@stofanet.dk
Thomas Johnsen, suppleant, 
Bymarksvej 18, 5600  Faaborg, 25 33 00 15

Udvalgsmedlemmer:
Freddy Kjær Jensen, badminton, 
31 77 01 45, freddy_kjaer.jensen@siemens.com
Camilla Christensen, fodbold, 
51 21 85 05, mille.j.c@hotmail.com  
Jette Steensen, gymnastik, 
61 16 79 65, poststeensen@c.dk
Mikkel Steffensen, håndbold, 
62 61 32 22, mikkelsteffensen21@hotmail.com
Per Lautrup, løb, 
42 29 50 41, plmfn@sydfynsmail.dk
Hanne Borup, senioridræt, 
23 47 11 55, hannealf@gmail.com
Morten H. Pedersen, volley
60 21 87 50, vol-formand@boegebjerg-if.dk

Vi har indgået en sponsoraftale med OK, så du 
kan støtte Bøgebjerg IF, hver gang du tanker. 

Støt med OK Benzinkort
Du støtter vores klub med 6 øre for hver liter, du 
tanker med OK Benzinkortet – uanset hvor du 
tanker i Danmark. 
Første gang du har tanket 500 liter, får klubben 
desuden en ekstra bonus på 250 kr. Det koster dig 
ikke ekstra at støtte – OK betaler hele beløbet. 

Få et OK Benzinkort på www.ok.dk/lokalsporten. 

Har du allerede et OK Benzinkort?
Har du et OK Benzinkort i forvejen, kan du nemt 
få det tilknyttet vores klub. 
Du skal bare ringe til OK på 70 10 20 33 og oplyse 
vores klubnavn og dit kortnummer, så støtter du 
Bøgebjerg IF.

Støt lokalsporten ekstra meget

Støt ekstra med el fra OK
Med el fra OK kan du støtte med ekstra 6 øre pr. 
liter. Og det er nemmere, end du tror. 
Du skal bare vælge imellem el til fastpris eller 
variabelpris på www.ok.dk/lokalsporten/el, så 
klarer OK hele skiftet fra det gamle elselskab til 
OK. 

Støt ekstra med OK Mobil
Du kan støtte med ekstra 6 øre pr. abonnement, 
hver gang du tanker en liter. 
Du kan frit vælge den OK Mobilpakke, der passer 
dig og din familie bedst (dog ikke OK Mobil 
Basis). Du forhøjer din støtte til vores klub på 
www.ok.dk/lokalsporten/mobil. 

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
Janni Jensen på tlf. 23 38 91 25 eller mail:
jannihedvig@hotmail.com. 

Støt BØGEBJERG IF, hver gang du tanker



KALENDERSIDEN
FEBRUAR

16.02.2016 kl. 14.00
Underholdning Pensionistforen.

Præstegårdsvej 12

22.02.2016
Tilmeldingsfrist til
Bøgebjergmessen

23.02.2016 kl. 18.00
Generalforsamling

Pejrup Forsamlingshus

23.02.2016 kl. 19.30
Salmesangsaften

Aastrup Kirke

24.02.2016 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12

25.02.2016 kl. 19.30
Generalforsamling

Aastrup Folkemindesamling
 i Aastrup Forsamlingshus

28.02.2016 kl. 9.30-16.00
Patchwork - se inde i bladet

Pejrup Forsamlingshus

MARTS
Primo - Hold øje med opslag

Løb - sæsonstart
Bøgebjerghallen

01.03.2016 kl. 14.00
Banko -  Pensionistforen.

Præstegårdsvej 12

03.03.2016 kl. 17.30-19.00 
Fællesspisning

Bøgebjerghallen

04.03.2016 kl. 14-17
Folkemindesamlingen Aastrup

Eskemosegyden 46

05.03.2016 kl. 10-12
Folkemindesamlingen V. Aaby

Præstegårdsvej 12

06.03.2016 kl. 10-14
Bøgebjergmessen
Bøgebjerghallen

07.03.2016 kl. 19.30
Spillegilde

Aastrup Forsamlingshus

09.03.2016
Badminton - Klubmesterskab

Bøgebjerghallen

12.03.2016 kl. 19.00
Bluesaften med Henrik Nybo

Pejrup Forsamlingshus

14.03.2016
Badminton - Klubmesterskab

Bøgebjerghallen

14.03.2016 kl. 19.30
Generalforsamling

Aastrup Forsamlingshus

14.03.2016 kl. 19.30
Generalforsamling
Bøgebjerghallen

15.03.2016 kl. 18.00
Generalforsamling Dagli’Brugsen

Bøgebjerghallen

17.03.2016 kl. 14.00
Seniorshoppen -  Pensionistforen.

Præstegårdsvej 12

17.03.2016 kl. 19.00
Generalforsamling Bøgebjerg IF

Bøgebjerghallen

18.03.2016 kl. 14.00
Generalfors. Pensionistforening

Bøgebjerghallen

18.03.2016 kl. 18.30
Fællesspisning

Aastrup Forsamlingshus

20.03.2016 kl. 12.30
Gymnastikopvisning Bøgebjerg IF

Bøgebjerghallen

24.03.2016 kl. 13.00
Bierfest

Bøgebjerghallen

30.03.2016 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12

APRIL
01.04.2016 kl. 14 - 17

Folkemindesamlingen Aastrup
Eskemosegyden 46

02.04.2016 kl. 10-12
Folkemindesamlingen V. Aaby

Præstegårdsvej 12

03.04.2016 kl. 10.00
Konfirmation

Vester Aaby Kirke

04.04.2016 kl. 19.30
Spillegilde

Aastrup Forsamlingshus

10.04.2016 kl. 10.00
Konfirmation
Aastrup Kirke

12.04.2016 kl. 19.30
Generalfors - Hjertestarterforen.

Præstegårdsvej 12

12.04.2016 kl. 19.30
Forårsmøde

Aastrup Forsamlngshus

Medio - Hold øje med skilte
Forårspløjning
Strandvejen 85

17.04.2016 kl. 10.00
Affaldsindsamling i Pejrup
Mødested: Sølvbjergvej 6

20.04.2016
DEADLINE 

BØGEBLADET

27.04.2016 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12

MAJ
02.05.2016 kl. 19.30

Spillegilde
Aastrup Forsamlingshus

06.05.2016 kl. 14 - 17
Folkemindesamlingen Aastrup

Eskemosegyden 46

07.05.2016 kl. 10-12
Folkemindesamlingen V. Aaby

Præstegårdsvej 12

16.05.2016 kl. 14.00
Friluftsgudstjeneste

Aastrup Kirke

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

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

www.kragesoe.dk
www. pejrupforsamlingshus.dk

www.vesteraabyogaastrupkirker.dk
www.vesteraabynet.dk
www.aastruparkiv.dk

vesteraabydagpleje.weebly.com

FACEBOOK grupper:
Bøgebjerg IF

Bøgebjergfesten
Bøgebjerghallens Cafeteria
Onsdagscafe i Dimseriet

Pejrup.dk
Pejrup Forsamlingshus

Vester Aaby
Aastrup en landsby på sydfyn før og nu


