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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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Sommeren er forhåbentligt over os nu, selv om 
april har været ganske kold og endda med sne!

Vintersæsonen 2015/16 har nået sin ende, men 
vi må sige, at det har været en storslået sæson 
for Bøgebjerg Idrætsforening.

Det er virkelig mange år siden, at der har været 
så mange voksne, der spillede håndbold, men i 
denne sæson er holdene bare blevet større og 
større, og selv damerne blev ikke bare det 1. 
hold vi havde håbet på, men hele 2 hold, hvoraf 
det ene gik hen og blev fynsmestre.
Der skal bestemt lyde et højt og tydeligt 
TILLYKKE fra mig til alle spillerne og træneren.

Der har været mange sportslige højdepunkter 
for hele Bøgebjerg Idrætsforening, og der har 
meget ofte været en begivenhed, som man lige 
måtte op i hallen og se, og jeg ved, at ALLE 
har været rigtig stolte og taknemlige over deres 
hjemmepublikum. 
Det er en kæmpe opbakning, som ikke kan 
måles i mål, eller andre enheder, men kun kan 
mærkes i ens hjerte, når man går på banen.

Fodboldsæsonen er i fuld gang, og hvis man 
følger deres side på facebook, ja så kan man 
slet ikke lade være at følge med! 

Der sker rigtig meget på herresiden, og der er 
også et dame seniorhold og ikke mindst vores 
skønne børnehold. 
Der er kommet nye trænere i hus, og de gør 
en masse for, at der altid er udfordringer til 
spillerne.

Vintersæsonen er i fuld gang med at blive 
planlagt, og der vil ske mange ting, så følg med 
på vores hjemmeside, facebook og ikke mindst 
opslagstavler og Bøgebladet.

Hos mig privat sker der også ting, og jeg har 
derfor måtte meddele bestyrelsen, at jeg ikke 
kan finde den samme tid til at være formand i 
en tid. 
Jeg vil ikke være bekendt at gøre tingene halvt 
over for foreningens medlemmer og frivillige. 
Det er derfor blevet besluttet, at jeg har orlov 
frem til den kommende generalforsamling i 
oktober. 
I mellemtiden vil næstformand Morten 
Heidtmann Pedersen tage sig af min post som 
formand, og jeg vil være i baggrunden.

God sommer til jer alle.

Britt Christoffersen

Bøgebjerg Idrætsforening

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 festligheden 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!
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Opdatering på sæsonen: 
•	 Veteran 60 sluttede på en flot 4. plads.

•	 Veteran 40-45 sluttede samlet på en 
flot 4. plads, men i og med puljen var 
slået sammen af B og C rækken, vi var 
tilmeldt i C rækken, bliver vi Fynsmester 
i C rækken.

•	 U 15 sluttede på en flot 3. plads.

Ved DM for ungdomsspillere sluttede Nicolai 
Kjær Jensen af med at blive Danmarksmester i 
herre double.

Sommerbadminton:
Vi spiller badminton hver mandag i tidsrummet 
19.00-21.00, hvor vi spiller alle mod alle.
Mød op det er GO´ Fjer. 
Det koster kun 20,- kr. til bolde, der er ingen 
kontingent.

Ønsker fra badmintonudvalget:

Badmintonudvalget.
Badmintonudvalget har pt. kun 3 medlemmer og 
vil gerne have som minimum et medlem mere. 
Kunne det være noget for dig, så sig endelig til. 
Arbejdsopgaverne er overkommelige og kan 
oplyses ved kontakt til et af udvalgsmedlemmerne.

Hold i senior-rækken, kvalifikationsrækken.
Vi leger lidt med ideen om at kunne stille et hold 
i senior-rækken, kvalifikationsrækken, i næste 
sæson. 
Der skal på dette hold være 4 herrer og 3 damer. 
Vi har allerede tilsagn fra nogle personer men 
ikke nok. 
Så har du tidligere spillet badminton og vil gerne 
i gang igen, kontakt venligst undertegnede, så 
vi kan se om vi kan udleve ideen.

Trænere til ungdomsspillerne.
Vi mangler trænere til vores ungdomsspillere til 
den kommende sæson. 
Kender du nogen, der kunne have lyst til dette 
eller tænker du ”DET ER DA LIGE MIG”, så 
kontakt badmintonudvalget. 
Selvom du ikke har erfaring i at træne i 
badminton, er det vigtigste, at motivationen er 
til stede. 
Vi skal nok sende dig på kursus!

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

På badmintonafdelingens vegne
Freddy Kjær Jensen

Badminton
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Nyt fra Bøgebjerg Volley
Foråret lader vente på sig rent vejrmæssigt, 
men vi håber, at det er blevet bedre, når disse 
linjer læses.

Men uanset vejret er indendørssæsonen slut, og 
vi skal ud i sandet og spille beach volley.

Træning, kampe og hyggeligt samvær vil som 
sædvanlig foregå nede bag Bøgebjergskolen og 
børnehaven hver tirsdag klokken 18.00

Vi håber at se en masse spillere - også gerne 
nye (også begyndere) til nogle fornøjelige 
sommeraftener.

Indendørssæsonen er som skrevet slut, og den 
sidste del af denne er også gået godt, med god 
tilslutning til træningerne og ok resultater til 
stævnerne.
Ved èt af de 4 afsluttende stævner formåede vi 
endda at stille hele to hold. 

Sidste stævne blev afholdt i Svendborg på en 
lørdag, resultaterne kan ingen vist huske, så 
god som den efterfølgende afslutningsfest var :)

MVH og god sommer 
Bøgebjerg Volley

MOGENS GREEN RASMUSSEN
TØMRERMESTER

TLF: 62631398  Mobil: 21485815

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

www.mogens-green.dk

Industrivej 7, V. Aaby . DK-5600 Faaborg
Tel. +45 62 61 66 66 . Fax +45 62 61 66 36



Søndag den 20. marts sluttede vi sæsonen af 
med gymnastikopvisning samt gæster fra Oure 
Efterskole.
Det var helt nyt for de unge fra Oure at komme 
til en gymnastikopvisning, da det fortrinsvis 
er dans, de arbejder med på skolen. Men det 
kunne man bestemt ikke se, idet de var meget 
dygtige. De blev så begejstrede for at deltage, 
at de meget gerne vil komme igen senere med 
et større show, og det kan vi jo kun sige ja tak 
til. 
Vi havde også egne hold på banen, og HURRA 
for vores frivillige instruktører. De gør det godt! 
Der blev hoppet og danset og sprunget for fuld 
udblæsning. 
Tak for en flot opvisning!

Billedet herunder er fra gymnastikopvisningen den 
20. marts 2016. Det var 9. gang Bøgebjerg IF afholdt 
gymnastikopvisning i Bøgebjerghallen.

Hold der fortsætter:
Selvom vi har haft afslutning, fortsætter 
følgende hold:
Yoga - mandag på skolen til og med maj.
CrossGym - onsdage på skolen til sommerferien.
Zumba - torsdag på skolen til sommerferien.

Man kan nemt være med, så kom og prøv det 
af! 
Se tider på Halbookning eller Hjemmesiden.

Gymnastik afd. søger ny formand.
Kunne du tænke dig at være frivillig?
Kunne du tænke dig at gøre en forskel?
Kunne du tænke dig at starte nye tiltag?
Har du en masse gode ideer, så lad dem ikke gå 
tabt. Bliv Frivillig!
Vil du høre mere eller er det noget for dig? 
Så kontakt 
Jette Steensen eller Britt Christoffersen.

Jeg vil hjælpe dig på vej, så det kan blive en god 
post at overtage.
Jette Steensen 

TAK til  gymnastik udvalget:
Jeg mener efter mange år som formand for 
gymnastik afd, er det er tiden, at der kommer 
nye friske kræfter til. 
Måske med nye tiltag og nye idéer med Bøgebjerg 
IF ’s gymnastik afd.  

Jeg har været utrolig glad for at være formand 
for gymnastikken, og jeg har været glad for at 
sidde i et udvalg med så fantastiske mennesker, 
man næsten er kommet helt i familie med! 
Det har været meget let at arbejde sammen 
med jer, bare I har gjort som jeg har sagt 
(smil). I har jo været udsat for lidt af hvert, 
men I har altid været friske på at gi’ en hånd 
med, uddeling af Bøgebladet, til udklædning af 
forskellige art, sponsorcykelløb, pandekagebod, 
sjove indslag til fester, ja også planlægge team 
fester for medlemmer. 

Jeg takker 1000 gange for jeres tålmodighed, 
jeres gode ideer og gode humør.

TAK til Bestyrelsen.
Jeg vil takke jer alle sammen, for at give mig den 
oplevelse og den mulighed for at sidde sammen 
med jer og træffe vigtige beslutninger for 
vores medlemmer, og gøre en forskel for vores 
medlemmer, være med til at vores medlemmer 
kan være stolte af den forening, de dyrker deres 
idræt i. 

Kæmpe for at blive årets forretning var hårdt 
- men sjovt, og vi gjorde det! Vi blev Årets 
Forening og det må vi ikke glemme. 
Vi skal blive ved med at være årets forening 
inde i os selv, og skabe nye ideer. 

Det har været meget lærerigt for mig, og jeg vil 
aldrig nogen sinde tage det for givet. 
Jeg vil se tilbage på samarbejdet, som var 
sjovt, alvorligt, træls, hyggeligt, og ikke mindst 
meningsfuldt. 
TAK. 

God sommer til alle
Jette Steensen

6

Gymnastik & Indoor Cycling
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På billedet øverst på siden er det fra venstre Anders, 
Randi og Ann. Forrest er det Villy, Jette og Birgitte. 
Foto: Jørgen Gundertofte, Vester Aaby.

Jeg har stillet Birgitte, Villy, Randi og Anders 
nogle spørgsmål omkring indoor cycling.
Tak fordi I ville være med. 

Hvorfor går du til Indoor cycling ?
Svar Birgitte: For at holde mig i form. Jeg har 
løbet meget tidligere, men jeg fik en hælspore 
og kunne ikke løbe. Så tænkte jeg, at jeg skulle 
fortage mig noget andet idræt og meldte mig 
til, og jeg får rigtig meget ud af det. Ikke kun 
det fysiske - også det sociale. Jeg synes, det er 
rigtig hyggeligt.
Svar Villy: Jeg blev meldt til ved den første 
Bøgebjerg Messe, hvor jeg fik at vide, at jeg 
nemt kunne være med. Så jeg har cyklet lige 
siden min. 3 gange om ugen, for at holde mig i 
form. Jeg får absolut noget ud af det.  
Svar Randi: For at holde mig i form, og styrke 
min udholdenhed, når jeg løber, Jeg havde fået 
af vide af nogen løbere, at det var rigtig godt at 
spinne, og jeg får rigtig meget ud af det -  også 
socialt.  Det er så hyggeligt, at vi får kaffe og en 
snak bagefter timen.
Svar Anders: Ja hvorfor, - der er flere grunde, 
men for at holde mig i form - og ung, og jeg får 
rigtig meget ud af det.

Kan du følge med ?
Svar Birgitte: ikke i starten, men nu kan jeg 
godt. 
Svar Villy: Nej, ikke helt - jeg har stadig en hofte 
der ikke kan lide at komme op at stå, men så 
bliver jeg jo bare siddende.
Svar Randi: Ok ja!  Ja, det kan jeg sagtens!
Svar Anders: Ja, jeg føler det går godt.

Hvor gammel er du, og hvor længe har du 
cyklet?
Svar Birgitte: Jeg er 57 år, og har cyklet i 4 
måneder.
Svar Villy: Jeg er 78 år, og har cyklet i ca. 3 år. 
Svar Randi: Jeg er 68 år, og har cyklet i 2 år.
Svar Anders: Jeg er 68 år, og har cyklet godt et 
år.

Mener du, at alle kan være med? Et godt 
råd til dem, der vil prøve.
Svar Birgitte: Ja, jeg lider selv af kroniske 
muskelsmerter, og jeg kører i det gear, der 
passer til mig. Et godt råd til dem, der vil prøve, 
kom op og vær med - man bliver helt høj af det.
Svar Villy: Ja det gør jeg, man kan jo cykle det 
man kan!
Svar Randi: Ja da, kom og få en prøvetime og en 
tår kaffe bagefter!
Svar Anders: Ja da, jeg har et godt råd, kom 
bare op og prøv!

Se hvilke tider der cykles på halbookning - vel 
mødt!
Der er altid en instruktør, der kan hjælpe dig i 
gang!
Skoleje er gratis!

God sommer
Jette Steensen
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SENIORIDRÆT
Fire måneders sommerpause er gået i gang 
for senioridrættens trofaste og ihærdige 
motionister. 
Hele vinteren har vi knoklet i hallen for 
at komme i topform for at kunne klare 
hverdagslivets strabadser. 
Hver eneste træningstime tager vi styrke- 
og balancetræningen meget seriøst, idet 
det jo er enormt vigtigt - specielt for vores 
aldersgruppe – at styrke knogler og led ved 
at dyrke motion.

I april har vi henlagt træningen til området 
ved ”den røde tråd”, hvor vi selvfølgelig har 
brugt træredskaberne i skoven samt alle 
fitnessmaskinerne. 
Men vi har også brugt de ting på vores vej 
rundt på stien, som indbyder til motion, som 
fx trappeløb, balancegang på træstammer 
samt armbøjninger på bord/bænkesæt.
Desuden har vi lavet forskellige ben-øvelser 
med kasserede cykelslanger.

På vores sidste træningsdag i denne sæson 
havde vi besøg af Vester Aabys frisør 
Susanne, som lærte os 3 forskellige danse 
i linedance.
Udover benmusklerne, blev hjernen 
aktiveret, idet det var helt umuligt at tænke 
på andre ting end dansetrinnene, og der var 
sandelig også gang i lattermusklerne! 
En rigtig sjov og hyggelig time, som vi håber, 
at Susanne vil gentage en anden gang.

Tak til alle medlemmer for en god sæson, 
og tak til Flemming, Birgitte og Stig for godt 
samarbejde omkring træningen. 

Vi ses igen den første torsdag i september!

Hanne Borup

Lysbjergparkens 
Venner

Vores sommerudflugt i år går til Egeskov 
Slot i maj med medbragt kaffe og kage. Vi 
skal se den flotte slotspark og de spædende 
museer der er, så vi håber på godt vejr. 
Vi har også startet en erindringscafé for 
beboere og borgere, som de er meget glade 
for. Det er hver anden tirsdag eftermiddag. 

Vi har stadigvæk vores stolegymnastik 
torsdag formiddag, og kortspil, strikning og 
maling om eftermiddagen. 

Sct. Hans aften skal vi se bål med beboere 
og borgere og have lidt hygge efter bålet.

Med hilsen
Lysbjergparkens Venner

Bierfesten 2016
Endnu en bierfest er vel over stået!

Det var en fest med lige så meget knald på 
som året før, til trods for at festens start var 
flyttet til kl. 13, hvilket en del havde set lidt 
surt til.

Men der ankom lige så mange som i 2015, 
men de var noget mere tørstige end året 
før. Der blev nemlig drukket godt 500 liter 
øl mere end i 2015. Det blev til 1511 liter!

Bierfest er en rigtig, rigtig sjov fest. 
Det er en af de oplevelser, der kan være svær 
at genfortælle, da den er så unik, at ingen 
der ikke har prøvet det, kan få den samme 
følelse, som dem der har oplevet det.
Så har du ikke oplevet det endnu, så er 
chancen der igen i 2017 - nemlig

13. april 2017 
skærtorsdag lige som i år, med ” Top Seven 
mit alles”.

Ambassadørerne vil igen sælge billetter, 
men meget mere om det senere!

Se alle de gode billeder som Jørgen 
Gundertofte har taget og lagt på 
vesteraabnet.dk
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I anledning af, at Aastrup Forsamlingshus har 

125 års Jubilæum
søndag den 10. juli 2016, 

vil huset gerne se medlemmer og pårørende til 
brunch kl. 11.00.

Prisen for brunchen vil være ca. 150,00 kr.
Desuden vil der blive let underholdning.

Indbydelse vil blive udsendt omkring 15. maj.
Kom og vær med til at fejre vores gamle hus.

Vi i bestyrelsen glæder os til at se Jer.
                  

På generalforsamlingen den 14. marts ønskede 
Flemming Nielsen ikke genvalg, i stedet blev 
Egon Pedersen valgt.

Vi vil hermed gerne takke Flemming for hans 
altid positive indstilling til vort samarbejde i 
bestyrelsen.

Flemming fortsætter som revisor i bestyrelsen.
Øvrige medlemmer af bestyrelsen er uændret:
Jørgen Clausen, formand – Grethe Pedersen, 
næstformand – Tonny Sørensen, kasserer – 
Jytte Clausen, sekretær - samt Ruth Linnebjerg, 
Jonna Juel og Egon Pedersen

Udsigten fra forsamligshuset

Aastrup Forsamlingshus

Varmepumper · Ventilationsanlæg · Klima- & køleanlæg

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

- 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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Ordsproget: Intet nyt er godt nyt.

Sådan har vi det bestemt ikke, når vi venter på 
svar fra diverse fonde. 
Den dag der kommer svar, føles som at være til 
eksamen. Vi er spændte, urolige, vi er bekymret 
osv. Har vi bestået? Er vi nået igennem 
nøglehullet eller dumper vi?

Vi har mærket nederlag på vores vej. Især 
afslaget fra DBU-Nordea fonden, ramte os hårdt. 
Vi fik rosende ord med på vejen – vi lå i toppen 
blandt de mange ansøgere (69). Vi har et projekt 
der holder. Vi er en lille forening der ikke har 
vores egen fundraiser! Det er ofte dér forskellen 
skal findes, om vi ”består eller dumper”. 

Vi er ikke så lette at slå ud! Så vi søger naturligvis 
videre!

Vi har i den forbindelse søgt, i samarbejde med 
halbestyrelsen, Faaborg Midtfyn kommunes 
udviklingspulje om midler til et fundraising 
kursus. 
Det glæder vi os meget til at kunne deltage i.
Forhåbentligt kan vi med hjælp fra kurset skaffe 
pengene hjem til banerne. 

Vi brænder for fællesskab og ejerskab 
– Vi ønsker UdkantDanmark bliver til 
GuldkantsDanmark! 

I skrivende stund kører facebook-gruppen: 
Multi- & skaterbane med mange dejlige gaver/
gevinster, som er sponsoreret af privat personer 
eller af de lokale erhvervsdrivende. 
Bilvask, chokolade, massage, øreringe, 
OK Benzin gavekort, bruderbiler/tilbehør, 
spisebilletter til fællesspisning i hallen osv. 
Tråde hvor man kan donere penge ift. hvor 
meget motion har du lavet i ugen, hvad tid stod 
du op i dag, min søn har fødselsdag, jeg har 
købt et andehus osv. 
Alt sammen små og større beløb. Det der er det 
vigtigste er dog, at alle kan være med, hvis de 
har lyst. Intet beløb er for småt, intet beløb er 
for stort.

Vi har også været så heldige at ”Samsø festivalen” 
har doneret et gavekort til en partourbillet i uge 
29. Den vil også komme på siden, når vi har de 
sidste detaljer på plads. 

Alt i alt, der er noget for enhver smag. 
Så kig endelig ind på siden: Multi- & skaterbane.

Facebook, er jo en fantastisk opfindelse. Et medie 
der skaber muligheder for både indsamling, 
oplysning og udbredelse af vores projekt. Vi 
håber – og tror på, at med facebook-gruppen vil 
hele lokalsamfundet mærke ejerskabsfølelsen 
for muliti- og skaterbanerne vokse. Lysten til at 
bidrage vil herved blive større. 

Så udover fondsansøgninger – så søger vi også 
hos vores lokale erhvervsdrivende. Det kan både 
være med økonomi, arbejdskraft, maskiner, 
ideer mv. Alt tæller for at vi sammen når vores 
mål!!

Hvor er vi nu?
•	 100.000 kr. fra LOA til multibanen. 

•	 Vi har søgt moderniseringspuljen fra 
Faaborg-Midtfyns kommune. Vi har 
igennem denne pulje fået tilsagn 
om 100.000 kr. til multibanen samt 
250.000 kr. til skaterbanen. Dette giver 
forhåbentligt en godt skub i den rigtige 
retning, når vi igen tager fat på at søge 
en ny portion fonde. 

•	 Facebook-gruppen har indsamlet: ca. 
8.000 kr. 

•	 Vi har ansøgning ude hos Fionia-fonden

•	 Vi er ved at udarbejde materiale til 
”underværker”. Her har vi især brug 
for Jeres hjælp….. hold derfor øje med 
Facebook-gruppen: Multi- og Skaterbane, 
da vi får brug for Jeres ”stemmer” for 
at komme gennem nåleøjet til de store 
pengebeløb! 

Venligst 
Rikke, Sanne & Bente 

Nyt fra Multi- og Skaterbanen
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– FUGLEN!
Vester Aaby står her og nu som en attraktiv 
landsby. 
Vi har dagplejere, børnehave og en skole i byen 
og en masse virksomheder af forskellig art med 
mange arbejdspladser. 
Det er desværre efterhånden blevet undtagelser 
med landsbyskoler og muligheder med pasning 
af børn på landet, så derfor skal denne gunstige 
position fastholdes – vi må kunne få børnefamilier 
til byen og egnen! 

Formanden for Lokal og planudvalget Anne Møllegård 
Mortensen holdt en flot indvielsestale. 

Derfor deltager vi frivillige med ideer til udvikling 
og næsten permanent affaldsindsamling i byen. 
Den sidste ide vi har gennemført, er højnelsen af 
byen ved opgradering af byens vartegn FUGLEN.  
Byen skal udstråle virksomhed og ordentlighed, 
så folk får lyst til at købe et hus i Vester Aaby og 
omegn. Det giver forudsætninger for, at vores 
institutioner og virksomheder kan bevares og 
udbygges. 
Vi der bor her skal mærke, at her er godt at bo, 
og vide ens hus kan sælges, når der af den ene 
eller anden grund opstår et ønske om en anden 
bolig! 
Vi vil ikke stavnsbindes i en forfalden landsby!

Heldigvis var vi ikke ene om disse fremtidstanker 
for byen. 

Julie og Mathias trækker i det røde bånd, så det bliver 
en rigtig indvielse.

Derfor kunne dette projekt til ca. 31.000 kr. 
gennemføres. Fire sponsorer bifaldt ideen om 
opgraderingen og ville finansiere! Også tak 
til lokalrådet som administrerer og reviderer 
projektet! Kommunen skal også roses for stor 
samarbejdsvillighed! 

Også tak for det store fremmøde ved indvielsen! 
Fotografen  til billederne på denne side er Jørgen 
Gundertofte, Vester Aaby – tak!  

De 4 sponsorer er som følger:
Skovgårdsfonden 10.000 kr.
Billedkunstner Ulrik Møller 7.500 kr.
Murermester Palle Jensen (Bettina og Søren) 
7.000kr.
Elinstallatør Henning Madsen 7.000kr.
En stor tak til dem!

Niels Krogh (frivillighedsgruppen)

BELYSNING AF BYENS VARTEGN 

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

Vester Aaby Inst. Forretning



Beach Volley turnering
FREDAG d. 17/6 kl. 18.30 
Igen i år spiller vi Beach Volley på sandbanerne 
bag skolen. 
Øvet max. 2 pers. pr. hold. 
Uøvet max. 3-6 pers. pr. hold. 
Tilmelding til Camilla Christensen tlf. 5121 8505 
senest onsdag den 15. juni 2016.
Præmie og håneret til det vindende hold. 

Cykel- eller havetraktor ringridning 
LØRDAG d. 18/ kl. 11.30
Hvem skal have håneretten indtil næste år? 
Én klasse for 6-10 årige på cykel. 
Èn klasse for 11-15 årige på cykel. 
Samt èn klasse for 18 - ? årige på havetraktorer 
(kørekort skal forevises). 
Præmie til vinderen i hver af de 3 klasser. 
Der må max. være en rytter pr. cykel eller 
havetraktor, da vi kører i ring. 
Præmie til den flottest pyntede cykel og 
havetraktor i hver klasse. 
Tilmelding er ikke  nødvendig, deltagernumre 
udleveres på pladsen lørdag fra kl. 10.30

Kingsize Bordfodbold 
LØRDAG kl. 14.30
Det absolut sjoveste nye tiltag!!! 
Tilmelding til Camilla Christensen tlf. 5121 8505 
og det er først til mølle. 
Der er KUN plads til 6 hold i årets turnering! 5-7 
personer på hvert hold. 
Der spilles med 5 pers. på banen af gangen. 
Der spilles i 2 puljer, og  hver kamp varer 6 min. 
Der er præmie til det vindende hold.

Sponsorløbet på ”den røde tråd” 
LØRDAG d. 18/6 kl. 13.00-14.00
I år løber vi penge ind til Bøgebjerg IF.  
Løbet varer 60 min. 
Der er præmier til dem, der løber flest 
sponsorkroner ind, til dem med flest sponsorer, 
samt der er præmier undervejs i løbet. 
Så har du lyst til at hjælpe os med at lave det 
vildeste overskud, så henvend dig til Helle på 
skolen eller Stig i hallen og hør nærmere. 
ALLE kan deltage! 
Små, store, unge, gamle, tykke, tynde ja selv 
dem med babyjogger eller rollator. 
Ring til Mette Gerber tlf. 6179 0076 og hør 
nærmere.  
Jo flere deltagere i løbet, jo flere sponsorer og jo 
flere sponsorkroner til Bøgebjerg IF. 

Fællesspisning i Cafeteriaet 
LØRDAG d. 18/6 kl. 19.00
Stig og Birgitte sørger for lækker mad, og senere 
spilles der op til dans. 
Hvem der spiller er endnu ikke på plads, men så 
snart vi ved det, skrives det på infoskærmene 
samt på facebooksiden VESTER ÅBY. 
Billetter købes ved Stig, prisen vides endnu ikke.
Men vi skriver det på Facebook, når vi nærmer 
os.

Noget er jo ganske som det plejer….
Igen i år kan børnene hoppe i hoppeborg til 
benene bliver trætte. 
For 25 kr. kan de hoppe hele lørdag! 
Fiskedammen er med igen i år, og i år er prisen 
kun 10 kr. pr. fisketur. 
Dåsekast kommer der også. Kun 2 kr. for 3 
bolde, og væltes alle 6 dåser helt ned, er der en 
præmie.

FAMILIE bankospil 
LØRDAG KL. 9.30-11.00
Vi har i år fået ”banko Ole” til at komme og styre 
løjerne. 
Flere flotte sponsorgaver og mange flotte 
præmier. 
1 plade for 10.- kr.  6 plader for 30 kr. 
Medbring gerne selv brikker. 
Bemærk der er kun plads til 100 personer og 
dørene åbnes kl. 9.00

12

BØGEBJERGFEST 2016

Har du spørgsmål så ring til 
Mette Gerber tlf. 6179 0076 og hør nærmere. 
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PROGRAM FOR SOMMERENS BØGEBJERGFEST 
17. & 18. JUNI – EN FEST FOR ALLE!

FREDAG d. 17. juni: 
Kl. 16.00-17.30 Bøgebjergskolen sørger for masser af børnevenlige aktiviteter 

for både børn og voksne.

Kl. 17.30-18.30 Fællesspisning på plænen omkring beachvolleybanerne. 
(Sandwich kan bestilles ved Helle på skolen eller ved Stig i 
hallen, ølvognen er åben og der kan købes øl, sodavand, slik, 
chips m.m.)

Kl. 18.30-21.00 Beachvolley turnering for alle.

Kl. 21.00-? Hygge og dejligt samvær på plænen, måske nogen skal have 
revanche i volley?!?

LØRDAG d. 18. juni:
Kl. 9.30-11.00 FAMILIE-banko i cafeteriaet. (Plader sælges fra kl. 9.00, 

bemærk kun ca. 100 pladser, og der spilles på børnenes 
præmisser) 

Kl. 11.30-13.00 Cykel ringridning (Udlevering af deltagernumre fra kl. 10.30) 
1 klasse for 6-10 årige, 1 klasse for 11-15 årige) 

 Havetraktor ringridning for 18-? årige (Udlevering af 
deltagernumre fra kl. 10.30)

Kl. 13.00-14.15 Sponsor løb rundt på ”Den røde tråd” (Udlevering af løbsnumre 
samt aflevering af indsamlede sponsorater fra kl. 10.30)

Kl. 14.30-16.00 King size bordfodbold (5 pers. på banen, max 7 pers. pr. hold)

Kl. 16.00-17.00 Traktor ringridning arrangeret af Bøjden Ferguson klub 
 (for mere info kontakt Bjarne Madsen) 

Kl.. 18.00 Ølvognen lukker for i år

Kl. 19.00- Fællesspisning med efterfølgende dans, arrangeret af 
Bøgebjerghallens cafeteria ved Birgitte og Stig. 

 Billetter købes ved Stig i hallen, nærmere info følger, hold øje 
med Vester Åby gruppen på Facebook eller på infoskærmene.

Læs mere om de forskellige aktiviteter her i Bøgebladet

Hvis du gerne vil sponsere en løber til årets BØGEBJERGLØB, og ikke er blevet
besøgt senest onsdag den 15/6 så kontakt Mette Gerber på tlf. 6179 0076
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Bøgebjerg Lokalråd
Lokalrådet.
Vi lavede konstituering direkte efter årsmødet 
den 30. marts. 
Det nye lokalråd består af Formand Connie 
Hede, næstformand Kirtsten Simonsen, kasserer 
Hanne Jørgensen (ekstern) og sekretær 
Halldor Sørensen. Menige medlemmer er Lena 
Frederiksen og Lars Biilmann. 
Lokalrådet besluttede på mødet at være 
selvsupplerende. 
Vi mangler repræsentanter fra Aastrup og 
Pejrup. Hvis nogen brænder for lokalarbejdet, 
så kontakt os!
  
Desuden har lokalrådet fået nyt logo. Det gamle 
var lidt gnidret og vi har fået et logo, der går 
klart igennem. Logoet skiftes efter udgivelsen 
af dette blad.

Udhængsskabene.
De flotte udhængsskabe ved Dagli’ Brugsen 
er sponsoreret af Kurt Pedersen, Aastrup 
Møbelsnedkeri. De kom op den 31. marts. 

Udhængsskabene som er lavet og sponseret af Kurt 
Pedersen, Aastrup Møbelsnedkeri.

Der var repræsentanter for ejendomsmæglerne 
og pressen til stede. 
Ejendomsmæglerne har senere opsat et skilt, 
som hjælper med synliggørelse. 

Vi må håbe, at de ofte får brug for at skifte 
opslagene ud. 
Der er dog optimisme, idet vi i lokalrådet har 
været ude med 4 velkomstpakker. 
Vi ved der er solgt 2 huse i Aastrup og 1 
landejendom i Vester Aaby, som ikke har 
kontaktet os endnu. 
Sponsorer på velkomstpakken er Bøgebjerg IF, 
Brugsen, Konnerup, Bøgebjerghallens Cafeteria 
og Lokalrådet. 

Haveaffaldscontaineren. 
Ordningen med haveaffaldscontaineren udløb 
pr. jan. 2016. 
Lokalrådet var opmærksom på det og afgav 
høringssvar med henblik på at opretholde 
ordningen permanent. 
Vi foreslog, at containeren skulle være på 
pladsen hele året. 
Vi fik dog kun igen to år som sidst. Vi vil opfordre 
til fortsat at holde samme fine disciplin som FFV 
roser os for.
 
Nedenstående er uddrag fra udvalgsmødet:
I 2015 blev der afleveret 30 tons haveaffald i 
Faldsled, 16 tons i Horne, 36 tons i Korinth og 
101 tons i Vester Aaby.
Høring af lokalrådene:
Bøgebjerg lokalråd i Vester Aaby indstiller, at 
ordningen fastholdes. De mener, at mængden 
som indsamles er så stor, at den i sig selv 
berettiger til ordningen. 
Transporten med privatbil til genbrugsstationen 
ville være uhensigtsmæssig. 
Lokalrådet oplever, at pladsen drives med god 
disciplin af en gruppe frivillige.
Lokalrådene i Korinth, Horne og Faldsled har 
ikke sendt høringssvar.
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De oplysninger kommunen har fået fra FFV 
bekræfter, at ordningen i Vester Aaby fungerer 
fint. Der har ikke været uheld med henstilling 
af andet affald end haveaffald, som FFV andre 
steder har oplevet nogle få eksempler på.
Indstilling:
Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, 
at Teknik- og Miljøudvalget beslutter, om 
forsøgsordningen for haveaffald skal gøres helt 
eller delvist permanent.
Beslutning:
Vester Aaby videreføres på nuværende vilkår. De 
tre andre områder får et år til at dokumentere, at 
der er et behov, der er væsentlig større end det 
de nuværende mængder af haveaffald tilsiger.

Skt. Hans.
Lokalrådet planlægger at arrangere Skt. 
Hansfest i år. 
Spejderne har desværre ikke mulighed for det. 
Arrangementet skal samtidig være en slags 
indvielse af Skt. Hanspladsens nye foreløbige 
udformning, og vi regner med lidt festivitas 
omkring arrangementet. 
Vi starter kl. 17.30 med forskellige aktiviteter. 
Bl.a. gamle lege for børn, sækkeløb, æggeløb, 
tovtrækning, vikingespil, petanque og meget 
mere. 
Vil DU/I stå for at hjælpe børnene med selv at 
lave heksen, så giv lyd til formand Connie Hede, 
tlf. 22415928. Medbring gerne gamle klude og 
hvad der ellers skal bruges. 

Vi har talt med slagter Morten Steffensen og 
han kommer med grillen og sælger mad. 
Menuen er ikke fastlagt, men bestemmes alt 
efter hvor mange tilmeldinger der bliver. 
Morten modtager bestilling på tlf. nr. 4018 9553 
eller bestil i forretningen. 
Lokalrådet står for salget af øl og vand og vin til 
maden. 

Bålet tændes kl. 20.30. 

På vegne af Lokalrådet
Connie Hede og Halldor Sørensen

Grillaften/åbent hus
20. august 2016
i Abildhuset, 

Præstegårdsvej 12,
Vester Aaby

Eftermiddag fra kl. 14.
Kaffe, hjemmebag? Øl og vand kan købes.
Aktivitetsprogram åben til kl. 17. 
Herefter grill.
	Krolf
	Petanque
	Dart (udendørs)
	Legepladsen
	Kongespil
	Sjippetov

	Folkemindesamlingerne (kun efter 
aftale)

 
Aften fra kl. 17.30. 
Grillen startes kl. 17.30 herefter grilles, når 
den er varm ca. kl. 18. 

Der kan købes pølser og gode oksebøffer, 
flødekartofler, salat og flütes til grillmaden. 

Man griller SELV sin bøf eller pølse. 
	1 oksebøf m. tilbehør 110 kr. 
	1 stor pølse m. tilbehør 20 kr. 
	1 flaske rødvin eller hvidvin 80 kr. 
	Øl 10 kr. 
	Sodavand 10 kr. 

	Gratis kaffe efter maden. 

 
Tilmelding til aftenspisning 

nødvendig til 
Connie Hede på 2241 5928 
senest den 1. august 2016

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
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B 439
Et kig ud over byens tage imod kirken fra Elektri 
Møllens top på Industrivej 5.
Foto fra 1924

Foreningen har afholdt generalforsamling den 
9. februar med et pænt besøg. I bestyrelsen 
ønskede Lajla ikke genvalg. 1. suppleant Jørgen 
Gundertofte blev indvalgt i stedet for. 

Arkivet har også i år haft 2 stande på 
Bøgebjergmessen, og der var godt besøgt. Der 
var solgt flere nye medlemskort, og der blev 
også solgt flere af foreningens DVD-er.

På foreningens nye hjemmeside vester-aaby-
sogns-folkemindesamling.dk prøver vi på at 
informere så godt som muligt.

Bøgebladet kommer ud til hver husstand i 
Aastrup, Pejrup og Vester Aaby, men foreningens 
medlemmer har i de sidste 15 år personligt 
modtaget et lille medlemsblad i forbindelse med, 
at man betalte kontant for årets kontingent. I det 
blad har der altid været en orientering om, hvad 
der var sket i det seneste halve år i foreningen.

I år som noget nyt blev blad nr. 31 leveret til 
ens egen mail-adresse som et forsøg. Da jeg 
spurgte i efteråret om medlemmernes mail-
adresse og tanken om at udsende bladet der 
igennem, syntes alle, det var en rigtig god ide. 
Jeg er nu blevet oplyst om, at bladene ikke 
vender rigtigt, når man printer det ud. Jeg havde 
ikke selv udprintet bladet igen og set resultatet. 

Jeg havde jo originalen og havde indsat den til 
kopiering til medlemmerne.
Når man printer medlemsbladet ud, skal man 
tage en side af gangen: 
Side 1 vandret\aktuel side\udskriv, derefter 
sætte den samme side i printeren med den 
skrevne side nederst. Derpå side 2\vandret\
aktuel side\udskriv.
Gentagelse med side 3 og side 4 på bagsiden af 
side 3.  Så vender alle siderne rigtigt.

Medlemsbladet er også en påmindelse om, at det 
er tid til fornyelse af årets medlemskontingent.
Nogen kan let glemme, når der efterhånden 
foregår så meget omkring ens pc. med mails, 
Facebook og andet, lige at overføre det beskedne 
beløb 25 kr. til foreningens bankkonto, 
som er Sparekassen Fyn 0828 8030205724. 
Sender et medlem f. eks. 50 kr. støtter 
ægtefælden også med et medlemskab.

På foreningskontoen er der indbetalt 2 gange i 
alt over mobile-pay med tekst Kaj Chris.
I medlemskartoteket må giveren være noteret 
med et andet navn. Kaj Chris bedes venligst 
henvende sig til undertegnede for at blive 
korrekt krediteret. På forhånd Tak.

Kasserer og arkivleder.
Gerda Nielsen

Vester Aaby Folkemindesamling
Præstegårdsvej 12, Vester Aaby

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

Vester Aaby Sogns Folkemindesamling



KIRKEBLAD

Vi håber sommeren bliver ”skær og blid” 2. pinsedag, 
hvor vi holder friluftsgudstjeneste ved Nakkebølle Strand. 
Ovenstående billede stammer fra sidste år, hvor vindstille 
og lunt vejr gjorde sit til at byde sommeren velkommen.

Læs mere om dette års gudstjeneste inde i bladet!

SOMMER 2016

- Læs mere inde i bladet

Aftenudflugt

2. pinsedag

VESTER AABY KIRKE

AASTRUP KIRKE

Grundlovsdag

God Sommer!



Konfirmandbilleder

Aftenudflugt til Vester Hæsinge Kirke tirsdag den 7. juni

I Vester Aaby kirke konfirmeredes søndag den 3. april: 

Forreste række fra venstre: 
Maja Egholm Grøndal, Regitze Inger Hjerrild Low, Simone 
Biilmann, Marie Hovalt Jensen, Laura Charlotte Rasmussen, 
Liva Brandt.
Mellemste række: 
Nicolaj Simonsen, Jannick Bøje Skov, Thor Kortegaard 
Pedersen, Madichen Fine Mathiesen, Louise Juul Hemmet 
Christensen, Simon Svendsen, sognepræst Torkil Jensen
Bagerste række: 
Jonas Banke Svendsen, Oliver Thorsing Christensen, Nicolai 
Thomas Konradsen, Anders Normann Christoffersen

I Aastrup Kirke konfirmeredes søndag den 10. april:

Nicolai Lykke Kjellmann:

Årets aftenudflugt til en 
kirke i nærheden går i år 
til Vester Hæsinge Kirke. 
Kirken har været lukket i et 
års tid og har gennemgået 
en grundig restaurering. 
Nu vil en repræsentant for 
menighedsrådet stå parat den 
7. juni for at vise os det flotte 
resultat inden vi efterfølgende 
drikker aftenkaffe på Broby-
værk Kro.
Vi kører som sædvanligt i egne 
biler – man kan henvende sig 
til menighedsrådet, hvis man 
ikke har mulighed for selv 
at køre, ligesom der også vil 
være mulighed for at arrangere 
samkørsel på selve dagen.
Der bliver afgang fra Vester 
Aaby kirke kl. 18.30 og fra 
Aastrup Kirke kl. 18.35 og vi 
vil køre en forhåbentlig flot 
aftentur gennem Svanninge 
Bakker.



I 2015 afholdt vi for første gang en fælles friluftsgudstjeneste 
for begge sogne ved Nakkebølle Strand. Det vil vi gerne gøre 
til en tradition og indbyder derfor igen i år til gudstjeneste ved 
stranden. Man kan parkere ved Skolen ved Nakkebølle Fjord 
(det tidl. sanatorium) og gå gennem parken. For dem, der 
måtte have lyst til at indlede gudstjenesten med en vandretur 
bliver der afgang fra Vester Aaby kirke kl. 12.30 og man går  
ad Pottemagervej og Strandvejen. Kirkebilen kører også denne 
dag.

I prædikenen til 2. pinsedag sidste år lød det blandt andet: 
Lyset er kommet til verden hører vi i dag i teksten fra 
Johannesevangeliet. Det er grunden til, at teksten er en 
pinsetekst. For det er ikke mindst det, vi fejrer, når vi fejrer 
pinse:

At lyset står højt på himlen, ja om en måned står så højt som 
det kommer til i hele dette år.
Derfor skal verden være parat til at modtage lyset.
Også selvom det kan skabe skygger.
Evangelieteksten til i dag 2. pinsedag er blevet kaldt ”Den 
lille Bibel”. Det er den, fordi ordene fra Johannesevangeliet 
indeholder alt, hvad vi som mennesker har brug for at få af 
Gud.

”Således elskede Gud verden, at han 
gav sin enbårne søn, for at enhver, som 
tror på ham, ikke skal fortabes, men 
have evigt liv. ”
Sådan lyder beretningen om gaven fra 
Gud.

Men sådan lyder også opgaven fra Gud.
Opgaven, der består i at tage imod lyset 
uden at sætte vore egne sikre skygger i 
vejen.
Det kan lyde så let at tage imod Guds 
gave. Men det er en gave, der kommer 
i lys.
Derfor kan den blænde.
Og derfor kan den skabe skygger.
Blandt mennesker.
Det er dem, der skal væk, før vi kan tage 
imod.
Derfor giver Gud os sin enbårne Søn.
Igen og igen.
For at fjerne de sikre skygger.

Pinse er grønne skove. Pinse er fuglesang og mågeskrig. Pinse 
er som vi sang det til indledning Guds Ånd i jordhøjde.
Luft mellem grenene og lys, der skinner i mørket, som 
evangelisten Johannes indleder sit evangelium med at fortælle 
om.

2. pinsedag

Grundlovsdag Fra menighedsrådet
I år falder Grundlovsdag på en 
søndag, så vi håber rigtig mange har 
tid og mulighed for at slutte op om 
det, der efterhånden er blevet en 
tradition, nemlig grundlovsmøde og 
gudstjeneste i præstegårdshaven.
Denne gang har vi lagt såvel tale 
som gudstjeneste i hænderne på 
sognepræst Kristian Massey Møller 
fra Odden Kirke i Nordvestsjælland.
Kristian Massey Møller har slået 
sit navn fast som forfatter og 
foredragsholder. Han har i flere 
omgange været udsendt som 
feltpræst i Afghanistan og er tidligere 
højskolelærer og friskoleleder. 
Endelig vil mange have mødt Kristian 
Massey Møller som en ivrig debattør 
i forskellige aviser.
Mødet begynder kl. 14.30 og afsluttes 
med gudstjeneste kl. 16.30.

Kirkegårdsvedtægter – blomster på kirkegården
En af de ting, menighedsrådet gerne vil gøre opmærksom på 
er, at der ved de gravsteder, der kaldes ”plader i plæne” – i 
Vester Aaby findes de øst for kirken ned mod Brugsen og i 
Aastrup i det runde anlæg - kun må sættes blomster i en vase 
bag stenen. Det er en stor opgave for kirkegårdspersonalet, 
hvis der skal flyttes yderligere pyntning forud for græsslåning.  
Reglerne vil snarest blive markeret med skiltning.

Menighedsrådet er i øvrigt ved at gennemgå kirkegårds-
vedtægterne. Det er længe siden, de er blevet reguleret og 
noget trænger måske til at blive tilpasset nye tider. Der er stor 
forståelse for ønsker om pyntning på gravsteder generelt, men 
det er også et emne, der kræver etiske regler for at kunne 
fungere til alles glæde og tilfredshed. Såvel hos den, der 
måtte ønske at markere et gravsted på en særlig måde, som 
ved de tilstødende gravsteder og hos kirkepersonalet. Det er 
en opgave, der løses bedst i fællesskab og i fælles forståelse.



   Vester Aaby Aastrup

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 16.30*) Ingen
Søndag den  12. juni 3. s. e. trinitatis 10.15   9.00
Søndag den  19. juni 4. s. e. trinitatis Ingen 14.00 Ole Buhl Nielsen
Søndag den  26. juni 5. s. e. trinitatis   9.00 10.15
Søndag den    3. juli 6. s. e. trinitatis 10.15   9.00
Søndag den  10. juli 7. s. e. trinitatis   9.00 10.15
Søndag den  17. juli 8. s. e. trinitatis 10.15   9.00
Søndag den  24. juli 9. s. e. trinitatis Ingen 14.00 Ole Buhl Nielsen
Søndag den  31. juli 10. s.e.trinitatis      14.00 Ole Buhl Nielsen Ingen
Søndag den    7. august 11. s.e.trinitatis Ingen 14.00 Ole Buhl Nielsen
Søndag den  14. august 12. s.e.trinitatis 10.15   9.00
Søndag den  21. august 13. s.e.trinitatis   9.00 10.15
Søndag den  28. august 14. s.e.trinitatis 10.15   9.00
Søndag den    4. september 15. s.e.trinitatis Ingen 16.00 Vibeke Hammerum
Søndag den  11. september 16. s.e.trinitatis 10.15   9.00
*) Se omtale inde i bladet

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

Ferier og fridage:
Sognepræst Torkil Jensen har ferie fra 18. juli til 7. 
august (begge dage inkl. ) og friweekend 18.-19.juni.

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

Kirketider sommer 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”.
11. maj – pinse – altergang
22. juni
17. august – altergang

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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Dagplejerne har været i skoven på Pottemager-
vej for at finde forårsblomster. 

Vi arbejder med lærerplaner.

Vi har også været i hallen. Vi laver ”snevejr” af 
avispapir, det var børnene rigtig gode til, også til 
at rydde op bagefter.

Hilsen de 4 dagplejere
Helle, Jette, Lene & Pernille

Dagplejen siden sidst

Så blev sæsonen 2015-2016 overstået. 
Og hvilken sæson det har været…. 
Som skrevet tidligere, så har sæsonen båret 
præg af generel succes og kæmpe fremgang 
i afdelingen.

Her taler jeg både om alle hold, men specielt 
vores damer har virkelig gjort store fremskridt. 
Mange nye ansigter er kommet til, og mange 
nye-gamle ansigter er tilbage. 
Det er helt fantastisk, og der er absolut ingen 
tvivl om, at en af de afgørende grunde helt 
klart er det store arbejde, som træner Stig 
Fabricius har lagt i det. 
Den store træningsindsats gjorde også udslag 
ved, at damerne sluttede sæsonen af med 
fejring af Fynsmesterskabet. 
Så flot - og stort tillykke. 
Stig fortsætter som træner næste år, hvilket 
ALLE er glade for.

Herrerne har lige knap kunne følge op på den 
fantastiske start, de fik først på sæsonen. 
De har været hårdt ramt af skader, hvilket har 
gjort, at træningsindsatsen ikke har været 
optimal. 
Det ser man jo så bl.a. i kampene, hvor de 
fleste desværre er blevet tabt. 
Men… alle mand er klar igen næste år, hvor et 
par nye folk også står klar ude i ”kulissen”. 
Thomas Johnsen stopper som herretræner 
efter denne sæson. 

Thomas’ kæmpe arbejde igennem årene har 
været fantastisk, og han har uden tvivl været et 
kæmpe omdrejningspunkt og en medvirkende 
årsag til, at afdelingen er, hvor den er i dag. 
Stor tak til Thomas. 
I skrivende stund er den nye herretræner lige 
knap på plads, men det kommer helt sikkert, 
hvilket vil fremgå af hjemmesiden og på 
Facebook.

Vores U6-hold har virkelig også rykket sig. 
En sæson som ubesejret til samtlige stævner 
hører vist til sjældenhederne. 
En stor tak skal der lyde til Rikke Bang Sørensen 
for hendes store arbejde med holdet. 
Og tak til Birgitte for hjælpen til træningen.

Dette bliver også det sidste indlæg fra 
undertegnedes hånd, idet jeg stopper som 
formand efter denne sæson. 
Jeg har været med i rigtigt mange år, og det er 
tid til fornyelse i afdelingen. 
Mette Gerber overtager min ”stol”, og jeg vil 
tage mig af andre ting i afdelingen fremover.

Vi ser meget frem til næste sæson, hvor vi 
forhåbentlig starter flere børne/ungdomshold 
op samt glæder os til at følge vores seniorer.

GOD SOMMER
Mikkel Høirup Steffensen

Formand Bøgebjerg IF håndboldafd. 

Nyt fra Håndboldafdelingen
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Bøgebjergskolens ansatte – børnehaver og skole 
plus skolebestyrelsen har været på pædagogisk 
weekend , hvor vi alle skulle arbejde med vores 
principper, og de tilsvarende handleplaner.  
Principperne der findes på skolens hjemmeside 
omhandler trivsel, faglighed og motion, krop og 
bevægelse. Det der står er den fælles definition.
For at gøre principperne brugbare, var det vigtigt 
at få lavet nogle udkast til handleplaner, der 
beskrev, hvordan vi i dagligdagen bruger dem.
Vi havde et rigtig godt og konstruktivt døgn, 
hvor der kom rigtig mange bud på, hvad der var 
forældrenes -, skolens – og elevens ansvar. 
Alle bud bliver nu bearbejdet, så det er klart 
og tydeligt på hvilken måde, vi arbejder med 
trivsel, faglighed, motion i både børnehavedelen 
og skolen.
Jeg tror alle var enige om, at det var en god og 
givende proces.

Venskabsklasse og skolegruppe
Efter vinterferien startede Mælkevejen og 
Ulvene fra Brahetrolleborg børnehave deres 
venskabsklasseforløb med 3. klasse.
Målet med samarbejdet er, at de små nye 
skolestartere får en relation til de ældre elever 
på skolen, og at de store skolebørn får en følelse 
af medansvar for den kommende 0-klasse. 

På billedet herunder ses nogle af de børn, der er med 
i  venskabsklassen og skolegruppen.

Børnene er blevet sat sammen ”stor og lille”, og 
den store er en ”guide” for den lille i det forløb, 
som de voksne har planlagt. 
Forløbet består af mange ting, bl.a. at den store 
læser for den lille, at børnene i flok udforsker, 
hvad de forskellige læringsmiljøer på skolen går 
ud på samt arbejde med de læreplanstemaer, 
som børnehavebørnene er i gang med.
Vi ser allerede nu, hvordan børnene, både store 
og små, nyder godt af samarbejdet! 
Børn, som før var bekymret for at skulle i 
skole, har fundet en glæde ved den kommende 
tilværelse som skolebarn! 
Og vi mærker, at de store er glade for at kunne 
gøre en forskel og være ”vigtig” for nogen.
Venskabsklasser er endnu en solskinshistorie, 
som vi godt kan være stolte af i både skole og 
børnehave.

Læreplansarbejde i Bøgebjerg Børnehus
Vi har fået givet vores læreplansarbejde i 
børnehaven et godt ”boost” og synes, at vi har 
fået meget mere ”kød” på indholdet! 

Vi har haft 3 uger, hvor vi arbejdede med 3 
forskellige bondegårdsdyr. 
Vi oplevede, at emnet i høj grad fangede 
børnenes interesse – de spurgte ind til hvad de 
oplevede og så eller kommenterede på lugte fra 
dyrene. 
Nogen turde røre, eller var selvsikre nok til at 

Bøgebjergskolen, Bøgebjerg & 
Brahetrolleborg Børnehaver
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Billedet er fra en af dagene med læreplansarbejdet i 
Bøgebjerg Børnehus.

sige fra, hvis det de oplevede, overskred deres 
grænser i for voldsom en grad! Vi så, at jo mere 
sanselige forløbene er, jo lettere og des mere 
interessant finder børnene de ture og initiativer 
vi sætter i gang! 

Det næste tema vi er gået i gang med er 3 uger 
omkring havet. Vi har her fokus på personlig 
udvikling og sanser. Det skal slutte med 
arrangement for forældre og bedsteforældre, 
som skal opleve vores sanseudstilling! 

Det er vigtigt at sige, at i denne tid, hvor 
”læring” er så meget i fokus, glemmer vi aldrig 
omsorgen for børnene. Den ligger i alting vi 
gør, og vi er meget bevidste om at børn, der 
har det godt og trives også lærer bedst! Så 
selvom at ordet ”læring” fylder mere og mere i 
børnenes hverdag, i medier og politikeres snak 
om børnehaver, så er omsorg og nærvær stadig 
rammen for læring og ikke omvendt!

Svømning for børnehavebørn
Efter påske begyndte vi et forløb med ture til 
svømmehallen i Fåborg. 
Vi vil gerne give børn positive oplevelser med 
bevægelse, og det ligger godt i forbindelse med 
vores DGI-uddannelse at gå i svømmehallen 
med børnene. 

Et kig under vandet i en svømmetime.

En flok glade børn på vej til svømmehallen.

Det styrker alle muskler i kroppen at svømme 
og bevæge sig i vand og forbedrer børnenes 
koordineringsevner, men vores tiltag omkring 
svømning i børnehaven handler først og 
fremmest om at få en god oplevelse med at 
bevæge sig i vand.

Vi har klare regler for, hvad børnene må og ikke 
må i svømmehallen, og vi oplever at børnene 
er rigtig dygtige til at respektere og følge 
reglerne. De mestrer også hele rutinen omkring 
afvaskning og påklædning til punkt og prikke! 
Det er nogle dygtige børnehavebørn vi har i 
Vester Åby!

Elevtallet stiger
Efter sommerferien er vi i den glædelige 
situation, at elevtallet når eller passerer de 100 
elever. 
Det er en del år siden vi sidst var der, så det 
tegner lovende. 
Den kommende børnehaveklasse starter med 
19 måske 20 elever, hvor halvdelen kommer fra 
Korinth. 
Lad os håbe at dette kan fortsætte. 
Kommunens borgmester har på et møde i Ålborg 
for nylig udtalt, at man i landsbybåndet bl.a 
satser på klyngetanken. 
Lad os håbe, at det må forstås som Vester 
Åby og Korinth er en klynge- det vil give god 
mening, og i hvert fald til fulde leve op til 
kommunalbestyrelsens krav om et elevtal på 
over de 80 på Bøgebjergskolen.

Nye tiltag
Af spændende nye tiltag har vi på skolen fået 
renoveret gulvene i 2 klasselokaler med dertil 
hørende ny maling. 
Desuden har vi fået ny gulvbelægning og nye 
farver ved indgangen, så man får et indbydende 
indtryk , når man træder ind på skolen. 
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Inden det kommende skoleår vil vi også få 
etableret nye legeredskaber i den lille skolegård, 
og samtidig er der taget initiativ til, at det gamle 
cykelskur ved børnehaven og hallen bliver 
omdannet til en lille boldbane til glæde for de 
største børn i børnehavnen og indskolingen.

Hjemmeside
Landsbyordningens fælles hjemmeside er, langt 
om længe, blevet opdateret og fået indhold! Her 
findes generel information om Bøgebjergskolen, 
Bøgebjerg børnehave og Brahetrolleborg 
børnehave. Der er også mulighed for at se 
billeder fra læringsrum og lokaler fra både skoler 
og børnehaver.
Børnehaverne benytter også siden til at 
kommunikere planlægning med forældre om 
læreplanstemaer og vise videodokumentation 
herfra, og skolen er også godt i gang med at få 
lavet lidt video til siden, som giver et indblik i 
hvilke tiltag der er i gang.
Med tiden vil der komme endnu mere indhold 
på siden – så hold øje med den og kom gerne 
med input til ledelsen, hvis du har tanker om, 
hvilken information du synes kunne være nyttig 
at kunne finde på hjemmesiden! 
Spring ind på www.bogebjergskolen.dk! 

Synlighed
Desuden vil vi gøre os mere synlige på 
Svendborgvej, hvor der bliver opsat nye skilte + 
udskiftelige bannere. 
Dette er sponseret af  Frost VVS og efter initiativ 
fra Lars Bo Biilmann. 

Herover billede af Hjemmesiden.

Skoleafslutning
Husk skoleafslutning med helstegt pattegris i 
skolegården den 22. juni 2016, hvor der vil være 
musikalsk optræden af eleverne og hyggeligt 
samvær , som det har været de foregående år.

Som det er omtalt andet sted i bladet, deltager 
vi også ved Bøgebjergfesten om fredagen. 

Venlig hilsen
Gunild og Jørn

Herunder takker skoleleder Jørn Christensen René 
Frost, Frost VVS, for at have sponseret materialerne 
til stativet til skolens nye skilt og banner. Hans Frost 
har lavet stativet.
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Hjertestarterforeningen har afholdt ordinær 
generalforsamling. 12 tog imod tilbuddet om 
gratis kaffe annonceret på Facebook gruppen 
Vester Aaby - Tak til jer, der mødte op.
Stemningen var engageret og løssluppen. Det 
skulle du prøve!!!! 
Niels Krogh var dirigent, og klarede det superb. 
Der var genvalg til Pia Kristensen og Morten 
Laursen.

Bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand:  Merete Hjorth Pedersen
Kasserer:  Pia Kristensen
Næstformand: Morten Laursen
Menigt medlem: Anders Hansen
Sekretær:  Alice Pedersen

Suppleanterne blev genvalgt: Holger Pedersen, 
Vester Aaby og Birthe Tommerup, Vester Aaby, 
som også er foreningens Fondraiser.
Holger Pedersen har valgt at trække sig som 
førstehjælper til Hjertestarter, i stedet har 
Kamilla Fredenslund, Strandvejen 13, Vester 
Aaby, meldt sig. 
Tak for det, og tak for indsatsen til Holger.

Fremover vil Generalforsamlingen kun blive 
annonceret i Bøgebladet, i udhængsskabe 
og infotavler.

Hvem er vi?
Vester Aaby, Aastrup og Pejrup Hjertestarter-
forening  er  selvejende, og vores formål er:

	at udbrede kendskabet til hjertestarterne

	at skaffe midler, så de 4 hjertestartere er 
forsikret og vedligeholdt

	at skabe interesse for - og arrangere 
kurser i førstehjælp

	i tilfælde af økonomisk råderum, at 
indkøbe flere hjertestartere

	at sikre hurtig livreddende førstehjælp 
ved hjertestop

Kontakt os formanden Merete Hjort Pedersen 
på tlf: 22734904 eller mail: hvaaap@live.dk

Medlemskontingent
100 kr. årligt for enlige
150 kr. pr. par
indbetaling på konto 0828-0003330001 - husk 
medlemsnr.
Hvis du ikke kan betale via Netbank eller 
MobilPay på  tlf. 24271851
Kan du kontakte kasserer Pia Kristensen på tlf. 
24271851
Foreningen eksisterer kun med støtte 
fra vores medlemmer, der gives ingen 
kommunale tilskud.

Førstehjælpere som tilkaldes af 1-1-2 i 
tilfælde af hjertestop i lokalområdet
Hjertestarter ved Bøgebjerghallen & 
Hjertestarter ved Ines Milling, Svendborgvej:
Alice Pedersen Pottemagervej 3
Per Jørgensen Svelmøparken 1 
Anders Hansen Svendborgvej 424, 
Kamilla Fredenslund, Strandvejen 13

Hjertestarter ved Graverhuset, Aastrup Kirke:
Benny Nielsen, Svendborgvej 314
Torben Meisner Jensen, Gyvermosen 3 
Morten Laursen, Eskemosegyden 7

Hjertestarter ved Pejrup Forsamlingshus:
Annemette Clemmensen, Pejrupvej 62
Merete Hjorth Pedersen Sølvbjergvej 2 
Hanne Jensen Pejrupvej 57

Du kan også redde liv

Svendborgvej 331, 5600 Faaborg
Telefon 62 61 59 09
Fax 62 61 59 39
Mobil 21 45 28 59
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Pensionistforeningen
Vi har stadigvæk vores sangaften den første 
mandag i hver måned fra kl. 19 til ca. 21.
 
Husk hver onsdag:
Gåturene fra Abildhuset kl. 9.30. 
Banko spil i Bøgebjerghallen kl. 19.

Så er krolfen også startet op igen. 
Det er hver tirsdag og torsdag kl. 14 og søndag 
kl. 10. Alle er velkommen på Præstegårdsvej 12.

Vi har en udflugt til Jesperhus Blomsterpark 
lørdag den 11. juni 2016
Afgang fra Vester Aaby Kirke kl. 7.30

Bestyrelsen i 2017, set fra venstre: Gunnar 
Frederiksen, Else Carlsen, Eva Hansen (sekretær), 
Ole Simonsen (formand),  Poula Hansen (kasserer), 
Vagner Nielsen (næstformand) og Lilian B. Jensen.
Foto: Jørgen Gundertofte, V. Aaby

Fællesspisning i 
Bøgebjerghallen

Det nye tiltag med fællesspisning den 1. torsdag 
i måneden er blevet en succes. Der har været 
stor deltagelse 70-80 personer hver gang. Det 
er dejligt at både børnefamilier og seniorer 
møder op til dette arrangement.

Vi har nu haft  fællesspisninger 6 gange i 
Bøgebjerghallens Cafeteria. 
Maden laver Birgitte og Stig og uden dette 
samarbejde, ville vi ikke kunne lave dette 
arrangement, så derfor: TAK Birgitte og Stig.

Vi holder som udgangspunkt fællesspisning 
hver den første torsdag i måneden, fra kl 17.30-
19,00.

Prisen er 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn.

Vores ide med fællesspisningen er at kunne 
købe nem og billig aftensmad, samtidig med at 
møde folk fra lokalområdet, både velkendte og 
nye. Alle er velkomne.

Næste fællesspisning bliver torsdag d 2/6-2016. 
Der kommer opslag på informationsskærmene i 
Brugsen, Hallen og på skolen når vi nærmer os.

Der er begrænset antal billetter og disse købes 
på Bøgebjerg Ifs hjemmeside  
www.Boegebjerg-if.dk eller direkte ved Stig i 
hallen.

Husk – billetten skal købes mandagen før 
spisningen torsdag.

Vi holder sommerpause i juli og august måned, 
men starter op igen torsdag den 1/9-2016.

Håber vi ses og god appetit.

Team Fællesspisning (Singing Sisters).

På billedet herunder ses at fællesspisning er for alle - 
ung som ældre. 
Foto: Jørgen Gundertofte, Vester Aaby.

Vester Aaby Vandværk

www.vesteraaby-vand.dk
info@vesteraaby-vand.dk
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Udendørssæsonen er kommet rigtig godt i 
gang, og der arbejdes virkelig godt på de 
forskellige hold.

U5-U9 
U5 - U9 fik en kedelig start, hvor deres 
træner meddelte, at han ikke kunne træne 
alligevel. 
Vi var dog så heldige, at vi hurtigt fandt to 
nye trænere til dem. 
Børnene har fået glæden af Jonas Andersen 
Skregeskoe og Anders Fauerby Jensen.

U12 drengene 
U12 drengene har også fået en ny træner, 
og vi er så heldige, at Casper Greve har sagt 
ja til at træne dem, trods han også træner 
Dame senior. 

Dame senior 
Dame senior har forsøgt at starte et hold 
op, men lige pt. er der kun 5 spillere, men 
de møder trofast op hver mandag for at 
træne og håber på, at de på et tidspunkt 
kan få samlet nok til at kunne tilmelde sig 
en turnering. 

Herre senior
Det er lykkedes os at skaffe to nye trænere 
til vores Herre senior Serie 4. 
Tony Hostrup Søgaard har fået rollen som 
cheftræner, og Lukas Lyngsø Jensen er 
tilknyttet holdet som assistenttræner.
De to nye trænere har lagt et rigtigt stort 
stykke arbejde i at få arrangeret en masse 
træningskampe, så de har fået muligheden 
for at se potentialet i nye såvel som gamle 
spillere.
Der er kommet 5-6 nye spillere til holdet 
samt en del tidligere spillere tilbage, så vi 
glæder os til at følge udviklingen på holdet i 
en spændende sæson. 

Formand for fodboldafdelingen
Camilla Christensen

Først i marts måned startede løbeklubben op 
igen efter vinterpausen.

Vi er 14-16 m/k’er i alle aldre der løber hver 
mandag og onsdag. 
Vi mødes ved hallen kl. 17.00 og efter fælles 
opvarmning løber vi forskellige ruter. 
Lige nu har vi et 5 km-hold og et 10 km-hold. 

Har du lyst til at prøve at være med så 
mød op – vi har plads til alle uanset alder, 
løbeerfaring eller kondition.

Håber vi ses.

Løbeklubben

                              

Fodbold-NYT Løbeklubben

Onsdagscafé
Dimseri(g)et

Onsdagscaféen på Bøgebjergskolen er det 
kreative hyggelige mødested.
Falder det kreative ikke naturligt, ja så er du 
velkommen til at komme og drikke en kop 
kaffe med os.
Hver onsdag fra kl. 9 -14 er der onsdagscafé 
i Dimseri(g)et på Bøgebjergskolen.
Der er altid kaffe/the på kanden og chokolade 
fra Konnerup Chokolade.

Pris: kr. 20,- pr. gang + materialer.

Du er altid velkommen til at kontakte 
mig på 27 20 41 04 eller skrive til mig på 
sanneschnell64@gmail.com

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

Vi holder sommerlukket fra 22. juni til 3. 
august, og så er vi friske og kreative igen fra 
den 10. august.

Kærlig hilsen
Susanne SchnellSTARK Faaborg 

Nyborgvej 52 • 5600 Fåborg • Tlf. 6261 9393
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Alle – inklusive Smukke Linda og Stakkels Jim 
– troede hele verden ville gå i stå, da Gasolin’
lukkede & slukkede i 1978.

Men, nej! 35 år efter lever musikken stadigvæk 
stærkt videre i Danmarks bedste Gasolin’ show 
med Peter & De Andre Kopier, der i 2013 kunne 
fejre 20 år på bagen som ét af Danmarks mest 
efterspurgte kopiorkestre. 
Luftguitaren bliver rusket til Strengelegen. 
Der er altid gang i Rabalderstræde. 
Langebro er stadig lang en tidlig mandag 
morgen, og Smukke Charlie drøner Deruda’ 
på sin Harley.

Siden 1993 har Peter & De Andre Kopier med 
største glæde, respekt og kærlighed holdt 
festen kørende. 
Der er bal og gang i den, når Kopierne går på 
scenen.

At løse billet til en koncert med Peter & De 
Andre Kopier er som at løse en returbillet til 
70’erne.

Det er næsten som at være der selv; det er et 
supernostalgisk genhør med de gode, gamle 
Gashits ingen skandinav nogensinde glemmer.

Salget af billetter bliver sat i gang lige efter 
sommerferien, hvor der både vil være mulighed 
for at købe dem online og i fysisk form.

Det bliver en skøn fest, hvor Peter & De Andre 
Kopier spiller op til dans og Kåre og Ricko 
kommer og spiller til maden.

Følg med på Bøgebjerg IF´hjemmeside, 
facebook og i næste nummer af Bøgebladet.

Egnsfest 29. oktober 2016
Planlægningen er i gang og bandet er hyret – 
nemlig

”Peter & De Andre Kopier”!

Bøgebjerghallens Bestyrelse
Siden sidst…

Generalforsamling og regnskab
Bøgebjerghallens bestyrelse har fået afholdt 
generalforsamling med et fint fremmøde, 
hvilket bestyrelsen selvfølgelig er rigtig glade 
for. 
Bøgebjerghallen er kommet ud af 2015 med et 
flot regnskab på næsten 100.000 kr. 
Dette skyldes til dels det nye samarbejde med 
Idrætsforeningen omkring Bierfesten, som jo 
har vist sig at være en stor succes. 

Bestyrelsesvalg
På valg i år var Michal og Bente, og begge blev 
genvalgt. 
Lennart Nielsen er gået fra revisorsuppleant til 
revisor, og ind på pladsen som revisorsuppleant 
er Tina Thorsing sprunget til. 
Bestyrelsen har derudover fået en suppleant i 
form af Jan Villebro. 

Belysning mm.
Bestyrelsen har søgt forskellige midler 
hos Faaborg Midtfyn Kommune, deriblandt 
udskiftning af resterende belysning til LED og 
en ny moderne maskine, der kan lave sunde 
pomfritter. Vi har i skrivende stund ikke fået 
svar på disse ting. 

Udviklingsplan
Derudover arbejder bestyrelsen med en 
revideret udviklingsplan, hvor vi på grund 
af besparelserne i tilskuddet fra Faaborg 
Midtfyn Kommune er blevet nødt til at skære i 
budgettet for den tilbygning, der skal huse det 
motionscenter, vi så gerne vil have. 
For at skaffe penge til projektet bliver der 
søgt fonde, og for at styrke fondsudvalget i 
denne proces, bliver der sendt 2-3 personer 
på kursus.   

Formand: 
Michal Bang Sørensen  
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22. april 2016 afholdte Fergusonklubben pløje-
konkurrence med 27 deltagere på veteran 
traktorer.
Det startede med højt solskin fra morgenstunden, 
hvor deltagerne traditionen tro mødtes til fælles 
morgenkaffe kl 09:00.
Kl 10:00 startede selve pløjningen, som kun 
blev afbrudt af middagspause kl 12-13.
Pløjningen blev løbende bedømt efter 
middagspausen, så da de sidste blev færdige 
ved 15 tiden, kunne dagens bedste pløjer findes. 
Præmieoverrækkelsen foregik i forbindelse med 
eftermiddagskaffen.
Der var rigtig godt besøg af interesserede 
tilskuere, som havde fundet marken i det fine 
forårsvejr. Det var rigtig rart at se.
Generelt en rigtig god dag med de gamle 
traktorer. Der var kun 2, der måtte udgå af 
konkurrencen pga. motorproblemer. Det er en 
lav statistik i Fergusonklubben. 
Jeg gerne benytte lejligheden til at takke de 
sponsorer, som var med til at skabe en god dag:
Fåborg Materiel Udlejning
Klitgaards Bageri Fåborg
Spar i Horne
Jens Schultz byggemarked Svendborg
Konnerup Chokolade V. Åby
John Madsen Maskinforretning V. Åby
Skovgaardens Træ, Jord og Beton V. Åby
Stor tak til dem!

Ringridning på traktor er det næste arrangement 
Bøjden Ferguson Klub afholder. Det kommer 
sædvanen tro til at foregå i Bøjden.
Arrangementet kommer til at løbe af stablen 
på en græsmark, lige ved siden af ” den gamle 
færgehavn”.
Det er ikke en forudsætning, at man er medlem 
af Ferguson klubben. Alle kan komme og deltage, 
det kræver kun en traktor uden førerhus samt 
et kørekort.
Det er et heldagsarrangement med fællesspisning 
i opsat telt om aftenen. Der er selvfølgelig åbent 
for alle publikummer, så tag gerne hele familien 
med. Der er Hoppeborg til børnene.
Fællesspisning er for alle, og der kan købes 
spisebilletter hos nedenstående, når vi nærmer 
os datoen.
Det foregår lørdag den 2. juli 2016.

Vi vil også være at finde til Bøgebjergfesten 
lørdag den 18. juni 2016 ved Bøgebjerghallen i 
Vester Aaby.

Følg os for nærmere info på vores hjemmeside:
Bøjden Fergusonklub.dk

M.v.h. 
Ulrik Schultz 
mobil 27 82 22 09

Bøjden Ferguson Klub

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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Pejrup er bare en lille landsby. Alligevel har 
mange beboere et stort ønske om, at landsbyen 
fortsat har arrangementer, hvor vi kan mødes, 
lave aktiviteter sammen og kende hinanden.

Forsamlingshuset er samlingspunktet og 
gennem udlejning af huset, får vi mulighed for 
at bevare vores vigtige samlingssted.

I løbet af året afholder vi blandt andet:
o fællesspisninger med god mad og musik 

af vores landsbyorkester
o juleklippedag med æbleskiver og 

risengrød
o Skt Hans-arrangement med mad på grill, 

levende musik, båltale og stort Skt Hans 
bål

o levende musik og spisning
o forårsrengøring
o spinde-damer, som mødes og spinder uld
o håndarbejdsarrangementer
o affaldsindsamlinger hvert år i og omkring 

landsbyen, med fælles frokost
o den årlige generalforsamling, hvor vi 

vælger vores bestyrelse

Sankt Hans
Forsamlingshuset holder traditionen tro Sankt 
Hans torsdag den 23. juni. 
Vi mødes ved forsamlingshuset kl 17.30, hvor 
man kan grille sit medbragte kød. 
Efter hyggelig spisning går vi samlet ned til 
bålet på Pejrupvej, hvor vi sender heksen 
afsted til Bloksbjerg.
Der er altid båltale og alle er meget velkomne!

Billederne er fra Bluesaften den 12. marts 2016.

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

På bestyrelsens vegne
Mette Berg Hansen

Pejrup Forsamlingshus

Hele familiens Frisør
Tlf. 62 61 54 54

SYDFYNS AUTOCAMPER
(Speciale VW-Busser)

v/ Niels Erik Thing

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

SE-nr.: 18 45 38 94
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Rolighedsvej 27, Vester Aaby ·  6261 6727  ·  www.ullapoulsen.dk

Jeg tilbyder en blid og eff ektiv 
zoneterapiform kombineret med 
massage – forkæl dig selv, så er du 
klar til en travl hverdag.

Vær god ved dig selv!

Zoneterapi & Massage

Bøgebjergmessen
6. marts blev der for 3. gang afholdt Bøgebjerg Messe.
Omkring 35 stande var solgt, og 350 gæster kom forbi.

I år havde vi gæster fra Oure Kostgymnasiums danselinje, 
som dansede et par danse midt på dagen. 
Oure Efterskole havde også en stand på messen.
Den Lokale brugs havde også en stand, med mange gode 
økovarer og en konkurrence, standen var godt besøgt. 
 
Byens slagter var igen i år på plads med mange lækre 
smagsprøver. 

Jeg vil takke for den store opbakning.
Jette Steensen



Dagli`Brugsen var naturligvis på Bøgebjerg-
messen, der blev afholdt den 6. marts 2016.
Vi havde en rigtig spændende dag på messen.
Mange havde valgt at besøge vores stand, hvor 
der var et godt udvalg af lokale varer. 
Mange deltog også i konkurrencen ”gæt varernes 
pris”. 

Der blev holdt årsmøde den 15. marts 2016 kl. 
18.00  i Bøgebjerghallens Cafeteria. 
Stig og Birgitte havde selvfølgelig sørget godt for 
os med dejlig smørrebrød og hvad dertil hører. 
I år skulle de smøre ekstra meget, da 45 
personer havde valgt at deltage. 
Chokoladen til kaffen var sponsoreret af 
Konnerup, mange tak for det.

Der var valg til bestyrelsen, Bente Kreutz var på 
valg – hun ønskede genvalg og blev valgt.

Så var vi så heldige at få en ekstra til bestyrelsen, 
idet Susanne Schnell, Dyssevej 2A, Vester Aaby, 
valgte at træde ind i bestyrelsen, det er vi rigtig 
glade for og glæder os til samarbejdet.

Bestyrelsen består nu af: Charlotte Schaumann 
Pedersen (formand), Lars Bo Biilmann 
(næstformand), Birthe Nielsen, Bente Kreutz og 
Susanne Schnell (bestyrelsesmedlemmer).

I 2016 fejrer Coop 150 års jubilæum. 
Coop har gennem de sidste 150 år været en 
væsentlig del af danskernes historie.
Derfor syntes vi, det kunne være spændende at 
høre om V. Åby Brugs´ historie gennem tiderne,  
så vi inviterede Gerda Nielsen, fra Vester Aaby 
sogns Folkemindesamling til at komme at 
fortælle på årsmødet. 
Det var et spændende foredrag. 

Herover ses vores stand på Bøgebjergmessen 2016.

Tænk sig at Brugsforeningen i Vester Aaby blev 
startet den 21. februar 1882, på Strandvejen 5.  
Den 1. marts 1898 flyttede Brugsen til 
Svendborgvej 415 hvor den ligger den dag i dag.
Hvis man vil læse mere om Brugsens historie, 
kan man læse en artikel i årets Stavn fra 2007 
skrevet af Gerda Nielsen. 

Ejnar Christoffersen og Holger Pedersen fortalte 
anekdoter om deres tid i butiksbestyrelsen.

Jeg vil sige tak til alle, der støtter op om vores 
forskellige arrangementer, det er det, der giver 
vores arbejde i butiksbestyrelsen mening.

Godt forår til alle.

På butiksbestyrelsens vegne
Charlotte Schaumann Pedersen 

Billedet herunder er fra Årsmødet 2016.
Tak for det flotte fremmøde.
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Uddeleren udtaler: 
Vi har haft rigtig mange tiltag i perioden - også 
på internettet, ”DB Vester Åby” er blevet kendt 
på videoerne på Facebook, som der er enorm 
interesse for. 
Det har gjort, at vi har over 3200 følgere på 
Facebook nu, i sidste periode var det 2000 
følgere, så over 1000 nye følgere på èt kvartal. 
Facebook-siden har kørt i ca. 7 måneder nu, så 
HUSK at ”like” os.

Desuden har vi haft konkurrencer, velgørenhed 
til Bøgebjergskolen, Bøgebjergmesse, Facebook 
Night -20% og Årsmøde 2016. 
TAK TIL ALLE SOM STØTTER OP.

Istandsættelser: 
Som I nok har set, er vi blevet færdige med 
istandsættelsen af Frugt & Grønt afdelingen 
med en stor køler, og vi har udvidet sortimentet 
med ca. 20 varianter.
Hvis vi mangler noget i afdelingen, så ta’ en 
snak med Janni eller Jesper.
Vi får snart malet skuret i sammen farve som 
bygningen.

Bøgebjergmesse: 
Vi har igen været på Bøgebjergmesse med en 
stand sammen med rigtig mange andre lokale 
firmaer. 
I år havde vi lokale varer med som sennep, 
kaffe og saft, og vi  havde selvfølgelig også 
konkurrence om en lokal kurv, fyldt med varer.

Årsmødet 2016: 
Er OVERVÆLDET over, hvor mange som mødte 
op til vores årsmøde tirsdag d. 15/3. 
Vi var 45 personer, og det er dobbelt så mange 
som sidste år.
Noget som man husker fra årsmødet er, 
”Man skal handle for 30.- kr. mere om ugen 
– kioskvarer tæller ikke” for at få en stabil 
og fremtidssikker DagliBrugs og med større 
sikkerhed for istandsættelse af Brugsen indenfor 
de kommende år.

OBS: Kan være der sker noget ”VILDT” sidst i 
maj måned, da jeg skal GIFTES , så HUSK at 
følge os på Facebook & SMS, for at være i første 
række.. 

Kan være en STOR fordel at være 
Medlemskunde hos OS, inden vi når sidst i 
maj måned – nu har jeg VARSLET dette  

Information: Vi hjælper gerne med at tilmelde 
dig SMS, Facebook og Medlemskort.

Vi ses i Brugsen – Støt lokalt 
Uddeler – Jesper J. Hansen

 
Fremtidige arrangementer:
”Smag på Brugsen” 3. juni 2016 kl. 15-18. 
Et landsdækkende arrangement.

Bagagerum salg den 11. juni 2016 kl. 10-14 på 
Brugsens parkeringsplads. 
1 p-bås pr. deltager - tilmelding sker i Brugsen 
dog senest d. 2. juni – men skynd jer – der 
bliver kamp om pladserne. 
Forhåbentlig samme succes som sidste år. Mød 
butiksbestyrelsen på p-pladsen.
Vi håber på godt vejr…

Vi glæder os til at se jer til vores arrangementer.
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Dagli’Brugsen
Vester Aaby

Svendborgvej 419 · Tlf. 62 61 56 20

Dagli’Brugsen
Vester Aaby

Svendborgvej 419 · Tlf. 62 61 56 20

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 til kassen i Brugsen og tilmeld dig.

Den nye Frugt & Grønt køledisk



Aastrup Folkemindesamling
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Siden sidste nummer af Bøgebladet er vi nu 
flyttet til de nye lokaler på Præstegårdsvej i 
Vester Aaby. 

Kommunen var fra starten meget imøde-
kommende og hjalp os med at klargøre lokalerne 
i form af ny loftsbelysning, rullegardiner og 
en stor vægreol. Desuden har vi hentet noget 
inventar i rådhuskælderen i form af arbejdsborde 
og småskabe. Vi havde på forhånd selv købt 
nogle stålreoler, som arkivalierne har bedst af 
at stå på.

Vores arkiv i Abildhuset består af to rum. Et 
arbejdsrum med arbejdsborde, computere, 
skabe og den store reol, hvor bl. a. alle 
ringbindene nu har fået en overskuelig plads.
Et arkivrum, hvor arkivalierne er, samt det der 
ikke skal bruges så tit. Hvis mødelokalet ikke er 
optaget til anden side, kan vi også lave os et par 
arbejdspladser der. Her kan vi desuden sidde og 
drikke kaffe. Vi kan nu også benytte det fælles 
køkken. 

Da vores generalforsamling var overstået, gik vi 
i gang med at pakke arkivet ned, så det var klar 
til den store flyttedag. 
Den 9. marts stillede kommunen med 4 
mand, som hjalp med at køre det store læs til 
Abildhuset, hvor bestyrelse og suppleanter tog 
imod. 
Der gik nogle dage med at få det sat på plads, 
men det hjalp meget, at indretningen var godt 
planlagt. Vi fik desuden hængt billeder op. 

Den 5. april kunne vi efter vores travle 
flytteperiode indvi vores nye lokaler. Vi havde 
inviteret medlemmer, arkivkolleger og forskellige 
samarbejdspartnere. 

Her oplevede vi den for os store luksus at 
have plads til at invitere gæster, fordi vi kunne 
råde over fællesrummene. I køkkenet kunne 
vi brygge kaffe og klargøre serveringen af de 
hjemmebagte kager. Der kom dejligt mange 
mennesker, som var med til at gøre det til en 
hyggelig eftermiddag.

Aastrup Folkemindesamling blev stiftet i 
1985 under navnet: Lokalhistorisk Forening 
for Aastrup. Her var Chr. Dan Nielsen en af 
medstifterne. Før den tid havde han interesseret 
sig for Aastrup sogns historie. Det var derfor 
nærliggende at bede Chr. Dan Nielsen om at 
løsne den røde sløjfe til arkivet og lade det være 
den symbolske åbning. Det symbolske ligger 
i, at indholdet i vores arkiv er gaver, der er os 
givet. Vi skal bevare dem og ind imellem lade 
dem leve sammen med os i nutiden.
Eksempelvis har vi fundet plads til de 12 gamle 
sognerådsbilleder, som har ligget hengemt i 
Aastrup Forsamlingshus i en årrække. De er nu 
kommet til ære og værdighed på væggene og 
levendegør en forgangen tid for os.

Vi glæder os nu til at komme i gang med 
registreringsarbejdet under de forbedrede 
forhold, og vi siger tak til kommunen for hjælpen 
med at flytte os ind i Abildhuset, og tak til de 
andre brugere af huset, som har taget vel imod 
os. Vi håber, at vores nye placering rækker langt 
ud i fremtiden, og at Aastrup sogns beboere vil 
være flinke til at besøge os i Vester Aaby.

Sidste åbningsdag inden sommerferien er den 
13. maj. Efter ferien er første åbningsdag den 2. 
september. I ferieperioden åbner vi efter aftale.
Vi kan kontaktes på aastruparkiv@gmail.com. 
Se mere på hjemmesiden aastruparkiv.dk.
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BØGEBJERG IDRÆTSFORENING

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

Bøgebladet:
Deadline Udkommer
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  
Jacob Rasmussen, gymnastik/Indoor Cycling, 
29 66 85 14, svendborgvej130@gmail.com
Mette Gerber Jensen, håndbold, 
61 79 00 76, mette@gerberjensen.dk
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
Maj

16.05.2016 kl. 14.00
Friluftsgudstjeneste
Nakkebølle Strand

25.05.2016 kl. 19
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12

JUNI

02.06.2016
Tilmelding til Loppemarked

på P-pladsen v/Dagli’Brugsen

02.06.2016 kl. 17.30 - 19.00
Fællesspisning

Bøgebjerghallen

03.06.2016 kl. 15 - 18
”Smag på Brugsen”

Dagli’Brugsen Vester Aaby

04.06.2016 kl. 10 - 12
Folkemindesamlingen V.Aaby

Præstegårdsvej 12

05.06.2016 kl. 14.30
Grundlovsmøde

Præstegårdshaven

06.06.2016 kl. 19 - 21
Pensionistforeningen - Sangaften

Præstegårdsvej 12

07.06.2016 kl. 18.30
Udflugt til Vester Hæsinge Kirke

Mødested ved kirkerne

11.06.2016
Udflugt - Jesperhus Blomsterpark

Pensionistforeningen

11.06.2016 kl. 10 - 14
Loppemarked

P-pladsen v/Dagli’Brugsen

17. & 18.06.2016
Bøgebjergfesten
Se inde i Bladet

22.06.2016
Sommerfest

Bøgebjergskolen

23.06.2016 kl. 17.30
Skt. Hans arrangement 
Pejrup FOrsamlingshus

23.06.2016 kl. 17.30
Sct.Hans - Lokalrådet

Sct.Hans Pladsen, Svendborgvej

23.06.2016 kl. 20.30
Sct. Hans bålet tændes

Sct. Hans Pladsen, Svendborgvej

29.06.2016 kl. 19
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12

JULI
02.07.2016

Ringridning i Bøjden
Bøjden Ferguson Klub

10.07.2016 kl. 11.00
125 års jubilæum

Aastrup Forsamlingshus

20.07.2016
DEADLINE 

BØGEBLADET

AUGUST
01.08.2016

Tilmeldingsfrist til
Åbent hus/Grillaften i Abildhuset

01.08.2016 kl. 19 - 21
Pensionistforeningen - Sangaften

Præstegårdsvej 12

20.08.2016 kl. 14.00
Åbent hus - Grill-arrangement
Abildhuset, Præstegårdsvej 12

31.08.2016 kl. 19
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12

Fast hver uge:
Bøgebjerg Idrætsforening:

Badminton (-juli)
Mandag kl. 19-21
Bøgebjerghallen

Beachvolley (-juli)
Tirsdag kl. 18

Beach-banerne bag skolen/hallen

CrossGym (-juli)
Onsdag kl. 19.30-20.30

Bøgebjergskolen

Fodbold (-juli)
Tirsdag kl. 17-18 U5-U10
Tirsdag kl. 16.30-18 U12
Torsdag kl. 16.30-18 U12

Mandag kl. 18.30 Dame Senior
Mandag kl. 18.30 Herrer Senior
Onsdag kl. 18.30 Herrer Senior

Plænen v/Bøgebjerghallen

Løb (-juli)
Mandag og onsdag kl. 17

Mødested v/Bøgebjerghallen

Spinning (-juli)
Tjek tider på halbooking

Bøgebjerghallen

Zumba Fitness/Step (-juli)
Torsdag kl. 18.00-19.30

Bøgebjergskolen

Pesionistforeningen:

Gåtur 
Onsdag kl. 9.30

mødested Abildhuset

Krolf v/Abildhuset
Tirsdag kl. 14
Torsdag kl. 14
Søndag kl. 10

Banko
Onsdag kl. 19.00
Bøgebjerghallen

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
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


