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Nyt fra den fungerende formand 

Så er der godt gang i de forskellige indendørs 
idrætter, og der er godt gang i alle afdelinger.

Når følgende læses, har vi haft generalforsamling 
og har forhåbentligt fået valgt en ny formand.

Jeg vil fra min side sige tak til bestyrelsen for et 
fint samarbejde i den tid, hvor jeg har fungeret 
som formand.

Jeg vil også gerne takke Britt for hendes store 
arbejde som formand - hun har varetaget vores 
klub med stor ære.

Der skal også lyde en stor tak til alle som har 
sat Bøgebjerg IF på i forbindelse med deres OK 
Benzin kort - vi har igen i år sat rekord - Janni 
Jensen har på vegne af Bøgebjerg IF modtaget 
checken fra OK Benzin på kr. 14.334,91.

Morten H Pedersen

Bøgebjerg Idrætsforening
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Herre og damehold
Trods lidt startvanskeligheder, især med at finde 
en ny herretræner, er alle hold nu i gang.
Siden starten af september har Stig trænet både 
damer og herrer. 
Så takket være Stig og Birgittes hjælp, er der 
nu kommet ro på træner siden for både damer 
og herrer. 
Så en kæmpe tak til jer begge - jeg ved, at 
Birgitte arbejder meget i det skjulte med sms´er 
og med at få tilbagemeldinger fra alle. 

Damerne er tilmeldt hold i serie 3 og serie 4, 
mens herrerne ligesom sidste år stiller med et 
hold i serie 2 og serie 3. 

Fælles for både dame- og herreholdene er 
faktisk, at der stadig er plads til et par stykker 
mere. 
Det er også sjovere at komme til træning, når vi 
er mange på banen. 
Men især på herreholdet er der flere, der også 
spiller fodbold, og deres sæson på græs er jo 
lige slut, så nu hjælper det. 
Der er et par landmænd blandt herrespillerne, 
så det er lige med at få tid til det hele. 

Der er weekender hvor nogle af dame- og herre 
spillerne må spille dobbelt-up på kampe, for at 
der kan stilles fire hold. 
Men indtil videre lykkes det Stig og Birgitte at 
få tryllet, så der bliver stillet de hold, der skal! 
Nogle gange med 3 udskiftere og nogle gange 
kun med én.

I skrivende stund er der kun blevet spillet få 
kampe med meget blandede resultater. 

Nogle kampe er vundet, nogle tabt og en enkelt 
eller to er endt uafgjort. 

Hjemmekampe
Vi spiller hjemmekampe i følgende weekender 
i 2016: 
- Søndag den 20. november 
- Lørdag den 10. december. 

SÅ KOM OP OG FÅ NOGLE HYGGELIGE TIMER I 
BØGEBEJRGHALLEN! 
Se tidspunkter på infoskærmene eller på 
facebooksiden ”Vester Aaby”

Børnehold
Rikke, Mikkel og Andreas har to børnehold om 
ugen. 
U10 tirsdag eftermiddag og U6-U8 torsdag 
eftermiddag. 
Der er stadig plads til flere børn, så send nu 
ungerne afsted, så de kan prøve kræfter med 
håndbold. 
Ungerne hygger sig med lege, småspil og ganske 
langsomt læres alle håndboldreglerne. 
De skulle gerne blive så mange, at de kan stille 
hold til nogle af de turneringer, der spilles hen 
over vinteren. 

Find vores træningstider på vores hjemmeside 
boegebjerg-if.dk under fanen der hedder 
håndbold.

For håndbolden
Mette Gerber

På billedet herunder er det håndboldens børnehold, 

der er igang med kamptræning.

Sæsonen fint fra start i
håndboldafdelingen
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Sæsonen er nu kommet godt i gang for alle 
badmintonspillere, unge som gamle.

Vi har denne sæson tilmeldt 2 hold i U17/19, 
Senior, Veteran 40-45 og Veteran 60.
Kampene er i skrivende stund startet op. 

Hjemmekampe
Der vil være hjemmekampe på følgende 
tidspunkter, så kom og støt op:

U17/19 A & C
Søndag 11. December 2016 klokken 11-15

Senior   
Onsdag 11. Januar 2017 klokken 20-22
Mandag 16. Januar 2017 klokken 20-22
Mandag 6. Februar 2017 klokken 20-22

Veteran 40-45 
Mandag 21. November 2016 klokken 20-22
Mandag 9. Januar 2017 klokken 20-22
Onsdag 8. Februar 2017 klokken 20-22

Veteran 60  
Mandag 28. November 2016 klokken 20-22
Onsdag 4. Januar 2017 klokken 20-22
Mandag 30. Januar 2017 klokken 20-22

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

Der er stadig plads til flere ungdomsspillere!! 
KOM og prøv badminton mandag og onsdag. For 
træningstider se Bøgebjerg IF`s hjemmeside. 
HUSK
vi har diplomtræner ansat i ungdomsafdelingen.

Der er stadig en ledig bane for motionsspillere 
mandag fra 18.30 – 19.30, samt en ledig bane 
onsdag fra 19.00 – 20.00. 
Kontakt badmintonudvalget hvis du gerne vil 
spille motionsbadminton.

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

På badmintonafdelingens vegne
Freddy Kjær Jensen

Badminton
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Bøgebjerghallens Bestyrelse
Siden sidst…

Belysning og pomfritter
Bestyrelsen har modtaget midler af Faaborg-
Midtfyn Kommune til udskiftning af en del 
af belysningen til LED, samt en ny moderne 
maskine, der kan lave sunde pomfritter. 
Så næste gang I er i hallen, så spørg efter de 
lækre pomfritter hos Stig. 

Udviklingsplan
Bestyrelsen arbejder videre med udviklings-
planen og i den forbindelse deltager bestyrelsen 
i workshops sammen med ”de 4 haller” som 
DGI afholder. 
Pengene til disse workshops er bevilget af 
Faaborg-Midtfyn Kommune. 

Når en ny og revideret udviklingsplan er på 
plads, vil hallen indkalde til informations 
møde, da det nye motionscenter vil blive en 
selvstændig forening og dermed skal have sin 
egen bestyrelse. 

Vi håber selvfølgelig på, at der er nogle 
ildsjæle, der kunne tænke sig at være med i 
sådan en proces. 
Derudover skal hallens fondsudvalg i gang 
med at søge midler. 
Budgettet for projektet ligger i omegnen af 2,5 
millioner kroner.  

Har du en hjælper i maven?
Hvis du går med en ”lille” eller ”stor” hjælper i 
maven, så vil vi meget gerne have din hjælp.
I forbindelse med de 3 store fester, vi holder i 
samarbejde med Idrætsforeningen, kan vi altid 
bruge hænder, både til små og store opgaver. 
Kontakt gerne Bente Kjær Jensen fra 
halbestyrelsen på tlf. 61431025, hvis du er 
interesseret i at hjælpe til.

På bestyrelsens vegne
Michal Bang Sørensen

Formand

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

Hele familiens Frisør
Tlf. 62 61 54 54

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

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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Herrer senior
Efterårssæsonen er slut, og vi er fra foråret at 
finde i serie 3!!!
Det var også målsætningen, at vi SKULLE 
rykke op fra serie 4, men drømmene stopper 
selvfølgelig ikke her. 
Nu skal alt sættes ind på at etablere os i serie 
3, men stadigvæk spille god seværdig fodbold.
 
Vi har i dette efterår spillet nogle rigtig gode, fede 
lokalbrag, hvor vi igen i denne sæson har nydt 
kæmpestor opbakning fra vores FANTASTISKE 
fans, som har været med til at gøre stemningen 
helt elektrisk på Bøgebjerg stadion. 
I er med til at gutterne kæmper lige en 10-15 
% mere.
 
Vi i trænerteamet har med stolthed kunnet se 
den gode udvikling, der har været i hele truppen, 
og vi dominerer nu spillet i store perioder af 
vores kampe. 
Vi bygger selvfølgelig videre på det og vil prøve 
at kunne spille i et lidt højere tempo. 
Samtidig er vi nu ved at være så mange, at vi 
skal have 2 hold tilmeldt i turneringen...
 
Socialt hænger hele truppen virkelig godt 
sammen. 

Vi har fællesspisninger i klubben et par gange 
i løbet af en halvsæson og flere hyggelige 
sammenkomster, hvilket også gør, at alle 
hjælper hinanden på kryds og tværs. 
Så der er et helt ufatteligt godt og stærkt 
SAMMENHOLD, som vi også profiterer af i 
kampene, hvor ALLE mand knokler røven ud 
af bukserne og løber gerne de ekstra meter for 
kammeraterne. 

Det kunne specielt ses i vores sidste kamp i 
går ude mod Korinth, hvor vi ankom i bus - alle 
mand iført jakkesæt!  
Ved pausen var vi bagud 0-2, men ender med at 
vinde 4-2, fordi vi bare har en tro på, at vi ikke 
kan tabe...
 
Slutteligt vil vi fra trænerteamet takke mange 
gange for denne sæson for den store opbakning 
og tro på, at vi kan få flyttet Bøgebjerg op i 
rækkerne !! 
Og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at realisere 
det...
 
Vi ses forhåbentlig på stadion, når vi skyder den 
nye sæson i gang!

Formand for fodbold afdelingen
Camilla Christensen

Nyt fra fodbold

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

Vester Aaby Inst. Forretning
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Igen i denne sæson er der gang i mange 
forskellige aktiviteter igymnastikafdelingen. 

Der trænes cross gym onsdag aften. 

Torsdag aften har Ejner sit herre gymnastikhold, 
hvor alle lokale mænd i deres bedste alder kan 
holde kroppen fit. 

Onsdag eftermiddag hygges der i skolens 
gymnastiksal med de yngste, nemlig de 3-6 
årige som tumler og laver skøre ting sammen 
med deres forældre. 

Spinning
Der bliver selvfølgelig også stadig svedt i sadlen, 
når Jette cykler de tre morgener om ugen.

Aftenholdene kører meget svingende, nogle 
gange kan vi være 10 på et aftenhold, og ugen 
efter sidder vi så tre sammen med Bente. 

Jonas´ og Finns hold kører næsten ikke, da de 
ofte bliver aflyst med for få tilmeldte. 

Så vi må vist igen ryste posen og prøve med nye 
tidspunkter. 

Så meld gerne ind til mig eller jeres instruktør, 
hvis der er et tidspunkt, som passer dig godt, så 
kigger vi på det inden jul. 

Hvad er det yoga så for noget?
Vi har de sidste tre sæsoner haft yoga 
på programmet, og i år er yogaholdet i 
gymnastiksalen hver mandag aften kl. 18.30-
20.00. 

Men hvad er det der yoga så for noget? 
Ja! Det har jeg prøvet at finde ud af, ved at 
snakke lidt med Lone Granhøj, som er vores 
instruktør. 

Lone Granhøj
Yoga instruktør

Lone underviser i den form for yoga som hedder 
HATHA yoga. 
HA betyder sol, og er den aktive højre side af 
kroppen (den maskuline side) og THA betyder 
måne, og er den passive venstre side (den 
feminine side). 
Ved at dyrke yoga skabes harmoni mellem de to 
forskellige sider. 

Jeg har da selv en del fordomme om det der 
yoga. 
Det er kun for kvinder, det er kun for dem med 
stive kroppe. 
Yoga er kun for hippier! 
Yoga er sådan noget med lange bevægelser og 
urtete i pausen.
 
Jeg tror, at når noget er nyt, så vil det også helt 
automatisk være lidt farligt. 
Lone siger da også, at når man først starter op til 
yoga, kan der faktisk gå relativ lang tid, førend 
man får det optimale ud af sin yoga træning.
Til at starte med skal man som ny lære de 
forskellige stillinger. 
Når man så kan lave stillingerne, kan man 
begynde at arbejde med sin vejrtrækning. 

Gymnastik og Spinning



Og når der er styr på både stillinger og på 
vejrtrækning, begynder man så at arbejde med 
de indre organer og hele kroppen som enhed. 
Først dér får man som yoga udøver det maximale 
ud af sin yoga træning.
Nogle er derfor år om at nå til det sidste stadie, 
hvor kroppen er helt med.

Der tilbydes jo mange forskellige former for 
yoga. 
Lone fortæller, at hun nogle gange oplever, at 
yoga tilbydes som alternativ til gymnastik, og 
at øvelser og stillinger derfor presses igennem 
i alt for højt tempo, således at man ikke opnår 
det optimale. 
I stedet får man en smidig krop, men man har 
slet ikke fået vejrtrækningen med undervejs i 
øvelserne. 

Lone lægger stor vægt på afspænding både før 
men også efter, da hele mindfullness delen er 
noget som Lone vægter højt. 
Vejrtrækningen betyder bare alt, hvis man skal 
have det optimale ud af sin yoga træning. 

Lone fortæller, at hun ofte hører fra nogle af sine 
udøvere, at de laver yogaøvelser alle mulige 
steder, da de oplever en indre ro ved lige at 
træde ind i sig selv de 5 sekunder. 
Som hun siger, så kan flere yogaøvelser laves, 
mens man står i kø ved kassen i supermarkedet.
 
Jytte Corneliussen har dyrket yoga i flere år, og 
ved flere forskellige instruktører og for hende 
betyder yoga meget, da hun virkelig kan mærke 
forskel på sin krop. 
Hun mangler smidigheden, hvis hun ikke holder 
kroppen ”smurt” ved at dyrke yoga, og som 
hun siger, så giver det en hel anderledes ro at 
komme afsted og få slappet helt af og få mærket 
sig selv. 

Lone har nu flest damer på sine hold, men hun 
oplever, at stadig flere mænd prøver yoga, da de 
jo også oplever, at de bedre kan ”vedligeholde” 
kroppen med nogle yogaøvelser. 
Hun har i skrivende stund én mand med på 
holdet i Vester Aaby, men mon ikke at der bliver 
lokket et par mænd mere med, når nu først 
der er startet én, så er det jo ikke længere så 
farligt  

Har du fået lyst til at prøve kræfter med yoga, 
så mød op i gymnastiksalen mandag aften, Lone 
er der fra ca. kl. 18.15. 
Medbring en lille pude og et tæppe. 
Yogamåtter, kiler med mere kan lånes ved Lone. 

På vegne gymnastik afdelingen
Mette Gerber
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Løb
Så er løbesæsonen officielt slut for den gang. 
Det er dog sådan, at vi forsat løber sammen 
en gang om ugen for at holde formen ved 
lige.

Vi har i denne sæson været 12-14 stykker, 
der 2 gange om ugen har løbet på 2 hold - 5 
km og 10 km+

Nogle gange har vi lavet lidt styrketræning 
eller intervaltræning undervejs i løbeturen 
eller efter løbeturen, andre gange har vi bare 
løbet. 
Men altid slutter vi af med lidt hyggesnak 
inden vi går hjem.

Sidder du nu og tænker: ”jeg vil gerne være 
med, men.....træningstiderne passer mig 
ikke - distancen passer mig ikke - jeg vil 
hellere gå end løbe - jeg kan slet ikke løbe, 
men vil gerne starte på et begynderhold”. 
Så tag fat i os.

Vi vil rigtig gerne have flere medlemmer, og 
vil gerne forsøge at tilrette træningen som I 
ønsker. 
Måske vi også kan lave en kombination af 
løb/gå/spinning. 
Eller et hold med løb/styrketræning. 
Sig endelig til, hvis du sidder med en god 
ide, så vil vi se om det kan lade sig gøre.

På løbernes vegne
Helle Clausen

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

Vester Aaby Vandværk

www.vesteraaby-vand.dk
info@vesteraaby-vand.dk
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Dagplejen siden sidst

Vi har hygget os i det skønne sensommervejr, 
med en masse udendørs aktiviteter.
Vi har bl.a. været på stranden ved Svelmø for at 
samle skaller og sten.
Vi har besøgt køerne ved Frisenvænge og været 
på cykeltur rundt i Vester Aaby og omegns 
skønne natur.

Godt nyt: Vi har fået ny kollega Helle Breenfeldt, 
som bor i Katterød.
Helle er startet som dagplejer pr. 1. november. 
Stort velkommen til hende.

Helle B, Pernille, Lene, Jette og Helle
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Infomødet i september
Allerførst vil vi gerne sige tak for opbakningen 
til de fremmødte i forbindelse med borgermødet 
i Bøgebjerghallen den 15. september 2016 - 
samt tak til Dagli’ Brugsen for kage og frugt - og 
til Bøgebjerghallens cafeteria for drikkevarer. 

Vi var omkring 15-20 personer samlet. 

Projektgruppen fremlagde projektet samt 
budgettet for begge banerne. 

Til mødet havde vi inviteret Jacob fra UNO 
sport, der supplerede med information omkring 
banerne, samt fortalte hvordan vi kunne spare 
yderligere penge på opførsel af banerne med 
lokal/frivillig hjælp. 

På mødet gik vi ned til sportspladsen for at 
besigtige området, hvor banerne skal ligge. 

Herunder billede af arealet, hvor Multi-/Skatebanen 

skal være.

Det blev til mange gode og konstruktive 
diskussioner og forslag blandt fagpersonerne, 
UNO og projektgruppen. 

Allerede den aften fik projektgruppen tilsagn om 
hjælp fra de fremmødte. 

Dejligt - og meget vigtigt for det videre 
ansøgningsforløb. 

Der var frivillige der meldte sig til udgravning af 
banerne, fældning af buske og træer, planering 
og fræsning af jorden samt anlæggelse af fliser 
omkring banerne. 

Ved at samle multi-banen selv - med hjælp fra 
jer frivillige - kan vi ”bytte” en regning ud på kr. 
65.000 til kun at skulle betale konsulenttimer i 
forbindelse med opsætningen! 

Der var nogle som bød ind på denne opgave. 

Bøgebjergskolen tilbød at lave mad til gruppen 
af fremmødte, når banerne skal sættes op, 
andre ville stå klar med kaffe og kage. 

Første opgave udført
Selvom det i skrivende stund ser ud til, at vi har 
hænder nok.....så tænker vi, at der sagtens kan 
bruges flere!

Første opgave er allerede udført! 
Tommy Madsen som til dagligt arbejder hos 
Svanninge Skovservice A/S - og er forælder til 
børn på Bøgebjergskolen og i idrætsforeningen 
har allerede ryddet buske osv. i skovbunden, 
der hvor skaterbanen skal ligge. 

Maskinerne og dieslen er sponsoreret af 
Svanninge Skovservice A/S. 
Tak for støtten! 

Bilvask til støtte for projektet
Et uventet og meget positivt telefonopkald fra 
Hans Henrik Johansen - Sydfyns Dækhotel med 
et tilbud vi ikke kunne sige nej til. 

Hans Henrik var kommet på ideen med 
bilvask, hvor hele beløbet ville gå til multi- og 
skaterbanerne.
(Næste gang bilvasken afholdes, går pengene til 
et andet velgørende projekt).

Herover billede af Hans Henrik Johansen fra Sydfyns 

Dækhotel, med gang i bilvasken.

Foto: Jørgen Gundertofte, Vester Aaby. 

Nyt fra Multi & Skaterbanen
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Så fredag den 30. september 2016 og lørdag 
den 1. oktober 2016 var det muligt at få vasket 
sin firmabil for 300 kr. eller sin privatbil for 100 
kr. 

Der var ikke langt tid at løbe på, men bilvasken 
blev en realitet. 

Vi kunne måske have ønsket flere biler, men er 
meget taknemmelige for dem der kom. 

Stor tak til jer og stor tak til Sydfyns Dækhotel.

På billedet herover ses Bente Kjær Jensen, Sanne 

Jørgensen og Rikke Sørensen da de modtog check 

fra Fionia Fonden.

Penge fra Kommunen og Fionia Fonden
Siden sidste indlæg til Bøgebladet har vi igen 
modtaget penge fra Faaborg Midtfyns kommune 
- denne gang 200.000 kr. 
Men det stopper ikke her. 

Projektgruppen var inviteret til overrækkelse af 
midler fra Fionia fonden. 
Der var 174 ansøgere, ca. 1,6 millioner skulle 
uddeles. 
27 projekter fik en del af kagen, og vi var én af 
dem. 
Vi lå i den højere ende af uddelingerne, idet vi 
fik en check med hjem på 60.000kr. 
Den er at se i Bøgebjerghallen.

Mange bække små....som man siger.....
Vi må have gang i vores facebook gruppe igen! 

Sæt gerne nogle donationer igang - nogle gode 
initiativer - eller bare et sjov påhit for at få nogle 
mønter på kontoen.... 

Her kan I også altid se et revideret budget for 
banerne.

Aktuelt har facebook gruppen 497 medlemmer.
10 kr x 497 = 4.970 kr
20 kr x 497 = 9.940 kr
50 kr x 497 = 24.850 kr 

Alle beløb tæller på kontoen.....
lad os lige tage den sidste etape 

og komme i mål....
vi er tættere på end I tror!! 

Tak for støtte og jeres opbakning.
Rikke, Sanne & Bente

På billedet herunder ses en kommende bruger af 

Multi-/Skatebanen.
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Os fra det nye festudvalg vil gerne sige:
”tusind tak for sidst”

til alle jer der deltog i ”vores” første fest, og 
lokalområdets 25. Egnsfest. 

Vi var meget spændte op til festen – til dels fordi 
der ugen før kun var solgt 161 billetter, og dels 
fordi vi var spændte på hvordan i ville tage i mod 
vores ændringer, på en så traditionsrig fest. 

Når det så er sagt, så synes vi, at festen til trods 
for lidt små problemer, så var det en brag af 
fest. 

Posten, Piloten og Pianisten spillede under 
maden og de spillede også op til dans, hvilket 
de gjorde med stor stil! Sikke en fest, de kan 
lave. Mange kom efterfølgende og sagde, at de 
kunne nemt have spillet hele aftenen og det må 
vi i den grad give dem ret i. De var mega gode 
og så er de lokale.

”Årets V.Å.P.” nr. 8 i rækken blev offentliggjort.
Traditionen tro lagde sognepræst Torkil Jensen 
op til afsløringen med en tale på vers, hvor han 
bl.a. sagde:
”En hjælpende hånd kan vi alle jo bruge, 

når tings drillerier er svære at sluge

man prøver og prøver så længe som muligt. 

Men arbejdet bliver des mere udueligt 

så høres en brummen af traktor på vejen 

med trailer med sider begynder så legen 

Billedet herover er fra overrækkelsen af prisen til Ole 

Simonsen - ”Årets V.Å.P.” 2016.

Fra venstre ses: Flemming Hougaard, Ole Simonsen, 

Torkil Jensen og Lars Bo Biilmann.

Foto: Bente Kjær Jensen, Vester Aaby. 

måske er det græsset der truer med længden, 

måske er det blade der fylder i mængden. 

Den kan også være lidt hjælp i det grove 

så der bliver tid til de ting som er sjove 

- ja sådan skal ordene indledningsvist lyde……”

Salen summede…..”Hvem er mon dette års 
V.Å.P.???

”…..det var nærmest afgjort af alle fra starten, 

måske mangler enkelte blot et par numre 

når onsdagens aften begynder at skumre, 

da flokkes i hobetal byens talenter 
og håber at bingotal skal give renter.

Der råbes og håbes på 7 og på 17 

og tysses på dem, der forhindre ens lytten. 

Men der skal jo råbes så højt som nødvendigt 

og det klares også så ganske behændigt 

nu nærmer vi os ham, hvorpå alle kan stole 

så vi siger banko til ham ”Gamle Ole” 

– Velkommen her til OLE SIMONSEN!”

Stort tillykke til Ole Simonsen
--------------- o ------------------

Egnsfesten - et brag af en fest
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Udover titlen som ”Årets V.Å.P.” modtog Ole 
Simonsen en buket og et flot glasfad fremstillet 
af Annette Boock fra Lundely Glas.
Gaven blev overrakt af sidste års ”Årets V.Å.P.” 
Flemming Hougaard.

Efter en kort pause fik Peter og de andre kopier 
på scenen - Et super band, vi kom alle tilbage 
til Gasolins tid med køb bananer, raballerstræde 
og alle de andre gode. Det var som at være der 
selv i 70’erene. Fra bandet skal lyde: ”I var et 
rigtig dejligt publikum at spille for”. 

Traditionen tro var alle aldersgrupper mødt op til 
vores fest, hvilket vi også håber I har lyst til at 
gøre igen til næste år - 
Nemlig den 28. oktober 2017. 

Desuden skal der lyde en stor tak for alle 
sponsorgaverne til årets lotteri. 
Gaverne var i år sponseret af: 
Albani, AutolakExperten, Bago Line, Ruth 
Balksbjerg, Bejerholm Maskinstation, 
Blomsteriet, Blomsterværkstedet, Brødrene 
Sloth, BSJ Ejendomme, Bøgebjerghallens 
Cafeteria, CC World Wide, CWC Auto, Dagli’ 
Brugsen, Damas, EDC Mæglerne Faaborg, 
Flemmings VVS, Frost VVS, Fyns Naturvarme, 
Galleri 33 v/Birte Banke, Gamskærgård 
Maskinstation, Jan Gertsen Murer- og 
Byggeteknik, Grønnegård Kunst og Keramik, 
Hansen & Hellerup Entreprenører,  Kloakmester 
Per Hansen, Hjertestarterforeningen Vester 
Åby Åstrup & Pejrup, Hår-Værkstedet, Ideal-
Line, Murermester Palle Jensen, Bygmester 
Finn Juul Jørgensen, KP Biler, Tømrermester 

Kennet Krogh, Lundely Glas, Lysbjergparkens 
Venner, John Madsen Landbrugsmaskiner, El-
installatør Henning Madsen, Max Brugtbiler, MK 
Byg-Fyn, Zoneterapi & Massage Ulla Poulsen, 
Tømrermester Carsten Rasmussen, Salon Miro, 
Skovgårdens Træ/Jord/Beton, Finn J. Steensen 
Maskinudlejning, Strandvejens Fodklinik, 
Svendborg Synshal, Sydfyns Autocampere, 
Tommys Auto i Vester Skerninge, Velværehuset, 
Vester Skerninge Bageri, Vester Åby 
Maskinstation, Vester Åby Slagterforretning, 
Wellness Forever You, Åstrup Murer og Beton, 
Åstrup Vognmandsforretning.

Udvalget bag Årets V.Å.P.
Det nye i V.Å.P.-udvalget: 
Tina Marie Bruus har valgt at træde ud af 
udvalget. 
I år valgte Egnsfest udvalget at pege på sidste 
års V.Å.P´er til at være en del af V.Å.P.-udvalget. 
Dette for at få et ”flow” i udvalget, samt for at 
give ”stafetten” videre. 
Derudover mangler der repræsentanter i V.Å.P.-
udvalget – en fra Pejrup og en fra Åstrup 
området. 

Det ville være rarest hvis alle egnene i 
lokalområdet kunne være repræsenteret.
Kunne du være interesseret i at være en del af 
V.Å.P.-udvalget, kontakt da Bente Kjær Jensen 
på tlf. 61 43 10 25.

Egnsfest-udvalget
Bøgebjerg IF & Bøgebjerghallens bestyrelse

Årets V.Å.P
2016

Ole Simonsen
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STARK Faaborg 



17

BØGEBJERG IF
Klubaftaler

Klubtøj
OK 

Vi har en aftale med OK, hvor OK støtter 
Bøgebjerg IF

- Hver gang du tanker med OK Benzinkort
Giver OK 6 øre for hver liter

- Hver gang du tanker med OK Benzinkort 
og du også er el- eller mobilkunde hos 
OK
Giver OK 12 øre pr. liter

- Hver gang du tanker med OK Benzinkort 
og er både el- og mobilkunde hos OK
Giver OK 18 øre pr. liter du tanker. 

Hvis du ikke allerede har et OK Benzinkort, 
kan du få et på www.ok.dk/lokalsporten.

Har du allerede et OK Benzinkort, kan du 
nemt få det tilknyttet til Bøgebjerg IF, du skal 
bare ringe til OK på tlf. 70 10 20 33 og oplyse 
dit kortnummer og Bøgebjerg IF.

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

STØT BØGEBJERG IF
MED SUPPORTENERGI

Vi har for nylig indgået aftale med SEF Energi 
A/S, der støtter Bøgebjerg IF gennem dit el 
og naturgasforbrug.
SEF støtter Bøgebjerg IF ud fra dit el og/eller 
naturgasforbrug.

Læs mere og tilmelding på sef.dk/
supportenergi.
Se også annonce andet sted i dette nummer 
af Bøgebladet.

KLUBTØJ

Bøgebjerg IF har også en aftale om køb af 
klubtøj gennem Sporten i Svendborg.

HUSK klubtøj kan også bruges til fødselsdags- 
og julegaver.

Du kan bestille klubtøj via foreningens 
hjemmeside www.boegebjerg-if.dk.
Her kan du også se aktuelle modeller og 
farver.

Vi samler og bestiller hos Sporten 4 gange 
om året:

	1. marts
	1. juni
	1. september 
	20. november



Aastrup Folkemindesamling

STAVN 2016 udkommer midt i november. 
Præsentationen foregår i år i Haastrup. I 
skrivende stund formoder vi, at prisen på STAVN 
bliver 90 kr. Når bogen er udkommet, kommer 
vi rundt til jer med den.  
             
Svelmø er en lille ø med en stor historie. I 
STAVN 2016 føjes endnu en fortælling til øen, 
idet Holger Pedersen, V. Aaby, fortæller om sit 
bekendtskab med øens legendariske skikkelse, 
Otto V. Hansen. I 2014 var vi på tur til Svelmø. 
Her fortalte Holger Pedersen om Otto V. Hansen. 
Det er denne beretning, som han nu har sat på 
tryk under titlen: Sidste fastboende beboer på 
Svelmø.

Hver dag som går, skriver historie. Det er 
selvfølgelig vigtigt at få nedskrevet eller fortalt 
de ældste erindringer. Der kan være nye 
indfaldsvinkler til det allerede beskrevne. Nyere 
tid kan hurtigt blive historie, så det er måske 
klogt allerede nu at få nedskrevet relevant stof 
for eftertiden. 

Skal vi forfatte en STAVN artikel, står vi frit, når 
vi skriver om noget, som har almen interesse. 
Det må med andre ord ikke blive for familiært.

Er der emner fra vores sogn, som mangler en 
beskrevet historie, så giv os gerne idéer eller 
skriv selv. 

På vores hjemmeside aastruparkiv.dk kan man 
finde en oversigt over STAVN artikler, som 
omhandler vores sogn. Forfattervejledning 
findes også på hjemmesiden.

Vi har henover sommeren med tak modtaget 
mange forskellige billeder og arkivalier. 
Vi er fortsat interesseret i at modtage effekter, 
hvis man støder på noget, der kunne have 
arkivets interesse.

Læs om os på vores hjemmeside:
Se mere på aastruparkiv.dk

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

Næste åbningsdag:
Fredag den 2. december 2016 kl. 14-17
Præstegårdsvej 12, Vester Aaby

På Folkemindesamlingens vegne
Jens Haastrup
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KIRKEBLAD
VINTER 2016-2017

- Læs mere inde i bladet

Højskoleeftermiddage

Reformationsjubilæum

VESTER AABY KIRKE

AASTRUP KIRKE

Jul i vore kirker

Det første lys er Ordet, talt af Gud,
Der skabte liv, hvor alt var øde,
Med fuglesang, med blomster, der sprang ud,
Med glæde over markens grøde.

Det andet lys blev tændt i Betlehem,
Guds søn steg ned fra Himlens høje
Og delte jorden med os som sit hjem
Med al dens fryd og al dens møje.

Juletræet tændes også i år 1. søndag i advent
- den 27. november kl. 14.00

Det tredje lys har intet øje set,
Det lyser gennem hjertesorgen
Og melder, det umulige er sket,
Det tredje lys er påskemorgen.

Det fjerde lys har ild fra alle tre,
En pinseglød i vores hjerte,
Så vi for dem, der intet lys kan se,
Kan tænde kun en lille kærte.

Glædelig Jul og Godt Nytår



Søndag den 11. december – 3. søndag i advent
Her vil vore dygtige kirkemusikere, kirkesanger Jette Berenth 
og organist Margrethe Schmidt bidrage til gudstjenesternes 
adventsstemning med nogle af de store, traditionelle 
julesange, bl.a.: 
Angels We have Heard on High: Traditionel fransk julesang 
Hark! The Herald Angels Sing: Tekst Charles Wesley.) 
Musik Felix Mendelssohn - Bartholdy. 
Det er kl. 9 i Vester Aaby og 10.30 i Aastrup

Søndag den 18. december 
kl. 9.00 i Aastrup Kirke

Vi synger julen ind 
sammen med 
Nabosognenes voksenkor
Ved denne morgenguds-
tjeneste medvirker Vester 

Skerninge pastorats Voksen-kor i gudstjenesten kl. 9.00 i 
Aastrup Kirke, hvor vi traditionen tro synger julen ind.
Koret ledes af organisten ved kirkerne, Anette Holm. Det har 
eksisteret siden 2011, og var i begyndelsen et lejlighedskor, 
som sang op til specielle kirkelige handlinger, første gang de 
9 Læsninger julen 2011. I dag er det et fast etableret blandet 
kor med 12 medlemmer på 3 stemmer. 
Repertoiret er hovedsageligt danske sange og salmer.

Julen i vore kirker 

Højskoleeftermiddage
Højskoleeftermiddagen den 7. december kl. 14.30 står i 
advent og julens tegn, men naturligvis med særligt henblik på 
vinterens tema om Ærø.
Efter nytår mødes vi den 11. januar, hvor organist og historiker 
Karsten Hermansen fra Marstal vil fortælle af karsken bælg 
om Ærøs historie.
På Ærø har man taget udfordringen ”Udkantsdanmark” 
op på en helt særlig måde. Det vil tidligere professor 
ved Aarhus Universitet, Viggo Mortensen fortælle om på 
højskoleeftermiddagen den 1. februar kl. 14.30 under titlen:

Hvad skal der til for at udkanten kan blive 
mulighedernes land?
Trods mange gode initiativer så fortsætter den overordnede 
samfundsudvikling, der har ført til en skævvridning af 
Danmark. Resultaterne konfronteres vi med dagligt: 
Forstoppelse i storbyerne og de deraf følgende trafikale 
og sociale problemer. Tømning af landet for meningsfuld 
aktivitet og de deraf følgende problemer med fraflytning og 
sociale problemer. Som svar på globaliseringen udvikles en 
konkurrencestat i hvis navn der træffes (eller ikke træffes) 
beslutninger, der fører os i den nævnte retning.
Men der ulmer et oprør - et oprør fra udkanten. Det omformer 
det politiske landskab og sætter en ny dagsorden: Dels skal 
de herskende ubalancer påvises; dels skal der fortælles nogle 
andre historier om udkanten, der viser, at det er mulighedernes 
land og frihedens sted. 

Torsdag den 24. november kl. 19.30 i Vester Aaby Kirke 

De ni læsninger
I år ”tyvstarter” vi julen lidt 
allerede den 24. november med 
De ni læsninger.
De ni læsninger er en stem-
ningsfuld Musikgudstjeneste, hvor 
der skiftevis bliver læst tekster fra 
biblen, skiftevis sunget salmer, 

korværker og spillet musik. 
Ved arrangementet deltager kirkernes eget kor samt Krarup 
Koret, og mon ikke dette fælleskor kan få taget på kirken til 
at lette bare en lille smule, når de stemmer i med ”Barn Jesus 
i en krybbe lå”?
Koret optræder desuden med værker af bl. a. John Joubert og 
Philip Faber.
Ind i mellem bliver der mulighed for, at alle kan synge med på 
nogle af julens smukke salmer.
De ni læsninger er oprindelig en engelsk tradition, som i 
stigende grad også holder sit indtog i danske kirker. I England 
holder man De ni læsninger den 24. december, i Danmark i 
tiden op til juleaften. Og i Vester Aaby bliver det altså den 24. 
november kl. 19.30.

Søndag den 27. november – 1. søndag i advent
Her er der traditionel gudstjeneste i Aastrup Kirke kl. 10.15.
Kl. 14.00 er der familiegudstjeneste i Vester Aaby kirke. Efter 
gudstjenesten samles vi på parkeringspladsen, hvor spejderne 
vil servere gløgg og æbleskiver, og ikke mindst vil vi tænde 
årets juletræ.

Selvom cikorien endnu ikke 
blomster, når vi tager til Ærø 
den 17. maj, så kan dette 
billede af den lille Tranderup 
Kirke minde os om her midt 
i vinterens mørke, at det nok 
skal blive sommer igen.

Viggo Mortensen er dr. theol. og har 
forskningsmæssigt beskæftiget sig med 
religiøse forandringsprocesser. Nu, 
hvor han bor på Ærø, har han været 
medinitiativtager til bevægelsen Oprør 
fra Udkanten, der sætter den herskende 
samfundsudvikling til debat. Han har 
sammen med Finn Slumstrup udgivet 
bogen Oprør fra Udkanten. De modtog 

for dette arbejde i 2015 De fynske mediers Bland-dig-pris og 
i 2016 Den sydfynske Initiativpris.

Vinterens sidste møde i 
konfirmandstuen finder sted 
den 8. marts, hvor vi vil 
samle op på vinterens tema 
og planlægge vores tur til 
Ærø som finder sted onsdag 
den 17. maj.



Evangeliet til Juledag er budskabet om Ordet, der blev kød og tog 
bolig iblandt os.
Så vi ser den herlighed som den Enbårne har fra Faderen, fuld af 
nåde og sandhed.
Men Ordet var før alle tider. Derfor er der ikke tid i Juleevangeliet 
som evangelisten Johannes fortæller det for os i dag.
Og derfor skal vi også stå stille, når vi hører det. Ikke kun fordi vi skal 
være nøjagtige med alle ordene om ordene. Men simpelthen også 
fordi det er Julemorgen.
En stille morgen. I dag skal vi ikke gå som hyrderne til barnet ind. I 
dag skal vi ikke løbe af sted for at møde Ordet. I dag skal vi prøve 
bare at kunne være.
Være til stede.
Fordi vi mødes af Ordet som bare er.
Fordi der ikke er tid i Ordet. Fordi der ikke er tid i Gud.
Kun nåde og sandhed.
Den nåde og sandhed, vi får at se Julemorgen. Får lov til at modtage 
julemorgen.
Just som vi troede, at det hele var til ende. At Julen kulminerede med 
juleaften.
Just der møder vi Ordet om begyndelsen.
Ordet fra begyndelsen møder os.
Igen.
Det møder os i stilhed. Det får os til at standse op og høre.
Men når vi har hørt det, skal det også sætte os i bevægelse igen. Når 
vi har hørt det og sunget om det julemorgen. 

Uddrag af prædiken til Juledag 2015 
over Johannesevangeliet kapitel 1 vers 1 til 14:

Til Nytår går vi ind i året 2017. Det år er 
blandt meget andet året for fejringen af 
reformationsjubilæum. Det vil man komme 
til at høre meget mere om i årets løb.
Sognepræst Torkil Jensen har sammen med 
sognepræst Rikke Gotfredsen, Jordløse, 
i det seneste år været med til at forberede 
fejringen her på Fyn. Der er planlagt en 
række begivenheder gennem hele året. 

Nogle som enkeltstående arrangementer, andre som forløb 
over en længere periode.

Fastelavnssøndag den 26. februar opfordres der til plantning 
af et træ i de fynske sogne. Ideen har også sit udspring i 
Wittenberg, hvor der er plantet 500 træer som optakt til 
reformationsjubilæet. Sognepræst Torkil Jensen plantede 
Fyens Stifts træ i 2014.

Vi planlægger naturligvis også træplantning den dag.  
Læs mere i dagspressen og på hjemmesiden 
www.vesteraabyogaastrupkirker.dk når tiden nærmer sig.

Præstegårdene skulle historisk få stor betydning som sognets 
samlingspunkt og kulturelle centrum. Det markerer man 

Lørdag den 31. december – nytårsaftensdag er der 
gudstjeneste i Aastrup Kirke kl. 15.00 og dagen efter – 
nytårsdag er der gudstjeneste i Vester Aaby kirke kl. 16.00. 
Efter begge gudstjenester serveres der et glas champagne i 
våbenhuset.
Og så slutter vi julen Helligtrekongers aften torsdag den 5. 
januar kl. 19.00 med at synge julen ud i Vester Aaby kirke. 

Gudstjenester omkring Nytår

”og at solen fra sit skjul, ønsker os en glædelig jul”

Så skal vi sættes i gang igen. Så skal vi ud i tiden igen.
Men lige nu i denne time skal vi ikke.
Her får vi lov til at gå ind i det øjeblik fra Gud, der ikke har tid i sig. 
Ikke har tanker om alt det, der skal nås, om alt det, der venter.
Kun nåde og sandhed.
Tid standset af glæde.
Det er ny begyndelse for mennesker, der tror de kender alt til 
begyndelser og afslutninger. Kun kender til at sorg kan standse tid.
I som tunge stier træde, 
stands,
og hør, 
her er dør, 
til den sande glæde.

Babyrock og rul i kirken
Har du og din mor og far lyst til at rocke og rulle sammen med 
andre babyer, så begynder vi Babysalmesang i Vester Aaby 
kirke onsdag den 11. januar kl. 10.30-11.30.
Vi hygger os med sang og kiks, rasleæg, guitarmusik, dans, 
vug og fri rul på madras. Alle er velkomne!
Evt. tilmelding til organist Margrethe Schmidt: 
30172928 eller mail: margretheschmidt@gmail.com   

i Den fynske Landsby i Odense med en stor udstilling, der 
åbnes 1.april af biskop Tine Lindhardt. Samtidig vil der også 
lokalt blive markering af præstegårdens betydning – dette sker 
i samarbejde med Folkemindesamlingerne i Abildhuset.
Den allerstørste markering af jubilæet er nok det, der har 
fået navnet ”Kirkens Døgn”. Det finder sted i dagene 8.-9. 
september og Menighedsrådet har holdt møde med byens 
foreningsliv om en 
fælles markering af 
disse dage. Det er 
dog på nuværende 
tidspunkt kun på 
tegnebrættet.

Fyens Stifts reforma-
tionsfejring har sin 
egen hjemmeside  
www.reformationfyn.
dk hvor man kan 
læse om alle arrange-
menterne og få et 
historisk overblik over 
reformationen her på 
Fyn.

Reformationsjubilæum



   Vester Aaby Aastrup

Søndag den 13. november 25. s.e.trinitatis Ingen 10.15
Søndag den  20. november  Sidste s. i kirkeåret 10.15 Ingen
Torsdag den  24. november 9 læsninger 19.30 Ingen
Søndag den  27. november   1. søndag i advent 14.00 juletræ*) 10.15
Søndag den   4. december 2. søndag i advent Ingen 14.00 Ole Buhl Nielsen
Søndag den  11. december 3. søndag i advent 10.30*)   9.00*)
Søndag den  18. december 4. søndag i advent Ingen   9.00 Vi synger julen ind*)
Lørdag den  24. december  Juleaften 16.00 14.30
Søndag den  25. december Juledag   9.00 10.15
Mandag den  26. december 2. juledag 10.15   9.00
Lørdag den  31. december  Nytårsaften Ingen 15.00 Champagne
Søndag den  1. januar   Nytårsdag 16.00 Champagne Ingen
Torsdag den  5. januar Helligtrekongers aften 19.00 Vi synger julen ud*) Ingen
Søndag den    8. januar 1. s.e.HTK Ingen 10.15
Søndag den   15. januar 2. s.e.HTK 10.15   9.00
Søndag den   22. januar 3. s.e.HTK   9.00 10.15
Søndag den   29. januar 4. s.e.HTK 10.15   9.00
Søndag den  5. februar Sidste s.e.HTK   9.00 10.15
Søndag den   12. februar Septuagesima 10.15   9.00
Søndag den   19. februar Seksagesima 14.00 Ole Buhl Nielsen Ingen
Søndag den   26. februar Fastelavn Fællesgudstjeneste 14.00 Plant et træ*)
Søndag den  5. marts 1. s.i fasten Ingen 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 friweekend 3.-4. decem-
ber og vinterferie 13.-20. februar.  
Embedet passes her af sognepræst Ole Buhl Nielsen, 
Brahetrolleborg tlf. 62 65 11 21, mail: obn@km.dk

Kirketider vinter 2016-2017

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”.
21. december (altergang)
18. januar
22. februar (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 
Kirkeværge i Vester og Aastrup kirker: Bent Møller, Faurshøjvej 5, 5600 Faaborg, Tlf. 62 61 53 30
Kasserer: Rasmus K. Rasmussen, Tangmosen 38, 5600 Faaborg, Tlf. 62 61 64 48

Graver Aastrup Kirke:
Vakant
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

*) Se særlig omtale
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FamilieSpejd
Vi har siden sommerferien været i gang med 
FamilieSpejd.
Det vil sige spejderaktiviteter for børn i 
aldersgruppen 3-6 år sammen med deres 
forældre. 

Det Danske Spejderkorps har kørt dette koncept 
i mange år, det er nu også kommet til Vester 
Åby.  
Vi følger en trend med, at forældre gerne vil 
være aktive og opleve sammen med deres 
børn, hvilket FamilieSpejd giver fantastiske 
muligheder for.

Til FamilieSpejd er det ikke kun børnene der 
oplever, sanser og lærer - det gør mor og far 
også.

Omdrejningspunkterne er spejderværdierne om 
friluftsliv, fællesskab og ”learning by doing”. 

Vi holder møde hver 3. lørdag fra kl. 10-12 - 
hold øje med facebook Vester Aaby gruppen el. 
KrageSø`s egen hjemmeside.

Næste gang skal vi både bygge huler ved 
spejderhytten og bage appelsinkage på bål. 

Pt. er der 7 friske spejderbørn med forældre, 
MEN der er plads til flere, så har du lyst så mød 
blot op, så tager vi imod jer.

Loppemarked
Igen i år lykkedes det at afholde spejdernes 
store loppemarked i Bøgebjerghallen. 
Det gav endnu engang et pænt overskud til 
gruppen, hvilket gør det muligt fortsat at 
holde økonomien i gruppen plus at lave sjovt 
spejderarbejde. 

Vores samarbejde med spejderne i Faaborg, 
Sund & Alpegruppen, gør det til en overkommelig 
men fortsat vældig stor opgave for den lille 
lokale spejdergruppe KrageSø. 

Billedet herunder er fra FamilieSpejd i oktober, hvor 

vi så på fasaner - både udenpå og indeni.

Herover er et par forældre igang med at smørre 

gryder ind i brun sæbe - hvad mon der blev lavet 

over bål den dag?

Herfra skal lyde en stor tak til alle de lokale 
og trofaste Vester Åbyére og tidligere 
spejderforældre for deres uvurderlige store 
indsats med at flytte alle lopperne ind i hallen 
lørdag samt for afholdelsen søndag incl. 
efterfølgende oprydning. TAK.

Bådene
Vores både, J22´erne, har i år været på besøg i 
Faaborg havn. 
Vi er fortsat i gang med at undersøge, hvordan 
et samarbejde omkring bådene kan se ud. 
I år har været et prøveår, hvor spejderne i 
Sund & Alpe gruppen har kunnet prøve bådene 
og vurdere om de har ressourcer, mod og 
lyst til at udvide deres spejderaktiviteter med 
søspejddelen. 
Dette arbejdes der fortsat på. 

På vegne af KrageSø
Ingrid Thyssen, Formand

KrageSø Spejderne - kommer igen 



Forsikring – Frivillige for Lokalrådet
Gennem Fynsland har Lokalrådet godkendt en 
forsikringsordning, som dækker frivillige, der 
arbejder for lokalrådet. 

Vi betaler 1.500 kr. i engangsudgift til Fynslands 
kasserer. 
Forsikringen er trådt i kraft. 

Det indebærer, at frivillige, der udfører arbejde 
for lokalrådet, skal registreres med navn og 
fødselsdag. 

Vi skal også helst lave et overslag på antal timer, 
vi forventer der bliver brugt. 

Lokalrådet har taget kontakt til de frivillige i 
flagalleen, frivillighedsgruppen og andre, så 
vi kan dokumentere frivillighed i tilfælde af en 
skade.

Billedet herover er fra Grillarrangementet i Abildhuset.

Grillarrangement
Den 20. august 2016 var der åbent hus i 
Abildhuset. 
Der var god deltagelse, idet 44 personer deltog. 

Vejret var med os, og der var hygge med snak, 
krolf og andre former for spil. 

Næste år vil vi gentage arrangementet, men vi 
skal have en snak om, hvorvidt vi skal have en 
grillmester til grillen.

Jernbane jubilæum
I forbindelse med 100 års jubilæet for Fåborg – 
Svendborgbanen har Lokalrådet haft kontakt til 
forvaltningen og foranlediget, at broen er blevet 
renset af og malet. 

Vi påtænker en markering af jubilæet og har 
kontakt til Sydfynske Veteranjernbane, Nyborg 
Jernbaneorkester m.fl. 
Der er aftalt møde om planlægningen af 
markeringen.

Egnsmøde i Fynsland
Fynsland har afholdt egnsmøde på Rådhuset i 
Fåborg den 20. september 2016. Fynsland er i 
gang med at fastlægge en ny struktur, så det var 
vigtigt at nogen deltog fra hvert af de indkaldte 
lokalråd. 

Halldor deltog for Bøgebjerg Lokalråd. 
På mødet deltog også to repræsentanter fra 
FMK, Direktør Louise Thule Kristensen og Bjarne 
Brøndgård. 

Alle lokalråd fremlagde, hvad de hver især er i 
gang med, og Louise Thule Kristensen var mildt 
sagt forbløffet over alle de tiltag der kører. 

Dernæst orienterede direktionen om planerne 
for at opfylde alle de forskellige tiltag Selve 
oplægget ”Realisering af udviklingsstrategien” 
kan ses på FMKs hjemmeside. 
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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!

På samme møde blev Borgerbudgettet 
debatteret. 
Det var dog en postgang for sent, idet der 
allerede er nedsat en arbejdsgruppe, og fra 
vores område er det Karen Steffensen og Rikke 
Bang Sørensen. 

Kirkens toiletter
Kirkens toiletter har på grund af groft svineri på 
gulv og loft været lukket en periode.
Lukningen er sket fordi kirkens personale ikke 
med rimelighed skal sættes til at gøre rent efter 
noget sådant. 

Lokalrådet blev kontaktet af besøgende til 
kirkegården angående det låste toilet og aftalte 
med menighedsrådets formand, at det blev 
åbnet igen.
Vi opfordrer brugerne til at overholde normale 
normer for toiletbesøg og i tilfælde af uheld gøre 
rent efter sig. 

I tilfælde af at svineriet fortsætter, vil toilettet 
igen blive låst og kun ved henvendelse til 
kirkegårdens personale blive åbnet.

På vegne af Lokalrådet
Connie Hede & Halldor Sørensen

Faste arrangementer:
Sangaften
Første mandag i hver måned kl. 19-21

Gåtur
Hver onsdag fra Abildhuset kl. 9.30

Banko spil
Hver onsdag i Bøgebjerghallen kl. 19

Kommende arrangementer:
Fredag den 9. december 2016 kl. 14
Juleafslutning 
Øster Skerninge Forsamlingshus

Tirsdag den 17. januar 2017 kl. 14
Film fra Vester Aaby af Svend Åge
Abildhuset, Præstegårdsvej 12, Vester Aaby

Tirsdag den 31. januar 2017 kl. 14
Film fra Borneos jungle af Hans Rasmussen
Abildhuset, Præstegårdsvej 12, Vester Aaby

Tirsdag den 14. februar 2017 kl. 14
Sang og musik med Bodil og Hans Rytter
Abildhuset, Præstegårdsvej 12, Vester Aaby

Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 13.30
Smørrebrød bestilt eller I har med selv
Øl og vand kan købes
Bankospil fra kl. 14
Abildhuset, Præstegårdsvej 12, Vester Aaby

Fredag den 10. marts 2017 kl. 14
Generalforsamling i Bøgebjerghallen
Underholdning ved Hårby musikanterne

Mvh
Pensionistforeningen

Vester Aaby
Pejrup

Aastrup 
Pensionistforening

MOGENS GREEN RASMUSSEN
TØMRERMESTER

TLF: 62631398  Mobil: 21485815

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

www.mogens-green.dk
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Pris incl. mad ved køb inden den 30. november 2016
kun 299,- kr. + 5 kr. gebyr

Fra 1. december 2016 til udsolgt 359,- kr. + gebyr

Hallen åbner kl. 12.00 & Festen starter kl. 13.00

Kom og oplev den fantastiske 
stemning som ved en ægte 
Oktoberfest.

Vi har pyntet hallen, sørget for 
musikken og selvfølgelig også 
en “ Wienersnitzel ” mit Alles. 

Øllet serveres af 
barmfagre “Heidi´er“ og 

gutter i Lederhosen. 

TOP SEVEN sørger for den 
rigtige stemning fra kl. 13.00 i 
7 timer - non stop. 

Kom udklædt i Dirndel eller 
Lederhosen og oplev en 
temafest når den er bedst.

Billetsalget starter hos vores 
festambassadører den 1. 
november.

NB!! Kun billetter til hele 
arrangementet og til personer 
over 18 år.
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SEF ENERGI A/S       FÅBORGVEJ 44       5700 SVENDBORG       TLF. 62 20 11 20       SEF@SEF.DK       WWW.SEF.DK

ENERGI TIL HANDLING...1) Dit forbrug af el og naturgas betyder, at SEF støtter Bøgebjerg IF gennemsnitligt med 100 kr. årligt ved et elforbrug på 5.000 kWh og 
med 150 kr. årligt ved et naturgasforbrug på 1.500 m3. 2) Dette glæder for tilmeldinger der er indgået inden den 31. december 2016.

STØT BØGEBJERG IF
MED SUPPORTENERGI...
SupportEnergi er for dig der vil støtte Bøgebjerg IF 
med hjertet, gennem dit el og naturgasforbrug

Ekstra støtte til Bøgebjerg IF
For hver ny tilmelding får foreningen et éngangsbeløb2 på:
Naturgas

 200 kr. for nye gaskunder (er ikke kunde hos SEF i dag)
 50 kr. for gaskunde (eksisterende kunde hos SEF)

EL
 50 kr. for nye elkunder (er ikke kunde hos SEF i dag)

Hvis du tilmelder dig SupportEnergi2, giver vi 
DIG valget mellem følgende velkomstgaver:

 2 stk. biografbilletter til Scala i Svendborg 
 2 stk. fribilletter til GOG, Svendborg Rabbits eller 

Odense Bulldogs - valgfri kamp

 Foreningen får midler til nye og spændende tiltag
 Gennemsnitligt vil Bøgebjerg IF årligt få 100 kr. på el og 

150 kr. på naturgas1  
 Du får el og naturgas til attraktive priser og der er ingen 

binding

Læs mere og tilmeld dig på sef.dk/supportenergi



Uddeleren udtaler
Jeg vil først sige mange tak for den dejlige 
velkomst, som jeg har fået af jer kunder og ikke 
mindst personalet. 
Det er helt vildt så velkommen jeg føler mig i 
Vester Åby. 
Tak for det.

Billedet herunder er fra velkomstreceptionen for Jan.

Frivillig vareudlevering
Her er et super godt tilbud til ældre og andre 
kunder der kan have brug for, at deres varer 
bliver bragt ud.

Der er 8-10 frivillige hjælpsomme mennesker, 
som gerne vil kører varer ud, hver tirsdag, helt 
gratis.

Hvis Du/i vil benytte jer af gratis varetur i 
vores Dagli’ Brugsen skal der handles ind inden 
mandag kl. 15,00.

Hvis Du/I ikke selv kan komme og handle kan 
der ringes en bestilling ind på tlf. 62615620 

Det kræver dog i kommer ind butikken og får 
oprettet en konto. Varerne bliver så trukket via 
PBS

I kan også sende en 3. person ind og handle for 
jer. 

Jeg håber der er nogle som vil benytte sig af 
det her tilbud. Det er utrolig flot at så mange 
mennesker melder sig firvilligt til at hjælpe 
andre. 

På gensyn i Dagli’ Brugsen Vester Åby

Med venlig hilsen
Jan Foged Sørensen 

Butiksbestyrelsen informerer

Butiksbestyrelsen stod klar da Jan havde 
velkomstreception den 9. september 2016. 
Der blev serveret sandwich og drikkelse.  
Jan havde taget familien med i Dagli’ Brugsen 
den dag.

Vi har et godt samarbejde i butiksbestyrelsen. 
Vores fornemmeste arbejde er at støtte op 
om vores Dagli’ Brugs ved at være til stede i 
butikken, arrangerer forskellige events og 
aktiviteter. 
Det er vi rigtig gode til i Dagli’ Brugsen i Vester 
Aaby.

Men vi er også heldige at have nogle dejlige 
borgere i Bøgebjergområdet, der gerne vil støtte 
op lokalt.

Vi vil gerne blive bedre, så derfor er nye input 
velkomne. 
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Dagli’Brugsen Vester Aaby

Følg os på FACEBOOK
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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

Lysbjergparkens 
Venner

Vi har været i sommerhus med beboere og 
borgere på Langeland i september, hvor det 
var varme og solskin, så alle nød det gode 
vejr.
At komme ud i naturen og få lidt frisk havluft 
er godt for alle.

Vi har mange arrangementer frem til jul. 
Der skal laves juledekorationer og et kor 
kommer og synger julen ind.

Vi har også mange gode arrangementer i 
det nye år, som vi ser frem til.

God vinter og god jul fra
Lysbjergparkens venner

Butiksbestyrelsen, fra venstre: Susanne Schnell, 

Bente Kreutz, Lars Bo Biilmann og Charlotte 

Schaumann Pedersen.

Hvad forventer Du, når du handler hos Dagli’ 
Brugsen Vester Åby? 
 
Hvad mener børnefamilierne??

Hvad gør vi godt – hvad gør vi mindre godt. 
Ris og ros. Send mail til lottesp@gmail.com

Butiksbestyrelsen - er det noget for dig?
Der er altid plads til flere ildsjæle i vores 
bestyrelse. 
Man er ikke forpligtet til at deltage til alle møder 
og arrangementer, man deltager i det omfang 
man kan – gerne en der repræsenterer en 
børnefamilie -  
Så er det dig?  Send mail til lottesp@gmail.com

Fremtidige arrangementer:
Julesokker kan hænges op fra den 27. 
november og afhentes den 11. december.
Gløgg og æbleskiver den 11. december 2016 
kl. 14.30 – 16.30
Lucia i din Dagli´Brugs den 13. december 
2016 kl. 16.30 – 17.00
Dagli’ Brugsens velgørenheds-arrangement 
for og på Bøgebjergskolen den 19. januar 2017 
kl. 17.00 – 20.00

Vi mødes i Dagli’ Brugsen:-)

Jeg vil ønske alle en rigtig Glædelig Jul samt et 
Godt Nytår

På butiksbestyrelsens vegne
Charlotte Schaumann Pedersen

- 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



For 3. år i træk har vi afholdt Bøgebjerg 
Efterårscamp i Vester Aaby i de fire første dage 
af skolernes efterårsferie. 
28 unge mennesker i alderen 9-15 år havde lyst 
til at bruge deres efterårsferie på at være aktive 
sammen med andre unge. 
De 21 af dem havde været med på campen 
tidligere, så de vidste, hvad de gik ind til, og 
de var utrolig gode til at indlemme ”de nye” i 
gruppen. 
Det blev  derfor meget hurtigt en homogen 
gruppe, som fungerede rigtig fint sammen 
og udviklede nære venskaber på tværs af 
kommunegrænser. 
Kun to af deltagerne bor i lokalområdet - resten 
kommer fra alle hjørner af kommunen samt 
nabokommuner.

En af tankerne bag Bøgebjerg Efterårscamp 
er at præsentere et bredt udvalg af forskellige 
sportsgrene, således at deltagerne kan finde 
inspiration til at prøve nye idrætsgrene i deres 
eget nærområde. 

I løbet af de fire dage, som campen varede, 
dyrkede deltagerne ca. 25 timers idræt, fordelt 
på bl.a. håndbold, basketball, badminton, 
springgymnastik, orienteringsløb, høvdingebold, 
zumba og karate. 
Undervisningen blev varetaget af campens fem 
faste instruktører samt flere gæsteinstruktører.

Foruden idræt er der på campen ligeledes fokus 
på sund og velsmagende kost. 
Deltagerne var selv med i køkkenet, hvor der 
blev snakket om vigtigheden af at spise sundt 
i hverdagene, og hvor de også selv fik lov at 
kokkerere.
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Bøgebjerg Efterårscamp 2016

HÅNDBOLD

Hygge i
Skolekøkkenet

BADMINTON
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Udover motionen blev der selvfølgelig også 
tid til afslapning og hygge, for mange af 
pigernes vedkommende betød det et besøg hos 
Susanne i det kreative værksted, hvor der blev 
produceret flotte æsker og bakker dekoreret 
med decoupage.

Aftenunderholdningen stod instruktørerne 
for den første aften, idet de underholdt med 
”skønsang”, hvilket bragte store smil frem på 
læberne. 
Den sidste aften var det de unges tur til at 
optræde i Bøgebjerg Talentshow, hvilket de 
lagde stor energi i og klarede med bravour. 
Vi nåede også at få kåret dette års vinder i den 
årlige sten- saks- papir konkurrence. Vi kan vist godt tillade os at sige, at Bøgebjerg 

Efterårscamp igen blev en succes, og det er 
bl.a. fordi så mange lokale kræfter stiller op og 
hjælper til på forskellig vis. 
Det er vi meget taknemmelige for! 

Desuden er vi økonomisk støttet af Faaborg-
Midtfyn Kommune, Ungdomsskolen samt 
Optikerfirmaet Louis Nielsen i Svendborg og 
Faaborg. 
Uden disse bidrag havde det ikke været muligt 
at gennemføre campen. 

Tusind tak til alle!

Katrine & Hanne Borup

OPVARMNING 
TIL KARATE

Lidt musik i en pause



Så blev det efterårsferie efter en trimdag, hvor 
alle store og små fik sveden frem. 
De ældste børnehavebørn og alle skolebørn har 
været Nørre Sø rundt i det kølige efterårsvejr.
De yngste børnehavebørn har lavet andre 
pulsforhøjende aktiviteter.

Herover en glad 2. klasse med deres diplomer for at 

have gennemført trimløb rundt om Nørresø.

ANDERLEDES SKOLEUGE
Ugen op til efterårsferien var en anderledes 
skoleuge, hvor der blev fokuseret på motion, 
natur og trivsel. 
Der var ture ud af huset for nogen af eleverne, 
hvor de bl.a. var på besøg på Valdemar Slot, 
og hvor de prøvede parkour med instruktør i 
Ollerup. 

Billedet er fra børnehavens indsamling af kastanjer.

Det virkede som om alle havde nogen gode 
oplevelser i løbet af ugen, hvor der også 
blev bagt sunde grove boller til alle de glade 
motionsivrige, der løb Nørre Sø rundt. 
I ugen havde vi også den fornøjelse, at have 
gæsteundervisere bl.a. Halldor m.fl. og 
instruktør Karen i folkedans, fodboldskole og 
street dance ligeledes med gæster udefra.

Vi er på skoledelen stadig lidt på hælene på 
grund af sygdom, men har fået ansat Simon 
som ny lærer for at dække i sygdomsperioden. 
Ligeledes er Pernille ansat frem til jul i Henriks 
stilling. 
Forhåbentlig ser vi Rikke og Henrik på den anden 
side af jul, og indtil da er stillingerne godt besat 
med relevante fagpersoner.

Børnehaven Brahetrolleborg har modtaget gave fra 

Faaborg Egnens Efterskole.

32

Bøgebjergskolen, Bøgebjerg &
Brahetrolleborg Børnehaver
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Billederne herover er fra korstævnedag, hvor der var 

besøg fra Haastrup Friskole.

DET KOMMUNALE BUDGET
Skole og børnehaveområdet er et område, hvor 
der er fokus altid – ikke mindst i forhold til næste 
års kommunale budget.

Der kommer til at ske nogle ting som følge af det 
budgetforlig for 2017, der lige er blevet indgået. 

For det første har man besluttet, at den fortsatte 
drift af Brahetrolleborg Børnehave skal foregå 
sådan, at der bliver et opsamlingssted, hvor 
børnene kan få morgenmad og kan opholde 
sig, indtil de transporteres med bus til V. Aaby 
Børnehave. 

Om eftermiddagen kommer de tilbage og kan 
lege der, indtil de bliver hentet. 
Det samme gør sig selvfølgelig gældende for 
SFO-børnene. 

Efter efterårsferien bliver vi indkaldt til møder, 
hvor de nærmere detaljer skal klarlægges, og 
derefter får I besked om det. 

Vi går til denne opgave som til alle andre: 
Vi ser muligheder i stedet for begrænsninger, 
så vi tror på, at vi nok skal få strikket en god 
løsning sammen!

TIDLIG SKOLESTART 
En anden beslutning er, at alle kommende 
børnehaveklassebørn skal samles 1. april på 
den skole, hvor de skal gå. 
Vi skal nok finde en god løsning på dette også, 
så vi kan gennemføre det sædvanligt gode 
program mht. overgang til skole.

ARRANGEMENTER
Som sædvanligt er der en række hyggelige 
arrangementer i børnehaver og skole op til jul, 
så her kommer en række vigtige datoer:

Der er JULEKLIPPEDAG i børnehaver og skole 
onsdag den 30. november 2016. 
Her må forældre eller andre gerne deltage. 
Dagen starter til normal mødetid, og vi regner 
med at slutte juleklippedagen kl.12, herefter 
følges det normale skema resten af dagen.

Fredag den 9. december 2016 er der 
BEDSTEFORÆLDREDAG med kirkegang i 
Brahetrolleborg Børnehave. 
Her deltager dagplejen også.

LUCIA- /JULEARRANGEMENT 
Fredag den 16. december 2016 er der 
LUCIA – OPTOG kl. 17, og bagefter er der det 
traditionelle JULEARRANGEMENT for alle i 
Vester Aaby og Korinth – området. 
Menuen er nok den sædvanlige, ligesom der 
også skal spilles banko på plader, der kan købes. 

Et evt. overskud går til vores lejrskole, som 
finder sted den 13. – 15. juni 2017 på Langeland. 
I det næste nummer af Bøgebladet vil der 
komme yderligere information.

Hvis du har lyst til at komme og hjælpe ved 
julearrangementet - forberede maden, - 
borddækning eller til at hjælpe os med at 
indsamle de overdådige gaver, vi hvert år 
modtager fra byens erhvervsdrivende, så skal I 
bare sige til. 
Vi vil meget gerne have lokalkendte fra Korinth.

SIDSTE SKOLEDAG er onsdag den 21. 
december 2016, hvor vi slutter kl.13.00. 
Denne dag er der også kirkegang i V. Aaby 
sammen med dagplejen.

FØRSTE SKOLEDAG efter nytår er 5. januar 
2017.

JULELUKKET I BØRNEHAVE OG SFO: 
De 2 børnehaver og SFO har åbent til og med 
den 23. december 2016. 
Vi regner med at holde lukket i dagene mellem 
jul og nytår. 
Vi åbner igen mandag den 2. januar 2017.

Mange efterårshilsner fra 
Jørn og Gunild

Bøgebjergskolens Landsbyordning
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Fællesspisning i 
Bøgebjerghallens cafeteria 

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

Alt i det nyeste udstyr
Reparation af alle bilmærker

☎ 6224 4004

 

Fyns Have-Skov-Park 
Maskiner 

Tel.      51 21 29 30 

Byvej 19,  5600 Faaborg 
 

 

 

Varmepumper · Ventilationsanlæg · Klima- & køleanlæg

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

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

    Har du tit problemer med maven?
Måske skulle du prøve zoneterapi 
og massage.
      Vær god ved dig selv!

Av min mave! Zoneterapi & Massage

5. januar 2017

2. februar 2017

Tidspunkt: kl. 17.30 - 19.00

Pris pr. voksen kr. 50,00
Pris pr. barn (under 12 år) kr. 25,00 

Menu er endnu ikke offentliggjort, så 
hold øje med info-skærmene eller tjek 
på Bøgebjerg IF’ hjemmeside, når vi 
nærmer os dato for fællesspisning.

Billetbestilling: 
Bestilling af madbilletter som print-selv 
og med straks-betaling via Bøgebjerg 
IF’s hjemmeside  (gebyr pålægges) eller 
køb dem i Bøgebjerghallen cafeteria. 

Vær opmærksom på, at der er plads til 
max. 50-75 deltagere.

Kaffeklubben Singing Sisters



Udbedringer
Bestyrelsen i Pejrup Forsamlingshus har det 
seneste halve år arbejdet på udbedringer af 
huset. 

I løbet af sommeren fik huset nyt glasparti ved 
hovedindgangen.
Det blev lavet af tømrer Carsten Rasmussen

I øjeblikket arbejdes der i bestyrelsen bl.a. med 
fondssøgning til indkøb af nye møbler til huset.

Julehygge 27. november 2016
Næste arrangement er 1. søndag i advent, 
søndag den 27. november 2016 kl. 14.30 – ca. 
19.30. 

Her holder vi traditionen tro Julehygge i huset 
med æbleskiver og kaffe, risengrød og rød 
saftevand.

Herudover skal vi klippe/klistre julepynt, lave 
dekorationer og hvad man ellers selv medbringer 
af julesysler.
Jul i lange baner.

Der er ingen tilmelding, bare mød op!

Billedet herunder er fra sidste års julehygge.

På billedet herover er der gang i julepynten - billedet 

er fra sidste års julehygge.

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, beboere i Grønnerup og foreningens 
medlemmer.

På forsamlingshusets vegne
Mette Berg Hansen
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Mangler du lokaler til din fest?

Pejrup Forsamlingshus
Telefon: 23 47 47 59

eller klik ind på pejrup.dk

Pejrup Forsamlingshus
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B310
Foto fra 1942: Vester Aaby Sogneråd i 
forbindelse med sognerådets 100 års jubilæum, 
hvor Jockum Aagaard var aktiv.
Bagerste række: Niels Jensen, Christian Larsen, 
Jockum Aagaard, Peder Møller.
Siddende foran: Mads Peder Pedersen, Laurits 
Milling, Laurits Lauersen, Hans Jørgensen, 
Thomas Borg.

Bogen ”Stavn”.
I den gamle Faaborg kommune skriver personer 
fra hvert arkiv en artikel til bogen ”Stavn”. Den 
bliver udgivet hvert år i november måned, og 
kan sælges fra arkiverne. Sidste år kostede 
bogen 85 kr. Det vil nok være ca. det samme 
i år. Her i oktober kender vi ikke udsalgsprisen 
endnu.  
Det er samtidig ca. halvdelen af alle arkivers 
indtægtskilde.

Fra Folkemindesamlingen her handler historien 
om Jockum Aagaard Vester Aaby og hans meget 
alsidige liv her fra 1918 til 1985.

Bogen bliver leveret som sædvanligt inden 
den 1. december til alle, medlemmer som ikke 
medlemmer, der har købt og dermed støttet 
foreningen i de foregående år.

Vi leverer også gerne til alle andre, der ikke 
tidligere har købt fra arkivet her.

På bestyrelsens vegne
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
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BØGEBJERG IDRÆTSFORENING

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

Bøgebladet:
Deadline Udkommer
18.01.2017 Medio februar 2017
19.04.2017 Medio maj 2017
  
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, pt. orlov
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  
Mette Gerber Jensen, håndbold og gymnastik
61 79 00 76mette@gerberjensen.dk
Erik Løfqvist, løb, 
40 79 08 33, erik@raaqvist.dk
Hanne Borup, senioridræt, 
23 47 11 55, hannealf@gmail.com
Morten H. Pedersen, volley
60 21 87 50, vol-formand@boegebjerg-if.dk

HUSK at følge med
Lokale 

hjemmesider:

www.boegebjerg-if.dk

www.bogebjergskolen.dk

www.boegebjerg-lokalraad.dk

www.kragesoe.dk

www. pejrupforsamlingshus.dk

www.vesteraabyogaastrupkirker.dk

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



KALENDERSIDEN
NOVEMBER

18.11.2016 kl. 18.30
Fællesspisning

Aastrup Forsamlingshus

24.11.2016 kl. 19.30
De ni læsninger

Vester Aaby Kirke

26.11.2016 kl. 10-12
Familiespejd - Juledekorationer

Krage Sø’ Spejderhytte

27.11.2016
Julesokker kan hænges op
Dagli’ Brugsen Vester Aaby

27.11.2016 kl. 10.30-13.30
Loppemarked

Bøgebjerghallen

27.11.2016 kl. 14.00
Juletræet tændes
Vester Aaby Kirke

27.11.2016 kl. 14.30-19.30
Julehygge

Pejrup Forsamlingshus

30.11.2016
Lucia, fællesspisning og banko

Bøgebjerghuset/Bøgebjergskolen

30.11.2016 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12, V. Aab

DECEMBER

02.12.2016 kl. 14-17
Folkemindesamlingen Aastrup
Præstegårdsvej 12, V. Aaby

03.12.2016 kl. 10-12
Folkemindesamlingen V. Aaby
Præstegårdsvej 12, V. Aaby

05.12.2016 kl. 19.30
Spillegilde

Aastrup Forsamlingshus

07.12.2016 kl. 14.30
Højskoleeftermiddag

Præstegården

08.12.2016 kl. 19.30
Adventsmøde

Aastrup Forsamlingshus

09.12.2016 kl. 14.00
Juleafslutning

Pensionistforeningen

11.12.2016 kl. 14.30-16.30
Gløgg og æbleskiver, Julesokker

Dagli’ Brugsen Vester Aaby

13.12.2016 kl. 16.30-17.30
Lucia i din Dagli’ Brugs

Dagli’ Brugsen Vester Aaby

16.12.2016 kl. 17.00
Lucia, fællesspisning og banko

Bøgebjergskolen

18.12.2016 kl. 9.00
Julen synges ind

Aastrup Kirke

31.12.2016 kl. 15.00
Nytårsgudstjeneste

Aastrup Kirke

JANUAR

01.01.2017 kl. 16.00
Nytårsgudstjeneste
Vester Aaby Kirke

02.01.2017 kl. 19.30
Spillegilde

Aastrup Forsamlingshus

05.01.2017 kl. 17.30-19 00
Fællesspisning

Bøgebjerghallen

05.01.2017 kl. 19.00
Julen synges ud

Vester Aaby Kirke

06.01.2017 kl. 14-17
Folkemindesamlingen Aastrup
Præstegårdsvej 12, V. Aaby

07.01.2017 kl. 10-12
Folkemindesamlingen V. Aaby
Præstegårdsvej 12, V. Aaby

11.01.2017 kl. 10.30-11.30
Babyrock og rul

Vester Aaby Kirme

11.01.2017 kl. 14.30
Højskoleeftermiddag

Præstegården

17.01.2017 kl. 14.00
Underholdn. Pensionistforeningen

Præstegårdsvej 12, V. Aaby

18.01.2017
DEADLINE

BØGEBLADET

19.01.2017 kl. 17-20
Velgørenhedsarrangement

Dagli’Brugsen på Bøgebjergskolen

25.01.2017 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12, V. Aaby

31.01.2017 kl. 14.00
Underholdn. Pensionistforeningen

Præstegårdsvej 12, V. Aaby

FEBRUAR

02.02.2017 kl. 17.30-19.00
Fællesspisning

Bøgebjerghallen

03.02.2017 kl. 14-17
Folkemindesamlingen Aastrup
Præstegårdsvej 12, V. Aaby

03.02.2017 kl. 18.30
Fællesspisning

Astrup Forsamlingshus

04.02.2017 kl. 10-12
Folkemindesamlingen V. Aaby
Præstegårdsvej 12, V. Aaby

06.02.2017 kl. 19.30
Spillegilde

Aastrup Forsamlingshus

14.02.2017 kl. 14.00
Underholdn. Pensionistforeningen

Præstegårdsvej 12, V. Aaby

22.02.2017 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12, V. Aaby

28.02.2017 kl. 13.30
Banko Pensionistforeningen
Præstegårdsvej 12, V. Aaby

Hjemmekampe i 
Bøgebjerghallen

HÅNDBOLD:
20.11.2016

10.12.2016

BADMINTON:
21.11.2016 kl. 20-22

28.11.2016 kl. 20-22

11.12.2016 kl. 11-15

04.01.2017 kl. 20-22

09.01.2017 kl. 20-22

11.01.2017 kl. 20-22

16.01.2017 kl. 20-22

30.01.2017 kl. 20-22

06.02.2017 kl. 20-22

08.02.2017 kl. 20-22


