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Formanden har ordet

I skrivende stund er foråret endelig kommet. 
Det er lige før, man kan få tanken, at det er 
blevet sommer. Temperaturen står på 25 grader, 
og solen skinner fra en skyfri himmel. 
Foråret er endelig kommet for at blive. 

Det betyder i foreningsregi, at vintersæsonen er 
veloverstået. 
De fleste indendørs aktiviteter er gået på hæld. 
Dog er der stadig nogle enkelte hold, der træner 
indendørs. 
Udendørssæsonen er og bliver for alvor skudt i 
gang i marts/april måned. 
Løberne løber deres ture i naturen, fodbold-
spillerne spiller på stadion, og om lidt starter 
beach volley. 
Alle med plads til flere medlemmer.

Vi er allerede nu i bestyrelsen begyndt at se 
fremad mod næste sæson. 
Hvordan skal timerne i hallen fordeles, skal vi 
ændre nogle af idrætsgrenene, skal vi have flere 
til?
Vi kan allerede afsløre, at vi måske HOPPER på 
nye tiltag fra næste sæson, og glæder os til at 
kunne skrive mere om dette i næste blad. 

Når sæsonen 2018/2019 starter op igen efter 
sommeren, vil halbooking FORMENTLIGT også 
være slut.
Kommunen har besluttet, at foreningerne i FMK 
skal overgå til conventus. 
Derfor bruger bestyrelsen meget af tiden på at 
gå til møder, så vi er godt rustet til at kunne 
fremlægge conventus til efteråret. 
Men se og hør meget mere om dette i næste 
Bøgeblad eller på foreningens hjemmeside 
www.boegebjerg-if.dk

I februar måned blev der traditionen tro afholdt 
fastelavn for lokalområdet. 
Det var en dejlig formiddag med mange 
fantasifulde udklædninger, klovne, prinsesser, 
fodboldspillere, hekse og mange andre. 
Igen i år havde vi besøg af Star Wars. Selvom 
de har været på besøg de sidste mange år, er 
både børn og Star Wars folket glade for at gense 
hinanden. 
Der var mødt ca. 57 børn og 59 voksne op til 
dette arrangement. 
Tak for den store opbakning I viser år efter år. 
En tak skal også lyde til Star Wars folket, fordi 
de igen ville kigge forbi. 
Stor tak til de forældre til børn i idrætsfore-
ningen, som tog sig tid til at arrangere fastelavn.

Marts måned stod i Bøgebjergmessens tegn. 
I år var der endnu flere udstillere end sidste år. 
Der var meget at kigge på, ja alt hvad hjertet 
kunne begære -  om man var barn, ung eller 
ældre, mand eller kvinde. 
Se mere om messen senere i bladet.
Tak til styregruppen for denne fine messe. De 
havde gjort et fantastisk stykke arbejde.

Påsken i Bøgebjerghallen er gennem årene 
blevet noget helt specielt. 
Siden sidste blad har vi afholdt påskens helt 
store fest, nemlig Bierfesten. Og hvilken Fest!
Rigtig mange glade gæster var med til at gøre 
denne fest til noget helt fantastisk. 
Glade mennesker, god musik og gensyn med 
alle venner, naboer og familier i tyrolertøj er 
noget helt specielt. 
Men uden alle de frivilliges hjælp i dagene op 
til, under og efter festen kunne denne fest 
ikke afholdes. Det er fantastisk, at I år efter år 
kommer og hjælper. Men ikke nok med det, så 
formår I også at tage nye med hver gang.
En stor tak for jeres engagement. 
I er uundværlige. (se mere om festen senere i 
bladet)

På foreningens vegne
Formand Rikke Sørensen
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Oplevelser af SMART Træning
 
Vi er nogle stykker, der har deltaget i SMART 
Træning i Vester Aaby. 
En ny form for motion, som har været en sjov 
og spændende oplevelse. 
Metoden med at tænke ”på tværs” af kroppen 
har været en af grundpillerne i træningen.
 
En god øvelse for hjernen er at sætte nye 
benævnelser på bevægelser. 
Som for eksempel at en bevægelse får navn af 
et tal, en farve eller bogstav. 
Så  ”frem” er 1, ”tilbage” er 2, som så igen 
kan ændres til at bevægelsen ”frem” er  rød og 
bevægelsen ”tilbage” er grøn. 
Det er meget at holde styr på, når det bliver til 
6-8 forskellige bevægelser.
 
En anden god øvelse er at ”køre bil”, hvor man er 
sammen to og to indenfor et mindre afgrænset 
område. 
Den ene er bil, og den anden er fører. 
”Bilen” har lukkede øjne, og føreren, som står 
uden for feltet, skal så dirigere med få enkle 
kommandoer. 
Man må ikke støde sammen, men sammenstød 
giver anledning til megen latter. 
Det bedste er, når en ”bil” skal fange de andre.
 
En anden hjernetræning er et felt med små 
poser med tal lagt ud på gulvet. 

Herover SMART Træningsholdet i Vester Aaby med 
træner Hanne Borup på knæ.

Så går man gennem feltet og lægger tal sammen 
for at ramme en bestemt sum, men man må 
højst træde over et bestemt antal poser.

Der er en del krydstræning, hvor arme og ben 
bruges diagonalt. 
Der er en bevægelse, hvor højre albue og venstre 
knæ skal mødes. Dette kaldes 1. Venstre hånd 
til højre fod kaldes 2  - og så videre op til 8 
forskellige bevægelser. 
Det bliver jo lidt krævende, når tallene bliver 
erstattet af a, b, c osv.

En times træning rykker virkelig i ”de små grå”. 
Et eksempel på, hvor krævende smarttræning 
er: 8 damer i omklædningsrummet efter 
træning, og ingen siger et ord - Det er sjældent.
 
I starten blev vi testet både fysisk og mentalt. 
Efter at have trænet 15 gange er vi blevet testet 
igen, og nu er videnskabsfolkene spændte på, 
om vi og de mange andre, der er med i projektet, 
er blevet bedre.
 
Vi der har været med synes selv, vi er blevet 
dygtigere, og vi har i hvert tilfælde haft det 
sjovt.
 

Tekst og foto: 
Else Klint, Tage og Ragnhild Christensen
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Vi har det godt i Krage Søs FamilieSpejd.
Foråret har budt på flere møder. 

Vi har været håndværkere og arbejdet med 
læder samt lavet kartoffelsuppe. 

Der er blevet bygget huler af store papkasser 
og alle kunne invitere de andre på besøg i deres 
hus. 

Sidste møde var en jagt på Påskeharen, som 
havde gemt påskeæggene. 
Det var en dejlig dag ved vores shelter på 
Skovgårdsvej.

Vores næste møde er 5. maj, hvor vi skal en tur 
i skoven for at se, hvad der er sket, siden vi var 
der i januar. 
Til mødet skal vi også samle materialer, så vi 
kan lave insektbo i haven ved Spejderhuset på 
Bøgebjergvej.

Milliard-stjernet Hotel er temaet for vores møde 
d. 26. maj. 
Spejdere i Det Danske Spejderkorps laver landet 
over Sov-Ude arrangement. 
Det gør vi også og inviterer børnefamilier på 
besøg. 
Vi skal sove i telt eller bivuak i haven ved 
spejderhuset. 
Det står der mere om et andet sted i Bøgebladet.

Vores sidste møde dette halvår er 16. juni, hvor 
vi håber på at komme højt til vejrs i nogle træer. 

Sammen med forældrene laver vi 
FamilieSpejd.

Vi har i løbet af vinteren ændret ved vores 
struktur således, at en gruppe forældre nu også 
er med til at arrangere møderne. 
Ingrid og Lotte er stadig med til møderne og 
sammen med 2-3 forældre, planlægger vi hvert 
møde. 
Det er herligt at have fået langt flere kompetencer 
med ind i planlægning og afvikling af hvert af 
møderne.

Der er plads til flere familier med børn mellem 3 
og 6 år til vores FamilieSpejd, og I er velkomne 
til at komme forbi 
for at se, hvad vi 
laver. 

Med mindre andet 
er oplyst er vores 
møder hver 3. 
lørdag fra 10-12.

Spejderlig hilsen
Lotte

Krage Sø Spejdergruppe
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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.

Søndag den 22. april holdt vi igen affaldsind-
samling. 
Det er et landsdækkende arrangement lavet af 
Danmarks Naturfredningsforening. 
Det var en hyggelig formiddag, hvor vi mødtes 
ved huset, delte os ud på ruter og fik samlet 
affald i grøfter og vejkanter. 
Det blev ikke til så meget affald som tidligere, 
et positivt tegn! 

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! 

Pejrup Forsamlingshus har fået ny bestyrelse. 
Nye valgt ind i år er Kamilla Bentsen, Annette 
Hansen og Lars Nielsen. 
Herudover består bestyrelsen også af Susanne 
Deibjerg og Mette Hansen. 
Se mere på www.pejrup.dk

Pejrup Forsamlingshus
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Vi er nogle stykker, som når det passer ind mødes torsdage kl. 17.
Det aftales også i gruppen.

Der er i øjeblikket en ”bane” som alt efter interesse kan udvides.

Hvis du vil vide mere, så tjek vores Facebook gruppe eller 
kontakt Stig på 2180 4511.

DART
i Bøgebjerg IF

Vi spiller i Bøgebjerghallen

Tjek gruppen på Facebook, her 
kan aftales at spille, dog skal 
Stig lige sige OK for tidspunktet.



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 løber vi på et begynder-hold samt 
et 5 og 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

8

Nyt fra 
løbeklubben

Bøgebjerg
festen
holder
 pause!

Denne sommer bliver uden Bøgebjergfest 
i Vester Aaby. Bøgebjerg IF ´s bestyrelse 
har besluttet, at Bøgebjergfesten holder 
pause i år, da der mangler frivillige til at 
gennemføre festen, og da besøgstallet var 
meget skuffende sidste år.

Vi vil i stedet lægger vores kræfter i de tre 
andre fester, nemlig Bierfesten, Egnsfesten 
og Fester Aaby.

DIMSERIET
Kom og vær med til kreativ hygge eller 
bare drik en kop kaffe.

Der er mulighed for at lave maleri, mosaik, 
decoupage eller få en snak om løst og fast.
Tag dit kreative håndarbejde/håndværk 
med og vis os, hvad du sysler med.

Vi mødes hver onsdag kl. 9-14 på Bøge-
bjergskolen i Dimseriet.

Pris pr. gang 20 kr. + materialer.
Der er altid kaffe på kanden.

Du er altid velkommen til at kontake mig:
Mobil 27204104 eller 
Mail: sanneschnell64@gmail.com.

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

Kærlig hilsen Susanne Schnell
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570 feststemte mennesker, 1.750 liter øl, 1.750 
shortsrør, 700 mokai og masser af frivillige!
Det er opskriften på en fantastisk bierfest! 
Vi sidder i arrangørgruppen med følelsen af, at 
vi fik afholdt den bedste Bierfest nogensinde, 
men sådan skal det jo også helst være. 
Vi er nu her, en måned efter at festen løb 
af stablen skærtorsdag i påsken, klar med 
regnskabet.
Og hvilket regnskab! På trods af at der har 
været 50 gæster færre med til festen i år, er 
det lykkedes os at lave stort set det samme 
overskud som sidste år, nemlig 72.000 kr., som 
deles ligeligt mellem Bøgebjerg IF og Bøgebjerg 
hallen. 
Arbejdsgruppen har forhandlet bedre aftaler 
på plads på flere af udgiftsposterne, og det har 
været med til, at overskuddet igen i år er blevet 
så godt. 
Nogle af udgifterne er i år blevet sponsoreret 
af lokale virksomheder, og med flere justeringer 
med 1.000 kr. sparet hist og pist, så bliver det 
lige pludselig til mange penge, som er sparet. 

Der er omsat for 244.000 kr. i baren på blot 
8 timer. Det er altså næsten en kvart million 
kroner! Og da festen havde været i gang i godt 
6 timer, løb vi tør for shotsrør. 
Da havde de glade feststemte gæster købt de 
1.750 rør, som vi havde indkøbt, og det er 250 
rør mere end året før. 
Så der er ingen tvivl om, at der er blevet festet 
igennem. 
Vi ender stort set på den samme mængde øl 
som året før, men der har jo bare været 50 
gæster færre til at købe dem. 
I år ender vi med 3,07 liter øl pr. gæst. Hvilket er 
det højeste gennemsnit, vi har haft nogensinde. 
Der blev også lavet rigtig mange jägerbombs i 
år. Der er solgt ca. 1.700 jägerbombs, så der er 
ingen tvivl om, at INGEN gæster har tørstet til 
dette års fest. 

Vi kunne i år tydeligt mærke, at lønnen var gået 
ind på kontoen dagen før festen! 
Så der blev for alvor festet igennem, men dog 
uden at der blev ballade for alvor. 
Lidt skubben foran baren var vist det hele. 
De seks vagter havde heldigvis ikke det store 
at lave. 
På nær lige til sidst, hvor en uheldig gæst måtte 
hentes af ambulancen med hjernerystelse, efter 
et fald ned fra en stol. Men det var der vist ikke 
mange af de andre gæster, der opdagede. Festen 
var jo på det tidspunkt på sit absolut højeste, og 
klokken var godt 19.30, så mange gæster var 
nok pænt fulde, så at der lå en mand på gulvet, 
var der ikke mange, der bekymrede sig om. 
Men med flere sygeplejersker med som gæster, 
så kom der hurtigt styr på situationen, og 
vagterne havde det helt under kontrol. 

Vi er i arbejdsgruppen allerede nu gået i gang 
med forberedelserne til næste års fest, og i år 
vil billetsalget starte op før end det plejer. 
Vi har stort set alle ambassadører på plads. 
Men skulle du sidde og tænke, at du da godt 
vil hjælpe med at sælge billetter og kender du 
mange, som du tænker gerne vil med til fest, så 
kontakt endelig 
Michal Bang Sørensen på tlf. nr.:  22606765.

Næste år er det jo en jubilæums fest, da det så 
vil være 5. år vi holder Bierfest i Vester Aaby.
Så vi vil i arbejdsgruppen gøre alt for, at næste 
års fest bliver endnu bedre end i år. 
Vi jagter stadig det magiske overskud på 
100.000 kr. 
Og kan vi fylde hallen helt op til max antal 
gæster, med de 704 personer, så vil det lykkes!

Så du kan godt allerede nu overtale kusinen, 
naboen eller arbejdskollegaen til, at han/hun 
skal med til fest 
skærtorsdag den 18. april 2019

Bierfesten i Bøgebjerg 
Stadthalle 2018

24-7Sydfyn.dk 24-7Sydfyn.dk
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I januar havde vi besøg af Kanonér Lauget, 
hvilket var et festligt indslag, som beboerne altid 
ser frem til. De kommer i deres flotte uniformer 
med geværer og skyder det nye år ind med brag.

Vi havde også den glæde, at dansktopduoen 
Elsborg og Maribo kom og sang for os med 
mange af de populære sange, som beboerne 
kender, og det er noget alle sætter stor pris på.
Søren med Band kom og spillede. Musik er altid 
noget beboerne kan lide og glæder sig til.

Elsborg & Maribo 
Pressefoto

Præst Torkil Jensen fortalte om Carl Nielsens liv 
og de mange salmer han skrev, som vi synger 
den dag i dag.

Herover en af beboernes flotte udsyn, da Kanonér 
Lauget var på besøg.

I maj kommer Syngepigerne Kabaret. De er 
meget farverige, og der er fart over feltet, og 
det glæder vi os til.

Vi slutter 1. halvår af med Sct. Hansfest med bål 
i bålfade og musik.
Der bliver serveret pølser, frikadeller og 
kartoffelsalat.
En rigtig festlig aften.

Ruth Carstensen & Jette Mosumgaard

Lysbjergparkens Venner
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I år var Bøgebjerghallens bestyrelse at finde 
til Bøgebjergmessen, og det var rigtig dejligt 
at se alle de folk, der viste interesse for vores 
kommende byggeri. Ja selv borgmesteren 
spurgte ind til det og viste stor interesse.

De første penge til motionscentret er doneret 
i form af, at Nordea Fonden har støttet med 
10.000 kr. og FMK har i første omgang støttet 
med 400.000 kr. 
Vi skal fortsat arbejde hårdt på at skaffe 
flere midler og gerne inden næste år, da vi til 
februar har mulighed for igen at søge støtte 
ved FMK. 
Skynd dig at hoppe på Facebook og 
meld dig ind i gruppen ”Motionscenter i 
Bøgebjerghallen”, hvor der løbende kommer 
opdateringer omkring projektet. 
Jo flere vi er, jo bedre signal sender det også 
til kommunen om, at vi virkelig gerne vil 
dette her! 

Bestyrelsen har afholdt generalforsamling, 
hvor bl.a. årets regnskab blev fremlagt. 
Et lille minus på ca. 4.000 kr. blev resultatet, 
som må siges at være godkendt. 
Vi har haft lidt uforudsete omkostninger, og 
så har vi fået malet hele hallen, så den igen 
fremstår super flot. 
På valgt til bestyrelsen var Bente Jensen og 
Michal Bang Sørensen. 

Bente Jensen valgte at stoppe i bestyrelsen, 
så vi vil lige sige hende tak for de 4 år, hun 
var med på holdet 

Halbestyrelsen ser derfor nu sådan ud:
Formand: Michal Bang Sørensen
Næstformand: Vælges ved næste 
bestyrelsesmøde
Kasserer: Michael Jørgensen
Medlemmer: Jean Bøgelund, Finn Steensen, 
Morten Heitmann, Marianne S. Winther samt 
Morten Frederiksen. 

Hallen skal også i gang med at få skiftet/
renoveret varmesystemet samt opsat 
solceller. 
Ud over dette så skal rygningen på taget i 
hallen skiftes, da det i perioder regner ind 
visse steder i hallen. 
Vi satser på, at projekterne vil komme til at 
ske hen over sommeren, så det ikke forstyrrer  
brugere af hallen.
I må have lidt tålmodighed med os, hvis vi 
sviner lidt.

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

Formand
Michal Bang Sørensen

Bøgebjerghallens Bestyrelse
Siden sidst…



Hej Vester Aaby.

Når I læser dette, vil forårsturneringen for 
herre senior være tæt på overstået, mens den i 
skrivende stund kun lige er begyndt. 
Dette gør det naturligvis lidt svært at beskrive 
den aktuelle situation for holdene i afdelingen, 
men så håber jeg, at det har været muligt at 
holde sig opdateret på anden vis.
Ellers vil der i august udgaven af Bøgebladet 
findes en opsummering af sæsonen.

Nyt fra ungdom:
Efter en lettere tumult indendørs træning 
vinteren over har trænerteamet lagt hovedet 
i blød og omstruktureret arbejdsopgaverne og 
ansvarsområder således, at børn og forældre 
gerne skulle opleve en større grad af kontinuitet 
i afvikling af træningen.

De tidl. trænere Frederik Rhode, Nick Hansen 
og Kristian Graff har desværre måtte trække 
sig fra trænerhvervet, men andre hænder har 
overtaget arbejdsopgaverne. 
Afhængig af hvordan sæsonen udvikler sig, er 
det ikke utænkeligt, at de har haft en mindre 
rolle i trænerteamet, men som udgangspunkt vil 
deres fokus være på de administrative byrder.

Nyt fra senior:
Ligesom alle andre topklubber har Bøgebjerg IF 
også oplevet til- og fragang af spillere.
Holdet har dog ageret ansvarligt og professionelt 
på transfermarkedet, hvilket har betydet, at der 
er skabt vækst i spillertruppen. 

Desværre ikke helt nok til at oprette det 
sagnomspundne andethold, som ellers er meget 
eftertragtet i vores kultur.

Der er desværre ingen billeder af vores (meget) 
fotogene fodboldtalenter, da de alle er utrolig 
kamerasky, men I kan være heldige at se dem i 
aktion på banen.
Vi beder dog om, at efterspørgsler på autografer 
kommer efter kamp/træning.
Så vi alle, barn som voksen, kan fokusere på 
spillet.

Nyt fra sidelinjen:
Som noget anderledes vil jeg gerne skrive et par 
ord om den opbakning Bøgebjerg IF oplever. 
Det er en fryd at se så mange, der møder op og 
støtter holdet, hvis I nogensinde var i tvivl, så 
lad mig understrege det her.

Det, at I er der. 
Det, at I råber og jubler, både af det gode og 
det dårlige, i medgang og modgang, er med til 
at holde gejsten på banen i live. 
Det giver os mod på mere, lyst til mere, I gør 
det sjovere at spille og se fodbold. 
I må aldrig undervurdere den effekt, jeres 
tilstedeværelse på sidelinjen har.

Den opbakning som Bøgebjerg IF oplever, er et 
privilegium, som kun ganske få klubber på vores 
niveau kan være lige så stolte af.

Kristian Frøsig Graff
pva. Bøgebjerg IFs Fodboldudvalg

Nyt fra Fodbold
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Efter en hård og kold vinter er det nu heldigvis 
ved at blive lysere. 
Vi har alle holdt en god påskeferie, hvor vi 
havde mulighed for at holde fri og hygge os med 
familie og venner. 
Efter påske går vi ind i den sidste del af skoleåret, 
hvor vi kan glæde os over, at det bliver lunere 
i vejret, og elever og lærere får lettere ved at 
komme ud af klasseværelserne og har større 
mulighed for at udnytte vores fine udefaciliteter 
og lokalområdet. 

Elever
Vi har fået en enkelt ny elev siden sidste 
nyhedsbrev. 
Det er en dreng der er kommet til vores 1. 
klasse, hvor der nu er 22 elever i klassen. 
Derudover kan vi glæde os over, at der er rykket 
18 børn fra børnehaven og over i vores forårs-
SFO. Efter sommerferien vil de blive vores nye 
børnehaveklasse. 
Det er ikke helt rigtig skole endnu, men de vil 
langsomt vænne sig til at lave mere skoleprægede 
aktiviteter og også være en del af hverdagen på 
skolen i frikvartererne og sammen med resten 
af SFO efter kl. 14. 
Det betyder, at vi efter sommerferien vil være 
mere end 100 elever på skolen og tæt på 60 
elever i børnehaven. Det er dejligt.

Arrangementer på skolen
I november holdt vi informationsmøde for 
forældrene til de kommende børn i Forårs-SFO, 
lige inden indskrivningen til skolen startede. D. 
6. marts mødtes vi igen, men denne gang havde 
vi inviteret både børn og forældre, da børnene 
nu officielt var indskrevet på skolen. 
Vi delte børn og forældre op, således at børnene 
gik ned til børnehaveklassen sammen med de 
voksne, der skal være der efter sommerferien, 
og forældrene fik diverse informationer i aulaen. 

Efter ca. en time vendte børnene tilbage til 
aulaen, hvor forældrene i mellemtiden havde 
arbejdet sammen om at få dækket et hyggeligt 
bord og lavet mad til alle. 
Der deltog ca. 50 til dette arrangement, og vi 
havde indtryk af, at alle - både børn og voksne 
-gik derfra med fyldt mave og oplevelsen af at 
have haft en fantastisk hyggelig eftermiddag og 
aften. 

Skolekomedie
Vi afviklede også et andet arrangement i marts, 
som er en af de tilbagevendende begivenheder, 
nemlig årets skolekomedie, som 6. klasse 
traditionelt står for. 
I år opførte klassen ”Computerprinsessen”, og 
det gjorde de helt fantastisk. 
Eleverne spillede deres roller på allerbedste vis, 
de talte højt og tydeligt, som ellers ofte kan 
være en udfordring for eleverne!, og mange 
sange krydrede forestillingen, så de fik alle helt 
fortjent et kæmpe bifald fra publikum. 
Også de voksne omkring klassen og Kirstine, 
som akkompagnerede børnene på klaver, gjorde 
et stort stykke arbejde med at stykket kunne 
blive en succes. 
Også forældrene i 6. klasse ydede deres til, at 
de ydre rammer om forestillingen var fine. 
Forældrene havde sørget for at børn og 
personale inden forestillingen fik serveret ”Chili 
con carne” og efter skuespillet havde samme 
forældre bidraget med massevis af forskellige 
velsmagende kager, som indbragte en god slat 
penge til den tur, som klassen skal på op til 
sommerferien.
Aftenen sluttede af med forskellige lege, som 
Stine stod for og alle børn, voksne og lærere 
deltog med stor fornøjelse.

Nyt fra Bøgebjergskolen
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Lokaleændringer på skolen
Som jeg skrev i sidste nyhedsbrev, så vil der 
ske noget omkring vores SFO og også på hele 
skolen. 
På sigt skal vores nuværende SFO nedlægges og 
flyttes op i lokaler på skolen. 
Dette skyldes dels at SFO bygningen er nedslidt, 
men også at den er for lille til at rumme de 
mange børn, som er startet i indskolingen. 
Vi er så småt startet arbejdet, men vi skal også 
have nogle politikere til at nikke og sige ja, inden 
hele anlægsprocessen kan afsluttes og tingene 
bliver ført ud i livet. 

I første omgang har vi gjort det, at vi har delt 
SFO i 2 afdelinger. 
Den gamle SFO har vi fået malet, ryddet op i 
og kasseret en masse gammelt inventar, og fået 
købt nyt inventar i stedet. 
Det har betydet utrolig meget i de gamle 
bygninger. 
Derudover er der nu også SFO i de to første 
lokaler på mellemtrinsgangen. 
I det første lokale skal forårs-SFO være om 
morgenen og indtil kl. 14, hvor de andre børn 
fra skolen også kommer i SFO. 
I nabolokalet er der etableret et spillerum. 
Det er blevet rigtig godt í begge afdelinger, og 
har løftet standarden gevaldigt. 
Det skal børnene nok blive rigtig glade for.
Men arbejdet rækker længere end kun at 
omfatte SFO. 
For når SFO skal placeres i lokaler på skoler, er 
der andre ting der skal flyttes rundt! 
Vi har haft første møde med lærere, elever, 
fagfolk og konsulenter fra Opvækst og Læring, 
hvor vi drøftede, hvordan vi bedst muligt kunne 
udnytte vores skoles kvadratmeter. 
Nogle af de første planer er følgende:
• SFO skal placeres i vores nuværende lærings-
   center (skolebibliotek)
• Der skal etableres et håndværk/design lokale
   i det nuværende musiklokale
• Musiklokalet skal etableres på scenen, som 
   udbygges
• Indskolingsgangen og mellemtrinnets klasser
   skal bytte placering, sådan at indskolingen er
   tættere på SFO (nuværende skolebibliotek)

• 4.-6. klasse skal være i de 3 lokaler på indsko-
   lingsgangen med udgang ud til sportspladsen
• ”Glasgangen”, ved nuværende mellemtrin, 
   skal ombygges og laves til en ”rigtig” glasgang.
   Den skal gøres bredere og skal inkludere de
   rum der er ud til klasseværelserne
Alle disse ting håber vi naturligvis rigtig meget 
på bliver virkelighed inden for en overskuelig 
fremtid. 
Embedsmændene har meddelt, at der ikke bliver 
renoveret på SFO bygningen, hvilket betyder, at 
der skal laves en permanent anden løsning. 
Det betyder, at skolen skal ombygges og 
renoveres i en eller anden grad. 
Men hvor meget der skal ombygges, og hvornår 
der skal ombygges, er der ikke taget stilling til. 
Men noget sker der helt sikkert. Lige nu venter vi 
spændt på den politiske behandling, som afsluttes 
i august/september ved budgetforhandlingerne. 
Her skal politikerne tage stilling til, hvor mange 
penge der skal sættes af til byggeriet, og hvornår 
det kan gå i gang. 
Vi venter spændt!!!

Valg til skolebestyrelsen
24. april kl. 19 er der valg til skolebestyrelsen. 
Det er naturligvis utrolig vigtigt, at vi får fyldt de 
ledige pladser ud. 
Der er 3 ud af de 7 melemmer der er på valg, og 
den ene ønsker at genopstille. 
Det betyder, at vi som minimum skal have valgt 
2 nye til bestyrelsen, og et antal som ønsker at 
være suppleant. 
Vi håber på et stort fremmøde.

Afslutning
Nu går vi i gang med den sidste etape af 
skoleåret fra påske til sommerferien. 

Der vil blive indkaldt til skole-hjem samtaler og 
hyggelige arrangementer i de enkelte klasser. 

Det sidste store fælles arrangement vil være 
skolens sommerfest, hvor forældrene vil blive 
inviteret til at høre de enkelte klasser give en 
smagsprøve på, hvad de har lavet i musiktimerne. 
Sommerfesten løber af stablen torsdag 14. 
juni med start kl. 17. 

Jeg er sikker på, at vi igen går en spændende 
tid i møde

Jes Fechtenburg, Skoleleder
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FORÅRSSFO
Her 1. april rykkede vores 18 ældste børn i 
ForårsSFO. 
Her er de godt i gang med at tilpasse sig den 
nye hverdag i ForårsSFO – lokalet på skolen.
Lokalet ligger lige mellem børnehave, skole og 
SFO, så børnene får kendskab til alle områder.
De er på skift på besøg i børnehaveklassen, 
ligesom de er sammen med deres venskabsklasse, 
som er 3. klasse. 
De deltager i morgensang hver fredag og deler 
legeplads med indskolingen. 
Samtidig sætter vi turbo på det, de længe har 
øvet sig på i børnehavetiden, nemlig at træne 
deres måde at være sammen på: 
- at hilse pænt på hinanden
- at tale pænt om og til hinanden
- at vente på tur
i det hele taget at være en god kammerat og en 
god kommende skoleelev. 

LÆREPLANSARBEJDE I BØRNEHAVEN
I børnehaven arbejder vi videre, - nu med et nyt 
læreplanstema: 
NATUR:
Året rundt arbejder vi med forskellige temaer, 
blandt andre sprogarbejde, børnenes personlige 
og sociale udvikling. 
Vi kommer lige fra emnet motorisk udvikling, 
som vi afsluttede med et meget velbesøgt 
forældrearrangement. 
Her var forældrene med rundt på Den røde tråd, 
som er en motionssti med forskellige redskaber 
rundt om skole og sportsplads. 
Forældrene gik til den lige som børnene gør i det 
daglige – med stor glæde og energi inde og ude.

BEDSTEFORÆLDREDAG
D. 18. maj inviterer vi til bedsteforældredag, 
hvor alle vores bedsteforældre fra både Korinth 
og Vester Aaby inviteres til en hyggelig formiddag 
i deres børnebørns børnehave.

DAGPLEJESAMARBEJDE
I løbet af året mødes vi med dagplejerne i de 2 
områder til nogle Åben Låge - arrangementer.
Vi sætter megen pris på vores gode samarbejde 
med dagplejerne, som sikrer gode, trygge 
overgange fra dagpleje til børnehave.

BUSORDNING:
Vores busordning lever og har det godt. 
Der har været evaluering blandt de ca. 26 familier 
fra Korinth - området, der bruger ordningen. 
Den var yderst positiv – folk giver rigtig gode 
tilbagemeldinger om, at det er en stor hjælp i det 
daglige, at børnene transporteres i børnehave 
hver dag. 
For os som personale er det en stor glæde at 
se, at børnene har kunnet blive sammen som 
gruppe, og at de kan bevare deres venskaber, 
som har varet fra de var bittesmå. 
Det er vigtigt, selvom der både opstår venskaber 
og nye kæreste-forhold på tværs af de 2 områder.
Politisk set indstiller man nu, at ordningen gøres 
permanent.

Så vi fortsætter det gode arbejde med 
busordning, svømmeonsdage, frokostordning, 
dejligt udendørsliv og alle de andre spændende 
ting, der sker hos os. 
Mange forårshilsner fra alle store og små 
i Bøgebjerg Børnehave, som er det lokale 
børnehavetilbud i Korinth - og Vester Aaby – 
områderne.

Oplysninger gives altid gerne! 
Kontakt Gunild Hansen, 

gunha@fmk.dk, tlf. 72534470

Nyt fra Bøgebjerg Børnehus
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Den 12. marts var der generalforsamling i 
Aastrup Forsamlingshus. 
Der skulle bl.a. vælges bestyrelse for det 
følgende år. 

Bestyrelsen består herefter af:
Jørgen Clausen - Formand
Grethe Pedersen – Næstformand/sekretær
Tonny Sørensen - Kasserer
Mogens Winther Andersen
Ruth Linnebjerg
Jonna Juel
Egon Pedersen 

Vi holder nu en sommerpause, men er klar 
med efterårets program til næste nummer 
af Bøgebladet.

Er du interesseret i at leje forsamlingshuset 
til et arrangement, kan du kontakte Tonny 
Sørensen på tlf. 4011 4331.

Støt vores lille by og sogns samlingssted 
ved at være medlem og ved at deltage i 
vores planlagte arrangementer. 
Alle er hjertelig velkommen og bestyrelsen 
modtager gerne ideer til nye tiltag. 

Aastrup
Forsamlingshus

Vester Aaby - 
Pejrup - Aastrup 

Pensionistforening
Jeg vil gerne starte med en forsinket 
tak til Birgitte Hansens sponsorgave 
til hendes nye fodklinik, som hun gav 
til vores juleafslutning i Ø.Skerninge 
Forsamlingshus.

Der er også en stor tak til Pejrup Savværk 
og Kennet Krog og til Hans Maler for vores 
flotte træskilt i anledning af vores 10 års 
jubilæum i krolf.

Alle er velkomne til at komme og prøve.
Der spilles hver tirsdag og torsdag fra 
klokken 14 og søndag fra klokken 10 ved 
Abildhuset.

Husk vores spillegilde hver onsdag fra 
klokken 19 i Bøgebjerg Hallen
Her er alle også meget velkommen til 
vores spillegilde.

Seniorshoppen kommer igen den 7/8 2018 
kl.14 i Abildhuset.
Der er åbent for ALLE, og hun har meget 
med, og tøjet er i rigtig god kvalitet og 
smart, så kom frisk, der er kaffe på kanden.

Mvh Pensionistforeningen
Ole Simonsen
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Så kom det da endelig, foråret!
Det har været ventet med længsel. 
Nu begynder travlheden både ude og inde. 
Derfor har vi som vanligt i sommerhalvåret 
henlagt arbejdstimerne i arkivet til torsdag kl. 
19-22.
 
Vi knokler til stadighed på med registreringer 
af billeder og diverse materialer, som vi har 
liggende i arkivet. 
Der bliver også af og til indleveret nyt materiale 
til arkivet, det er vi vældig glade og taknemlige 
for.
Derfor: tænk på os inden I smider noget ud!
 
Den store samling af negativer på glasplader, 
som venligst er udlånt af Eigil Madsen, Tværvej 
Aastrup, er nu næsten blevet scannet ind. 
Til trods for at mange af billederne nok er næsten 
100 år gamle, er kvaliteten forbavsende god. 
Det har været enormt spændende at se, hvad 
der dukkede op, hver gang en ny plade blev lagt 
i scanneren. 

Nu venter det store arbejde med at få registreret 
de mange billeder, personer, steder osv.
Ophavsmanden til denne samling er Harald 
Madsen, som jo er mest kendt for sin malerkunst, 
men altså også var en ivrig fotograf.

Det billede, vi har valgt at vise denne gang, er 
èt af glaspladerne. 
Det er fra torvet i Faaborg, hvor folk fra omegnen 
har parkeret deres hestevogne, medens de er 
på indkøb. 
I baggrunden ses den nye bankbygning, opført 
1907, hvor Banken for Faaborg og Omegn havde 
til huse.
 
Sommerferie:
Vi har sidste arbejdsdag i arkivet i begyndelsen 
af juni.
Vi starter op igen torsdag den 16. august kl. 19-
22.
 
Åbent arkiv efter ferien er den 7. september kl. 
13.30-16.30
 
Har I ikke mulighed for at komme når vi holder 
åbent den 1. fredag i hver måned, så kom forbi 
om torsdagen, når vi arbejder i arkivet. 
Vi vil gerne vise det frem.
 
I sommerperioden er der kun åbent efter aftale.
 
Følg os på hjemmesiden: aastruparkiv.dk
og Facebook: Aastrup Folkemindesamling
 
Skriv til os på: aastruparkiv@gmail.com

Aastrup Folkemindesamling



KIRKEBLAD
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- Læs mere inde i bladet

Menighedsrådet

Pinseprædiken

Fugle i præstegårdshaven

VESTER AABY KIRKE

AASTRUP KIRKE

En gang om måneden afholdes der gudstjeneste på Plejecenteret Lysbjerg. Hver 
anden gang er gudstjenesten med altergang.
Efter gudstjenesten, hvor der gennemsnitlig deltager omkring 25 mennesker, er 
der kaffebord serveret af ildsjælene ”Lysbjergparkens Venner” med boller og 
kage fra Plejecentrets dygtige køkken.
Og så synger vi fra Seniorsangbogen. Det kan være et vidt forskelligt repertoire 
ofte med ønsker fra deltagerne omkring kaffebordet.
Én sang er dog sikker hver gang:  Vi slutter med ”I skovens dybe stille ro”.  
Her på forsiden af sommerens kirkeblad kan man se, hvordan denne stille ro 
ser ud.  Og inde i bladet kan man læse om de ”sangerhære” der bor i denne ro. 
Man kan også læse om Grundlovsmøde og meget andet.

G O d  S O M M E R !



”Pix! Pix!” lyder det fra de høje lindetræer lige udenfor 
kirkegården ved Vester Aaby kirke ud mod Præstegårdsvej.  
En næsten elektronisk overtone, hård og skarp, som når spyd 
stødes mod klippe. Lyden tilhører kernebideren. Én af de fugle 
der nyder godt af det fine og smukke miljø med høje træer  i 
præstegårdshaven og på kirkegården. 

Kernebideren får her-
med lov til at indlede 
en ny artikelserie i 
vores kirkeblad, hvor vi 
vil fortælle om de fugle 
og anden fauna og 
flora,  som vi kan være 
heldige at møde på 
og ved vores smukke 

kirkegårde i Vester Aaby og Aastrup. 
Kernebideren er egentlig ikke en sjælden fugl, men fordi den 
er så sky og vagtsom og færdes i de høje trækroner, får man den 
oftest ikke at se, medmindre man standser op og opmærksomt 
og tålmodigt lytter efter de spøjse lyde. Den er lettest at få 
øje på, inden træernes kroner lukkes, så når dette kirkeblad 
udsendes, er det nok ved at være sidste chance. Men lydene 
kan man altid nyde fra de høje, smukke trækroner. 
Kernebideren er en stor, flot finke, med sjove proportioner: 
Meget kraftigt, trekantet næb, stort hoved og kraftig hals, 
men kort hale. Hovedets størrelse skyldes de meget stærke 
nakkemuskler: Kernebideren er simpelthen en flyvende 
nøddeknækker! På trods af dens vægt på kun 50 - 60 g kan 
den med næbbet trykke med en kraft på 50 kg! 

Det er forår og alting springer ud - synger vi med Benny 
Andersens ord – og med de her sommerdage i april som jeg 
sidder midt i, er det svært at holde sig inden døre.
Men om ikke før så 2. pinsedag kan vi få luftet vandreskoene 
og sommerhåret til vores traditionelle friluftsgudstjeneste 
ved stranden nedenfor det gamle Nakkebølle Sanatorium. 
Gudstjenesten er mandag den 21. maj klokken 14. og til dem 
med vandreskoene begynder vi kl.12.30 ved Vester Aaby 
kirke.  Hjemtransport fra stranden finder vi ud af.

Efter kirkegang serveres en let forfriskning, og derefter 
afholdes årets sognemøde, hvor man kan møde personale 
og menighedsråd ved vore 2 kirker. Menighedsrådet fortæller 
om, hvad der er hændt indtil dato, og hvad vi kan se frem 
til i det nye år. Her er der også plads til at stille spørgsmål  
og/eller komme med nye ideer til sogne og kirkelivet her i det 
sydfynske.
Vi sørger for Strålende vejr – og Glæder os til at se Jer –Vel 
mødt.

Menighedsrådsformand Niels Erik Thing

Vi har da vist aldrig fået bragt et billede af menighedsrådet, så 
I kan kende os, når I kommer til sognemødet:

Forreste række fra venstre: 
Birgitte Hansen, Niels Erik Thing, Hanne Jørgensen

Bagerste række fra venstre: 
Thomas Ravn, Mette Tornbjerg, Erik Knudsen, regnskabsfører 
Rasmus Rasmussen, Bent Møller

Forreste række fra venstre: 
Daniella Nielsen, Sofie Jensen, Thea Elmbo, Sika Brandt,  
Marie Hansen

Bagerste række fra venstre:
Mads Pedersen, Magnus Pedersen, William Bock, Mathias 
Hansen, Mikkel Pedersen, Jonathan Madsen, Malte 
Christiansen, sognepræst Torkil Jensen

Fugle i præstegårdshaven

Pinsesol og Sognemøde Menighedsrådet

Årets konfirmander 8. april 2018



Vester Aaby og Aastrup kirker tilbyder babysalmesang til dig 
og din baby fra september.
Babysalmesang er en mulighed for at give dig og din baby 
øjeblikke af intenst nærvær, sang og hygge samtidig med, at 
du får lejlighed til at møde ligesindede.
Sammen med kirkens organist, Margrethe Schmidt, vil vi 
udforske kreativitetens og musikkens rum krydret med gamle 
og nye salmer, kendte og ukendte remser, dans og lege.

Se tid og sted i næste kirkeblad.

Aastrup
Fra mindelunden har vi flyttet nogle troldnøddebuske, der 
var blevet for store, hen imellem lindetræerne mod øst, så de 
kommer til at fungere som læ beplantning. Også et par fine 
tulipantræer er blevet gravet op, og de kommer nu til at pynte 
i den gamle afdeling.
Ved siden af vores Luthertræ, har vi etableret et bed med 
Lutherroser, der får rød- og hvidstribede blomster. De er et 
botanisk sidestykke til Martin Luthers personlige segl, som 
han designede i 1530, og som blev et udbredt symbol for 
den evangelisk-lutherske kirke. Seglet bestod af et kors i et 
rødt hjerte i en hvid rose. Korset symboliserer troen på den 
korsfæstede Jesus Kristus. Det røde hjerte står for liv og 
kærlighed, mens den hvide rose repræsenterer glæde og fred. 
Endelig er der ved midtergangen plantet Marselisborgroser, 
hvis blomster bliver store og gule med en dejlig duft.
Dagen før fredag den 4. maj, hvor vi markerer den danske 
befrielse fra den tyske besættelsesmagt i 1945, bliver der lagt 
blomster på gravstedet for den engelske flyver, der styrtede 
ned over det sydfynske øhav i 1944.

Vester Aaby
På kirkens nord-/østlige side er der blevet plantet lavendler og 
roser omkring affaldsstativerne. 

Igen i år inviteres der til Grundlovsmøde 
i præstegårdshaven den 5. juni kl. 
14.30.
Vi er denne gang ”gået over åen” – dog 
ikke efter vand, men efter den ”nye” 
sognepræst i Vester Skerninge-Ulbølle-
Hundstrup, Niels Brostrøm Overgaard. 
Han vil stå for såvel Grundlovstalen 
som for den afsluttende andagt. Vi håber 
alt kan finde sted i haven, men skulle 
vejret nu drille rykkes arrangementet til 
henholdsvis konfirmandstue og kirke.

Babysalmesang Nyt fra kirkegårdene

Grundlovsmøde 5. juni

I Prædikenen fra 2016 over Johannesevangeliets kapitel 6 vers 
44 til 51 lød det blandt andet således:

Uanset om det regner så stærkt, at vi i dag må trække inden 
for, eller tågen hyller landskabet eller, det nu skulle vise sig, at 
udsigten er hjemme med sejlskibe og det hele. 
Ja, så ligger det, vi kan se her fra der jo hele tiden.
Så er det der alligevel.
Avernak og Korshavn ligger derude i dag uanset om vi kan 
se dem eller ej. Og der er nogle, der har valgt at tilbringe 
pinsen i sejlbåd og som derfor skal hjem i dag uanset vejret, 
fordi det er hverdag i morgen. Også selvom det ikke blev den 
drømmetur, de havde planlagt, da vejret var godt.
Jeg husker selv fra min barndom en sejltur hjem fra Marstal 
til Lundeborg en 2. pinsedag, hvor skolen kaldte. En strid 
sydvestlig kuling gjorde den hjemrejse uforglemmelig på en 
måde, der i hvert fald ikke kunne betegnes som en hyggetur.
Men derfor er der alligevel hyggeligt såvel i Marstal som i 
Lundeborg.
Og det er altså det, pinsen handler om. Ja, ikke nødvendigvis 
Marstal og Lundeborg eller Avernak og Korshavn.
Men pinsen handler om, at udsigten fra vores liv altid skal 
være der.
Uanset, om vi så kan se den eller ej.
Der kan være gode grunde til, at mennesker ikke kan se udsigt 
fra deres liv. Der kan stå store skygger i vejen, som lægger en 
tåge ind over alt.
Men tågen kan også snige sig ind over forventningerne til 
udsigten.
Og så bliver det alt sammen straks lidt mere diffust.
Og forberedelserne på livet tager farve af forventningerne. 
Tankerne får frit spil.

Hvad enten de sætter lyse eller mørke farver.
Jeg kunne jo for eksempel, da jeg skrev prædikenen, for en 
sikkerheds skyld have forberedt mig på, at det ville blive 
regnvejr i dag. Så ville nogle mene, at jeg var på den sikre 
side.
Og skulle det så alligevel vise sig, at det blev godt og varmt 
vejr, så kunne vi have siddet og hørt på en dyster prædiken, 
men vi have glædet os over solskinnet, hvis det alligevel var 
foråret, der vandt.
Men et eller andet sted ville det ikke hænge sammen.
Eller man kunne omvendt have regnet med, at solskin og 
varme, sommer og sol, var dagens vejrudsigt og planlagt ud 
fra det, med risiko for, at vi så endte med at sidde inden døre i 
tørvejr oppe på skolen og høre om sommer medens I tænkte, 
det var da lige godt mærkeligt.
Vi kan ikke vide det.
Men vi vil gerne vide det. Vi vil så gerne forberede os på 
overraskelser og planlægge, måle og veje.
Derfor kommer vi somme tider til kort.
Og fordi vi gør det, har Gud besluttet, at det skal blive pinse.
Fordi vi ikke kan forudsige fremtiden. 
Men for at kunne leve har brug for at vide, at udsigten er der 
under alle omstændigheder.
Uanset om vi kan se den eller ej.
Det er det, Johannesevangeliets lidt kringlede tekst handler 
om dag. 
Evangelisten Johannes kalder det blot ikke livsudsigt.
Man kunne måske snarere sige, at han kalder det for livsindsigt.
Det gør han imidlertid heller ikke helt.
Han kalder det for Ånd.

AMEN

Pinseprædiken
Også i år skal vi samles ved Nakkebølle Strand og holde gudstjeneste 2. pinsedag kl. 14.00



   Vester Aaby Aastrup

Søndag den   13. maj   6. s. e. påske 14.00 Ole Buhl Nielsen Ingen

Søndag den   20. maj Pinsedag   9.00 10.15

Mandag den  21. maj 2. pinsedag                       14.00 Friluftsgudstjeneste

Søndag den  27. maj Trinitatis 10.15   9.00

Søndag den  3. juni   1. s. e. trin Ingen 10.15

Tirsdag den  5. juni Grundlovsdag 16.30 Ingen

Søndag den  10. juni   2. s.e. trin 10.15 Ingen

Søndag den  17. juni   3. s. e. trin   9.00 10.15

Søndag den  24. juni   4. s. e. trin 10.15   9.00

Søndag den    1. juli   5. s. e. trin Ingen 14.00 Ole Buhl Nielsen

Søndag den    8. juli   6. s. e. trin 14.00 Ole Buhl Nielsen Ingen

Søndag den   15. juli   7. s. e. trin Ingen 14.00 Ole Buhl Nielsen

Søndag den  22. juli   8. s. e. trin 14.00 Ole Buhl Nielsen Ingen

Søndag den  29. juli    9. s. e. trin     9.00 10.15

Søndag den    5. august  10. s. e. trin 10.15 Ingen

Søndag den  12. august  11. s. e. trin Ingen 10.15

Søndag den  19. august       12. s. e. trin 10.15   9.00

Søndag den  26. august       13. s. e. trin 14.00 kaffe 10.15

Søndag den    2. september  14. s. e. trin Ingen  14.00 Ole Buhl Nielsen

Torsdag den   6. september  Ingen 17.00 fyraften  

Søndag den    9. september  15.s e. trin 10.15 Ingen

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 12.-13. maj,  
og 1.-2. september samt ferie 25. juni til 23. juli.
Embedet passes her af sognepræst Ole Buhl Nielsen, 
Brahetrolleborg tlf. 62 65 11 21, mail: obn@km.dk 

Kirketider sommer 2018

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”.

20. juni
Juli ingen gudstjeneste

Menighedsrådsformand: Niels Erik Thing, Svendborgvej 383, 5600 Faaborg, Tlf. 24 45 40 16 
Kirkeværge ved begge kirker: Bent Møller, Faurshøjvej 5, 5600 Faaborg, Tlf. 62 61 53 30
Kasserer: Rasmus K. Rasmussen, Tangmosen 38, 5600 Faaborg, Tlf. 62 61 64 48

Fælles adresser for begge sogne:
Hjemmeside: www.vesteraabyogaastrupkirker.dk
Sognepræst: Torkil Jensen, Præstegårdsvej 11, 5600 Faaborg. Tlf. 62 61 64 20. Mail: toje@km.dk
Træffes bedst: Tirsdag til fredag formiddag. Lørdag efter aftale. Mandag fridag.
Kirkesanger: Connie Nørregaard, mail: ksvaaby@gmail.com
Organist: Margrethe Schmidt, tlf. 30 17 29 28, mail: margretheschmidt@gmail.com
Graver: Lene Caspersen, Præstegårdsvej 9, Vester Aaby. Tlf. 51 16 92 66, mail: grvaaby@gmail.com
Kirketjener: Vibeke Hestekær, mail: kirketjenervesteraabyaastrup@gmail.com
Kirkepersonalet har fridag mandag

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



Dagplejen
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I februar holdt vi en dejlig fastelavnsformiddag i 
skolens gymnastiksal.
Der var mange udklædte børn, der hyggede sig 
med Jettes hjemmelavede fastelavnsboller, og 
derefter prøvede de at slå bunden ud af tønden. 
Det lykkedes med lidt hjælp, og så kunne 
indholdet nydes.

Den 16. marts holdt dagplejerne deres hjem 
lukket for at deltage i en uddannelsesdag. 
Der havde vi inviteret Marte Meo supervisor 
Christina Abildgaard, som bl.a. satte fokus på 
”Boost din pædagogiske dagplejepower og styrk 
forældresamarbejdet”.

En rigtig god dag hvor alle dagplejere fik mange 
gode input.

Dagplejerne har også været på et aftenkursus 
om ”Matematik i øjenhøjde”, som havde til 
formål at inspirere de voksne omkring de 0-3 
årige til at få øje på matematikken i hverdagen. 
Der har været et fint indslag på DR, hvor en 
dagplejer fremviser aktivitetskassen, som vi fik 
med denne aften.

Og så har vi lige holdt indvielse af de nye 
legeredskaber på legepladsen på Præstegårdsvej. 
En rigtig hyggelig dag med boller, kage, kaffe og 
the, som alle de fremmødte nød godt af. 

Dagplejen har i år 50 års jubilæum, og dette 
markerer vi på dagplejedagen, som vi holder i 
hallen den 9. maj.

Mange forårshilsner
Helle J, Helle B, Jette, Pernille og Lene
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Sæsonafslutning
Onsdag den 21. marts var badmintonafdeligens 
sidste spilledag i vintersæsonen.

Ungdomsspillerne hyggede i mødelokalet med 
sodavand og ”godteposer” med slik og andre 
gode sager sponseret af Dagli’ Brugsen, V. 
Aaby.

Mads L. Pedersen fik overrakt ungdomsspil-
lernes vandrepokal med følgende begrundelse:
”Du er altid positiv og engageret til badminton-
træning. Samtidig arbejder du hele tiden med at 
bruge de input, du har fået fra badmintontræ-
nerne i løbet af sæsonen, til at forbedre dit spil.”

På billedet ses Mads L. Pedersen og Thomas 
Gerber med hver sin vandrepokal.

I samme forbindelse fik Thomas Gerber over-
rakt seniorafdelingens vandrepokal med følgen-
de begrundelse:
”Du startede for nogle år siden med at prøve 
badminton af ved forårs-/sommertræningen,
og du har siden været en fast spiller i badmin-
tonafdelingen. Efterfølgende er du også blevet 
mere engageret i afdelingen – senest som træ-
ner for vores yngste badmintonspillere.
Det er en fornøjelse at arbejde sammen med dig 
til ungdomstræningen. Du kender alle børnene 
og deres stærke og svage sider, hvilket gør, at 
træningen kan blive meget mere effektiv. Du er 
også god til at ”styre”, når der nogle gange går 
lidt ”ged” i koncentrationen hos børnene.”

Fra kl. 18 til ca. 21 afviklede vi klubmesterska-
ber for motionister og seniorer med i alt 27 del-
tagere og 27 kampe.
Aftenen sluttede med fuldt hus i mødelokalet 
med 28 deltagere til pizza, præmieoverrækkelse 
og hygge.
Skovgårdens Træ, Jord & Beton v/Bjarne 
Madsen havde sponseret vin til præmier.
Vi havde en rigtig god aften og er glade for den 
store opbakning til arrangementet.

Forårs- og sommerbadminton i april, maj 
og juni
Selv om vintersæsonen er slut, spiller vi stadig 
badminton hver mandag fra kl. 19 – 21.
Alle er velkomne fra U17 og op – også selv om 
man ikke har spillet før og bare har lyst til at 
prøve badminton.
Man møder bare op, bliver sat på skiftende hold 
og betaler 20 kr. pr. gang, man deltager.
Der er mulighed for at låne ketchere.
Indtil videre har der været en rigtig god tilslut-
ning med flere nye spillere.

Vi ønsker alle en god sommer.

Vintersæsonen 2018/2019 starter den første 
mandag i september.
Der kommer flere informationer i Bøgebladet i 
august.

Sportslig hilsen
På badmintonafdelingens vegne

Kurt og Susanne

Badminton
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Forberedelserne til ”Fester Aaby” er i gang.

Vi gentager succesen med 
gratis familekoncert i Vester Aaby 

lørdag den 8. september 2018.

I 2017 var vi en del af Rasmus Nøhrs Danmark 
Dejligst, en gratis “havefest” for alle.
I år har vi valgt at gå solo og lave vores egen 
havefest FESTER AABY.

Hvad er det overhovedet de ”unge” kvinder 
vil med den koncert. Det spørgsmål har vi 
hørt før, så her er vores forklaring.

Vi vil fejre fællesskabet og frivilligheden med en 
gratis familiekoncert, så alle har mulighed for 
at være sammen om at nyde en dag med god 
musik. 
Familier, enlige, venner, naboer og turister. 
Alle skal have mulighed for at deltage, nyde 
vores egn, festen, musikken og hinanden. 
I en tid hvor samfundet og tiden rykker til 
storbyen og nettet er blevet for alle, vil vi fejre 
landsbyfællesskabet, foreningerne og hinanden. 
Vi synes det er vigtigt, at der også sker noget 
i de små byer og kan vise at udkants Danmark 
kan blive til guldkants Danmark.

Familiekoncerten bidrager til opbygningen af 
miljøer for talentudvikling, da vi giver lokale 
musikere mulighed for at spille for et større 
publikum, end de vil være vant til. 
Vi giver dem mulighed for at møde andre mere 
kendte musikere, som de kan sparre med, lære 
af, måske endda lave samarbejde med.

Vi sætter fællesskabet og udviklingen mellem 
forskellige aktører højt. 

Vi samler byens borgere, venner og bekendte. 
Vi inddrager den lokale idrætsforening Bøgebjerg 
IF´s medlemmer, Bøgebjerg skole og børnehus, 
lokale virksomheder og Faaborg gymnasium i 
arrangementet. 
På selve dagen arbejder alle sammen om at 
skabe en familiekoncert ved frivilligt arbejde. 
Med en gratis familiekoncert som omdrej-
ningspunkt får lokalområdet og egnen styrket 
relationerne, fællesskabet, foreningslivet og 
frivillige ildsjæle lærer hinanden op, deler 
netværk og hjælper hinanden på tværs. 

Overskuddet fra festen går til foreningen ”Fester 
Aaby”, som vi håber på i fremtiden vil kunne 
dele ud af overskuddet til de frivillige foreninger, 
som hjælper til på dagen. 
Sidste år var der ca. 150 frivillige, der hjalp til i 
dagene op til, på dagen og dagene efter festen. 
De står allerede klar igen i år til at hjælpe.

Forberedelserne er allerede godt i gang. 
Musikprogrammet oser af god musik, både 
kendte og nye bands er kommet til. 
Men for at koncerten kan blive til virkelighed, 
skal der også penge til, for det er ikke billigt at 
holde koncert ;-). 
Vi har det sidste halve år været i gang med 
at søge fonde, og det har heldigvis ikke været 
forgæves. 
Men vi håber igen i år på, at de lokale 
virksomheder har lyst til at hjælpe, så denne 
dag kan blive lige så fantastisk som sidste år.

Håber vi ses til ”Fester Aaby” 
lørdag den 8. september 2018

Sanne, Sacha og Rikke

”Fester Aaby”
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Gymnastik
 Så kom vi til maj måned, og dermed er den 
”normale” gymnastiksæson slut. 
Men det betyder ikke, at vi helt er lukket ned.

Familieidræt, dans og herregymnastik stoppede 
til påske, som traditionen altid har været. 
Inden de stoppede, havde vi fornøjelsen af at se 
danseholdet optræde til Bøgebjergmessen - de 
var rigtig gode.
Familieidræt var et forsøg vi kørte i denne sæson. 
Om det forsætter uændret, om vi laver om på 
konceptet, eller om det slet ikke fortsætter ved 
vi ikke endnu. 
Men har du gode ideer, indspark, ris eller ros, så 
kom endelig til os. 
Dette gælder selvfølgelig også vedr. andet end 
familieidræt.

Bordtennis og yoga var ikke klar til at stoppe i 
marts måned, så de forsatte lidt længere, men 
er nu også stoppet.

Torsdagens muskeltræning med Powerline 
fortsætter til og med juni måned. 
Det kører nu som et ”drop-in”-hold, hvilket 
betyder, at man ikke skal være tilmeldt på 
forhånd. 
Man møder bare op i hallen torsdag kl. 18.00, 
de gange man har lyst. 
Det koster kr. 20 pr gang (gratis for medlemmer 
med multikontingent). 
Så har du lyst til at se om det er noget for dig, så 
er det en perfekt mulighed for at få det prøvet.

Spinning kører også fortsat. 
Lige nu har vi hold mandag, onsdag og fredag 
morgen kl. 8.00, tirsdag kl. 19.00 og torsdag kl. 
18.00. 
Men følg med på halbooking - der kan ske 
ændringer, især omkring sommerferien. 
Vi vil her gerne sige stort velkommen til Ruth, 
som har sagt ja til at være ny instruktør - hun 
holder os godt i gang torsdag aften.
Har du lyst til at komme og få en prøvetime, så 
sig endelig til, vi har også plads til dig.

Derudover er holdet ”bikini-klar” startet. 
Det er et stephold, som hver mandag i 3 måneder 
hjælper dig med at få strammet alt op, så man 
bliver klar til sommeren :-)

Stepholdet ”Bikini-klar”, der træner hver mandag kl. 
17.30-18.30. Instruktør Line Rasmussen

Hvordan sæsonen 2018/19 kommer til at se ud, 
ved vi ikke endnu, men vi arbejder på et nyt 
tiltag, nemlig Jumping fitness. 
Jumping fitness er rigtig god konditionstræning, 
som forgår i små trampoliner. 
I Bøgebladet i august vil I kunne læse mere om, 
hvordan det går med planlægningen.

God sommer til alle 
På gymnastikudvalget vegne

Helle
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BØGEBJERG
MESSEN

2018 
Den nye borgmester i 
Faaborg-Midtfyn Kom-
mune Hans Stavnsager 
bød velkommen til
Bøgebjergmessen 2018, 
da der for 5. gang 
blev afholdt messe i 
Bøgebjerghallen i Vester 
Aaby.

Tak for den store op-
bakning fra dem, som 
tog sig tid til at komme 
forbi og se alle de gode 
stande, der i år var på 
Bøgebjergmessen.

Messen var i år godt 
repræsenteret af 40 udstillere, der primært 
var lokale erhvervsdrivende, kunstnere, 
behandlere og foreninger. 
Som noget nyt var der i år med succes 
mulighed for at købe mad og drikke inde i 
hallen, hvor Stig og Birgitte havde opsat 
havepavillonen.

Agershus Glaskunst v/Helle Birck havde en 
workshop i forbindelse med hendes stand, 
hvor børnene havde mulighed for at lave en 
lysestage eller lignende.

Tak til udstillerne for de donerede gevinster 
til lodtrækningen på indgangsbilletterne.

En stor TAK skal også lyde til Bøgebjerg IF’ 
dansehold v/ Simone Biilmann og Modern 
Manners, som i år underholdt med henholdsvis 
danseforestilling og musikalsk indslag.

I 2019 vil der blive afholdt Bøgebjergmesse 
søndag den 10. marts. 
Vi er allerede i gang med forberedelserne til 
næste års messe, idet vi bl.a. arbejder på, 
at der skal være flere workshops og flere 
stande.

Helle Birck har meldt sig til at være en del af 
arbejdsgruppen - velkommen til!

På gensyn i 2019

På arbejdsgruppens vegne
Lars Bo Biilmann



Hjertestarterforeningen var igen i år en aktiv del 
af Bøgebjergmessen. 
Vi havde en dejlig dag med kontakt til mange 
borgere, der kom for at forny deres medlemskort 
til 2018, og mange nye lagde vejen forbi vores 
stand for at blive medlem af foreningen. 
Tusind tak for alle medlemsbidragene. I hjælper 
os med at foreningen fortsat er til stede i 
lokalområdet.

Til at synliggøre foreningen er der indkøbt et 
banner med logoet, således at borgerne nemt 
kan finde frem til Hjertestarterforeningen og det 
havde en meget positiv effekt.

Foreningen afholdte ordinær generalforsamling 
den 3. april i Abildhuset, hvor årets gang blev 
fremlagt. Mange tak for opbakningen og den 
positive debat. 
Dejligt når medlemmerne engagerer sig i 
foreningens arbejde. 
Alle valg til bestyrelsen var genvalg. 
Efter modtagelsen af en stor donation fra Fionia 
Bank Fond på 26.000,- kr. blev det muligt for 
foreningen at sætte en hjertestarter op ved 
Mosegårdens ferielejligheder ved Nab Strand, et 
længe næret ønske der her blev opfyldt. 
Mange tak til Fionia Bank Fond for at 
Hjertestarteforeningen kom i betragtning ved 
uddelingen 2017.

Efter generalforsamlingen konstituerede fore-
ningen sig således:
Formand: Merete Hjorth Pedersen
Næstformand: Morten Laursen
Kasserer: Pia Kristensen
Sekretær: Alice Pedersen
Menigt medlem: Anders Hansen
Suppleanter: Holger Petersen, Birthe Tommerup.

HVEM ER VI:
V. Aaby - Aastrup - Pejrup Hjertestarterforening 
er en selvejende, selvstændig forening, der 
IKKE modtager offentlige tilskud. 
Derfor er kendskabet til foreningens arbejde og 
formål af yderste vigtighed. 
Ingen  medlemmer -  ingen forening!

Foreningens formål er:
At udbrede kendskabet til en HJERTESTARTER 
og dens funktioner.
At udbrede vigtigheden af en HJERTESTARTER 
tæt på borgerne - DET KAN VÆRE EN 
MEDVIRKENDE ÅRSAG - til at man overlever et 
hjertestop.
At udbrede vigtigheden af at alle bør kunne yde 
- Førstehjælp og give Hjerte / lunge redning.
At afholde kursus i FØRSTEHJÆLP / 
HJERTELUNGE REDNING, når der er behov for 
det.
At opretholde en fornuftig  økonomi til drift af 
foreningen og kursusvirksomhed.
At sikre hurtig livreddende FØRSTEHJÆLP, tæt 
på dig!

Derfor kære MEDBORGER, støt op om dette 
vigtige arbejde. 
Vi ser frem til DIT medlemsskab for 2018.
Medlemskontingent for 2018.
100,- kr for enlige.
150,- kr pr. par/ husstand
Indbetaling på konto: 0828-0003330001 
eller Mobilpay på tlf. 24271851 - kasserer Pia 
Kristensen
HUSK: Navn og adresse, ved indbetaling af 
kontingent.

Oplys gerne jeres MAIL: ADRESSE til foreningen, 
så bliver kontakten MED jer meget lettere.

Mange tak for jeres opbakning til dette vigtige 
arbejde.

God sommer til alle
Form. Merete Hjorth Pedersen

Tlf. 22 73 49 04
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SIDEN SIDST
Kort og Stigruppen
På et tidspunkt blev vi fra forvaltningen gjort 
opmærksom på midler, søgt af lokalrådet, som 
stod til rådighed for Kort og Stigruppen. 
Gruppen er et resultat af det store borgerprojekt, 
hvor vi var udvalgt til at være forsøgsområde for 
at oprette projekter, som kunne udvikle området 
på forskellig måde. 

Et møde med folk fra forvaltningen afslørede 
en divergens i forhold til kommunens ønske om 
skiltning, og alle de mange timer gruppen har 
brugt var ved at gå i vasken. 

Et nyt møde blev indkaldt på foranledning af 
Connie Hede. 
Formålet var at løse op for problemer, der var 
opstået efter sidste møde, hvor forvaltningen 
efterfølgende faktisk overtog projektet og havde 
intention om at inddrage de midler, som Kort- 
og Stigruppen havde rådighed over. 
Det drejer sig om 16.750 kr.

Det blev debatteret, hvorledes man kommer 
videre, og resultatet er, at man lovede hinanden, 
at man fremover samarbejder. 
Kommunen betaler 60 gule pile, som skal bruges 
på ruterne.

Gruppen ønsker at beholde egen grafiker som 
oprindelig planlagt, idet det er en væsentlig 
billigere løsning, end den kommunen med 
Indesign kan tilbyde.
Midlerne er nu overført til Lokalrådets konto og 
kan bruges derfra. 

Billedet herover er fra indvielsen af legepladsen på 
Præstegårdsvej. Sikke et kagebord.

Legepladsindvielse 12. april 2018
Endelig blev det dagen for indvielse af de nye 
legeredskaber på pladsen ved Præstegårdsvej. 
Dagen var godt besøgt og Dagplejere og Lokalråd 
arbejdede sammen om afviklingen. 
Connie Hede bød velkommen til alle. 
Det var en fornøjelse at markere den officielle 
indvielse af de nye legeredskaber.
Der var kaffe, vand, boller og kage og det var en 
hyggelig times tid på pladsen. 
Den hårde vind drillede dog lidt.
 
Lidt historie omkring redskaberne. 
Lokalrådet blev opmærksom på, at der på 
legepladsen for de mindste på Præstegårdsvej i 
Vester Åby kun var 4 legeredskaber. 
Vi kontaktede dagplejerne for at høre dem om, 
hvilke redskaber de mente manglede i netop 
denne gruppe af børns behov for at stimulere 
deres motoriske og kinæstetiske sans i en tidlig 
alder. Her fik vi nogle forslag og lavede en 
prioriteret liste.
Vi ansøgte derfor Landdistriktspuljen om 60.000 
kr. Bevillingen blev imødekommet med 20.000 
kr. 
Lidt utilfredse tog vi kontakt til kommunen, hvor 
vi mødte stor velvilje i forbindelse med en evt. 
øget bevilling. 
Efter nogle møder med Lisbeth Østergård 
fra forvaltningen kom vi frem til en væsentlig 
udvidelse, hvis al arbejdskraft blev frivillig.
Den endelige bevilling kom til at lyde på 112.260 
kr. inkl. diverse byggetilladelser. 
De nye legeredskaber en Spica balancestang, 
Kravlebakke, vippe med dæk, Karrusel m. 
bænke, Robinia balancebom, manipulativ 
legepanel og gyngestativ m. fuglerede.
Bortset fra noget betonarbejde blev arbejdet 
udført af mange frivillige, som i silende regn 
knoklede en hel lørdag og søndag. 
Anlægget har fået ros af brugerne, som ikke 
kun omfatter dagplejerne, men også forældre 
og bedsteforældre med deres børn.
Og mange tak til de frivillige for de mange timer, 
de har brugt på pladsen. Tak.
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Dyrlægeboligen
Endelig er det lykkedes at få fjernet ruinen på 
Svendborgvej 429. Det har været et langt forløb, 
som har strakt sig over mere end et år. 
Selv om det er beklageligt, at tidligere tiders 
flotte bygning som har historie for byen, er revet 
ned, så var der vist ikke andet at gøre. 
Efter den aftale vi for lang tid siden lavede med 
ejerne, håber vi på en hurtig aktivitet dernede, 
så grunden ikke kommer til at henstå som en 
ukrudtsmark. 
Vi vil under alle omstændigheder være 
opmærksom på det.

Bredbånd og mobildækning
Lokalrådet vil gerne anmode alle om at sende en 
tilbagemelding til Lokalrådet, hvis man ikke har 
en tilfredsstillende mobil og bredbåndsdækning.  
Derefter indberetter vi til kommunen, så dårligt 
dækkede områder bliver kortlagt og forbedret. 
Send en mail til lokal@vesteraabymail.dk eller 
kontakt et af lokalrådets medlemmer. 

Flagalleen
Flaglauget har haft arbejdsdag, og vi har indkøbt 
og monteret 10 nye stænger, så vi kan flage på 
Bøgebjergvej til hallen. 
Vi har ikke lavet huller til flagene af frygt for 
at ramme div. kabler, men Lokalrådet har en 
dialog kørende med kommunen om at besigtige 
området. Dernæst - håber vi – at de vil udbedre 
og lave en bredere cykelsti til hallen og helst 
helt om til Pejrupstien. 
I den forbindelse anmoder vi kommunen om at 
lave hullerne til flagstængerne. 
Kommunen har lovet at kontakte os, når de 
kommer og gennemgår cykelstien.
 
På arbejdsdagen aftalte vi, at når flagalléen er 
etableret, kan man flage - enten som nu gennem 
byen - flage gennem byen og om til hallen - eller 

for folk udefra som fester i hallen kun lejer alléen 
om til hallen. 
Der kommer mere om dette senere.

Abildhuset 25 års jubilæum
Der afholdes åbent hus og fejring af Abildhusets 
25 års jubilæum fredag den 17. august 2018.
De 25 år er fra kommunens overdragelse af 
Abildhuset, Præstegårdsvej 12, Vester Aaby til 
Vester Aaby Sogns Folkemindesamling,  Vester 
Aaby, Aastrup og Pejrup Pensionistforening, og 
Lokalrådet.
Flere foreninger er kommet til senere.
Endeligt program annonceres senere.

På vegne Lokalrådet
Connie Hede og Halldor Sørensen

Frokost efter arbejdsdagen 
for ”flag”-holdene.
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April
Søn. 22. Standerhejsning 
 kl. 14-14:45
Ons. 25.  Tilrigning/tilmeld.

Maj
Ons.  2.  Sejlads
Ons.  9. Sejlads
Ons. 16. Sejlads
Ons. 23.  Sejlads
Ons. 30. Sejlads

Juni
Ons. 6. Sejlads
Ons. 13. Sejlads
Ons. 20. Sejlads
Ons. 27. Sejlads 

Juli
Sommerferie

August
Ons. 15.  Sejlads
Lør.-Søn 18-19 Venskabsstævne 
 Fåborg-sejlklub 
Ons. 22. Sejlads
Ons. 29. Sejlads

September
Lør.-Søn. 2.-3. Familietur til Korshavn Bro
Ons. 5. Sejlads 
Ons. 12. Sejlads
Ons. 19.  Sejlads
Ons. 26.  Sejlads

Oktober
Ons. 3.  Sejlads
Ons. 10. Afrigning
Søn. 21. Standernedtagning 
 kl. 14-14:45 

Sejlads program
17:00 Ankomst, omklædning og tilrigning.
17:30 ”Skippermøde” derefter sejlads og 
           øvelser
19:00 Alle joller på land, afrigning og 
          omklædning. 
19:30 Fælles spisning for dem der har lyst 
          til det.
20:00 Tak for i dag.

På Sejlklubbens vegne
Juniorleder

Claus Kierkegaard Jensen
tlf. 21 64 38 91

Aktivitets-kalender 2018 - Ungdom
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Sidste fællesspisning inden sommerferien 
er den første torsdag i juni.

Torsdag den 7. juni:
   Menu:  Sommermenu.
 
Tidspunkt:
kl. 17.30-19.00.
 
Pris: 
voksne              65 kr
børn indtil 12 år 25 kr
 
Billet købes på Bøgebjerg Ifs hjemmeside 
eller hos Stig senest tirsdagen før.

Læs i næste nummer af Bøgebladet om, 
hvornår der er fællesspisninger i efteråret.
 

Håber vi ses!  

Arranggører:
Kaffeklubben 

Singing Sisters
i samarbejde med

Bøgebjerghallens Cafeteria

Fællesspisning 
i 

Bøgebjerghallens
Cafeteria

Egnsfest
 2018

Billetsalget
starter til 
august!

Posten,  Piloten 
og Pianisten 
kommer igen
og spiller op til 
dans.

Sæt X i kalenderen 
lørdag den 27. oktober 
hvor Bøgebjerg IF igen 

holder Egnsfest!

Volley
Indendørs sæsonen er slut, der har været 
lidt flere deltagere i år.
Vi har haft 2 hold med i turneringen, der 
nu er en samlet turnering, hvor alle hold 
fra Fyn er samlet.
1. holdet har været i B-rækken hele året.
2. holdet ligger i bunden af C-rækken.

Beach-volley starter tirsdag den 1. maj 
kl. 18.00.

   På vegne
     Volley
  Jan Villebro
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Multi-& 
Skaterbanen

Nu nærmer tiden sig, hvor Multi- og skaterbanen 
skal til at tage form. 
Gruppen har valgt at starte op på projektet, selv 
om de resterende penge til selve skaterbanen 
endnu ikke er i hus. 
Det skal forstås på den måde, at selve multibanen 
samt det område hvorpå skaterbanen skal 
placeres, bliver lavet færdigt i første omgang. 

Gruppen er utrolig kede af, at skaterbanen ikke 
er med her i første omgang, da vi ved, at de 
mange unge har glædet sig i lang tid til at dette 
skal komme til byen. 

Men gruppen er fortsat i gang med at søge midler, 
så der kan komme ramper på skaterbanen.

Processen med at få fyldt området ud med 
skater ting bliver nok over et par gange, så man 
vil ikke se et fuldt udstyret skaterområde med 
det samme.  

Gruppen har lavet et specielt tiltag for de 
erhvervsdrivende, der måtte have interesse i 
at støtte projektet, og vi kan glæde os over, at 
den første sponsor har sagt ja til at få reklame 
på multibanens bander, nemlig Bago-Line/Ideal-
Line. 
Mange tak for det.  

Selve tidsplanen ser i grove træk ud som 
følgende: 
• Forventet opstart i uge 21/22
• Levering af materialer sidst i uge 23
• Opsætning af multibanen i uge 24-26
• Færdiggørelse af top lag samt   
 udlægning af kunstgræs i uge 27/28  
 (Hvis planen tillader det) 

Hvis vi kan se, at den sidste del af færdiggørelsen 
kommer for tæt på sommerferien, vil denne del 
blive rykket til lige efter sommerferien. 

En dato for den officielle åbning vil komme på et 
senere tidspunkt, så hold øje på Facebook. 

På vegne af arbejdsgruppen kan du kontakte 
Bente, Sanne eller Rikke for yderligere 
information.

Bente på tlf. 61431025
Sanne Juul på tlf. 21281650 eller
Rikke Sørensen på tlf. 61342378

I Dagli’Brugsen Vester Aaby har vi lige haft 
årsmøde, hvor jeg kunne fortælle, at vi i 2017 
kom ud med en flot fremgang i omsætningen 
på 300.000 kr. og et meget flot overskud på 
102.000 kr.

2 af medlemmerne af butiksrådet ønskede 
ikke genvalg, og da der ikke var nogen 
som ønskede at stille op til butiksrådet, 
fik jeg mandat til at finde 1-2 personer til 
butiksrådet.
Alle der er medlem af Coop kan blive en del 
af butiksrådet, så kom endelig forbi, hvis det 
lige er dig, som skal være med.

På gensyn i Dagli’Brugsen Vester Aaby
Uddeler Jan Foged Sørensen
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24-7Sydfyn.dk

Håndbold
Sæsonen 17/18 har været blandet. 
De helt små børn har været rigtige gode, mens 
et andet hold havde det meget svært. 
Et enkelt hold kom helt til tops. Og to hold har 
klaret sig midt i mellem.

Vores herrehold har ikke fået trænet ret meget, 
men alle kampe er blevet spillet. De endte som 
nr. 6 ud af 9 hold i serie 3. med 6 point i 9 
kampe. En stor tak til Thomas Johnsen som har 
stået for holdet i denne sæson.

På damesiden har vi haft 2 hold i denne sæson. 
Serie 4 damerne har klaret sig fint og endte som 
nr. 5 ud af 9 hold i deres pulje. 
Serie 3 damerne endte som pulje vinder og 
har derfor været i Bogense og spillet Fyns 
Mesterskaber. 
Efter en sejr og en uafgjort fik de pokalen med 
hjem og ender som Fyns mestre i serie 3. 
Stort tillykke med det!
Tak til Stig Fabricius for hans store arbejde med 
begge damehold. 
Også tak tik Mia Carstensen, som har hjulpet 
Stig med træningspas og som har været med på 
bænken til mange kampe i denne sæson.

Vores små håndbold unger på U8 har i denne 
sæson været til et par stævner og gang på gang 
med fuld opbakning fra forældrene. 
De har både tabt og vundet, men klart vundet 
mest. Tak til Mikkel Steffensen for at have 
trænet ungerne.

U12 børnene havde fra starten af sæsonen en 
meget svær opgave foran sig. Mange spillere på 
holdet er meget unge, og mange af de drenge 
de spillede imod var over et helt hoved højere. 
De tabte kamp efter kamp og med to kampe 
tilbage blev trænerstaben enige om at trække 
dem fra turneringen, for at de ikke skulle miste 
modet fuldstændigt. 
Men børnene har flyttet sig langt i denne sæson, 
så vi håber at alle ungerne er friske på at give 
den en skalle igen efter sommerferien. 
Jeg vil gerne takke Andreas Fabricius og Rikke 
Bang Sørensen for deres store indsats. 
Også en tak til deres træner afløser Oliver 
Grøndahl Jørgensen, som har hjulpet til med 
træning, når Andreas og Rikke var forhindret.  

Til slut vil jeg gerne takke de mange lokale, 
som har været flittige tilskuere til vores hjemme 
kampe. Det er SÅ meget sjovere at spille med 
tilskuere i hallen.

Et stor tak også til Jørgen Gundertofte for de 
mange billeder, han har taget i denne sæson. 
Det er super fedt, at du har brugt så mange 
timer på at se håndbold i hallen, og super fedt at 
du var med i Bogense til Fyns mesterskaberne. 
Tak for dine skønne billeder og opdateringer på 
facebook!

Formand for håndbold afd. 
Mette Gerber 

Serie 3 holdet blev Fynsmestre - godt gået.
Foto: Jørgen Gundertofte, Vester Aaby
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Vartegnet tilbage!
Skal vi være en egn, Vester Aaby, Aastrup og 
Pejrup, der signalerer forfald og landsbydød eller 
skal vi være en egn, der udstråler virksomhed, 
optimisme og ordentlighed. 
Et sted man er stolt af at bo, hvor besøgende får 
en god oplevelse, i bedste fald en egn, hvor man 
får lyst til at slå sig ned, bo til leje eller købe sig 
et hus, og hvor man efterfølgende ikke får et nej 
til et kreditforeningslån! 
Kort sagt en egn, hvor man ikke bliver 
stavnsbundet til sit hus! 
Jeg tror vi alle er enige om, at det handler om 
det sidste! 

Et bidrag til puslespillet ”en attraktiv egn” er 
Foreningen ”Vinger på Aastrup Mølle”, der 
arbejder for at få genskabt vort flotte - desværre 
nu amputerede vartegn Aastrup Mølle - som ses 
i landskabet fra alle 3 landsbyer, og som normalt 
bliver fotograferet af utallige turister! 
Foreningen vil skaffe midler fra medlemskon-
tingenter, fonde, tilskud samt øvrige bidrag fra 
folk, der måtte ønske at støtte det gode formål. 

Der skal bruges ca. en mio. kr. til de nye vinger.  

Foreningen støttes af Faaborg-Midtfyn Kommune, 
Faaborg Turistforening og Øhavsstien i form af 
skriftlige tilkendegivelser, omhandlende værdien 
af vartegnet for oplevelsen af egnen.

Fåborg Midtfyn Kommune skriver: 
” Landskabelig værdi, et landmark - registreret 
med høj bevaringsværdi”!  
Turistforeningen skriver: 
”Autentiske oplevelser er nøgleord i fremtidens 
turisme”! 
Øhavsstien (Naturturisme I/S) skriver: 
” En kaffeplet og attraktion for Øhavsstien”! 
Udtalelserne i deres fulde længde kan ses på vor 
hjemmeside:
http://www.vingerpaaaastrupmoelle.dk.

Da vartegnet er i manges interesse, giver det 
grundlaget for, at det er en forening, der går ind 
og skaffer midler til den privatejede mølle. 
Situationen skyldes en ulykkelig historie 
om en leverandør, der i 2015 leverede nye 
fejlbehæftede vinger. 
Vinger, som kun holdt i ca. 3 mdr. 
Leverandøren erklærede sig herefter konkurs og 
efterlod sig kun ubrugelige knækkede vinger! 
Se mere om forløbet på vor hjemmeside!

Situationen er derfor: ”At skal vingerne på igen 
og vartegnet genetableres, skal der skaffes 
midler udefra”! Derfor foreningen! 

Der er udarbejdet en tinglysning, der sikrer 
vingernes fremtid!

Ejere af møllen bidrager med 100.000kr til nye 
vinger! 
Bestyrelsen består af 5 lokale ildsjæle fra V. 
Aaby, Aastrup og Pejrup. 
Bestyrelsens vedtægter er at finde  på vor 
hjemmeside:
http://www.vingerpaaaastrupmoelle.dk.

Vi håber I synes om vores ide og vil vise jeres 
støtte i form af et medlemskab – i skrivende 
stund er vi 223 medlemmer!

Privat medlemskort 25 kr.
Virksomhedsmedlemskort 100 kr.
Kontonr. 0828 0000668214
MobilePay-nr. 53911
Bestyrelsesmedlemmer og Aastrup Mølle kan 
modtage kontanter!

Møllens historie som følger!
1862 Traditionel Hollandsk Vindmølle opført
1936 Mistede vinger
1956 3 øverste fag fjernes (nu flad hat)
1984 Møllen genopføres
2013 Møllen mister vinger
2015 Nye vinger i februar
2015 Møllen mister de nye vinger i juni 
2016 Leverandør af nye vinger (Møllefirma John 
        Jensen) erklærer sig konkurs 26. februar
2018 Møllen er stadig uden vinger
    
Bestyrelsen: 
Formand: Niels Krogh, Munkeparken 27, V. Aaby
Tlf 21511716
Næstformand og kasserer: Svend Erik Linnebjerg 
Østergyden 28 Aastrup, Tlf  24256315
Sekretær: Villy Anneberg  Nyhavevej 6 Pejrup, 
Tlf  62616301
Menigt medlem: Lena Petersen Eskemosegyden 
5 Aastrup, Tlf  41415431
Menigt medlem: Sigrid Larsen, Toftevej 19, V. 
Aaby, Tlf  22793658
Ekstern revisor: Statsaut. revisor  Arne Hvidtfeldt                              
Hjemmeside: Mogens Lysholt   

Foreningen ”Vinger på Aastrup Mølle”.
Formand: Niels Krogh, V. Aaby
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B660
Foto fra 1980 - Svendborgvej 430

Faaborg Sparekasse Vester Aaby afdeling med 
lejede lokaler til venstre for hoveddøren.

På den seneste generalforsamling torsdag den 
22. marts 2018 blev der valgt en ny bestyrelse, 
der samme aften konstituerede sig med
Niels Henning Larsen Formand
Martin Pedersen Næstformand
Villy Anneberg Sekretær
Gerda Nielsen  Kasserer og arkivleder
Knud Krogh  Medhjælper
Kirsten Moritzen 1. suppleant
Gunner Frederiksen 2. suppleant

Medlemskontinget blev uændret 25 kr. for hver 
person i 2018.
Beløbet kan indbetales på foreningens konto  
0828 8030205724 eller mobil pay  2037 9531 
hurtigst muligt.
Nogle har allerede indbetalt for i år. 
Tak for det.

Det halvårlige medlemsblad som har været 
leveret til alle medlemmer, er der ikke behov for 
mere, da arkivet nu har en hjemmeside: www.
vester-aaby-sogns-folkemindesamling.dk, 

hvor alle oplysninger om foreningen findes. 
De seneste 2 år har bladet været sendt til dem, 
der har en email. adr.

Til de medlemmer, der ikke har en computer, 
kommer jeg som kasserer fortsat og opkræver 
kontingent og har samtidig et lille nyhedsbrev 
med, der fortæller lidt om vort arkiv som en 
erstatning for medlemsbladet.

På messen den 4. marts blev der sat navne på 
mange skolefotos fra 1990-erne. 
Mange tak for det. 

Men der er mangler en del navne endnu, så 
besøg os i arkivet på Præstegårdsvej 12 den 
første lørdag i måneden mellem kl. 10-12,  og 
hjælp os at få udfyldt de manglende navne på 
listerne.

Hilsen Gerda Nielsen
Kasserer og arkivleder

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
31.07.2018 Ultimo August 2018
16.10.2018 Medio November 2018
  
Indlæg sendes til Annette Biilmann 

på mail albiilmann@gmail.com

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

Janni Jensen, OK kontakt
23 38 91 25, jannihedvig@hotmail.com 

Indlæg i bladet kræver medlemskab af foreningen, 
er du ikke allerede er aktivt medlem, kan du blive 
passivt medlem, kontakt Annette Biilmann.

INFO-skærmene: Skolen, Børnehaven, Brugsen
Thomas Gerber, thomas@gerberjensen.dk

Hovedbestyrelsen:
Rikke Bang Sørensen,formand, 
Bøgebjergvej 19, Vester Aaby, 
61 34 23 78, rb_soerensen@hotmail.com
Morten H Pedersen, næstformand, 
Møllehøj 9, Aastrup
60 21 87 50, heidtmann61@gmail.com
Kurt Laier Andersen, kasserer, 
Odensevej 62, st.th., Faaborg, 
62 61 45 40, kurt.andersen@stofanet.dk
Manuela Pedersen, suppleant, 
24 48 61 54

Udvalgsmedlemmer:
Kurt Jensen, badminton, 
26 22 69 10, kjpot4@gmail.com
Kristian Graff, fodbold, 
29 82 75 81, graff.kristian@gmail.com  
Helle Clausen, gymnastik, 
51 15 84 79, hecl@fmk.dk
Mette Gerber Jensen, håndbold, 
61 79 00 76, mette@gerberjensen.dk
Erik Løfquist, løb, 
40 79 08 33, erik@raaqvist.dk
Hanne Borup, senioridræt, 
23 47 11 55, hannealf@gmail.com
Jan Villebro, volleyog skumtennis
20 85 51 95, villebro@hotmail.dk

HUSK at følge med på
Lokale 

hjemmesider:
www.boegebjerg-if.dk

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

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

www. pejrupforsamlingshus.dk
www.vesteraabyogaastrupkirker.dk

www.vesteraabynet.dk
www.vesteraaby-vand.dk

www.vester-aaby-sogns-folkemindesamling.dk

www.vingerpaaaastrupmoelle.dk
www.aastruparkiv.dk

FACEBOOK
grupper:

Bøgebjerg IF
Bøgebjergfesten

Bøgebjerghallens Cafeteria
Bøjden Ferguson Klub

Fjellebroen Sejlklub Junior
Krage Sø

Onsdagscafe i Dimseriet
Pejrup.dk

Pejrup Forsamlingshus
Vester Aaby

Aastrup en landsby på sydfyn før og nu



KALENDERSIDEN
Maj

21.05.2018 kl. 14.00
Friluftsgudstjeneste
Nakkebølle Strand

26.05.2018 kl. 15
Sov ude på Milliard Stjernet hotel

FamilieSpejd

30.05.2018 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Abildhuset, Præstegårdsvej 12

30.05.2018 kl. 19.00
Generalforsamling

Lysbjergparkens Venner

Juni

02.06.2018 kl. 10-12
V. Aaby Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

05.06.2018 kl. 14.30
Grundlovsmøde

Præstegårdshaven

07.06.2018 kl. 17.30-19.00
Fællesspisning

Bøgebjerghallen
´

14.06.2018 kl. 17.00
Skolens sommerfest

Bøgebjergskolen

16.06.2018
”Op i træerne”
FamilieSpejd

23.06.2018 kl. 17.30
Sankt Hans

Pejrup Forsamlingshus

Juli

31.07.2018
DEADLINE

BØGEBLADET

August

07.08.2018 kl. 14
Seniorshoppen

Pensionistforeningen

09.08.2018
Skolestart

Bøgebjergskolen

16.08.2018 kl. 19-22
Folkemindesamlingen Aastrup

Præstegårdsvej 12

17.08.2018
25 års jubilæum

Abildhuset, Præstegårdsvej 12

September

03.09.2018
Sæsonstart
Badminton

06.09.2018 kl. 17.00
Fyraftensgudstjeneste

Aastrup Kirke

07.09.2018 kl. 13.30-16.30
Folkemindesamlingen Aastrup

Præstegårdsvej 12

08.09.2018 kl. 
”Fester Aaby”

Plænen ved Bøgebjergskolen

09.09.2018 kl. 10-14
Spejdernes Loppemarked

Bøgebjerghallen

Fast hver uge:
Bøgebjerg IF:

Badminton (maj + juni)
Mandag kl. 19-21
Bøgebjerghallen

Beach Volley (-juli)
Tirsdag kl. 18-21

Beachbanerne bag skole/hal

”Bikini-klar” Stephold 
(maj+juni)

Mandag kl. 17.30-18-30
Bøgebjerghallen

Dart
Torsdag kl. 17 – Tjek facebook

Bøgebjerghallen

Fodbold (-juli)
Tirsdag kl. 16.45-17.45 4-7 år

Tirsdag kl. 17.00-18.00 Ungdom
Tirsdag 18.30-20.15 Herrer
Torsdag18.30-20.15 Herrer
Banerne v/Bøgebjerghallen

Håndbold - Damer
Torsdag kl. 19-20.30

Bøgebjerghallen

Løb (-juli)
Mandag og onsdag kl. 17.00
Mødested v/Bøgebjerghallen

Muskeltræning (maj+juni)
Torsdag kl. 18-19
Bøgebjerghallen

Spinning 
Mandag, onsdag og fredag kl. 8

Tirsdag kl. 19
Torsdag kl. 18

Tjek tider på halbooking
Bøgebjerghallen

Pensionistforeningen:

Banko
Onsdag kl. 19

Bøgebjerghallen

Cykelturtur
Onsdag kl. 9.30

Mødested Strandvejen 17

Gåtur
Onsdag kl. 9.30

Mødested Abildhuset

Krolf v/Abildhuset
Tirsdag og torsdag kl. 14

Søndag kl. 10

Sejllads (-juli)
Tirsdag kl. 17.30-20.00

Fjellebroen Sejlklub

SKAL DET VÆRE FESTLIGT?

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

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

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

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

(Bøgebjerg Lokalråd)

Flag Allé
Et smukt  og dejligt syn 
i vores lokalsamfund!


