
Bladet udgives af NYT fra: 
Bøgebjerg Idrætsforening - Bierfest - Bøgebjergmesse
Bøgebjerghallen - Bøgebjerghuset/Bøgebjergskolen 

Bøgebjerg Lokalråd - Dagli’Brugsen - Dagplejerne
Fester Aaby - Folkemindesamlingerne

Forsamlingshusene - Hjertestarterforeningen
KIRKEBLADET - Lysbjergparkens Venner

Pensionistforeningen

BØGEBLADET
Pejrup, Vester Aaby og Aastrup

Fe
br

ua
r 

20
22

14
. 

år
ga

ng



Nyttige navne/tlf./links

Bøgebjerg Idrætsforening
Se INFO fra Bøgebjerg IF side 39

Bøgebjerghallens bestyrelse
Formand Michal Bang Sørensen
22 60 67 65, michal@bangsoerensen.com

Bøgebjergskolen
Konstitueret leder Hanne Rygaard
72 53 03 64 
bogebjergskolen@fmk.dk 

Bøgebjerghuset
Leder Mathilde Agger
75 53 44 70
magge@fmk.dk 

Kirkelige adresser:
Sognepræst Torkil Jensen
Præstegårdsvej 11, Vester Aaby
62 61 64 20, toje@km.dk
Præst Alex V. Nielsen
40 89 44 11, avn@km.dk
Menighedsrådsformand Hans Milland
21 91 53 05, hansmilland@live.dk
Øvrige kontaktoplysninger - Kirkebladet 

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

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

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

Pensionistforeningen
Formand Ole Simonsen, 61 16 27 67

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

Aastrup Folkemindesamling
Formand Ruth Balksbjerg Madsen
Østergyden 16, Aastrup
40 42 10 18, aastruparkiv@gmail.com

Hjertestarterforeningen
Formand Merete Hjorth Pedersen, Pejrup
22 73 49 04

INFO-skærmene
Thomas Gerber, thomas@gerberjensen.dk

Indholdsfortegnelse
Formanden har ordet         3

Formand for senioridræt Hanne Borup 4

Naturtræning
Mix-Senior
Vandgymnastik 5

Jumping Fitness 6

Gymnastik 7

Håndbold 8

Sponsorudvalget 10

Formand for håndbold Mette Gerber 11

Formand for gymnastik Helle Clausen 12

Bierfest 13

Fodbold 14

Fastelavn - AFLYST 15

Dagplejen 16

Vester Aaby sogns Folkemindesamling 18

Kirkeblad 19

Hjertestarterforeningen 23

Pejrup Landsbyforening og 
forsamlingshus 24

Lysbjergparkens Venner 25

Bøgebjerghallens bestyrelse 26

Volley 27

Bøgebjergskolen 28

Bøgebjerg Børnehus 29

Bøgebjerg Lokalråd 30

Aastrup Forsamlingshus 32

Dagli’Brugsen Vester Aaby 33

Bøgebjergmessen - UDSAT 34

Fester Aaby 35

Bøgebjerg IF Generalforsamling 36

Pensionistforeningen 37

Aastrup Folkemindesamling 38

Info fra Bøgebjerg IF 39

Kalender 40

Forsidebillede:  Nakkebølle Sanatorium set fra Nakkebølle Fjord
Foto: Lars Bo Biilmann
2



Vi fortsætter vores præsentationsrunde af 
bestyrelsesmedlemmerne i Bøgebjerg IF, og 
denne gang er det vores nye formand Morten 
Kjærgård Christensen og de 3 kvindelige 
medlemmer Hanne Borup (side 4), Mette Gerber 
og Helle Clausen som fortæller lidt om sig selv. 

Præsentation af foreningens nye formand:
Jeg hedder Morten Kjærgård Christensen, og på 
bestyrelsesmødet i december 2021 blev jeg valgt 
som formand for Bøgebjerg IF af bestyrelsen. 
Dermed indtræder jeg også som en del af 
forretningsudvalget, som blev præsenteret i 
forrige nummer af Bøgebladet.

Jeg er 36 år og bor på Østergyden i Aastrup. 
Oprindeligt kommer jeg fra Ringsted på 
Midtsjælland, men flyttede hertil sammen med 
min kone Gunhild i 2015. 

Jeg er uddannet i historie og idræt på 
Københavns Universitet, og har undervist som 
gymnasielærer siden 2010. 
For tiden studerer jeg geografi og geoinformatik 
i København, samtidig med jeg er ved at afslutte 
en master i gymnasiepædagogik på SDU. 

Af idræt startede jeg ud med at dyrke fodbold 
og svømning, og senest har jeg prøvet kræfter 
med floorball og ultimate-frisbee. 
Idrætsmæssigt har jeg en meget bred interesse 
for de forskellige discipliner. 

Jeg anser ikke mig selv som værende topatlet 
inden for nogen bestemt idræt, men finder stor 
glæde ved den fysiske aktivitet og de sociale 
fællesskaber der opstår i foreningsregi. 

På det seneste har der ikke været så meget 
overskud til at dyrke organiseret idræt, men til 
gengæld er landskabet omkring os garant for 
nogle flotte og varierede gåture, særligt når man 
som jeg interesserer sig for det naturgeografiske 
og kulturhistoriske landskab. 

Jeg håber dog, at mit fremtidige engagement i 
Bøgebjerg IF giver anledning til, at jeg kommer 
i gang med foreningsidrætten igen.

Jeg har ikke tidligere været involveret i Bøgebjerg 
IF, men efter at være blevet formand er min 
forhåbning, at jeg inden for den kommende tid 
får set alt det, der sker i foreningen, og får hilst 
på så mange som muligt rundt på de forskellige 
hold. 

Jeg synes, at jeg er blevet taget godt imod af 
dem jeg indtil nu har mødt i hallen, og ligeledes 
har den øvrige bestyrelse også været gode 
til at gøre det nemt for mig at træde ind i 
bestyrelsesarbejdet, og samarbejdet er allerede 
rigtig godt. 

Med venlig hilsen
Morten Kjærgård Christensen

Foto: Morten K jærgård Christensen
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Foto: Hanne Borup

Formand for Senioridræt:

Mit navn er Hanne Borup, og jeg bor med min 
mand Alf i Skadegårdsparken i V. Aaby. 
Jeg er uddannet lærer med linjefag i matematik 
og idræt, og jeg har arbejdet på Vester Aaby 
Skole/Bøgebjergskolen i 40 år. 
Jeg har 3 voksne børn, som alle har dyrket 
forskellige idrætsgrene i idrætsforeningen, den 
gang der var mange børnehold af forskellige 
slags.

Jeg gik på pension i september 2013, og straks 
startede jeg en ny afdeling i Bøgebjerg IF, som 
vi kaldte Senioridræt. 
Vi har siden udvidet afdelingen, så vi nu har 
et Mix-Seniorhold, et Naturtræningshold og et 
Vandgymnastikhold. 
Jeg er træner på de to første hold.

Siden jeg var 9 år og boede i Silkeborg, har jeg 
spillet badminton, og denne sport har givet mig 
helt utrolig mange skønne og sjove oplevelser, 
fx stævner rundt i Danmark, Sverige, Norge og 
Thailand. 

Sporten har givet mig dejlige bekendtskaber 
mange steder i landet, nære venner og en 
ægtemand. 

Sporten kan alt, uanset hvilket niveau man 
dyrker den på.

Udover badminton dyrker jeg i dag vandgymnastik 
og spinning i BIF og i sommerhalvåret spiller jeg 
tennis i Faaborg Tennisklub.

Siden jeg var 18 år, har jeg været frivillig træner i 
volleyball, badminton og senioridræt og i mange 
år bestyrelsesmedlem i den idrætsforening, hvor 
jeg dyrkede min sport.

At være frivillig træner i BIF giver mig utrolig 
meget. 
Jeg nyder de ugentlige undervisningstimer 
på mine to hold, hvor der er et rigtig godt 
sammenhold blandt medlemmerne. 
Den feedback, man får fra udøverne på holdet, 
giver mig glæde og en stor tilfredsstillelse.

I en idrætsforening kan man så meget andet 
end kun at dyrke sport – man kan være med i 
et socialt sammenhold, som man bestemt ikke 
skal undervurdere. 

Denne 3. halvleg kan i nogle tilfælde være 
lige så vigtig som selve idrætten, og specielt 
blandt de enlige ældre på mine hold er vores 
kaffedrikning efter de fysiske udfoldelser meget 
vigtig, og som træner på et hold kan man være 
med til at fremme disse sociale relationer.

I efteråret 2020 blev jeg valgt ind i bestyrelsen 
for Ældre Sagen Faaborg, hvor jeg er motions-
ansvarlig.

Præsentation af bestyrelsen:
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Foto: Hanne Borup

Foto: Hanne Borup

Mix-Senior
Dette hold kører stadig og fortsætter indtil 
1. maj 2022. 

Vi er godt 40 på holdet, men der er altid 
plads til flere, idet der jo er god plads i 
hallen. 

Den sidste måned plejer vi at gå 
udendørs, hvor vi bruger multibanen, 
fitnessmaskinerne og ”Den Røde Tråd”. 

Hver gang slutter vi af i cafeteriet med en 
kop kaffe og et stykke franskbrød. 

Hanne Borup

Vandgymnastik
Et nyt hold er startet i svømmehallen i 
Forum Faaborg den 10. januar 2022. 

Vi er godt 20 på holdet, så der er stadig 
plads til flere, hvis man skulle have lyst. 

Det er mandag kl. 10-11, hvor vores 
instruktør Lone står for undervisningen 
i ca. 40 min, hvor alle kroppens led og 
muskler bliver grundigt rørt. 

Bagefter er der mulighed for at svømme 
nogle banelængder eller gå i det varme 
bassin til lidt afslapning og massagebobler. 

Efter motionen er der mulighed for at gå 
i cafeteriet og købe en kop kaffe m. brød.

Hanne Borup

Naturtræning
Vi afsluttede vores sæson i Naturtræning tirsdag 
den 14. december 2021.
 
Efter en dejlig frisk tur rundt i Pipstorn Skov, 
sluttede vi formiddagen af med en lille frokost 
i det fri. 

Menuen var varmrøget laks – som Jan selv havde 
fanget og røget– samt røræg, som Liss havde 
lavet af æggene fra hendes egen hønsegård. 
Dertil øl/vand samt en enkelt snaps, som Knud 
havde lavet – og minsandten om ikke vi også fik 
kaffe med chokolade!  

Det var bare SÅ hyggeligt, og alle på holdet 
havde bidraget med noget.

Vi starter den nye sæson tirsdag den 22. februar 
2022 kl. 10 på P-pladsen ved Pipstorn skov.  

Hanne Borup
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Egentlig gider vi snart ikke skrive mere om 
corona, og I er nok også trætte af at læse om 
det.

Men vi bliver nødt til det, for ……….. jubiii, vi 
kørte hele efteråret 2021 uden nedlukninger og 
mange besværlige restriktioner. 

Det var kun jump og spinning, der lige måtte 
aflyse et par træninger i ugen op til jul, men 
ellers var vi i gang som normalt. 
Hvor var det bare skønt 

Her i foråret er vi startet op igen med alle hold 
som normalt. 

Tjek oversigten herunder for at se hvornår der 
er hold:
Mandag Kl. 08.00-09.00 Spinning

Mandag Kl. 17.00-18.00 Jump

Mandag Kl. 18.00-19.00 Spinning

Tirsdag Kl. 17.30-18.30 Yoga

Onsdag Kl. 17.00-18.00 Jump

Torsdag Kl. 17.30-18.30 Muskeltræning

Torsdag Kl. 18.00-19.00 Spinning

Torsdag Kl. 19.30-21.00 Herregymnastik

Fredag Kl. 08.00-09.00 Spinning

Fredag Kl. 10.00-11.00 Yoga

Holdet træner i:

Bøgebjerghallen

Bøgebjergskolens gymnastiksal

Har du lyst til at være med, kan du sagtens nå 
det. 
Mød bare op til træning og prøv det af. 

Du kan også kontakte Helle på hecl@fmk.dk eller 
51158479, hvis du vil høre mere om et hold.

Yoga

Yoga er igen startet op med to hold, og som 
noget nyt prøver vi i denne sæson med et 
formiddagshold i hallen fredag kl. 10-11. 

Tirsdagsholdet er fuldt booket, men hvis du 
har lyst til at være med resten af sæsonen på 
fredagsholdet, kan det sagtens lade sig gøre. 
Så kontakter du bare Helle

Jumping fitness

Som du kan se på modsatte side, så er vi vilde 
med jump. 

Line og Birgitte har selvfølgelig Jumping Fitness-
uddannelsen, og sidste år supplerede de den 
med Jumping Fusion-uddannelsen, hvilket er 
styrketræning på trampolinerne. 

Det betyder at jump-timerne består af både 
puls- og styrketræning. 

Det eneste det kræver for at være med er, at 
man ikke er bange for at have det sjovt og 
svede 

Med venlig hilsen
Gymnastikudvalget

Gymnastik
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Efter mange måneder uden håndbold i 2021 
kom vi for alvor i gang igen i efteråret, og både 
dameholdet og herreholdet fik spillet en del 
kampe. 
Resultaterne er ikke det store at skrive om, så 
det undlader vi
Men når bare vi har det sjovt til træning og vi får 
god motion, så kan resultaterne vel også være 
ligegyldige.

Herreholdet
Herreholdet træner ikke, men spiller kun kampe, 
så et gammeldags ”telefonhold” er de vel. 

Det er igen i år Morten Laursen fra Aastrup, som 
samler trådene omkring dette hold. 
Så en stor tak skal der lyde til Morten, fordi du 
gider bruge lidt ekstra krudt på det!

Dameholdet
Dameholdet trænes igen i år at Jannie Wilsted 
og undertegnede, og vi nyder begge tjansen. 

Vi griner meget til træning, og sammenholdet er 
bare helt unikt. 

Vi går meget op i, at alle skal kunne være med 
- også de nye som måske kun lige kan kaste og 
gribe, og som så ikke kan kaste, når først der 
kommer lidt harpiks på fingrene. 

Nye spillere på dameholdet
I efteråret fik vi en del nye ”unge” spillere på 
dameholdet - der er startet 4 nye spillere. 
De er ”unge” i den forstand at én af dem kun 
er 18 år og de tre andre er i 20´erne, men de 
fleste af dem har spillet håndbold som børn. 

Så det er lidt som at cykle. Når man først har 
lært det, så glemmer man det ikke helt, man 
bliver højst lidt ”rusten”. 
Men så er de også noget yngre end de ”gamle”, 
som  både er i 40´erne, 50´erne og sågar i 
60´erne. 

Så i sidste sæson kunne vi rent faktisk løbe fra 
nogle af de modstandere vi mødte.

Jeg har stillet nogle af de nye spillere disse 3 
spørgsmål:
1: Hvorfor startede du i Bøgebjerg IF og 
    hvornår startede du?
2: Hvad er det bedste ved at spille håndbold i 
    Bøgebjerg IF?
3: Hvor mange kampe tror du at damerne 
    vinder i denne halvsæson?

Og her er hvad de svarede:

Mira: 
1: Jeg har spillet håndbold i 
mange år, men efter en pause 
på et par år, tænkte jeg, at 
det var på tide at starte igen, 
så jeg valgte Bøgebjerg fordi 
mange af mine veninder 
spiller der. 

Jeg har nu spillet i Bøgebjerg 
i en halv sæson. 

2: Venskabet, sammenholdet 
og motion

3: Jeg tror vi vinder alle kampe

Anne Mette:
1: Jeg startede i Bøgebjerg IF 
i starten af 2019 (mener jeg). 
Efter ti års pause fra har-
piksen, trængte jeg sådan til 
at komme i gang igen.

Jeg startede i Bøgebjerg 
IF, fordi jeg søgte et hold 
med god holdånd, humor og 
kammeratskab. 

Da jeg ikke er fra Fyn, var det også vigtigt for 
mig at få nogle bekendtskaber ud over mit 
studie, og hvilken bedre måde kan man det end 
i en holdsport?! 

2: Det bedste ved at spille håndbold i Bøgebjerg 
er helt klart fællesskabet! 

Håndbold
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3: Vi vinder selvfølgelig alle kampene  Og hvis 
vi ikke gør, må vi jo drikke en ekstra gravøl.

Lea: 
1: Jeg startede i Bøgebjerg IF 
for ca. 2 år siden, lige inden 
vi desværre blev lukket ned 
grundet covid-19. 

Det var min gode veninde, der 
i forvejen spillede i klubben, 
som fortalte mig, at de havde 
det mega sjovt til træning, og 
at hun anbefalede mig at få en 
”prøvetræning”, og så har jeg 
spillet i Bøgebjerg IF lige siden.  

2: At vi har det mega sjovt sammen. 
Vi griner hver gang vi samles, og det er både 
når vi vinder eller taber. 

Der ligger ikke et kæmpe pres på ens skuldre 
når man spiller i klubben, det er nemlig fordi 
at man ved at man ikke blive dunket i hovedet 
over mulige fejl. 

Alle er glade bare man gør sit bedste.

3: Jeg tror, at vi vinder flere kampe end sidste 
halvsæson, da vi har spillet godt op imod flere 
hold, som vi nu skal møde igen, og vi er blevet 
stærkere som hold sammen. 
Jeg tror vi vinder 5 kampe!

Hjemmekampe
Her efter jul vil der være både et damehold og 
et herrehold, og stort set alle hjemmekampe vil 
i februar og marts blive spillet enten tirsdage 
eller torsdage aftener. 

Damekampe: 
Trisdag den 22. februar 2022 kl. 20.15 mod 
Faldsled-Svanninge
Lørdag den 2. april 2022 kl. 15.00 mod Aarup 
BK

Herrekampe:
Søndag den 27. februar 2022 kl. 16.30 mod 
Faaborg ØH
Torsdag den 10. marts 2022 kl. 20.00 mod 
Faldsled-Svanninge
Torsdag den 24. marts 2022 kl. 20.00 mod 
Vissenbjerg
Torsdag den 31. marts 2022 kl. 19.00 mod 
Krogsbølle

Så hold øje med ”Vester Aaby” gruppen på 
facebook, hvor vi vil skrive, hvis der er  ændringer 
af tidspunkt for hjemmekampe. 

Så kan I jo kigge forbi hallen og heppe på os, 
det gør det SÅ meget sjovere at spille kampe, 
når der er lidt tilskuere der hepper.

Hilsen 
Mette Gerber

Formand i Håndbold afdelingen
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Nyt fra sponsorudvalget

  Sponsortavlen, der hænger i Bøgebjerghallen
      Foto: Stig Fabricius

I Bøgebjerghallen har Stig nu sørget for, at 
hænge Bøgebjerg IF’ sponsortavle op, som er 
blevet opdateret. 

Så nu kan du let få et overblik over de mange 
virksomheder, som hvert år støtter op om 
Bøgebjerg IF. 

De årlige sponsorindtægter er meget vigtige for 
Bøgebjerg IF, da vores økonomi ellers ikke ville 
kunne hænge sammen. 

Sponsorpengene går blandt andet også 
til at financiere udgivelsen af dette 
Bøgeblad, som udkommer 4 gange om året. 

Så vores opfordring til jer er:

Støt de mange lokale 
virksomheder i det daglige 

- de støtter os!
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Præsentation af bestyrelsen:

             Foto: Mette Gerber

Formand for håndboldafdelingen:

Jeg hedder Mette Gerber, jeg er 41 år og jeg 
bor på Nørrevænget i Vester Aaby sammen 
med min mand Thomas og vores 2 børn. 
Markus, der går i 7. kl. og Sarah, som går i 
4. kl. 

Vi flyttede til Vester Aaby tilbage i 2010, og vi 
er meget glade for at bo her i byen.

Jeg har siden 2016 siddet i hovedbestyrelsen 
i Bøgebjerg IF, hvor jeg overtog formands-
kasketten i håndboldafdelingen efter Mikkel 
Steffensen. 
 
Foruden at sidde i hovedbestyrelsen er jeg 
også med i arbejdsgruppen, der arrangerer 
Bierfesten, og jeg træner håndbolddamerne 
2 gange om ugen, og så har jeg lige et 
spinninghold hver mandag aften. 
 
Jeg er opvokset med en far, som også 
var frivillig, og som hjalp til i den lokale 
håndboldklub.
Så for mig er det helt naturligt at være frivillig 
og hjælpe til med de lokale aktiviteter. 
Det giver mig meget at kunne gøre en forskel, 
og som træner/instruktør gør man jo netop 
en forskel. 
Og man er med til at gøre en forskel, så andre 
kan dyrke den sport, de godt kan lide. 

Frivilligheden er under pres i disse år. 
Det bliver mere og mere svært at finde nogen, 
der har lyst/overskud i hverdagen til at lave 
et frivilligt stykke arbejde. 

Så derfor kan jeg kun opfordre alle andre til 
at melde jer som frivillig. 
Det styrker sammenholdet, og man kan være 
med til at gøre en forskel.



Formand for gymnastikafdelingen:
 
Mit navn er Helle Clausen, og jeg har de sidste 
5 år været med i bestyrelsen for Bøgebjerg IF, 
hvor jeg er formand for gymnastikudvalget.

I min egen idrætskarriere har jeg dyrket stort 
set alle de idrætsgrene, som vi udbyder - på 
nær volley. 

I min barndom var det gymnastik og fodbold 
jeg dyrkede i det der på det tidspunkt hed 
V. Åby Ungdoms & Idrætsforening samt 
svømning. 

I min ungdom blev det til et par år med 
håndbold i Åstrup Skytte Gymnastik & 
Idrætsforening, og som voksen har det været 
lidt motionsbadminton, løb, spinning, jump, 
muskeltræning og yoga jeg har dyrket. 

Fælles for det hele har været, at jeg ikke har 
haft et stort talent for noget af det, men jeg 
har haft det sjovt – og det er da det vigtigste.

       
        Foto: 
        Helle Clausen
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Præsentation af bestyrelsen:



Vi i arbejdsgruppen glæder os meget til igen 
at skulle arrangere Bierfest for så mange glade 
mennesker Skærtorsdag d. 14. april. 

Vi håber, at lokale kræfter vil støtte op om 
festen og hjælpe til med både forberedelse, men 
også på selve dagen med de mange forskellige 
opgaver:

Vi skal bruge mange frivillige for at kunne afvikle 
sådan en fest. 
Vi skal f.eks. bruge:

	2 pers. der vil komme og stryge og 
klargøre tøj til barpersonalet.

	2 pers. som har lyst til at folde de 
600 servietter, der skal bruges til 
bordopdækning.

	4 stærke mænd, som vil komme når 
festen slutter den 14/4 ca. kl. 21.00 og 
skille scenen ad og pakke den på loftet.

	2-3 pers. som vil komme Langfredag 
formiddag og samle affald, flasker 
og andet skrald på hele hallens 
parkeringsplads.

	2 pers. som vil komme og vaske de ca. 
500 ølkrus af. (Dette gøres i hallens 
cafeteria køkken onsdag før festen.)

	2 pers. som vil komme og klargøre 
garderobe med bøjler og garderobenumre. 
(Dette gøres onsdag før festen.)

	4-6 mænd som kan kravle på stillads, når 
hallen skal pyntes op onsdag før festen.

	4-6 mænd som kan kravle på stillads 
torsdag aften ca. kl. 20.30, når alt pynt 
skal pilles ned igen (Disse personer skal 
være ædru).

	6-8 pers. til at opstille borde og stole, 
dække borde samt klargøre de sidste 
detaljer onsdag før festen.

Senioridrættens udøvere plejer at være super 
gode til at hjælpe til, og I skal nok blive spurgt 
igen af Hanne, når vi nærmer os. 

Men især de stærke mænd til at fjerne scene og 
til at kravle på stillads efter festen, vil vi meget 
gerne opfordre nogle andre i byen til at melde 
sig. 

Så skulle du have lyst til at hjælpe med noget af 
alt dette og de mange andre små opgaver, som 
der kommer løbende, så send gerne en mail til 
Mette Gerber på: mette@gerberjensen.dk 
Så vil du blive kontaktet, når selve planlægningen 
går i gang i slutningen af marts.

På arbejdsgruppens vegne
Michal Bang Sørensen og Mette Gerber Jensen

13

Bierfest i Bøgebjerg Stadthalle
Skærtorsdag den 14. april 2022

Køb din billet ved din ambassadør 
eller ved at sende en mail til 

Michal Bang på: michal@bangsoerensen.com

Pris pr. billet: 350 kr. + gebyr

Dørene åbnes kl. 11.30.
Festen starter kl. 13.00 og slutter kl. 20.00

Der tages forbehold for evt. Corona-restriktrioner
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Børne og ungdoms fodbold i Bøgebjerg IF

Så kom vi endelig i gang igen efter jule- og 
nytårsferien og lidt Corona nedlukning.
Men dejligt at komme på græs igen (eller hal 
gulv, som det er) og se alle børnene igen.

U9 holdet.                 Foto: Fodboldafdelingen

Som noget nyt til denne inde-sæson har Jimmi 
og jeg også fået tilknyttet U 12-holdet.

Vi begynder fra kl. 16 om tirsdagen med U9-
holdet, som er alle fra børnehaven til og med 
2. klasse og træner en time til kl. 17, hvor U 
12-drengene og pigerne står klar til at træne til 
kl. 18 

Som træner er det to helt forskellige opgaver 
at træne nogle børn, som for første gang skal 
sparke til en fodbold, hvor det meste foregår 
som lege med en bold – og så træne børn, som 
har gået til fodbold i et par år, som mange børn 
i fx 2. kl. har. 

Der er stor forskel på, hvad man kan, når man 
lige er startet fra fx børnehaven og hvad man 
kan i 2. klasse. 

U9 holdet
Foto: Fodboldafdelingen

U12 spillerne træner indendørs
Foto: Fodboldafdelingen

Det er helt utrolig sjovt at følge denne udvikling 
som børnene er igennem, fra at bolden ikke 
ryger den vej som var meningen, til at de kan 
styre bolden i den retning de vil og kan drible og 
afslutte på mål. 
Og det kommer af masser af træning. 
Også selv om jeg ved, at de synes det kan gå 
for langsomt for dem, og de mener at det lærer 
de aldrig.

U12-holdet er jo en helt anden størrelse at 
træne, idet de godt kender reglerne og spillet, 
så det går mere ud på at gøre dem bedre, 
hurtigere og mere boldsikre. 

Her er plads til alle drenge som piger, og dejligt 
at se så mange piger på begge hold, da fodbold 
i Bøgebjerg IF er for alle i alle aldre.

Hilsen
Henrik Pedersen

Ungdomstræner Bøgebjerg IF

Fodbold
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AFLYST!!!!!

Fastelavnsfesten i Bøgebjerghallen 
bliver desværre ikke til noget i år, 
da de nuværende corona restriktioner 
gør, at vi desværre ikke kan nå at få 
planlagt  festen, så vi kan afvikle en 
ordentlig fastelavnsfest. 

Vi ses i 2023!

Bøgebjerg IF damesenior

Foråret nærmer sig, og det betyder, at det snart 
er ved at være tid til at komme på græs igen.

Holdet har holdt formen ved lige ved at spille 
indendørs fodbold vinteren over, og nu ser vi 
frem til en ny sæson igen. 

Vi træner tirsdag og torsdag fra 19:30-21, 
og vi glæder os til at byde de kendte ansigter 
velkommen tilbage, og vi håber også at eventuelt 
nye ansigter vil melde deres ankomst.

Jesper Welander

Herresenior

Vi er nu kommet på den anden side af nytår og 
kalenderen skriver 2022! 

Vi gør klar til den nye sæson ved at starte 
udendørs fodbold lørdag den 29. januar kl.14.00.

Dette bliver en sæson, hvor vi gerne vil være 
med helt fremme i tabellen og slutte endnu 
bedre end den 6. plads som det blev til i sidste 
sæson.

Vi får en hård opstart, hvor Henrik Mathiasen 
vil gøre alt for, at vi kommer i god form og får 
spillet en masse flot fodbold. 
Han har også allerede planlagt nogle 
træningskampe for os. 
Den ene spiller vi søndag den 6. marts kl.11.00 
mod Hogg
Den anden spiller vi lørdag den 12. marts 
kl.13.00 mod FC. Kurant 
Derudover vil han forsøge at planlægge 
1-2 kampe mere, for at vi kan spilles klar til 
forårssæsonen 2022. 

Vi håber, at vores trofaste publikum vil komme 
og støtte os lige så meget i dette forår, som 
tilfældet var hele sidste sæson!! 😊 

Planlægger du at ville starte til fodbold som herre 
senior i Bøgebjerg IF, er du mere end velkommen 
til at dukke op til træning eller kontakte mig på 
81283950 eller Abdi på 26115568. 
Så står vi klar til at fortælle dig om hvilket 
fantastisk mandskab og hyggelige stunder vi 
står for! 😊 

Træningstiderne: 
Mandag + onsdag kl. 18.00-19.30

Skrevet af Rasmus Ovesen 

Flag Allé
Et smukt  og dejligt syn 
i vores lokalsamfund!

SKAL DET VÆRE FESTLIGT?

Flagalleen kan bookes på 3 måder til din 
festdag:
1. Standardflagning på Svendborgvej 

gennem Vester Aaby 350 kr.
2. Standardflagning på Svendborgvej 

+ 10 flag om til Bøgebjerghallen 400 kr.
3. 10 flag om til Bøgebjerghallen 150 kr.

Bestilling sker ved henvendelse til Halldor 
Sørensen Mail: hgs@vesteraabymail.dk eller 
tlf. 2380 3125
Bestilling skal ske med 7 dages varsel
Der opkræves 50 kr. ekstra ved for sent 
varsel

Oplys venligst om vi må skilte med årsagen 
på vor hjemmeside samt ved Dagli’ Brugsen 
Vester Aaby

Beløbet indsættes på vor konto
reg.: 0828 konto 0003216144

(Bøgebjerg Lokalråd)
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Vi er pt. 3 dagplejere her i Vester Aaby Helle, 
Lene og Jette
To af os bor på Dyssevej og én på Strandvejen.

Vi har alle tre stor erfaring med dagplejejobbet, 
som vi nyder i vores hjem, hvor vi har indrettet 
os, så vi har god plads både ude og inde, så 
børnene kan lære og udvikle sig.

Vi har tid og nærvær med børnene igennem hele 
dagen.

Vi har et godt og tæt dagligt samarbejde med 
forældrene.

Dagplejerne mødes
Vi mødes gerne alle tre eller to og to én til to 
gange om ugen, hvor vi går ture eller er på 
byens legeplads.

Vi mødes en formiddag i vinterhalvåret hver 14. 
dag i hallen, til stor glæde for store og små.

Foto: Dagplejen

Foto: Dagplejen Dagplejen
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Foto: Dagplejen

Vi er i kirken til musik og leg første onsdag i 
måneden, og der er det organist Margrethe og 
kirkesanger Conni, der arrangerer det for os, og 
det nyder vi 😊

Hver 14. dag er vi i heldagslegestue, som vi 
holder i et lokale, som børnehaven stiller til 
rådighed for os. 

Det nyder vi også, og dejligt at vi kan bruge 
middagsstunden, når børnene sover, til sparring 
med kolleger. 

Ofte får vi besøg af vores Teamleder Christina.

Uddannelse og kurser
Vi deltager løbende i udviklende uddannelser, 
bl.a. har alle dagplejere været på et uge-kursus 
i de 8 samspilstemaer ICDP i dagplejen.

Vi har to årlige uddannelsesdage - én i foråret og 
én i efteråret - hvor vi har mange gode emner. 

Sidst var det psykolog Rikke Yde Tordrup, der 
holdt oplæg for os.

Hun er booket til at komme og holde oplæg til 
Dagplejens Generalforsamling, som finder sted i 
løbet af foråret.

Og i løbet af 2022 skal alle have kursus i den 
styrkede læreplan, som vi arbejder med.

Det var lidt om os dagplejere

Hilsen
Helle, Lene og Jette

Foto: DagplejenFoto: Dagplejen
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Vester Aaby Sogns Folkemindesamling

B192
Foto fra 1946
Fjællebrovejen

Luftfoto af Ideal og havnen

Generalforsamling
Foreningen afholder generalforsamling 

Tirsdag den 25. februar 2022 kl. 19.00

i Abildhuset Præstegårdsvej 12, Vester Aaby

Efter den gratis kaffe/the med boller vises 
Sylvest Jensens luftfotos hentet fra nettet i 
2012.
Billederne er fra år 1939 og frem - over Pejrup 
og Vester Aaby.

Alle er velkomne.

Prisen er 25 kr. for et medlemskort for 1 person 
pr. år. 
For 2 personer i husstanden er det 50 kr., som 
kan betales på MobilePay, bankkonto 0828 
8030205724 eller kontant.

Ifølge foreningens vedtægter skal generalfor-
samlingen være afviklet senest den 28. februar 
hvert år, samt at der kun bliver annonceret i 
Bøgebladet af økonomiske grunde. 
Bøgebladet bliver husstandsomdelt i hele 
området. 

Men i disse corona-tider, hvor gældende regler 
ændrer sig, kan det ikke udelukkes, at vi igen 
i år i lighed med sidste år, må udsætte årets 
generalforsamling. 

Ved bladets deadline i januar kender ingen 
situationen den 25. februar 2022.

Vi skriver til alle medlemmer 14 dage før den 
endelige fastsatte dato.

På bestyrelsens vegne
Gerda Nielsen

Kasserer og arkivleder

Hjemmesiden
www.vester-aaby-sogns-folkemindesamling.dk
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Som de tro´de, at skoven alt var øde,
så de vårkraftens spirende værk.
For de gamle, som faldt,
er der ny overalt,
de vil møde, hver gang der bliver kaldt.
                                                                         J. Ottosen



Mens jeg gik på orgeluddannelsen, mødtes vi indimellem og 
hørte hinanden spille.
Hende, der skulle i ilden den dag, var ikke specielt god til at 
spille orgel, men hold nu op, hvor var det alligevel et fantastisk 
stykke musik at lytte til. Det er lidt af en kunst at skrive musik, 
som selv mindre virtuose organister ikke kan slå i stykker.
”Nu vågne alle Guds fugle små” hed stykket, skrevet over 
salmen af samme navn, og komponisten hed Jesper Madsen.
Jesper Madsen blev kun knap 42 år, men i sit alt for korte liv 
nåede han alligevel at producere masser af både orgelmusik 
og kormusik. Have en karriere som organist ved flere kirker, en 
omfattende koncertvirksomhed i ind- og udland og undervise 
på diverse konservatorier. Man kan selvfølgelig indvende, at 
Mozart kun blev 35, men det er stadig ret godt gået.
Og hvad er så stilen? I en artikel i Kristeligt dagblad beskrives 
hans stil af komponist og musikkritiker Bernhard Lewkovitch 
som ’stilforvirring’. Der er mindelser om Hartmann, Gade og 
Carl Nielsen, står der videre. Med andre ord: ren pastiche.
Og det er ikke pænt ment!
Selv vil jeg kalde stilen flimrende, drømmende, legende, 
humoristisk og ja, udpræget romantisk. Er den nyskabende? 
Det ved jeg ikke, men den kan røre en.
Den kommende tid vil jeg ved hver Gudstjeneste spille et 
stykke af Jesper Madsen til enten indgang eller udgang. Og så 
må I gerne komme hen til mig og gætte! Både på komponisten 
og den salme, han har ladet sig inspirere af.

Margrethe Schmidt

I Kristi himmefartsferien afholdes kirkefestival i Roskilde. 
Himmelske dage er det største fælleskirkelige event i Danmark 
og løber af staben i perioden 26.-29. maj. Her vil man kunne 
opleve en bred vifte af programpunkter, som alle har det 
fælleskirkelige liv som udgangspunkt. Der vil være debatter, 
musik, kunst og teater, samt selvfølgelig også et kalejdoskop 
af diverse former for gudstjenester og fællessang.
Stort set alle arrangementerne afholdes i Roskilde midtby, 
og der vil således være rig lejlighed til at stifte et nærmere 
bekendtskab med denne smukke by.
Nærmere omtale af begivenheden vil blive bragt i næste 
nummer af kirkebladet og kan indtil da, findes på hjemme-
siden: www.himmelskedage.dk  

I Vester Aaby Kirke konfirmeres 
søndag den 24. april kl. 10.00: 
Anton Reimert Fredenslund, Strandvejen 13 
Mads Fauerby Jensen, Munkeparken 10
Markus Gerber Jensen, Nørrevænget 6 
Oliver Østergaard Jørgensen, Frederiksbergvej 17
Mads Løvengren Pedersen, Bjerne Langgyde 9
Ditte Lund Poulsen, Skadegårdsparken 11

I Aastrup Kirke konfirmeres søndag den 1. maj kl. 10.00: 
Katrine Steen Nielsen, Møllehøj 20

Strikkecafeen i V. Aaby kirke er godt i gang, og vi laver 
mange dejlige varme huer, halsedisser, halstørklæder, 
håndledsvarmere, pandebånd, sokker og meget andet. Vi 
vil forsøgsvis prøve at sælge det forskellige i en lille bod i 
våbenhuset i V. Aaby kirke. Boden vil have åbent i kirketiden. 
Pengene vil gå ubeskåret til hjemløse i Svendborg, hvortil 
det, som ikke bliver solgt, vil blive foræret. Der er plads til 
flere strikkere og hæklere i cafeen, så mød bare op tirsdag 
formiddag kl 10.00. Alle er velkomne. I øjeblikket sidder vi 
i konfirmandstuen i præstegården, da det er noget koldt i 
kirken. Vi modtager også fortsat garn, og TUSIND tak for det 
garn vi har modtaget. De ting vi har afleveret i Svendborg, er 
blevet modtaget med stor glæde. 

Yndlingskomponist Jesper Madsen

Himmelske dage 
Konfirmationer 2022

oprindelige mening, samtidig med at ordvalget er umiddelbart 
forståeligt for den moderne læser.
Særligt vanskelig bliver det, hvis denne læser så oven i 
købet tilhører den helt unge generation med dens nærmest 
indbyggede tendens til sproglige nyskabelser.
I bestræbelserne på at løse denne opgave, opfandt over-
sætterne således en fiktiv figur, som de kaldte Patrick fra 
Herlev. Patrick skulle angivelig være 14 år gammel og han har 
ingen særlige forudsætninger for at læse bibeltekster. Målet 
var så, at teksten skulle tilpasses, så den kunne tale til ham, 
men uden at den oprindelige mening blev fordrejet. Resultatet 
er blevet en læsevenlig udgave af biblen, som ikke kræver 
særlige forudsætninger af læseren. 
Arbejdet har været enormt, og vi kan godt glæde os til en 
spændende og underholdende aften med Søren.

Den 24. Februar kl. 19.00 er der foredrag i Vester Aaby 
kirke ved lektor Søren Holst fra det teologiske fakultet på 
Københavns Universitet. 
Søren har i mange år arbejdet med det Gamle Testamente og 
må betegnes som ekspert i bibelsk hebraisk og dét, man med 
et fint ord, kalder gammeltestamentlig eksegese.
Det kunne umiddelbart lyde lidt tørt, men Søren er en 
fantastisk fortæller, der altid har et lunt glimt i øjet, så der er 
virkelig lagt op til en aften, hvor du dels bliver underholdt og 
dels får lejlighed til at kigge helt ind i det værksted, hvor den 
nye bibeloversættelse er blevet til. 
”2020`eren” er den blevet kaldt, og der er tale en virkelig 
nyskabelse. Hele den gammeltestamentlige del er således 
oversat fra grundteksterne, hvilket bestemt ikke er nogen nem 
opgave, da sproget konstant er under forandring. 
Oversætternes opgave har derfor været at bevare den 

Adam og Eva- og Patrick fra Herlev

Strikkecafe



Vi er et lille kor, men vi har allerede haft mange navne f. eks.
forsøg på noget latinsk, der ikke lød for åndssvagt. Så gik vi 
over til dansk og kaldte os: De milde engle. Men lige nu er vi 
landet på: Det lille småkor. Det specielle ved koret er, at det 
er sammensat udelukkende af kirkesangere fra Vester Aaby og 
Aastrup kirker. Koret består af: Den nuværende kirkesanger: 
Connie Bisgaard. Den tidligere: Ulla Hvidtfeldt. Og den 
tidligere og indimellem vikarierende: Jette Berenth Nielsen. 
Så er der et wildcard: Margrethe Schmidt, egentlig organist, 
men tidligere kirkesanger i Vejstrup. Vi synger en skønsom 
blanding af nyt og gammelt. Det nye er p.t.: Sara Quartel, 
spændende canadisk komponist, hvor vi alle har været i 
sving med at gennemskue diverse taktmæssige finurligheder. 
Desuden elsker vi at synge firstemmige satser for blandet 
kor, hvor vi lægger mandestemmerne en oktav op og synger 
alligevel. Det lyder faktisk ret godt! I har sikkert allerede hørt 
os, og ellers kommer I til at høre en masse til os i løbet af (for)
året! Margrethe Schmidt

Vi er en stor håndfuld kvinder, der mødes onsdag aftener 
klokken 19 i kirkens kor.
Det er Margrethe, der holder styr på os.
Vi starter med at varme stemmer og krop lidt op.
Så øver vi en lille times tid, hvorefter vi holder en kaffe-/
tepause, hvor der tit er en eller flere, der har lidt godt med.
Til sidst øver vi igen til cirka 20.30.
Vi har det hyggeligt, og tager rigtig godt mod nye korister! 
ALLE er meget velkomne. Enhver fugl synger med SIT næb!
Et par gange i løbet af året synger vi med ved en gudstjeneste.

På lillekorets vegne Connie Nørregaard, kirkesanger

Koncertfortælling med Pavel Refsgaard Jensen og Palle Jensen.

Efterhånden er et flertal af os børn 
af efterkrigstiden, men vi har fået 
fortalt oplevelser fra krigens tid, og 
sådan er vi alle erindringsbærere. 
Pavel og Palle vil i toner, ord og 
fællessang indfange glimt og 
stemninger fra dengang.
Pavel Refsgaard Jensen er organist 
ved Dyrup Kirke.
Palle Jensen er tidligere sognepræst i Nr. Broby og tidligere 
provst for Faaborg Provsti.

De seneste par år 
har man med jævne 
mellerum kunne 
se nationalmuseets 
folk på arbejde ved 
vore kirker. Alt blev 
målt op, alle effekter 
blev nøje registreret 
og der blev taget 
i hundredevis af 
billeder af kirkerne 
og deres inventar. 
Alt dette arbejde 
indgik derefter i et 
stort bogværk, som 
nu er tilgængelig for 
os alle i Hæfte 27-
28 af projektet.
Danmarks Kirker er 
titlen på et samlet 
opslagsværk om 

de godt 2000 kirker, som pryder landskabet rundt omkring 
i Danmark. Projektet blev grundlagt i 1927 og har foreløbig 
resulteret i 38500 siders national kirkehistorie, hvilket selvsagt 
er et produkt af et enormt stykke arbejde. Man er imidlertid 
langt fra i mål, og mange kirker venter således stadig på at 
blive gennemgået.
I efteråret 2021 var man heldigvis klar med bogen om kirkerne 
i Finstrup, Vester Aaby, Aastrup, og Vester Skjerninge, så 
Sydfyn er nu for alvor kommet på landkortet. Resultatet er et 
værk på 268 sider, som er rigt illustreret med smukke billeder 
af kirkerne og deres inventar. 
Som læser får man på en læsevenlig facon præsenteret 
en grundig og detaljeret viden om kirkens historie og de 
begivenheder, der har dannet baggrunden for, at kirken netop 
fremstår, som den gør det i dag. Man kan læse om, hvad adel 
og borgerskab har betydet for netop vore kirker, ligesom også 
mere jævne folks betydning bliver grundigt beskrevet. 
Bogen kan købes i boghandelen for ca. 200,- kr, men kan 
også læses ganske gratis på Danmarks Kirkers hjemmeside.     

Det lille småkor

Lillekoret 
har forårsfornemmelser 

Efterklange af 2. VerdenskrigDanmarks Kirker 

Orgelpiber 



   Vester Aaby Aastrup

Søndag den  13. februar Septuagesima       Ingen 10.15 AVN
Søndag den  20. februar  Seksagesima   10.15 AVN   9.00 AVN 
Søndag den  27. februar    Fastelavn             9.00 10.15
Søndag den   6. marts        1. s. i fasten 10.15  9.00 
Søndag den  13. marts       2. s. i fasten   9.00 AVN 10.15 AVN
Søndag den  20. marts       3. s. i fasten  10.15   9.00
Søndag den  27. marts       Midfaste 10.15  Ingen
Søndag den  3. april    Mariæ Bebudelse Ingen 10.15 AVN
Søndag den  10. april     Palmesøndag 10.15 Ingen
Torsdag den  14. april    Skærtorsdag 19.00 16.00
Fredag den  15. april    Langfredag 10.15 Lit. gudstjeneste  Ingen
Søndag den  17. april  Påskedag    9.00 AVN 10.15 AVN
Mandag den  18. april  2. Påskedag Ingen 10.15
Søndag den  24. april  1. s. e. påske  10.00 Konfirmation  Ingen
Søndag den  1. maj  2. s. e. påske  Ingen 10.00  Konfirmation
Onsdag den  4. maj   Befrielsesaften Ingen 19.00
Søndag den  8. maj  3. s. e. påske  10.15 AVN Ingen
Fredag den  13. maj   Bededag                Pilgrimsvandring AVN
Søndag den  15. maj  4. s. e. påske    9.00 AVN 10.15 AVN
Søndag den  22. maj   5. s. e. påske 10.15   9.00
Torsdag den  26. maj  Kristi Himmelfartsdag 10.15 Ingen
Søndag den  29. maj   6. s. e. påske  Ingen 10.15

Kirketider forår 2022

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

Ferier og fridage:
Der henvises på telefon, mail og hjemmeside til den 
præst, der passer embedet i forbindelse med ferier.

AVN: Præst Alex V. Nielsen - Intet: Sognepræst Torkil Jensen 

Der kan forekomme ændringer i, hvem der har de enkelte gudstjenester.

Menighedsrådsformand: Hans Milland, Tlf. 21 91 53 05. Mail: hansmilland@live.dk 
Kirkeværge ved begge kirker: Niels Erik Thing, Tlf. 24 45 40 16. Mail: thing@mail.dk 
Kasserer: Rasmus K. Rasmussen, Tangmosen 38, 5600 Faaborg, Tlf. 62 61 64 48

Fælles adresser for begge sogne:
Hjemmeside: www.vesteraabyogaastrupkirker.dk

Sognepræst: Torkil Jensen, Præstegårdsvej 11, 5600 Faaborg. Tlf. 62 61 64 20. Mail: toje@km.dk 
Træffes bedst: Tirsdag til fredag formiddag. Lørdag efter aftale. Mandag fridag
Præst Alex V. Nielsen, Skrænten 11, 5800 Nyborg. Tlf. 40 89 44 11. Mail: avn@km.dk
Kirkesanger: Connie Nørregaard. Tlf. 93 92 16 33. Mail: 1967connieb@gmail.com
Organist: Margrethe Schmidt. Tlf. 30 17 29 28. Mail: margretheschmidt@gmail.com
Kirketjener: Dorte Andersen. Tlf.  20 20 17 33. Mail: kirketjenervesteraabyaastrup@gmail.com 
Graver: Tommy Hansen. Præstegårdsvej 9, Vester Aaby. Tlf. 51 16 92 66. Mail: grvaaby@gmail.com
Kirkepersonalet har fri mandag. 

Gudstjenester i Lysbjergparken:
På grund af smittefare er gudstjenesterne på Lysbjerg aflyst 
indtil videre. Nye datoer vil blive bekendtgjort, når situatio-
nen atter gør det muligt at holde gudstjeneste på plejehjem-
met.
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Dagens Gruk:
Så kom den næsekolde tid
hvor alle som har underbid
i smug går rundt og blæser
lun luft på frostblå næser 

(Piet Hein)

Håber vi snart får noget at varme os på! – og 
se frem til.

I kan vanen tro betale årets kontingent til 
kasserer Pia Kristensen på 

Indbetaling på konto 
0828-000333001        eller

   til 196262

Husk i kommentarfelt at oplyse om 
medlemsnr./og eller navn   

Pris uændret 150 kr. par/100 kr. enlige

Midlerne anvendes til at forsikre og vedligeholde 
vores 5 hjertestartere, samt arrangere kurser i 
Livreddende førstehjælp.

Hvis du har brug for et kursus i hjerte-
lungeredning, så kontakt bestyrelsen på 
hvaaap@live.dk eller aase-alice@mail.dk 

Hent hjerteløberapp.
Tilmeld dig gerne Facebookgruppen Akutudkald/
Hjerteløber V. Aaby, Aastrup op Pejrup.
    
En del af jer har allerede meldt sig som 
Hjerteløbere, men der er plads til flere! 

Nogle er allerede kaldt ud via hjerteløber App og 
det fungerer fint. 
Tak for jer. 

Alarmeringsafstanden er nu 1800 meter.

Tiden er central for overlevelse, og man skal 
helst nå frem i de første kritiske 4-5 minutter.

Der er mulighed for debrefing efter et ”løb”, så 
du står aldrig alene med dine oplevelser.

Hvis man har hentet hjertestarteren, og den 
ikke kommer i brug, sættes den blot tilbage i 
skabet.
Hvis den bliver brugt, tager ambulanceredderne 
den med, og elektroder udskiftes, og den sendes 
retur til kontaktperson.

V.Aaby,Aastrup og Pejrup
Hjertestarterforening 

afholder
Ordinær Generalforsamling

Tirsdag den 19. april 2022 kl. 19.30
i Abildhuset, Præstegaardsvej 12, Vester Aaby

Dagsorden ifølge vedtægter.
Forslag til behandling skal være bestyrelsen i 
hænde senest 14 dage før Generalforsamlingen.
På mail:hvaaap@live.dk eller 1pedersen@mail.
tele.dk

På valg 
Merete Hjorth Pedersen, formand
Alice Pedersen, sekr.
Anders Hansen
Arnt Biel Christensen, suppleant
Kamilla Bendtsen, suppleant
Suppleanter vælges for 1 år ad gangen

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

v. sekr. Alice Pedersen
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Bestyrelsen i Pejrup Landsbyforening ønsker 
alle et rigtig godt Nytår.

Det ER bare en mærkelig tid fortsat…. 
Her står vi start 2022 og er endnu ikke fri af 
corona og restriktioner. 
Det havde ingen vist forudset. 
Det betyder desværre også, at det er svært at 
mødes, også for os i Pejrup. 
Derfor er vores indlæg denne gang noget 
tyndbenet.
Vi håber, at 2022 bliver ÅRET, hvor vi igen må 
færdes helt frit og se hinanden face to face. 

Fra Pejrup Landsbyjulemarked
Foto: Mette Hansen

Pejrup Landsbyjulemarked

Søndag den 28. november 2021 lykkes det os at 
afholde Pejrup Landsbyjulemarked. 

Fra Pejrup Landsbyjulemarked
Foto: Mette Hansen

Huset var pakket med sprit-dispencere og 
ansigtsmasker, så alle trygt kunne besøge vores 
forsamlingshus. 
Og heldigvis kom der folk til landsbyen og fik 
oplevet vores julemarked. 

Alt det frivillige arbejde som rigtig mange 
beboere lavede, resulterede i et overskud på ca. 
3500,- kr. 

Og allervigtigst; fik vi lov til at mødes og snakke 
sammen. 
Det er vi glade for! 

Vi er selvfølgelig tilbage med Pejrup 
Landsbyjulemarked 2022 søndag den 27. 
november 2022.

Fra Pejrup Landsbyjulemarked
Foto: Mette Hansen

Pejrup Landsbyforening
& Forsamlingshus
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Generalforsamling 2022
Det er desværre endnu ikke muligt for os at 
fastsætte en dato for vores generalforsamling i 
Pejrup Landsbyforening og Forsamlingshus. 
Dette skyldes situationen omkring Corona. 
Men hold øje med postkassen, Pejrup Nyt og 
infoskærmen i Dagli Brugsen.

Affaldsindsamlingen og hovedrengøring 
2022
I Pejrup samler vi affald ind i landsby og omegn 
søndag den 27. marts kl. 10.30. 
Er du til en frisk gåtur og indsamling af skrald 
i grøfter mm., så kan du mødes med andre 
beboere og evt. hunde ved forsamlingshuset. 
Vil du hellere give en hånd med ved lidt 
forårsrengøring inde i huset, så smøg ærmerne 
op og kig ind. 
Bestyrelsen sørger for frokost til alle deltagere 
kl. ca. 12. Tilmelding til Mette næstformand på 
tlf. 22322183. 
Se mere i næste Pejrup Nyt og på Facebook.

Hold øje med postkassen
Der kan altid opstå en idé til et arrangement i 
vores forsamlingshus. 
Da “Pejrup Nyt” udgives fire-fem gange om året, 
kan det være svært at få alting med. 
I tilfælde af at vi laver arrangementer i huset, 
som ikke når at komme med i “Pejrup Nyt”, vil 
vi husstandsomdele info herom, så er vi sikre på 
at alle får besked. 
Vi vil også slå det op på vores Facebookside 
“pejrup.dk”, så når vi ud til alle. 
Så hold øje i postkassen og/eller på Facebook.

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

På bestyrelsens vegne
Kamilla Bentsen 30951764 og 

Mette Hansen 22722183

Lysbjerg-
parkens 
Venner

Lysbjergparkens Venner ønsker alle et 
rigtig godt nytår.

Håber vi snart kan ses igen i 2022, 
hvis corona tillader det. 

På vegne af
Lysbjergparkens Venner

Jette Mosumgaard
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Bøgebjerghallens Bestyrelse
Siden sidst…

Det har været et stille 2021, men tingene 
lysner forhåbentligt, og bestyrelsen har haft 
årets første bestyrelsesmøde. 
Der vil i løbet af året blive lavet flere ting 
på hallens bygninger, men en af de største 
reparationer er halgulvet, som skal have den 
store tur med afhøvling samt ny lak og striber. 

Hvornår arbejdet begynder, er ikke fastlagt, 
men bestyrelsen bestræber sig på at gøre 
det, så det vil skabe mindst mulig gene for 
hallens brugere. 

Ligeledes arbejdes der på fugtstyring i 
omklædningsrummene samt udskiftning af 
yderdøre. 

Til slut vil vi ønske den nye formand for 
Idrætsforeningen, Morten, velkommen og 
bestyrelsen ser frem til et godt samarbejde. 

Formand:
Michal Bang Sørensen

 

Bøgebjerghallens Bestyrelse
Indkalder til

Generalforsamling
Torsdag den 17. marts 2022 kl. 19:30

i Bøgebjerghallens mødelokale.

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

Indkomne forslag, som ønskes behandlet, skal sendes til formanden på 
mail michal@bangsoerensen.com senest den 3. marts 2022

Formand:
Michal Bang Sørensen
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Kids og Teen volley træning
har følgende hold:
Tumling/kids 4-6 år Bevægelse og leg
Kids fra 6 år - 9år
Teen fra 9 år - 16 år

Vi træner fredag kl. 17.00-18.00

Kids og Teen volley er idræt
	skabt på børnenes præmisser!
	med garanti for sved på panden og 

masser af sjov!
	der altid har et niveau, der passer til 

barnets alder og udvikling!
 

Spillet udvikler sig fra ”ren” bevægelse, 
til kaste- og gribebevægelser, til 
volleykast og –slag og frem til det færdige 
volleyballspil

Facebook: Kids volley Bøgebjerg

Voksen volly træning
Tirsdag kl. 18.00 - 20.00

Fredag kl. 17.00 - 19.00
Så kom og spil sammen med dit barn

Bøgebjerg Volley er en klub med stort 
fokus på det sociale i sporten, det skal 
være sjovt at gå til volley.

Bare mød op, så tager vi imod dig, med 
et smil.

Eller kontakt
Formand: 
Jan Villebro, tlf. 2085 5195
Kids og teen træner: 
Nathasja Østergaard, tlf. 2532 2518

Bøgebjerg Volley

Støt Bøgebjerg IF, hver gang du tanker
Vi har indgået en sponsoraftale med OK, så du kan støtte Bøgebjerg IF, hver gang du tanker. Og vigtigst af 
alt, det koster dig ikke ekstra at støtte vores forening – OK betaler hele beløbet.

Du støtter vores forening med 5 øre/liter – uanset om du bestiller et OK Benzinkort eller betaler med OK-
appen. Når nye kunder har tanket 500 liter indenfor et år, får vores forening en ekstra bonus på 200 kr.  

Bestil et OK Benzinkort på www.ok.dk/lokalsporten. Hvis du vælger at tanke med OK-appen, så finder du 
den i App Store eller Google Play.

Har du allerede et OK Benzinkort? Så ring til OK på 70 10 20 33 og fortæl dem, at du gerne vil støtte 
Bøgebjerg IF nu. Og så sørger de for at ændre det.

Vil du vide mere? Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Mette Gerber på 6179 0076 eller 
mette@gerberjensen.dk



Så er der nyt fra Bøgebjergskolen. 
I dette skoleår har vi sagt velkommen til to nye 
lærere her på skolen.

Den første som begyndte i august er Kalina, der 
er klasselærer i vores 4.klasse. 
Kalina underviser i blandt andet dansk og musik. 

  Kalina ved flyglet i skolens aula
Foto: Lars Bo Biilmann

Derudover er Kalina læsevejleder for alle elever 
på skolen. 
Kalina er kommet rigtig godt fra start, og vi er 
super glade for, at hun er en del af teamet på 
Bøgebjergskolen.

I december kunne vi så sige velkommen til 
Daniel. 

Daniel i skolekøkkenet
Foto: Lars Bo Biilmann   

Daniel har stort set de fleste af vores klasser og 
underviser i sprogfag, madkundskab, historie og 
kristendom. 
Daniel er uddannet fra seminariet i sommeren 
21, så han er helt nyuddannet lærer. 
Daniel er kommet fint fra start og har allerede 
nu vist, at han er super stærk både fagligt men 
også til at skabe gode relationer til vores elever.

Jeg selv forsætter den kommende tid som 
konstitueret skoleleder på Bøgebjergskolen. 
Det er jeg rigtigt glad for, da jeg oplever en 
skole, der er i gang med en spændende proces. 

Hanne på skolens kontor
Foto: Lars Bo Biilmann

Pr. 1. januar 2022 er min arbejdssituation 
ændret, da jeg er stoppet som skoleleder af 
Landsbyordningen Tre Ege Skolen. 
I stedet har jeg fået en ny opgave i Faaborg-
Midtfyn Kommune, da jeg er blevet skoleleder 
på Øhavsskolen. 
Det giver god mulighed for forsat at styrke 
og udvikle det gode samarbejde mellem de to 
skoler.

Til slut vil jeg blot minde om, at det altid er 
muligt at komme på besøg, hvis man som familie 
er blevet nysgerrig på Skolen og Børnehuset😊

Venlig hilsen
Hanne Rygaard

Konstitueret skoleleder
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Vuggestue
Så er det endeligt besluttet: 
Vi får 10 vuggestuepladser i Bøgebjerg Børnehus 
pr. den 1.april 2022. 
Og vi glæder os! 

Snart rykker gravemaskinerne ind og laver 
en dejlig legeplads til vuggestuen og som ved 
en hver anden vordende familieforøgelse, så 
snakker vi om legetøj, sovepladser, vægfarve 
og, selvfølgelig, pædagogik. 

Vuggestuen får et dejligt rum med direkte 
udgang til den nye legeplads, og vi har ansat 
Ingrid Thyssen som pædagog i vuggestuen. 

Dagplejens legestue
Som altid (når der ikke er corona) kommer 
dagplejen hver anden uge i legestue. 

Legestuen får nye lokaler lige ved siden af 
vuggestuen, og de får også direkte adgang til 
den nye legeplads. 

Vi glæder os til samarbejdet med dagplejen og 
den faglige sparring og udveksling af idéer, som 
der bliver mulighed for. 

Der sker også andre ændringer i børnehuset. 

Satellitordning
Vi har nu så få børn, der gør brug af satellit-
ordningen i Korinth, at vi gør den til en 
følgeordning. 

Det betyder, at vi har en personale med i 
skolebussen mellem Korinth og Vester Åby, og 
at børnehavebørn fra Korinth kan afleveres og 
hentes ved bussen. 

Satellitordningen kan åbne igen, hvis der bliver 
behov for det. 

Leg i dukkekrogen
Foto: Børnehusets personale

 Foto: Børnehusets personale

Hulebyggeri i puderummet
Foto: Børnehusets personale

Bussen kører lige om lidt
Foto: Børnehusets personale

Men der er heldigvis også noget, der er son de 
plejer: 
børnene leger koncentreret i store eller små 
grupper, venskaber dannes og udbygges, og 
fantastiske verdener skabes i samspil og leg.

Mange hilsner 
fra os i Bøgebjerg Børnehus

Bøgebjerg Børnehus
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Lokalrådet vil gerne præsentere de indsats-
områder vor moderorganisation Fynsland har 
sendt til os. 

Måske kunne det vække interessen for at gå ind 
i lokalrådsarbejde. (Det er et uddrag.)

Fynslands indsatsområder 
Bestyrelsen har identificeret fire indsatsområder 
som vi finder væsentlige at fokusere på i de 
kommende år.

Beskrivelse af de fire indsatsområder:
Udviklingsplaner: Vi skal arbejde og under-
støtte differentierede tilgange til lokale 
procesforløb, hvor målet er at engagere borgerne 
til at deltage i udvikling af eget lokalområde.
Klimalandsby: Vi skal via praksis handling, 
vidensdeling og inspiration løfte klimaindsatsen 
i landsbyerne.
Kommunikation: Vi skal udbygge en differen-
tieret og målrettet kommunikation til lokalråd 
og landsbyerne.
Demokratisk dannelse: Vi skal via praksis 
handling, vidensdeling og inspiration bidrage 
til lokal demokratisk deltagelse og understøtte 
dette gennem kompetenceløft til lokalråd.

Ad 3. Fynslands kernefortælling
Kerneopgaven er en beskrivelse af, hvorfor 
Fynsland er sat i verden, og det ønsker 
bestyrelsen at definere ud fra flg. 4 elementer: 
Målgruppen: 
Hvem er vi til for – hvem skal vi lykkes med
Ambition: 
Med de rammer vi har nu, hvad kan vi, hvad 
skal vi, hvad vil vi?
Værdi: 
Hvorfor er vores tilstedeværelse i virkeligheden 
vigtig?
Tilgang: 
Vi skal løse opgaven med vores målgruppe
Hvordan bliver vi endnu bedre til at løse opgaven 
med målgruppen?

Ad 4. Kommissorium for Fynsland
På baggrund af drøftelser med lokalråd 
på egnsmøder og årsmøde jan./feb. 2022 
sammenskrives Buddieplan, Indsatsområder og 
Kernefortællingen til et samlet kommissorium 
for Fynsland 
 
Ad. 5. Partnerskabsaftale med Faaborg-Midtfyn 
Kommune
Bestyrelsen lægger op til at gensidig 
forventningsafstemning mellem Fynsland, 
lokalråd, Kultur og Lokalsamfunds udvalget 
og FMK’s administration skrives sammen i en 
partnerskabsaftale mellem FMK og Fynsland.

Ad 6. Lokalsamfundspolitik 
Kommunens udviklingsstrategi skal revideres 
for den kommende valgperiode. 
Indsatserne i den nuværende udviklingsstrategi 
har haft stor fokus på de fire store udviklingsbyer. 
Bestyrelsen finder, at indsatser i landsbyerne 
bør opprioriteres i kommunens kommende 
udviklingsstrategi. 
Alternativt at der udarbejdes en 
lokalsamfundspolitik eller strategi for realisering 
af indsatser i de mindre og mellemstore byer i 
FMK. 
Dette for at kunne leve op til statens krav om 
strategisk landbyudvikling.

Sct. Hanspladsen.
Den bevilling, som vi fik til at anlægge fliser 
på bænkearealet og i madpakkehytten på Sct. 
Hans pladsen, er gået i gang. 

På grund af blød jord kan vi ikke komme længere 
her i januar, men når dette blad udkommer, er 
der forhåbentlig sket mere. 

Stensætningen bag madpakkehytten. 
Foto: Lars Bo Biilmann

Entreprenør Per Hansen har gjort klar til fliserne, 
og der er foretaget oprydning i stenkaosset bag 
hytten. 

Vi forventer, at de resterende sten bliver dækket 
og beplantet. 
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Klargjort areal til fliser ved madpakkehytten. 
Foto: Lars Bo Biilmann

I selve hytten har vi frafaldet fliser og vil i stedet 
lægge stenmel. 
Nogle har lavet et lille bålsted inde i hytten, og 
vi vil forsøge at gøre det permanent og lægge 
ved derover, så kolde cykelturister kan varme 
sig. 

Vi mangler at opsætte info skilte om muligheder 
for proviantering ved Konnerup, slagteren og 
Brugsen.
 
Kommunen har foreslået, at vi lægger fliser på 
stien over til pladsen, men Per Hansen mener 
ikke, at vi kan fundere godt nok, pga. at det er 
en § 8 kategoriseret plads, og det er begrænset, 
hvor dybt vi må grave ned. 
Stien vil også blive belagt med stenmel.

Med hensyn til blomsterfloret på den lille, vilde ø 
og gadekæret i Åstrup var det en stor skuffelse.
Vi klør på igen og går lidt tidligere i gang. 
Så håber vi på et rigtigt blomsterflor med vilde 
markplanter, som kan tiltrække insekter og 
højne biodiversiteten derovre.

Borgerbudget.
Fra vores lokalområde var der indgivet to 
ansøgninger. 

Den ene omhandlede lyddæmpning i Pejrup 
Forsamlingshus.
Den anden om midler til indkøb af diverse 
redskaber til at vedligeholde kommunale 
områder i byerne. Det handler om området ved 
Borgerpladsen med fuglen, Åstrup gadekær 
m.m. 
Det var lidt skuffende at kun 57 borgere fra 
området afgav stemme. 
Det må vi gøre bedre næste år.
 
Vi vil prøve at søge andre puljer, for det er begge 
gode og relevante ansøgninger. 
Det er ikke ok, at vi skal bruge private redskaber 
til at vedligeholde offentlige områder eller 
tænger til affaldsindsamling.

Haveaffaldscontaineren/lokale affaldsøer
Vi har i et høringssvar prøvet at fastholde 
miniaffaldsøen på containerpladsen og ved Nab. 
Det er ikke lykkedes at bevare den i Vester Aaby. 

Den lokale affaldsø i Vester Aaby.
  Foto fra 20214: Halldor Sørensen

Uddrag fra udvalgsmøde: 
”Lokale affaldsøer
FFV og Forvaltningen vurderer fortsat, at der efter 
indførelse af de nye indsamlingsordninger ikke 
længere er behov for de små, lokale affaldsøer, 
som i øjeblikket står i Håstrup, Fjællebroen, 
Faldsled, Horne, Vester Aaby og Korinth. 
Det er besluttet at haveaffaldspladsen i Vester 
Aaby beholdes jf. tidligere beslutning, men 
ministationerne (også den i Vester Aaby) 
foreslås nedlagt, da der ikke vurderes at være 
selvstændig begrundelse for disse, nu hvor den 
nye ordning med 3 spande ved alle husstande 
indfases.”

For Bøgebjerg Lokalråd
Connie Hede / Halldor Sørensen
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Generalforsamling
Tid:  Mandag den 9. marts 2022 kl. 19.30
Sted:  Aastrup Forsamlingshus
Dagsorden iht. vedtægterne

Fællesspisning 
Tid:  Fredag den 25. marts kl. 18.30
Sted: Aastrup Forsamlingshus
Menu:  Kalvesteg med tilbehør.

Kaffe eller te og kage.
Tilmelding skal ske til Jørgen Clausen 6261 6809
eller Tonny Sørensen 4011 4331

Spillegilde 
Første mandag i måneden kl. 19.00.

Håber alle har lyst til at deltage i Forsamlingshusets 
arrangementer.
Alle er rigtig hjertelig velkommen.

Ideer til nye tiltag er meget velkomne.

Mød op og støt huset, støt sognets 
samlingssted, det betyder rigtig meget for 
lokalsamfundet.

VI SES I FORSAMLINGSHUSET
På bestyrelsens vegne

Tonny Sørensen

Aastrup Forsamlingshus

 

Ønsker du at leje lokaler til dit
arrangement

Kontakt Tonny Sørensen
Tlf. 40 11 43 31

Aastrup Forsamlingshus
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2021 er hermed overstået. 
Det samme er mit første år som uddeler. 
Vi har været udfordret på vores omsætning 
i 2021, men vi holder snuden i sporet, ved 
samtidig at kigge på vores omkostninger. 
Vi havde dog håbet på, at vi i den sidste halvdel 
af året kunne lave lidt flere arrangementer. Men 
vi måtte desværre aflyse vores julehygge bl.a.

Det har også været første år efter at vi ændrede 
åbningstiden til 7.30 – 19.00. 
Det vil jeg tage en evaluering på, om det skal 
tilbage til kl. 20, kontra hvad merudgiften bliver 
i lønomkostninger. 
Jeg hører naturligvis gerne, hvis der er nogle 
der har bemærkninger til dette. 

På personalesiden sker der lidt. 
Vi har kørt efteråret igennem med 3 faste 
medarbejdere. 
Simon, Trine og giraffen. 
Vi har også i øjeblikket, de ungarbejdere vi har 
brug for. 

Trine har taget næste skridt i sin udvikling, og 
hun starter d. 1/3 som salgsleder i Superbrugsen 
Abanigade i Odense. 

Trine foran vinreolen i Dagli’Brugsen V. Aaby
Foto: Lars Petersen

Jeg er glad på Trines vegne, at hun får mulighed 
for at prøve kræfter med et andet koncept, 
Superbrugsen får i hvert fald en fantastisk 
medarbejder.

Jeg vil derfor gerne på dagligbrugsens vegne, 
takke Trine for det kæmpe stykke arbejde, hun 
har lagt i butikken, især da butikken stod uden 
uddeler. 
Jeg håber, at der vil være mange der kigger 
forbi i løbet af februar, og ønsker Trine god vind.

Heidi har overstået sin barsel til marts, og efter 
planen starter hun igen den 8. april. 
Jeg ved, at hun glæder sig til at komme i gang 
igen, så tag godt imod hende, når hun starter 
op igen.

Husk stadigvæk at benytte vores OK tankanlæg.
Det er en god del af vores forretning. 
Samtidig er du med til at støtte Bøgebjerg IF, 
hvis du tilmelder dit OK kort eller app til formålet.

Til slut vil jeg gerne opfordre jer, som endnu 
ikke er medlem af Coop, til at blive det på 
https://tilmeld.coop.dk/standard/forside 
Der er rigtig mange lækre fordele og besparelser 
at hente, plus at det er super nemt at handle via 
scan og betal.

Vi i Dagli’ Brugsen Vester Aaby ønsker alle en 
fantastisk start på 2022. 

Husk at bruge brugsen i dag, hvis I vil have den 
i morgen. 

Lars Petersen
Uddeler
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Man skaber sit eget miljø.
Standene vil være opdelt med 

”spanske vægge”

Stand 3x3m uden strøm  400 kr.  
Foreninger 3x3 m u/strøm 100 kr.
Strøm til stand 100 kr.
Leje af bord (1x2 m) 20 kr. pr. stk. 

Opsætning af stande kl. 8-10
Nedtagning fra kl. 15.30

Er du interesseret i en standplads på 
Bøgebjergmessen 2022

så vent ikke for længe med at sende 
din tilmelding.

Det kan oplyses, at flere pladser er 
booket, da flere af de udstillere som 
havde tilmeldt sig til den CORONA 
aflyste Bøgebjergmessen i 2020 har 
ønsket at overføre deres tilmelding til 
Bøgebjergmessen i 2022.

Messen er i 2022 udvidet til 50 stand-
pladser, der tages ind efter ”Først til 
mølle” 

Ved tilmelding skal oplyses:
Firma/navn, Telefonnr. 
Kontaktperson og telefonnr.
Antal standpladser
Antal borde
Om der ønskes strøm ført til stand-
pladsen.

Vi glæder os til at se Jer på
Bøgebjergmessen 

Søndag den 30. oktober 2022

Har du spørgsmål, kontakt da
Lars Bo Biilmann på mobil 5214 4867

Tilmelding til Lars Bo Biilmann på 
mail: albiilmann@gmail.com

Bøgebjerg Messen
Søndag den 30. oktober 2022 kl. 10.00 - 15.30

BEMÆRK datoen er ændret.
I kan allerede nu som
Erhvervsdrivende - Foreninger - Behandlere - Kunstnere
       tilmelde jer til Bøgebjergmessen
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Fester Aaby 2021

Hvor var vi glade for at kunne afholde Fester 
Aaby 2021. 

Trods vejret, som desværre ikke viste sig fra 
sin bedste side, og Corona restriktioner, fik vi 
afholdt Fester Aaby 2021. 
Sikke en fest vi havde! 
Lækker musik og masser af hygge. 
Stemningen på plænen var fantastisk! 

Vi takker mange gange for støtten fra de lokale 
erhvervsdrivende og selvfølgelig også en stor 
tak til vores trofaste og arbejdsomme frivillige 
medhjælpere. 
Uden jeres støtte og hjælp kunne vi ikke afholde 
Fester Aaby. 

Vejret var som sagt ikke med os på dagen. 
Det var koldt, blæsende og desværre regnede 
det også en del på starten af dagen. 
Men trods dårligt vejr og corona restriktioner var 
der alligevel lidt over 1000 gæster på plænen 
fordelt over hele dagen. 
Tænk sig, at Fester Aaby kan samle så mange 
folk fra nær og fjern. 
Det er da helt fantastisk. 

Dagene op til Fester Aaby er meget hårde. 
Der er så mange ting der skal ordnes, laves og 
gøres klar. 
Armene hænger helt nede ved jorden og man 
tænker, at det er bare for hårdt. 
Men når man så når til dagen, står på plænen og 
oplever stemningen og opbakningen til Fester 
Aaby – det er bare den bedste motivation man 
kan få. 
Hvor bliver man stolt og varm om hjertet. 
Det er bare det hele værd. 
I forstår sørme at afholde en fest og skabe 
stemning. 

Der blev danset til Abbatizers, skrålet med på 
The BoyBand, Souvenirs leverede nostalgiske 
ørehængere, A Little Dizzy fik os til at rocke, og 
vi må jo ikke glemme Hans og Posten, Piloten 
og Pianisten, der som altid kan få stemningen 
helt i vejret. 
Alle løjerne styret af Harske Hubbi, som får smil 
frem på læben. 

Vi har fået opgjort regnskabet fra 2021, og vi 
må desværre konstatere, at vi ikke fik så stort 
et overskud som de andre år. 
Vi bliver nødt til at gøre noget. 

Vi har tidligere søgt fonde, og de lokale 
erhvervsdrivende har sponsoreret både med 
materialer og penge, men vi må desværre se 
i øjnene, at det bliver sværere og sværere at 
skaffe de likvide midler. 

Men, vi er ikke i tvivl om, i bestyrelsen, at Fester 
Aaby er kommet for at blive. 
Vi skal blot være lidt kreative og tænke ud af 
boxen. 
Derfor vil Fester Aaby selvfølgelig også blive 
afholdt i 2022, men I må forvente en lidt 
anderledes Fester Aaby. 

Vi vil endnu ikke afsløre alt for meget, men hvis 
Fester Aaby skal bestå, må vi gøre noget. 
I vil stadig få en fest og fantastisk musik, men 
selve arrangementet vil være lidt anderledes. 
Vi har brug for en saltvandsindsprøjtning for at 
bestå, og det kræver ændringer.

Vi er allerede godt i gang med planlægningen 
for Fester Aaby 2022, og vi glæder os til at løfte 
sløret for de nye tiltag.

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen

Rikke, Michael, Sanne, Sacha og Møffe
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Der indkaldelses hermed til
generalforsamling i Bøgebjerg IF

torsdag den 31/3 2022 kl. 19.00 i hallen

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent og referent
2. Formanden samt udvalgene aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
4. Valg af forretningsudvalg (valgbar 18 år eller derover)
    a. I lige år valg af næstformand
    (På valg Morten Heidtmann Pedersen, som kan overtales til at tage en
    periode mere, hvis ikke der kan findes en anden)
    b. I lige år valg af kasserer
    (På valg Kurt Laier Andersen, som er villig til genvalg)
    c. Hvert år valg af 1 suppleant til forretningsudvalget
    (På valg Manuela Pedersen, som er villig til genvalg)
5. Hvert år valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
    (På valg er Søren Heidtmann Pedersen og Jon Carlsen som revisorer 
    og Sacha Leth Christensen som revisorsuppleant, alle er villige til     
    genvalg)
6. Indkomne forslag
    Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være
    formanden i hænde senest den 10/3 2022.
7. Eventuelt (alt kan debatteres, men intet vedtages)
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Indkøbstur til tyskland 2021
Den 30. november 2021 var vi så heldige at få lov 
til at gennemføre vores traditionelle indkøbstur 
til Tyskland. 
Der var 48 medlemmer afsted.

Juleafslutning 2021
Ligeledes kunne vi afholde vores juleafslutning i 
Øster Skerninge Forsamlingshus, hvor vi startede 
med kaffe, lotteri (stor tak til alle sponsorer), 
historier læst af pastoren, vældig underholdende, 
og til sidst suppe og peberrodskød.
Endnu en dejlig dag med vores medlemmer.
Tak for jeres tilslutning.

En stor tak til alle sponsorer til vores juleafslutning 
2021
A.C. Biler Aastrup
B.S.J. Ejendomme A/S Vester Aaby
Bøgebjerghallens Cafeteria v/Stig Fabricius
Christa og Finn Lyster Faaborg
CWC Auto Hundstrup
Dagli’ Brugsen Vester Aaby
Elinstallatør Henning Madsen, Vester Aaby
Entreprenør Per Hansen Vester Aaby
Fodplejer Hanne Drost Vester Aaby
Frost VVS A/S Faaborg
Faaborg Farvehandel
Gamskærgård Maskinstation Aastrup
Hammer Hansen Faaborg
Ideal Line Vester Aaby
Konnerup Chokolade Vester Aaby
Korsvejens Blomster Faaborg
Lundely Glas Vester Aaby
Max Brugtbiler Vester Skerninge
Murermester Palle Jensen V. Åby A/S
Pejrup Savværk v/Tommy Madsen
Salon Miro Vester Aaby
Skovgårdens træ, jord og beton 
  v/Bjarne Madsen
Sydfyns Autocamper Vester Aaby
Tømrermester Carsten Rasmussen Pejrup
Tømrermester Finn Juul Jørgensen Vester Aaby
Ulla Poulsen zoneterapi & massage Vester Aaby
Vester Skerninge Bilerne
Vester Aaby Pizza
Vester Aaby Slagterforretning
Vognmand Knud Pedersen & Sønner
Øster Skerninge Forsamlingshus v/Marianne
Stofmøllen Aastrup

Arrangementer:

Fredag den 18. februar kl. 14.00
Generalforsamling i Bøgebjerghallen

Tirsdag den 22. februar kl. 14.00
Bankospil i Abildhuset

Tirsdag den 8. marts kl. 14.00
Bankospil i Abildhuset

Tirsdag den 22. marts kl. 12.30
Smørrebrød og bankospil i Abildhuset

Tirsdag den 7. juni kl. 8.30
Tur til Rømø/Sylt 

Faste aktiviteter:

Sang 
Den første mandag i måneden i Abildhuset fra 
kl. 19.00 til ca. 21.00. 
Så har I lyst til at være med, så er I meget 
velkommen.

Krolf 
hver tirsdag og torsdag fra kl. 14.00 og søndag 
kl. 10.00, så længe vejret tillader. 
Alle er velkommen

Gåture 
hver onsdag fra Abildhuset kl. 9.30

Cykelture 
hver onsdag fra Strandvejen 17 kl. 9.30

Banko spil 
hver onsdag i Bøgebjerghallen kl. 19.00 
Husk en kop til kaffe
Alle er velkommen

Der tages forbehold for ændringer.

På vegne af
Pensionistforeningen

Ole Simonsen
Tlf. 61 16 27 67

Vester Aaby - Pejrup - Aastrup 
Pensionistforening
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Gækkebreve fra 1927-1929

Gækkebreve
Danmark er det eneste land, der har dyrket 
gækkebrevtraditionen.
Traditionen begyndte i 1800-tallet, først for 
voksne - fra omkring 1900 også 
for børn. 
Traditionen udviklede sig til at 
blive mest for børn. Det er sådan, 
vi kender gækkebrevene bedst. 
De blev givet til familie, venner, 
skolekammerater og lærere. 

Vintergækken, tidligere også 
benævnt sommergæk, er en af de 
tidligste forårsbebudere. 
Når de første vintergækker 
dukkede op af jorden, var det tid 
at klippe gækkebreve. 
Et stykke hvidt papir blev foldet 
og klippet igennem flere lag i 
kunstfærdigt, symmetrisk udførte mønstre. 
Mange brugte lang tid på arbejdet, men man 
kunne også klippe enkle mønstre, og man kunne 
prikke kniplingsagtige borter. 
Der var mange muligheder, men fælles var, at 
der skulle være plads til at skrive et vers, og der 
skulle lægges en vintergæk ved brevet.

I de første gækkebreve blev der skrevet 
personlige vers. 
Derefter kom der en periode i 1800-tallet, hvor 
det blev moderne at købe gækkebreve med 
trykte vers. 
Herefter skrev man igen personligt, og gode 
vers blev kopieret og brugt igen og igen. 

Det kunne være: 
En vintergæk, en sommernar, / en fugl foruden 
vinger, / en lille ven, som har dig kær, / en kærlig 
hilsen bringer. 

Eller: En lille nisse på potten sad, / men hvad 
han gjorde, / det ved jeg ej, / men da jeg ned i 
potten så, / en lille gæk på bunden lå.

At gække er at narre. 
Modtageren skulle gætte afsenderens navn, 
som almindeligvis blev angivet med prikker. 
Der kunne stå: 
Mit navn det står med prikker, / pas på de ikke 
stikker. 
Det kunne også være lopper. Så stod der: 
Mit navn det står med lopper /pas på de ikke 
hopper. 

Hvis modtageren ikke gættede navnet før påske, 
skulle afsenderen have et påskeæg. 
Hvis det blev gættet, skulle afsenderen give et 
æg til modtageren.

Vi er så heldige, at vi i arkivet har nogle gamle 
gækkebreve liggende. 

Generalforsamling. 
Vi fik ikke holdt  generalforsamling 
i 2021. Vi kunne ikke holde den i 
foråret og udskød den til senere. 
I efteråret indså vi, at vi var 
kommet så langt hen mod næste 
generalforsamling, at vi lige så 
godt kunne slå dem sammen til én 
i 2022.

Generalforsamlingen afholdes i år i 
Aastrup Forsamlingshus 
 onsdag d. 2. marts kl. 19.30 

For Aastrup Folkemindesamling
Ruth Balksbjerg

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

Gækkebrev fra 1929

Aastrup Folkemindesamling
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BØGEBJERG IDRÆTSFORENING

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

Bøgebladet:
Deadline Udkommer
14.04.2022 Medio maj 2022
26.07.2022 Medio august 2022
25.10.2022 Medio november 2022

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

Mette Gerber Jensen tlf. 6179 0076
Sponsor og OK kontakt

Jan Frost Hansen tlf. 5195 0995 - SEF kontakt

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

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

Hovedbestyrelsen:
Morten Kjærgård Christensen, formand, 
Østergyden 23, Aastrup
25 13 85 87, hugo_mkc@yahoo.dk
Morten H Pedersen, næstformand, 
Møllehøj 9, Aastrup
60 21 87 50, heidtmann61@gmail.com
Kurt Laier Andersen, kasserer, 
Odensevej 62, st.th., Faaborg, 
62 61 45 40, kurt.andersen@stofanet.dk
Manuela Pedersen, suppleant, 
24 48 61 54

Udvalgsmedlemmer:
Kurt Jensen, badminton, 
26 22 69 10, kjpot4@gmail.com
Abdi Mohamed, fodbold, 
26 11 55 68, abber87@hotmail.com  
Helle Clausen, gymnastik, 
51 15 84 79, hecl@fmk.dk
Mette Gerber Jensen, håndbold, 
61 79 00 76, mette@gerberjensen.dk
Hanne Borup, senioridræt, 
23 47 11 55, hannealf@gmail.com
Jan Villebro, volley og skumtennis
20 85 51 95, villebro@hotmail.dk

HUSK at følge med på
Lokale 

hjemmesider:
www.boegebjerg-if.dk

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

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

www. pejrupforsamlingshus.dk
www.vesteraabyogaastrupkirker.dk

www.vesteraaby-vand.dk
www.vester-aaby-sogns-folkemindesamling.dk

www.vingerpaaaastrupmoelle.dk
www.aastruparkiv.dk

24-7sydfyn.dk

FACEBOOK
grupper:

Bøgebjerg IF
Bøgebjergfesten

Bøgebjerghallens Cafeteria
Bøjden Ferguson Klub

Fjellebroen Sejlklub Junior
Krage Sø

Onsdagscafe i Dimseriet
Pejrup.dk

Pejrup Forsamlingshus
Vester Aaby

Aastrup en landsby på sydfyn før og nu
Aastrup Folkemindesamling



KALENDERSIDEN
Februar

18.02.2022 kl. 14.00
Generalforsamling

Pensionistforeningen

22.02.2022 kl. 10.00
Naturtræning – opstart forår

Mødested: Pipstorn skov

22.02.2022 kl. 14.00
Underholdning i Abildhuset

Pensionistforeningen

22.02.2022 kl. 20.15
Hj.kamp mod Faldsled/Svanninge

Håndbold damer 

23.02.2022 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12, V Aaby

24.02.2022 kl. 19.00
Generalforsamling
Bøgebjerg Lokalråd

24.02.2022 kl. 19.00
Foredrag

Vester Aaby Kirke

25.02.2022 kl. 19.00
Generalforsamling

V. Aaby Folkemindesamling

27.02.2022 kl. 16.30
Hjemmekamp mod Faaborg ØH

Håndbold Herrer

Marts

02.03.2022 kl. 19.30
Generalforsamling

Aastrup Folkemindesamling

03.03.2022
Frist for indkomne forslag til

Generalforsamling 
Bøgebjerghallen

03.03.2022 kl. 13.30-16.30
Aastrup Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

05.03.2022 kl. 10-12
V. Aaby Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

06.03.2022 kl. 11.00
Træningskamp mod Hogg

Fodbold herre senior

07.03.2022 kl. 19.00
Spillegilde

Aastrup Forsamlingshus

08.03.2022 kl. 14.00
Underholdning i Abildhuset

Pensionistforeningen

09.03.2022 kl. 19.30
Generalforsamling

Aastrup Forsamlingshus

10.03.2022
Frist for indkomne forslag til

Generalforsamling Bøgebjerg IF

10.03.2022 kl. 20.00
Hj.kamp mod Faldsled-Svanninge

Håndbold herrer

12.03.2022 kl. 13.0
Træningskamp mod FC. Kurant

Fodbold herre senior

17.03.2022 kl. 19.00
Generalforsamling
Bøgebjerghallen

22.03.2022 kl. 14.00
Underholdning i Abildhuset

Pensionistforeningen

24.03.2022 kl. 20.00
Hjemmekamp mod
Håndbold Herrer

25.03.2022 kl. 18.30
Fællesspisning

Aastrup Forsamlingshus

27.03.2022 kl. 10.30
Affaldsindsamling i Pejrup

Pejrup Forsamlingshus

30.03.2022 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12, V Aaby

31.03.2022 kl. 19.00
Generalforsamling

Bøgebjerg IF

31.03.2022 kl. 19.00
Hjemmekamp mod
Håndbold herrer

April

02.04.2022 kl. 10-12
V. Aaby Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

02.04.2022 kl. 15.00
Hjemmekamp mod Aarup BK

Håndbold damer

04.04.2022 kl. 19.00
Spillegilde

Aastrup Forsamlingshus

07.04.2022 kl. 13.30-16.30
Aastrup Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

14.04.2022 kl. 13.00
Bierfest

Bøgebjerghallen

19.04.2022 kl. 19.30
Generalforsamling

Hjertestarterforeningen

24.04.2022 kl. 10.00
Konfirmation

Vester Aaby Kirke

27.04.2022 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12, V Aaby

Maj

01.05.2022 kl. 10.00
Konfirmation
Aastrup Kirke

02.05.2022 kl. 19.00
Spillegilde

Aastrup Forsamlingshus

04.05.2022 kl. 10.00
Befrielsesaften
Aastrup Kirke

05.05.2022 kl. 19-22
Aastrup Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

06.05.2022 kl. 10-12
V. Aaby Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

13.05.2022
Pilgrimsvandring og
pilgrimsgudstjeneste

Der tages forbehold for evt. ændringer


