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Så har påsken været over os, det gode vejr er 
endelig begyndt og det endda med rekordvejr i 
marts måned. 
Der blev både målt det højeste lufttryk og 
flest antal solskinstimer nogensinde for marts 
måned, i de over 100 år man har målt vejrdata 
i Danmark. 
Foråret og det gode vejr er også ensbetydende 
med, at mange idrætter overgår fra indendørs- 
til udendørssæson. 
Enkelte hold træner stadig indendørs, mens for 
eksempel fodboldafdelingen allerede er godt i 
gang med udendørssæsonen.

Denne påske har også været noget særligt, da 
det er første gang efter en lang periode med 
nedlukninger og restriktioner, at Bierfesten har 
kunnet afvikles. 
Hallen blev fyldt med festglade mennesker fra 
nær og fjern, og som alle fik sig et brag af en 
fest med god musik og dans. 
Det kunne tydeligt ses, at det havde været en lang 
ventetid siden sidste fest, og at arrangementet 
havde været savnet. 
For folk tog fra festen mindst lige så glade, som 
da de kom om formiddagen. 

Desuden vil jeg også godt sige rigtig mange tak 
til de samarbejdspartnere og frivillige, der har 
gjort det muligt at genrejse Bierfesten i år. 
Det har krævet mange kræfter og tid, og jeres 
arbejde er altafgørende for muligheden for at 
stable sådan en stor begivenhed på benene og 
få den afviklet med den smidighed og succes, 
som vi oplevede i år. 
Og jeg håber I, og meget gerne flere andre nye 
og måske også velkendte ansigter, vil være med 
til at lægge kræfter i endnu en fest til næste år. 
Jeg kan i skrivende stund ikke fremlægge et 
endeligt resultat fra festen, men det tegner godt, 
og tak skal I alle have for det - festdeltagere 
som frivillige!

Og hermed en opfordring til alle, til at sætte 
kryds i kalenderen skærtorsdag den 6. april 
2023, til endnu en Bierfest i Bøgebjerghallen. 
Nærmere info følger!

Siden sidste Bøgeblad udkom, har vi i idræts-
foreningen også afholdt generalforsamling. 
Her mødte der udover bestyrelsen en håndfuld 
gæster op, hvilket var ganske positivt at se. 
Der blev aflagt beretning fra de forskellige 
udvalg, og som formand kunne jeg gøre en kort 
status på tiden, efter jeg trådte ind i bestyrelsen 
i december sidste år. 

Men det er også tiden, hvor vi i bestyrelsen 
kigger frem imod næste år. 
Regeringen har nemlig for ganske nyligt lanceret 
deres nyeste sundhedsreform, og for vores 
vedkommende er Regeringens initiativ om at ville 
styrke børn og unges trivsel gennem bevægelse 
og sunde fællesskaber særligt relevant. 
I reformen er fokus bl.a. rettet mod børn 
og unges mistrivsel og psykiske og fysiske 
sygdomme – herunder sociale problemer. 
I reformteksten står, at 74% af 11-15-årige 
bevæger sig mindre end de anbefalede 60 
minutter om dagen, og at færre unge end 
tidligere er aktive i fællesskaber. 
Derudover nævnes også mental mistrivsel og 
de konsekvenser, som f.eks. ensomhed kan 
få for den enkeltes sundhed, og som særligt 
er opstået blandt børn og unge, som følge af 
corona-nedlukningerne de sidste par år. 
Det er en svær opgave at løfte, men vi vil 
engagere os i problemstillingen, og se hvad vi 
kan bidrage med og tilbyde børn, unge og også 
forældre/voksne i Bøgebjerg IF.

Faktisk har vi i bestyrelsen planlagt en række 
seminarer, hvor vi bl.a. skal se lidt ind i fremtiden 
for foreningen. 
Vi skal bl.a. diskutere struktur, organisering og 
udvikling, og se om vi kan finde på nye attraktive 
tiltag. 
Derfor vil vi også meget gerne høre fra jer, 
om I sidder med en god ide som kunne 
være interessant at arbejde videre med og 
eventuelt få realiseret i det nye idræts-år, efter 
sommerferien? 
Så hvis nogen sidder med en ide til en ny 
idrætsdisciplin (til lands, til vands eller måske 
i luften), et klubarrangement, eller nye tiltag 
i forbindelse med kampafvikling indendørs 
og udendørs, eller hvis nogle af jer forældre 
kender til andre idrætter, som jeres børn synes 
kunne være sjovt at prøve kræfter med, og 
som vi i foreningen måske kunne løfte, så er 
I meget velkomne til at kontakte enten en af 
udvalgsformændene eller mig.
Vi hører meget gerne fra jer.

Jeg ønsker jer alle et glædeligt forår og god 
sommer.

Mvh
Morten Kjærgård Christensen

Bestyrelsesformand i Bøgebjerg IF
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Præsentation af bestyrelsen:
Mit navn er Jan Villebro, og jeg er formand for 
volleyballafdelingen.
Jeg kom til Aastrup tilbage i 1990, hvor jeg 
købte Stengården på Østergyden. 
Her har jeg været selvstændig landmand siden. 
De første mange år havde jeg malkekøer på 
gården. 
Dem solgte jeg for godt 10 år siden, og nu har 
jeg bare fede kreaturer, kviehotel og marker. 

Tilbage i 1998 købte jeg også halvdelen af 
Svelmø. På Svelmø har jeg nogle huse, som jeg 
udlejer til feriegæster. 
De seneste 5 år har jeg også arrangeret guidede 
Svelmøture med efterfølgende mad. 
Det er blevet lidt af et hit de senere år, med 
flere tusind besøgende hver sommer fra maj til 
september. 
Det hygger jeg mig med og holder bedre til dét 
end at malke køer. 

Jeg var med helt fra starten i 1991, da vi 
startede med volleyball i Bøgebjerghallen for 
Pejrup Idrætsforening. 
Lige siden har der altid været volleyball i 
Bøgebjerghallen fredag aften, og de sidste 
mange år også om tirsdagen. 
Det er en meget social holdsport, hvor vi oftest 
afslutter træningen med et godt måltid mad og 
drikke i cafeteriet. 

Mine 3 sønner har også altid været med, og de 
har fået volleyball ind med modermælken. 
De har alle forladt reden nu, men de har bevaret 
interessen for sporten, og de spiller i 1. division 
pt.  
Det plan har vi aldrig nået i vores klub, men 
vi toppede som fynsmestre i Mix turneringen et 
enkelt år for snart længe siden. 
Det væsentlige har også altid været at have det 
sjovt og så få lidt motion samtidig med. 

Om sommeren spiller vi beachvolley hver tirsdag 
på vores egne baner foran Bøgebjergskolen kl. 
18. 
Her sluttes også altid af med lidt godt til ganen 
og hyggesnak bagefter. 

Volleyballholdet deltager også altid i DGI´s 
Landsstævne hvert 4. år. 
I år er det atter i Svendborg, som det også var 
1994, da vi var med for første gang.

Jeg er også med som assistent træner på 
Naturtrænings holdet. 

Det har altid været spændende for mig at følge 
med i vores lille lokalsamfund og være med til at 
holde det kørende.



Så er indendørssæsonen forbi, og vi skal til at 
spille i sandet.

Det har været en lidt mærkelig sæson. Vi 
startede med, at vi var mange til træning både 
tirsdag og fredag, men hen i sæsonen er vi 
blevet færre og færre til træning. 

Volleystævne i Bøgebjerghallen
Foto: Lars Bo Biilmann

Det samme gælder med hensyn til stævner; vi 
startede med at have 2 hold til de første stævner, 
men her til sidst kunne vi kun lige skrabe et 
hold.

Men nu skal vi ud i sandet og spille, og det bliver 
tirsdag fra kl. 18:00 til vi ikke gider mere. Alle er 
velkomne - vi skal nok instruere jer, hvis I ikke 
har prøvet det før.

Jeg regner med, at der vil være en del, der vil 
komme til træning, så de kan komme i god form 
til Landsstævnet i Svendborg, hvor vi deltager 
med ca. 15 spillere.  
Der er et par spillere, der kommer hjem og 
spiller med på familiehold, og så er der en del af 
klubbens spillere, der skal med. 

Angående Landsstævnet kan jeg oplyse, at 
Pejrup/Bøgebjerg Volley har haft spillere med 
til alle Landsstævner siden 1994 - bortset fra 
stævnet på Bornholm.

Jeg håber, at der er nogle der har lyst til at 
komme og spille med os om tirsdagen, og 
det er på Beach banerne nede ved den gamle 
fodboldbane.   

God sommer til alle 
Morten Heidtmann Pedersen

5

Lidt fra Volleyball

Volleystævne i Bøgebjerghallen
Foto: Lars Bo Biilmann
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Vi volleyballtrænere til kids/teen og ramasjang 
volleyholdene vil gerne takke for en fantastisk 
sæson. 
Vi har i år været 7 faste spillere på kids/teen og 
3 søde drenge i alderen 3-6 år 

Foto: Nathasja Østergaard 

De mindste har været pirater, røvere og 
volleyspillere på én og samme tid, idet de 
har leget på forhindringsbaner og spillet med 
balloner og kids bolde. 

Kids og teen har øvet teknisk spil, blandet med 
smash og servetræning. 

De største har været til 3 turneringer og er 
kommer på en flot 4 plads ud af 8 aktive hold 
på Fyn. 

Alle børn har rykket sig teknisk, og de har fået 
en iver og glæde for at spille kampe. 

Det er SJOVT, udfordrende og livsbekræftende 
at spille volleyball i Bøgebjerg IF. 

Herfra trænerne skal lyde en kæmpe tak for jer 
glade volleyball børn og vi ønsker jer en dejlig 
sommer

Og alle som kunne have en lille volleyballspiller 
gemt i sig, så er i hjertelig velkommen til at 
komme op i hallen fra næste sæson august 2022 
fredage mellem 17-18 

Sonja, Elaine og Nathasja 

Foto: Nathasja Østergaard

Volley kids
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Bøgebjerg Børnehus
Så er foråret over os, flyverdragterne er lagt til 
side, og vi skal forhåbentlig ikke se dem igen før 
til efteråret. 
Vi har fået sendt vores ældste børn afsted til 
forårs-SFO og skole, og nu er børnehaven så 
underlig stille, og der er god plads alle vegne. 

Børnehavebørnene har haft påskeløb, og de 
små chokoladeæg var gemt alle mulige steder 
på legepladsen, hvor børnene ledte til alle æg 
var samlet sammen. 
Og så blev der spist chokoladeæg. 

Børnene arbejder for tiden med forårstema og 
natur. 
Vi har lavet insekthoteller og fundet kryb. 
Det er spændende at finde ud af, hvor 
bænkebiderne bor, hvad de spiser og hvordan 
de bevæger sig. 

Til maj skal vi på tur til Faaborg, hvor det gode 
skib ”Håbet” ligger til kaj. Kaptajn Haab og de 
Håbefulde Pirater skal lære børnene, hvordan 
ægte pirater lever, vi skal synge sørøverviser og 
måske er der også en skat gemt et sted?

Den 1. april åbnede vi vores vuggestue for de 
første tre børn, som med det samme gjorde 
stedet til deres eget. 

Herunder nogle af børnene igang med at bygge 
insekthotel.   Foto: Børnehusets personale

Herover en som har fundet et chokolade æg til 
påskeløbet.   Foto: Børnehusets personale

På grund af krigen i Ukraine er vores legeplads 
blevet forsinket 1½ måned, og det var ikke alle 
møblerne, der nåede at komme før den store 
åbning, men hjerterum har vi masser af, og vi 
festligholdt den store dag med morgenkaffe og 
rød løber. 

De tre små poder er allerede en fast del af 
hverdagen og vi går alle og nyder, at der er 
kommet småfolk i huset. 

Mange hilsner 
fra os i Bøgebjerg Børnehus

Herunder nogle af børnene på bænkebiderjagt i 
sandkassen.   Foto: Børnehusets personale
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 Foto: 
 Lars Bo Biilmann

Jeg hedder Carina Bangsgaard Olsen og den 22. 
februar 2022 blev jeg ansat som konstitueret 
afdelingsleder og har min daglige gang på 
skolen.

Jeg kommer med en baggrund som børnehave-
klasseleder, inklusionsvejleder og coach.
Jeg vil, i samarbejde med Hanne, personalet og 
forældre, arbejde for Bøgebjergskolens vækst 
og trivsel. 
Jeg bor i Diernæs, hvilket jeg har gjort de sidste 
20 år.
Jeg er gift med Rasmus, og sammen har vi tre 
store børn på henholdsvis 20, 18 og 15 år. 
De to ”mindste” er fortsat hjemmeboende. 

Nyt fra kontoret: 
Konstitueret skoleleder hedder fortsat Hanne 
Rygaard. 

6. klasse vandt Edit 24. 
I marts måned deltog eleverne fra 4A, 5A og 6A 
i filmkonkurrencen Edit 24, som arrangeres af 
Film Fyn. 

Onsdag den 16. marts 2022 blev konkurrencen 
afgjort med galla, og her løb 6. klasse fra 
Bøgebjergskolen af med sejren. 
Elias, Hjalte, Frederikke, William og Peter vandt 
konkurrencen på deres klassetrin med filmen 
“se mig nu”. 

Filmen handler om en dreng, der har forældre, 
som har mere travlt med deres telefoner/
skærme end med ham, hvilket naturligvis gør 
drengen meget ked af det. 

Filmen er rørende og fik flotte bemærkninger 
med på vejen omkring skuespilpræstationen og 
handlingen. 

Fredag den 18. april om morgenen rullede 
Bøgebjergskolen den røde løber ud og viste 
såvel vinderfilmen som de andre film i aulaen 
for alle elever, lærere og de forældre der var til 
stede. 

Den 1. april drog 6A så afsted til den helt store 
finale, som blev afholdt i Nordisk Film Biografer 
i Odense. 

Hele 600 skolebørn og deres undervisere fra hele 
Fyn deltog, og ud af de næsten 900 film, der i 
marts er blevet skabt af børn og unge på Fyn, 
blev det altså eleverne i 6A på Bøgebjergskolen, 
som løb med sejren i mobilfilmkonkurrencen. 

6. klasse fra Bøgebjergskolen
Foto: FilmFyn/Geir Hauksson

Det betyder, at eleverne nu skal til København, 
hvor de skal indløse deres præmie, som er en 
tur i et professionelt filmstudie. 
Her skal de prøve at skabe film med filmkulisser 
og klippestationer, som de professionelle også 
gør det. 
Filmen kan ses via dette link: 
https://edit24.dk/se-mig-nu/ 

Kæmpe stort tillykke. 
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Elevråd: 
Skolen har afholdt elevrådsvalg. 
Der er nu fundet elever fra alle klassetrin som 
sidder i elevrådet, og heraf to elever som skal 
deltage i bestyrelsesmøderne, med nyt fra 
elevrådet. 
Eleverne har allerede holdt deres første møde, 
og i den forbindelse pegede elevrådet på, at de 
ønsker at få frisket skolen op. 
Det er i fin tråd med såvel personalets som 
ledelsens ønsker: 
vi skal have ryddet op, og evt. få malet og i det 
hele taget kvalificeret skolens områder. 

Morgensang og forældrekaffe:
Gennem en lang corona tid har forældrene ikke 
haft deres gang på skolen, og det savner vi. 

Heldigvis er vi startet op med morgensang hver 
dag, og det er en fornøjelse at se, hvordan flere 
og flere forældre slår sig ned og synger med, 
når de har mulighed for det. 
At starte dagen med fællesskab og sang er en 
stor værdi for Bøgebjergskolen. 

Vi arbejder lige nu på at kunne starte forældre 
kaffe op ca. en gang om måneden. 
Det er tænkt som en mulighed for at skolen/
bestyrelsen laver en kop kaffe som serveres i 
aulaen. 
Her er der så mulighed for at slå sig ned, inden 
man skal hente sine børn, og snakke lidt med de 
andre forældre. 
Når børnene oplever, at forældrene prioriterer 
skolen og snakker med de andre forældre, 
smitter det positivt af på trivslen generelt. 

Forårssfo: 
Den 1. april startede 11 børn i skolens forårs-
sfo. 
De har lokale lige ved aulaen, og deltager 
allerede i morgensang og hvad skoledagen ellers 
må bringe af fællesskabende aktiviteter. 
Skolens øvrige elever udviser høj grad af 
betænksomhed over for de mindste elever, det 
er dejligt. 

Landsbyen og skolen: 
En af de helt store prioriteringer på 
Bøgebjergskolen er, at vi igen kan vende os ud 
mod landsbyen. 
Vi vil meget gerne være synlige i Vester Aaby 
og Korinth, ligesom vi gerne vil åbne skolen for 
landsbyerne. 

I den forbindelse har vi tæt samarbejde med 
lokalrådet, og vi håber at kunne starte nye 
traditioner op i den nye skoleår, eller genopfriske 
gamle  

Det nye skoleår starter mandag den 8. august. 
Her vil denne flok søde og engagerede voksne 
glæde os til at tage imod alle kl. 8.00. 

Carina Olsen

På billedet herunder ses lærstaben.
Øverst fra venstre: Kalina Hans, Susanne Andersen, 
Rikke Steffensen, Marianne Højlund Christensen, 
Marianne Bruslund, Erik R Nielsen, Camilla Baand 
Elmeskov. 
Forrest fra venstre: Susanne Bruun Nielsen, Daniel 
Hansen, Carina Olsen.

Foto: Lars Bo Biilmann
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Formand For Badmintonafdelingen
Mit navn er Kurt Jensen, og jeg bor på 
Pottemagervej i Vester Åby.

Jeg startede i badmintonudvalget (som den 
gang var en bestyrelse) i midten af 00-erne og 
fik ansvaret for ungdomsafdelingen. 
Senere blev jeg formand for afdelingen.

Det har altid været vigtigt for mig at deltage 
aktivt i lokalsamfundet her i Vester Åby, hvor det 
også tidligere er blevet til bestyrelsesarbejde i 
både børnehave og skole.

I foreningen dyrker jeg så meget badminton 
som muligt, jeg deltager også til muskeltræning 
og har tidligere været med til at løbe i klubben.

Jeg vil gerne opfordre dig, som læser med her, 
til at overveje, om ikke du har lidt tid til overs, 
som du kunne tænke dig at bruge i Bøgebjerg 
IF. 

Vi har både store som små opgaver, som skal 
løses, og altid plads til flere, som vil være med 
i fællesskabet både som frivillig og som udøver.

Frivillighed og deltagelse i lokalsamfundet er 
vigtigt i et område som vores, og der er mange 
her i området, som deltager i de foreninger/
sammenslutninger, som vi heldigvis har mange 
af her.

Præsentation af bestyrelsen:
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Klubmesterskab
I badmintonafdelingen afsluttede vi vinter-
sæsonen med klubmesterskab for henholdsvis 
motionister og turneringsspillere mandag den 4. 
april. 

Der var mange gode kampe, inden vi sluttede 
med overrækkelse af præmier til vinderne, 
ostebord og hygge i cafeteriet.

Det var fantastisk igen at have mulighed for at 
afvikle klubmesterskab, da det ikke har været 
muligt de seneste 2 år.

Sommerbadminton – du kan stadig nå det
Når du læser dette, er vi forhåbentlig godt i 
gang med sommerbadminton, men vi vil altid 
gerne se nye ansigter, så mød op i hallen hvis du 
har lyst til at spille badminton.

Vi spiller hver onsdag fra kl. 19 – 21, og alle er 
velkomne fra U17 og op – også selv om du ikke 
har spillet før.

Det kræver ikke medlemskab, du møder bare 
op, bliver sat på skiftende hold og betaler 20 kr. 
pr. gang, du deltager til dækning af bolde.

Der er mulighed for at låne ketcher de første 
gange.

Der plejer at være mulighed for sved på panden 
og smil på læberne, når vi spiller. 

Har du ikke lyst til at være en del af det?

Kontakt os endelig hvis du har spørgsmål. 
Se kontaktoplysninger på Bøgebjerg IF’s 
hjemmeside under badminton (fjerbolden).

Forårshilsen fra badmintonafdelingen
Ole, Kurt og Susanne

Badminton



Intet nyt er godt nyt

…. Det må vist være overskriften for denne 
hilsen fra gymnastikafdelingen, hvor der ikke 
er sket så meget nyt siden sidste Bøgeblad 
udkom. 

Vintersæsonen 2021/22 er slut for denne 
gang. 
Vi har som tidligere skrevet haft 
herregymnastik, yoga, muskeltræning, jump 
og spinning.

Herregymnastik, yoga og jump holder 
sommerferie frem til august/september 
måned. 

Muskeltræning er også stoppet med 
indendørstræningen, men har sommertræning 
på sportspladsen hver torsdag kl. 17.30-
18.30. 
Det er for M/K’er i alle aldre, så kom og vær 
med hvis du har lyst. 
Det koster kr. 30 pr. gang, og man kan tilmelde 
sig (eller stille spørgsmål til holdet) ved Helle 
på SMS til 51158479

Spinning fortsætter sæsonen lidt endnu - 
hvor længe ved vi i skrivende stund ikke, men 
her kan man altid følge med på Bøgebjerg 
IF’s hjemmeside boegebjerg-if.dk under 
cykelikonet. 
Her kan man altid se de aktuelle hold.

Hvordan sæsonen 2022/23 kommer til at 
se ud ved vi ikke helt endnu, men mon ikke 
den nogenlunde kommer til at se ud som den 
plejer . 
Det vil der komme mere om i Bøgebladet, 
som kommer i august måned

Skulle der sidde nogle med gode ideer, lyst 
til at starte hold op, lyst til at være med i 
udvalget osv. må man rigtig gerne kontakte 
gymnastikudvalget.

God sommer til alle – vi ses til efteråret

Hilsen 
Helle Clausen

p.v.a. gymnastikudvalget
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Gymnastik



Så nærmer de 3 forskellige hold i Senioridræt 
sig deres afslutning.

Vandgymnastik, 
som har haft rigtig god tilslutning, slutter 
sæsonen ved udgangen af april, og så starter 
vi sandsynligvis op igen den sidste mandag i 
august, som vi har gjort de tidligere år. 

Det er vores instruktør Lone, som har flere hold i 
svømmehallen, der styrer, hvornår det er muligt 
at starte igen. 

Nye medlemmer står på spring for at komme 
med i den nye sæson, så det tegner godt!

Mix-Seniorholdet 
slutter ligeledes ved udgangen af april, og det 
bliver med en afslutningsfest med deltagere og 
evt. påhæng den 28. april. 

Vi har nedsat et udvalg, som tager sig af 
planlægningen af festlighederne, så det bliver 
spændende at se, hvad de har fundet på. 

Maden hos Stig er også en hemmelighed, som 
kun Stig kender.

Naturtræningsholdet 
forsætter sæsonen i Pipstorn Skov til 1. juni, 
for det er jo netop på denne årstid, at der sker 
så meget i skovbunden, og bøgen begynder at 
springe ud. 
Det er vi simpelthen nødt til at følge med i! 

På billederne herunder har holdene parvis fået 
til opgave at lave et logo i naturmaterialer for 
Naturtræning i Bøgebjerg IF. 

Som I muligvis kan se, er det meget kreative 
løsninger, de har fundet på. 

En del af at gå til senioridræt er også det sociale  
samvær man får, når men deltager ved forberedelse 
til Bierfesten. Hvor der både skal stryges kjoler, gøres  
bøjler klar til garderoben og dækkes op i hallen.

Foto: Rikke Bang Sørensen
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Den 6. Bierfest - der lod vente lidt på sig!
Pga. den der ”I ved nok” pandemi, så har vi 
jo måttet vente et par år på den 6. Bierfest i 
Bøgebjerg Stadthalle. 

Men det blev lige præcis den ”gensynsfest”, som 
vi i arbejdsgruppen havde håbet på, det ville 
blive. 
Lidt ligesom med gensynsfesten i gymnasiet! 
Nogle hænger ved og er altid med, nogle bliver 
væk, og dem der ikke var med sidste gang, er 
nu med igen. 
Og så er der lige dem, der så har taget en ny 
ven med. 
Gensynsglæden var i hvert fald ikke til at tage 
fejl af. 

Barpersonalet, klar til BIERFEST
Foto: Mette Gerber

Snakken gik lystigt ved bordene, lige fra 
gæsterne trådte ind i den pyntede hal, og det 
varede ikke længe, før der blevet danset på 
stolene og skrålet med, når bandet råbte PROST!

En sund tørst!
Vi var lige knap så mange gæster, som vi før har 
været, og 427 billetter blev det til i år. 
Så hvad vi måske havde frygtet ville blive 
en ”lille” fesen fest, blev da heldigvis gjort til 
skamme. 
For dem der kom, havde da i den grad savnet 
at feste! 
Og de var heldigvis godt tørstige, hvilket vi 
kunne se på omsætningen i baren. 
Der blev solgt 3.150 stk. shots rør, omregnet så 
er det 7,3 stk. pr. gæst. 
Vi langede i alt 1.150 liter øl over disken, det er 
2,7 liter øl pr. gæst! 
Det literantal er kun blevet overgået én gang før 
i vores Bierfest historie. 
Og endeligt blev der solgt 750 stk. mokai/shaker 
ananas, det er omregnet 1,7 stk. pr. gæst.
(Selvom det nok mest er alle ”Heidi´erne” der 
primært har drukket dem)

Bliver der overskud i år?
Det er klart den store købelyst i baren, der sikrer 
overskuddet i år. 
Her inden de sidste regninger er kommet, 
forventer arbejdsgruppen at vi lander omkring 
de 40.000 kr. i overskud. 
Det er selvfølgelig slet ikke i nærheden af de 
tidligere års overskud. 

Bierfest

Bøgebjerghallen klar til at 
blive pyntet op til Bierfest.

Foto: Rikke Bang Sørensen
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Nogle af de frivillige, der har været 
med til at pynte op til Bierfest 2022.

Foto: Rikke Bang Sørensen

Men med 100 gæster færre til fest, er det klart 
bedre, end vi nok havde regnet med inden 
festen. 
Så vi er faktisk rigtig godt tilfredse. 

Selve festen forløb også godt, selvom der var 
lidt udfordringer med at finde barpersonale i 
år, da rigtig mange på de lokale gymnasier og 
handelsskole skulle ud og rejse. 
Men med hjælp fra et par lokale med relationer 
til Bøgebjerg IF, så lykkedes det alligevel. 

Tak til alle de frivillige.
Vi har sagt det før, men vi siger det gerne igen. 
Uden alle de frivillige så var der ingen fest! 
Selvfølgelig er der en god håndfuld, primært i 
arbejdsgruppen, der lægger rigtig mange timer 
i en sådan fest, før - under og efter. 

Men der er jo derudover tæt på 50 andre 
frivillige, som år efter år bare stiller op, når vi 
beder om hjælp. 
Og det er bare GULD værd! 
Så EN KÆMPE TAK til jer alle, især de friske 
gutter og ”gut-inder” fra Senioridræt. 
Jer kan vi altid regne med!

Lad bare kjolen og lederhosen blive 
hængende i skabet!
Det er allerede meldt ud på Facebook, men nu 
skriver vi det også her i Bøgebladet. 

Der kommer selvfølgelig en Bierfest igen i 2023, 
så find kalenderen frem og sæt et kæmpe X 

torsdag den 6. april 2023
hvor vi afholder den 7. Bierfest. 

Vi håber, at I er klar på endnu en fest, og at I 
næste år tager naboen under armen!

På vegne af arbejdsgruppen
Mette Gerber/Michal Bang Sørensen

En BIERFEST-klar Bøgebjerghal
Foto: Rikke Bang Sørensen
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Så er påsken ovre for denne gang. 
Det var nogle gode dage med fantastisk vejr. 
2022 er kommet godt i gang. 
Vi er blevet udfordret på nogle af vores varer, 
grundet eftervirkningen af corona og krigen i 
Ukraine. 
Det har blandt andet også medført, at priserne 
har fået et nøk opad, hvilket de fleste nok har 
bemærket.

Det samme gælder også for vores tankanlæg. 
Her svinger priserne meget op og ned, desværre 
mest op, da det er en af de mest følsomme 
”varer” i forhold til verdensmarkedet. 
Men husk endelig at tanke løs, og brug 
samtidig dit ok kort eller app. 
Så støtter du samtidig Bøgebjerg IF. 

På personalesiden er det sket det, at Trine er 
stoppet, og Heidi er kommet tilbage fra sin 
barsel. 
Hun er glad for at komme i gang igen, og det 
lyder også til, at kunderne er glade for at se 
hende.

Vi har den 25. april afholdt årsmøde i hallen. 
Der er derfor kommet en ny bestyrelse, men 
da deadline ligger før mødet, kan vi ikke 
oplyse, hvem der er stemt ind. 

Men brug din lokale bestyrelse, hvis der er 
tanker som du går og brænder inde med.

Vi lavede et godt resultat i 2021, hvor vi 
præsterede at lande 7% over vores budget. 
Så butikken har en sund økonomi, og vi er 
også startet godt ud i 2022. 
Men husk stadig at benytte din lokale butik.
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

Dagli’ Brugsen Vester Åby



17

Generalforsamling
Vi har afholdt Generalforsamling den 09. 
marts 2022. 
Det var en generalforsamling som sædvanlig, 
alle som var på valg blev dog genvalgt. 
Der var dog noget nyt i punkt 5, indkomne 
forslag. 
Bestyrelsen var kommet med et forslag om 
navneforandring, så huset nu hedder Aastrup 
Forsamlings og Aktivets hus, og dette blev 
vedtaget. 
Ib Lindekilde var valgt som dirigent. 
Efter Generalforsamlingen blev der serveret 
biksemad, som bestod af rester fra 
fællesspisningen i februar måned. 
Der deltog 18 medlemmer af huset. 

Fællesspisningsarrangementer
Den 11. februar havde vi fællesspisning med 
78 deltagere, og der blev serveret Krondyr 
steg med waldorfsalat og derefter is, the og 
kaffe. 
Underholdning ved Musik for Hjertet, til 
fællessang, og desuden blev der fortalt 
historier fra gamle dage. 
Et rigtig godt program som var sat sammen. 
Bestyrelsen tror, at alle havde en rigtig god 
aften, og der var en rigtig god stemning i 
salen.

Fællesspisning igen den 25. marts, og her blev 
der serveret kalvesteg med tilbehør, derefter 
the, kaffe og hjemmebagt kage. 
Fællessang og underholdning af Musik for 
Hjertet. 
Der blev fortalt historier fra det virkelige liv op 
gennem historien, rigtig god underholdning. 
Her deltog 84 personer, som alle havde en 
rigtig god aften. 
Tak til alle som deltager i vores arrangementer 
- de er med til at bevare vores forsamlingshus.

Info om huset
Det skal nævnes her i skrivende stund, at det 
går rimelig godt for huset, trods alle de store 
udfordringer bestyrelsen har været igennem 
de sidste par år. 
Her tænkes på Corona, manglende udlejning 
af huset, manglende indtægter og ikke mindst 
de voldsomt stigende priser på naturgas og 
el.

Derfor har vi i bestyrelsen talt om at afholde 
et møde i huset for vores medlemmer. 
Så kom op og se huset, så vi kan få en dialog 
om, hvad vi vil med det.

Det er snart tid til nye kontingenter og 
samtidig det nye program og nye vedtægter, 
da huset har fået nyt navn.

Dato for mødet vil fremgå i det nye program.

På bestyrelsens vegne
Tonny Sørensen

Aastrup Forsamlings og 
Aktivitets hus

 

Ønsker du at leje lokaler til dit
arrangement

Kontakt Tonny Sørensen
Tlf. 40 11 43 31

Aastrup Forsamlings og 
Aktivitets hus
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B86 Foto omkring 1930
Svendborgvej, Karetmagerværkstedet

Verden er af lave...... kan man læse i en klumme 
i ugeavisen, og ja, med henvisning til krigen i 
Europa kan man kun give skribenten ret. 
Det er ganske forfærdelige ting, der foregår i 
Ukraine.
Lad os håbe krigen snart må få en ende.

I det små er alt dog som det plejer.

April er kommet med det vanlige skiftende vejr, 
byger som kommer og går.
Lad os håbe der snart igen blæser lunere vinde, 
så det bliver hyggeligt at komme i haven og 
forberede årets høst af blomster, frugter og 
grøntsager.

Livet går også sin vante gang med masser af 
registreringsarbejde på arkivet.
Mange viser interesse for vores hjemmeside og 
ganske mange er interesserede i de billeder, 
som vi lægger på arkiv.dk.
Vi har fået mail fra Sverige, fra en efterkommer 
af Anton (skipper) Jørgensen.
Vedkommende har været til stor hjælp med 
at sætte navn på personer på flere af de 
registrerede billeder. Det er vi rigtig glade for. 
Tak for det!

Henvend Jer endelig, hvis I har supplerende 
oplysninger til det registrerede.

Vi fik afholdt vores generalforsamling i Aastrup 
Forsamlingshus den 2. marts. 
Efter kaffen kom Tissel Lund - Jacobsen (fra 
Faaborg Arkiv) med en meget spændende 
fortælling om udviklingen af landsbyen Aastrup 
gennem 10.000 år, fra stenalderen frem til 
nutiden. 
Der er gjort mange fund fra stenalderen i vort 
lokalområde.
Som altid var der et pænt fremmøde.
Dejligt I viser interesse for foreningens arbejde.

Mens disse linjer skrives er vi gået på påskeferie 
og alligevel ikke helt, for der arbejdes ihærdigt 
på en historie til årets Stavn.
Ligeledes får vi forespørgsler/ønsker på 
materialer, som der skal handles på.
Efter påske arbejder vi om aftenen, og der er 
derfor åbent arkiv hver torsdag aften fra kl. 
19-22.

Vi håber også igen i år at se rigtig mange til 
historisk tur.
Dato og information formidles ud senere.

Arkivet ønsker god sommer til alle!
For Aastrup Folkemindesamling 

Lena Pedersen

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

Aastrup Folkemindesamling



KIRKEBLAD
SOMMER 2022

- Læs mere inde i bladet

Pilgrimsvandring

Flaglaug

At sige farvel

VESTER AABY KIRKE

AASTRUP KIRKE

Nu blomstertiden kommer
med lyst og ynde stor.
Sig nærmer bliden sommer,
da græs og urter gror.



Tilbage i 2004 holdt sognepræst Hanne Thordsen et foredrag 
om den pilgrimsvandring, hun havde foretaget til Santiago 
de Compostela ved Spaniens nordvestkyst, hvor en af de tolv 
disciple, apostlen Jacob, efter sigende ligger begravet.
Hun beskrev dagsvandringer i skønne landskaber. Blodfyldte 
vabler. Aftener med dybe snakke og vin i glassene. Sovesale, 
hvor man var for trætte og ligeglade til at registrere, om 
sidemanden snorkede. Øjeblikke af det mest intense nærvær, 
ja måske endda af Guds nærvær.
Det må jeg prøve, tænkte jeg. Min søn og jeg gik lange, 
fantastiske aftenture gennem hele foråret i 06 for at træne til 
vandringen i Spanien samme sommer. Min datter gad ikke.
I sidste øjeblik fik jeg kolde fødder. Så i stedet for at købe 
rygsække og vandrersko, lejede jeg en bil. Og så kørte vi 
Caminoen.
Indimellem stillede vi bilen og gik på café i nogle af de byer, 
pilgrimmene kom igennem. De så trætte ud. Jeg havde svært 
ved at få øje på det ’intense nærvær’, præsten havde beskrevet 
i sit foredrag. Vi spiste tapas og drak spandevis af café con 
leche, mens vi grinede og kærligt drillede hinanden.
Jeg elskede køreturen i den spritny, midnatsblå Peugeot. Jeg 
kan ikke huske model eller antal hestekræfter, men den var 
så ren. Og landskaber med solsikker, med vindmøller, med 
regnvåde pilgrimme for forbi ruderne, mens vi suste fra 
Figueres i øst til Santiago de Compostela i vest.
Katedralen i Santiago var det mest fantastiske sted. Der var 
guld og sølv og myrra skær. Der var alt, hvad en hungrende 
pilgrimshjerte kunne forlange af pragt og overdådighed. 
Munke i fodside kjortler. Små souvenirbutikker diskret placeret 
ude i siderne, så man ikke fejlagtigt kunne få den tanke, at der 
også var noget i høj grad verdsligt over kirken.
Et sært sammenstød mellem snavsede pilgrimme (ikke os, 
vi havde lejet hotelværelser og kom i bad hver dag) og den 
nærmest overjordiske pragt i kirken. Jeg tænker, det var 
nemmere at finde Gud på vejen, end i katedralen.
Jeg ved ikke, om vi fandt Gud. Men vi havde en god tur med 
masser af nærvær og samtaler om alt mellem himmel og jord. 
Jeg betragter min pilgrimskørsel, som en af de lykkeligste 
rejser i mit liv. Tæt på børnene, tæt på mig selv. Måske endda 
tæt på Gud?

Margrethe Schmidt, organist

Så er der blevet dannet et FLAGLAUG ved 
vores kirker.
Medlemmerne får til opgave at tage flaget 
ned på dage, hvor nedtagningen ikke 
passer med graverens og kirketjenerens 
arbejdstidsophør.
Der er flagdage, hvor kirken gerne vil flage 
hele dagen, og til begravelser og bisættelser 
er det ligeledes ønskeligt, at flaget er oppe 
til sidst på dagen og derfor dette initiativ.
Lauget består af 7 personer, fordelt med 5 i 
V. Aaby og 2 i Aastrup.
Der er plads til én mere i Aastrup, så 
kontakt venligst Ruth Linnebjerg hvis det 
har din interesse.
Der skal lyde en stor tak for interessen til de 
fremmødte, og vi glæder os til samarbejdet.

Menighedsrådet

Da grundlovsdag i år falder sammen med pinsedag, er det 
blevet besluttet at aflyse det traditionelle grundlovsmøde i 
præstegårdshaven.
Arrangementet vil blive genoptaget i 2023. 

Konfirmeret i Vester Aaby kirke den 24. april
Bagerste række fra venstre:  Sognepræst Torkil Jensen, Anton 
Fredenslund, Oliver Jørgensen, Markus Jensen, Sognepræst 
Alex V. Nielsen 
Forreste række: Mads Pedersen, Ditte Poulsen, Mads Jensen. 

Konfirmeret i Aastrup kirke den 1. maj
Sognepræst Torkil Jensen, Katrine Steen Nielsen. 

Pilgrimsvandring Konfirmationer 2022

Nyt i V. Aaby og Aastrup kirker

Grundlovsmødet aflyst



Efter en lang og grå vinter folder naturen sig nu atter 
ud i fuldt flor og det skal selvfølgelig nydes i fulde drag 
med en frisk vandretur og efterfølgende en kort andagt 
i Aastrup kirke.
Vi mødes ved Aastrup kirke kl. 10.00 og kører i samlet 
trop til Finstrup kirkeruin. Her vil der blive givet en kort 
orientering om ruinen og der vil blive lejlighed til at 
se sig lidt om på dette smukke sted.Derefter vandrer 
vi gennem den smukke sydfynske natur og slutter 
dagen med en kort andagt i Aastrup kirke. Vandringen 
er planlagt sammen med Fynsk pilgrimsvandring og 
distancen er ca. 8 km.
Husk madpakke og fornuftig påklædning, da den 
danske sommer som bekendt kan være lunefuld. 
Alle er velkomne og tilmelding er ikke nødvendig.  

Pilgrimsvandring Store Bededag

konsekvens, at han så må sørge for et tilstrækkeligt antal 
hænder til at bære kisten ind i kirken. Men de færreste 
bedemænd kan leve af at være filantroper, og dermed ender 
regningen naturligvis hos de pårørende, hvilket forekommer 
urimeligt, da omkostningerne i forvejen er ganske store. 
Ved større kirker har man derfor investeret i udstyr, der kan 
løse opgaven. Man har såkaldte katafalker, som er små vogne, 
som kisten kan transporteres på fra vognen til kirkerummet. 
På den måde sikres de ansattes sikkerhed, samtidig med at 
omkostningerne holdes nede.  
For en snes år siden rettede Arbejdstilsynet sin opmærksomhed 
mod, hvorledes kirkerne løste disse opgaver og specielt 
interesserede man sig for, om medarbejderne blev udsat for 
belastninger, der overskred lovgivningens grænser.
I 2011 var turen så kommet til vore kirker, hvilket 
konkret udløste en bøde på 25.000,- for overtrædelse af 
arbejdsmiljølovgivningen.
Niels Krogh var på daværende tidspunkt formand for 
menighedsrådet og sammen med Niels Erik Thing og andre 
gode folk, gik rådet så i gang med at finde en løsning.
Flere muligheder blev drøftet, men efter at have forkastet de 
mere tekniske løsninger, udtænkte man en nærmest genial 
plan for, hvorledes opgaven kunne løses. Man dannede 
simpelthen et laug af frivillige, og at bøden derefter blev 
slettet, må ses som en virkelig anerkendelse af initiativet.
Vi har i dag et kistebærerlaug i såvel Vester Aaaby som i 
Aastrup, og dygtige folk står klar, hver gang vi har en bisættelse 
eller begravelse i vore kirker. Som præst har jeg ofte iagtaget 
deres arbejde og hver gang er jeg blevet imponeret over, hvor 
højtideligt de udfører deres hverv. Det er som om det faktisk 
er et led i lokalsamfundets farvel til afdøde. Medlemmerne 
modtager ikke løn udover en nytårskur og en sommerudflugt, 
men enhver af dem skal vide, at de løser en opgave af 
uvurderlig betydning for vores kirkeliv.
Da jeg spurgte Niels Krogh om, hvilke ønsker han nærede 
med hensyn til fremtiden for lauget sagde han, at hans højeste 
ønske var, at laugene måtte bestå i mange år. Det er et godt 
ønske, som vi i kirken deler fuldt ud.
Tak for indsatsen til kistebærerne og tak for den fine indsats 
for at gøre det allertungeste lidt lettere at bære.

Alex V. Nielsen 

I tårnet på Vester Aaby kirke hænger en gammel ligbåre, som 
formentlig kan dateres tilbage til 1700 tallet og som fortæller 
om datidens udfordringer med at løse de mere praktiske 
forhold omkring begravelser ved kirken. 
Bisættelser og begravelser udgør stadig en væsentlig del 
af folkekirkens opgaver, og heldigvis oplever de fleste, at 
kirken er ganske god til at sikre, at der bliver sagt farvel på 
en hensynsfuld og højtidelig måde, uden at man overhovedet 
bemærker, at der ligger en lang række praktiske opgaver forud 
for højtideligheden. Kirketjeneren skal anbringe blomster og 
kranse i en snorlige række bag kisten, lysene skal tændes og 
kirken skal gøres klar, så den kan danne en smuk ramme om 
højtideligheden og sidst, men ikke mindst, skal kisten bæres 
ind i kirken. 

En kiste vejer typisk omkring 40 kg. og selv med en afdød 
person af gennemsnitsvægt betyder det, at det kan være ganske 
krævende at transportere en båre ind og ud af kirken. Dertil 
skal så tilføjes, at de fleste kirkes udformning og indretning 
betyder ekstra udfordringer med hensyn til anvendelsen af 
den rigtige løfteteknik og man kan derfor nemt risikere at 
ødelægge sin ryg, knæ eller hofter, hvis man er for få folk om 
opgaven. 
Normalt ankommer rustvognen til kirken ca. en times før 
højtideligheden, og kisten skal herefter  flyttes fra vognen 
og anbringes øverst oppe i kirkeskibet, så den står tæt på de 
pårørende og i øvrigt kan ses fra alle kirkebænkene. Følger 
man lovgivningens bogstav, er det de pårørendes ansvar, 
men i prakis er opgaven overladt til bedemanden med den 

Det er tungt at sige farvel, men takket være frivillige gør vi det lidt lettere

Ligbåre



   Vester Aaby Aastrup

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 Kr. Himmelfartsdag 10.15 Ingen
Søndag den  29. maj 6. s. e. påske Ingen 10.15
Søndag den  5. juni  Pinsedag 10.15 AVN   9.00 AVN 
Mandag den  6. juni 2. pinsedag                   14.00 Nakkebølle
Søndag den  12. juni  Trinitatis   9.00 AVN 10.15 AVN
Søndag den 19. juni   1. s. e. trin. Ingen 14.00 JS
Søndag den 26. juni   2. s. e. trin.  10.15 AVN   9.00 AVN
Søndag den 3. juli   3. s. e. trin.   9.00 10.15
Søndag den 10 juli   4. s. e. trin. 10.15   9.00 
Søndag den 17. juli   5. s. e. trin. Ingen 10.15
Søndag den 24. juli   6. s. e. trin. 10.15 Ingen
Søndag den 31. juli   7. s. e. trin. Ingen 10.15
Søndag den 7. august   8. s. e. trin. 10.15   9.00 
Søndag den 14. august   9. s. e. trin.   9.00 10.15
Søndag den 21.august 10. s. e. trin. Ingen 14.00 TSK
Søndag den 28. august 11. s. e. trin. 14.00 TSK Ingen
Søndag den 4. september 12. s. e. trin. 10.15   9.00
Søndag den 11. september 13. s. e. trin.   9.00 10.15
Søndag den 18. september 14. s. e. trin. 10.15   9.00
Søndag den 25. september 15. s. e. trin.   9.00 Ingen

Kirketider sommer 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.

Præster: Intet: Sognepræst Torkil Jensen. AVN: Alex V. Nielsen. JS: Sognepræst Jesper Svärd. 
TSK: Sognepræst Therese Strand Kudajewski

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:
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”.
22. juni (altergang)

Ingen gudstjeneste i juli

3. august (altergang)

For udefra kommende 
deltagere koster 
kaffebordet kr. 30,00
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”Foråret så sagte kommer”, solen står højt 
på himlen, og forårsblomsterne springer op 
af jorden. Træer og buske grønnes ganske 
langsomt, vi bliver så glade og optimistiske alle 
sammen. 
Lys giver tro på at alt kan lade sig gøre!
Tro og mod på fremtiden, er hovedoverskriften 
for hele den vestlige verden efter Ruslands 
meningsløse invasion af Ukraine den 24. februar. 
Alle håber og tror på, at denne ugerning hurtigst 
muligt bringes til ophør. 
Optimisme og fællesskab skal vi alle bringe 
med ind til verdens ”værdier”, nemlig frededelig 
sameksistens for alle folkeslag! 

Hjertestarterforeningen har det seneste år levet 
et stille liv på grund af Corona. Møder og socialt 
samvær har været stort set ikke eksisterende. 
Dette til trods har medlemsopbakning til 
Hjertestarterforeningen været god. I 2021 var 
medlemstallet 162, og det er foreningen meget 
taknemlig for. 
Den opbakning gør det muligt for Hjerte-
starterforeningen at have en fin drift af de fem 
hjertestartere, således at de er funktionsdygtige, 
når/ hvis et hjertestop skulle opstå. 
Driftsomkostningerne beløber sig til ca. femten 
tusinde pr. år, dertil kommer de stigende udgifter 
til banken for administration af vore egne penge, 
ca. 2800,-/ år med stigende tendens!

Så kære alle medborgere, bak fortsat op om 
dette vigtige arbejde, ingen medlemmer – ingen 
hjertestartere! 
Tak for jeres medvirken, medlemskontingentet 
for 2022 er uændret: 100.- kr. for enlige – 150,- 
kr. for par/ husstand.
Indbetaling på konto: 0828 – 0003330001 eller 
Mobilpay på tlf. 196262 eller hos kasserer: 
Pia Kristensen.

Husk: Navn og adresse ved indbetaling af 
kontingentet.
Hjertestarterforeningen ser frem til din 
kontingentindbetaling!
Oplys gerne jeres mailadresse, det gør kontakten 
til jer medlemmer meget nemmere. 

Hjertestarterforeningen har afholdt ordinær 
generalforsamling tirsdag den 19. april 2022 i 
Abildhuset med et pænt fremmøde. 
Alle valg var genvalg, og bestyrelsen har 
konstitueret sig som følger:
Formand: Merete Hjorth Pedersen
Næstformand: Kirsten Illum
Sekretær: Alice Pedersen
Kasserer: Pia Kristensen
Best. medl. Anders Hansen
Suppl. Arnt Bill Christensen
Suppl. Kamilla Bentsen

Hjertestarterforeningens 10 års jubilæum!
Hjertestarterforeningen kan i 2022 fejre sit 10 
års jubilæum. 
I den forbindelse planlægger foreningen en 
festligholdelse af dagen med et ”TOUR de 
Hjertestarterforening” lørdag den 10. september 
2022. 
Ideen er, at alle interesserede cykler en tur 
rundt og besøger de fem hjertestartere og 
afslutningsvis mødes vi i Pejrup Forsamlingshus 
til smørrebrød/ øl/ vand, hvor foreningen er 
vært. 
Arrangementet offentliggøres i dagblade, 
Bøgebladet og INFO-skæme i lokalområdet. 
Vi glæder os til at se jer!

Kursus i ”Livreddende Førstehjælpe”
I uge 40/41 er et kursus i ”Livreddende 
Førstehjælp” under planlægning. 
Alle interesserede er velkomne til at deltage. 
Der kræves tilmelding til kurset. 
Arrangementet annonceres via de sædvanlige 
medier.

Tak til alle medlemmer og andre interesserede 
for støtten og opbakningen til dette vigtige 
arbejde med – Livreddende Førstehjælp – i vort 
lokalområde. 
Ved aktiv medvirken i Hjertestarterforeningen 
gør DU, en kæmpe forskel overfor dine 
medborgere.  Alle kan gøre noget.

Gå ud i foråret og sommeren og få fyldt den 
indre sjæl op med god energi og optimisme til 
fremtiden.

Håber at vi ses til september.
På gensyn

Formand Merete Pedersen
Tlf. 22 73 49 04 
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Bøgebjerg Messen
Søndag den 30. oktober 2022 kl. 10.00 - 15.30

I kan allerede nu som
Erhvervsdrivende - Foreninger - Behandlere - Kunstnere
       tilmelde jer til Bøgebjergmessen

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.

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     
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Generalforsamling
Til vores generalforsamling den 18. februar 2022 
var der 82 fremmødte medlemmer, det takker vi 
for - dejligt når folk bakker op.

Generalforsamlingen forløb stille og roligt med 
Holger som ordstyrer, og bestyrelsen er næsten 
uændret med undtagelse af at Conny Gregersen, 
som ikke ønskede genvalg, i stedet kom Jørgen 
Gundertofte ind.
Vi takker Conny for godt samarbejde

Efter generalforsamlingen var der kaffe og 
hjemmelavede lagkager - mums de var gode. 

Dernæst var der underholdning af harmonika 
spillere og dejlig sang, hvilket skabte stor glæde 
hos alle. 
Tak til Tonni og vennerne.

Udflugter:
Tur til Rømø Sylt 7. juni 2022 med afgang kl. 
8.30 fra Lysbjergvænget 23, Vester Aaby.
Ps. Der tages forbehold for ændringer.

Der vil som de tidligere år blive en tur til 
Tyskland. 
Nærmere info følger, men sæt allerede nu X i 
kalenderen 

tirsdag den 18. november 2022, 

Faste arrangementer:
Første mandag i måneden kl. 19-21 Sang 
i Abildhuset - har I lyst til at være med, er I 
meget velkommen.

Hver onsdag kl. 9.30 Gåtur med start fra 
Abildhuset.

Hver onsdag kl. 9.30 Cykeltur med start fra 
Strandvejen 17, Vester Aaby

HUSK vores banko spil hver onsdag kl. 19.00 i 
Bøgebjerghallen. 
Husk en kop til kaffe – alle er velkommen

Der spilles krolf hver tirsdag og torsdag fra 
kl. 14.00 og søndag kl. 10.00 så længe vejret 
tillader. 
Alle er velkommen.

Vester Aaby - Pejrup - Aastrup 
Pensionistforening

Lysbjergparkens 
Venner

Nu må vi igen komme ind på 
Lysbjergparken.

Vi startede med en Åbningsfest for 
beboerne.
3-retters menu, musik og sang, så vi 
fik startet igen med maner.

Der er stolegymnastik mandag 
formiddag. 
Onsdag eftermiddag er der spil og 
hyggesnak. 

Det er dejligt at se dem alle igen.

Hilsen
Lysbjergparkens venner
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Dagplejen
Vi nyder, at det endelig er blevet forår og 
solskin, så vi kan lege udenfor, cykle på tur 
eller gå i skoven. 

Fastelavn
Vi har holdt fastelavn med mange fine 
udklædninger.

Heldagslegestue
Vi er også efter corona kommet i gang med 
musik i heldagslegestue. 

Det er musikpædagog Kristina, der kommer 
og synger og spiller med os. 

Det er super godt, og børnene er vilde med 
det.

Dagplejedag
Her i maj skal vi holde Dagplejedag i hallen, 
hvor vi har inviteret forældre. 

Det er elever fra efterskolen i Ulbølle, der 
kommer og laver aktiviteter for os.

 
Forårshilsner fra Dagplejen

Foto: Dagplejen

Foto: Dagplejen

   Foto: Dagplejen
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Foto: Dagplejen

Foto: Dagplejen

Foto: Dagplejen



Patchwork-træf
Patchwork - er det ikke noget med at klippe stof 
i stykker og sy det sammen igen?
Jo, det er det faktisk, og for 6. gang har der i 
Pejrup Forsamlingshus været afholdt Patchwork-
træf.
 
Igen i år var der mange smukke ting at se på 
- tasker, tæpper, puder, æsker og meget mere, 
og som særlig indbudt var Heidi Michlenborg fra 
“Moderne Patchwork” i Espe, som havde egne 
værker med samt spændende stoffer, som hun 
til daglig sælger fra sin internetbutik.

Pga. usikkerhed omkring corona var tilmeldingen 
til arrangementet ikke helt så stor, som den 
plejer, men de 14 damer, der gav den gas med 
nål og tråd, havde en dejlig dag, hvor der blev 
arbejdet intenst på nye projekter, udvekslet 
idéer, hyggesnakket og spist en god frokost.
Flere “tilskuere”/nysgerrige sjæle fandt også 
vej til huset, så mon ikke der også bliver et 
Patchwork-træf til næste år med endnu flere 
deltagere. 

Fra generalforsamlingen 2022.
Foto: Mette Berg Hansen

Generalforsamling i Pejrup Landsbyfore-
ning og Forsamlingshus
Endnu en generalforsamling i Pejrup 
Landsbyforening og Forsamlingshus er vel 
overstået, og for første gang i nyere tid blev det 
en generalforsamling med kampvalg. 
Når der er kampvalg, er der altid en eller flere 
tabere, og det er jo altid lidt trist, men her i 
vores lille landsby ser vi anderledes på det. 
Der er ingen tabere i Pejrup men kun vindere, 
nemlig alle os der bor her og er engagerede i 
vores Landsby og Forsamlingshus. 
For det er en kæmpe gevinst for sådan en lille 
flække som vores, at vi er så mange her, der 
har lyst til at støtte op om byen, foreningen og 
forsamlingshuset, at vi ligefrem har kampvalg til 
bestyrelsen. 

         
         Fra gemeralforsamlingen 2022
         Foto: Mette Berg Hansen

 
Den nye bestyrelse glæder sig til at arbejde videre 
med de skibe, som den tidligere bestyrelse har 
sat i søen og de mange spændende forslag som 
beboerne kommer med (og det er ikke så få) 
til at få skabt endnu mere sammenhængskraft 
i landsbyen med udgangspunkt i byens hus 
(forsamlingshuset) og området omkring.

28

Pejrup Landsbyforening
& Forsamlingshus
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Fra generalforsamlingen 2022
Foto: Mette Berg Hansen

Den nye bestyrelse har konstitueret sig således:
Formand: Kamilla Høyer Bentsen
Næstformand: Mette Berg Hansen
Kasserer: Annette Hansen
Menigt medlem: Peter Tang-Jensen
Menigt medlem: Lars Hestehave
Suppleant: Anders Lindrup Madsen
Suppleant: Lis Engberg
 
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 med postkassen og/eller på 
Facebook.
 
Du kan altid læse mere om aktiviteter og 
udlejning til din fest eller dit arrangement her: 
www.pejrup.dk, Facebookgruppen pejrup.dk 
og i Pejrup Nyt, som omdeles til landsbyens 
beboere og foreningens medlemmer.

På bestyrelsens vegne
Kamilla Bentsen 30951764 og 

Mette Hansen 22722183
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Årsmøde
Lokalrådets Årsmøde blev afholdt den 24. februar. 
Det var et skuffende fremmøde og deraf følger, at 
der ikke er indvalgt nye medlemmer til Lokalrådet.  

Lokalrådet er derfor efter konstituering som 
tidligere:
Formand Connie Hede, Vester Aaby
Kasserer Hanne Jørgensen, Vester Aaby
Sekretær Halldor Sørensen, Vester Aaby
Menige medlemmer 
Lena Frederiksen, Vester Aaby
Lars Biilmann, Vester Aaby
Torben Bentsen, Pejrup
Suppleant Kamilla Bentsen, Pejrup
Revisor Arne Hvidtfeldt, Vester Aaby
 
Lokalrådet er selvsupplerende og kan optage 
nye medlemmer.

Affaldsordningen
Den nye affaldsordning er nu trådt i kraft. 
I starten har der været nogle problemer, men 
mon ikke det nu er kørt ind mht. tømninger. 

Problemet er så, at nogle sorteringer som plast 
og diverse kartoner ikke bliver tømt rettidig, og 
vi kunne ønske at de bliver tømt tiere. 
Det indebærer, at man selv må køre til 
genbrugspladsen i Faaborg med det. 
Ligeså med glas og metal. Der har nogle også 
selv måttet køre til genbrugspladsen.
 
Lokalrådet har ikke modtaget svar på vores 
henvendelse om problemer med affald angående 
sheltere og madpakkehytter. 
Det kan være et problem for cykelturister og 
øhavs-vandrere selv at medtage affald. 
Det mangler vi svar på.

Angående flygtningesituationen
Kommunen inviterede den 30. marts til et møde 
på Korinth Kro for at drøfte problematikken i 
forbindelse med at finde boliger/lejligheder til 
de ukrainske flygtninge. 
Kommunen skal modtage et stort 
antal, og vi blev spurgt om det var 
muligt at finde lokale indkvarteringer.  
Vi gjorde på mødet opmærksom på Nakkebølle 
sanatorium, men kommunen siger, det vil kræve 
et 5 års lejemål, så det er pt. ikke aktuelt.
 
Hjemme igen tog vi kontakt til ejeren af Købmand 
Lises bolig på Svendborgvej. 
Han mangler at istandsætte en lejlighed, men 
kunne fortælle os, at vi får nye tilflyttere pr. 1 
juni i ejendommen. 
Han kunne så til gengæld anvise en 
indflytningsklar lejlighed i Horne.

Vi har også haft kontakt til ejeren af det 
stråtækte hus mellem spejderhytten og Hallen. 
Der skal investeres en del inden det er klar til 
beboelse igen, men ejeren har fået nummeret til 
vores kontaktperson i forvaltningen, og så må vi 
se hvad der sker. 
Han er villig til at investere en del i huset igen, 
men er bekymret over tyverier og hærværk i og 
ved huset.
 
Er der nogen der har kendskab til 
udlejningsejendomme, så kan man kontakte 
Lone Wenzel, direktør for Arbejdsmarked og by, 
land og kultur. 72533918 e-mail lwenz@fmk.dk 
eller lokalrådet.
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Dyrlægegrunden
Lokalrådet har flere gange ved formand Connie 
Hede haft kontakt til ejerne af dyrlægegrunden 
Svendborgvej nr. 429. 

Grunden blev i 2018 ryddet for hus og øvrigt 
byggeri. 
Den er nu klar, byggemodnet og lige til at gå i 
gang med et byggeri.  
Ved sidste henvendelse meddeler ejerne, at 
grunden nu kan købes for 200.000. kr. 
Evt. interesserede kan henvende sig til 23398947 
eller kontakte lokalrådet. 
Så formidler vi den videre kontakt. 

Grunden er stor og der er mulighed for at 
trække et nybyggeri tilbage, så der er minimal 
trafikstøj.

Dialogmøde 
Fremtidens Bøgebjerg Skole og Børnehus 
Tirsdag den 22. februar 2022 havde Opvækst og 
Læringsudvalget inviteret Fællesbestyrelsen og 
MED-udvalget for Bøgebjergskolen, lokalrådene 
for Vester Aaby og Korinth til dialogmøde om 
Bøgebjergskolens fremtid. 

Deltagerne var placeret i fire arbejdsgrupper 
med repræsentanter fra hver af de inviterede 
grupper. 

På baggrund af et oplæg om bl.a. de seneste års 
udvikling i børne- og elevtal var der lagt op til 
gruppedrøftelse af følgende overvejelser: 

•	 Skal Bøgebjergskolen fusioneres 
med Øhavsskolen – med en lokal 
afdelingsleder?

•	 Skal det nuværende skoledistrikt 
fastholdes eller ændres (evt. som 
”underdistrikt” til Øhavsskolen)?

•	 Skal landsbyordningsmodellen fastholdes 
– eller skal dagtilbuddet være en afdeling 
af Børneområde Syd?

•	 Skal følgeordningen for børnehavebørn 
fra Korinth fastholdes, afvikles eller 
erstattes af noget andet?

•	 Andre forslag?

Grupperne kunne drøfte alle tanker, ønsker og 
ideer uafhængigt af de foreslåede temaer. 

Efter gruppedrøftelserne fremlagde hver gruppe 
de vigtigste pointer i plenum, og hver gruppes 
noter blev samlet ind. 

Lokalrådets deltagere Torben Bentsen og Lars 
Biilmann melder, at debatten var konstruktiv. 

Udkommet af debatten i grupperne indgår i 
kommunens videre forløb.

På Lokalrådets vegne
Connie Hede og Halldor Sørensen

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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Mit navn er Abdi Ghani.
Jeg er 34 år, bor i Faaborg og har en datter på 
2,5 år.

Jeg er uddannet pædagogassistent og 
har arbejdet både i skole og sfo-delen på 
Bøgebjergskolen i ca. 10-12 år. Jeg har arbejdet 
som støtte i indskolingen og som idrætslærer i 
alle klasser. 
Siden jeg var 12 år, har jeg spillet i Faaborg 
Boldklub, hvor jeg også var træner i ca. 14 år. 

Siden 2001 har jeg været en del af fodboldskolen 
i Faaborg - først som assistenttræner, senere 
træner og de sidste 6 år som trænerleder.

Sport og foreningsliv har altid været en stor del 
af mit liv, og jeg har bl.a. også spillet basketball 
og håndbold.

Jeg flyttede til Bøgebjerg IF i 2016, da min 
tidligere træner i Faaborg flyttede til Bøgebjerg i 
IF og spurgte, om jeg ikke havde lyst til at prøve 
noget nyt.

Jeg havde hørt godt om Bøgebjerg IF, så 
overvejelserne var ikke store. 
Efter et par år blev jeg i 2018 formand for 
fodboldafdelingen og har siden dengang også 
været med i hovedbestyrelsen.

Jeg spiller selv fodbold i klubben, og samtidig 
træner jeg U12 drenge og piger.

Da jeg startede som formand i fodboldafdelingen, 
var der kun et herre senior hold. Mit mål var at 
få flere hold og mere liv på fodboldbanerne. 
I dag har vi både herre senior, dame senior, U12 
drenge og piger samt U5-U8 drenge og piger. 

Det er fantastisk at se glæden og støtten mellem 
ungdom og senior. 
Det er med til at få én til at gøre en ekstra 
indsats som frivillig i foreningen.

Mit fokus er at gøre fodboldafdelingen større, 
kunne tilbyde flere hold og få et godt samarbejde 
mellem skole og forening.

Vi er i gang med mange spændende tiltag på 
Bøgebjerg Stadion og fælles arrangementer 
både for vores hold men også for hele byen.

Jeg ser frem til en spændende fodboldsæson.

Mange hilsner
Formand fodbold afdeling

Abdi Ghani

Præsentation af bestyrelsen:
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Fodbold
Bøgebjerg ungdomsafdeling
Vinteren er overstået og har budt på masser af 
hæsblæsende intensitet, gode stunder sammen 
- både for U8 og U12 holdet. 
Børnene har svedt og prustet sig gennem en 
masse gode træningsøvelser, hvor vi trænere har 
været meget imponerede over engagementet 
og fremmødet til træningen.

Foto: 
Fodboldafdelingen

Med U8 holdet har der været særlig fokus på 
leg, sjov og en gradvis introduktion til hvad 
en ”indersideaflevering” er, herunder det at 
”ramme” hinanden når der spilles, og lære at 
spille sammen som et hold. 
Der er sket fremgang generelt, både med det 
fysiske hvor børnene er blevet store og også har 
prøvet kræfter med armbøjninger og løbeøvelser.

U10-U12 holdet har ligeledes været engageret 
i indendørs fodbold, hvor der er blevet arbejdet 
hårdt på både den fysiske og teoretiske del. 
Vi har haft fokus på teknikken i spillet, afleveringer 
og tæmninger - men også nærkampsstyrke og 
afslutninger på mål. 

Foto Abdi Ghani

Holdet har udmærket sig ved at være rigtig gode 
holdspillere, heppe på hinanden under øvelserne 
og højne niveauet, ved at give sig fuldt ud i alt 
fra løbeøvelser til armbøjninger.

Holdet er nu også startet udendørs, hvor 
engagementet fortsat er i top, og med et flot 
fremmøde hvor vi har været over 15 spillere i 
gennemsnit. 

Der er spillet en træningskamp, som drengene 
vandt efter en meget spændende og intens fight 
mod Egebjerg med 5-4, efter at have været 
bagud 3-1.

Efter påske er Abdi tilbage som træner og 
overtager et hold unge piger og drenge med 
talent, flid og højt humør.

Husk at der er plads til flere friske drenge og 
piger, der vil være en del af fællesskabet.

Vi ser frem til at følge holdet og står klar til at 
bakke op.

Godt gået børn!
Henrik og Jimmi

trænere

Herre Senior
Herre senior er for alvor kommet i gang med 
forårssæsonen. 
I skrivende stund har holdet spillet to kampe, 
hvilket er endt med et nederlag og en uafgjort.

Det uafgjorte resultat var fra lokalbraget mod 
Korinth, hvor vi fra Bøgebjerg desværre ikke var 
skarpe nok til at hive sejren og håneretten hjem. 
Hele holdet vil dog gerne takke for den enorme 
opbakning, vi fik ude mod Korinth. Det var 
et imponerende fremmøde, og vi er dybt 
taknemmelige for, at I alle ville komme og bakke 
os op. 

De kommende måneder byder på en masse 
spændende kampe, udover serie 4 kampene, 
venter der også nogle intense pokalopgør. 
Der er masser af god fodbold i vente, og vi 
håber på, at vi sammen med jer tilskuere, kan 
skabe nogle fantastiske øjeblikke på Bøgebjerg 
Stadion. 
 
Træningen kører godt og fremmødet er flot. 
Der kommer løbende nye spillere til, og gamle 
kendinge er muligvis på vej tilbage til holdet. 
Optimismen er derfor stor omkring herre senior 
holdet. 
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Det sociale fællesskab og hyggen er som altid i 
højsædet, samtidig med at vi naturligvis går på 
banen for at vinde. 
Dette er en god kombination, da vi mener, at 
der skal være plads til alle spillere i Bøgebjerg 
IF. 

Vi håber, at endnu flere kunne have lyst til at 
være en del af holdet.
Hvis man skulle være interesseret, så 
træner vi tirsdag og torsdag kl. 18.30-20.00. 
 
Slutteligt skal det nævnes, at der pt. sker mange 
interessante ting i kulisserne. 
Der arbejdes på en masse spændende ting 
omkring Bøgebjerg Stadion, og fremtiden ser 
utrolig positiv ud.
 

Lukas Lyngsø Jensen 
Sportsdirektøren/Spiller i Bøgebjerg IF Fodbold

Dame Senior
En ny forårssæson er skudt i gang, og hvilken 
start! 

Dame senior har været heldige at kunne udvide 
truppen med nye friske kræfter fra lokalområdet. 
Derudover har vi fået tilgang af assistenttræner 
og fysioterapeut Kristian Graff, som skal støtte 
og hjælpe Jesper til forhåbentligt endnu flere 
sejre i denne sæson. 
Med nytilkomne kræfter og nye tanker i 
trænerteamet er der lagt i kakkelovnen til en 
god og spændende sæson for Dame senior. 

De første kampe er allerede spillet, og sæsonens 
første kamp endte med en velfortjent sejr til 
damerne. En scoring med knæet perfekt sat i 
hjørnet, og en scoring på en ”friløber”, har givet 
kvinderne blod på tanden og mål for øje. Vi ser 
frem til de kommende kampe her i foråret.

Generelt er der super god stemning på Dame 
Senior holdet, og tredje halvlej er mindst lige så 
vigtig som første og anden. 
Dette styrker sammenholdet og er en ekstra 
motivation for at møde til træning. 
Når solen skinner og forårsfornemmelserne viser 
sig, møder der talstærke 10 friske damer op til 
træning, hvilket gør det hele til en fornøjelse at 
være en del af.

Slutteligt skal der også lyde en stor tak til de 
publikummer, der trofast er mødt op til kampe 
både på hjemmebane og på udebane. 
Vi håber på fortsat at ser jer og endnu flere til 
de kommende kampe!

Overvejer du at starte til fodbold, er du mere 
end velkommen til at dukke op til træning 
eller kontakte Pernille 30236100 eller Jesper 
25144991, ved spørgsmål.

Vi træner tirsdag og torsdag kl. 19.30-21.00.
Alle kan være med, gamle som unge, trænede 
som uøvede. 
Bare vi har det sjovt! 

Pernille Asmussen og Marlene Vinther

Foto Jacob Wilsted Ketelsen
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Nyt fra Håndbold afdelingen
Så er sæsonen 2021-22 ved at være slut. 
De sidste kampe er spillet for både herrer og 
damer.

Herrernes serie 4 hold, som var et ring-sammen-
hold med Morten Laursen som tovholder, endte 
på en 4. plads ud af 6. mulige med 11 points, 
dvs. a points med Faldsled/Svanninge, der dog 
sluttede på pladsen over Bøgebjerg grundet en 
positiv målscore.

Damerne, som blev flere og flere spillere hen 
over sæsonen, endte på en skuffende 8.plads 
ud af 10 mulige. 
Utrolig mange kampe blev tabt meget snævert, 
hvilket selvfølgelig skabte ærgrelse i nuet, 
men heldigvis var især de unge piger gode til 
at genrejse sig og spille med godt humør igen 
ugen efter. 
Ingen tvivl om at når alle lærer hinandens 
løbe- og afleveringsmønstre bedre at kende, så 
kommer sejrene automatisk. 
Damerne forsætter træningen april ud, selvom 
der er afholdt afslutningsfest hos Mette, der 
velvilligt lagde hus til festlighederne. 
Tak også for det Mette Gerber.

Mette Gerber har i en årrække været for-
mand for håndboldafdelingen, formand for 
sponsorafdelingen og aktiv medarrangør 
af Bierfest, Egnsfest og Bøgebjergmesse 
m.m., samt de sidste år træner sammen med 
undertegnede for håndbolddamerne. 

Nu er tiden kommet, hvor andre må træde til i 
håndboldafdelingen. 
Mette og jeg forsætter som dametrænere, men 
formandspostens opgaver må uddelegeres, og en 
ny skal vælges til at deltage i hovedforeningens 
møder.

Damerne er indstillet på at dele nogle af 
håndboldafdelingens praktiske opgaver men 
forventer desuden, at herrerne igen får et hold 
som træner og derfor automatisk kommer til 
at deltage mere aktivt i håndboldafdelingen- 
skimter vi en mandlig formand i horisonten?

Spørgsmålet flagrer i vinden, hav det godt indtil 
vi ses igen til august.

Af Jannie Wilsted



37

Så er tiden kommet til at løfte mere af sløret for 
Fester Aaby 2022. 
Som vi fortalte i sidste annonce, så bliver Fester 
Aaby 2022 ikke som det plejer. 
I år tænker vi ud af boxen, for at være sikker på 
at Fester Aaby Gratis Koncert kan blive ved med 
at være en tradition i Vester Aaby. 
Vi har brug for jeres hjælp! 
Som I ved, så var overskuddet fra Fester Aaby 
2021 absolut ikke prangende, og vi har ikke 
penge nok i kassen til at lave en hel dag med 
gratis koncert på plænen i år. 
Der er flere ændringer i år, og vi håber, at I vil 
tage imod disse ændringer og 
støtte Fester Aaby, så vi kan få 
”plejer” tilbage igen næste år. 
Som sagt er der ikke penge 
nok i kassen, og derfor prøver 
vi nu med et nyt og anderledes 
arrangement. 

Fester Aaby vil blive afholdt 
i Bøgebjerg Hallen, altså 
indenfor - lørdag den 22. 
oktober 2022. 
Vi er allerede i gang med at 
planlægge en kæmpe fest for 
jer. Der vil være 2 Bands og 
DJ. 
Vi kan allerede nu fortælle, at 
Fyr & Flamme besøger Vester 
Aaby og bidrager til et brag af 
en fest den aften. 
Vi har været så heldige, at der 
var plads i deres travle koncert 
kalender, og vi glæder os helt 
vildt til at danse til hits fra Fyr & Flamme. 
Som selvudnævnte ”teenageidoler”, dine 
forældre kan forstå”, har de to kreative 
legekammerater, Jesper Groth og Laurits 
Emanuel, sammen fundet ind til et helstøbt 
udtryk i et musikalsk krydsfelt mellem rendyrket 
80’ er-nostalgi og moderne dansksproget pop, 
som fra første stortrommeslag sender signaler 
til dansefødderne, såvel som hjertekulen. 
Vi kan glæde os til hits som ”Menneskeforbruger”, 
”Kamæleon” og Øve Os På Hinanden”.

Det andet band der skal spille denne aften, vil vi 
løfte sløret for senere. 
Vi har endnu ikke alle detaljer på plads, og derfor 
må I vente i spænding. Der vil selvfølgelig være 
DJ der spiller før, under og efter koncerterne. Vi 
vil holde gang i festen, så længe tiden tillader 
det.
Vi vil diske op med en veletableret bar med 
mulighed for at købe drinks, øl, mokai, shots, 
vand og osv. 

Da vi som sagt har brug for en saltvands-
indsprøjtning, vil der blive solgt billetter til 

denne festaften. 
Alt overskud fra denne dag 
går ubeskåret til Fester Aaby 
2023, så vi kan få vores 
fantastiske gratis koncert dag 
tilbage i pomp og pragt. 

Har man lyst til at hjælpe 
til dette arrangement som 
frivillig, må I endelig tage fat 
i Sanne Juul. 
Vi har brug for bartendere, 
runner, sanitets rengøring og 
hjælp til oprydning.

Vi glæder os til at prøve noget 
nyt, men vi glæder os mindst 
lige så meget til at fastholde 
vores dejlige tradition Fester 
Aaby med hjælp fra jer. 
Vi ses den 22. oktober i 
Bøgebjerg Hallen i Vester 
Aaby. 

Der vil komme mere information, når vi kommer 
tættere på selve dagen. 
Husk at holde øje med vores facebook side, da 
det vil blive annonceret her, hvornår billetterne 
bliver sat til salg.

Fester Aaby Foreningen
Michal Bang Sørensen, Rikke Bang Sørensen
Sanne Juul, ”Møffe” Kenneth Bjerg Mogensen

Sacha Leth Christensen
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Foreningens formål, der også er beskrevet 
tidligere, er at bevare det indleverede materiale 
og oplyse interesserede noget omkring netop 
den enkeltes tilhørsforhold til sognet. 
På vores adresse arkiv.dk vester aaby har 
personer besøgt adressen 46.192 gange i 2021 
fordelt på 3111 forskellige emner.
Særlig besøgt på Facebook var omkring vores 
store samlinger af kunstmaler Harald Madsens 
værker, både originale og de mange digitale 
fotos af hans malerier. 
Men man kan få mange flere oplysning frem ved 
at klikke på det udlagte fraklippede foto. 
Så kommer man ind på arkiv.dk, hvor hele 
billeder ligger med de relevante oplysninger.
Nedenstående har de indsamlede ting også 
dannet grundlag for oplysende tekster om, 
hvordan byen så ud tidligere.

Niels Krogh har taget initiativ og fået tilskud 
flere gange fra Skovgårdsfonden. 
Det første var til opsætning af en opslagstavle 
med oplysninger om byens skoler igennem 
tiden. 
Det blev til en tavle i A3-format om de i alt 
4 skoler, der har været og er i Vester Aaby 
igennem årene med information for hver enkelt 
skole samt fotos.
Skaberne til tavlen har været Tissel Lund 
Jacobsen, Torkil Jensen, Mogens Lysholt og 
Gerda Nielsen samt sponsor Kennet Krogh.
Tavlen står ved ”Fuglen” midt i byen og blev 
indviet den 26. november 2021.

B2087 Plade
Foto af mssingplade ved kirkegårds stendiget.

B2086 Sten
Foto af mindestenen med teksten 1935 

foran kirkegårdsmuren.

Det andet projekt skulle være en lignende tavle 
ved siden af den store mindesten med teksten 
1935 foran kirkegårdsmuren midt i byen, samt 
en bænk ved siden af. 
Men vejdirektoratet sagde nej til en tavle, og 
der var 2 bænke i forvejen på området !!

Det blev i stedet til en messingplade, der blev 
sat på en stor sten i kirkegårds stendiget. 
På pladen er en stregtegning om vejene ved 
gadegennembruddet og en QR-kode, der 
fortæller om området fra før 1935. 
Den er beskrevet med tekst og fotos af Gerda 
Nielsen. 
Oplysningerne er hentet fra Folkemindesamlingen.
Pladen har Niels Krogh sørget for og fået hjælp 
fra Niels Henning Larsen og Kennet  Krogh til at 
færdiggøre projektet. 
Pladen blev opsat den 18. marts 2022.

Pengene har undertegnede haft ansvaret for på 
en særskilt konto. 
Efter afslutningen er restbeløbet som afslutning 
tilbageført til Skovgårdsfonden.

På bestyrelsens vegne
Gerda Nielsen

Kasserer og arkivleder

Hjemmesiden:
www.vester-aaby-sogns-folkemindesamling.dk
Skriv til os på: vaarkiv@gmail.com

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
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
Juni

02.06.2022 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12, V Aaby

02.06.2022 kl. 19-22
Aastrup Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

03.06.2022
Ansøgningsfrist

Skovgårdsfonden

04.06.2022 kl. 10-12
V. Aaby Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

06.06.2022 kl. 14.00
Friluftsgudstjeneste

Plænen v/Nakkebølle Sanatorium

07.06.2022 kl. 8.30
Udflugt til Rømø/Sylt
Pensionistforeningen

23.06.2022 kl. 17.30
Sct. Hans

Pejrup Forsamlingshus

24.06.2022
Sidste skoledag 2021/2022

Bøgebjergskolen

30.06.2022 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12, V Aaby

Juli

04.07.2022 kl. 19-21
Sang i Abildhuset

Pensionistforeningen

26.07.2022
DEADLINE

Bøgeblad 3/2022

August

01.08.2022 kl. 19-21
Sang i Abildhuset

Pensionistforeningen

08.08.2022 kl. 08.00
Første skoledag 2022/2023

Bøgebjergskolen

25.08.2022 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Præstegårdsvej 12, V Aaby

September

01.09.2022 kl. 19-22
Aastrup Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

03.09.2022 kl. 10-12
V. Aaby Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

05.09.2022 kl. 19-21
Sang i Abildhuset

Pensionistforeningen

10.09.2022
10 års jubilæum

Hjertestarterforeningen

Oktober

22.10.2022
Fester Aaby

Bøgebjerghallen

30.10.2022 kl. 10.00-15.30
Bøgebjergmessen
Bøgebjerghallen

Der tages forbehold for 
evt. ændringer

HVER UGE:
Spinning

Hold øje med Conventus

Tirsdag:
Kl. 14.00

Pensionistforeningen
Krolf ved Abildhuset

Kl. 16.00-17.00
Bøgebjerg IF U6-U8 fodbold

Banerne ved Bøgebjerghallen

Kl. 18.00
Bøgebjerg IF Beachvolley

Banerne bag Bøgebjergskolen

Kl. 18.30-20.00
Bøgebjerg IF Herrefodbold

Banerne ved Bøgebjerghallen

Kl. 19.30-21.00
Bøgebjerg IF Damefodbold

Banerne ved Bøgebjerghallen

Onsdag:
Kl. 9.30

Pensionistforeningen
Gåture fra Abildhuset

Kl. 9.30
Pensionistforeningen

Cykelture fra Strandvejen 17

Kl. 19.00
Pensionistforeningen

Bankospil i Bøgebjerghallen

Kl. 19.00-21.00
Sommerbadminton

Bøgebjerghallen

Torsdag:
Kl. 14.00

Pensionistforeningen
Krolf ved Abildhuset

Kl. 16.30-18.00
Bøgebjerg IF U12 fodbold

Banerne ved Bøgebjerghallen

Kl. 17.30-18.30
Bøgebjerg IF Muskeltræning
Banen ved Bøgebjerghallen

Kl. 18.30-20.00
Bøgebjerg IF Herrefodbold

Banerne ved Bøgebjerghallen

Kl. 19.30-21.00
Bøgebjerg IF Damefodbold

Banerne ved Bøgebjerghallen

Søndag:
Kl. 10.00

Pensionistforeningen
Krolf ved Abildhuset

Skovgaardsfonden
ved Mary og Niels Simon Jensen

Legater uddeles til støtte for kirkeligt og kulturelt
arbejde i Vester Aaby-Aastrup Pastorat

(Vester Aaby sogn er fortrinsberettiget).
Ansøgninger sendes senest 03. juni til:

Sognepræst Torkil Jensen, Præstegårdsvej 11,
5600  Faaborg, mail: toje@km.dk


