
Se bladet på hjemmesiden: folkogfae.dk
MobilePay: 25 48 73 86

29. årgang
Nr. 3
Juni 2019

Forside foto:
Ida Fonsbøl

Læs i dette nummer:
Ida Fonsbøl tager afsked efter 9 år

Velkommen til Khalid, 
ny brugsuddeler i Superbrugsen 

Nyåbnet diner i Skårup
Valgdebat i Vejstrup

Smeden slukker essen 
Nyt fra dyrelægen

Stjernehimlen lige nu 
Kirkeblad juni 

Bilproducent i Skårup?
Nye lokaler i Skårup Skole

Dagplejen i Svendborg 
fejrede 50 års jubilæum

Kandisfesten
Ny sæson i Mad og Musik

SKI søger frivillige
Nye udstillere i SKI

Nyt fra:
Åbyskov Forsamlingshus

Damgårdsklubben
Skårup Pensionistforening 

Vejstrup Valgmenighed



2

Ansvarshavende
Redaktør & Fotograf

Henning Philbert
Åbyvejen 8 5881 Skårup
Tlf: 29915882
henningphilbert@gmail.com

REDAKTIONEN PÅ ”FOLK & FÆ” 

Økonomi

Bo Tune
Skovmøllevej 33
5881 Skårup
Tlf: 24 88 62 12
bo.tune@svendborg.dk

Skribent & Tegner

Vibe Eriksen
Tlf: 41609211
vibeff@post24.dk

Skribent

Kaj Stillinger
Tlf: 62231585/20921585
post@kajstillinger.dk

Grafisk Designer

Anja Bøttger Thunbo
Tlf: 49 22 49 44
anja@trykogprint.dk

Skribent

Anders Carlsson 
Tlf: 62281081/40475919
anders.carlsson65@gmail.com 

Skribent & Fotograf

Margit Løve Kølle
Tlf: 6223 1707
margitloevekoelle@
aabyskovmail.dk

Skribent

Olaf Søndberg
Tlf: 62 23 10 02
sondberg@tdcadsl.dk

 Kære Folk & Fæ læser!
 Jeg har tidligere skrevet om, hvor svært det er for 

mange små landsbyer i Danmark.

Vi er udkants-danmark!!!

Men sådan behøver det ikke at være!
Der er så utrolig mange kvaliteter ved at bo og leve her –

langt fra storbyens larm og bilos.

Vi er selv med til at gøre vores nærområde til noget helt  

særligt. 

Det er helt afgørende for de små samfund, at du går med

i et fællesskab i de foreninger – instutioner – klubber 

eller noget andet, der findes, - der hvor du bor.

Det er helt afgørende for, om vi er et udkantsområde - - 

eller om det er et dejligt sted at bo og leve.

Jeg fik en meget kedelig meddelelse fra det selskab, der 

sørger for, at Folk & Fæ bliver omdelt til vore læsere.

Fremover omdeler de ikke bladet, hvis antallet af blade 

er under 5.000 stk.

Som du sikkert husker omdeles Folk & Fæ til næsten 

2.000 husstande i ”Vores distrikt”.

Endnu et eksempel på at det bliver mere og mere svært 

at bo i de små samfund.

Folk & Fæ ønsker at være et lokalblad kun for det 

område, hvor vi udkommer nu.

Ja, - - hvad så ???

Heldigvis fik jeg kontakt Henrik Bast, der er 

medarbejder ved FK Distribution. Han fortalte, at der er 

en speciel paragraf for små sogne- og kirkeblade.

Ja-tak Henrik . . . Den tar` vi gerne. Det er lige noget for

Folk & Fæ.

Men . . . . . desværre var der en lidt kedelig meddelelse:

Prisen for omdelingen stiger med ca.:

25.000,- kr.
Derfor kære læser: Støt gerne med lidt ekstra, når 

indsamlergruppen kommer rundt til august.

Deadline for næste blad: Mandag d. 5.  august kl. 17.00

NB! Vi modtager gerne en side fra dig om alle de gode 

og spændende oplevelser/aktiviteter, der foregår i

 ”vores distreks” - mærk indsendelsen ”En Folk & 

Fæ-læser skriver”. Send den en uge før til redaktøren.

Du kan altid støtte bladet med MobilePay: 2548 7386

Eller Fynske Bank: Reg. nr. 0819 konto 8195611123

Hermed sendes de bedste hilsner fra Folk & Fæ.

Henning Philbert
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Ni dejlige år i Skårup tager sin 
afslutning den 23. juni 2019. 
Tekst: Margit Løve Kølle. Fotos: MLK, Henning Philbert og Ida Fonsbøls private fotos. 

 

 

Afskedsgudstjeneste kl.10.00 og 
efterfølgende sommerfest i 
præstegårdshaven søndag den 23. juni 
2019 fra kl. 11.30 – 15.00. 

Som udmeldt i Kirkebladet, på opslag på 
storskærm i Kulturcentret og Super Brugsen i 
Skårup samt annonceret i Ugeavisen inviterer 
Skårup menighedsråd efter gudstjenesten kl. 
10.00 den 23. juni alle interesserede til 
sommerfest i præstegården, hvor vi siger 
sognets præst Ida Fonsbøl tak for ni dejlige 
år. Der vil både være musik, mad og drikke.  

Alle er hjerteligt velkomne og tilmelding er 
ikke nødvendig.  

 

Indsættelsen i Skårup Kirke.  

For 9 år siden, den 10. august 2010, blev Ida 
Fonsbøl ordineret ved en fin højtidelighed i 
Domkirken i Odense, og den 15. august holdt 
Ida sin første prædiken som præst i Skårup 
efter, at provst Per Aas Christensen havde 
holdt indsættelsestalen. Ida holdt dengang en 
smuk og vedkommende prædiken, hvor 
kærlighedsbudskabet klart blev udtrykt.  

 I ”Folk & Fæ” kunne man kort efter Ida 
Fonsbøls ansættelse som sognepræst i 
Skårup læse om, hvem sognets nye præst 
var, og nu hvor afskeden nærmer sig, er det 
tid til at høre om årene, der er gået siden 
2010.  

Hvordan har det været at være præst i et 
landsogn som Skårup? og 
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Hvad har været de vigtigste blandt mange 
betydningsfulde opgaver?  

Ja, Ida siger, med overbevisning i stemmen, 
at hun blev taget rigtig godt imod af sognets 
beboere, da hun for ni år siden blev præst i 
Skårup. Hun mærkede tillid, varme, 
imødekommenhed og en varm hjertelighed 
fra alle, hun kom i berøring med. Som præst 
kommer man ind i folks liv og skal forvalte de 
største begivenheder, og derfor tænker hun 
med glæde tilbage på, at hun helt fra 
begyndelsen mærkede, at folk havde tillid til, 
at hun kunne forvalte embedet på en god 
måde. 

 

 

Der er sket meget i de forløbne ni år. Kirken 
har, iflg. Ida, udviklet sig i takt med hende 
selv til at fokusere på enkelhed og 
højtidelighed. Ordet og musikken har været i 
fokus, og er det, der står stærkest for hende 
nu. Ida har gennem årene oplevet åbne døre 
og let tilgængelighed blandt sognets borgere, 
og det gælder sådan set alle aldre. Det har 
været dejligt at opleve. Hovedanliggendet har 
for Ida været gudstjenesterne og 
undervisningen, formidlingen både i kirken og 
i Kirkeladen. Det, der har været de helt store 

øjeblikke i det kirkelige arbejde, har, ud over 
julen, været konfirmationerne. Ved 
konfirmationsforberedelsen taler Ida til en flok 
unge mennesker, som hun igennem flere 
måneder lærer at kende. Det er unge, der 
står i et skift i livet i lighed med, når man 
bliver gift og/eller får et barn, men i de 
situationer bliver kendskabet til personerne 
mere perifært for præsten. Ved 
konfirmationsforberedelsestimerne tales der i 
et helt koncentreret forløb om, hvad det vil 
sige at være et menneske i ånd og tro. Ida 
siger, at det altid har været en fornøjelse at 
undervise konfirmander. De er nysgerrige og 
diskussionslystne, og deres syn, tanker og 
følelser om ånd og tro er spændende at høre 
på og tale med dem om.  

Det givende ved en gudstjeneste. 

Der er så meget godt at give sig selv ved at 
deltage i en gudstjeneste. Det er en højtidelig 
stund, hvor man kan give slip og få lov til at 
fornemme, at vi også er af ånd, og hvad vi vil 
med denne ånd. Hvad vil vi med dette liv? 
Hvordan vil vi gerne være som menneske? 
Hvordan vil vi værne om fællesskabet? Det 
giver gudstjenesten os mulighed for at tænke 
over og fordybe os i. Med sang, ord og musik 
vækker det genklang i vores inderste. Her er 
poesiens sprog til stede, og dér kan Skårup 
Kirke noget særligt. Der er en god ånd i 
kirken. Der er nogle gode mennesker, som 
Ida kommer til at savne, fortæller hun. 
Gudstjenesterne skal man unde sig selv og 
sit som oftest travle program at tage del i.  

Ida glæder sig over, at der har været god 
opbakning til gudstjenesterne, for det betyder 
selvfølgelig meget for ens motivation som 
præst. Ja, gudstjenesterne har været det 
mest dyrebare, for når man mærker en 
samhørighed mellem menighed og præst, 
mellem ord og øre, mellem menneske og 
menneske, så ærer vi Guds vilje med os… 
simpelthen.  

Noget, der også vækker taknemmelighed, er 
den opbakning, der altid har været fra 
menighedsrådets side. Det er af og til et 
krævende arbejde, og der er det ret 
afgørende at mærke et støttende bagland i 
rådet. Der er gode kræfter på spil i Skårup 
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menighedsråd til at kunne ansætte en ny 
præst, som passer til kirken og sognet.  
Vigtigt har det også været, at der har været 
opbakning til, at Ida kunne være borte fra 
sognet for at varetage andre opgaver. I 2012 
ansøgte hun om at blive feltpræst og blev 
udsendt første gang til Afghanistan i 2014.  

 

En dansk soldat har mistet sit liv i 
Afghanistan, og kisten bliver efter en 
højtidelighed sendt med fly fra 
Afghanistan til Danmark.  

I 2017 rejste hun til Irak,  

 

 

To fotos fra Idas private fotosamling. 
Begge billeder er fra Irak. 

og her i 2019 blev hun, som den eneste 
feltpræst i Danmark, udvalgt til at tage en 

pastoral-klinisk uddannelse på det 
amerikanske felthospital i Sydtyskland. 
Uddannelsen varede i tre måneder og 
omhandlede sjælesorg - kriser og traumer for 
både fysisk og psykisk skadede soldater.  

 

Gudstjeneste på felthospitalet i Tyskland 
april 2019. 

Hvilken betydning har udsendelserne til 
krigshærgede områder haft? 

Ida siger: ”Jeg har mærket et enormt 
fællesskab. Jeg er aldrig tidligere blevet brugt 
på en så intens måde. Situationerne i krig er 
så alvorlige, at det bliver helt naturligt og 
nødvendigt at tale om det eksistentielle - om 
det at være menneske. Trivialiteter er der 
ikke plads eller tid til på samme måde. Den 
enkelte koncentrerer sig om de vigtige 
spørgsmål, der kommer i usikkerheden om, 
hvorvidt vi har hinanden i morgen. Man skal 
huske, at det er unge mennesker, der er 
draget ud i krig for at hjælpe andre. Rigtig 
mange af dem er helt unge, og i krig finder 
man ud af, at man ikke er udødelig. I 
forlængelse af det, finder de i høj grad ud af, 
hvad der er vigtigst i tilværelsen, nemlig 
fællesskabet. Det har været fantastisk som 
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præst at få lov til at opleve og gennemleve 
også på egen krop.  

 

Foto fra en gudstjeneste i Irak i 2017. 

Ved fronten var gudstjenesterne vigtige, og 
det var så let at holde gudstjenester, fordi alle 
var sammen om arbejdet og delte alt med 
hinanden. Man vidste, hvordan de andre 
havde det, bare ved at se på dem, og derfor 
blev også sjælesorgen ligetil. Der var fælles 
rammer og fælles dage, som man kunne tale 
lige ind i. Herhjemme er det mere et gæt, 
hvordan det er bedst at fortolke en given 
bibeltekst i sin prædiken, fordi man som 
præst ikke ved, hvordan menighed og det 
enkelte menneske har det lige den 
pågældende søndag. 

Selv om det er store oplevelser, så skal man 
som udsendt feltpræst være klar over, at 
virket har en afgrænset tidsramme, og at det 
er godt nok at skulle tilbage til en almindelig 
hverdag i et dansk sogn. Alle gange har det 
været svært at komme hjem, fordi man har 
været i et fælles mindset igennem nogle 
måneder. Livet har været levet så intenst, så 
det er en noget vild overgang at komme fra 
krig til fred. Men så bliver det godt og rigtigt at 
være hjemme. 

Ida Fonsbøl på 
sit kontor i 
Skårup 
præstegård. 

 

Torsdag den 25. oktober var der 
fyraftensforedrag i Kirkeladen. Her bød Ida 
Fonsbøl velkommen til forhenværende 
biskop Kresten Drejergaard. 

 

 

Ida fotograferet på 
sogneudflugten til 
Humlemagasinet i 
Harndrup den       
5. september 
2014. 
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I oktober 2010 kunne man læse en artikel i "Folk og Fæ" om sognets nye præst.                               

 

Fremtiden? 

Ida Fonsbøl har valgt at flytte til København og være tættere på sin familie og sine venner. Dette 
er udelukkende årsagen til, at hun tager afsked med Skårup.  

 

Herfra ”Folk & Fæ” ønsker vi, at fremtiden må blive fyldt med nye spændende udfordringer og 
interessante og meningsfyldte opgaver.    
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Egemosevej 20 ◆ 5882 Vejstrup ◆ Tlf.: 62 28 16 84 
Jan Mobil: 20 23 16 84 ◆  www.vejstruptømrer.dk 

vejstruptoemrer@tdcadsl.dk

Huset hvor man mødes!
Inge Nielsen, 
Telefon: 3022 2986

Charlotte Flyvbjerg
Telefon: 6228 1711
www.vejstrupborger.dk

Salon Elmelund
-Et naturligt valg

Skårup Stationsvej 6 – 5881 Skårup
Tidsbestilling: www.salonelmelund.dk. – Tlf. 35 12 66 86

Vi er begge på Facebook
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Folkedans på den sjove måde 

Tlf:3024 7466 
Brudagerfolkedansere.dk 

Privat Pasningsordning i Skårup
Et godt alternativ til de kommunale dagtilbud.

Nu med Friluftsrådets 
grønne og blå flag.

Små grønne fodtrin
Agerskiftet 16

Heidi: 50 93 00 19
Heidi-73@live.dk

Tinas små sommerfugle
P.A Wedelsvej 11
Tina: 22 58 32 98

Tinalaursen1@live.dk
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Ny uddeler i Superbrugsen i Skårup
          Tekst og foto: Henning Philbert

 Den nye uddeler hedder Khalid Mansour.

Khalid er 30 år gammel og bor i Agedrup tæt 

ved Odense sammen med hans kone og 2 børn.

Khalid ses her ved receptionen sammen med 

Sascha og børnene Zakarias og Jasmin.

Mange af SuperBrugsens kunder kom forbi for

at hilse på den nye uddeler.

Familie og venner havde også taget turen til 

Skårup for at hilse på og samtidig se Khalids 

nye arbejdsplads.

Det var nogle hyggelige timer ved receptionen 

med et godt glas vin og forskellige smagsprøver.
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Efter receptionen har jeg talt med Khalid, som 

fortæller lidt om sig selv og om fremtiden for 

SuperBrugsen i Skårup.

Han fortæller: Jeg har arbejdet i forskellige 

butikker gennem de seneste 15 år, og jeg 

glæder mig meget til arbejdet som uddeler i 

Skårup.

En kundeundersøgelse i Skårup fra april viser, 

at vore kunder er meget tilfredse med 

SuperBrugsen - - og det er vi meget glade for, 

og det beviser bare, at vi lever op til vores kære 

kunders forventninger. - Vi gør i hvert fald alt 

hvad vi kan for at imødekomme kundernes 

ønsker både nu og i fremtiden.

Ja. - I fremtiden kommer den digitale verden til

at fylde mere og mere i Coop.

Meget snart starter ”Scan og Betal” op i 

SuperBrugsen. - Man scanner simpelthen  sine 

egne varer på mobilen via Coop Appen og 

fylder dem efterfølgende ned i kurven.

Coop er i gang med at omlægge hele IT  

infrastrukturen, og til efteråret rammer disse 

omlægninger for alvor Coop butikkerne.

Det bliver spændende, og det vil helt sikkert 

give nogle udfordringer – som vi endnu ikke 

kender.

Vi håber naturligvis på, at det hele vil forløbe 

således, at det ikke er til gene for kunderne.

Folk & Fæ byder Khalid velkommen til Skårup 

og vi er glade for, at han ønsker at fortsætte det

gode samarbejde mellem bladet og 

SuperBrugsen.

   Velkommen til

SuperBrugsen i Skårup.
                       De bedste hilsner fra Folk & Fæ.
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Khalid Mansour
Uddeler i SuperBrugsen i Skårup

SuperBrugsen  Skårup
Skårup Stationsvej 12

62 23 13 43
Åbent alle dage 8.00 - 20.45Skårup

SuperBrugsen 
i Skårup støtter lokale aktiviteter
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Det	sker	i	Vejstrup	Valgmenighed																							 	

	

Søndag	d.	23	juni	kl.	14.00	 	 ”En	himmelsk	dag	i	Vejstrup”	-	Emnet for sommermødet er det  
   vigtige tværkulturelle, kirkelige projekt, som netop er søsat i  
   Svendborg – Folkekirkens 
   Tværkulturelle Samarbejde FTS. Vi får besøg af flere af de  
   ledende personer bag projektet og ser frem til et par   
   spændendeog oplysende timer. 

 

Torsdag d. 27. juni kl.19.30  Sommerkoncert med ”Sworn2Brass”Det bliver både  
   festligt, smukt og rørende, når den fynske messingkvintet  
   spiller sommeren ind i Vejstrup Valgmenighedskirke.Nord-Norge  
   venter forude. De fem erfarne amatørmusikere i Sworn2Brass tager i  
   sommerferien på en 2500 kilometer lang  køretur for at spille en  
   række koncerter på Lofoten. Men inden da lægger de vejen forbi  
   Vejstrup Valgmenighedskirke. Sworn2Brass består af Karen Larsen på 
   waldhorn, Børge Christoffersen og Tage Jessen på cornetter, Teddy  
   Bruslund på trombone og euphonium, og Jan Aagard på tuba. 

   Gratis entre` 

 

Onsdag d. 3, juli kl. 17.00-18.00 Månedssang – vi synger en time fra Højskolesangbogen med 

   Andre` Isager ved klaveret og en ny sangvært hver gang. 

 

Lørdag d. 17. august kl. 9.00-21.00 12 timers Marathonsang fra Højskolesangbogen Vejstrup  
   Valgmenighed - arrangerer for femte gang “De blå Perler”.  
   Igen i år foregår det ved Svendborg Forsamlingshus, som  
   tager imod os med åbne arme. Vi har søgt om og fået   
   godkendt at afspærre området udenfor forsamlingshuset - det  
   kunne jo blive godt vejr . Vi kommer til at synge ca. 144  
   sange i de 12 timer. Nogle af dem nok et par gange eller 3.  .  
   Vi har igen i år inviteret 12 værter til at præsentere 10-12  
   sange i en lille time, hver med deres tema fra   
   højskolesangbogen. Og i de små pauser er der mulighed for at  
   købe en kop kaffe, the eller vand og dertil et   
   stykke kage. Man kan også tage en madpakke i den ene hånd,  
   højskolesangbogen 18 udgave i den anden hånd og sin   
   kæreste i den 3’die hånd.  
    Når vi synger, sætter vi kroppen og alle de små celler i vibrationer.  
   Når vi synger sammen, samles vi i et fællesskab, der rækker ud over  
   vores egen næsetip og får beskrevet den kultur, vi er en del af, og når  
   vi synger unisont og trækker vejret på samme tid, slår vores hjerter i  
   samme puls, og jeg tænker at vi udefra set smelter sammen til en  
   organisme.  
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SYDFYNS NYE DINER OG TAKE-AWAY STED

SPIS HER – UDBRINGNING – AFHENTNING

FASTFOOD – COMFORT FOOD – STREETFOOD 
                              Tekst og foto: Henning Philbert

Kort før deadline mandag d. 3. juni kom jeg 

forbi det nye TAKE-AWAY STED, der ligger på

hjørnet af  Østergade og Nyborgvej. 

Her var der stor travlhed med at installere alle 

de nye maskiner m.m., der skal bruges i et 

moderne køkken.

Der var ikke tid til en lang snak, så det vender 

vi tilbage til i næste nummer af Folk & Fæ.

Manden bag det nye sted er Joel Jensen.

Han har boet i Skårup i 6 år, og ville derfor 

gerne starte sin virksom her.

Joel fortalte at Q står for : 

kreativitet – nytænkning – 

kvalitet – lokale råvarer – 

uformelt miljø – super service  

hjemmelavet og hygge!

Ud over at der laves ”mad ud af huset” kan 

man også nyde maden i den nye cafe`, eller 

man kan selv hente den bestilte mad.

Den nye cafe´ på Østergade 1A, var endnu ikke 

færdig indrettet, men man fornemmer allerede 

en hyggelig stemning.

Kontakt:

tlf. 4077 7668

email: joel@mrrustique.dk

Omline bestilling på:

www.q-diner.dk eller

www.Hungry.dk 

Folk & Fæ byder den nye

virksomhed velkommen til byen.
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Kære Folk & Fæ læser !!
Så er det igen tid at skrive, at augustnumret  

bliver omdelt af vores trofaste indsamlergruppe.

De sidste mange år har jeg bedt om, at du havde

lidt kontanter liggende til indsamlerne. 

(Ellers var det jo børnenes sparegrise, der måtte  

lade livet til fordel for Folk & Fæ – og mange  

tak for det kære børn !!!!)

Det er ikke længere nødvendigt, da du kan støtte  

bladet med en indbetaling via MobilePay.

Numret står altid på forsiden, men du får det  

lige engang mere:

MobilePay til Folk & Fæ: 2548 7386
Når det kommer frem på din skærm, 

står der navnet på den ansvarhavende redaktør: 

Henning Philbert

Støt dit lokalsamfund med et bidrag til Folk & Fæ.

Vi kommer rundt med raslebøsserne fra d. 11 til d. 31. august og notere gerne dit bidrag via  

MobilePay på et stykke papir, således at det kommer med i indsamlerbeløbet. 

Vi glæder os til at besøge jer alle. - De bedste hilsner fra Folk & Fæ.            Henning Philbert
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Indsamlergruppen august 2019 i Skårup Sogn

Henning Philbert
Åbyvejen

Gregers Tuxen
Åbyskov vest

Laila Larsen
Plovskiftet

Henning Philbert
Åbyskovvej

Lene Reese 
Vestre bydel & Traverskiftet

Eril Frantz
Nyborgvej

Hans Rasmussen
Skårup Nordvest

Jens Peter Nielsen
Østre bydel

Lone Søe
Østermarken

Steen Piilgaard
Skårupørevej m.m.

Anders Jensen
Åbyskov og Klingsstrupvej  

“ Jakob”
Bymidten

Vibeke Boesgaard
Nordre bydel

Olaf SøndbergMona Søndberg
Skovmøllevej - Tværvej - Holmdrup Huse
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Brudager 
Lone Arntzen
Oure

Lisbet Hedegaard
Vejstrup

Bitten Granhøj
Vejstrup

Mette Lundsgård
Vejstrup

Rosenfeldt 
Oure

Kære Folk & Fæ Læser!
Næste nummer af Folk & Fæ bliver omdelt af vores trofaste indsamlergruppe. Vi 

håber, I er glade for, at bladet nu udkommer i farver og vi håber derfor, 
I vil bidrage med lidt ekstra, da udgifterne er steget voldsomt.

Vore indsamlere kan kun modtage kontante bidrag. Heldigvis er der længe til  august, 
så I kan nå at gemme nogle kontanter til de kommer forbi med ”indsamlingsbøsserne”, 

men nu er der også mulighed for at støtte lokalbladet ved at benytte:

MobilePay: 2548 7386
I kan også støtte ved at lægge penge i voers lille pengekasse i SuperBrugsen eller ved 

at overføre et beløb til vores konto i Svendborg Sparekasse 
eller via netbank på: kontonummer: 819-56-11123

Hermed sendes mange sommerhilsner fra Folk & Fæ – Henning Philbert

Indsamlergruppen i Oure, Vejstrup og Brudager

Hjælp 

Folk & Fæ 

som indsamler 

i Brudager 
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Damgårdsklubben
             Støtter alle ældre i Skårup

Rasmus Skovgaard - Rønnovsvej 1 
5881 Skårup - Tlf. 20851033

Skårup Auto Service
Vildmarken 1
5881 Skårup
21 28 36 19
steen996@gmail.com
www.skaarupauto.dk

Vejstrup Efterskole 

Vejstrup.dk 

VEJSTRUP AUTOSERVICE

Lars Berg Nielsen 
Landevejen 42  5882 Vejstrup

Tlf. 62 28 14 08  Mobil. 40 42 14 08  VejstrupAuto.dk
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10. skoleår på kostskole 

| GAME DESIGN | GASTRONOMI |  
| HESTE | PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI |

WWW.SYDFYNSFRIFAGSKOLE.DK
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Valgdebat i Vejstrup Forsamlingshus
Tekst: Elisabeth Antonsen Foto: Henrik Nielsen og Elisabeth Antonsen

Godt 40 borgere fra Svendborg Kommune 
deltog i Vejstrup Forsamlingshus, da en glad 
formand kunne byde velkommen til dem 
og 12 Folketingskandidater mandag aften 
den 27. maj. Bestyrelsen for foreningen bag 
forsamlingshuset havde endnu engang besluttet 
at prøve noget nyt og indbudt til valgdebat forud 
for Folketingsvalget 2019. Det viste sig at have 
interesse for både unge og ældre i området. 

Efter velkomsten var der fællessang, og 
bagefter fik hver paneldeltager 1 minut til at 
præsentere sig. Bortset fra partiet Stram Kurs 
var alle partier repræsenteret i panelet, og 
debatten mellem politikerne blev styret med 
kyndig hånd af David Bernicken, redaktionschef 
på Fyns Amts Avis. Han slog fra starten tonen 

an ved at tilkendegive, at han forventede, at man 
talte ordentligt til hinanden, fattede sig i korthed 
og kun bad om ordet, når man reelt havde noget 
at sige. Det blev i allerhøjeste grad efterkommet 
i en både saglig og sober debat, hvor også 
publikum havde lejlighed til at deltage.
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Det var på forhånd aftalt, at emnerne velfærd, klima og 
integration skulle være hovedtemaer i debatten, og især 
friskoler, folkeskolen, udligningsreformen, vindmøller og 
CO2-udledning kom til at fylde – herunder ansvarsfordelingen 
mellem staten og borgerne som private personer.
Bestyrelsen takker for den flotte opbakning både fra politikere 
og borgere, og for den indsats, der blev ydet af de frivillige for 
at få arrangementet på benene. 

Deltagende politikere var:
Bjørn Brandenborg, Socialdemokratiet
Camilla Hersom, Radikale
Jørgen Nielsen, Konservative
Bo Libergren, Venstre
Jesper Kiel, Enhedslisten
Rasmus Peter Henriksen, Socialistisk Folkeparti
Eva Jørgensen, Dansk Folkeparti
Karl Magnus Bidstrup, Alternativet
Klaus Kroll, Nye Borgerlige
Jonas Simonsen, Liberal Alliance
Gert Dyrn, Klaus Riskær Pedersen
Michael Jensen, Kristendemokraterne
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Den 95-årige gamle esse slukkes… 
Tekst: Margit Løve Kølle. Fotos: Henning Philbert.  

 

Fredag den 31. maj kl. 13.00 -17.00 blev der holdt afskedsreception hos Bente og Hans Åge, VVS 
SKÅRUP SMEDE & MASKINVÆRKSTED på Nyborgvej 423 i Skårup, idet ægteparret efter 30 år i 
smedjen har valgt at gå på efterløn. 

Inden 
receptionen 
fandt sted, 
var ”Folk & 
Fæ” på 
privat 
besøg hos 
Bente og 
Hans Åge 
for at høre 
om, 
hvordan det 

hele startede for 95 år siden, og hvilke 
forandringer der er sket i løbet af denne lange 
årrække.  

Det var Hans Åge Nielsens bedstefar, 
Hans Nielsen, der sammen med sin kone 

Mary grundlagde smedevirksomheden i 
1924.  

Ægteparret 
startede 
”Den gamle 
smedje” på 
Åbyskovvej 9 
i Øster Åby i 
nogle lejede 
lokaler, men 
familien 
flyttede tre år 
senere til 
Landevejen 
23 i Skårup. I 
dag er 
adressen 
Nyborgvej 
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423, men stedet er det samme. Her købte 
ægteparret en ejendom, der var bygget i 
1870, og indrettede smedeværksted og 
beboelse i stueetagen. På 1. sal blev der 
tilsvarende indrettet beboelse til familien og 
en svend. Bygningen kaldes fortsat ”Den lille 
eller den gamle smedje”.  

 

Smedemester Hans Nielsen og hans kone Mary 
sammen med en smedesvend og sønnen Arne på 
3 år. Billedet er fra 1927, da familien havde 
overtaget ejendommen på Landevejen 23 i 
Skårup. 

Hans Åge Nielsen har gemt sin bedstefars 
svendebrev. Her kan man læse, at Hans 
Nielsen den 13. juni 1911 fik mg for at 
smede og tilrette 6 sko og bestod med ug 
for beslag af en hest. Ja, det var dengang i 
hestenes tid. 

I 1959 overdrog Hans Nielsen virksomheden 
til sin søn smedemester Arne Nielsen efter 
næsten 35 års selvstændig 
smedjevirksomhed. Også Arne Nielsens 
svendebrev er bevaret. Her står der, citat:  

”Svendeprøvekommissionen i Smede- og 
maskinarbejderfaget i Danmark.                                   
Arne Nielsen, født 28/6 i 1924 i Øster Åby 
har stået i lære fra 1/5 1939 til den 1/5 
1943. Svendeprøven foregik i Vogn- og 
Beslagsmede med karakteren: Vel udført”.  

Som det fremgår af svendebrevet var 
indholdet i svendeprøven ikke det samme 
som 35 år tidligere.  

I 1956 blev der behov for at udvide 
lokalekapaciteten med en ny tilbygning. Den 
fik navnet ”Den nye smedje”. Her er der 
stadig ringe til at binde tre heste ved. 

Arbejdsområderne var skoning af heste, 
landbrugsmaskiner, rør- og sanitetsarbejde, 
og efter at ”Skårup Fjernvarme” blev indviet 
af Skårups borgmester, Lily Schmidt-Nielsen, 
lørdag den 24. maj 1964, fik Arne Nielsen og 
hans ansatte mange ordrer med installering 
af fjernvarmeanlæg i husene i Skårup. 

    

 

Billedet her er fra 1984. Emma og Arne Nielsen 
er fotograferet i anledning af, at SKÅRUP SMEDE 
& MASKINVÆRKSTED fyldte 60 år. Bemærk, at 
”Folk & Fæ” ligger på skrivebordet.  

Næste generationsskifte faldt først på plads 
den 1. januar 1989, for Hans Åge Nielsen tog 
først en shippinguddannelse hos 
shippingfirmaet C. Hoppe og Co. i Odense. I 
1978 rejste han sammen med sin kæreste og 
kommende kone Bente til London. Oprindelig 
var det meningen, at parret skulle være et år i 
London og senere flytte til Tyskland, men 
allerede indenfor de første fire måneder tog 
parret beslutningen om at vende tilbage til 
Danmark. Hans Åge Nielsen havde erkendt, 
at kontorarbejdet på sigt ikke lige var noget 
for ham, og Bente ville med en Højere 
Handelseksamen i bagagen gerne i gang 
med en kontoruddannelse. Hvis Hans Åge 
tog en uddannelse som smed og Bente en 
kontoruddannelse, ville de være et perfekt 
match arbejdsmæssigt, den dag næste 
generationsskifte skulle finde sted, for Bente 
ville kunne klare bogholderiet, kontakten til 
kunder, passe telefon og udlevere varer, 
mens Hans Åge kunne tage sig af 
smedeforretningens mange opgaver -  
herunder VVS- arbejdet.  
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Hans Åge var 23 år, da han startede som 
smedelærling i Sørup Smedje den 1. januar 
1979. På grund af hans ’modne’ alder steg 
han hurtigt fra 11 kr. i timen til 15 kr. Da han 
var blevet udlært smed, fik han arbejde i flere 
virksomheder bl.a. på det daværende 
Svendborg Skibsværft. I 1985 startede Hans 
Åge som svend hos sin far. Familien købte 
hus på W. A. Wedels Vej i Skårup. Et dejligt 
hus. Huset blev valgt, fordi det allerede på 
købstidspunktet var aftalt, at Hans Åges 
forældre, Emma og Arne Nielsen, skulle bytte 
boliger, den dag generationsskiftet fandt sted. 
Dette skete som tidligere nævnt den 1. januar 
1989.  

Bente havde, mens Hans Åge var i lære som 
smed, gennemført en kontoruddannelse hos 
revisor Munk, så de unge var efterfølgende 
begge klar til nye udfordringer i deres fælles 
fremtid.  

 

Bente og Hans Åge på kontoret i maj 2019. 

Da Hans Åge overtog smedefirmaet, var der 
lavkonjunktur i Danmark. Tiden gjorde at flere 
og flere institutioner og almindelige husejere 
ønskede at få opsat et solvarmeanlæg for at 
nedbringe brændsels- eller oliebehovet, så 
udover VVS- og smedearbejdet herunder 
servicering af Skaarup Vandværk blev dette 
område en vigtig indtægtskilde i årene 
herefter. Hans Åge Nielsen fortæller, at i 
starten servicerede virksomheden 65 
landmænd. Virksomhedens sidste 
landbrugskunde var Ejgil Jørgensen på 
Lykkelund. Således skifter tiderne, og 
behovene ændres alt efter 

konjunkturforandringerne, og alle må følge 
med tiden. 

Hos VVS SKÅRUP SMEDE & 
MASKINVÆRKSTED er der gennem de 
mange år blevet uddannet mange dygtige 
lærlinge, og firmaet har været begunstiget 
med trofaste og loyale medarbejdere. Det 
gælder både arbejdsdrenge, lærlinge og 
svende. Flere har været ansat igennem 
mange år.  

Foto af Hans Åge sammen med tre 
medarbejdere: Niels Erik Nielsen, Harry Hansen 
og Peter Mortensen. Alle trofaste og loyale 
medarbejdere gennem en længere årrække. 

Bente og Hans Åge fortæller, at Harry 
Hansen først nu som 72-årig går på fuld 
pension, når smedeværkstedet lukker. 

 

Harry Hansen på arbejde i værkstedet. 
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Harry Hansen kom i lære som 16-årig, og har 
været ansat i 56 år. Det fortæller både noget 
om trofasthed og om, at SKÅRUP SMEDE & 
MASKINVÆRKSTED må have været en god 
arbejdsplads. 

Bente og Hans Åge har to børn: Maria og 
Mads, og i alt har de 6 børnebørn i alderen 
fra 4 – 16 år. Familierne bor indenfor en 
afstand af 6 km, så de har meget glæde af 
hinanden.  

 

Børnene Maria og Mads fotograferet ved 
butiksvinduet. Det er Mads' første skoledag. 

 

                                     
Bente og Hans Åge ved den gamle esse, der nu 
bliver slukket.  

Når den 95-årige esse slukkes, bliver der 
mere tid til at hygge om børnebørnene og 

finde ud af, hvad otiummet skal bruges på. 
Bente og Hans Åge har valgt ikke at sælge 
huset og værkstedet, for de er begge glade 
for at bo, hvor de bor, og hvis Hans Åge 
Nielsen har lyst til at gå og lave lidt 
smedearbejde, ja, så er der kun få skridt over 
i værkstedet, hvor maskinerne står klar til at 
blive brugt. Det er godt at sikre sig for ikke at 
skulle gå og kede sig, når man går på 
efterløn, og selvom Hans Åge er en ivrig 
lystfisker, kan der jo forekomme dage i 
Danmark, hvor vejret er mest til 
indendørssysler. 

Bente og Hans Åge takker kunder og 
samarbejdspartnere for godt samarbejde 
igennem alle årene. 

Efterskrift: I december 2003 og februar 2004 
kunne man i ”Folk & Fæ i Skårup Sogn” læse 
en indholdsrig artikel om VVS SKÅRUP 
SMEDE & MASKINVÆRKSTED i anledning 
af fejringen af firmaets 80-års jubilæum. 
Læsere af ”Folk & Fæ” der har gemt disse 
numre, opfordres til at finde dem frem, for 
artiklen, delt over to numre, er virkelig værd 
at læse. Anne Marie Rasmussen var skribent 
på artiklen og Henning Philbert var også 
dengang fotograf.  

”Folk & Fæ” ønsker Bente og Hans Åge 
Nielsen god vind fremover. 
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Den 95-årige gamle esse blev slukket med manér. 
Fredag den 31. maj fra kl. 13-17 var flagene hejst ved VVS SKÅRUP SMEDE- OG 
MASKINVÆRKSTED og inde var værkstedslokalerne fyldt med glade mennesker, der alle var 
kommet for at markere, at nu sluttede en lang æra, og tiden var kommet til at ønske Bente og 
Hans Åge Nielsen alt godt i fremtiden. 

Billederne her giver et lille indtryk af festlighederne i løbet af den tid, vi fra Folk & Fæ var tilstede.  

 

 

Folk & Fæ 
ønsker 
Bente og 
Hans Åge 
god vind i 
årene 
fremover 
med tak 
for deres 
trofaste 
støtte som 
sponsor 

igennem mange år.  

 

 

 

 

 

Billede af tidligere lærlinge og svende. 



25
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Tekst: Margit Løve Kølle. Fotos: MLK og 
Henning Philbert. 



27Tømrermestre K-K Nielsen ApS

Alt i tømrerarbejde
Speciale i energirenovering og tagarbejde

Tømrermestre K-K Nielsen ApS
v/ Ken Bunch-Nielsen

Agerskiftet 10, 5881  Skårup, tlf. 20769831

MALERFIRMA BRDR. FOLKMANN
Maling
Hans Jørgen
20 12 33 50

Spartling
Jesper
24 45 43 02

Coating
Klaus
40 35 78 40

� Inde/Ude
� Filt/Glasvæv
� Tapet/Dekoration

� Gips
� Beton
� Sprøjtespartling

� Betonrenovering
� Epoxy Gulve
� Grafittiafrensning

For mere information - kontakt os direkte eller på 62 22 49 00 - www.brdrfolkmann.dk

Kerstin Halberg
Vejstrupgaards allé 1     5882 Vejstrup
Tlf: 53 38 12 34      Kerstin@vgvet.dk

Åbent hver dag kl 8-15. 
Evt. aftenkonsultation mandag, onsdag og fredag efter aftale.
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Kontakt BDO i Svendborg
Norgesvej 2, 5700 Svendborg
Tlf. 63 21 60 00, svendborg@bdo.dk 

dk

RÅDGIVNING, REVISION OG REGNSKAB
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Har du akutkassen klar til dit kæledyr? 
 
Skulle dit dyr gå hen og komme let til skade eller få dårlig mave, er der ting du kan gøre for 
at mindske at skaden bliver større. I visse tilfælde kan man også være heldig at spare en tur 
til dyrlægen. Vi har valgt her at lave en liste med nogle remedier, som er gode at have 
liggende derhjemme til nødsituationer.  
 
af Dyrlæge Helene Meins og Dyrlæge Kerstin Halberg  
 

 
Krave 
En krave har det formål at din hund eller kat ikke kan slikke sig nogen steder på kroppen. 
Du vil ofte få en med hjem når dit dyr er blevet opereret. Den bør du gemme, eller du kan 
købe en hos os. Hvis dit kæledyr har fået et sår eller en rift vil det typisk slikke i det. Det 
kan starte en infektion, og antibiotikabehandling kan blive nødvendig.  

 
Sårrens 
Har din hund eller kat flækket en klo eller fået andre 
skrammer, er der åbent for bakterier og der kan opstå 
infektion. Derfor bør du i kombination med kraven rense 
skaden i sårrens. Det desinficerer uden brugen af 
antibiotika og kan købes i håndkøb hos din dyrlæge eller 
på apotek. Brintoverilte og sprit er ikke at foretrække, da 
det kan irritere huden. 
 
Forbinding 
For at beskytte en skade yderligere på fx en pote eller et 
ben, kan det være en god ide at lægge en forbinding. Her 
kan du putte vat på skaden eller lægge en sok på poten, 
og udenom komme bandagemateriale. Vi vejleder gerne 
om brugen, hvis du skulle have brug for det. 
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Termometer 
Er din hund eller kat mere sløv end den plejer? Har den ikke spist sin 
morgenmad eller gemmer den sig? Det kan være et tegn på at dit dyr 
er utilpas. En af årsagerne kan være at den er syg og har feber. Hav 
derfor et rektal termometer klar.  
Temperaturen hos hunde ligger typisk på 38.7 grader Celcius, og bør 
ikke komme over 39 C. Kattens temperatur ligger i samme leje, men 
kan være lidt højere. 
 
Mundkurv 
Når dyr har ondt eller er nervøs, kan de som forsvar godt finde på at snappe. Det kan 
være en god ide at have en mundkurv til din hund i skuffen, i tilfælde af at du skal tilse en 
skade, som den ikke vil have at du rører ved. 
 

Ørerens 
Ryster din hund eller kat mere på hovedet? Så kan 
det være tegn på, at der er noget i øret der generer. 
Ørerens er godt at have liggende, da du med fordel 
kan starte op med at rense ørene derhjemme. Har det 
ikke den store effekt bør du ringe til dyrlægen og få 
yderligere vejledning. 
 
 
Skånekost 
Nogle gange får vores kæledyr noget at spise de ikke 
kan tåle eller bliver smittet med en mavevirus fra 
andre dyr. Hvis din hund eller kat får tynd mave eller 
opkast, men eller er frisk og spiser, kan du forsøge at 
give den skånekost. Skånekost indeholder 
letoptagelige næringsstoffer og skåner maven når den 
er i ubalance. 
Herudover findes der produkter med probiotika, som er gode bakterier for maven. 
Mængden af probiotika i fx yoghurt, A38, m.m. er ikke høj nok, og laktosen 
(mælkesukkeret) kan forstyrre maven yderligere.  
 
Ønsker du probiotika, skånekost, termometer, krave, forbindningsmateriale, m.m. har vi 
altid varer på hylden, hvis uheldet skulle være ude.  
 
Den 2. juli holder vi også et foredrag om sommerens farer kl. 19-21 nede på Vejstrupgaard 
her kan du høre mere om, hvad du kan gøre for din hund hvis uheldet er fremme. 
Mere kan ses under Facebook eller tilmelding kan ske via sms 53 38 1234. 
 

Med venlig hilsen 
 
Helene og Kerstin 
Dyrlægen på Vejstrupgaard 
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Stjernehimlen	lige	nu	–	planeter	og	galakser	
Af	amatørastronom	Erik	Appel,	Folk	&	Fæ`s	stjernerapporter,	Åbyskov	Amatørobservatorium,	Åbyskovvej	24.	

Planeterne	leger	med	månen	
I	disse	måneder,	ser	det	ud	som	om	de	to	største	planeter	Jupiter	og	Saturn	er	lige	ved	at	støde	ind	i	Månen	
hver	gang	Månen	er	synlig	på	vores	himmel.	Den	13.	juli	2019	kl.		2300	er	Jupiter	meget	tæt	på	månen	som	
det	fremgår	af	vedlagte	figur.	

	
	

To	døgn	derefter,	den	15.	juli,	er	det	Saturns	tur	til	at	hilse	på	månen	på	nogenlunde	samme	tidspunkt.	
Scenariet	gentager	sig	nogenlunde	på	samme	måde	i	august	måned	omkring	henholdsvis	den	9.	og	11.	
Fænomenet	kan	ses	med	de	bare	øjne	helt	uden	hjælpemidler,	ved	at	stille	sig	op	et	sted	uden	for	meget	
lysforurening	og	kigge	lavt	over	den	sydlige	horisont.	
	
50	år	siden	det	første	menneske	gik	på	Månen!	 	
Den	20.	juli	1969	satte	Neil	Armstrong	foden	på	Månen,	som	det	første	menneske.	En	fantastisk	
begivenhed,	der	med	et	ophold	på	Månen	på	21	timer	og	36	minutter	opfyldte	J.F	Kennedys	ønske	fra	1961		
om	inden	udgangen	af	1960erne,	at	få	en	amerikaner	til	at	sætte	fod	på	Månen.		
	
Fire	dage	efter	–	den	24.	juli	1969	–	blev	de	tre	astronauter	Neil	Armstrong,	Michael	Collins	og	Edwin	E.	
Aldrin	Jr.	i	deres	rumkapsel,	samlet	op	fra	Atlanterhavet	af	hangarskibet	USS	Hornet	sammen	med	21.	55	kg	
månemateriale,	som	de	havde	samlet	op	fra	Mare	Tranquility,	hvor	de	var	landet.	Månelandingen	var	
højdepunktet	på	mange	års	forsøg	på	at	overgå	russernes	rumprogrammer.	Og	det	lykkedes	med	en	ikke	
ringe	risiko	for	ulykker.		
	
Allerede	i	2004	satte	USA	sig	nye	mål	om	at	komme	til	månen	igen,	med	henblik	på	at	udnytte	Månens	
ressourcer	og	med	et	mål	om	at	etablere	en	permanent	base	på	Månen,	måske	som	springbræt	til	Mars	og	
andre	planeter.	I	mellemtiden	har	andre	nationer	som	Kina,	Japan,	EU	og	Sydkorea	meldt	sig	som	nye	
deltagere	og	konkurrenter	til	rummets	udforskning	og	udnyttelse.	
	
Vi	venter	spændt	på	at	høre	om	deres	resultater	–	alt	imens	rumskrottet	hober	sig	op	til	stor	fare	for	hver	
ny	rumsonde,	der	sendes	op.		



GUDSTJENESTER I JULI OG AUGUST 2019
Juni
Søndag d. 16. juni Trinitatis kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag d. 23. juni
1. s. e. Trinitatis. Efter gudstjenesten er der afskedsfest for 
Ida Fonsbøl i præstegården i tidsrummet kl. 11.30 – 15.00. 
Underholdning ved Rasmus Grønborg med flere      

kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag d. 30. juni 2. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Karin Larsen

Juli
Søndag d.  7. juli kl. 10.00 Karin Larsen

Søndag d. 14. juli          kl. 11.30 Karin Larsen

Søndag d. 21. juli kl. 11.30 Christian Rubech 
Hartmeyer-Dinesen

Søndag d.  28. juli kl. 11.30 Louise Kiær

August
Søndag d.  4. aug.          kl. 11.30 Lotte Boas

Søndag d. 11. aug. kl. 11.30 Line Nissen

Søndag d. 18. aug.          kl. 10.00 Karin Larsen

Søndag d. 25. aug. kl. 11.30 Karin Larsen De offentlige menighedsrådsmøder ligger fast den 3. tirsdag i måneden kl. 19.00 - 21.00 i Kirkeladen.
Kirkebil til kirkelige handlinger kan bestilles dagen før hos Svendborg Taxa på telefon 70 10 21 22.

Sognepræst
Vacant
Oplysninger findes på Skårup Kirkes 
hjemmeside: www.skaarup.dk

Kordegn 
Ellen Sørensen, træffes torsdag kl. 8.00 - 12.00 på 
kirkekontoret i præstegården ·   Tlf. 23 42 81 57

Menighedsrådsformand
Helle Bøving-Andersen ·  Skårup Kirkebakke 3
5881 Skårup ·   Tlf. 21 94 79 22 

Kirkeværge:  
Verner Christensen ·   Tlf. 23 60 02 18

Graver: 
Brian Riber ·   Tlf. 29 85 32 10

Graverkontoret (Graverbygningen ved kirken) 
Tirsdag-fredag ·   Tlf. 62 23 16 73 
Telefontid:       kl. 12.00 - 12.30

Gravermedhjælper:  
Jytte Clausen ·   Tlf. 62 23 16 73

Organist: 
Rasmus Grønborg ·   Tlf. 21 29 24 34

Kirkesanger:
Erik Jakobsen ·   Tlf. 28 77 91 70 

Kirken er åben for besøgende
Hverdage: Kl. 08.00 - 15.00
Søndage:  Kl. 09.00 - 12.00

Fotograf: Margit Løve kølle

     SKÅRUP SOGNS KIRKEBLAD     JUNI - AUGUST 2019 

   
Kære Skårup
Det er blevet tid til, at jeg forlader jer.
Jeg har været præst i Skårup kirke i ni år, og nu kalder nye veje på mig i København. Jeg kan næsten ikke be-
gribe alt det, jeg har oplevet og erfaret i min tid her, og jeg har alle dage følt mig imødekommet og værdsat.
I har en vidunderlig kirke i Skårup med et engageret og arbejdsomt menighedsråd og et fremragende og kærligt 
personale. Det har været en fornøjelse at have fået lov til at være præst i det og skabe betydningsfulde begiven-
heder sammen med dem og sammen med jer. Den næste i rækken bliver helt sikkert en lige så heldig præst.
Hvorfor flytter jeg så fra Skårup? Ja, det spekulerer jeg i et vist omfang fortsat på. Jeg har, siden jeg begynd-
te mit embede, haft mine nærmeste relationer i København, og jeg har derfor været i København i mine 
friweekender og i forbindelse med anden fritid. Det har betydet, at mit arbejdsliv og privatliv har været 
tydeligt adskilt og rent faktisk været placeret på hver sin ø.  Det har på den længere bane ikke været godt 
for hverken mine relationer eller mit arbejdsliv, og nu bliver jeg nødt til at forsøge at forene dem.
Det har ikke været en let beslutning. Jeg er blevet knyttet til så mange af jer, og jeg ved, at det bliver en 
vemodig afsked. Jeg har nydt at døbe jeres børn og undervise og konfirmere de unge, dejlige mennesker. 

Skarup
Kirke    Sogn

o

KELTISK BORTSENDELSESSALME

Må din vej gå dig i møde,
og må vinden være din ven,
og må solen varme blidt din kind,
og må regnen vande mildt din jord,
indtil vi ses igen
må Gud holde, holde dig i sin hånd.
 
Må din dag se mange timer,
og må natten skænke dig sin fred,
og må mørket læge dine sår,
og må lyset leve i dit blik,
indtil vi ses igen
må Gud holde, holde dig i sin hånd.

 

Må din lut få mange strenge,
og må tanken spænde højt sin flugt,
må din visdom finde til sin brønd,
og din latter lette som en fugl,
indtil vi ses igen
må Gud holde, holde dig i sin hånd.
 
Må din tro bevare gløden,
og dit håb sit stærke vingeslag,
og må kærligheden fylde dig,
og din Gud velsigne dig og dit,
indtil vi ses igen
må Gud holde, holde dig i sin hånd. 
1. vers: Per Harling.  2.- 4. vers: Holger Lissner 2005
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          Disse unge mennesker bekræftede deres dåb ved de tre konfirmationer 
i Skårup Kirke Bededag fredag den 17. maj 2019:

Det har været stort at få lov til at understrege kærlig-
hedens betydning ved vielserne, og de svære og meget 
sørgelige stunder har været meningsfulde og lærerige. 
De gode samtaler har vist, hvor forunderligt menneske-
livet er og hvor dybe eksistenser, vi alle er. Det bedste 
jeg ved, er gudstjenesterne. Søndag morgen med ord 
og sang og samhørighed. Hvor har jeg brugt meget tid 
på dem - vores alles vigtige påmindelse om, hvem vi er, 
og hvad vi skal huske at værne om. Og jeg er altid gået 
glad hjem fra kirke.  Altid.
Jeg vil gerne sige jer tak for ni fantastiske år, som jeg 
aldrig vil glemme. Tak for at I turde satse på en uerfaren, 
grøn teolog, der nu er blevet en anden. Tak for at jeg 
måtte afprøve mange forskellige tiltag og tak for, at I 
bakkede op om min gerning også som feltpræst. 
Tak for højtiden, for alvoren og for skønheden.
Pas på jer, pas på kirken ved at bruge den og pas på det 
virkebetroede menneske, der tager min plads.       Ida F.

KIRKEGÅRDENS RENOVERINGSPROJEKT
Det dufter lysegrønt af græs…

Som tidligere beskrevet i Folk og Fæ, og som de 
fleste nok har opdaget, er kirkegården ved Skå-
rup Kirke fortsat under renovering. Mange af de 
tomme gravsteder blev som bekendt sløjfet, og 
de store muldarealer er heldigvis efterhånden 
forvandlet til spirende græsplæner, der er godt 
på vej, så kirkegården er på vej til et mere åbent 
og grønt udtryk.

Senest er det arealet ved diget ud mod Kirke-
bakken, der har stået for tur : Hækken og de 
mange vildskud på diget er fjernet, så Wedels 
gravminde nu står helt solitært og de andre 
gravminder ligeså. 
Det eneste tilbageblevne gravsted får en ny 
hæk, og der bliver derefter sået græs i hele 
stykket ud mod Kirkebakken langs asfaltstien fra 
indgangslågerne og hen imod Kirkeladen.

Vel betyder omlægningen, at udsigten fra Kirkebak-
ken op mod selve kirken er meget forandret og 
kirken helt blotlagt. Det synes vi er dejligt, for Skå-
rup Kirke ligger meget smukt – også set fra denne 
vinkel - og Wedels gravminde, der i mange år 
har stået indeklemt af en voldsom thuja og nogle 
bombastiske hække, står nu i sin enkelhed og kan 
netop ses fra vejen, fra seminarieindkørslen, hvor 
han jo hørte til, hvilket giver god mening. Mindet 
omkranses af et lille bed, som er undervejs.

Imidlertid har Wedels gravminde helt klart haft 
det bedre. Det er rustent og afskallet og trænger 
til en kærlig hånd. Menighedsrådet har forlængst 
søgt om og fået (omend begrænset) økonomiske 
støtte til renovering af mindet, men vores første 
indhentede tilbud på restaurering af selve grav-
mindet var alt, alt for dyrt. Vi fortsætter ihærdigt 
med at finde muligheder for en fornuftig løsning 
på restaureringen og håber det bedste.
Renoveringen af kirkegården er langt fra færdig. 
Mange områder, som vi slet ikke er gået i gang 
med, har også brug for et løft, og menighedsrådets 
kirkegårdsudvalg fortsætter derfor det gode arbej-
de og udvælger snart vores næste indsatsområde. 
VI har pt. ikke flere midler til renovering, men på 
næste års budget er der afsat en stak penge, og 
vi vil fortsat bestræbe os på at forvandle tomme 
gravsteder og triste arealer til grønne områder og 

blomsterbede, så vi alle på sigt vil opleve en venlig 
og indbydende kirkegård, der giver glæde og ro til 
fordybelse og ophold. Kirkegårdspersonalet har til 
stadighed nok at se til med de resterende tomme 
gravsteder og triste arealer OG naturligvis med de 
aktive gravsteder, og vi håber, at de færre hække og 
færre grusarealer vil betyde mere tid til de mange 
opgaver, der jo altid er på en kirkegård.
Vi afventer græssets vækst, inden vi kaster os ud 
i beslutninger om placering af eventuelle, nye 
buske, nye blomsterbede, nye bænke osv. Vi går 
gradvist fremefter og tager et skridt ad gangen, 
inden vi beslutter os. Vi håber derfor, at både bor-
gere og brugere fortsat vil bære over med det 
midlertidige udtryk. Vi glæder os over det forelø-
bige resultat og ikke mindst til de næste tiltag.
Rigtig god sommer til alle. 
På menighedsrådets vegne, Helle Bøving, formand.

VIGTIG MEDDELELSE: 
Sommerfrokosten den 23. juni 2019 er blevet til en præstens afskedsfest.
Da vores sognepræst Ida Fonsbøl har valgt at søge nye udfordringer, og 
efter 9 års ansættelse ved Skårup Kirke holder sin sidste gudstjeneste den 
23. juni kl. 10.00, ændrer vi i programmet for afholdelsen af årets sommer-
frokost.  Alle er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig, og der skal ikke 
betales for at deltage i festen.
Vi håber på en festlig og uhøjtidelig havefest, hvor alle, der har lyst til at sige farvel til Ida, invite-
res til musik, mad og fadøl. Kan man ikke deltage i gudstjenesten, er man stadig velkommen til 
at dukke op i haven fra kl. 11.30 til kl. 15.00.        Med venlig hilsen  Skårup Menighedsråd.

SOGNEUDFLUGTEN TIL ASSENS 
lørdag den 11. maj 2019.
Der var i alt 14 personer, der deltog i sogneud-
flugten til Assens. Det var et meget fint pro-
gram, som Jytte Philipsen og Ida Fonsbøl havde 
sat sammen. Besøg i Assens Miniby, rundvisning 

i Assens by af Susanne Hestbæk, spisning i Plums 
Gård, guidet rundvisning i Vor Frue Kirke samt 
guidet rundvisning i sølvvarefabrikant FREDERIK 
ERNST’ SAMLING. Vejret var perfekt med sol 
og høj himmel. Det var en dejlig dag. :-)

GOSPELKORET ARISE 
starter op efter 
sommerferien 
tirsdag den 20. august. 
Der øves fra kl. 19.00 
- 21.15 i Skårup Kirke. 
Nye medlemmer er 
meget velkomne.
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          Disse unge mennesker bekræftede deres dåb ved de tre konfirmationer 
i Skårup Kirke Bededag fredag den 17. maj 2019:

Det har været stort at få lov til at understrege kærlig-
hedens betydning ved vielserne, og de svære og meget 
sørgelige stunder har været meningsfulde og lærerige. 
De gode samtaler har vist, hvor forunderligt menneske-
livet er og hvor dybe eksistenser, vi alle er. Det bedste 
jeg ved, er gudstjenesterne. Søndag morgen med ord 
og sang og samhørighed. Hvor har jeg brugt meget tid 
på dem - vores alles vigtige påmindelse om, hvem vi er, 
og hvad vi skal huske at værne om. Og jeg er altid gået 
glad hjem fra kirke.  Altid.
Jeg vil gerne sige jer tak for ni fantastiske år, som jeg 
aldrig vil glemme. Tak for at I turde satse på en uerfaren, 
grøn teolog, der nu er blevet en anden. Tak for at jeg 
måtte afprøve mange forskellige tiltag og tak for, at I 
bakkede op om min gerning også som feltpræst. 
Tak for højtiden, for alvoren og for skønheden.
Pas på jer, pas på kirken ved at bruge den og pas på det 
virkebetroede menneske, der tager min plads.       Ida F.

KIRKEGÅRDENS RENOVERINGSPROJEKT
Det dufter lysegrønt af græs…

Som tidligere beskrevet i Folk og Fæ, og som de 
fleste nok har opdaget, er kirkegården ved Skå-
rup Kirke fortsat under renovering. Mange af de 
tomme gravsteder blev som bekendt sløjfet, og 
de store muldarealer er heldigvis efterhånden 
forvandlet til spirende græsplæner, der er godt 
på vej, så kirkegården er på vej til et mere åbent 
og grønt udtryk.

Senest er det arealet ved diget ud mod Kirke-
bakken, der har stået for tur : Hækken og de 
mange vildskud på diget er fjernet, så Wedels 
gravminde nu står helt solitært og de andre 
gravminder ligeså. 
Det eneste tilbageblevne gravsted får en ny 
hæk, og der bliver derefter sået græs i hele 
stykket ud mod Kirkebakken langs asfaltstien fra 
indgangslågerne og hen imod Kirkeladen.

Vel betyder omlægningen, at udsigten fra Kirkebak-
ken op mod selve kirken er meget forandret og 
kirken helt blotlagt. Det synes vi er dejligt, for Skå-
rup Kirke ligger meget smukt – også set fra denne 
vinkel - og Wedels gravminde, der i mange år 
har stået indeklemt af en voldsom thuja og nogle 
bombastiske hække, står nu i sin enkelhed og kan 
netop ses fra vejen, fra seminarieindkørslen, hvor 
han jo hørte til, hvilket giver god mening. Mindet 
omkranses af et lille bed, som er undervejs.

Imidlertid har Wedels gravminde helt klart haft 
det bedre. Det er rustent og afskallet og trænger 
til en kærlig hånd. Menighedsrådet har forlængst 
søgt om og fået (omend begrænset) økonomiske 
støtte til renovering af mindet, men vores første 
indhentede tilbud på restaurering af selve grav-
mindet var alt, alt for dyrt. Vi fortsætter ihærdigt 
med at finde muligheder for en fornuftig løsning 
på restaureringen og håber det bedste.
Renoveringen af kirkegården er langt fra færdig. 
Mange områder, som vi slet ikke er gået i gang 
med, har også brug for et løft, og menighedsrådets 
kirkegårdsudvalg fortsætter derfor det gode arbej-
de og udvælger snart vores næste indsatsområde. 
VI har pt. ikke flere midler til renovering, men på 
næste års budget er der afsat en stak penge, og 
vi vil fortsat bestræbe os på at forvandle tomme 
gravsteder og triste arealer til grønne områder og 

blomsterbede, så vi alle på sigt vil opleve en venlig 
og indbydende kirkegård, der giver glæde og ro til 
fordybelse og ophold. Kirkegårdspersonalet har til 
stadighed nok at se til med de resterende tomme 
gravsteder og triste arealer OG naturligvis med de 
aktive gravsteder, og vi håber, at de færre hække og 
færre grusarealer vil betyde mere tid til de mange 
opgaver, der jo altid er på en kirkegård.
Vi afventer græssets vækst, inden vi kaster os ud 
i beslutninger om placering af eventuelle, nye 
buske, nye blomsterbede, nye bænke osv. Vi går 
gradvist fremefter og tager et skridt ad gangen, 
inden vi beslutter os. Vi håber derfor, at både bor-
gere og brugere fortsat vil bære over med det 
midlertidige udtryk. Vi glæder os over det forelø-
bige resultat og ikke mindst til de næste tiltag.
Rigtig god sommer til alle. 
På menighedsrådets vegne, Helle Bøving, formand.

VIGTIG MEDDELELSE: 
Sommerfrokosten den 23. juni 2019 er blevet til en præstens afskedsfest.
Da vores sognepræst Ida Fonsbøl har valgt at søge nye udfordringer, og 
efter 9 års ansættelse ved Skårup Kirke holder sin sidste gudstjeneste den 
23. juni kl. 10.00, ændrer vi i programmet for afholdelsen af årets sommer-
frokost.  Alle er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig, og der skal ikke 
betales for at deltage i festen.
Vi håber på en festlig og uhøjtidelig havefest, hvor alle, der har lyst til at sige farvel til Ida, invite-
res til musik, mad og fadøl. Kan man ikke deltage i gudstjenesten, er man stadig velkommen til 
at dukke op i haven fra kl. 11.30 til kl. 15.00.        Med venlig hilsen  Skårup Menighedsråd.

SOGNEUDFLUGTEN TIL ASSENS 
lørdag den 11. maj 2019.
Der var i alt 14 personer, der deltog i sogneud-
flugten til Assens. Det var et meget fint pro-
gram, som Jytte Philipsen og Ida Fonsbøl havde 
sat sammen. Besøg i Assens Miniby, rundvisning 

i Assens by af Susanne Hestbæk, spisning i Plums 
Gård, guidet rundvisning i Vor Frue Kirke samt 
guidet rundvisning i sølvvarefabrikant FREDERIK 
ERNST’ SAMLING. Vejret var perfekt med sol 
og høj himmel. Det var en dejlig dag. :-)

GOSPELKORET ARISE 
starter op efter 
sommerferien 
tirsdag den 20. august. 
Der øves fra kl. 19.00 
- 21.15 i Skårup Kirke. 
Nye medlemmer er 
meget velkomne.
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          Disse unge mennesker bekræftede deres dåb ved de tre konfirmationer 
i Skårup Kirke Bededag fredag den 17. maj 2019:

Det har været stort at få lov til at understrege kærlig-
hedens betydning ved vielserne, og de svære og meget 
sørgelige stunder har været meningsfulde og lærerige. 
De gode samtaler har vist, hvor forunderligt menneske-
livet er og hvor dybe eksistenser, vi alle er. Det bedste 
jeg ved, er gudstjenesterne. Søndag morgen med ord 
og sang og samhørighed. Hvor har jeg brugt meget tid 
på dem - vores alles vigtige påmindelse om, hvem vi er, 
og hvad vi skal huske at værne om. Og jeg er altid gået 
glad hjem fra kirke.  Altid.
Jeg vil gerne sige jer tak for ni fantastiske år, som jeg 
aldrig vil glemme. Tak for at I turde satse på en uerfaren, 
grøn teolog, der nu er blevet en anden. Tak for at jeg 
måtte afprøve mange forskellige tiltag og tak for, at I 
bakkede op om min gerning også som feltpræst. 
Tak for højtiden, for alvoren og for skønheden.
Pas på jer, pas på kirken ved at bruge den og pas på det 
virkebetroede menneske, der tager min plads.       Ida F.

KIRKEGÅRDENS RENOVERINGSPROJEKT
Det dufter lysegrønt af græs…

Som tidligere beskrevet i Folk og Fæ, og som de 
fleste nok har opdaget, er kirkegården ved Skå-
rup Kirke fortsat under renovering. Mange af de 
tomme gravsteder blev som bekendt sløjfet, og 
de store muldarealer er heldigvis efterhånden 
forvandlet til spirende græsplæner, der er godt 
på vej, så kirkegården er på vej til et mere åbent 
og grønt udtryk.

Senest er det arealet ved diget ud mod Kirke-
bakken, der har stået for tur : Hækken og de 
mange vildskud på diget er fjernet, så Wedels 
gravminde nu står helt solitært og de andre 
gravminder ligeså. 
Det eneste tilbageblevne gravsted får en ny 
hæk, og der bliver derefter sået græs i hele 
stykket ud mod Kirkebakken langs asfaltstien fra 
indgangslågerne og hen imod Kirkeladen.

Vel betyder omlægningen, at udsigten fra Kirkebak-
ken op mod selve kirken er meget forandret og 
kirken helt blotlagt. Det synes vi er dejligt, for Skå-
rup Kirke ligger meget smukt – også set fra denne 
vinkel - og Wedels gravminde, der i mange år 
har stået indeklemt af en voldsom thuja og nogle 
bombastiske hække, står nu i sin enkelhed og kan 
netop ses fra vejen, fra seminarieindkørslen, hvor 
han jo hørte til, hvilket giver god mening. Mindet 
omkranses af et lille bed, som er undervejs.

Imidlertid har Wedels gravminde helt klart haft 
det bedre. Det er rustent og afskallet og trænger 
til en kærlig hånd. Menighedsrådet har forlængst 
søgt om og fået (omend begrænset) økonomiske 
støtte til renovering af mindet, men vores første 
indhentede tilbud på restaurering af selve grav-
mindet var alt, alt for dyrt. Vi fortsætter ihærdigt 
med at finde muligheder for en fornuftig løsning 
på restaureringen og håber det bedste.
Renoveringen af kirkegården er langt fra færdig. 
Mange områder, som vi slet ikke er gået i gang 
med, har også brug for et løft, og menighedsrådets 
kirkegårdsudvalg fortsætter derfor det gode arbej-
de og udvælger snart vores næste indsatsområde. 
VI har pt. ikke flere midler til renovering, men på 
næste års budget er der afsat en stak penge, og 
vi vil fortsat bestræbe os på at forvandle tomme 
gravsteder og triste arealer til grønne områder og 

blomsterbede, så vi alle på sigt vil opleve en venlig 
og indbydende kirkegård, der giver glæde og ro til 
fordybelse og ophold. Kirkegårdspersonalet har til 
stadighed nok at se til med de resterende tomme 
gravsteder og triste arealer OG naturligvis med de 
aktive gravsteder, og vi håber, at de færre hække og 
færre grusarealer vil betyde mere tid til de mange 
opgaver, der jo altid er på en kirkegård.
Vi afventer græssets vækst, inden vi kaster os ud 
i beslutninger om placering af eventuelle, nye 
buske, nye blomsterbede, nye bænke osv. Vi går 
gradvist fremefter og tager et skridt ad gangen, 
inden vi beslutter os. Vi håber derfor, at både bor-
gere og brugere fortsat vil bære over med det 
midlertidige udtryk. Vi glæder os over det forelø-
bige resultat og ikke mindst til de næste tiltag.
Rigtig god sommer til alle. 
På menighedsrådets vegne, Helle Bøving, formand.

VIGTIG MEDDELELSE: 
Sommerfrokosten den 23. juni 2019 er blevet til en præstens afskedsfest.
Da vores sognepræst Ida Fonsbøl har valgt at søge nye udfordringer, og 
efter 9 års ansættelse ved Skårup Kirke holder sin sidste gudstjeneste den 
23. juni kl. 10.00, ændrer vi i programmet for afholdelsen af årets sommer-
frokost.  Alle er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig, og der skal ikke 
betales for at deltage i festen.
Vi håber på en festlig og uhøjtidelig havefest, hvor alle, der har lyst til at sige farvel til Ida, invite-
res til musik, mad og fadøl. Kan man ikke deltage i gudstjenesten, er man stadig velkommen til 
at dukke op i haven fra kl. 11.30 til kl. 15.00.        Med venlig hilsen  Skårup Menighedsråd.

SOGNEUDFLUGTEN TIL ASSENS 
lørdag den 11. maj 2019.
Der var i alt 14 personer, der deltog i sogneud-
flugten til Assens. Det var et meget fint pro-
gram, som Jytte Philipsen og Ida Fonsbøl havde 
sat sammen. Besøg i Assens Miniby, rundvisning 

i Assens by af Susanne Hestbæk, spisning i Plums 
Gård, guidet rundvisning i Vor Frue Kirke samt 
guidet rundvisning i sølvvarefabrikant FREDERIK 
ERNST’ SAMLING. Vejret var perfekt med sol 
og høj himmel. Det var en dejlig dag. :-)

GOSPELKORET ARISE 
starter op efter 
sommerferien 
tirsdag den 20. august. 
Der øves fra kl. 19.00 
- 21.15 i Skårup Kirke. 
Nye medlemmer er 
meget velkomne.
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GUDSTJENESTER I JULI OG AUGUST 2019
Juni
Søndag d. 16. juni Trinitatis kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag d. 23. juni
1. s. e. Trinitatis. Efter gudstjenesten er der afskedsfest for 
Ida Fonsbøl i præstegården i tidsrummet kl. 11.30 – 15.00. 
Underholdning ved Rasmus Grønborg med flere      

kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag d. 30. juni 2. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Karin Larsen

Juli
Søndag d.  7. juli kl. 10.00 Karin Larsen

Søndag d. 14. juli          kl. 11.30 Karin Larsen

Søndag d. 21. juli kl. 11.30 Christian Rubech 
Hartmeyer-Dinesen

Søndag d.  28. juli kl. 11.30 Louise Kiær

August
Søndag d.  4. aug.          kl. 11.30 Lotte Boas

Søndag d. 11. aug. kl. 11.30 Line Nissen

Søndag d. 18. aug.          kl. 10.00 Karin Larsen

Søndag d. 25. aug. kl. 11.30 Karin Larsen De offentlige menighedsrådsmøder ligger fast den 3. tirsdag i måneden kl. 19.00 - 21.00 i Kirkeladen.
Kirkebil til kirkelige handlinger kan bestilles dagen før hos Svendborg Taxa på telefon 70 10 21 22.

Sognepræst
Vacant
Oplysninger findes på Skårup Kirkes 
hjemmeside: www.skaarup.dk

Kordegn 
Ellen Sørensen, træffes torsdag kl. 8.00 - 12.00 på 
kirkekontoret i præstegården ·   Tlf. 23 42 81 57

Menighedsrådsformand
Helle Bøving-Andersen ·  Skårup Kirkebakke 3
5881 Skårup ·   Tlf. 21 94 79 22 

Kirkeværge:  
Verner Christensen ·   Tlf. 23 60 02 18

Graver: 
Brian Riber ·   Tlf. 29 85 32 10

Graverkontoret (Graverbygningen ved kirken) 
Tirsdag-fredag ·   Tlf. 62 23 16 73 
Telefontid:       kl. 12.00 - 12.30

Gravermedhjælper:  
Jytte Clausen ·   Tlf. 62 23 16 73

Organist: 
Rasmus Grønborg ·   Tlf. 21 29 24 34

Kirkesanger:
Erik Jakobsen ·   Tlf. 28 77 91 70 

Kirken er åben for besøgende
Hverdage: Kl. 08.00 - 15.00
Søndage:  Kl. 09.00 - 12.00

Fotograf: Margit Løve kølle

     SKÅRUP SOGNS KIRKEBLAD     JUNI - AUGUST 2019 

   
Kære Skårup
Det er blevet tid til, at jeg forlader jer.
Jeg har været præst i Skårup kirke i ni år, og nu kalder nye veje på mig i København. Jeg kan næsten ikke be-
gribe alt det, jeg har oplevet og erfaret i min tid her, og jeg har alle dage følt mig imødekommet og værdsat.
I har en vidunderlig kirke i Skårup med et engageret og arbejdsomt menighedsråd og et fremragende og kærligt 
personale. Det har været en fornøjelse at have fået lov til at være præst i det og skabe betydningsfulde begiven-
heder sammen med dem og sammen med jer. Den næste i rækken bliver helt sikkert en lige så heldig præst.
Hvorfor flytter jeg så fra Skårup? Ja, det spekulerer jeg i et vist omfang fortsat på. Jeg har, siden jeg begynd-
te mit embede, haft mine nærmeste relationer i København, og jeg har derfor været i København i mine 
friweekender og i forbindelse med anden fritid. Det har betydet, at mit arbejdsliv og privatliv har været 
tydeligt adskilt og rent faktisk været placeret på hver sin ø.  Det har på den længere bane ikke været godt 
for hverken mine relationer eller mit arbejdsliv, og nu bliver jeg nødt til at forsøge at forene dem.
Det har ikke været en let beslutning. Jeg er blevet knyttet til så mange af jer, og jeg ved, at det bliver en 
vemodig afsked. Jeg har nydt at døbe jeres børn og undervise og konfirmere de unge, dejlige mennesker. 

Skarup
Kirke    Sogn

o

KELTISK BORTSENDELSESSALME

Må din vej gå dig i møde,
og må vinden være din ven,
og må solen varme blidt din kind,
og må regnen vande mildt din jord,
indtil vi ses igen
må Gud holde, holde dig i sin hånd.
 
Må din dag se mange timer,
og må natten skænke dig sin fred,
og må mørket læge dine sår,
og må lyset leve i dit blik,
indtil vi ses igen
må Gud holde, holde dig i sin hånd.

 

Må din lut få mange strenge,
og må tanken spænde højt sin flugt,
må din visdom finde til sin brønd,
og din latter lette som en fugl,
indtil vi ses igen
må Gud holde, holde dig i sin hånd.
 
Må din tro bevare gløden,
og dit håb sit stærke vingeslag,
og må kærligheden fylde dig,
og din Gud velsigne dig og dit,
indtil vi ses igen
må Gud holde, holde dig i sin hånd. 
1. vers: Per Harling.  2.- 4. vers: Holger Lissner 2005
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																														Lokalhistorisk	Forening.	

								Er	der	fabrikeret	en	bil	i	Skårup?	Ud	over	sæbekassebiler.										
Richard	Sørensen.	Lokalhistorisk	Arkiv	

Det	korte	svar	er	ja,	men	af	hvem?	En	stor	del	af	Lokalhistorisk	Forenings	medlemmer	har	for	et	
par	år	siden	hørt	et	foredrag	om	bager	Find	dynastiet,	som	forgrenede	sig	i	mange	retninger	her	i	
Skårup.	Lidt	henne	i	historien	støder	vi	på	en	person	ved	navn	Rasmus	Johannes	Jensen	Find,	han	
er	postbud	fra	Skårup	station,	og	hans	kone	Hedevig	passer	telefoncentralen	som	blev	oprettet	i	
1907,	i	deres	hus	på	det	der	i	dag	er	Stationsvej	7.	Hedevig	fik	titlen	telefonistinde.	Lidt	senere	da	
det	her	moderne	isenkram	af	en	telefon	vant	frem,	fik	Johannes	titlen	centralbestyrer.	De	unge	
mennesker	fik	en	søn	som	bliver	døbt	Johannes	Kaj	Jensen	Find,	i	Skårup	kun	kendt	under	navnet	
Kaj	Find,	han	blev	uddannet	bankmand,	og	bosatte	sig	i	Vestergade	44.	Til	trods	for	at	denne	unge	
mand	blev	bankmand,	havde	han	en	stor	interesse	for	noget	nyt	isenkram	der	var	på	vej	frem,	
nemlig	biler.	Som	ung	mand	i	1920`erne	fik	han	en	ide	om	at	bygge	en	bil.		Kaj	Jensen	Find	fik	en	
søn	som	blev	døbt	Preben	Find,	og	det	er	ham	der	har	leveret	billederne	og	lidt	tekst,	som	lyder	
sådan:	Jeg	mener	min	far	begyndte	at	bygge	bilen	i	begyndelsen	af	1920`erne.	Den	`blev	
indregistreret	og	kørte	i	Skårup	i	en	årrække,	som	en	af	de	allerførste	biler	i	byen.	Den	blev	efter	
en	del	år	skrottet,	og	afløst	af	en	rigtig	”sportsvogn”	På	første	billede	er	bilen	ikke	færdigbygget.	
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Entreprenør 
Peter Mortensen
Aut. Kloarkmester - Kloakservice - Døgnvagt
Nyborgvej 514 - 5881 Skårup

Tlf. 62 20 71 63 
Fax 62 23 21 02 

Mobil 40 21 71 63

BOGFØRINGS- OG 
KONTORASSISTANCEN
SUSAN SUNNE
Åbyvejen 18
5881 Skårup
Tlf. 20 86 58 18
susan-bloch@post.tele.dk

Brudagervej 6 ● 5882 Vejstrup ● 62 28 10 81

	  

Her	  kan	  du	  holde	  din	  fest	  på	  din	  egen	  måde	  

	  
Forsamlingshuset:	  
• er	  godkendt	  til	  90	  gæster.	  
• har	  ikke	  fast	  vært,	  så	  du	  er	  frit	  stillet	  vedr.	  

tilrettelæggelse	  af	  din	  fest.	  
• har	  indlagt	  bredbånd.	  

Reservation	  på	  tlf.	  3048	  2738	  	  
Se	  mere	  på:	  www.	  aabyskov-‐forsamlingshus.dk	  

	  

	  

Naturlig balance

Søren Jensen, IT-tekniker / Server
www.sj-solution.dk • e-mail: sj@sj-solution.dk  • Marslevvej 51 ST. MF, 5700 Svendborg

30 24 71 86
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Glæde på Skårup skole.  
Tekst. Margit Løve Kølle. Fotos: Henning Philbert.  

Onsdag den 20. marts kl. 16.00 var der 
indbudt til deltagelse i indvielse af 
nyrenoverede faglokaler til Håndværk & 
Design og Fysik & Kemi samt 
undervisningslokaler i skolens heldagsklasse 
og legeplads i forbindelse med denne. 

  

Skoleleder Steen Christian Knutzen bød 
velkommen til de mange fremmødte og 
fortalte om eftermiddagens program.  

 

Efter at sangen: ”Det er i dag et vejr” med 
musikledsagelse af skolens husorkester var 

sunget, blev ordet givet til borgmester Bo 
Hansen.  

 

Borgmesteren tog udgangspunkt i fejringen af 
skolens 50-års jubilæum, som fandt sted den 
7. og 8. september 2018, hvor Dronningen i 
øsende regnvejr også kom forbi Skårup 
Skole, og talte om lokaleombygningerne, der 
næsten fremtræder som totalrenoveringer. 

Renoveringen har været under Børne- og 
Ungeudvalgets ønsker fra 2015. Bo Hansen 
udtrykte sin glæde over, at der er kommet 
fokus på Fagene Håndværk & Design og 
Fysik & Kemi. Der er blevet gennemført en 
PCB- renovering med udskiftning af vinduer 
på store dele af skolen, en renovering af 
specialklasselokalerne, herunder forbedrede 
lyd- og ventilationsforhold. Også legepladsen 
ved Heldagsklassen fik gode ord med på 
vejen.  
Citat: ”Samlet set fremstår denne renovering 
som en fin foryngelseskur”. Bo Hansen 
rettede en tak til børn, forældre, personalet, 
projektgruppen, håndværkerne og formanden 
fra Børne- og Ungeudvalget, Henrik Nielsen. 
Herefter blev ordet givet til formandskabet for 
elevrådet.  
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Først Gustav Svaneberg Kvist Andersen 
fra 9. kl., der sagde, at han glædede sig på 
de ældre elevers vegne over de fine Fysik & 
Kemi faciliteter.  

 

Derefter Ella Ussing fra 8. kl., der udtrykte 
sin glæde over området med legepladsen til 
brug for eleverne. Ella påpegede, at, citat: 
”Det kunne vi godt bruge mere af”.  

Herefter var tiden kommet til, at snoren skulle 
klippes over, og renoveringerne besigtiges af 
alle tilstedeværende.  

 

 

Lokalerne fremstår her efter renoveringen nu 
som store, lyse, praktisk indrettede og 
indbydende lokaler.  

 

Sløjdlokalet efter renoveringen. Skårup Skoles 
serviceleder, Lars Hansen, har sat fire gamle 
høvlbænke sammen til denne nye model, som der 
er flere af i det store, fint indrettede lokale.  
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Depotet i tilknytning til Fysik & Kemilokalet. 

 

Fysik & Kemilokalet. 

 

Klasselokalet i pavillonen.  

Alt i og udenfor pavillonen til brug for nogle af 
eleverne i Heldagsklassen er næsten nyt, og 
akustikken er blevet overordentlig behagelig 
inde i lokalerne. Det har givet ro for de elever, 
der har brug for stilhed for at kunne 
koncentrere sig. Pavillonen benyttes af 6-7 
elever på mellemtrinet.                                        

 
Afdelingsleder i Heldagsklassen, Mette Bødker, 
fortæller alle de tilstedeværende om de forbedringer, 
der har fundet sted i og udenfor pavillonen, hvor 
Heldagsskolens mellemtrin har klasselokale.  

Det fine nye klatrestativ er taget i brug til glæde 
for eleverne.  
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Tilbage i skolens aula spillede 
”Personaleblæs”, til den hjemmelavede 
tekst, der startede med: ”Det er en dejlig 
onsdag med fest og højt humør…”  

 

 

Der var, som musiklærer Lene Reese 
udtrykte det: ”Momenter af ufattelig skønhed” 
i blæseriet, men et kursus i jamber kan de 
musikalske undervisere godt sætte på 
ønskelisten 😊😊. Nå, det hele var for sjov, og 
der blev efterfølgende klappet og grinet.  

 

Herefter var det tid til kaffe og stort frugt- og 
kagebord.  

 

 

Velbekomme. 

 

Det gennemførte projekt er kommet i stand 
ved hjælp af CETS-midler. Center for 
Ejendomme og Teknisk Service). Projektleder 
for det overordnede kommunale projekt, 
Elisabeth Anthonsen, og arkitekt Claus 
Jensen, der har stået som den praktisk 
ansvarlige projektleder i gennemførelsen af 
renoveringerne og legepladsen på Skårup 
Skole, var begge tilstede ved indvielsen. 
Elisabeth Anthonsen fortalte, at der var givet 
2 mio. igennem 4 år til renovering af flere 
skoler.                                                               
Projektet på Skårup Skole startede i efteråret 
2016 og er hermed indviet. 
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Skårup Pensionistforening 

Skårup Stationsvej 10 

5881 Skårup 

 

Efter generalforsamlingen  i marts har bestyrelsen konstitueret sig således: 

Formand: Ingelise Petersen, Næstformand: Marianne Hansen. Kasserer: Jette Tjelder. Sekretær: 
Bodil Jeppesen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Flemming Sørensen og Keld Henriksen. 

Nyt program for det næste halvår er under udarbejdelse og vil blive delt rundt i juli 
måned. 

Vores første arrangement efter sommerferien er onsdag, den 7. aug. Kl.18, hvor vi afholder 
Grillfest. Sæt allerede nu X i kalenderen, hvis du/I vil deltage. 

Onsdag, den 18. sep. Kl.9.30 Sensommerudflugt til Kerteminde, hvor vi bl.a skal se Johannes 
Larsens Museum. Mere om det senere. Sæt allerede X i kalenderen. 

VI ØNSKER ALLE FOLK OG FÆ´s LÆSERE  OG VORES MEDLEMMER EN RIGTIG GOD 
SOMMER. 

Gennemførte arrangementer. 

Skårup Pensionistforening har afholdt en vellykket Påskefrokost med 50 pers, og en lækker buffet 
leveret fra Super Brugsen. Der var rigeligt med mad, så alle blev godt mætte. Derefter var der 
kaffe og amerikansk lotteri. 
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MODEOPVISNING 

Vi havde igen besøg af SENIORSHOPPEN, og denne gang var det med forårets tøj og der var masser af det i 
alle mulige farver og nuancer.  4 lokale ”piger” gik mannequin og 50 damer kom og kiggede med og der 
blev serveret et glas vin og kaffe. Desuden var en Jens Bo med tasker og bælter, så der kunne man også 
gøre et godt køb. 

 

                    
 

DEN GAMLE BY I ÅRHUS 

Den 15. maj ( vores sidste arrangement inden sommerferien) var vi på forårstur til Den Gamle By i Århus, 
arrangeret af FRANK A`s busser.  En meget hyggelig og spændende tur i skønt vejr. Vi startede kl 9 fra 
Pensionisthuset og ved Lillebæltsbroen gjorde vi ophold, hvor vi fik kaffe og rundstykker og en lille dram, 
hvis nogen ønskede det. Derefter kørte vi til Den Gamle By, hvor vi startede med en frokostplatte i 
Restaurant Hobrohuset. Derefter rundvisning med guide i en time, hvorefter det var på egen hånd. Det var 
spændende at se Tre tidsaldre- en` by med diverse håndværker/ butikker og lejligheder fra 1827-1974. 
Kørte fra Århus kl 16 og gjorde igen ophold ved Lillebælt, hvor vi fik kaffe og kage. 

  

Hjemme i Skårup kl.18.45 efter en dejlig dag og en skøn bustur med en meget behagelig chauffør.    

                  

             Foto. Bodil Jeppesen 
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AUTOHANDEL OG REPARATION – EN TILLIDSSAG…
…Moderne autoværksted 

 

● Elektroninsk fejlfinding 
● Computertest
● 4 hjuls-udmåling 
● Klargøring til syn
● Aircon 
● Klima

 

 

 
● Autoteknik 
● Rep. af rustskader
● Forsikringsskader 
● Glasskader
● Omsyn, eget værksted 
● Tectrol undervognsbeh.

Service Partner

 
Østergade 60-62 · 5881 Skårup
Lige overfor Skårup Skole
Mobil Jan Nielsen 24 47 88 89
www.autocentrum.dk

SPECIALE: VW, AUDI, SEAT OG SKODA

Skaarup Vandværk - stiftet 1909

Vandværk:  Østergade 31 A
Kontor:  Østergade 31
Kontor og telefontid: Torsdag 15.30 - 16.30
Kontor telefon:  62 23 22 04

Telefon vedr. daglig drift - 24 83 19 97
Hjemmeside: www.skaarupvand.dk
e-mail: skaarup.vand@mail.dk

JESPER RASMUSSEN   
      Nyborgvej 510  5881 skårup

        Jesper 22 25 61 30
                      Kurt 40 16 77 80
               www.murermesteren.dk
                 GODT HÅNDVÆRK

Gode ideer engros  Service fra den rigtige murermester

Til faste 
priser

og aftalt tid

Skårup Rengøring 
& Vinduespolering

Jørgen E. Kristensen
Vidjekrogen 1C

5881 Skårup
Tlf. 62 23 12 70

Biltlf. 20 87 62 70
Mail: Skaarupvinduspolering@Yahoo.dk

 
 
 

 
 
 

  

 Hjælp til pasning af haver og  
grønne områder. 

 Løsning af enkelt opgaver 
eller pasningsaftale. 

 Jeg kigger gerne forbi og giver  
et uforpligtende tilbud på 
hvordan jeg kan hjælpe. 

 Kristian Kølln  
Tlf. 40711344 

AgroNatur 
  Grøn Service 

 

 

ØSTER ÅBY 
FRISKOLE & 
BØRNEHAVE

Nyborgvej 501 • 5881 Skårup • Tlf. 62 23 14 54
www.voresfriskole.dk

LÆRING OG LEG HVER ENESTE DAG, HVOR ALLE BØRN 
ER GLADE FOR AT GÅ I SKOLE OG BØRNEHAVE

• Vandinstallation • Varmeinstallation
 • Naturgasinstallation • Solvarme

 • Træpillekedler • Fjernvarme
• Ventilation • Varmepumper

 • Gas- og oliefyrservice
• Blikkenslagerarbejde

Tlf. 62 28 11 38
www.vejstrupblikvvs.dk

post@vejstrupblikvvs.dk

v/ Steffen Sundberg

Landevejen 119
5883 Oure
steffen@oureauto.dk

Tlf.    62 28 12 75
Mob. 40 36 80 87

www.oureauto.dk
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Dagplejen i Svendborg Kommune fejrede 
50-års jubilæum fredag den 10. maj 2019.  
Tekst: Margit Løve Kølle. Fotos: MLK og Henning Philbert. 

 

Svendborg Skilte & Design har sponsoreret det 
fine skilt, som hang over indgangen på Høje 
Bøge Stadion. Det er Gunnar Nyholm, der står 
bag denne sponsorgave. 

Fredag den 10. maj var alle dagplejere i 
Svendborg Kommune, deres dagplejebørn 
samt børnenes forældre inviteret til fest på 
Høje Bøge Stadion for at markere, at det i år 
er 50 siden de første fire dagplejere blev 
ansat i Svendborg Kommune. Nu dækker 
”Folk & Fæ” jo ikke hele Svendborg 
Kommune 😊😊, men der er jo, som de fleste 
sikkert er vidende om, kommunalt ansatte 
dagplejere i Skårup, Vejstrup og Oure, og 
derfor var det på sin plads at dække denne 
begivenhed.  

Dagens start i Skårup. 

 

Henning Philbert startede dagen allerede kl. 
08.20 foran Børnehuset i Skårup, hvor 
dagplejerne Anne Dorthe Christensen, Tina 
Greve, Tina Hauschild og Agnete Snitker alle 
fra Skårup sammen med nogle af deres 
dagplejebørn stod og ventede på bussen, der 
skulle køre dem til Høje Bøge Stadion. I 
bussen mødtes de med Helle Boilerehauge 
fra Oure og Tina Scott fra Vejstrup. 

 

Festen tog sin begyndelse kl. 09, hvor Hanne 
Ebbesen, der er leder af den kommunale 
dagpleje i Svendborg Kommune, bød 
velkommen.  

 

Hanne Ebbesen, leder af den kommunale 
dagpleje i Svendborg Kommune. 

Derefter blev ordet givet til Henrik Nielsen, 
formand for Børne- og Ungeudvalget. Henrik 
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Nielsen sagde i sin indholdsrige tale, som 
”Folk & Fæ’s” udsendte efterfølgende fik 
overdraget og her citerer:  

 

Henrik Nielsen, formand for Børne- og 
Ungeudvalget. 

”God morgen. Det er mig en stor fornøjelse at 
byde velkommen til Dagplejen i Svendborgs 
50-års jubilæum, og det er værd at fejre. Når 
man kikker ud over pladsen er vi ca. 380 
børn, ca. 115 dagplejere og ca. 320 forældre.                                                                                                         
”Et lille skridt for et menneske, men et stort 
skridt for menneskeheden”. Det var ordene, 
da Neil Armstrong, som det første menneske, 
satte foden på månen for 50 år siden. Den vel 
nok mest skelsættende begivenhed i 1969. 
1969 var også året, hvor Dagplejen i 
Svendborg blev etableret. Også en 
skelsættende begivenhed, der også var et 
stort skridt og et skridt, der har haft afgørende 
betydning for vores samfundsudvikling. 
Efterhånden som efterspørgslen på 
arbejdende mødre steg op gennem 60-erne, 
steg også presset på de få daginstitutioner, 
der fandtes i Svendborg: Enghavens 
vuggestue og Børnely. Ideen med kommunal 
dagpleje i private hjem havde bredt sig fra 
København, Århus og Odense videre til 
Svendborg. Svendborg Kommune vedtog at 
etablere en kommunal ordning om formidling 
af dagpleje i private hjem – i første omgang 
skulle det omfatte 30 børn i alderen 3 mdr. – 
7 år. Dette var starten på den dagpleje, vi 
kender i dag. Ingeborg Ringsmose blev i juni 
1969 ansat som den første leder af dagplejen 
i Svendborg, og i august startede de første 
fire dagplejere. Antallet af dagplejere steg 
hurtigt i de kommende år, og da der var flest 
dagplejere i kommunen efter 

kommunesammenlægningen, var der ca. 218 
dagplejere. De sidste par år har antallet ligget 
stabilt på 115 dagplejere. Som resten af 
samfundet har dagplejen udviklet sig meget 
de sidste 50 år. I 1969 var en typisk dagplejer 
hjemmegående husmor med egne børn og et 
lille praktisk bijob, og den private ramme med 
tid, ro og plads til nærvær er der ikke ændret 
på. I vore dage er det bare ikke nok at være 
’god til børn’, som det var førhen. Som 
dagplejer anno 2019 skal man være klædt 
godt på fagligt for at kunne give de 0 -2-årige 
optimale rammer for udvikling, trivsel, læring 
og dannelse. Dagplejen står på det samme 
pædagogiske fundament som resten af 
dagtilbudsområdet i Svendborg. Med 
udgangspunkt i Dagtilbudsloven, omsat i 
Vision for Læring og Dannelse og Mission, 
Vision og Fælles arbejdsgrundlag – påhviler 
det dagplejerne at give vore yngste børn de 
bedste vilkår / de bedste udviklings- og 
læringsbetingelser. Den nyeste viden om, 
hvor vigtige de første 1000 dage i et barns liv 
er, forpligter os til at yde vores bedste hver 
eneste dag, for alt det, vi gør godt i barnets 
første to – tre leveår, er en investering for 
livet. For at understøtte dette har vi politikere 
valgt at sætte fokus på dagplejernes 
kompetenceudvikling, og er nu i gang med et 
6-årigt uddannelsesforløb, hvor alle 
dagplejere får 12 ugers kursus. Denne 
satsning har givet et stort fagligt løft til vores 
dagpleje – ikke alene er dagplejerne blevet 
opdateret rent fagligt – det har også givet et 
boost til det faglige selvværd i forhold til 
jobbet og den opgave, der dagligt løses. Der 
er fortsat mange familier, der vælger 
dagplejen, da de ønsker det trygge, 
nærværende og hjemlige læringsmiljø til 
deres børn, som dagplejen tilbyder – det er vi 
glade ved, og vi er stolte over, at dagplejen i 
en alder af 50 år fremstår som et 
tidssvarende pædagogisk tilbud til de 0 – 2-
årige i kommunen”. 
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Hanne Ebbesen tog 
igen ordet og fortalte 
om Jubilæumsskriftet, 
der er udgivet i 
anledning af 50- års 
jubilæet. Hæftet har 
titlen: ”Tid, ro og 
nærvær. Historien 
om hvordan 
dagplejen blev 
professionel. 50 år 

med dagplejen i Svendborg”. Det er et 
virkelig fint jubilæumsskrift, der er værd at 
læse. ”Folk & Fæ’s” udsendte fik den 
oplysning, at hæftet vil blive lagt ind på  
www.dagtilbudisvendborg.dk , så alle 
interesserede kan gå ind og læse det 
informative og velskrevne jubilæumshæfte. 
Det er godt at få forstand af.  

Sponsorgaver. 

 
Hanne Ebbesen fortalte at de 650 SELEKT-
veste var sponsoreret af Volkswagen, 
SPORTEN og Intersport Svendborg, og at 
Ullemose Frugt havde sponsoreret frugt til 
dagen. Anne Dorthe Christensen, Skårup, 
fortalte, at Wendorff bageren havde 
sponsoreret gnaveboller til børnene, og et 
team af dagplejere havde bagt kager. 
Studerende fra Pædagogseminariet havde 
små stationer rundt omkring, hvor børnene 
kunne deltage i forskellige aktiviteter. Og så 
skulle der efter sigende være en 
sæbeboblemaskine, som pustede 
sæbebobler ud.   

Derefter var det tid til, at seks musikere fra 
Musikskolen gik på scenen og spillede og 
sang sange, som børnene allerede kendte 
godt. Herunder: ”Goddagsangen”; ”Vi er alle 

sammen vilde – ellevilde med at spille” og 
”Fem aber sad på en gren og drillede den 
store krokodille”.  

 

Tina Greve fra Skårup har lavet en 
musikvideo om bevægelse og ledede alle 
børnene til Bjørnegymnastikken.  

 

De små var aktive og evnede både at spise 
boller og samtidig at lave bevægelser til 
musikken.  

Senere igen underholdt 
klovnen Jojo. Han 
kunne trylle med 
balloner. Solen 
skinnede heldigvis det 

meste af tiden, men børn og voksne fik også 
regnen at mærke. Men sådan er det danske 
vejr: ”Byger, der går og kommer, det er den 
danske sommer”. Alt i alt var det et fint 
arrangement, der har krævet mange timers, 
ugers, ja, måneders forberedelse. Tre dejlige 
timer, hvor børn og voksne kunne hygge sig 
sammen og bagefter gå hjem og helt sikkert 
efter en fortjent børnelur vil kunne mindes og 
tale sammen om dagens begivenheder i de 
forskellige hjem.  
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Nyt fra Åbyskov Forsamlingshus. 
 
Samlet og redigeret af Jørgen Larsen, Åbyskov Forsamlingshus 

 
Kommende arrangementer i Åbyskov Forsamlingshus! 
 
Sankt Hans søndag den 23. juni sammen med Åbyskov Strand Camping! 
 

 

I lighed med de senere år holder vi igen Sankt Hans sammen med 
Åbyskov Strand Camping.  Vi begynder kl. ca. 18 og bålet 
forventes tændt kl. ca. 20.30. 
 
NYT! For at prøve noget andet, har campingpladsen lavet aftale om, at 
der kommer en pølsevogn på pladsen – så der er god mulighed for at 
få varm mad.  
 
I lighed med tidligere år, sørger forsamlingshuset for at der kan købes 
øl, vand og kaffe.  Vi bager også vafler i år. 
 
I 2018 var der tørke og derfor ikke noget bål.  Vi fik af den grund ikke 
sendt heksen afsted. Hun venter derfor fortsat på et ”lift” til Bloksbjerg.  
Vi håber at rigtig mange vil være med til at sende hende godt afsted. 

Kom og vær med til en hyggelig aften på Åbyskov Strand Camping. 
 
Gå ikke glip af hamonikatræffet på campingpladsen den 22.-24. august.  Kom og oplev nogle af 
de 35 tilmeldte orkestre.  Det er altid en festlig oplevelse med dejlig musik og afslappet stemning. 
 
Mød op og få nogle hyggelige timer. Vær med til at støtte et godt lokalt initiativ og arrangement. 

▄ 
 

Byrådsmøde den 25. juni kl. 17.00: 
 

 

Flere gange i en valgperiode er det besluttet, at nogle 
af møderne skal foregår uden for rådhuset i 
Svendborg.  Byrådsmødet i juni afholdes i Åbysskov 
Forsamlingshus. Mød op det er gratis. 
 
Nærme information om byrådsmødet vil kunne læses 
på www.svendborg.dk.  I det omfang det er muligt, vil  

vi, på husets hjememside – www.aabyskov-forsamlingshus.dk - informere om det vi får kendskab 
til om mødet, bl.a. om evt. spørgetid. 

▄ 
 
Fredagsbar den 2. august med grill fra kl. 16!  
 
Det er første fredagsbar efter sommerferien, somvi gør lidt ekstra ud af – i lighed med de senere år 
tænder vi op i grillen, så den er klar omkring kl. 17.  Kom med egne pølser, bøffer eller andet og 
læg dem på grillen. 
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Vi prøver at udvidet denne fredagsbar med lidt 
musikalsk underholdning.  Vi er sikre på, at det bliver 
en god start på eftersommerens og efterårets 
arrangementer. 
Tilmelding ikke nødvendig, men ønsker du/I salat til 
grillmaden, så send en mail til Jørgen til 
havblik@sydfynsmail.dk og oplys, hvor mange I 
kommer, så sørger vi for resten. Besked senest den 
31. juli. 

 
Der er også fredagsbar den 6. september, 11. oktober, 8. november og julefredagsbar den 6. 
december, hver gang fra kl. 16.  Kom og få nogle hyggelige timer i forsamlingshuset, tag familie, 
venner og naboen med. 

▄ 
 

         

Torsdag den 29. august kl. 19.00 – en aften med Ghita Nørby og Lars Hannibal: 
 
Over temaet ”I ord og toner” møder vi Ghita Nørby og Lars Hannibal.  En større præsentation er 
næppe nødvendig, for Ghita Nørby kunne i 2017 markere 60 år som skuespiller, hun har været 
med i mere end 150 film.  

 

 
 

Lars Hannibal er guitarist. Studerede guitar på 
konservatoriet i Aarhus. Om det med musik har Lars 
Hannibal sagt: 

”Det er ikke kun det at spille, for så er det bare noder på et 
stykke papir. Det er, når musikken bliver omsat til noget, 
der har en værdi. Musikken har så sindssygt meget at give 
på alle mulige følelsesniveauer, for den går direkte til 
hjertet. Når man er professionel musiker, er der 
selvfølgelig en linje mellem hjertet og hjernen, for vi skal 
jo forstå musikken for at kunne formidle og give den fri.  
 
Jeg skal analysere den og bearbejde den, for at den kan 
komme ud i en vedkommende form. Musikken i dens 
diversitet er med til at berige menneskeheden Ghita Nørby 
har sammen med Lars Hannibal sammensat et program 

fyldt med overraskelser. Der bl.a. omfatter Ghita ́s oplæsning af hendes favorit eventyr af H.C. 
Andersen og fabler af La Fontaine. Lars Hannibal`s fortolkning af de smukke ”guitar highlights” 
som f.eks. temaet fra Deer Hunter.  
 
Den uforudsigelige del af aftenen er bl.a. de to kunstneres samtaler om de aktuelle emner, der 
optager dem. Temaerne er mange, og som en anmelder skrev ” Når to mennesker på en lille scene 
med to mikrofoner og to stole formår at fylde det store hus med intenst nærvær, humor og en vis 
ydmyghed, så vidner det om format. De to store kulturpersonligheder ramte plet i deres samtale-
show, hvor de på den ene side gav stof til eftertanke, mens de på den anden side fik latteren til at 
buldre gennem det store hus gang på gang”.  
 
Tilmelding kan foretages nu og senest den 27. august på https://aabyskov.nemtilmeld.dk/  
Pris inkl. kaffe og kage 200,00 kr. 

▄ 
 
 



51

Mandag den 30. september kl. 19.00 - ”Et år uden Kim Larsen”: 
 

 

Den 30. september 2019 er det 1 år siden Kim Larsen døde.  Det 
synes vi, der er grund til at markere med en aften, hvor vi kan mindes 
Kim Larsen og synge nogle af hans sange. Der er sikkert mange vi 
kan uden ad, hvilket vil være med til at give en god og nærværende 
stemning 

I løbet af et langt og meget produktivt musisk liv skabte Kim Larsen 
sange om mange personlige ting - men også sange, der har et budskab 
eller en holdning og som vedkommer os alle. 
 
Til at hjælpe og ”styre” os igennem denne aften, med musik, 
fortællinger og sang, har vi lavet aftale med Jesper Vognsgaard. 
 

 

 

 

Jesper Vognsgaard arbejder med og er ansvarlig for kommunikation 
hos Sydfyns Elforsyning, hvilket ikke har så meget med musik at 
gøre.  Derfor lidt om Jesper Vognsgaards baggrund:  Har været 
bibliotekschef og musikskoleleder i Faaborg Midtfyn Kommune. 
Sideløbende er han en aktiv vært for fællessangtimer. Den gode og 
vedkommende (fælles) sang ligger Jesper meget på hjerte. 
Begejstringen for fællessang stammer fra mange år på både efter- og 
højskoler, fra en gerning som forstander på hhv. Ollerup Efterskole - 
sang og musik, samt forstander på Engelsholm Højskole.  
 
Tidligere har Jesper været udøvende professionel musiker med 
saxofon som hovedinstrument. 

Om Kim Larsen siger Jesper Vognsgaard bl.a.:  
 
For mange danskere har Kim Larsen sat livet i musik. Han har mange gange skrevet en sang til 
livet: fra morgensange til aftensange, fra glødende kærlig til de sorgfulde stunder eller fra den 
store verdenshistorie til den lille mands hverdagsliv 
 
Mange af os har historier, der knytter sig til en eller flere af hans sange. Gode sange giver minder, 
der varer ved og ved. Derfor er sang og musik så vigtig. 
 
I løbet af sangtimen vil vi synge både nogle af de kendte - men også nogle af de mindre kendte 
samt sange fra tidligere tiders store digtere, som han gjorde til sine egne. Teksterne vil også blive 
udlagt som digte eller debatindlæg. 
 
Kim Larsen har skrevet melodier, enkle i deres form - men stærke i øret. Han kunne få så meget 
ud af meget lidt. Stor kunst og slagere kunne i Kim Larsens univers sagtens gå hånd i hånd. 
 
Tilmelding kan foretages nu og senest til den 26. september på https://aabyskov.nemtilmeld.dk/.  
Pris inkl. kaffe og kage 125,00 kr. børn under 14 år. 40,00 kr. 

▄ 
Mandag den 4. oktober kl. 18 -  wienerschnitzel: 
 

 

Støttegruppen arrangerer fællesspisning med wienerschnitzel. Arrange-
mentet omtales nærmere i Folk & Fæ i august, men der kan allerede nu 
reserveres plads på: 
https://aabyskov.nemtilmeld.dk/ - seneste tilmelding den 30. september.  
Pris 200,00 kr. for wienerschnitzel, dessert og kaffe. 
Der arbejdes på at der denne aften også er musikalsk underholdning. 

▄ 
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Søndag den 27. oktober kl. 12.30 Frokostkoncert med Fangekoret 
 

 

Vi havde en koncert med Fangekoret den 29. 
oktober 2017, hvor der var udsolgt og vi måtte 
oprette venteliste. Vi synes derfor, der er en 
god grund til at gentage arrangementet. Efter 
lidt vanskelighed med at finde en ledig dato i 
korets kalender bliver søndag den 27. oktober. 
Koret optræder med 35 koncerter i 2019, heraf 
kun 3 på Fyn, hvor den ene er i Åbyskov 
Forsamlingshus, vi er glade for, at vi igen kan 
få en helt speciel oplevelser, både hvad angår 
korets sange og livsbekræftende fortællinger 
fra en verden vi ikke kender meget til.  

Der er i skrivende stund allerede en del tilmeldinger, hvorfor vi kun kan tilråde interesserede at 
reservere en plads, inden det er for sent. Tilmelding/reservering kan allerede nu foretages på 
https://aabyskov.nemtilmeld.dk/.  Seneste frist for tilmelding er den 24. oktober 2019.  
Der tages forbehold for starttidspunkt for koncerten, endeligt tidspunkt vil fremgå af husets 
hjemmeside og i Folk & Fæ i august. 
Pris for frokostbuffet, dessert, kaffe og koncert er kun 250,00 kr.  børn op til 14 år. 100,00 kr. 
Yderligere omtale af koncerten i Folk & Fæ i august 2019. 

▄ 
 
Torsdag den 31. oktober kl. 17-19 - halloween for børn: 
 
 

 

Som noget nyt – rettet mod børnefamilier – arran-
gerer støttegruppen Halloween for børn i alle aldre. 
 
Alle detaljer for arrangementet er endnu ikke på 
plads. Nærmere omtale i Folk & Fæ i august 2019. 
 
Information om arrangementet vil kunne læses på 
husets hjemmeside efterhånden som arrangementet 
tager form. 
Se: www.aabyskov-forsamlingshus.dk 

▄ 
 
Mandag den 4. november kl. 19.00 – andebanko: 
Der har igennem de senere år været holdt andebanko op til Mortens Aften, det gør vi også i år.   
Se mere i Folk & Fæ i oktober 2019. 

▄ 
 

Fredag 15. november kl. 18 - vinsmagning: 
Der er igen vinsmagning med Erik Prangsgaard.  Tema er denne gang julens vine. Nærmere 
omtale af arrangementet i Folk & Fæ i oktober. Du kan også se mere på: 
www.aabyskov-forsamlingshus.dk.  
 
Der kan allerede nu reserveres plads på https://aabyskov.nemtilmeld.dk/  senest tilmelding den 10. 
november. 
  
Pris kun 200,00 kr. inkl. spisning og vinsmagning.  

▄ 
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Torsdag den 5. december kl. 19 -  julebanko: 
Traditionen tro holder støttegruppen julebanko – se mere i Folk & Fæ i oktober 2019. 

▄ 
Søndag den 22. december kl. 18.00 juletræ: 
Ingen jul uden juletræ i forsamlingshuset, derfor holdes traditionen ved lige og alle er vel-
kommen.  Det koster 50,00 kr. - børn og voksne - for at deltage – se mere i Folk & Fæ i oktober 
2019. 

▄ 
Afholdte arrangementer: 
 
Søndag den 7. april børneloppemarked: 
Af Gitte L. Jensen, støttegruppen. 

 

Vi har ikke haft mange aktiviteter, der har rettet sig mod 
børnefamilier, men søndag den 7. april slog 
støttegruppen dørene op for det første børnelop-
pemarked, hvor kun børn kunne få en gratis stand, hvor 
de kunne sælge ting og sager, som de havde lyst til.  Der 
var næste fuldt hus med 12 boder rundt i salen. 
 
Der var fra start store forventninger hos børnene. Det 
blev en god dag, hvor børnene virkelig hyggede sig og  

nød at have deres egen lille butik. Meget handel foregik boderne imellem, lidt spændende at følge 
”trafikken”.  Selvom der ikke var mange der lagde vejen forbi forsamlingshuset, så var det afgjort 
en dag med ”liv og glade dage”.  Efter ”lukketid” oplyste flere, at de meget gerne ville være med 
igen, hvis der blev holdt børneloppemarked til næste år.  Det vil naturligvis havde støttegruppens 
opmærksomhed, når der lægges program for aktiviteter for 2020. 
 

▄ 
Støtte- og indvielsesfest tirsdag den 16. april: 
 
Den 16. april var dagen, hvor vi synes vi kunne vise den gennemførte renovering af toilet og 
garderobe.  
 

 
Lyst og indbydende frem-
træder de nye forhold. 

Det viste sig dog, at alt ikke var helt færdigt, men alt fungerede som 
det skulle.  Der blev serveret hakkebøf og dessert til en pris af kun 
100,00 kr.  Der var fuldt hus og vi takker for opbakningen og 
interessen for huset. 
 
Der var lotteri med mange fine sponsorerede gevinster. 

 
De mange gevinster til lotteriet. 
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Ved en indvielsesfest skal der også holdes taler, hvilket blev gjort af Lars Erik Hornemann der er 
formand for Kultur og Fritidsudvalget.  Lars Erik Hornemann ønskede tillykke med ombygningen 
og det gode resultat.  Roste endvidere den store og alsidige aktivitet, der er i huset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lars Erik Hornemann fandt at det kommunale tilskud til 
ombygningen på 350.000 kr. var et godt og synligt resultat.  Der 
var også tale af formanden for huset – Arne Jensen, der udtrykte 
glæde over resultatet, herunder takkede håndværkerne for 
fleksibilitet og overholdelse af tidsplanen.  Takke også de 
fremmøde for opbakningen til huset.  En særlig tak gik til Åbyskov 
Strand Camping, der denne aften havde doneret 3.000,00 kr. til 
ombygningen.  Arne Jensen udtrykte også en stor tak til andre 
sponsorer bl.a. BF Oks, der havde leveret hakkebøfferne. 
 
Til en god fest høre der også musik til.  Her fik vi underholdning 
”for alle pengene” af Mads Toghøj. Flere af gæsterne gav udtryk 
for, at de gerne vil høre Mads igen.  Det vil vi naturligvis overveje. 
 

▄                  
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarteletaften onsdag den 15, maj: 
Af Ellen Larsen, støttegruppen. 
 
Støttegruppen afholdt tarteletaften med 65 deltagere, dejligt med så mange der bakker op om vore 
arrangementer.  

 

Der var tarteletter som forret, hovedret og 
dessert. Forretten bestod af laks med creme-
sauce og stenbiderrogn.  Hovedretten var natur-
ligvis også tarteletter, hvor fyldet var høns i 
asparges i den ene og skinke, ærter og gule-
rødder i den anden.  Desserttarteletten var 
filodej med panna cotta creme og jordbær. 

Der var et festligt indslag med en fællessang, 
der var en hyldes til tarteletterne og på melo-
dien ”For alje de små blomster”, så de der ikke 
var rigtige fynboer, hvad lidt svært med at få 
sunget teksten. 

Det var en meget god og hyggelig aften, hvor der blev spist rigtig mange tarteletter - det var jo 
også ad libitum.  Mange gav udtryk for, at det var alt for billigt, hvilket vi i støttegruppen har 
noteret os. Naturligvis kan prisen godt hæves på de fællesspisninger der holdes, men alle skal have 
mulighed for at have økonomi til at deltage, så det vil hver gang være en afvejning af prisen.  Det 
er dejligt at der gives udtryk for prisniveauet, navnlig når overskuddet går til forsamlingshuset, 
overskuddet var dog ikke særlig stort denne gang. 

▄ 

Kom med forslag til arrangementer! 
Bestyrelsen modtager gerne forslag til arrangementer i huset, idet vi meget gerne vil tilgodese 
brugerne af huset.  Kontakt et medlem af bestyrelsen eller send en mail til Jørgen:  
havblik@sydfynsmail.dk, så vil du blive kontaktet 
 
Husk at medlemmer af huset kan benytte det til korte arrangementer og møder uden udgift. 

▄ 
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Kontakt skoleleder 
Benni Hauge Pedersen
Tlf. 62281289

www.ourefriskole.dk

www.jsxl.dk   
Nyborgvej 2   
5700 Svendborg

Åbningstider:   Man-fredag kl 9.00-17.30
    Lør-søn-og helligdage kl. 9.00-16.00
    Hele Sydfyns lokale trælast og byggecenter

Når du har brug 
for os, er vi tæt på  
– også søn-  
og helligdage
Anita Grundahl  
og Morten Bytoft

Den lokale bedemand®

Valdemarsgade 50, Svendborg – Telefon 6221 9909
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HYBEL VVS
62 21  01 56
Blikkenslager teamet

Aut. VVS installatør · VVS tekniker Claus Hybel · Kullinggade 4 B
5700 Svendborg · HYBEL VVS · Grundlagt 1896

Installatør

 

Den Kommunale Dagpleje i Østerdalen 

Rammen om det gode børneliv for de 
yngste i Skårup – Oure – Vejstrup 

	

1 felt
Pris: 1735,- 

pr. år
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I år bl.a. med … 

• Gæste-disk jokki HARSKE HUBBI – chok, chok, chok … ! 
• DJ Mathias ! 
• Lækker buffet a la Johan ! 
• Kulørte drinks ! 
• og masser af glade mennesker  

        i højt humør :0) 
 

NYT NYT NYT: Saml et bord af venner, kollegaer, naboer …og scor en 
GRATIS FLASKE SHOTS til bordet, for hver 20 personer I tilmelder! 

 

 Venlig hilsen 

Det festlige udvalg 
Følg med på Facebook – 
”Skårup Folkefest”  
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NYT FRA DAMGÅRDSKLUBBEN
Medlemskort:

Vi har lige overstået salg af medlemskort.

Det er gået godt og vi vil gerne sige tak for den positive måde vi er blevet modtaget 
på. Der har også været tid til en lille snak hvor ris og ros blev delt ud, ting vi kan og vil 
gå videre med ved næste bestyrelsesmøde.

Var du ikke hjemme da vi var forbi er du velkommen til at kontakte

Hans Rasmussen tlf. 51368075.

Spillegilde:

Søndag d.18. august afholder vi årets spillegilde i Skåruphallen kl. 14.00.

Trods store forhindringer med EU – valg og Folketingsvalg, samt travlhed i hallen er 
det endelig lykkedes at få fastsat en dato og tidspunkt.

Spillegildet bliver som sædvanlig afholdt i samarbejde med borgerforeningen, som 
har stor erfaring med afholdelse af det.

Der vil være fine gevinster fra vores sponsorer, så vi håber at I møder talstærkt op.

Loppemarked:

Møbelgruppen har med glæde fået mange opringninger fra folk, som har fundet 
effekter i kælderen og på loftet som de gerne have afhentet.

MEN – MEN – MEN

Vi kan sagtens bruge flere ting for jo bedre bliver vores loppemarked.

Du er velkommen til at kontakte Hans tlf. 51368075 eller Harry tlf. 51309833, så 
kommer vi og henter efter nærmere aftale.
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Kandisfesten 31. maj 2019.
For 10. år i træk – og altid fredag efter Kr. Himmelfartsdag - 

Arrangerede Skårup Idrætsforening ”KANDISFEST”.

Med 558 feststemte og danselystne gæster blev det igen i år en stor succes, 

hvor der lige fra dørene blev åbnet kl. 17.00 til der traditionen tro  blev sluttet 

med ”DET´DIT NAVN” var en utrolig god stemning.

Forud var gået mange timers arbejde med bordopstilling – pyntning – klargøring af 
scene – bar – lys, og en nøje planlægning af, hvor de enkelte gæster havde plads.

En stor tak til alle frivillige fra SIF, der før, under og efter festen trak et stort læs 
for at få det hele til at fungere. Nogle brugte rigtig mange timer som bar og 

serveringspersonale, andre færre, men ligeså vigtige opgaver før og efter festen.

Der bliver Kandisfest igen næste år, datoen er 22. maj 2020.

Mange er allerede skrevet op, men ret henvendelse på tlf. 30 54 13 72hvis du 
går med planer om at deltage.

Tak for i år - Kandisudvalget.
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Skt. Hansaften med fællesspisning
i Vejstrup Forsamlingshus

Tekst og billede: Margrethe Schmidt og Elisabeth Antonsen

Forsamlingshuset i Vejstrup danner i år igen ramme om Sct. Hansaften i Vejstrup, 
som begynder med fællesspisning i huset kl. 18.00.

Huset sørger for gratis salat, brød og kul til grillen, og så medbringer man bare selv 
kød til at grille. Man kan købe diverse drikkevarer i huset, samt kaffe og kage. 

Kl. 20.30 er der bål, båltale og fællessang ved gadekæret, hvor også Vejstrup 
Ungdomsskole giver smagsprøver på deres gymnastikfærdigheder. 

Arrangementet ved gadekæret er åbent for alle, så der behøver man ikke melde sig 
til. Det er til gengæld nødvendigt, hvis man deltager i spisningen i huset. Det sker på 

sms til 28928555 senest den 20. juni.

Vi ser frem til endnu en hyggelig aften som altid til Skt. Hans - formentlig fugtig 
udvortes, så tag fornuftigt tøj på og medbring godt humør og sangglæde.

På gensyn.

Venlig hilsen

Vejstrup Forsamlingshus

Skulle det mod forventning også igen i år blive 
tørke, så finder vi altid en løsning i Vejstrup! 

(Billede fra Sankt Hans 2018)
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SKOVDONG BYG & MASKINSERVICE

HAVEMASKINER
Alt i service og reparation af
havemaskiner og trailere.
NYT NYT NYT
Salg af nye havemaskiner 
indenfor alle mærker!

Salg af 
reserve-

dele

 

Altid gratis 

 

afhentning og 

 

levering på Sydfyn!

Skal du have fest
  Lej Pensionisternes Hus i Skårup. 
  Et hyggeligt, familiært og centralt-
  beliggende hus, Skårup Stationsvej 10.   
  Stor P. plads og tæt ved Super Brugsen.   
  Jørgen Erik Kristensen tlf: 62 23 12 70 

Selskaber  på op til 90 personer
Lokalet er velegnet til møder o. lign. arrangementer

HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

SVENDBORG
DYREHOSPITALApS
Ryttervænget 6 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 64 21

Åbent hverdage
kl. 8 - 17
lørdage kl. 9-12
Konsultation
efter aftale

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og flåter

Informationsbod den 15/6

15% rabat
på Effipro pipetter
indtil den 29/6-12
(så længe lager haves)

Iso 9001 certificeret
- tryghed og kvalitet
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Østerdalen er et af Svendborg  
Kommunes dagtilbudsområder.  
 

Området består af:  

Bakkehuset i Skårup  
Eventyrhuset i Gudbjerg 
Gudme Børnehave  
Hesselager Børnehus  
Oure Børnehus 
Skårup Børnehus 

Bagergade 28-30 · 5700 Svendborg 
Tlf. 29 60 26 18  
www.osterdalen.svendborg.dk

v/Jane Dideriksen · Vestergade 12 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 88 14 · www.soepet.dk

DYREHANDEL
APS

“Ring 6220 2000 og få en gratis 
og uforpligtende salgsvurdering 
af din bolig.”

Dennis Jakobsgaard,
- din lokale mand på Sydøstfyn

Andersen & Thomsen A/S
Sjælen bor på Sydfyn
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Den lokale folkeskole
Læring for alle
Læring for livet

www.skaarupskole.dk    Tlf.: 62 23 48 84
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DET SKER I 
CAFEEN 2019 

       Brunch kl.10-12 
Søndage: 8.sept.2019 ¤  

6.oktober 2019 ¤ 3.november 2019 

       Spis sammen kl.18-20 
Onsdage: 25.september ¤ 23.oktober ¤ 

4.december (m julemenu) 

         Mad & Musik kl.18.30-23 

Fredage: 13.september 2019  

8.november 2019 

 

 

Alle arrangementerne drives af frivillige 
Et evt. overskud går til driften af cafeen med indkøb af inventar, service, køkkenmaskiner etc. 

Til Brunch og Spis sammen er der ikke tilmelding, men kommer I en større gruppe på flere end 7, så tilmeld 
jer på FB og bestil bord. Velegnet som klassearrangement. 

Til Mad & Musik købes billetterne via Billet.dk .  

Kig ind på FB under ”Skårup Idrætsforening og Kulturcenter” 
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Mad	&	Musik	–	Mens	vi	venter	på	den	næste	sæson	–	sæson	6.	

																				
For	godt	5	år	siden	startede	Skårup	Musikforsyning	deres	Mad	og	Musik	
arrangementer	i	det	netop	indviede	Skårup	Kultur	og	Idrætscenter.	

Vi	var	nogle	lokale	med	stor	interesse	for	livemusik,	der	ville	være	med	til	at	putte	kultur	
ind	i	det	nye	kulturhus.	

Som	vi	skrev	i	Folk	&	Fæ:	

• Vi	ville	lave	4	Mad	&	Musikarrangementer	pr.	år.																																																													
Tjek	–	Det	har	vi	så	gjort	de	sidste	5	år	med	succes	og	stigende	interesse	fra	jer	
derude.	

• Vi	ville	Række	ud	efter	stjernerne,	og	skrev:																																																																								
Hvis	vi	vurderer,	at	der	er	basis	for	den	rette	tilslutning,	vil	vi	arbejde	på	at	få	større	
og	mere	kendte	musikere/	bands	til	at	kigge	forbi.																																																																				
Tjek	–	Har	kan	vi	blot	nævne	navne	som	Signe	Svendsen,	Søren	Huus,	Thomas	
Buttenschøn	mfl.	–	derud	har	vi	præsenteret	et	hav	af	semikendte	solister	og	bands	
lokale	samt	fra	andre	dele	af	landet,	og	vi	er	glade.	

	

Men	I	år	rækker	vi	højere	end	nogen	side	–	se	på	den	anden	side.																																																
Det	er	et	program,	der	består	af	en	yngre	kvindelig	sanger/sangskriver,	2	meget	kendte	
kunstnere	samt	Danmarks	ældste	rockband	–	hvad	siger	I	så?	

De	frivillige:	Ud	over,	at	vi	er	5	frivillige	i	Musikforsyningen,	er	der	også	en	fantastisk	
engageret	gruppe	af	frivillige,	der	stiller	op,	laver	mad	og	rydder	op	igen,	og	et	stor	tak	skal	
de	have	her	i	bladet!	

De	støtter	Mad	&	Musik	i	Skårup	og	tak	for	det	til	jer	alle!																																																																																																														
-	Have	&	Parkcenter	Svendborg	ApS,	Tvedvej	170,	5700	Svendborg																																																	
-	Skårup	Autohandel,	Nyborgvej	489,	5881	Skårup																																																																																									
-	SkårupGrafisk,	Mølmarksvej	173,	5700	Svendborg																																																																																				
-	Auto-Centrum	Skårup,	Østergade	60-62,	5881																																																																																															
-	Spånlundgård,	Nyborgvej	350,	5881	Skårup	–	Ny	sponsor:	Tak	til	Claus	og	Lone.	

Facebookgruppen:	Hold	dig	orienteret	på	Facebooksiden	Skårup	Musikforsyning,	med	
et	”Like	”så	vil	det	automatisk	dukke	på	din	facebook.	
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Skårup Musikforsyning præsenterer i sæsonen 2019 – 2010 følgende 
kunstnere til Mad & Musik:  
 
Alle billetter er i salg på billet.dk, - så du kan bruge Mad & Musik som gave. 

	

Fredag	d.	13.09.19	-	Louise	Dubiel	
Louise	Dubiel	I	2009	deltog	hun	i	DRs		
tv-show	“Talent	09”	med	sangen	Forpulet	
Perfekt,	og	sangen	blev	et	stort	radiohit	
henover	sommeren	2010.	I	2013	deltog	
hun	i	det	Danske	Melodi	Grand	Prix	med	
sangen	Rejs	Dig	Op.		
Louises	koncerter	er	kendt	for	at	have	en	
helt	særlig	stemning,	nærvær	og	
sammenspil	med	publikum,	og	hun	
kommer	til	Skårup	med	sin	veloplagte	
trio.	
	

	

Fredag	d.	08.11.19	-	Henning	Stærk		
Hvem	kender	ikke	Stærke	Henning?	
Henning	Stærk	har	været	en	del	af	den	
danske	musikscene	de	sidste	50	år,	og	han	
er	”still	going	strong!”	I	marts	2019	fyldte	
han	70	år,	og	det	fejrer	han	med	manér	
sammen	med	sit	store	og	trofaste	
publikum	i	det	ganske	land,	når	han	med	
sit	velspillede	band	fortsætter	”	The	Never	
Ending	Tour.”	og	selvfølgelig	kommer	han	
også	til	Skårup.	
	

	

Fredag	d.	31.01.20:	Stringmarsters	
Stringmasters	har	siden	1963	spillet	den	
fede,	livsglade	koncert-	og	dansevenlige	
rockmusik.	Stringmasters	var	sammen	
med	navne	som	Rocking	Ghosts,	Peter	
Belli	og	
Rock	Nalle	og	Les	Amis	de	første	på	den	
danske	rockscene.																																																	
Stringmasters	spiller	nu	som	før	de	bedste	
rock’n’roll-hits	og	ballader	fra	50’erne,	
60’erne	og	70’erne.	
 

	

Fredag	d.13.03.20	-	Søs	Fenger	
Søs	Fenger	er	et	så	stort	navn,	som	
egentlig	ikke	kræver	yderligere	
præsentation,	men,	men	-	men.	
Hun	har	siden	midten	af	1980'erne	været	
en	af	de	mest	succesrige	sangskrivere	og	
sangerinde	på	den	danske	musikscene.	
Hun	har	udgivet	en	lang	række	albums	
både	solo	og	med	gruppen	News,	og	i	
samarbejde	med	andre	kunstnere.	
Søs	Fenger	har	ry	for	at	spille	for	fulde	
huse	i	hele	landet,	og	vi	håber	også	på,	at	
det	bliver	tilfældet	her	i	Skårup,	hvor	hun	
kommer	med	sin	trio	og	spiller	en	intim	
koncert.	
	

Klip, klip, klip ------ Denne side er til opslagstavlen, køleskabet m.m. !! 
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SKÅRUP		KULTUR	-		OG		IDRÆTSCENTER	

Åbyvejen	43	

5881	Skårup	
	

Når	vi	har	nydt	sommerens	sol	og	varme	starter	vi	igen	op	med	nye	aktiviteter	i	Skårup	
Kultur-	og	Idrætscenter	–	hele	Skårups	samlingspunkt.	

Vi	har	gennem	det	sidste	års	tid	oplevet	en	positiv	udvikling	med	flere	og	flere	deltagere	til	
vores	arrangementer	i	Kulturcaféen	-	Mad	&	Musik,	Søndagsbrunch	og	Spis	Sammen.	

Vi	har	derfor	brug	for	flere	frivillige	og	håber	med	dette	lille	opråb	at	du	eller	en	du	kender,	
har	lyst	til	at	give	en	hånd	med	til	opgaver	som	opsætning	af	borde,	borddækning,	
madlavning,	opvask,	oprydning	mv.	

Send	en	mail	eller	en	SMS	hvis	du	synes	det	kunne	være	sjovt	og	givende	at	være	med	i		
SKIs	team	for	frivillige.	Du	bestemmer	selv	hvor	mange	timer,	du	vil	være	aktiv.	

Kontakt	Tom	Degn	Christiansen	–	mail	til	:	agerskiftet8@gmail.com	–	sms	til:	2215	9540	

Gerne	inden	1.august	2019	så	du	få	invitation	til	møde	i	løbet	af	august.	

		

Uden	de	frivillige	-	ingen	SKI.	

Det	skal	være	sjovt	at	være	frivillig	i	SKI	

	og	vi	skal	fremme	følelsen	af	at	være	med	til	at	skabe	en	succes.	
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Tekst: Vibe. Fotos: Diverse 

 

 

En del mennesker fandt vej til Karen Margrethe Spejlborgs fernisering i Kulturcenteret den første søndag i maj . 

Karen Margrethes flotte udstilling er da også værd at kigge på. Hendes originale malerier hænger nemlig rigtigt fint i 
de lyse rum og man kan se, at hun har lagt  vægt på, at billederne skal supplere hinanden. Da Karen Margrethe ofte 
arbejde i de samme temaer over længere tid, fabulerer hun over det samme emne på mange af malerierne og i op-
hængningen kompletterer mange af malerierne hinanden på forunderlig vis. 

Karen Margrethes usædvanlige univers med de finurlige figurer og skæve vinkler, fortæller om det, som er lige ved 
siden af det virkelige. Motiverne bevæger sig i grænserne mellem figur og form og appellerer til underbevidstheden. 
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Nogle vil nok mene, at billederne er lidt 
uhyggelige, for de gådefulde figurer sku-
ler hemmelighedsfuldt på beskueren eller 
vender blikket indad, som gemmer de på 
hemmeligheder. Man ved ikke helt, hvor 
man har dem. På nogle billeder snor væk-
ster sig i  organiske former; de både lig-
ner og ikke ligner planter, vi kender.  
Karen Margrethes farvevalg er i overve-
jende harmoniske og dæmpede toner, 
som netop understøtter det hemmelig-
hedsfulde. 

Karen Margrethes spændende udstilling 
kan ses indtil udgangen af juni måned. 

Den næste udstillingsperiode er i sommermånederne, juli og august. Her får vi besøg af to kreative mennesker, Julie 
Marie Henriksen og Anjelica Rusch, som begge bor i Skårup. I løbet af foråret så det ud som om, vi skulle have bare 
vægge i SKI i sommerperioden, men så henvendte Julie og Anjelica sig hver især . De ville gerne udstille i den samme 
periode, da de ikke har så mange billeder. Julie og Anjelica udstiller hver for sig med to separate udstillinger.  
Anjelica udstiller sine malerier i stueetagen og Julie, som med sine 17 år er den yngste solokunstner, vi har haft hidtil, 
hænger sine billeder på trappen og 1. salen.  Julie og Anjelica holder fernisering samtidig lørdag den 29.6 kl. 13. 

PASSION FOR JAPAN OG MANGA. 
Julie Marie Henriksen er 17 år og bor på Skårup Vinkelvej sammen med sine 
forældre, sin hund Kiwi og familiens to katte. Julie har gået på Skårup Skole fra 
0. til 9. klasse. Hun havde i lang tid haft det svært med det faglige i skolen og 
blev for et år siden erklæret ordblind. Julie har imidlertid fundet ud af, at hun 
er rigtig god til at tegne, male og være kreativ og det har hendes interesse. Hen 
over sommeren får vi således mulighed for at se Julies fine kreationer på 1. sa-
len i Kulturcenteret.  
Julie går nu i 10. klasse i Svendborg Kommunes 10. klassecenter EUD på Vestre 
Skole. Skolens 10. klasse linje er målrettet til at hjælpe unge til at træffe et stu-
die- eller erhvervsvalg, som har deres specielle interesse.  

I sin fritid arbejder Julie som ungarbejder i SuperBrugsen i Skårup. Hun startede 
for ca. 4 år siden med at rydde op og sætte varer forrest på hylderne. Senere 
fik hun de mere ansvarsfulde opgaver og i den seneste tid har Julie arbejdet ”i 
kassen”, hvilket hun er rigtigt glad for.  
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Julie synes, at arbejdet i SuperBrugsen har styrket hende bå-
de socialt og fagligt. I starten troede hun slet ikke på, at hun 
ville kunne lære alle de svære processer i kassen, men nu går 
det strygende. 

Ellers bruger Julie fritiden sammen med sine venner og sin 
helt store passion, at tegne og male – og det gør hun rigtigt 
meget.  
Julie tager udgangspunkt og henter sin inspiration i den ja-
panske tegnemåde, som vi kender fra Manga-og Anime-
genren (Se note nederst på siden). Hun søger billeder og vi-
den om tegnemåden på internettet og på YouTube, hvor 
kunstnere har deres kanaler eller lægger deres værker op.  

Den særlige interesse for den japanske tegneform kom først 
fra animationsfilmene og senere fra tegneseriebøgerne. 

Anime-universet fascinerer Julie rigtigt meget - ligesom den omfattende tegneseriekul-
tur, der er bygget op omkring det i Japan. Julie synes, det er vildt imponerende og in-
spirerende. Julie maler sine billeder på lærred og papir i  akryl, akvarel ligesom hun 
også laver billeder i computerprogrammet: ”Paint Tool SAI”.  

Da Julie fik mulighed for at tage med Svendborg Ungdomsskole til Japan i april måned, 
sprang hun selvfølgelig straks til. Turen var bygget op, så de unge kunne følge et kursus 
som forberedelse til turen og bagefter rejse den lange vej på en helt forrygende og 
veltilrettelagt tur i en uge. 
For Julie var det en helt vidunderlig oplevelse og hun er blevet vild med landet. Des-
værre fik Julie ikke mulighed for at besøge Manga-kulturen direkte i de butikker, som 
findes, men Manda så hun allevegne, for japanerne bruger tegne- og animationsfor-
men i alt offentligt billedmateriale som fx på bus-og togreklamer. 

Gruppen - inkl. en japansktalende lærer - landede i Osaka og kørte derefter til Kyoto, 
en lille by oppe i bjergene, hvor de skulle bo på et lokalt hostel.  
I Kyoto fik de en nærmest officiel modtagelse af byens ”borgmester”. Man var meget stolte over at kunne modtage de 
udenlandske unge i byen, som normalt ikke havde turister.   
Julie sugede indtrykkene til sig på rejsens mange spændende udflugter; De var bl.a. på skolebesøg, hvor de også fik en 
velkomst som filmstjerner og besøgte forskellige klasser. 
På en anden tur besøgte de en Sushi-café, hvor de blev ”betjent” af robotter.  
I byen, som de boede i, besøgte de et kimonoværksted, prøvede den traditionelle dragt på en gåtur i bjergene og fik 
efterfølgende en dragt med hjem.  

Manga: Selvom tegnekunsten har været praktiseret længere i Japan, blev betegnelsen manga først populær 
op gennem 1800-tallet, men på den tid var formen meget forskellig fra moderne manga. Siden 2. verdens-
krig er mangaens popularitet steget eksplosivt, og i dag er omkring 40 procent af alle tryksager udgivet i 
Japan manga. Manga læses af unge og ældre og omhandler alt lige fra sport, som er et meget populært 
manga-emne, til science fiction og romantik. I de vestlige lande er det oftest kvinder, der læser manga, men 
i Japan er det alle I Japan offentliggøres mangaserier hyppigst kapitelvis i blade, som kan være så tykke 
som telefonbøger. Som regel i sort/hvid med enkelte farvelagte sider. 
Anime: er det japanske ord for animation. Det bruges i Japan om alle former for animation, hvorimod det i 
vesten normalt refererer til japanske tegnefilm. Anime kan både være tegnet i hånden og på computer. Hvor 
de ældre animeer oftest er håndtegnede bliver det mere og mere normalt, at nye animeer er computerani-
merede, dog oftest så de stilmæssigt ligner håndtegnet animation.  
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For at komme tæt på det lokale liv, besøgte de unge også forskellige famili-
er i byen, 2 unge pr familie. Julie og hendes ven havde HC Andersen choko-
lade med til familien som gaver. 

Denne store rejse har gjort ,at Julie nu drømmer om at bo og arbejde i læn-
gere tid i Japan en gang i fremtiden. Turen med Ungdomsskolen har banet 
vejen, da Julie nu har fået nogle gode kontakter i landet fx med dén tolk, 
som fulgte gruppen. 

Foreløbig vil Julie bruge mere tid på at dygtiggøre sig og finde lige sin frem-
tids-niche. Til august skal hun starte på FGU på den kreative linje med hen-
blik på at fortsætte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse 
eller i et job. 

”Min historie: 
Jeg er født i Svendborg, men har boet 
mange andre steder i mit voksne liv 
bl.a Odense, Sønderborg, Ålborg og 
København. Nu bor jeg i Åbyskov sam-
men med min mand, Svend. 
Vi har sammen rejst i mange lande, i 
1989 rejste vi bl.a. ud på en længere 
jordomrejse i ca. 5 måneder fortrinsvis 
til Australien - Men med udgangs-
punkt i hele verden er Åbyskov og det 
Sydfynske dog et af de skønneste ste-
der, jeg har befundet mig. 
Jeg elsker havvandet og at bade og 
holde mig frisk og sund.  
For mig har det altid været vigtigt at 
udvikle mig personligt og åndeligt og 
forstå mig selv i et større universelt 
perspektiv og samtidig kunne bevare 

begge ben på jorden. Dette pionerar-
bejde vil jeg gerne give videre til glæ-
de og opløftelse for andre. 
Jeg er uddannet i intuitiv malerkunst  
 
og har diplom fra den 4-årige Teosofi-
ske Healerskole og desuden som sam-
taleterapeut, med speciale i det ”indre 
barn”.  
Derudover er jeg uddannet Teknisk 
Tegner og de sidste 10 år har jeg ar-
bejdet inden for hjemmeplejen og gør 
det stadig. 

Mit kreative udtryk: 
Jeg arbejder med akvarel-
maleteknikken ”vådt i vådt”, og ekspe-
rimenterer også med andre materia-
ler, for derigennem at udføre værker-
ne helt i egen stil og udtryk. 
Mine billeder har et spirituelt budskab 
i en eksperimenterende og kreativ 
proces. Det er en proces, hvor jeg la-
der mig lede af mit indre. Jeg har ikke 
på forhånd nogen komposition eller 
nogen ide om, hvad det skal blive til. 
Nogle gange fremhæves i forvejen 
dannede strukturer og former med 
andre produkter, guld og sølv tuscher 
og glimmer, farveblyanter, tekster og 
gouache. Denne maleteknik er god til 
at skabe nærvær og fordybelse. 
”Kend dig selv” er det, der ligger i or-
det kreativitet. Kreativt arbejde har at 
gøre med, at du genkender dig selv i 
det, du maler, man kan se sig selv i sit 
udtryk. Modsat andre måder at male 
på, fokuseres her ikke på penselstrøg 

og farveblandinger, men udelukkende 
på kreativiteten. Jeg bruger maletek-
nikken som selvforglemmende og 
selvfordybende arbejde og som et 
redskab til at få sjælens udtryk frem. 

Vådt-i-vådt teknikken: 
Teknikken går i al sin enkelhed ud på, 
at man maler med vandige farver på 
vådt papir. Holdningsgrundlaget er, at 
farverne skal danne formen. Det, at 
farven flyder, gør at man er tvunget til 
at slippe forestillinger og forventnin-
ger om, hvad der skal komme frem. I 
stedet for at styre processen, skal man 
forsøge at stille sig åben og at eksperi-
mentere og lade fantasien få frit spil-
lerum. Det er en ret enkel teknik, der 
giver plads til at være i nuet. 

KREATIVT FLOW I LEG MED FORM OG FARVER 
Anjelica fortæller om sig selv : 
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KUNSTGRUPPEN MANGLER LOKALE UDSTILLERE: 

Vi har 6 udstillingsperioder á 2 måneder i løbet af året.  
Du behøver bestemt ikke at være professionel kunstner for at udstille.  
Ideen med galleriet er netop at vise, hvilken mangfoldighed af kreative  

og idérige mennesker, som vores lokalområde rummer.  
Så alle slags værker og kreationer kan udstilles. 

Vi sørger for PR både i ”Folk & Fæ”, i Brugsen og i de lokale aviser  
og vi hjælper gerne med opbygning af udstillingen og efterfølgende fernisering.  

Så kom ud af skabet og kontakt os! Vi glæder os til at høre fra dig. 

Kontakt Vibe: 41609211. Mange hilsner Kunstgruppen 

Skårup Kunstgruppe 

 

Mine tanker er, på sigt, at skabe små hold, hvor 
jeg vil undervise i denne maleproces fx i Skårup 
Kultur- og idrætscenter. Det kunne være spæn-
dende at hjælpe andre i gang med at udtrykke sig 
kreativt med fordybelse og selvindsigt for øje.  

Jeg håber, at min udstilling kan være til inspiration 
og indre vejledning for andre. 

Citat af Søren Kirkegård: ”Det store er ikke at være 
enten det ene eller det andet - men at være sig selv, 
det formår hvert eneste menneske, hvis det vil.”” 



70

ST
ØT

 V
0R

ES
 S

PO
NS

OR
ER

 - 
DE

 S
TØ

TT
ER

 D
IT

 L
OK

AL
BL

AD
 “

FO
LK

 &
 F

Æ
”

Meld dig ind på: fitnessskaarup@gmail.com 
Hjemmeside: www.skaarup-if.dk

Skal du også 
have solgt?

Nybolig Domicil Svendborg
Vestergade 165
5700 Svendborg
Tlf. 6321 7080
5700@nybolig.dk

 Ullemose frugt 
Gårdbutik og firmafrugt 

Smag mere på 
www.ullemosefrugt.dk 

 
 

V/ Jesper & Anne-Mette Ullemose
Hovvej 7 - 5883 Oure
6228 2856 - ullemose@digtele.dk
www.ullemosefrugt.dk

Gårdbutik åbent lørdag fra 10-15 fra sep. til april
Selvbetjeningsbod åbent hver dag

Lundevej 7, 5700 Svendborg

Tlf. 62 800 820
www.kiropraktor-hyldal.dk

v. Søren A. Hansen
Østergade 19 · 5881 Skårup
62 23 10 23 · Fax 62 23 10 83
malermesteren@skaarupmail.dk
www.skaarup-malerforretning.dk

• Spartelarbejde
• Bygningsmaling
• Opsætning af glasvæv og tapeter
• Afrensning af facade med

højtrykshedvandsrenser
• Facade maling
• Sprøjtelakering
• Vinduer-træværk udvendig 

brandhæmmende og epoxy maling

Kendt for kvalitet og god service

Søren
Hansen
Telefon
30 88 89 48

Peter
Müller
Telefon
60 13 89 48

• Certificeret til at male med 

• Vejmarkeringer

1 felt
Pris: 1735,- 

pr. år

1 felt
Pris: 1735,- 

pr. år
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HUSK:
Søndage i lige uger afholder

S.I.F. Støtter
Spillegilde i Skåruphallen kl. 18.30

Se også Aktivitetskalenderen 

folkogfae.dk

Kreativ Café SKI
Torsdage i ulige uger kl. 19-21

PENSIONISTHUSET
Kortspil:

fra 2. mandag i januar
til 2. mandag i september

Nørkle:
fra 2. tirsdag i januar

til 2. tirsdag i september

Søndag d. 23. juni kl. 18.00
Skt. Hansaften Vejstrup Forsamlingshus

Lørdag d. 29. juni kl. 13-15
Fernisering i Kulturcenteret 

Onsdag d. 7. august kl. 18  
Skårup Pensionistforening afholder 

Grill-aften i Pensionisthuset.

Søndag d. 18. august kl. 10-13
Damgårdsklubben holder spillegilde, SKI

Lørdag d. 24 august
Avisindsamling

Søndag d. 1. september kl. 14
Damgårdsklubben holder loppemarked

Onsdag d. 4. september kl.14                                                                                                                                            
        Modeopvisning - Seniorshoppen

kommer med efterårstøj.                                                                          
Skårup Pensionistforening, Pensionisthuset.

6.-9. september
Bustur til Bruxelles arr. SKI

Onsdag d. 18. september kl. 9.30                                                                                                                           
Sensommertur til Johannes Larsens Museum.                                                                                                                     

Skårup Pensionistforening.

Lørdag d. 26. oktober 
Folkefest

Lørdag d. 16 november
Avisindsamling

GRAFiSK
Hjælp til layout & Logo 

ring  4922  4944

Nye arrangementer i Åbyskov Forsamlingshus; 
Se inde i bladet & på www.folkogfae.dk

Nyt arrangementer i Mad og musik-; 
Se inde i bladet & på www.folkogfae.dk

Nyt arrangementer i Vejstrup Valgmeniighed; 
Se inde i bladet & på www.folkogfae.dk


