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 Kære Folk & Fæ læser!
Jul og nytår står for døren, og det er igen tid til at se  

tilbage på det år, der nu snart rinder ud.

Det har endnu engang været et godt år for det lille  

lokalblad. Der har været mange spændende indlæg fra  

Folk & Fæ-vennerne,  fra Skårup Kirke & Sogn samt  

fra vore faste skribenter.

Det glæder mig, hver gang jeg møder mennesker, der  

kommer med rosende ord om det arbejde, vi laver for  

lokalsamfundet gennem Folk & Fæ. Jeg har ofte  

skrevet, at alle i bladgruppen arbejder ulønnet i deres  

fritid, - så jeg vil gerne benytte lejligheden til at sende en  

rigtig varm tak til de mennesker, du ser her til venstre på  

denne side. - Uden deres hjælp kunne vi ikke lave så flot  

et lokal-blad.

Men der skal mange, mange penge til . . . 

Langt det meste får vi fra alle vore trofaste sponsorer,  

men også Idrætsforeningen, Borgerforeningen samt 

skoler, institutioner og foreninger bidrager til, at vi kan  

lave så flot et blad i farvetryk. - Derfor også en rigtig  

varm tak til alle Jer, der støtter op omkring Folk & Fæ.

En helt særlig tak er der i år til bestyrelsen for den nu  

lukkede Skårup Husflidsskole, der betænkte os med  

35.000,- kr., da de desværre måtte dreje nøglen om til  

Danmarks ældste Husflidsskole. 

Denne donation betyder, at vi for en gangs skyld ikke  

hænger med rumpen i vandskorpen - - - eller sagt på en  

anden måde – så er vi ikke helt så tæt på røde tal i  

regnskabet, som vi plejer at være her til Nytår.

Og det er jo bare dejligt !!!!

En særlig tak vil jeg gerne sende til vore trofaste  

indsamlergruppe, der år efter år besøger alle husstande i  

”vores distrikt”  - og selvfølgelig også til alle Jer, der gav  

en ”skilling” til raslebøsserne, da de kom rundt. 

Hermed sendes alle vore læsere et ønske om en glædelig  

jul samt en rigtigt godt Nytår fra Folk & Fæ.

Henning Philbert    

Deadline for næste blad: Mandag d. 1. feb. kl. 17.00 

Bladetudkommer: Fredag d. 12. februar 2016

Indlæg sendes til Anja: 

anja@skaarupgrafisk.dk 

Oplysninger til aktivitetskalenderen på vores hjemmeside  

sendes til : nillephilbert@gmail.com

Støt dit lokalblad ved at sende et beløb med:

Swipp til telefon: 25487386

MobilePay til telefon: 25487386

Eller ved at indbetale et beløb på vores konto i 

FYNSKE BANK: Reg. nr. 0819 konto 819-56-11123
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Det var dengang i august måned, da den trofaste Folk & Fæ-indsamlergruppe gik fra dør til dør  

med raslebøtterne for at samle penge ind til bladets fortsatte eksistens. - Jeg har tidligere oplyst,  

at gruppen indsamlede  31,245,-  kr. - Det var rigtigt flot - - - og endnu engang tak til alle Jer, der  

støttede bladet, da indsamlerne kom rundt.

Og så kommer jeg til det - - - - - 

Der er efterhånden rigtig mange af vore læsere, der ikke har kontanter liggende i skuffen, som 

man tidligere havde. ( Bortset fra børnenes sparegrise !!!! ) - Heldigvis var der en hel del, der  

kunne betale med MobilePay. - Det beløb sig til 2,150,- kr.

Der er imidlertid mange, der har spurgt mig, om det ikke også er muligt at betale Swipp. - og ja,  

nu er det muligt at betale med Swipp.

Derfor . . . . . 

Gå hen i vores lokale Bank her i Skårup og få Swipp.

Der er længe til næste indsamling i august 2016, men du kan jo støtte bladet hele året - - - - 

Her står de klar til at hjælpe dig med at få Swipp.

                  Lene Kruse                           Nicki L. Christiansen Mai-Britt Christiansen

Nu kan du støtte bladet med Swipp på: 25487386
Hermed sendes de bedste hilsner til alle vore læsere fra Folk & Fæ.

Henning Philbert
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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

Murermester Vagn Bech
Åbyvænget 17  • 5881 Skårup

Tlf.  62 23 15 84
Biltlf.  21 43 90 60

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

Er du træt af at sidde med dit regnskab
når alle andre holder fri så kontakt:

Korsgade 2  5700 Svendborg
www.svendborg.photocare.dk

svendborg@photocare.dk
Tlf:: 62 21 55 01

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	  
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Årets Skårup-borgere 
 

 
 
 
 

Kirsten Højrup og Torben Forsberg bor på Toftegård i Holmdrup, og det har de gjort i mere end 30 år. 
Torben er vokset op på Lolland. Selv om han var bybo, satte han sig for, at han ville være landmand, og det 
blev han. I 1980 blev han fodermester på en gård i nærheden af Bogense på Nordfyn. Her tog han sig 
kærligt af en stor besætning køer, men efter kort tid udvidede omsorgen sig til også at gælde gårdmandens 
dejlige datter, Kirsten, som var en meget kreativ pige. Hun var på det tidspunkt allerede uddannet 
dekoratør i Svendborg. 
De unge elskende havde dog endnu visse planer, inden de slog skaglerne sammen. I 1981 gik Torben på 
gymnastikhøjskolen I Viborg og uddannede sig til gymnastikinstruktør, mens Kirsten gik på 
håndarbejdsskolen i Skals. I 1983 gik de på jagt efter en gård, og deres øjne faldt på Toftegård i Holmdrup. 
Den købte de, og året efter blev de gift.  
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I de følgende 12 år drev de Toftegård som et 
traditionelt landbrug med 35 køer, men som bekendt er 
det blevet stadig sværere at gøre små brug rentable, og 
i 1995 solgte de både jord og besætning. Siden har 
Torben ernæret sig som inseminør med en kundekreds 
på det meste af Sydfyn. Semen er et latinsk ord, der 
betyder sædekorn, frø, spire. Et seminarium betyder 
derfor en planteskole, hvor man får ting til at spire, og 

en seminarielærer burde jo faktisk hedde en inseminør. Men sådan en er altså Torben, der ikke bare kan 
sætte liv i en ko, men også sætte liv i unge og gamle, der dyrker gymnastik. I de sidste år er han fulgt med 
tiden – nu hedder det fitness, og han sørger kærligt for, at Skårups seniorer holder sig i form. 
 

 
 
 
I alle årene også mens de drev gården havde Kirsten job som dekoratør, i de første år i en forretning i 
Odense og derefter 12 år som dekorationschef i Føtex i Svendborg, inden hun i 1998 blev selvstændig free-
lancer. Nu har hun en lang række butikker som kunder, hvor hun laver dekorationer og giver råd om 
indretning. I den gamle staldlænge har Kirsten værksteder, hvor hun udfolder sine kreative evner, der også 
viser sig i det smagfuldt restaurerede stuehus. Her er man ikke i tvivl om, hvem der bestemmer, hvor 
skabet skal stå. De samme evner har man stor glæde af i Idræts- og Kulturcentret både i form af de 
originale dekorationer i cafeen og andre steder og udsmykningen ved festerne. 
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Børn er det også blevet til. I 1989 kom Anders til verden, og han er til forældrenes glade overraskelse gået i 

faderens fodspor. Ligesom sin far er Anders 
fodermester, det hedder det bare ikke nu om 
dage, han er kvægbrugsleder. Anne kom til i 
1993, og hun uddanner sig i dag til 
socialrådgiver. 
 
Familien har altid nydt at tage på ferierejser. 
Toscana har været det foretrukne mål med et 
ophold på en vingård (agro-turismo) med en 
charmerende landsby og med god mad og et 
glas rødvin. Rejsen kunne dog også gå andre 
steder hen, og Kirsten og Torben mindes især 
en rejse til Polen i 1988, altså året før murens 

fald og den store omvæltning i Østeuropa. De oplevede et anspændt og restriktivt samfund og et politisk 
system, som var i opløsning. 
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Kirsten og Torben har bevaret 4 tønder land omkring gården. Her har de i de sidste år etableret et lille 
naturreservat med små lunde af forskellige 
træsorter. En tilgroet dam er blevet renset og 
udvidet, så den i dag må betegnes som en 
idyllisk skovsø.  
 
Vi ønsker Kirsten og Torben tillykke med den 
velfortjente udnævnelse til ”Årets Skårup-
borgere”.   
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Billeder fra ferniseringen med Olaf Søndberg d. 1. november.  Tekst og foto: Henning Philbert

Det var en rigtig hyggelig eftermiddag for de mennesker, der var mødt op til ferniseringen ved 

Olaf Søndbergs udstilling. Et godt glas vin og lidt snaks – og så ellers glæden ved at mødes med 

andre, der interesserer sig for det lokale kunstmiljø. - Det er jo stadig så nyt, at vi har fået et 

Kulturcenter her i Skårup, - så der er sikkert mange, der gerne ville være med til en sådan 

hyggelig søndag eftermiddag,  - - men det er bare ikke lige plottet ind i kalenderen - - endnu !
Det håber vi, snart det bliver, således at det fortsat vil have interesse for de mange lokale 

kunstnere, at afholde udstillinger i det nye flotte Kulturcenter. 

Derfor: Kom og vær med. - Støt op omkring det lokale kunst og kulturliv.  
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Alt i 
reperation på

BÅDE, 
PÅHÆNGS-
MOTORER,  

TRAILERE OG 
HAVEMASKINER

Salg af brugte 
maskiner

Salg af ny e 
havemaskiner 

til rigtige 
forårspriser

Som altid 
gratis afhentning 

og levering!

Husk vi udfører alt indenfor blomster
Åbningstider:

Mandag til fredag 10.00-17.30. Lørdag 9.00-13.00
Bestillinger modtages gerne før butikken åbner

Landevejen 156 · 5883 Oure · Tlf. 62 25 40 60
www.blomstersmeden-oure.dk
STOR P-PLADS I GÅRDEN

Vejstrup 
Auto & Traktorservice

Lars Nielsen 
Landevejen 42  5882 Vejstrup

Tlf. 62 28 14 08  Mobil. 40 42 14 08



www.vejstrupauto.dk

 

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

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

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

• Jord-, vej- og kloarkarbejde
• Vejunderføring
• Vognmandskørsel
• Container udlejning
• Belægningsarbejde

VI TILBYDER OS MED 
ALT INDENFOR...

          Ø.ÅBY 
VOGNMANDS & 

ENTREPRENØRFORRETNING
V/ aut. kloakmester 
Henning Larsen Åbyskovvej 38 62 23 12 10

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
”



11

Skårup Folkefest 2015 
Lørdag den 24. oktober var der igen gang i Skårup Kultur & Idrætscenter hvor ca. 300 festglade 
mennesker fra Skårup og omegn var samlet til endnu en fantastisk Folkefest. 

Pyntning af hallen blev igen i år 
udført af Kirsten Højrup, 
Højrup Dekoration, der 
sammen med hendes hjælpere 
havde skabt nogle flotte 
rammer til en god fest.   

 

 

 

 

 

 

 

Årets Skårupborger blev i år Kirsten Højrup 
og Torben Forsberg. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Buffeten blev leveret af  
Johan´s Landkøkken 
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Skårup Folkefest 2015 
De 5 unge musikere i det Århusianske kopibandt North Avenue leverede musikken. 

Under spisningen gav de nogle  
akustiske numre til stor begejstring 
for festens deltagere. 
Efter spisningen blev der spillet  
dansevenligt musik og der var gang 
i dansegulvet indtil festen sluttede kl. 02.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Igen i år var Ungdomsbordet en succes.  
21 glade unge mennesker i alderen 18 – 
24 år havde en god aften til et rigtigt 
halbal i Skårup!!  
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Skårup Folkefest 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Via Facebook gruppen ”Skårup Folkefest” kan du følge med i nyheder 
omkring festen og her er det også muligt at se alle billederne fra festen samt komme 
med kommentarer og forslag til nye tiltag i forbindelse med festen. 
 
Sponsorer 2015: 

Højrup Dekoration – Pyntning af hallen. 
Damgaard Blomster – Buket til Årets Skårupborger. 
Skårup Grafisk – Tryk af indgangsbilletter. 
Salon Elmelund – Gave til Lodtrækning. 
Super Brugsen – Gave til lodtrækning. 
Helle Lerche – Gave til lodtrækning. 
Skårup Pizza – Gave til lodtrækning. 
Folk & Fæ – Annoncer i bladet 
Thomas Uwe Jørgensen – Fotos (Alle fotos kan ses på Facebook, Skårup Folkefest) 
 
Festudvalget: 

Der sker lidt udskiftning i festudvalget. Lars Henriksen stopper efter utallige års 
arbejde. Rebecca Svensson og Marlene Møller Hansen takker af efter 4 års ihærdig 
indsats for Folkefesten. 
Vi byder velkommen til Jane Laulund Dideriksen og Jan Henriksen, som vil komme 
med nye friske input og sammen med Tina Henriksen, Viktor Buch, Kenneth Møller 
Larsen og Claus Møller Larsen vil de arbejde videre med planlægningen af næste 
Folkefest. 

 

Festudvalget takker alle deltagerne og sponsorerne for en god fest og på gensyn til 

Folkefest 2016 

Lørdag den 29. oktober 2016 
Foto: Thomas Uwe Jørgensen 

Tekst: Festudvalget 
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                                                                                                    Pensionist-husets Støtter
        
 
Jule markedet i Pensionisternes hus den 14. og 15. november var rigtig fint besøgt. 
En god og hyggelig julestemning.  
Tak til de mange besøgende og til de forskellige boder. Vi ses igen den 12. og 13. 
november 2016.   

                                        
       
 Aktiviteter i Pensionisternes Hus i Skårup 
Kortspil 
Mandag den 4. januar kl. 1330 startes der igen op med kortspil i huset. 
Der spilles mange former for spil, også andet end kort. 
Hygge og samvær er i højsæde. 
Pris incl. kaffe med brød 10kr. 
Kom og vær med til hyggelige eftermiddage. Alle er velkommen. 
Evt. henvendelse til Britta Feder på 6223 2282 
 
Porcelænsmaling. 
Maling starter også mandag den 4/1 kl.1330. 
Der males på alle former for porcelæn. 
Ingen lærer, men vi lærer af hinanden. 
Der mulighed for at få brændt det færdigmalede porcelæn. 
Evt. henvendelse til Karen Margrethe på  2929 9437 
 
Nørkle eftermiddag.  Starter igen tirsdag den 5/1  kl.1330, 
Her bliver der strikket, hæklet, kniplet, orkeret og andre former for håndarbejde.   
Her er der heller ingen lærer, men mange er gode til at lære fra sig. Vi har nogle 
gange gæster, der er dygtig til et håndarbejde, som vi kan øve os i. 
Pris incl. kaffe 10 kr. 
Som I kan se er der flere muligheder for at komme ud blandt andre og få nogle 
hyggelige timer, så det er bare om at møde op. Alle er velkommen uanset alder og 
køn. 



15

 

 

Skårup Pensionistforening, Skårup Stationsvej 10 

Den 28. okt. Afholdte Pensionistforeningen Modeopvisning, hvor Senior Shop viste 
deres nye efterårskollektion. Det var lokale damer fra Skårup  der flot fremviste 
kjoler, bukser, bluser, jakker og frakker m.m. en stor tak til Inge Lise, Lone, Bente 
og Conny. En rigtig hyggelig eftermiddag med mange fremmødte. 

 

HUSK  de næste arrangementer i januar 2016 

Onsdag, den 13. jan kl.14.00. Foredrag-  Erik Egeskov, Skårup fortæller om 2. 
verdenskrig og mest om forholdene i Skårup. 

Onsdag, den 27. jan. Kl.14.00- til ca. 16.30.  BIO Teknik afholder i samarbejde med 
Pensionistf. demonstration af Pulserende Magnetfelt- Terapi- naturlig og uden 
bivirkninger. Har du bl.a.problemer med kramper eller uro i benene, smerter i 
ryggen, gigtsmerter, kredsløbsproblemer, søvnproblemer og meget mere, så mød 
op til en spændende eftermiddag og blev testet gratis. Der er ingen købetvang. 

Onsdag, den 10. feb. Fastelavn med spisning og underholdning. Tilmelding senest 
den 2. feb. 

Medlemskort for det nye år og program for det første halvår 2016 kommer rundt i 
januar måned. Vi håber igen i det nye år, at der bliver  god tilslutning til vores 
arrangementer. 

Skårup Pensionistforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et 
godt nytår. 
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Af: Amatørastronom Erik Appel,

Åbyskov Amatør Observatorium, Åbyskovvej 24, Åbyskov

Vintertid er stjenekikketid. Og lige nu er der en meget 

sjælden mulighed for at se en komet med det blotte øje. 

Med lidt held.  Det drejer sig om kometen Catalina (C 

2013 US10), der først blev opdaget i oktober 2013. Den 

kommer fra Oortskyen, der er en kugleformet sky, der 

ligger rundt om solsystemet, bestående af millioner af 

støv- og isklumper mere end 2000 gange længere ude 

end Plutos bane. Kometen, der er ca 10 km stor, er blevet 

revet ud af Oortskyen ved tilfældig tiltrækning fra andre 

fjerne himmellegemer og taget kursen ind mod solen. 

Den har været flere tusind år undervejs før den blev 

observeret.  Den var tættest solen den 15. november i år 

(122 mill. km), og er nu på vej tilbage mod Oortskyen for 

aldrig at vende tilbage, i hvert fald ikke de første mange 

millioner år! Så det er nu eneste chance for at observerer 

den! Den 17. januar er den tættest til jorden (108 mill. 

km) i stjernebilledet Store Bjørn. 

Den har været synlig i nogle uger på den sydlige halvku-

glen, men er nu på vej op over den nordlige himmel. Den 

skulle ligne Bopp-Hale kometen, som var meget synlig fra 

vore breddegrader i 1990, men Catalina er noget svagere. 

Lyset fra kometer er vanskeligt at forudse. For at se den 

med det blotte øje, skal natten være helt klar og mørk 

uden lysforurening. Bruger man en god håndkikkert 

(mindst 8 gange forstørrelse) vil man med stor sikkerhed 

kunne se den.

Den 18. december står Catalina op over horisonten i 

øst kl. 02:42 næsten samtidig med Mars liggende lidt 

længere mod sydøst. Jupiter ses samtidigt  lidt højere på 

nattehimlen i sydøstlig retning. Kl. 6 om morgenen den 

18. december, lige inden det bliver lyst, vil Catalina være 

mere synlig, idet den på dette tidspunkt ligger 26 grader 

over horisonten i retning stik Sydøst. Samtidig er Venus 

kravlet op over horisonten og ses tydeligt 17o lige under 

Catalona (en udstrakt håndsbredde svarer ca. til 10o)

Nytårsaften hvor vi alle er vågne og forhåbentlig ikke 

mere omtumlede, end at vi husker også at kikke efter 

Catalina. Vi får dog først øje på den noget efter midnat, 

idet Catalina først står op over vores horisont ved mid-

natstid. Vi kan i stedet nyde synet af Jupiter, der kl 24 står 

3 grader over den aftagende måne. Kl 05 om morgenen 

er Catalina blevet synlig højere oppe på den sydøstlige 

nattehimmel, 45 grader over horisonten lige ved siden af 

den klare stjerne Arcturus i stjernebilledet Bjørnevogteren 

(Bootes), se vedlagte billede af situationen. Placeringen 

lige op ad Arcturus (1o) gør den nemt at finde komet 

Cataline, til gengæld vil Arcturus klare lys gøre det van-

skeligere at se Catalinas svage lys. Catalina ser ud som 

om den støder sammen med Arcturus, men det er kun 

tilsyneladende, idet Arcturus afstand til jorden er 27 lysår 

og Catalinas afstand kun 7 lysminutter! Kometen fjerner 

sig i retning mod nordstjernen. I løbet af februar måned, 

måske før,  vil den hurtigt forsvinde for synlig observation. 

Kometen Catalinas bevægelse i stjernebilledet Bjørnevog-

teren (Bootes)  i perioden 18. december til nytårsaften. 

Placeringen af Mars, Månen og Jupiter refererer til ny-

tårsmorgen omkring kl. 0500. 

Se kometen Catalina på nattehimlen 

– den kommer aldrig igen !
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Komet Catalina på den sydlige nattehimmel i november måned 

2015, set gennem en 40 cm stor stjernekikkert !

Komet Catalinas vej gennem solsystemets planetbaner

De indre planeters stilling den 18. dec. 2015

I januar måned bevæger Catalina sig videre nord på og 

tangerer den yderste stjerne af vognstangen i Karlsvognen 

(Alkaid) omkring natten til den 15. januar 2016. 

Andre stjernestunder de næste par måneder
Det er altid spændende at følge planeternes skiftende 

gang over nattehimlen med vrimlen af stjerner som 

tilsyneladende fast baggrund. I de næste par måneder 

er det især solsystemets største planet,  Jupiter, der vil 

være synlig i længst tid på nattehimlen. Men også Mars , 

Saturn og Venus viser sig frem, især for de morgenduelige 

og lavt på himlen 

Solsystemets næststørste planet, facinerende Saturn med 

de mange ringe, ser vi ikke så megt til, idet den ligger i 

retning af solen i denne periode og under horisonten i det 

meste af den mørke tid. Først i løbet af januar  begynder 

vi at få et glimt af Saturn i de tidlige morgentimer inden 

dagslyset bryder frem. Den 1. februar står Saturn op i øst 

kl. 04:32. 2 timer senere er den 10½o  over horisonten og 

forsvinder hurtigt derefter i morgengryet.

Planeterne Venus og Mars er i denne periode på vej rundt 

om solen noget foran jorden, og er derfor kun synlige i 

de tidlige morgentimer. Den 18. december står Mars op 

på den østlige himmel kl 02:24 og Venus kl 04:46 og er 

synlige resten af den mørke nat. De følgende dage står de 

stadig tidligere op.

Den 23. december kl. 19:05  glider månen lige så stille ind 

foran dobbeltstjernen Aldebaran i stjernebilledet Tyren. 

Fem kvarter efter dukker Aldebaran op igen.

Nytårsnat ved midnatstid vil vi tydeligt kunne se Jupiter 

ligge godt 3 grader fra Månen i NNE retning. 28 dage 

senere (28. januar) har månen taget en hel tur rundt om 

jorden og synet gentager sig, denne gang med Jupiter 

endnu nærmere månen (1-2o).

Den 3. februar kl. lidt i 6 om morgenen, passerer Jupiter 

den stærkt aftagende måne i en afstand af 4o.

Alle tider i denne artikel er beregnet ud fra Åbyskov Am-

atør Observatoriums beliggenhed, og tiderne vil kunne 

bruges med stor tilnærmelse overalt i det sydøstfynske.



18

Højskolevej 49 • 5882 Vejstrup • Tlf. 62 28 10 89 • vejstrup@vejstrup.dk

Klingstrupvej 5, 5881 Skårup
www.sydfynsfrifagskole.dk

Parat til job med mad, mennesker og dyr & planter 

10. klasse for dig der skal videre...
post@sydfynsfrifagskole.dk

Unavngivet 1   1 15/04/14   10.15

Damgårdsklubben
             Støtter alle ældre i Skårup

Rasmus Skovgaard - Rønnovsvej 1 
5881 Skårup - Tlf. 20851033

Tlf. 4088 1595     anja@skaarupgrafisk.dk    skårupgrafisk.dk

SKÅRUPgrafiskö

Tlf. 4088 1595 ö anja@skaarupgrafisk.dk ö skårupgrafisk.dk

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
”

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

 
 
Den 6. november var der fest på Vejstrupgaard. Den unge dyrlæge, Kerstin Halberg, holdt 
reception for en talrig skare af gæster for at markere åbningen af sin dyrlægeklinik. I månederne 
forinden havde håndværkere og familie puklet med at indrette en række kælderrum til den mest 
charmerende og 
indbydende klinik. Her 
behandler Kerstin 
alskens dyr dog ikke i 
hestestørrelse.  
Hendes speciale er 
hudsygdomme, men hun 
klarer også andre 
dårligdomme og 
foretager mindre 
operationer. Hun sætter 
pris på liv i huset og har 
allerede haft besøg af 
børn fra Øster Åby 
friskole, der havde 
medbragt hver deres 
bamse, som alle fik et 
grundigt check af 
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dyrlægen. Også en gruppe nye hundeejere har fået gode råd til hvalpeopdragelse. 

 
Kerstin Halberg (som i parentes bemærket er blevet sponsor for Folk og Fæ) er lidt af en 
verdensdame. Hun blev født i Los 
Angeles i Californien af en 
amerikansk mor med en svensk far. 
Efter et smut til Alaska blev 
forældrene skilt, og 5 år gammel 
rejste Kerstin sammen med sin far 
til Sverige nærmere betegnet 
Göteborg, hvor hun tilbragte resten 
af sin barndom. Hun ville være 
dyrlæge og blev i år 2000 optaget 
på Landbohøjskolen i København, 
hvilket på mange måder var en 
enklere løsning end at rejse helt til 
Uppsala, hvor den svenske skole 
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ligger. I 2006 fik hun sit eksamensbevis som dyrlæge. 
Det gik naturligvis 
også muntert til på 
Landbohøjskolen, 
og engang havde 
nogle venner 
arrangeret en 
”blind date” for 
Kerstin og et par 
veninder. Kerstins 
date hed Anders, 
og mødet slog 
gnister, de blev 
gift i 2007. Anders 
Halberg studerede 
også på Landbo-
højskolen, han 
blev færdig som 

jordbrugsøkonom i 2005. 
I 2010 overtog Kerstin og 
Anders Vejstrupgaard, og 
Anders´ forældre, Niels 
Jørgen og Inger Halberg, 
flyttede ind i en villa tæt på 
gården. I de forløbne år, indtil 
klinikken blev en realitet har, 
har Kerstin bestridt 
forskellige jobs, bl.a. har hun 
været ansat på dyrehospitalet 
i Svendborg og også nogle år 
på Odense Dyrehospital, hvor 
hun stadig arbejder en dag 
om ugen. 
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Jorden til Vejstrupgaard 
er bortforpagtet, og de 
driver kun selv en lille 
plantage med kirsebær. 
Anders har nemlig også 
et krævende job, der 
bringer ham på hyppige 
rejser. Han er ansat i et 
fransk firma, der hedder 
Airinov dvs noget med air 
og innovation (luft og 
fornyelse). Firmaet har 
udviklet droner, som, når 
de flyver hen over en 
mark,  ved særlige 
kameraer og sensorer 
kan affotografere og 
analysere afgrødernes 

tilstand for hver kvadratmeter. En sådan analyse kan så føre til rådgivning om en passende 
gødskning eller anden behandling ikke mindst en advarsel mod for meget gødning. Anders er 
forretningsudvikler for de nordiske lande.  
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Men livet er trods alt meget mere end arbejde. Et rigt familieliv blomstrer i de fornemme stuer i 
den smukke, nyklassicistiske hovedbygning og i de dejlige omgivelser. Der er nemlig kommet børn 
i huset. I 2008 blev William født, i øvrigt mens de en tid boede i Malmø, og i 2012 kom Linnea til 
verden. Børnene er godt på vej til at blive tresprogede, for de taler svensk med deres mor (selv om 
hun taler fremragende dansk), dansk med deres far og engelsk med mormor. Et hit for børnene er, 
at de meget let kan smutte gennem hækken og liste over til farmor og farfar. 
 

 
 
Kerstin Halberg, Vejstrupgårdsvej allé 1, 5882 Vejstrup. Tlf: 53381234. Kerstin@vgvet.dk 
Åbent hver dag kl 8-15 (onsdag lukket). Evt aftenkonsultation mandag, onsdag og fredag 
 
Foto: Henning, tekst: Olaf 
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SKÅRUP SMEDE- OG
MASKINVÆRKSTED
Aut. VVS-installatør

Hans Åge Bang Nielsen  Nyborgvej 423, 5881 Skårup
 Tlf. 62 23 10 79

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

Danske MalerMestre
svendborg Malerlaug

Skårup
Malerforretning

Skårup
Tømrer/Snedker

Tlf. 2774 2794

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

• Facade maling
• Sprøjtelakering
• Vinduer-træværk udvendig
• Certificeret til at male med
brandhæmmende og epoxy maling

Kendt for kvalitet og god service

• Facade isolering
• Udskiftning af vinduer og døre
• Om/tilbygning • Tagarbejde
• Alle former for reparationer

30 års kvalitetsarbejde

Østergade 19 5881 Skårup

Søren
Hansen
Telefon
30 88 89 48

Peter
Müller
Telefon
60 13 89 48

JØRGEN JENSEN
SKÅRUP A/S
Englandsvej 6
DK 5700 Svendborg
Tlf. 62 23 11 28 
Fax 62 23 11 60
www.jjs-as.dk  e-mail info@jjs-as.dk

Hoved-/Totalentreprise

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 10-16 fra sep. til april
Selvbetjeningsbod åbent hver dag
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Ny leder i Tween-klubben 
I august 2015 tiltrådte Aase Koefoed som ny leder for Tween-klubben, som nu har lokaler i Kultur- og idrætscenteret. 
Folk & Fæ mødte op blandt mylderet af børn og voksne og fik en snak med Aase og med enkelte af børnene. 
Tekst: Vibe. Foto: Henning og fra Aases gemmer 

Aase har boet på Sydfyn siden 1976, hvor hun flyttede med sin mor og 
sine søskende fra Køge området på Sjælland. 
Aase har prøvet rigtig mange ting i sit liv; Hun tog oprindelig en 
landbrugsuddannelse fra Korinth og Dalum landbrugsskoler. Efter endt 
uddannelse havde hun arbejde hovedsagelig med pasning af køer. 
Derefter tog hun forskelligt ufaglært arbejde for at tjene penge til at 
rejse. Som 22 årig foretog Aase to længere rejser til Østen. Senere har 
hun taget flere uddannelser som alternativ behandler og i 2007 
afsluttede hun læreruddannelsen fra Skårup Seminarium. Aase har det 
seneste år haft 
ansættelse ved Skårup 
Skole og har nu fundet 
sin plads i Tween-
klubben i Skårup.  
Aase bor på 
Skovmøllevej med sin 
19- årige datter.  

Tweenklubben er et fritidstilbud for alle børn i 4., 5. og 6. klasse fra 
lokalområdet. Der er tilmeldt ca. 100 børn fra både friskoler, 
specielskoler og folkeskoler. I Tweenklubben mødes børn fra lokalområdets forskellige skoler således med 
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kammerater fra deres hjemlige område. Det er rigtig godt for børnene at se hinanden i nye rammer og 
sammenhænge, hvor der er gode muligheder for at knytte andre venskaber på tværs af klasser og skoler. 

På en normal dag kommer ca. 50-60 børn fordelt over dagens åbningstid fra 13 - 17.  Aase er den gennemgående 
voksne, som er der hver dag. Derudover kommer medhjælperen, Sanne 2 dage om ugen som hjælp i køkkenet.  
Tweenklubben har derudover tilknyttet 3-4 andre voksne, som kommer 1 dag om ugen. Disse voksne har deres eget 
specielle interessefelt, som de tilbyder børnene; Der er Daniel, som står for diverse sportsaktiviteter, Ida er til 
teatersport og spil, Jonathan danser med børnene, Merete er frivillig og står for kreative aktiviteter om tirsdagen. Og 
så er der Tum, som er fuld af gode ideer til fysiske aktiviteter med børnene. Tum medbringer ofte en stor kuffert fuld 
af rulleskøjter og dem er der rift om. Derudover er der Danny, som er tidligere medlem og Martin, som har været 
tilknyttet klubben i mange år. Begge kommer sommetider på besøg og hygger med børnene.  

 
Når året starter får børnene en konto på 3000 kr. Gennem en demokratisk proces bestemmer børnene helt selv, 
hvad penge skal bruges til. Det skaber større ansvar og der bliver passet godt på tingene. En del af pengene gik i år til 
at købe 3 løbehjul og nogle skateboards. Særligt løbehjulene er der 
stor efterspørgsel på, så de skal reserveres for 20 minutter ad gangen. 
Det sikrer, at alle kan komme til.    

Tweenklubben er ikke en pasningsordning, men et fritidstilbud. De 
børn, som er medlemmer af klubben kommer og går, som de har lyst 
til. Det skaber en positiv og afslappet stemning i klubbens hverdag. 
Der er ikke nogen afkrydsningslister; Børnene skal blot huske at sige 
goddag og farvel til en voksen, så de voksne ved hvem, der er på 
stedet.  

Når børnene kommer dryssende fra skole er der travlhed i køkkenet, 
for de er hundesultne. Ca. 2 gange om ugen bages der boller, andre 
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gange står den på frugtsalat, pasta salat, klubkage o.l. og ellers bliver der smurt leverpostejmadder, som langes over 
”bardisken” foran køkkenet.  
Børnene har også deres egen klubkiosk, som sælger små snacks og juice. Kiosken står børnene helt selv for og de 
aftaler også selv indbyrdes, hvornår der holdes åbent og hvem, der skal passe den. Overskuddet fra kiosksalget 
bruges til noget, som kommer alle til glæde og gavn. 

Aase har samlet en del billige loppemarkedsfund, remedier og lamper for at give lokalerne en hyggelig og hjemlig 
atmosfære. Hun finder også nye spil, bordbob og andre ting og rundt omkring, hvilket giver nye og spændende 
aktivitetsmuligheder for børnene. Fx er Aases mormors gamle symaskine fra 1920'erne kommet ind i klubben at stå. 
Den kører nu på strøm og virker stadig fint. 

Lige udenfor Tweenklubbens bagdør er der en mindre del af Idrætscenterets P-plads, som klubben har lov til at 
bruge som udendørsareal med bålplads m.m. Hele sensommeren blev bålfadet brugt ganske ofte, når vejret var til 
det. Der blev lavet pandekager, popcorn, bagt brød, stegt majs og selv spejlæg blev der sommetider lavet.  

Da arealet bærer meget præg af parkeringsplads, brænder Aase og Sanne for at opbygge pladsen og gøre den mere 
velegnet. De kunne godt tænke sig at få en overdækning fx i form af en flytbar mini-shelter. Der er mange ivrige børn 
omkring det lille bål-fad, så et større fast bålsted og måske en pizzaovn ville være kærkommen, ligesom nogle 
skærmende planter kunne skabe mere læ og et mere grønt look. En savbuk, et fast sted til brændekløvning og et tørt 
sted til opbevaring af brændet er også ønsker for bålpladsen. Målet er at gøre området mere indbydende og praktisk 
både som bålsted og til andre udendørs aktiviteter for børnene.  

I efterårsferien havde 
Tweenklubben åbent 
mandag og tirsdag med 
overnatning. Det var 
nogle gode dage, hvor 
der bl.a. blev bygget 
stylter, lavet pizza og 
leget dåsegemme. Om 
aftenen lavede de bål i 
mørket.  
 

Det var netop i disse dage, at pakken med de nyindkøbte løbehjul 
og skateboards ankom til stor glæde for de fremmødte børn.  
Det er planen at holde åbnet igen i de første dage af vinterferien 
ligeledes med overnatning og hygge. 

Der er heldigvis altid nogle børn i klubben, som gerne vil arbejde 
kreativt; sy, hækle, stikke, klippe, klistre osv. Når Merete kommer 
og sidder koncentreret med de børn, som ønsker at være med den 
dag, giver det en dejlig ro, når hjælpen og de gode råd hele tiden er 
lige ved siden af.  
På dage hvor Aase og evt. Sanne er der alene er det svært at nå at hjælpe de mange hænder. 
Derfor efterlyser klubben altid frivillige unge/voksne, som har lyst til at dele deres interesser og kunnen med 
børnene. Det kan være omkring de kreativ indendørs aktiviteter eller med værkstedsaktiviteter udendørs. Alt er 
velkomment.  
Hvis du kunne tænke dig at komme og være sammen med børnene 1 eller flere gange, er du meget velkommen og 
du bedes kontakte Aase og aftale nærmere på tlf.: 61282883 eller mail: tweenklub@gmail.com 
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SNUK
Svendborg nye Ungdomskor

kommer tl

Skårup Kirke 

trsdag den 15. december

kl. 19.00.

Under kyndig ledelse af Povl Christan Balslev og Ulrich Klostergaard synger koret 

julestemningen helt i top med både klassiske og rytmiske toner.

Kom og lyt og syng lidt med under kirkens smukke hvælvinger.

Alle er hjerteligt velkomne!
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Vejstrup Valgmenigheds kor OPSANG er nu halvvejs i sin anden sæson. 

Koret har på sin korte levetid vokset sig stor og stærk og tæller nu 60 sangere. Vi mødes hver anden torsdag i huset 

ved valgmenigheden. Her indstuderer vi de nye sange og stemmer, får udtalen på plads, præcision i de rytmiske 

fraser, dynamik, ritardando og crescendo, følelser, tempo …… 

Men først og fremmest byder vi glæden velkommen. En smittende og uimodståelig sangglæde, der svæver rundt 

blandt os alle og fylder depoterne op. Og selvom vi alle ved at det kan være svært at gå forbi sofaen efter aftens-

maden, så tror jeg vi alle oplever, at vi kommer hjem med mere energi  vi tog af sted med. 

Og det gør jo hver anden torsdag til en skøn oase, et frirum hvor bekymringer og frustrationer i 2 timer bliver blæst 

omkuld. Som Storm P siger: ”Det er din egen skyld hvis du er glad, for der er nok at være bekymret om”. 

I begyndelsen af december måned sang vi vores anden julekoncert i Valgmenighedskirken, og juleaften synger koret 

både præ- og postludium, samt med på alle de skønne julesalmer. Det bliver fantastisk. Og torsdag 14. Januar 2016 

tager vi fat igen efter julepausen. 

Og det gør vi med en hel speciel aften:

Generelt er sangglæden stor i Vejstrup og omegn. Vi så det i sommer da Valgmenigheden i samarbejde med Harders 

Svendborg arrangerede ” De blå Perler ” i Ribers Gård, hvor vi i 12 timer sang fra højskolesangbogen. Der var over-

strømmende deltagelse, og det blev en skøn oplevelse at synge sammen, så mange og så længe. Og vi kan slet ikke 

vente til næste sommer med at synge De Blå Perler sammen igen. Derfor har vi besluttet at transformere OPSANG’s 

første koraften i 2016 til en fællessangs aften hvor alle sangglæde sjæle er mere end velkomne til at komme og synge 

med. Vi drømmer om en fyldt kirke, alle de skønneste og mest kendte og elskede sange, og et sangtryk der sparker 

os alle godt og grundigt ind i det nye år. OPSANG vil selvfølgelig synge med, og kan nok ikke holde sig fra at synge 

et par numre fra deres repertoire.

Så kom til en bragende omgang Fællessang:

Torsdag 14 januar 2016, kl 19.30 i Vejstrup Valgmenigheds Kirke   Ulrich Klostergaard

OPSANG



 Skårup Borgerforening og Skårup Lokalhistorisk Forening

Når Folk og Fæ udkommer næste gang sidst i februar, er der kun ca. en uge tl at

de to foreninger igen indbyder tl fælles foredrag. Traditonen gennem de sidste 6 - 7

år skal holdes i hævd så længe som muligt, derfor indbyder de to foreninger alle

interesserede tl foredrag i Pensionisternes Hus mandag d. 29. februar 2016.

Emnet denne gang er Skårup Sogn set fra lufen. Mere om arrangementet i næste blad.

Billedet her er fra Østergade, gården i forgrunden er nu Tofevej 2.

                                                                                   På vegne af de to foreninger Richard Sørensen
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de to foreninger igen indbyder tl fælles foredrag. Traditonen gennem de sidste 6 - 7

år skal holdes i hævd så længe som muligt, derfor indbyder de to foreninger alle

interesserede tl foredrag i Pensionisternes Hus mandag d. 29. februar 2016.

Emnet denne gang er Skårup Sogn set fra lufen. Mere om arrangementet i næste blad.

Billedet her er fra Østergade, gården i forgrunden er nu Tofevej 2.

                                                                                   På vegne af de to foreninger Richard Sørensen

                                                                                                     

Mandag 18/1 kl. 10.00 -10.45
Musik og sang for de 2-5 årige
Kom og syng sammen med musikpædagog 
Sophus Simonsen. Vi vil synge og bevæge 
os og lege med sproget, når vi sammen 
synger de kendte børnesange
Billetter bestilles på Svendborg Biblioteks 
hjemmeside. Det er gratis

Tirsdag 2/2 kl. 16-17
Gå ikke glip af de gode bøger fra 2015
Hvert år udkommer en uoverskuelig 
mængde af bøger.
På biblioteket har vi læst os gennem en stor 
bid af de mange bøger som er udkommet i 
2015 og valgt nogle af de bedste ud til dig.

Det er ikke nødvendigvis de bøger, som har 
fået mest medieomtale men dem, som vi 
synes, du ikke må gå glip af.
Mød bare op, det er gratis at deltage.
Billetter bestilles på Svendborg Biblioteks 
hjemmeside. Det er gratis

Mandag 29/2 kl. 14.30 – 16.30
Slægtsforskningscafe´
Slægtsforskningsforeningen DIS Sydfyn og 
Svendborg Bibliotek tilbyder hjælp til din
Slægtsforskning. Nybegyndere hjælpes i gang 
og øvede kan få gode råd til at komme videre.
Gratis uden tilmelding

Det sker på Skårup Bibliotek
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o

Tid og Evighed
Vi forstår tiden ud fra uret og kalenderen. De er vores tidsmålere. Uret definerer de små tider og kalenderen de store tider. 
De giver os en bekvem fininddeling af naturens tidsrytme, en inddeling byggende på vort eget pulsslag, så vi altid kan 
få rede på vort forbrug af den forsvindende tid.
Vi er helt afhængige af disse tidsmålere. Vi står op, når vækkeuret siger det.  Vi møder på arbejde til tiden. Bussen kører, 
Superbrugsen lukker, kirkeklokken ringer.  Alt sammen sker på det aftalte klokkeslæt. Uret tikker og sluger sekund for 
sekund, mens vi bevæger os frem af tidslinjen.
Vi holder regnskab med vores tid og forbruget af den, for den er kostbar for os. Med regelmæssige mellemrum gør vi status - 
gør op, hvor vi står og hvor langt, vi er nået. Vi ser på det forgangne år og formulere vore ønsker og håb for det kommende. 
Jeg kan godt engang imellem drømme om at sætte tiden i stå. Jeg kan ønske, at et lykkeligt øjeblik kunne trækkes ud, 
så jeg fik tid til virkeligt at opleve det. Men tiden går ubønhørlig videre. Og jeg går med - indtil jeg en dag dropper ud 
af tidens bevægelse. Så er jeg ikke med mere, og tiden fortsætter bare ufortrødent - slægt følger slægt.
Men måske skal vi reflektere over tiden på en anden måde, for i alle vores forsøg på at få magt over tiden, lader vi 
os vel mere og mere slavebinde af den. 
Tusind år er i dine øjne som dagen i går, som er forbi som en nattevagt. Lær os at holde tal på vore dage, så vi får visdom 
i hjertet. Salmernes bog fortæller mig om en anden tid end den timelige verdens gang og sætter min egen hjertepuls 
overfor evighedens. 
Lytter jeg til mit eget pulsslag, hører jeg kun min tids ubønhørlige forsvinden og min egen begrænsning, men træder jeg 
med ind i evigheden og lader mig gribe af en langt større fortælling, så er der tid til at opdage, at dagen i dag, og hver 
dag, er en dag, der kommer til mig som en gave. En helt ny dag rig på uanede muligheder. 
Vi befinder os på tærskelen til det nye år. Lad os springe ind i det med visdom i hjertet, og ikke lader frygt for hverken 
tidsspilde eller utilstrækkelighed råde.  Så tror jeg, at år 2016 bliver et særligt levende et af slagsen.   Godt nytår til jer alle! Ida F.

Gudstjenester i Skårup kirke fra december til april 2016
DECEMBER
Søndag d.  20. december 4. s.i.a. kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Torsdag d. 24. december Juleaften kl. 14.00-15.30 Ida Fonsbøl
Fredag d.  25. december 1. juledag kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Lørdag d.  26. december 2. juledag kl. 09.00 Elisabeth R. Hammer
Søndag d. 27. december Julesøndag kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Torsdag d. 31. december Nytårsgudstjeneste m/champagne kl. 15.00 Ida Fonsbøl
JANUAR
Søndag d.  3. januar Helligtrekongers søndag kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Tirsdag d.  5. januar Syngsammen kl. 19.00 Ingrid Madsen
Søndag d. 10. januar 1.s.e. H3k kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 17. januar 2.s.e. H3k Kirkekaffe kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 24. januar Septuagesima kl. 16.00 Andreas Bojsen-Møller
Tirsdag d. 26. januar Babysalmesang begynder kl. 10.00 Ingrid Madsen
Søndag d. 31. januar Seksagesima kl. 14.00 Andreas Bojsen-Møller
FEBRUAR
Tirsdag d.   2. februar Syngsammen kl. 19.00 Ingrid Madsen
Søndag d.   7. februar Fastelavn kl. 10.00 Marie Høeg
Søndag d. 14. februar 1. s. i fasten Kirkekaffe kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 21. februar 2. s. i fasten kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Tirsdag d. 23. februar Fyraftensforedrag: Empati fører til vækst kl. 17.00 Jens Arentzen
Torsdag d. 25. februar Gospelkoncert m/ Konfirmanderne kl. 19.00 Rune Herholdt i Tved Kirke
Søndag d. 28. februar 3. s. i fasten kl. 10.00 Ida Fonsbøl
MARTS
Tirsdag d.   1. marts Syngsammen kl. 19.00 Ingrid Madsen
Søndag d.   6. marts Midfaste kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Onsdag d.  9. marts Udflugt til Ribe kl. 09.00-18.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 13. marts Mariæ bebudelsesdag kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 20. marts Palmesøndag kl. 12.00 Andreas Bojsen-Møller
Torsdag d. 24. marts Skærtorsdag kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Fredag  d. 25. marts Langfredag kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 27. marts Påskedag - særlig musikledsagelse kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Mandag d. 28. marts 2. påskedag kl. 09.00 Elisabeth R. Hammer
APRIL kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d.  3. april 1.s.e. påske kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Tirsdag d.  5. april Syngsammens sæsonafslutning kl. 19.00 Ingrid Madsen
Søndag d. 10. april 2.s.e. påske kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 17. april 3.s.e. påske kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Tirsdag d. 19. april Koncert i kirken kl. 19.30 SVBG. Kammerorkester
Fredag d. 22. april Bededag Konfirmationer 09.00 Ø. Åby Friskole og Nymarkskolen

11.00 Skårup Skole
13.00 Skårup Skole

Søndag d. 24. april 4.s.e. påske kirkekaffe kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Tirsdag d. 26. april Fyraftensforedrag kl. 17.00 Holger Lissner
MAJ
Søndag d.  1. maj 5.s.e. påske kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Torsdag d.  5. maj Kristi himmelfartsdag kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Sognepræst
Ida Fonsbøl Mosegårdsvej 4 · 5881 Skårup
Tlf. 62 23 11 12 ·  E-mail: idef@km.dk 
www.skaarupkirke.dk · Mandag fri

Præstesekretær
Jette Ø. Larsen træffes torsdag kl. 09.00 - 13.00 
på kirkekontoret i præstegården. Tlf.: 62 23 11 12. 
E-mail: jelar@km.dk

Menighedsrådsformand
Tage Ditlev Jensen ·  Hasselvænget 31
Lundeborg ·  5874 Hesselager 
Tlf. 62 23 24 44 ·  E-mail: ingertage@privat.dk

Kirkeværge
Verner Christensen ·  Tlf. 23 60 02 18

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

Graver
Brian Riber ·  Tlf. 29 85 32 10

Gravermedhjælper
Jytte Clausen · Tlf. 62 23 16 73

Organist
Ingrid Madsen ·  Tlf. 62 28 12 07

Kirkesanger
Michael Timling ·  Tlf. 50 51 18 40

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

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.



32

Nytårsgudstjeneste
Onsdag den 31. december kl. 15.00 
Det er blevet en 
rigtig fin tradition 
at begynde årets 
festligste aften med 
en gudstjeneste. 
Bagefter ønsker 
vi hinanden godt 
nytår over et glas 
bobler i kirkens 
tårnrum, og således 
opstemt kan man 
tage til de videre 
festligheder. 

Kom og vær med til denne en fordybelse over 
tidens gang og til at fylde kirken med sang 
denne sidste eftermiddag i 2015.

SYNGSAMMEN
Tirsdag den 5. januar kl. 19.00 er vi klar igen 
med den første af 4 nye sangaftener. 
Er du vild med at lære nye sange eller mest 
glad for de kendte, så henter vi begge dele fra 
højskolesangbogen og salmebogen, og der er 
også plads til dine ønsker. Så kom og syng med. 
Unge og gamle – alle er velkomne. 
Vi mødes den 5. januar, den 2. februar. Den 1. 
marts og den 5. april. 
På gensyn i Kirkeladen Ingrid Madsen.

 
Sorggrupper
Det sidste år har der været mulighed for at 
deltage i en sorggruppe i Svendborg Provsti. 
Det vil der fortsat være i det nye år, og den 
første sorggruppe starter op midt i januar 
2016.  Op til 8 deltagere samles 8 gange i 
Vor Frue kirkes lokaler, hvor gruppen ledes 
af to præster. Sorggruppen er for voksne 
mennesker, der gerne vil dele deres sorg 
med andre i en lignende situation. Man er 
velkommen i gruppen, selvom tabet af har 
fundet sted for mere end et år siden, men 
det kan anbefales at komme før. 
Det afgørende er dog, at man synes, at sorgen 
(stadig) er så tung at bære, at det kunne være 
godt at være flere om det.
Tilmelding til sorggruppen sker til provsti-
sekretær Hanne Eckmann på 6222 5037 
eller på mail: svendborg.provsti@km.dk, og 
her kan man også høre nærmere om ugedag 
og tidspunkt.
De udbytterige samtaler kan varmt anbefales.

Fra tirsdag den 26. januar kl. 10.00 er der igen 
mulighed for at deltage i babysalmesang. Baby-
salmesang giver et herligt nærvær mellem mor/
far og barn i kirkens rum gennem sang, musik 
og bevægelse. 
Babysalmesangen ledes af organist Ingrid Madsen 
med hjælp fra præsten eller en frivillig. Det er 
gratis at deltage, og efter lektionen er der kaffe 
og the og hyggeligt samvær en lille times tid i 
Kirkeladen.
Vi synger den 26/1-2/2-9/2-16/2-25/2-1/3-8/3 
og 15/3 -alle tirsdage kl.10.00 Tilmelding senest 
15. januar til Ingrid Madsen på tlf. 62 28 12 07 
eller madsensortebro@compaqnet.dk 

Jens Arentzen i Skårup kirke!
Tirsdag den 23. februar kl. 17.00

Med skuespiller, instruktør og underviser Jens
Arentzens foredrag: Empati fører til vækst, er vi 
blevet lovet en oplevelse, vi aldrig vil glemme. 
Med sin fantastiske indlevelse, humor og høj-
energi vil han gøre det tydeligt for tilhørerne, 
hvilket mægtigt værktøj, man selv kan blive i 
mødet med et andet menneske, såsom sin kæ-
reste, ægtefælle, sin kollega, sit barn, sin ven osv. 
Arentzen vil vise, hvad udtalt og udlevet empati 
kan medføre, og give os redskaber til at skabe 
empati til egne præstationer, såvel som til at 
motivere andre. 

Der vil blive serveret en øl/vand og en sandwich 
undervejs og prisen pr. deltager er blot 50,-. Gå 
ikke glip af denne unikke oplevelse, og meld dig 
til hos Inger Jensen på ingertage@privat.dk eller 
på tlf.: 6223 2444 inden onsdag den 17. februar.
Bliver vi rigtig mange, flytter vi arrangementet 
over i kirken.

Brorsons fodspor
Onsdag den 9. marts er der fælles sogneudflugt
til Ribe.  Vi besøger Tårnborg, hvor H.A. Brorson 
boede som biskop. 

Nu bor Bente og Torben Bramming i det gamle 
hus, og de vil fortælle os om deres nyligt ud-
kommet bog; Brorson - Sjælens digter.
Derefter vil vi bl.a. besøge domkirken og klostret.  
Vi sørger for, at der er sandwich og drikkevarer 
med om bord på bussen, der kører fra Skårup 
kirke kl. 09.00 om morgenen og er hjemme igen 
inden aftensmadstid. Man kan tilmelde sig denne 
fornøjelige og spændende tur hos Inger Jensen 
på tlf.: 62232444 eller på mail: ingertage@privat.
dk senest fredag den 26. februar. Pris: 150,- 

Svendborg Kammerorkester
Tirsdag den 19. april kl. 19.30 giver Svendborg 
Kammerorkester koncert i Skårup kirke. 
Kammerorkesteret blev grundlagt i 1921 
på Skårup seminarium af daværende musik-
lærere, og har holdt til der indtil Seminariets 
lukning i 2011.
Nu øver det nuværende orkester bestående af 
15 strygere på Den Frie Lærerskole i Ollerup 
under ledelse af Benjamin Christensen, og den 
19. april vender de så hjem til Skårup for en 
stund for at berige os med et udvalgt udsnit af 
det klassiske strygerrepertoire.
Vel mødt til denne utvivlsomt storslåede 
forårskoncert!

Holger Lissner : 
Kristendommens mange ansigter
Fyraftensforedrag den 26. april kl. 17.00 i Kirkeladen

Salmedigter og tidligere præst, Holger Lissner, 
vil i sit foredrag fortælle om de mange forskelli-
ge former for kristendom ud fra sin egen slægt. 
Lige fra jøden, der lod sig døbe, over præsten, 
der lavede et landsbyseminarium i sin præste-
gård nogle få år efter, at P. A. Wedel gjorde det 
samme i Skårup, til den højkirkelige præst, der 
blev lavkirkelig og den clairvoyante. 
Holger Lissner har besøgt Skårup før, og har 
man hørt ham, ved man også, at han med sin 
lidenskab for kirke, kristendom og salmekunst 
er en fremragende fortæller. Vi glæder os til en 
spændende aften i hans selskab, og man kan 
melde sig til hos Inger Jensen på tlf.: 62232444 
eller på mail: ingertage@privat.dk senest onsdag 
den 20. april. Pris: 50,-
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Nytårsgudstjeneste
Onsdag den 31. december kl. 15.00 
Det er blevet en 
rigtig fin tradition 
at begynde årets 
festligste aften med 
en gudstjeneste. 
Bagefter ønsker 
vi hinanden godt 
nytår over et glas 
bobler i kirkens 
tårnrum, og således 
opstemt kan man 
tage til de videre 
festligheder. 

Kom og vær med til denne en fordybelse over 
tidens gang og til at fylde kirken med sang 
denne sidste eftermiddag i 2015.

SYNGSAMMEN
Tirsdag den 5. januar kl. 19.00 er vi klar igen 
med den første af 4 nye sangaftener. 
Er du vild med at lære nye sange eller mest 
glad for de kendte, så henter vi begge dele fra 
højskolesangbogen og salmebogen, og der er 
også plads til dine ønsker. Så kom og syng med. 
Unge og gamle – alle er velkomne. 
Vi mødes den 5. januar, den 2. februar. Den 1. 
marts og den 5. april. 
På gensyn i Kirkeladen Ingrid Madsen.

 
Sorggrupper
Det sidste år har der været mulighed for at 
deltage i en sorggruppe i Svendborg Provsti. 
Det vil der fortsat være i det nye år, og den 
første sorggruppe starter op midt i januar 
2016.  Op til 8 deltagere samles 8 gange i 
Vor Frue kirkes lokaler, hvor gruppen ledes 
af to præster. Sorggruppen er for voksne 
mennesker, der gerne vil dele deres sorg 
med andre i en lignende situation. Man er 
velkommen i gruppen, selvom tabet af har 
fundet sted for mere end et år siden, men 
det kan anbefales at komme før. 
Det afgørende er dog, at man synes, at sorgen 
(stadig) er så tung at bære, at det kunne være 
godt at være flere om det.
Tilmelding til sorggruppen sker til provsti-
sekretær Hanne Eckmann på 6222 5037 
eller på mail: svendborg.provsti@km.dk, og 
her kan man også høre nærmere om ugedag 
og tidspunkt.
De udbytterige samtaler kan varmt anbefales.

Fra tirsdag den 26. januar kl. 10.00 er der igen 
mulighed for at deltage i babysalmesang. Baby-
salmesang giver et herligt nærvær mellem mor/
far og barn i kirkens rum gennem sang, musik 
og bevægelse. 
Babysalmesangen ledes af organist Ingrid Madsen 
med hjælp fra præsten eller en frivillig. Det er 
gratis at deltage, og efter lektionen er der kaffe 
og the og hyggeligt samvær en lille times tid i 
Kirkeladen.
Vi synger den 26/1-2/2-9/2-16/2-25/2-1/3-8/3 
og 15/3 -alle tirsdage kl.10.00 Tilmelding senest 
15. januar til Ingrid Madsen på tlf. 62 28 12 07 
eller madsensortebro@compaqnet.dk 

Jens Arentzen i Skårup kirke!
Tirsdag den 23. februar kl. 17.00

Med skuespiller, instruktør og underviser Jens
Arentzens foredrag: Empati fører til vækst, er vi 
blevet lovet en oplevelse, vi aldrig vil glemme. 
Med sin fantastiske indlevelse, humor og høj-
energi vil han gøre det tydeligt for tilhørerne, 
hvilket mægtigt værktøj, man selv kan blive i 
mødet med et andet menneske, såsom sin kæ-
reste, ægtefælle, sin kollega, sit barn, sin ven osv. 
Arentzen vil vise, hvad udtalt og udlevet empati 
kan medføre, og give os redskaber til at skabe 
empati til egne præstationer, såvel som til at 
motivere andre. 

Der vil blive serveret en øl/vand og en sandwich 
undervejs og prisen pr. deltager er blot 50,-. Gå 
ikke glip af denne unikke oplevelse, og meld dig 
til hos Inger Jensen på ingertage@privat.dk eller 
på tlf.: 6223 2444 inden onsdag den 17. februar.
Bliver vi rigtig mange, flytter vi arrangementet 
over i kirken.

Brorsons fodspor
Onsdag den 9. marts er der fælles sogneudflugt
til Ribe.  Vi besøger Tårnborg, hvor H.A. Brorson 
boede som biskop. 

Nu bor Bente og Torben Bramming i det gamle 
hus, og de vil fortælle os om deres nyligt ud-
kommet bog; Brorson - Sjælens digter.
Derefter vil vi bl.a. besøge domkirken og klostret.  
Vi sørger for, at der er sandwich og drikkevarer 
med om bord på bussen, der kører fra Skårup 
kirke kl. 09.00 om morgenen og er hjemme igen 
inden aftensmadstid. Man kan tilmelde sig denne 
fornøjelige og spændende tur hos Inger Jensen 
på tlf.: 62232444 eller på mail: ingertage@privat.
dk senest fredag den 26. februar. Pris: 150,- 

Svendborg Kammerorkester
Tirsdag den 19. april kl. 19.30 giver Svendborg 
Kammerorkester koncert i Skårup kirke. 
Kammerorkesteret blev grundlagt i 1921 
på Skårup seminarium af daværende musik-
lærere, og har holdt til der indtil Seminariets 
lukning i 2011.
Nu øver det nuværende orkester bestående af 
15 strygere på Den Frie Lærerskole i Ollerup 
under ledelse af Benjamin Christensen, og den 
19. april vender de så hjem til Skårup for en 
stund for at berige os med et udvalgt udsnit af 
det klassiske strygerrepertoire.
Vel mødt til denne utvivlsomt storslåede 
forårskoncert!

Holger Lissner : 
Kristendommens mange ansigter
Fyraftensforedrag den 26. april kl. 17.00 i Kirkeladen

Salmedigter og tidligere præst, Holger Lissner, 
vil i sit foredrag fortælle om de mange forskelli-
ge former for kristendom ud fra sin egen slægt. 
Lige fra jøden, der lod sig døbe, over præsten, 
der lavede et landsbyseminarium i sin præste-
gård nogle få år efter, at P. A. Wedel gjorde det 
samme i Skårup, til den højkirkelige præst, der 
blev lavkirkelig og den clairvoyante. 
Holger Lissner har besøgt Skårup før, og har 
man hørt ham, ved man også, at han med sin 
lidenskab for kirke, kristendom og salmekunst 
er en fremragende fortæller. Vi glæder os til en 
spændende aften i hans selskab, og man kan 
melde sig til hos Inger Jensen på tlf.: 62232444 
eller på mail: ingertage@privat.dk senest onsdag 
den 20. april. Pris: 50,-
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Nytårsgudstjeneste
Onsdag den 31. december kl. 15.00 
Det er blevet en 
rigtig fin tradition 
at begynde årets 
festligste aften med 
en gudstjeneste. 
Bagefter ønsker 
vi hinanden godt 
nytår over et glas 
bobler i kirkens 
tårnrum, og således 
opstemt kan man 
tage til de videre 
festligheder. 

Kom og vær med til denne en fordybelse over 
tidens gang og til at fylde kirken med sang 
denne sidste eftermiddag i 2015.

SYNGSAMMEN
Tirsdag den 5. januar kl. 19.00 er vi klar igen 
med den første af 4 nye sangaftener. 
Er du vild med at lære nye sange eller mest 
glad for de kendte, så henter vi begge dele fra 
højskolesangbogen og salmebogen, og der er 
også plads til dine ønsker. Så kom og syng med. 
Unge og gamle – alle er velkomne. 
Vi mødes den 5. januar, den 2. februar. Den 1. 
marts og den 5. april. 
På gensyn i Kirkeladen Ingrid Madsen.

 
Sorggrupper
Det sidste år har der været mulighed for at 
deltage i en sorggruppe i Svendborg Provsti. 
Det vil der fortsat være i det nye år, og den 
første sorggruppe starter op midt i januar 
2016.  Op til 8 deltagere samles 8 gange i 
Vor Frue kirkes lokaler, hvor gruppen ledes 
af to præster. Sorggruppen er for voksne 
mennesker, der gerne vil dele deres sorg 
med andre i en lignende situation. Man er 
velkommen i gruppen, selvom tabet af har 
fundet sted for mere end et år siden, men 
det kan anbefales at komme før. 
Det afgørende er dog, at man synes, at sorgen 
(stadig) er så tung at bære, at det kunne være 
godt at være flere om det.
Tilmelding til sorggruppen sker til provsti-
sekretær Hanne Eckmann på 6222 5037 
eller på mail: svendborg.provsti@km.dk, og 
her kan man også høre nærmere om ugedag 
og tidspunkt.
De udbytterige samtaler kan varmt anbefales.

Fra tirsdag den 26. januar kl. 10.00 er der igen 
mulighed for at deltage i babysalmesang. Baby-
salmesang giver et herligt nærvær mellem mor/
far og barn i kirkens rum gennem sang, musik 
og bevægelse. 
Babysalmesangen ledes af organist Ingrid Madsen 
med hjælp fra præsten eller en frivillig. Det er 
gratis at deltage, og efter lektionen er der kaffe 
og the og hyggeligt samvær en lille times tid i 
Kirkeladen.
Vi synger den 26/1-2/2-9/2-16/2-25/2-1/3-8/3 
og 15/3 -alle tirsdage kl.10.00 Tilmelding senest 
15. januar til Ingrid Madsen på tlf. 62 28 12 07 
eller madsensortebro@compaqnet.dk 

Jens Arentzen i Skårup kirke!
Tirsdag den 23. februar kl. 17.00

Med skuespiller, instruktør og underviser Jens
Arentzens foredrag: Empati fører til vækst, er vi 
blevet lovet en oplevelse, vi aldrig vil glemme. 
Med sin fantastiske indlevelse, humor og høj-
energi vil han gøre det tydeligt for tilhørerne, 
hvilket mægtigt værktøj, man selv kan blive i 
mødet med et andet menneske, såsom sin kæ-
reste, ægtefælle, sin kollega, sit barn, sin ven osv. 
Arentzen vil vise, hvad udtalt og udlevet empati 
kan medføre, og give os redskaber til at skabe 
empati til egne præstationer, såvel som til at 
motivere andre. 

Der vil blive serveret en øl/vand og en sandwich 
undervejs og prisen pr. deltager er blot 50,-. Gå 
ikke glip af denne unikke oplevelse, og meld dig 
til hos Inger Jensen på ingertage@privat.dk eller 
på tlf.: 6223 2444 inden onsdag den 17. februar.
Bliver vi rigtig mange, flytter vi arrangementet 
over i kirken.

Brorsons fodspor
Onsdag den 9. marts er der fælles sogneudflugt
til Ribe.  Vi besøger Tårnborg, hvor H.A. Brorson 
boede som biskop. 

Nu bor Bente og Torben Bramming i det gamle 
hus, og de vil fortælle os om deres nyligt ud-
kommet bog; Brorson - Sjælens digter.
Derefter vil vi bl.a. besøge domkirken og klostret.  
Vi sørger for, at der er sandwich og drikkevarer 
med om bord på bussen, der kører fra Skårup 
kirke kl. 09.00 om morgenen og er hjemme igen 
inden aftensmadstid. Man kan tilmelde sig denne 
fornøjelige og spændende tur hos Inger Jensen 
på tlf.: 62232444 eller på mail: ingertage@privat.
dk senest fredag den 26. februar. Pris: 150,- 

Svendborg Kammerorkester
Tirsdag den 19. april kl. 19.30 giver Svendborg 
Kammerorkester koncert i Skårup kirke. 
Kammerorkesteret blev grundlagt i 1921 
på Skårup seminarium af daværende musik-
lærere, og har holdt til der indtil Seminariets 
lukning i 2011.
Nu øver det nuværende orkester bestående af 
15 strygere på Den Frie Lærerskole i Ollerup 
under ledelse af Benjamin Christensen, og den 
19. april vender de så hjem til Skårup for en 
stund for at berige os med et udvalgt udsnit af 
det klassiske strygerrepertoire.
Vel mødt til denne utvivlsomt storslåede 
forårskoncert!

Holger Lissner : 
Kristendommens mange ansigter
Fyraftensforedrag den 26. april kl. 17.00 i Kirkeladen

Salmedigter og tidligere præst, Holger Lissner, 
vil i sit foredrag fortælle om de mange forskelli-
ge former for kristendom ud fra sin egen slægt. 
Lige fra jøden, der lod sig døbe, over præsten, 
der lavede et landsbyseminarium i sin præste-
gård nogle få år efter, at P. A. Wedel gjorde det 
samme i Skårup, til den højkirkelige præst, der 
blev lavkirkelig og den clairvoyante. 
Holger Lissner har besøgt Skårup før, og har 
man hørt ham, ved man også, at han med sin 
lidenskab for kirke, kristendom og salmekunst 
er en fremragende fortæller. Vi glæder os til en 
spændende aften i hans selskab, og man kan 
melde sig til hos Inger Jensen på tlf.: 62232444 
eller på mail: ingertage@privat.dk senest onsdag 
den 20. april. Pris: 50,-
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Tid og Evighed
Vi forstår tiden ud fra uret og kalenderen. De er vores tidsmålere. Uret definerer de små tider og kalenderen de store tider. 
De giver os en bekvem fininddeling af naturens tidsrytme, en inddeling byggende på vort eget pulsslag, så vi altid kan 
få rede på vort forbrug af den forsvindende tid.
Vi er helt afhængige af disse tidsmålere. Vi står op, når vækkeuret siger det.  Vi møder på arbejde til tiden. Bussen kører, 
Superbrugsen lukker, kirkeklokken ringer.  Alt sammen sker på det aftalte klokkeslæt. Uret tikker og sluger sekund for 
sekund, mens vi bevæger os frem af tidslinjen.
Vi holder regnskab med vores tid og forbruget af den, for den er kostbar for os. Med regelmæssige mellemrum gør vi status - 
gør op, hvor vi står og hvor langt, vi er nået. Vi ser på det forgangne år og formulere vore ønsker og håb for det kommende. 
Jeg kan godt engang imellem drømme om at sætte tiden i stå. Jeg kan ønske, at et lykkeligt øjeblik kunne trækkes ud, 
så jeg fik tid til virkeligt at opleve det. Men tiden går ubønhørlig videre. Og jeg går med - indtil jeg en dag dropper ud 
af tidens bevægelse. Så er jeg ikke med mere, og tiden fortsætter bare ufortrødent - slægt følger slægt.
Men måske skal vi reflektere over tiden på en anden måde, for i alle vores forsøg på at få magt over tiden, lader vi 
os vel mere og mere slavebinde af den. 
Tusind år er i dine øjne som dagen i går, som er forbi som en nattevagt. Lær os at holde tal på vore dage, så vi får visdom 
i hjertet. Salmernes bog fortæller mig om en anden tid end den timelige verdens gang og sætter min egen hjertepuls 
overfor evighedens. 
Lytter jeg til mit eget pulsslag, hører jeg kun min tids ubønhørlige forsvinden og min egen begrænsning, men træder jeg 
med ind i evigheden og lader mig gribe af en langt større fortælling, så er der tid til at opdage, at dagen i dag, og hver 
dag, er en dag, der kommer til mig som en gave. En helt ny dag rig på uanede muligheder. 
Vi befinder os på tærskelen til det nye år. Lad os springe ind i det med visdom i hjertet, og ikke lader frygt for hverken 
tidsspilde eller utilstrækkelighed råde.  Så tror jeg, at år 2016 bliver et særligt levende et af slagsen.   Godt nytår til jer alle! Ida F.

Gudstjenester i Skårup kirke fra december til april 2016
DECEMBER
Søndag d.  20. december 4. s.i.a. kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Torsdag d. 24. december Juleaften kl. 14.00-15.30 Ida Fonsbøl
Fredag d.  25. december 1. juledag kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Lørdag d.  26. december 2. juledag kl. 09.00 Elisabeth R. Hammer
Søndag d. 27. december Julesøndag kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Torsdag d. 31. december Nytårsgudstjeneste m/champagne kl. 15.00 Ida Fonsbøl
JANUAR
Søndag d.  3. januar Helligtrekongers søndag kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Tirsdag d.  5. januar Syngsammen kl. 19.00 Ingrid Madsen
Søndag d. 10. januar 1.s.e. H3k kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 17. januar 2.s.e. H3k Kirkekaffe kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 24. januar Septuagesima kl. 16.00 Andreas Bojsen-Møller
Tirsdag d. 26. januar Babysalmesang begynder kl. 10.00 Ingrid Madsen
Søndag d. 31. januar Seksagesima kl. 14.00 Andreas Bojsen-Møller
FEBRUAR
Tirsdag d.   2. februar Syngsammen kl. 19.00 Ingrid Madsen
Søndag d.   7. februar Fastelavn kl. 10.00 Marie Høeg
Søndag d. 14. februar 1. s. i fasten Kirkekaffe kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 21. februar 2. s. i fasten kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Tirsdag d. 23. februar Fyraftensforedrag: Empati fører til vækst kl. 17.00 Jens Arentzen
Torsdag d. 25. februar Gospelkoncert m/ Konfirmanderne kl. 19.00 Rune Herholdt i Tved Kirke
Søndag d. 28. februar 3. s. i fasten kl. 10.00 Ida Fonsbøl
MARTS
Tirsdag d.   1. marts Syngsammen kl. 19.00 Ingrid Madsen
Søndag d.   6. marts Midfaste kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Onsdag d.  9. marts Udflugt til Ribe kl. 09.00-18.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 13. marts Mariæ bebudelsesdag kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 20. marts Palmesøndag kl. 12.00 Andreas Bojsen-Møller
Torsdag d. 24. marts Skærtorsdag kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Fredag  d. 25. marts Langfredag kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 27. marts Påskedag - særlig musikledsagelse kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Mandag d. 28. marts 2. påskedag kl. 09.00 Elisabeth R. Hammer
APRIL kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d.  3. april 1.s.e. påske kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Tirsdag d.  5. april Syngsammens sæsonafslutning kl. 19.00 Ingrid Madsen
Søndag d. 10. april 2.s.e. påske kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 17. april 3.s.e. påske kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Tirsdag d. 19. april Koncert i kirken kl. 19.30 SVBG. Kammerorkester
Fredag d. 22. april Bededag Konfirmationer 09.00 Ø. Åby Friskole og Nymarkskolen

11.00 Skårup Skole
13.00 Skårup Skole

Søndag d. 24. april 4.s.e. påske kirkekaffe kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Tirsdag d. 26. april Fyraftensforedrag kl. 17.00 Holger Lissner
MAJ
Søndag d.  1. maj 5.s.e. påske kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Torsdag d.  5. maj Kristi himmelfartsdag kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Sognepræst
Ida Fonsbøl Mosegårdsvej 4 · 5881 Skårup
Tlf. 62 23 11 12 ·  E-mail: idef@km.dk 
www.skaarupkirke.dk · Mandag fri

Præstesekretær
Jette Ø. Larsen træffes torsdag kl. 09.00 - 13.00 
på kirkekontoret i præstegården. Tlf.: 62 23 11 12. 
E-mail: jelar@km.dk

Menighedsrådsformand
Tage Ditlev Jensen ·  Hasselvænget 31
Lundeborg ·  5874 Hesselager 
Tlf. 62 23 24 44 ·  E-mail: ingertage@privat.dk

Kirkeværge
Verner Christensen ·  Tlf. 23 60 02 18

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

Graver
Brian Riber ·  Tlf. 29 85 32 10

Gravermedhjælper
Jytte Clausen · Tlf. 62 23 16 73

Organist
Ingrid Madsen ·  Tlf. 62 28 12 07

Kirkesanger
Michael Timling ·  Tlf. 50 51 18 40

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

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.
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Tusind år er i dine øjne som dagen i går, som er forbi som en nattevagt. Lær os at holde tal på vore dage, så vi får visdom 
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Lytter jeg til mit eget pulsslag, hører jeg kun min tids ubønhørlige forsvinden og min egen begrænsning, men træder jeg 
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Kirkebil til kirkelige handlinger kan bestilles dagen før hos Svendborg Taxa på telefon 70 10 21 22.



37

Høstfest i Vejstrup
Så blev årets høstfest i Vejstrup forsamlingshus vel overstået. 

En aften der bød på God mad (Ulla og Bitten), stort lotteri med masser af gaver fra de 

lokale erhvervsfolk og Revyen der endnu engang kom rundt om alt det lokale, samt 

hvem vil være millionær og politik. 

I den ene sketch var det et program der hed: ”hvem er vi” med et panel der bestod af, 

Dorthe Ullemose, Yayha Hassan og Uffe Elbæk. 

DET…gik ikke stille af sig.

Revyen bestod i år af: Lone Bech Nellemann, Margrethe Schmidt, Benny Isager, Dennis 

Knappe, Andre Isager og Henrik Hansen.

Senere blev der spillet op til dans og musikken stoppede først på de sene timer. Huset 

blev først lukket af 3.30………
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Nytårsgave til vore 
trofaste annoncører

Få din helt personlige annonce 
i Folk & Fæ i 2016

1.  Du leverer teksten 
2.  Henning fotograferer

3.  Anja laver din annonce til Folk & Fæ.
4.  Du godkender den færdige annonce

Denne nytårsgave gælder i hele 2016, 
hvis du tegner en annonce 

på min. 2 spalter

Dyrlæge Kerstin Halberg        Vejstrupgaards Allé 1        5882 Vejstrup 
Mobil: 53 38 12 34        kerstin@vgvet.dk       www.vgvet.dk

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

Åbent hver dag kl 8-15 (onsdag lukket). 
Evt. aftenkonsultation mandag, onsdag og fredag efter aftale

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

Åbent hver dag kl 8-15 (onsdag lukket). 
Evt. aftenkonsultation mandag, onsdag og fredag efter aftale.
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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
Bente Sørensen, 
Anita Grundahl  
og Morten Bytoft

Knud Hansens Begravelsesforretning
Den lokale bedemand®

Valdemarsgade 50, Svendborg – Telefon 6221 9909
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Bodil & Svend Friborg   Tlf. 62 28 18 19

Skårup Bibliotek
Åbyvejen  43 
5881 Skårup
Tlf. 62  23  50  70
Mandag og onsdag 14-18 
(med betjening). 
Åbent med selv betjening 
alle dage 7.00-22.00

  skaarup.bibliotek@svendborg.dk

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

1 felt
Pris: 1650,- 

pr. år
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SuperBrugsens nye brugsuddeler, Paw Henriksen  var ikke sen til at genoptage den gamle succes med gourmetaftener i  
december måned. Derfor kunne SuperBrugsen igen i år åbne dørene for et hyggeligt arrangement for byens borgere. 
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Konceptet for dette års gourmetaften var at samle 
lækre smagsprøver med råvarer og produkter, 
som kan købes i butikken. Brugsens eget persona-
le havde således gjort et stor arbejde for at op-
bygge mange af standene. 

De 110 besøgende kunne  få smagsprøver fra 23 
forskellige stande ned gennem butikken. Her var  
bl. a. oste fra Ullerslev mejeri, æblemost fra Fåre-
havegaard,  vine fra Hans Just og fra firmaet AM-
KA, øl fra Albani og Ørbæk Bryghus samt den loka-
le Aqua Vitae.  

Derudover stod personalet med en masse lække-
rier fra delikatesseafdelingen og frugt- og grøntaf-
delingen, ligesom slagteren diskede op med inspi-
rerende retter. Personalet serverede special-øl fra 
eget sortiment og Erik Prangsgaard skænkede 
igen i år udsøgte vine fra Brugsens egen hylder.  

Butiksvandringen kunne afsluttes med kaffe og 
julelækkerier samt en sundhedstest ved Bo Isak-
sen alias Hr. Sund, hvis man turde.  

Stemningen var høj og mellem smagsprøverne gik 
snakken livligt på kryds og tværs. 

Ligesom de andre år havde personalet lagt et 
kæmpearbejde i at få det hele arrangeret, men 
som Paw  fortæller, er det ikke noget stort pro-
blem, når man har en så entusiastisk og kreativ 
stab. Så han var yderst tilfreds og vil gerne heri-
gennem takke sit trofaste personale for indsatsen. 

De besøgende var tydeligvis af samme mening, da 
de mætte og glade forlod Brugsen kl. 21 efter et 
vellykket arrangement. 
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Paw Henriksen
Uddeler i SuperBrugsen i Skårup

SuperBrugsen  Skårup
Skårup Stationsvej 12

62 23 13 43
Åbent alle dage 

8.00 - 20.00

SuperBrugsen 
i Skårup støtter lokale aktiviteter
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Damgårdens 50 års jubilæum.

Deres udsendte er tl 50 års jubilæum på Damgården i Skårup.

Selve historien bag Damgårdens historie er beskrevet af Richard Sørensen i forrige 
nr. af ”Folk og Fæ”, så den side af historien springer vi over.

Jeg ankommer kl. 10.00 og her er en varm og hyggelig stemning blandt de rigtg 
mange, som er mødt frem for at fejre dagen.

Her er så mange mennesker, at der er faktsk ikke er en eneste ledig plads. Her er 
fuldstændig fyldt op med glade, forventningsfulde mennesker. 

Her er et udpluk af de mange glade og forventningsfulde gæster

Tilstede er både mange beboere, naturligvis, for det er jo deres hjem, men 
derudover er der mange pårørende, mange ansate, rigtg mange brugere af de 
mange tlbud, som fndes på Damgården, men så sandelig også mange borgere fra 
Sognet, som blot er kommet for at ønske tllykke med den runde dag. 

Her er pyntet festligt op, bordene er dækket med kafekopper. Her er pålæg af 
forskellig slags, og her er sandelig også små glas tl en lille skarp i dagens anledning. 

Endnu et billede af de forventningsfulde gæster

Dagen starter med, at lederen Åse Hansen byder velkommen. Åse giver en kort 
orientering om Damgårdens historie frem tl i dag.
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Her er et udpluk af de mange glade og forventningsfulde gæster

Tilstede er både mange beboere, naturligvis, for det er jo deres hjem, men 
derudover er der mange pårørende, mange ansate, rigtg mange brugere af de 
mange tlbud, som fndes på Damgården, men så sandelig også mange borgere fra 
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Åse Hansen bød velkommen tl de mange gæster

Åse kommer i sin tale også ind på det store arbejde, som Damgårdsklubben gør for 
beboerne.

Det arbejde betyder rigtg meget for Damgården.

Der var ligeledes en meget velfortjent tak tl de rigtg mange frivillige, uden hvis 
hjælp livet ville være lidt mindre spændende for beboerne.

Endelig var der en meget dybfølt tak tl det fote arbejde, som udføres af personalet
døgnet rundt. 

Åse kommer tl slut ind på, at hun faktsk slet ikke er ansat på Damgården!!!

Forklaringen er den, at hun i et år er udlånt tl Gudbjerg Plejecenter, og at Stne Ishøj
er konsttueret leder i dete år. Stne er normalt ansat som sygeplejerske på Caroline
Amalielund, men vil i år prøve kræfer som leder.

Gite Degn introducerede dagens program
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Forklaringen er den, at hun i et år er udlånt tl Gudbjerg Plejecenter, og at Stne Ishøj
er konsttueret leder i dete år. Stne er normalt ansat som sygeplejerske på Caroline
Amalielund, men vil i år prøve kræfer som leder.
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Gite Degn fra dagcentret overtager ”talerstolen” og præsenterer dagens program, 
som vil indeholde både musik og anden underholdning, samt gaveoverrækkelse og 
slute med en fællessang.

Jeg kommer i snak med 2 af mine bordfæller.

Grethe fra Holmdrup går tl knipling en gang om ugen sammen med 7 andre damer. 
Hun er rigtg glad for det tlbud, og hun hygger sig sammen med sine øvrige 
kursister.

Finn, som sidder på den anden side af mig, kører sin hustru tl dagcentret 2-3 gange 
om ugen, hvor hun går tl gymnastk.”Det er”, siger Finn, ”en stor glæde for min 
hustru at komme her, det gør hendes dagligdag lidt lysere”.    

Andre´ Isager hyggede om os med klavermusik

Under den hyggelige ”brunch” – som det vistnok hedder nu om dage – lyder der lifig
og behagelig klavermusik, som bliver spillet af hyggepianisten Andre´ Isager.

Her er Heidis Bierbar – med Heidi og Søren Pedel

Pludselig bliver vi afrudt midt i maden af ”Heidis Bierbar”.

En vogn, udstyret med billeder af en fot tysklignende serveringsdame og teksten 
”Heidis Bierbar”, bliver kørt frem.

2 personer betjener Ølvognen, nemlig Heidi, som hedder Lundsgård tl efernavn og 
Søren Pedel.

Begge ligner 2 personer, som lige kommer fra en Bierstube i München. De er klædt 
ud som ”rigtge” sydtyskere med nederdel og fæser og med lederhosen og hat.

De serverer rigtg gammeldags ”Stakitøl”, som vi gamle kan huske det fra vores 
barndom.  

Dete indslag vakte beretget glæde og overraskelse.
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Heidi serverer den dejlige ”snaskede” brunsvigekage

Senere kommer der en skøn brunsvigerkage ind – den er stor og særdeles 

velsmagende med masse af ”snask”. 

Efer dete festlige indslag med ”Heidis Bierbar”, er næste indslag ligeså festligt.

Helle Lynge underholdt med skønne danske sange

Det er nemlig Helle Lynge, som er SOSU-assistent på Ollerup Plejecenter, som 
underholder os med en række skønne, danske sange.

Så kommer gaverne!

Det starter med en bruger, Ingelise, som holder en lille tale, hvori hun bl.a. takker 
Damgårdens personale for den hjælp og støte, de giver de mange brugere, som 
benyter sig af de fne tlbud.

Ingelise overrækker det smukke broderi med Damgårdens historie 

Gaven består af en 1,5 meter høj, smuk blomst. 

Ingelise har også en anden gave med, nemlig et meget smukt broderi, som hun har 
syet, og som viser Damgårdens historie. Hun håber meget på, at broderiet vil få en 
plads på centret – og det er der nok ikke tvivl om, at det får.

Derefer følger en tale og en gave, overrakt af Martha og suppleret af Gite Degn.
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Den ofcielle del af dagen sluter med en fællessang: ”Skuld gammel venskab rejn 
forgå.”

Alt i alt en rigtg hyggelig og dejlig formiddag.

Der var en enkelt tng, som forbavsede deres udsendte: Hvor var journalisten fra 
Fyns amts Avis, og hvor var vore lokale politkere???

Et 50 års jubilæum er dog trods alt en stor begivenhed, og man kunne vel forvente, 
at vore lokalpolitkere ville være med tl at fejre en sådan begivenhed.

Men denne mangel skal i hvert fald ikke stå i vejen for, at det var en rigtg god dag.

Det er helt åbenlyst, at Damgården er et rigtg godt sted at være, og der skal fra 
”Folk og Fæ” lyde et dybfølt TILLYKE MED DAGEN og held og lykke i årene fremover.

Tekst: Kaj Stllinger

Foto: Henning Philbert

 

 

Det smukke billedtæppe lavet af brugerne på Damgården

Det er et meget smukt billedtæppe, som er sammensat af frkanter lavet af strik, 
broderi, patchwork osv. Alt sammen lavet af brugerne på Dagcentret.

Åse Hansen med gaven fra Damgårdsklubben

Endelig kommer den sidste gave: Damgårdsklubben har doneret en Elduocykel – 
med motor, som bliver leveret tl foråret. 
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Nyt fra Damgårdsklubben
Damgårdsklubben har igen i år holdt julemarked til fordel for Oskar.

Det var en rigtig god dag med mange besøgende. Der var livlig 
handel ved boderne og i tombolaen. Der var mange flotte gevinster 
også i amerikansk lotteri. Det siger vi sponsorerne mange tak for.

 
I cafeen var der travlhed hele tiden, der blev solgt gløgg- 

æbleskiver kaffe og andre drikkevarer. Klokken 16 var der Lucia-
børn fra Vejstrup Valgmenighed. Et festligt indslag på dagen. 

Damgårdsklubben afholder Generalforsamling på Damgården 
mandag d. 25. januar kl. 18.00, alle der har lyst er velkommen den 

aften, til at komme og få et indblik i hvad der er sket det sidste års tid.

Dagsorden if. vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 

skriftlig være formanden i hænde senest 8 dage før.         
 

Bestyrelsen vil hermed sende de bedste ønsker om en glædelig 
jul samt et godt nytår,med tak for den store hjælp i alle har ydet 
os ved at støtte vort arbejde. Og samtidig takker vi for 3.000 kr. 

som en anonym har givet os.

OPRÅB
Vi mangler bestyrelsesmedlem- suppleanter-chauffører og kør-

selsleder. Vi håber at der er nogle der melder sig da vi ellers kan 
blive nød til at opløse Damgårdsklubben. Det vil da være trist.

Kontakt gerne Elsa Gam Hansen på tlf. 62231526 eller 20769515.
Venlig hilsen bestyrelsen
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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!
Anette Christiansen, 
Telefon: 3022 2986
anguilla@pc.dk

Charlotte Flyvbjerg
Telefon: 6228 1711
www.vejstrupborger.dk

Selvom du klarer de fleste af 
dine bankforretninger via din 
netbank, er det en fordel, at 
have en bankrådgiver tæt på. 
 
Fynske Bank er banken til 
dig, der sætter pris på nær-
hed og personlig rådgivning. 
Og på et hurtigt svar, når du 
spørger. 

Velkommen i Fynske Bank 
Lyder det som noget for dig? 
Så vil vi gerne invitere dig til 
en uforpligtende snak. Ring 
til os og aftal et møde.

Velkommen i 
Fynske Bank i Skårup

Nicki L. Christiansen 
Filialchef 
Tlf. 63 23 01 41
nlc@fynskebank.dk

Lene Kruse
Kunderådgiver 
Tlf. 63 23 01 43
lk@fynskebank.dk

Mai-Britt Christiansen 
Kundemedarbejder 
Tlf. 63 23 01 42
mbc@fynskebank.dk

www.fynskebank.dk
Skårup Stationsvej 16, 5881 Skårup

Salon Elmelund
-Et naturligt valg

Skårup Stationsvej 6 – 5881 Skårup
Tidsbestilling: www.salonelmelund.dk. – Tlf. 35 12 66 86
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Ny linje på Sydfyns Fri Fagskole 
Trods voldsomme besparelser i forbindelse med den nye finanslov, er der ingen optræk til panik 
endnu på Sydfyns Fri Fagskole. Skolen lancerer netop nu en ny linje, som er udarbejdet med 
støtte fra EU og i tæt samarbejde med Svendborg Erhvervsskole samt en række virksomheder i 
Svendborg. Linjen hedder Parat til job med Turisme, Oplevelser og Gastronomi. 

Der er flere delmål med lanceringen af denne linje. Dels at øge fokus på erhvervsturismen i 
Region Syddanmark, dels at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse og dels mindske 
frafaldet herfra ved, at afklare de unge i forvejen. SFF har kun modtaget positiv respons og kan 
allerede nu offentliggøre de samarbejdspartnere, som står klar med sparring og praktikpladser til 
de unge. Det er blandt andet Hotel Svendborg, Hotel Christiansminde,  Naturama, 
Forsorgsmuseet, Jensens Bøfhus og Restaurant Ærø, men også Warehouse Festival, Lalandia 
og Legoland er med, da vores søsterskole Tronsø Fri Fagskole også er involveret i projektet i den 
anden ende af regionen. 

TURISME

OPLEVELSER

GASTRONOMI

Linjen er delt i tre hovedområder, hvor der 
under turisme undervises i kommunikation, 
kundepleje og personlig fremtræden. 
Under oplevelser skal eleverne planlægge og 
udføre forskellige events, arbejde med salg og 
økonomi samt markedsføring. Under gastro-
nomi hører det praktiske arbejde med teknik-
ker, catering og æstetik og sensorik til. 

Derudover kan eleverne komme ud i prak-
tikker i op til 6 uger og afprøve forskellige 
områder af turismebranchen. Det kan være i 
køkkenerne på hoteller og restaruanter, men 
også i områder med kurser, campingpladser, 
koncerter, events og festivaller. Svendborg 
Erhvervsskole tilrettelægger en særlig brobyg-
ning for vores elever, som viser hele paletten 
af uddannelser fra eventkoordinator til kok. 

Eleverne melder sig til 10. klasse med en 
erhvervsrettet linje, hvor Turismelinjen er den 
ene. Derudover udbydes ridelinjen, Natur og 
håndværkslinjen samt Psykologi, pædagogik 
og kommunikationslinjen. 

Målgruppen har gennem mange år været 
unge mellem 16 og 20, som af forskellige 
årsager trives rigtig godt på en lille skole med 
maks 45 elever. Her er det respekten for det 
enkelte menneske, der giver selvtillid og tro 
på egne evner, hvilket danner motivation for 
at gå i gang med en uddannelse. Lige netop 
indenfor erhvervsturisme spåes der mangel på 
arbejdskraft indenfor de næste 3-5 år. 

Af Lisbeth Refbjerg, viceforstander 

www.sydfynsfrifagskole.dk
facebook.com/sydfynsfrifagskole 

Folk og fæ dec15.indd   1 01/12/15   09.14
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Steppeulvene bider fra sig
Stepp 2 til Mad og Musikarrangement hos Skårup Musikforsyning. Dejlig Ristaffel serveret for de 
mange gæster.

Af Ketil Amtrup

Det er fredag eftermiddag den 20. november, da musikerne ankommer til Skåruphallen for at stille 
op og lave lyd. Indenfor i kantinen har madholdet været i gang i længere tid med at skabe aftenens 
madoplevelse: Det er Ristaffel. Og vi er over halvfems, der skal spise.

Klokken 18.30 er folk ankommet og forventningerne til 
aftenen kan tydeligt mærkes i luften. 
Buffetten er anrettet ens på tre borde, for at vi ikke skal stå for 
meget i kø, og det virker rigtig godt. Der købes drikkevarer i 
baren. 
Kort efter byder Jakob velkommen og siger værsgo’. 
Vi er jo mange i aften!

Ristaffel er en gryderet bestående af svinemørbrad, 
ananasstykker og karry med mere med ris til, som navnet 
antyder. Men dertil er der diverse råvarer, man selvstændigt 
kan tilsætte sin portion: rosiner, blomkål, agurk, tomat, 
peanuts, majs og meget mere. Smagte rigtig lækkert, må jeg 
sige, vi var enige om ved bordet.
Der blev spist og hygget og tiden fløj af sted.
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BIILEDTEKST Tak for lækker mad til Madholdet! Tak for at I havde lyst til at lave mad til så 
mange!

BILLEDTEKST Nogle havde originale eksemplarer af Hip med. Gad vide om nogle ligefrem havde 
været til koncert med Steppeulvene; back in the day?

BIILEDTEKST Tak for lækker mad til Madholdet! Tak for at I havde lyst til at lave mad til så 
mange!

BILLEDTEKST Nogle havde originale eksemplarer af Hip med. Gad vide om nogle ligefrem havde 
været til koncert med Steppeulvene; back in the day?

BIILEDTEKST Tak for lækker mad til Madholdet! Tak for at I havde lyst til at lave mad til så 
mange!

BILLEDTEKST Nogle havde originale eksemplarer af Hip med. Gad vide om nogle ligefrem havde 
været til koncert med Steppeulvene; back in the day?

Kaj Weber Preben Devantier

Eik Skibdal Keld “Toolouse” Andersen
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Loftet blev løftet i Skåruphallens kantine og nye dimensioner blev 
til, da bandet begyndte at spille klokken 20.01.
Eik Skibdal Schwarz sang Eik Skaløes sange og digte med Stig 
Møller fraseringer; super god sang. 
Fabulerende sanseindtryk, virkeligheden og livet oplevet med 
voldsomhed og i stor fart. I allerhøjeste grad bandet, musikken, der 
indhyller sangene i musikalitet. Vækker de gamle melodier og riffs 
fra Hip til live. 
Ja, der blev højt til loftet da Stepp 2 fyrede de gamle sange af med 
høj intensitet og spilleglæde.
Meget naturtro, poetisk og musikalsk sermocinatio. Dialog med 
fortiden.
Godt lydbillede. Nuets intensitet giver musikken ny aktualitet.
En kærlig handling at spille de gamle rocknumre, der bliver leveret 
med glæde og humor - foruden Preben Devantier; med Keld 
“Toolouse” Andersen og Kaj Weber.

Går ind i Stepp 2
Eik Skibdal fortæller om, hvordan Stepp 2 blev til og om sin store 
glæde ved at få mulighed for at dyrke de gamle numre.
Der er 8 numre på Hip. Derfor en ide at skrive ny musik til flere 
digte. Det aftales med Eik Skaløes søster i København, at det er 
ok. 
Nye melodier skrives til Eik Skaløes digte By, Rejse i intetheden 
og Ulve for natten. 
Fede melodier, der passer rigtig godt til digtene og musikken i sin 

helhed.

Preben Devantier
Koncerten var bygget op med musik og fortællinger. 
Ind i mellem tog Preben Devantier ordet og fortalte 
historier fra Steppeulvetiden. Han spillede selv 
trommer i Steppeulvene tilbage i 1966-67, da bandet 
først blev dannet sammen med Eik Skaløe og Stig 
Møller.
Det fungerede rigtig godt, som tilskuer at sidde der, 
med musikken ringende i hovedet, og høre anekdoter 
fra sluttresserne, dengang hashen var ny i landet, men 
bestemt ikke fri. Da lsd og svampetrip begyndte at gå 
rundt mellem vennerne og heroinen afgjorde 
menneskeskæbner. Ærligt og hudløst, uden 
romantisering fortalte Preben Devantier om sin tid i 

Steppeulvene.

Preben Devantier forlader trommesættet og stiller sig frem til scenekanten og fortæller. Og det er 
med til at gøre sangene og historien om Steppeulvene meget levende. Han fortæller om 
"Hundehandlerens hund har røget" (Jensen), om de mange nye stoffer der skulle prøves på den tid 
og om, hvor påvirkede de var i lange perioder. Usentimentalt stærkt.

Da Hip skulle indspilles, skulle det først være kendte melodier med oversatte tekster; og med et 
dansk snit. Men pladeselskabet, Metronome troede på Steppeulvene. De havde deres egen 
originalitet, og derfor blev det Eik Skaløes tekster og deres egen musik, der kom på pladen.



55

Tak Stepp 2 og madholdet, for en super aften.

Næste mad og musik arrangement er den 22. januar klokken 18.30, hvor Banda Nuevo kommer og 
besøger os.
Ses vi ? 

BILLEDTEKST Stepp 2:
Keld “Toolouse” Andersen, lead guitar, Preben Devantier, trommer, Eik Skibdal, sang og tamburin 
(Frederiks), Kaj Weber, bass.

Sætliste den 20. november

Kun for forrykte
Lykkens Pamfil
Den gamle gartner (ikke udgivet)
Dunhammeraften
Itsi-Bitsi
By (Musik af Stepp 2)
Til Nashet
Jensen
Honnalee (ikke udgivet)
Kvinde kom ud
Rejse i intetheden (Musik af Stepp 2)
000 
Ulve for natten (Musik af Stepp 2)
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Banda Nuevo tilbage i Kulturcafeen d. 22/1 – 2016

Efter en fantastisk koncert d. 20/10 med stepp2, hvor 85 mennesker fik en 

forrygende musikalsk oplevelse, har vi i Skårup  Kulturforsyning  gjort klar til det
næste Musik & Mad arrangement, hvor det er Banda Nuevo, som indtager scenen

i Kulturhuset d. 22/1 – 2016.                    
Som sædvenligt er der spisning kl. 18.30 og musikken starter kl. 20.                          

Samlet pris = 150 kr. og husk, at der er mulighed for at bestille plads, så du er 
sikker på, at du kan sidde sammen med dine venner (tlf. 53 84 63 84).                      

Man er også velkommen til kun at komme til koncerten, og prisen vil så være 125
kr., som du / I betaler ved indgangen, når du kommer mellem kl. 19.45 og 20.00!

Banda Nuevo gav en forrygende koncert i kulturhuset i slutningen af januar i år, 
og med den store interesse for netop dette band med 100 fremmødte, var det 

nærliggende at invitere dem igen.                                                                                            
Vi i Kulturforsyningen glæder os meget til at gense dette helt fantastiske 

sammenspillede band og håber på, at rigtig mange fra sidst vil dukke op igen, 
samt at også mange nye vil finde vej til Kulturhuset for at få en helt speciel 

musikalsk oplevelse sammen med Banda Nuevo.

I stedet for at genopfinde den dybe tallerken, vil jeg her citere min egen 

anmeldelse af den sidste koncert i Skårup:

Kl. ca. 20.10 gik bandet på scenen for at starte deres koncert, og der sænkede
sig en andægtig stemning i lokalet, hvor alle lyttede meget koncentreret til 
det meget melodiske og meget velspillede musik, der nærmest sænkede sig 
som en magisk tåge ned over publikum, og tryllebandt dem under hele 
koncerten. 

Når jeg kiggede mig omkring, så jeg kun glade,  smilende og tilfredse 
ansigter i stearinlysenes skær. Alle var tryllebundet af bandets Musikalske 
repertoire, som spændte lige fra Lisa Ekdahl over Michael Jackson, Peter 
Gabriel, John Mayers og Georges Michael, krydret med Paul Simons 
afrikanske rytmer og til BO Kaspers Orkester musikunivers
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Banda Nuevo leverede en meget velspillet og intens koncertoplevelse i 
Kulturcafeen, og publikum kvitterede med en andægtig lytten og stor 
applaus mellem numrene.

Om BANDA NUEVO –  fra bandet egen hjemmeside.

 
Banda Nuevo blev i foråret 2014 skudt af på den sydfynske stjernehimmel.                  

Et musikalsk stjerneskud med højt tl lofet og plads tl såvel bløde vrikkende hofer 

som store elefantører.

Publikum bliver taget med på en rejse over de store verdenshave tl en hængekøje 

på en palmeø, over stenbroen i New York, et pitstop på en støvet afrikansk slete, en 

slidt bluesbar i en sydstatsfække for måske at ende i en bjælkehyte dybt inde i de 

store svenske skove. 

Den musikalske inspiraton fndes hos vidt forskellige kunstnere som f.eks. Lisa

Nilsson, Jackson 5, Peter Gabriel, Doris Day, Bo Kaspers Orkester, Angelique Kidjo,

Laid Back, Joan Osborne, Paul Simon og Rickie Lee Jones.

Banda Nuevo tager sangene under kærlig behandling og skaber sit eget univers bl.a. 

med fokus på spændende vokalarrangementer.

Bandet består af:

Biten Guldbjerg: vokal, percussion

Tom Bjerg: kontrabas, vokal

Lisbeth Refjerg: guitar, vokal

Jens Svane: trommer, percussion, vokal

Pjotr Egholm: sax, percussion, vokal

Lyt tl et par numre på deres hjemmeside!!

Booking og info: www.bandanuevo.dk   

NB! Husk at Musik og Mad arrangementet er et samarbejde mellem Skårup 
Musikforsyning og Cafegruppen i Kulturhuset, hvor alle arbejder frivilligt. 
Arrangementet er støttet af  Svendborg Musikråd – og tak for det!
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Cleveland
l

l

l
mobi l :  4010  2041  web:  C leve land.dk

k o n c e r t   e v e n t
l i v e  t u r n é  p r o d u c t i o n
r e c. s t u d i e  p r o d u c t i o n
m a n a g e m e n t     b o o k i n g

Alt i tømrerarbejde
Speciale i energirenovering og tagarbejde

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

Agerskiftet 10, 5881  Skårup, tlf. 20769831

1 felt
Pris: 1650,- 

pr. år

er det dig eller skat, der styrer? få orden i tingene med os

Din partner – hele vejen

Dansk Revision Svendborg 
statsautoriseret revisionsaktieselskab
norgesvej 2, 5700 svendborg · tlf. 62 20 18 18
svendborg@danskrevision.dk

Niels Duedahl
Statsautoriseret revisor

Henrik Holm Fenger
Revisor HD(R)

Jørn Skaarup Christiansen
Registreret revisor

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
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Nyt fra Åbyskov Forsamlingshus. 
 
Redigeret og samlet af Jørgen Larsen, kasserer i Åbyskov 
Forsamlingshus. 

 
Hvad sker der i Åbyskov Forsamlingshus de kommende måneder? 
Mandag den 11. januar kl. 19.30 foredragsaften: 

”Smuglernes Paradis” – Smugleri på Sydfyn og Øerne. 
Museumsinspektør Nils Valdersdorf Jensen har forsket i smugleriet på Sydfyn og Øerne, hvilket 
har medført, at mange gamle anekdoter og sager er dukket op.  Smugleriet i området er ikke af ny 
dato – det har været et problem i flere århundrede, så der er mange farverige røverhistorier.  Ikke 
mindst den store smuglersag fra Tullebølle i 2007. 
 
Smugleri har over år ændret karakter, men er ikke forsvundet. Tænk bare på perioden med 
spritruterne Bagenkop-Kiel og Faaborg-Gelting i 1960’erne, hvor almindelige folke-pensionister 
forvandles til udspekulerede smuglerhajer, men ikke mindst det smugleri der foregik af lystsejlere, 
der sejler hjem fra Tyskland med mere en loven tillod. 
 
Der er heller ikke tvivl om, at der ved vores eget kystområde Åbyskov og Skårupøre er foregået 
ting, der ikke kunne tåle at se dagens lys.  Måske kender du selv en historie, der er interessant. 
 
Kom og hør et spændende foredrag om noget (smugleriet), som mange har taget del i! 

      
Tilmelding på havblik@sydfynsmail.dk eller Jørgen tlf. 4224 7143 – pris 75 kr. inkl. kaffe og 
kage. 

▀ 
Dilettant 2016: 
Der spille sigen dilettant i Åbyskov Forsamlingshus lørdag den 30. januar kl. 14 og 18.  Onsdag 
den 3. februar kl. 19.30 og lørdag 6. februar kl. 18.   
Det er igen lykkes at få samlet et godt hold til et stykke med aktuelt indhold – dating. 
 
Holdet er godt i gang med prøverne på stykket: 

”Netdating med overspænding” 
Kort fortalt om stykket: 
 

Er det en god idé at drive en datinghjemmeside, når man ikke er noget teknisk geni?  Og slipper 
man godt fra at oprette falske profiler for at skabe trafik på hjemmesiden?  Ikke hvis man hedder 
Birthe og Verner og ser det som en mulighed for at score en hurtig økonomisk gevinst. Verner er 
nemlig kommet til at opgive deres hjemmeadresse på de falske profiler, og nu står indtil flere 
elskovssyge personager udenfor og forlanger ”valuta” for pengene.  Det går ikke godt når Verner 
vil have sin svigermor til at spille med i rollen, som en af de falske profiler og hun efter 
”samværet” med en kunde, anklager ham for at have voldtaget hende. Postbuddet Titter går med 
til at spille ”slankmis37”, selvom det efterhånden er længe siden, hun har kunnet kalde sig slank 
og 37-årig. Verner må klæde sig ud som kvinde for at undgå bøssen ”pallealene54” lægger an på 
ham. Der er lagt op til forvirring og det totale sammenbrud. Det er forrygende morsomt at se og 
med mange gode og vovede replikker.  
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Nogle øjeblikke fra en øve-aften – det lover godt og sikkerhed for et godt grin.  Stykket indeholder 
alt det, der skal være til et dilettantstykke – forviklinger, misforståelser, undertoner, snyd, kaos, 
humor m.m. Der er grund til at se frem til et godt grin. 
 
Som altid vil dilettantfolderen blive husstandsomdeles i postdistrikt 5881 lige omkring nytår, heri 
er nærmere omtalt om tilmelding, servering og musik. 
 
Der er allerede nu mulighed for at tilmelde sig på havblik@sydfynsmail.dk eller til Gitte på tlf. 
3035 1557. 

▄ 
 
Onsdag den 17. februar kl. 19.30, foredragsaften: 

”Krimisager på Sydfyn m.m.” 
 

 

Tidligere krimireporter ved Fyns Amts Avis Torsten Nielsen vil 
fortælle om sine mange år ved avisen og flere af de mange sager han 
har kendskab til og skrevet om.  Det gælder ikke mindst et par sager, 
der stammer fra lokalområdet bl.a. jalousimordet på 
Dronningholmsvej, hvor en far tog livet af sine 2 små piger. Sagen fra 
Skårup hvor en escortpige fik livstid for drab på en tidligere kunde og 
drabet på sin mand, der blev begravet under fliserne på terrassen.   

Tilmelding til denne aften kan ske på havblik@sydfynsmail.dk eller tlf. 4224 7143. 
Pris inkl. kaffe/kage 75 kr. 

▄ 
 

Fredag den 11. marts kl. 18.00 fællesspisning – Irsk Aften med musik. 

   

Denne aften står i de Irske farver, mad og musik -  Irsk musikalsk 
underholdning ved gruppen ”Braoinin”. 
Der serveres Irsk Stuvning. Mulighed for at købe Irsk øl, Irsk kaffe og 
måske andre gode sager. 
Tilmelding på havblik@sydfynsmail.dk eller Gitte tlf. 3035 1557. 
Pris 125 kr. for 2 retter mad og underholdning. 

▄ 
 

Torsdag den 17. marts kl. 18.00 husets generalforsamlings – dagsorden i følge vedtægterne.  
Indkaldelse annonceres også i Ugeavis/Østkysten. 
Forny dit medlemskab og få indflydelse på, hvad de skal ske i forsamlingshuset. 
Der serveres en let anretning efter generalforsamlingen. 

▄ 
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Mandag den 21. marts kl. 18.00 fællesspisning. 

 

 
Der serveres hjemmelavet Ungarsk Gullasch efter original opskrift.  
Gabriella står for tilberedningen.  Vi der var med sidste gang kan endnu 
huske den gode smag. 
 
Tilmelding kan ske på havblik@sydfynsmail.dk eller Gitte tlf. 3035 1557. 
 
Pris 65 kr. for 2 retter mad. 
 

▄ 
 

Fredag den 8. april kl. 18 – -øl-smagning:  
 

 

For nogle år siden havde vi besøg af ”Den Belgiske Købmand” – Robert de 
Raeymackers.  Det var en god oplevelse at smage forskellige Belgiske øl. Det 
bliver spændende, at se hvilke øl,  Robert  kommer med. Han har mere end 100 
forskellige Belgisk øl på lager. 
 
Robert, der er Belgier, har et godt kendskab til øllet fra sit hjemland, så det er 
en erfaren mand der kan fortælle om øllet herligheder og hvad det kan drikkes 
til. 
 
Pris for deltagelse inkl. servering er 225 kr. pr. person. 
Tilmelding på havblik@sydfynsmail.dk eller Gitte 3035 1557. 

▄ 

Søndag den 10. april er der loppemarked. Borde kan reserveres på sædvanlige vilkår. 110 kr. for 
et helt bord og 60 kr. for et rundt bord. Kontakt Ellen på tlf. 4224 4854. 

▄ 

Tirsdag den 19. april kl. 19 er der bankospil. Dørene åbnes kl.18. 
▄ 

Der er aktuelt planer om yderligere fællespisninger, foredragsaftener, bankospil og julefrokost i 
løbet af året, men herom nærmere i Folk og Fæ, samt i de husstandsomdelte flyers. 

▄ 
 

Så er der noget der bare var ærgerligt! 

Til den programsatte ”70’er/80’er fest” den 25. september var der kun få tilmeldte, så det 
arrangement måtte aflyses – måske er det ikke et sådant arrangement, der kan sælge ”billetter” i 
vores område – det tager vi til efterretning.  Der var ellers lagt op til en fest med fuld musik, 
underholdning og dejlig mad. 
 
Den 17. oktober skulle der have været portvin-smagning i forsamlingshuset, men desværre havde 
kun 18 tilmeldt sig og det var for lidt.  De tilmeldte ærgrede sig, men vi har ikke tabt modet. Der 
laves en tilsvarende portvin-smagning på et tidspunkt i 2016.  Hvis de 18 der ærgrede sig, tager 2-
4 med til det kommende arrangement, så er vi nok til at smage de ”gyldne dråber” med gode sager 
til.  Nærmere følger i et kommende nummer af Folk & Fæ. 

▄ 
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Men, men, men ingen grund til at tabe gejsten, når andre ting lykkes! 
 
Der blev holdt hjælperfest fredag den 18. september, hvor der var sendt indbydelse ud til dem, 
der havde været hjælpe til arrangementer i 2015.   
Vi blev 35 til en dejlig hyggelig aften. Hvor deltagerne selv medbragte en ret og ”huset” gav 
drikkevarerne.  Hjælperfest holdes også i 2016. 

▄ 
 
 

Andespil søndag den 8. november – var godt besøgt.  Spillet blev som altid styret af Arne ”Post” 
– der var mange ænder som præmier.  Det lykkedes for nogle få heldige at få både 3 og 4 ænder 

med hjem.  Andespillet gav et tiltrængt økonomisk tilskud til huset. 
 

    
▄ 

 
 
Julefrokost fredag den 27. november er ved at være en tradition.  Selv om der kun deltog 30 var 
en aften med god mad – traditionel julefrokost med det hele og til slut ris a la mande med 
mandelgave. Der virkelig god stemning og ikke mindst pakkeleg gjorde sit til, at det blev en stor 
fest. Pakkelegen begyndte som de andre år meget roligt, men efter at alle pakkerne var fjernet fra 
det store bord og uret ”var sat”, så begyndte ”den vilde jagt” med at ”stjæle” pakker fra hinanden.  
Det gav anledning til megen morskab og undren, når man havde været væk fra sin plads et kort 
øjeblik og de pakker man havde haft var forsvundet, når man kom tilbage til sin plads. 
 
 

       
Julefrokost buffeten. 
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De mange pakker før de blev spredt. Hvor længe mon ”gaveorgiet” holdt? 

▄ 
 

Julebanko søndag den 6. december – sidste arrangement i 2015: 

Årets sidste arrangement var julebanko, hvor gevinsterne i et vist omfang havde relation til julen.  
Der kom næsten 60, der havde trodset håndbold i fjernsynet.  Det blev en fornøjelig aften, hvor 
der blev valgt flittigt blandt spillepladerne og købt en hel del lodder i lotteriet. Der kunne købes øl, 
vand, kaffe og æbleskiver og salget herfra og købet af spilleplader/lotterilodder var med til at give 
et pænt overskud. 

 
Der var nok af spilleplader at vælge imellem. 

      
Der var ved at være kødannelse ved indgangen.  Når der råbes tal op er der megen koncentration. 

.  
Der var mange gode præmier. 

▄ 
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Stationsvej 12 · 5881 Skårup
tlf. 62 23 13 43 · Slagter tlf. 62 23 14 66

Skårup Rengøring & Vinduespolering

TÆPPERENS
HÅNDVÆRKERRENS
VINDUESPUDSNING
RENGØRING

v/Jørgen E. Kristensen
Vidjekrogen 1 
5881 Skårup
Tlf. 62 23 12 70
Mobil 20 87 62 70

www.claus-bo.dk
Tømrer  Snedker  termoglas

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

VEJSTRUP BLIK - VVS AS

GAS- OG OLIEFYRSERVICE
TLF. 6228 1138

WWW.VEJSTRUPBLIKVVS.DK

Malermester
Flemming Jönsson
Skårup Vestergade 28
5881 Skårup
Tlf. 21 68 92 55
E-mail: malerfj@mail.dk
www.malerfj.com

Kosmetolog Helle Lerche Tlf: 40 25 19 90

Østergade 28 
5881 Skårup  

helle@hlerche.dk
www.hlerche.dk

Forever Living products

HELLE LERCHE
Selvstændig FOREVER distributør

www.foreverfyn.dk

Skaarup Vandværk - stiftet 1909

Vandværk:  Østergade 31 A
Kontor:  Østergade 31
Kontor og telefontid: Torsdag 16.30 - 17.30
Kontor telefon:  62 23 22 04
Fax:   62 23 22 45
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

1 felt
Pris: 1650,- 

pr. år
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Grundtvig	  Koldsk	  Friskole	  -‐	  nu	  med	  vuggestue.	  
	  	  

Oure	  Friskole	  &	  Børnehave	  udvider	  med	  en	  vuggestue	  pr.	  1.	  	  januar	  2016.	  	  
En	  vuggestue	  med	  særlig	  fokus	  på	  nærvær	  og	  tryghed	  og	  med	  rødder	  i	  den	  Grundtvig	  
Koldske	  tankegang,	  som	  er	  kendetegnet	  for	  Oure	  Friskole	  &	  Børnehave.	  

Den	  4.	  januar	  slår	  vi	  dørene	  op	  for	  kommunens	  første	  vuggestue	  i	  sammenhæng	  med	  en	  
friskole.	  Tilbuddet	  til	  nye	  forældre	  i	  Oure	  Friskoles	  Vuggestue	  vil	  være	  en	  mindre	  
aldersintegreret	  institution.	  En	  institution,	  hvor	  kerneværdierne	  er	  nærvær,	  fællesskab,	  
begejstring	  og	  autenticitet.	  	  

Grundtvig	  Koldsk	  menneskesyn	  
Den	  Grundtvig	  koldske	  tankegang	  på	  Oure	  Friskole	  &	  Børnehave/Vuggestue	  sætter	  sit	  
særlige	  spor	  i	  vores	  fortælling,	  i	  fællesskabet	  og	  i	  det	  nære	  og	  trygge	  miljø.	  Vi	  har	  
barneperspektivet	  særligt	  for	  øje	  og	  arbejder	  gennem	  den	  Grundtvig	  Koldske	  tankegang	  
med	  den	  overbevisning,	  at	  børnenes	  læring	  udvikles	  gennem	  fællesskabet.	  Det	  er	  
gennem	  spejling	  i	  fællesskabet,	  at	  børnene	  bliver	  opmærksom	  på	  deres	  selvbillede	  og	  
historie.	  	  
Det	  er	  betydningsfuldt	  for	  os,	  at	  børnene	  og	  forældrene	  mærker	  glæden,	  nærværet	  og	  
trygheden	  her	  i	  huset.	  Her	  er	  plads	  til,	  at	  dagen	  begynder	  langsomt,	  god	  tid	  til	  fordybelse	  
i	  lege	  og	  fælles	  aktiviteter.	  

Barnet	  i	  fokus	  i	  fællesskabet	  
Vi	  tilgodeser	  børnenes	  behov	  og	  deres	  lege.	  Når	  børnene	  er	  i	  lege-‐flow	  sammen,	  skaber	  vi	  
rammerne	  for	  at	  fortsætte	  i	  legen	  eller	  aktiviteten.	  Børnenes	  spor	  følges	  og	  forældrene	  
mødes	  af	  personale,	  der	  har	  set	  deres	  børn.	  	  
Vi	  har	  i	  børnehaven	  en	  helt	  særlig	  kultur	  præget	  af	  sammenhold	  på	  tværs	  af	  alder,	  der	  går	  
fra	  børnehaven	  og	  op	  i	  skolen	  og	  SFO´en.	  Dette	  fællesskab	  ønsker	  vi	  videreført	  til	  
vuggestuen,	  hvilket	  gør	  overgangene	  i	  hverdagen	  forudsigelige,	  kendte	  og	  trygge.	  	  

Et	  godt	  fællesskab	  med	  gode	  nære	  venskaber,	  voksne	  der	  samarbejder	  	  
for	  børnenes	  bedste	  og	  tryghed	  i	  hverdagen	  er	  betydningsfuldt	  	  
her	  i	  Oure	  Friskoles	  Børnehave	  &	  Vuggestue.	  
	  	  

Hverdagen	  leves	  i	  barneperspektivet.	  
	  

Nærvær	  
Fællesskab	  
Begejstring	  
Autenticitet
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Torvedag i Skårup 2016
Torvedagen afholdes 

lørdag den 4. juni 2016 
fra kl. 12-18

Sæt allerede ✘ nu i kalenderen
Masser af boder, aktiviteter, gode tilbud, 

grillpølser, kolde øl og hyggelig dag. 
Afslutning med fælles spisning fra grillen

Hvis du er interesseret i en bod, så kontakt 
Marianne 60823439 mianne.ellehauge@gmail.com
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REDAKTIONEN PÅ ”FOLK & FÆ” 

”FOLK & FÆ”ønsker en glædelig jul & et godt nytår



HUSK:
Søndage i lige uger afholder

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

HUSK:
Fredage i lige uger afholder

Borgerforeningens Støtter
Spillegilde i Skåruphallen kl. 18.45

Se også Aktivitetskalenderen 
online med altid opdateret 

aktiviteter i forhold til bladet på: 

www.folkogfae-online.dk/
aktivitetskalender

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

HUSK: Kortspil
Pensionisternes Hus. Hver mandag 

kl.14 -16 spilles det kort m.m. Alle er 
velkommen og der er plads til flere

Start 7/9 2015

Nørkle eftermiddag
Hver tirsdag kl. 13.30 -16.00

i Pensionisternes Hus.

Porcelænsmaling
Hver mandag kl. 14 - 16 i 

Pensionisternes hus Start 7/9 2015

Onsdag, den 13. jan. Kl.14.00 - Skårup Pensionistf.  
Foredrag med Erik Egeskov, Skårup der fortæller om 2. 

verdenskrig i Svendborg og mest om forholdene i Skårup.
Torsdag d. 14. januar kl. 14

Vejstrup Valgmenighedskirke: Opsang kl. 19.30
Mandag d. 18. januar kl. 10-10.45

Skårup Bibliotek: Musik og sang for de 2-5 årige 
Fredag d. 22. januar kl. 18.30

Kulturcafeen: Mad & musik med Banda Nuevo
Mandag 25. januar kl. 18.00

Damgårdsklubben afholder generalforsamling
Onsdag, den 27. jan. Kl.14.00 til ca. 16.30 Skårup 
Pensionistf. BIO Teknik  v/ Lone Hessellund afholder 

demonstration af Pulserende Magnetfelt Terapi. Gratis test.
Lørdag den 30. januar kl. 14 og 18, onsdag den 3. feb-
ruar kl. 19.30 og lørdag den 6. februar kl. 18 – Dilletant 
der opføres: ”Netdating med overspændring”, Åbyskov F.

Tirsdag d. 2. februar kl. 16-17
Skårup Bibliotek: Gå ikke glip af de

Onsdag, den 10. feb. Kl.14.,00 Fastelavn med spisning 
og  underholdning. Tilmelding senest d. 2. feb.

Mandag den 11. mart Foredrag: Smuglernes Paradis, Muse-
umsinspektør Nils Valdersdorf Jensen, 
entre inkl. kaffe/kage 75 kr. Åbyskov F.

Onsdag den 17. februar kl. 19.30  
”Krimisager på Sydfyn m.m.”, tidligere journalist ved Fyns 

Amts Avis Torsten Nielsen, entre 75 kr. inkl. kaffe/kage. 
Åbyskov F.

Mandag d. 29. februar
Pensionisternes Hus: Fælles foredrag med 
Borgerforeningen & Lokalhistorisk Forening

Mandag d. 29. februar kl. 14.30-16.30
Skårup Bibliotek: Slægtforskningscafé

Fredag den 11. marts kl. 18, fællesspisning - Irsk Aften 
med musik af gruppen Braoinin - enter 125 kr. inkl. 2 ret-

ters mad og musik. Åbyskov F. 
Torsdag den 17. marts kl. 18 
generalforsamling i Åbyskov F. 

Mandag den 21. marts kl. 18 fællesspisning Ungarsk 
Gullasch, pris 65 kr. for 2 retter. Åbyskov F. 
Fredag den 8. april kl. 18 – Øl-smagning – 

Den Belgiske Købmand – 225 kr. 
inkl. smagsprøver og anretning. Åbyskov F. 

Søndag den 10. april loppemarked. Åbyskov F

Vi ønsker jer alle en glædelig jul 
& et godt nytår.

Tak for den store lokale opbakning 
i året der gik.

De bedste hilsner fra Anja & Rolf
ö


