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Kære Folk & Fæ-læser!
Som du måske allerede har set på forsiden af bladet, vil 

der fremover være den ændring, at du skal benytte 

denne kode eller dette nummer ved indbetaling til bladet.

Du kan fortsat støtte bladet ved at indbetale et beløb til:

Fynske Bank: Reg. nr. 0819 konto 8195611123

Og så til noget helt andet:

Olaf Søndberg ønsker at stoppe som skribent for bladet.

Jeg ønsker at sende en hjertelig varm hilsen til Olaf med

tusind tak for alle hans fine artikler gennem årene, og 

ikke mindst for alle de fine akvareller og tegninger han 

har leveret lige siden bladets begyndelse i 1990.

Hermed sendes de bedste hilsner fra Folk & Fæ.

   Henning Philbert

Send mig en kort beskrivelse af en person, der gør en 

særlig indsats i lokalområdet  - - ”Portræt af en Ildsjæl”
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Olaf Søndberg                                        
takker af efter mange års frivilligt arbejde 
for ”Folk & Fæ”. 
Tekst: Margit Løve Kølle. Fotograf: M. Løve Kølle. Skitserne og akvarellerne er udført af Olaf Søndberg. 

For læsere af lokalbladet ”Folk & Fæ” vil det 
helt sikkert være vemodigt at få denne 
oplysning.  

Olaf Søndberg har igennem mange år 
forskønnet og sat sit kunstneriske præg på 
bladets sider med sine smukke og personlige 
tuschtegninger og akvareller.  

Olaf 
husker 
ikke, i 
hvor 
mange år 
han har 
lavet 
interview 
og senere 
leveret 
tegninger, 
skitser og 
akvareller 
til bladet, 
men det 
er tæt på 
25 år. 

 

Især står projektet, hvor Olaf Søndberg i fem 
numre af ”Folk & Fæ” i 2007 og 2008 i tekst 
og tegninger beskrev vandreture ad 
Øhavsstien i området omkring Skårup som 
fine og minderige oplevelser for ham.  

Da ”Folk & Fæ” i 2015 kunne fejre sit 20-års 
jubilæum, blev der udgivet et jubilæumsskrift, 
hvor alle artiklerne blev samlet. Turene 
dækker: 1. Øhavsstien. 2. Kirkestien. 3. 
Klingstrupstien. 4. Tiselholtstien og 5. 
Jernbanestien.  

På sine ture rundt i området aflagde Olaf 
dengang besøg hos de mennesker, der 
boede langs ruterne og fik derigennem 

mange gode og indholdsrige samtaler med 
beboerne, der ofte kunne fortælle 
interessante historier om deres slægt og 
fortiden. 

 

Også opgaven med artiklen om ”Skårups 
700- års fødselsdag”, det vil sige om Skårup 
Kirkes historie med indlagte akvareller, var 
Olaf glad for at lave. 

Olaf Søndberg startede med at tegne som 
dreng og er aldrig holdt op. Han kan kun 
tegne det, han ser, siger han. I en tidlig alder 
gik han ofte ud i naturen for at tegne. Da han 
efter nogle års ansættelse som cand.mag. i 
historie og latin på Svendborg Gymnasium 
blev spurgt, om han ville være med til at 
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etablere formningsundervisning, tog han 
forskellige sommerkurser på Danmarks 
Lærerhøjskole og underviste i 15 år i faget. 
Men bortset fra disse kurser har han selv 
tillært sig sin kunnen.  

 

 

På sine rejser laver Olaf Søndberg skitser og 
tekster omhandlende det, han oplever. 
Ovenstående to skitser er fra rejsen til Israel i 
2014. 

Skårupøre. Jan. 2021. 

Det er for Olaf Søndberg motiverne og 
farverne, der giver inspiration til et billede. 
Ofte tager han skitser og fotos og går hjem 
og viderebearbejder motivet. Han mener selv, 
at han gennem sin lange erfaring er blevet 
bedre til i årenes løb at se hvilke virkemidler, 
der duer i en given billedkomposition.  

 

Øgavl, Thurø, set fra Skårupøre. Jan 2021. 

Men ellers vil Olaf Søndberg, der nu har 
rundet de 81 år, helst tale om, hvor 
privilegeret han føler, at han og hans familie 
har været ved at være født i et skandinavisk 
land med et humant, stabilt og demokratisk 
samfund. I modsætning til det meste af den 
øvrige verden lever vi i et tillidssamfund med 
ubetydelig korruption. Demokratiet er ikke en 
given ting. Blot på den anden side af 
Østersøen er der lande, som Polen og de 
baltiske lande, hvor meget er helt anderledes. 
Olaf roser det internationale samarbejde, som 
Danmark er en del af, og er glad for, at vi er 
en del af EU.  

 
Akvarel. Motiv fra Rubjergskoven. Feb. 2021. 

”Folk & Fæ” retter her en stor tak til Olaf 
Søndberg for at have givet bladets læsere så 
mange fine artikler og billedoplevelser 
igennem årene. 
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Kære Folk & Fæ læser !
Så er det igen tid til at skrive, at 

augustnumret bliver omdelt af vores 

trofaste indsamlergruppe.

Der er sket den ændring, hvis du ønsker 

at støtte bladet, at den viste kode eller det

viste nummer 0907ZA skal benyttes ved  

betaling via MobilePay.

Det står fremover på bladets forside.

Det er fortsat muligt at indbetale et beløb

til vores konto i Fynske bank:

Reg. 0819 konto 8195611123

Vis meget gerne det beløb, du indbetaler 

via MobilePay til indsamleren, da det 

herefter kan medtælles i det indsamlede 

beløb.

Støt dit lokalsamfund med et bidrag til Folk & Fæ.

Vi kommer rundt med raslebøsserne i august måned, og notere gerne dit

bidrag på et stykke papir således at det tæller med i indsamlerbeløbet.

Vi glæder os til at komme rundt og besøge Jer. 
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 Indsamlergruppen august 2021 i Skårup Sogn

4

Indsamlergruppen august 2020 i Skårup Sogn

Henning Philbert
Åbyvejen og Åbyvænget

Gregers Tuxen
Åbyskov vest

Laila Larsen
Plovskiftet

Mette Lundsgård
Åbyskovvej

Lene Reese 
Vestre bydel & Traverskiftet

Eril Frantz
Nyborgvej

Hans Rasmussen
Skårup Nordvest

Jens Peter Nielsen
Østre bydel

Lone Søe
Østermarken

Steen Pilgaard
Skårupørevej m.m.

Anders Jensen
Åbyskov og Klingsstrupvej  

“ Jakob”
Bymidten

Vibeke Boesgaard
Nordre bydel

Olaf SøndbergMona Søndberg
Skovmøllevej - Tværvej - Holmdrup Huse

Frederik Søe
Østermarken

Jytte Hald

Erik Frantz
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OureLone Arntzen
Oure

Lisbet Hedegaard
Vejstrup

Bitten Granhøj
Vejstrup

Brudager

Rosenfeldt 
Oure

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

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

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

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

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

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

Hermed sendes mange sommerhilsner fra Folk & Fæ – Henning Philbert

Indsamlergruppen i Oure, Vejstrup og Brudager

Hjælp 

Folk & Fæ 

som indsamler 

i Brudager 

Hjælp 

Folk & Fæ 

som indsamler 

i Oure

Indsamlergruppen i Vejstrup, Oure og Brudager.

Tak til dig Lone Søe for alle de år, du har været

indsamler for bladet i Østermarken. Nu rejser 

du jo bort til nye udfordringer. 

Vi ønsker dig go´ vind  fremover !!

Også tak til dig Frederik Søe for din hjælp. 

Nu skal du jo ind til livgarden for at passe på 

dronningen og alle de andre !

                                                                   

Heldigvis har vi allerede fået en ny indsamler i 

Østermarken. - - - Det er Jytte Hald, som har 

boet i Skårup i mange år.

Vi byder Jytte velkommen i gruppen af trofaste 

indsamlerer for Folk & Fæ.

Kære Folk & Fæ læser!

Vi efterlyser  en indsamler i Oure og 

en i Brudager. 

Hjælp os som indsamler i nogle timer 

i august måned. 

Kontakt hurtigst muligt redaktøren.
Henning Philbert

Indsamlergruppen i Vejstrup, Oure og Brudager.
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Indsamlergruppen august 2020 i Skårup Sogn

Henning Philbert
Åbyvejen og Åbyvænget

Gregers Tuxen
Åbyskov vest

Laila Larsen
Plovskiftet

Mette Lundsgård
Åbyskovvej

Lene Reese 
Vestre bydel & Traverskiftet

Eril Frantz
Nyborgvej

Hans Rasmussen
Skårup Nordvest

Jens Peter Nielsen
Østre bydel

Lone Søe
Østermarken

Steen Pilgaard
Skårupørevej m.m.

Anders Jensen
Åbyskov og Klingsstrupvej  

“ Jakob”
Bymidten

Vibeke Boesgaard
Nordre bydel

Olaf SøndbergMona Søndberg
Skovmøllevej - Tværvej - Holmdrup Huse

Frederik Søe
Østermarken
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Damgårdsklubben
             Støtter alle ældre i Skårup

Rasmus Skovgaard - Rønnovsvej 1 
5881 Skårup - Tlf. 20851033

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

Find os på
www.vejstrup.dk

VEJSTRUP AUTOSERVICE

Lars Berg Nielsen 
Landevejen 42  5882 Vejstrup

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

10. skoleår på kostskole 

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

WWW.SYDFYNSFRIFAGSKOLE.DK
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Så meld dig/jer 
ind i foreningen 
og deltag i mange 
spændende  
arrangementer.

Skårup  
Pensionistforening
Skårup Stationsvej 
10, Skårup

Mail: skaaruppensionistforening@gmail.com  •  Mobilepay: 427895
Formand: Ingelise Petersen 2425 2516

ER DU 60+?
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Endelig gjorde Corona-situationen det muligt at genåbne Kulturcenteret og dermed også muligheden for at 
udstille i foyeren. Derfor kunne Werner og Olaf og gæsteudstiller, Erik Jakobsen (bedre kendt som Jakob)
holde deres fælles fernisering en solrig søndag i starten af maj. 

De 3 udstillere havde hver især inviteret en god håndfuld besøgende og for en gangs 
skyld var udstillingslokalet fyldt op med (formummede) gæster. 

Udstillingen er bygget op som en rigtig fælles udstilling, hvor de 2 kunstneres værker 
hænger side om side. Trods de meget forskellige udtryksformer - Olafs sarte landskabs-
malerier er i akvarel og Werners farvemættede oftest kontrastfyldte i olie - har de to ud-
stillere formået at skabe en harmoni, hvor de forskellige malerier supplerer hinanden og 
spiller sammen og skaber et samlet hele.  
Som en original påmindelse om tidens mærkværdige maskering vogter Jakobs over 2 
meter høje fiberbeton-corona-mand i centrum af det hele. 

Tekst og redigering: Vibe. Fotos: Diverse 
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Olaf kalder da også sin del af udstillingen for en ”Corona-udstilling” for-
di samtlige malerier er blevet til under de sidste års utallige vandreture i 
vores lokalområde. Olaf og hans kone rejser ofte til fjerne egne af ver-
den, men har siden nedlukningen måttet blive hjemme og har dagligt 
vandret i den sydfynske natur. Flere af motiverne er fra den samme 
plet på forskellige årstider med samme sarte farveholdning og udtryks-
fulde lyssætning. 

Werners udstilling viser en række meget forskellige malerier. Her er 
mange fine personportrætter, stemningsfulde landskabsmalerier og 

kombinationer med mennesker 
i naturen, hvor begge dele sup-
plerer og beriger hinanden.  
 

Jeg kan kun opfordre til, at 
man lægger vejen forbi SKI og 
giver sig tid til at opleve denne 
varierede og spændende ud-
stilling, som kan ses indtil slut-
ningen af juni.

Vores næste udstilling præsenterer en helt anden genre in-
den for billedkunst. Kunstneren Trine Koch Jensen, som 
kommer fra Lundeborg , arbejder nemlig med geometriske 
former i 2-dimentionelle kompositioner for at skabe ro og 
åbne for den stille fordybelse. 

Trine fortæller om sig selv og sit kreative arbejde: 

”Jeg er født og opvokset i Oure. I forbindelse med uddannel-
se og tidligere jobs, har jeg boet i både København og Jyl-
land, men da jeg forlod mit designjob hos Bestseller i Bran-
de, flyttede jeg tilbage til Fyn.  
I dag bor jeg i Lundeborg sammen med min søn på 7 år.  
Oprindelig er jeg uddannet beklædningsdesigner, men efter 
en årrække i branchen blev jeg træt af designverdenen. Jeg 
følte ikke, at jeg fik nok afløb for min kreativitet med hurtige  
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SKÅRUP KUNSTGRUPPE: Find information om vores udstillinger: 
På vores Facebookside, som altid er opdateret, på facebooksiden: ”Skårup Sammenhold” 
i aktivitetskalenderen på www.folkogfae.dk & i Kulturkalenderen, Svendborg.  

kollektioner og konstante deadlines. For mig er det at skabe no-
get med hænderne essentielt for min livskvalitet. Jeg kan ikke 
undvære det og kan ikke lade være.  

Maleriet har fra starten været mit foretrukne medie, men jeg ople-
ver, at lysten til at prøve kræfter med andre genrer udover maleri-
et trænger sig på. Jeg arbejder blandt andet med blyant på papir 
samt afprøver fotografiets muligheder.  
Før jeg tog min designuddannelse, brugte jeg et år på daværen-
de Svendborg Kunstskole, hvor jeg arbejdede med maleriet og 
snusede lidt til grafik. Jeg fik meget god lærdom med mig fra 
kunstner Carsten Rudolfsen, som underviste inden for maleri.  
Da jeg forlod designverdenen, genoptog jeg maleriet, og jeg del-
tog i flere malerkurser på Svendborg Kunstskole ved kunstner 
Leif Kjøl, som for alvor satte skub i min glæde til maleriet og kun-
sten. Her fandt jeg mit udtryk.  
Da jeg fik et billede med på Kunstnernes Sommerudstilling i Ti-
strup, blev jeg bekræftet i, at det var den rette vej at gå.  
Derudover har jeg deltaget i et kursus på kunstskolen Spektrum i 
København, som yderligere har været med til at skabe et solidt 
fundament for min videre praksis. Jeg har efterfølgende deltaget i 
Kunstnernes Efterårsudstilling på Den Frie i København, samt 
Kunstnernes Påskeudstilling i Århus Kunsthal.  
I mine billeder arbejder jeg ofte med geometrisk abstraktion, hvor 
enkle former er placeret stringent på billedfladen og giver 2-
dimentionelle og nonfigurative kompositioner. Mine malerier er 
strengt bygget op, og jeg bruger ofte en del tid på at lave skitser 
på papir. Jeg tilstræber at opnå en stilhed i mine billeder, hvor der 
bliver plads til fordybelse og eftertanke. I vores hverdag findes 
der meget støj, og det kan være svært at få ro til at lytte til sig 
selv og bare være til stede. Jeg ønsker med mine billeder, at ska-
be nogle rum af stilhed, som man kan gå ind i. 
Jeg arbejder gerne med én figur, der går igen i mine billeder på den ene eller anden måde. Den bliver til 
forskellige rum, der samles eller opløses og skaber på den ene side velkendte og fremmedartede figurer. 
I andre værker har jeg udforsket grænsen mellem det abstrakte og det figurative. Hvad er det hjernen 
selv skaber, og hvilke tanker og følelser får det frem hos beskueren. Jeg har eksperimenteret med, hvor 
langt jeg kan bevæge mig fra motivet, førend det opløses og kun består af farver og felter. I disse værker 
har jeg været interesseret i det pixelerede fotos æstetiske kvaliteter, hvor motivet opløses til fordel for en 
visuel poetisk komposition kun bestående af kvadratiske felter. 
Udover lærredet arbejder jeg med blyant på papir. Senest har jeg lavet en serie tegninger, hvor jeg un-
dersøger naturen. Fragmenter af svampeorganismer, nedbrudt træ eller blade bliver til abstrakte figurer.” 
Trine Koch Jensen holder ikke fernisering og udstillingen kan ses indtil slutningen af august. 
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tog i flere malerkurser på Svendborg Kunstskole ved kunstner 
Leif Kjøl, som for alvor satte skub i min glæde til maleriet og kun-
sten. Her fandt jeg mit udtryk.  
Da jeg fik et billede med på Kunstnernes Sommerudstilling i Ti-
strup, blev jeg bekræftet i, at det var den rette vej at gå.  
Derudover har jeg deltaget i et kursus på kunstskolen Spektrum i 
København, som yderligere har været med til at skabe et solidt 
fundament for min videre praksis. Jeg har efterfølgende deltaget i 
Kunstnernes Efterårsudstilling på Den Frie i København, samt 
Kunstnernes Påskeudstilling i Århus Kunsthal.  
I mine billeder arbejder jeg ofte med geometrisk abstraktion, hvor 
enkle former er placeret stringent på billedfladen og giver 2-
dimentionelle og nonfigurative kompositioner. Mine malerier er 
strengt bygget op, og jeg bruger ofte en del tid på at lave skitser 
på papir. Jeg tilstræber at opnå en stilhed i mine billeder, hvor der 
bliver plads til fordybelse og eftertanke. I vores hverdag findes 
der meget støj, og det kan være svært at få ro til at lytte til sig 
selv og bare være til stede. Jeg ønsker med mine billeder, at ska-
be nogle rum af stilhed, som man kan gå ind i. 
Jeg arbejder gerne med én figur, der går igen i mine billeder på den ene eller anden måde. Den bliver til 
forskellige rum, der samles eller opløses og skaber på den ene side velkendte og fremmedartede figurer. 
I andre værker har jeg udforsket grænsen mellem det abstrakte og det figurative. Hvad er det hjernen 
selv skaber, og hvilke tanker og følelser får det frem hos beskueren. Jeg har eksperimenteret med, hvor 
langt jeg kan bevæge mig fra motivet, førend det opløses og kun består af farver og felter. I disse værker 
har jeg været interesseret i det pixelerede fotos æstetiske kvaliteter, hvor motivet opløses til fordel for en 
visuel poetisk komposition kun bestående af kvadratiske felter. 
Udover lærredet arbejder jeg med blyant på papir. Senest har jeg lavet en serie tegninger, hvor jeg un-
dersøger naturen. Fragmenter af svampeorganismer, nedbrudt træ eller blade bliver til abstrakte figurer.” 
Trine Koch Jensen holder ikke fernisering og udstillingen kan ses indtil slutningen af august. 
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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

Salon Elmelund
-Et naturligt valg

Landevejen 89 – 5882 Vejstrup
Tidsbestilling: www.salonelmelund.dk – Tlf. 35 12 66 86

Find mig på Facebook

Folkedans på den sjove måde 

Tlf:3024 7466 
Brudagerfolkedansere.dk 

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

Nu med Friluftsrådets 
grønne og blå flag.

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

Tinalaursen1@live.dk

BRUDAGER 
FORSAMLINGSHUS                                                       

BRUDAGER BYGADE 11                                                         
5882 VEJSTRUP                                                         
TLF: 27 74 27 15
BRUDAGERBYLAUG@GMAIL.COM
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Portræt af en ildsjæl. 

Richard Sørensen.  
Formand for Lokalhistorisk Arkiv i Skårup. 
Skribent: Margit Løve Kølle. Fotograf: M. Løve Kølle samt billeder fra Richard Sørensens private 
album. 

Richard Sørensen er et menneske, der på 
mange områder altid har været aktiv. Han er 
født i Skårup og har levet alle sine år her. I 
skolen ydede han, hvad man forventede af 
ham, men når opgaverne var løst, og 
skoledagen var slut, skulle han ud og bruge 
sine hænder til andet end skrivearbejde.  

Richard Sørensen i Lokalhistorisk Arkiv i Skårup. 
Foreningen har i dag til huse på 1. sal i Skårup 
Kulturcenter. 

Allerede i 14-års alderen arbejdede han hos 
vognmand Viggo Pedersen, hvor han hjalp til 
med forefaldende arbejde. Der var meget 
håndarbejde dengang, f.eks. skulle mursten 
læsses både på og af med håndkraft.  

 

Richard arbejdede som dreng og ung mand på 
Rødegaard. 

Han hjalp tidligt til på Rødegaard, hvor han 
kørte med heste og hjalp til med de 
forskellige arbejdsfunktioner i landbruget. 
Richard siger selv: ”Jeg tilhører den sidste 
generation af almindelige bønderkarle”, og da 
han gik ud af skolen i maj 1963 blev han 
fastansat på Rødegaard og fik 425,- kr. om 
måneden plus kost og logi. Men det var også 
med arbejdstid fra kl. halv syv om morgenen 
til kl. 18.00, dog med 1 times middagspause. 

I løbet af vinteren 1963 var Richard nogle 
måneder ansat hos Viggo Pedersen, men 
vendte tilbage til Rødegaard i foråret 1964 
under betingelse af, at hvis der kom en 
læreplads som tømrer i løbet af året, ville han 
have lov til at forlade landbruget, selvom det 
var udenfor skæringsdatoen den 1. 
november, som var den normale skiftedag. 



14

I august 1964 fik Richard en læreplads som 
tømrerlærling i Tved. Lærlingelønnen var i 
1964 45,- kr. for en 44 timers arbejdsuge, 
men det lykkedes Richard at skaffe sig en 
god ekstraindtægt ved igennem 4 år i 
weekenderne at hjælpe den lokale 
renovationsmand, Christian Piil, med at 
bortskaffe sognets affald. Richard fortæller, at 
renovationsordningen i Skårup Sogn startede 
omkring 1960. En mand ved navn Christian 
Kruse Nielsen havde et lille lastvognsfirma, 
og han tjente penge på at tømme folks 
affaldskummer. Affaldet blev kørt ud på 
grusgraven på Åbyskovvej. Fra denne 
grusgrav blev alt det grus, der blev anvendt 
på etableringen af Strandvejen, hentet, og 
derefter blev området i en del år brugt som 
losseplads. På en lørdag fra kl. 07 til kl. 13 
kunne Richard tjene lige så meget som en 
tømrerlærling fik på en hel uge. 

I april 1968 var han uddannet tømrer, og 
militærtiden ventede. Richard kom ind til 
flyvevåbenet med 2½ måned i Skrydstrup og 
9½ måned i Tune ved Roskilde.  

 

Richard fotograferet ved siden af en Nike raket. 

I mellemtiden var Richard blevet kæreste 
med Dorte Ellehauge, hvis far var dyrlæge i 
Skårup. De unge blev gift i 1969, og året efter 
blev de forældre til deres første datter, 
Anette. I 1975 blev deres 2. datter, Marianne, 
født.  

Både Dorthe, der er uddannet blomster-
dekoratør, og Richard har aldrig gået ledige. 
Dorte arbejdede i nogle år i Nyborg, men med 
to børn og lange arbejdsdage var det mere 
bekvemt med et arbejde tættere på Skårup. 

Arbejdspladsen blev fremover 
blomsterforretningen ”Acacia” i Kullinggade i 
Svendborg. 

Interessen for fodbold og hvad det 
medførte. 

Richard startede som 9-årig til fodbold og 
fortsatte igennem årene i de forskellige 
rækker.  

 

Drengeholdet i 1960. Richard sidder nederst til højre. 

 

Serie 4. 1967. Richard sidder nederst til højre. 

Da han var 17 år, spurgte Arne Maegaard, 
der var formand for boldklubben, og som selv 
trænede de 9-10- årige, om ikke Richard 
kunne afse tid og havde lyst til at hjælpe med 
træningen af de to drengehold? Richard 
sagde ”Ja” og det gik vældigt godt. 
Knægtene, som Richard siger, gav ham 
navnet ”Rigstræneren”, fordi det gik så godt 
med det ene hold.  

Richard kom ind i boldklubbens bestyrelse og 
trænede og spillede selv samtidig. Efter 
soldatertiden kom Richard tilbage til 
bestyrelsesarbejdet og kom ind i 
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halbestyrelsen. I 1972 blev han formand, da 
den daværende formand, tømrermester 
Johannes Jensen, pludselig og uventet afgik 
ved døden. Det var midt i etableringen af den 
store kantine i Skåruphallen, og med ét stod 
Richard med et stort ansvar i dette byggeri. 
Richard kom også til at føre regnskabet og 
var glad for den undervisning i regnskab, han 
havde haft i 9. klasse. 

I 1965 var der indvielse af klubhuset i 
Skårup, og Richard fik en træningsdragt 
for sine 425 timers frivilligt tømrerarbejde.  

I 1970 blev Kildeskatten indført, og der var 
meget nyt at sætte sig ind i. Bestyrelsen var 
meget aktiv med at skaffe penge til 
boldklubben. Der blev afholdt op til 14 baller 
om året på Skårup Kro. Ét om måneden. 
Desuden var der Nattergaleaften, 
julearrangement m.m. Det gik strygende. Folk 
kom langvejs fra, og man skulle være 
medlem af boldklubben for at deltage i 
arrangementerne. Der blev tjent mange 
penge til klubben i de år.  

Musikerne, der skulle spille ved ballerne, 
havde ofte kreative ideer til udbetalingen af 
deres honorarer, men Richard holdt sig 
indenfor lovens rammer.  

I de unge år dyrkede de fleste fodboldspillere 
gymnastik om vinteren, da der ikke var en 
hal, hvor man kunne spille indendørsfodbold. 
Dorte og Richard havde begge lange 
arbejdsdage, og efterhånden som pigerne 
voksede til, var det vigtigt for dem at tilgodese 
pigernes behov for fritidsaktiviteter mere end 
deres egne, hvorfor de begge valgte at skære 
ned på deres egne sportsinteresser og på 
bestyrelsesarbejdet.  

 

Richard er helt ude af bestyrelsesarbejdet 
indtil år 2000, hvor han af formanden for 
Lokalhistorisk Arkiv, Claus Kølln, bliver 
opfordret til at gå ind i bestyrelsen i 
Skårup Sogns Lokalhistoriske Arkiv. 

Men først et tilbageblik på denne forenings 
opståen.  

Den 19. maj 1981 var der i Skårup indkaldt til 
stiftende generalforsamling vedrørende 

oprettelse af et lokalhistorisk arkiv. Tidligere 
dyrlæge Claus Kølln, Else Larsen og et par 
stykker mere var stiftere af foreningen. På 
denne aften meldte 35 mennesker sig ind i 
foreningen, herunder Richard. 

Efter kommunalreformen i 1970 opstod der 
en stor interesse for det lokale. En kreds af 
borgere i Skårup udgav i 1977 bogen: 
”Skaarup Sogns Historie”, og overskuddet fra 
bogsalget var startkapital til arkivet.  

Claus Kølln blev formand for Skårup Sogns 
Lokalhistoriske Arkiv, som foreningen kom til 
at hedde. Han var formand fra 1981 til 2004, 
hvor Richard overtog formandsposten. 
Richard fremhæver Else Larsen (Red: Arne 
Møller Larsens mor), der har været nævnt i 
flere tidligere artikler i ”Folk & Fæ”, som en 
ildsjæl, der fra 1981 til sin død i 2007 gjorde 
et kæmpearbejde for foreningen. Hun skrev 
artikler til ”Folk & Fæ” og har lavet et 
enestående arkivarbejde bl.a. indenfor 
oplysninger om sognets gårde og 
erhvervsområdet.  

Richard har været med til at sælge bogen 
”Skaarup Sogns Historie” op til flere gange, 
for når et bo efter en afdød skulle tømmes, 
har flere familier afleveret et eksemplar til 
Lokalhistorisk Arkiv, fordi de mente, at det 
ville kunne gøre gavn dér, og så er bogen 
blevet solgt videre til en pris af 50- kr.  

Richard fortæller, at dyrlæge Claus Kølln kom 
til sognet i 1964. Han blev ansat som 
dyrlægeassistent hos Richards svigerfar 
Ellehauge. Bestyrelsen i Lokalhistorisk 
Forening opfordrede folk i sognet til at 
komme med bøger og papirer til arkivet. I 
starten blev der afholdt foredrag og fortalt 
fortællinger, som Richard udtrykker det. Da 
ideerne til de lidt større foredrag kom, var der 
normalt omkring 30 medlemmer tilstede ud af 
en medlemsskare på 100 personer. 
Foredragene blev afholdt på Skårups tidligere 
bibliotek, hvor Lokalhistorisk Arkiv havde til 
huse. Ved et bestyrelsesmøde kom talen på 
Skårup Sogns Renovationsvæsen, og 
næstformand igennem mange år, tidligere 
overlærer Erik Egeskov, sagde til Richard: 
”Det må du skrive om!” Richard havde ikke 
beskæftiget sig med at skrive, siden han gik 
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ud af skolen, så han bad Egeskov og dennes 
kone, Lise, om at læse korrektur på indholdet. 
I dag, siger Richard, har han en skrivekvote i 
overskud, idet han igennem årene har 
skrevet og afholdt omkring 40 foredrag. 
Bestyrelsen er med årene blevet mere og 
mere kreative, og da de begyndte at holde 
foredrag om lokale emner som gader, 
butikker og erhverv i Skårup og omegn, blev 
det et tilløbsstykke. Folk måtte gå forgæves, 
da der var fyldt op i lokalet, og selvom 
foredragene var henlagt til Pensionisthuset i 
Skårup, som kan rumme 100 mennesker, var 
der ikke plads nok. Foredragene måtte 
afholdes flere gange og blev en 
kæmpesucces. Erik Egeskov tog sig af 
diasshowet og Richard af selve foredraget. I 
forbindelse med afholdelse af disse populære 
foredrag er medlemstallet steget til 200. 

 

To af mapperne på reolen i baggrunden indeholder 
alle de foredrag, som Richard har lavet og holdt i 
løbet af årene. 

Richard har skrevet et utal af historier til ”Folk 
& Fæ”, og nogle af historierne er kommet på 
svendborghistorie.dk  

Nye emner på bedding, som medlemmerne 
kan glæde sig til, er: 

• ”Kommunalreformen i 1970”.  
• ”Dengang det var vinter”. 
• ”Andelsforetagender”.  

Ideerne til nye foredrag kommer ofte til 
Richard ved noget, der dukker frem fra 
arkiverne. Tidligere, mens Richard stadig 

kunne løbe, kom der mange ideer undervejs 
på løbeturene. Richards foretrukne tidspunkt 
for at skrive er fredag aften, når ”Vild med 
dans” går over skærmen.  Richard fortæller, 
at arkivet har ladet de gamle film overspille til 
CD-er, så de fortsat er brugbare. 

Nye udfordringer kommer til i 1995. 

 

I 1995 får Richard lyst til at prøve noget andet 
arbejdsmæssigt. Han bliver ansat som graver 
og kirketjener ved Vejstrup Sognekirke og 
Lundeborg Kirke samt ved Oure Kirkegård i 
ferietiden og ved den faste gravers ferie-og 
fridage. Richard tog gartnerkursus på AMU-
skolen i Odense i 11 uger fordelt over 3 år. 
Her lærte han om bl.a. om træer og deres 
beskæring samt blomster. På det tidspunkt 
sendte Richard en venlig tanke til sin tidligere 
naturfagslærer, Thorkild Nielsen, for alle hans 
gode oplysninger i naturfagstimerne.  

I 2010 stoppede Richard og gik på efterløn. 
Men tømrerarbejdet kom hurtigt atter til live, 
idet datteren Marianne havde købt en 
ejendom i Holmdrup, der stod for at skulle 
renoveres. Derefter købte datteren, Anette, 
en renoveringsklar gammel ejendom i 
Vejstrup, og Richard gik i gang med at 
renovere 500 m2. Dorthe fik tjansen som 
maler.  
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Richard smiler og siger: ”I Trælasten spurgte 
de mig: ” Hvordan kan du hele tiden få 
entrepriserne?” Ja, det er bare at sætte den 
rigtige pris”.       

 

Billedet her er taget i lokalet i Lokalhistorisk 
Arkiv, der i dag har til huse på 1. sal i Skårup 
Kulturcenter. Richard fortæller, at den store 
fotostat er fra Østergade 16, det tidligere 
Finds bageri, men det er før ombygningen i 
begyndelsen af 1900. Huset er det høje hus, 
der ikke ser ret godt ud for tiden. Efter det 
næste hus går jernbanen, nu Emil 
Rostrupsvej. 

Fotografiet længst til højre under fotostaten 
viser bestyrelsen, som den var sammensat i 
2007.  

På de næste to billeder er Richard fotograferet 
i arkivafdelingen, der er fyldt med 
arkivmateriale. 

 

 

 

Den nuværende bestyrelse består af:  

Richard Sørensen,  

Svend Aage Eskildsen,  

Tove Bondo Pedersen,  

Kaj Bondo Pedersen,  

Kaj Stillinger,  

Hans Jørgen Nielsen og  

John Stillegaard.  

Ved foredragsaftenerne er det i dag Svend 
Aage Eskildsen, der er billedoperatør, mens 
Richard fortæller historierne.  

 

Skårup Lokalhistoriske Arkiv kan 
fejre foreningens 40-års jubilæum 
den 19. maj 2021, men venter med at 
festligholde dagen, når det igen 
bliver muligt at forsamles mange 
mennesker.  

Datoen er fastsat til den 11. august, 
men alle medlemmer vil snart 
modtage et brev. 
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Khalid Mansour
Uddeler i SuperBrugsen i Skårup

SuperBrugsen  Skårup
Skårup Stationsvej 12

62 23 13 43
Åbent alle dage 8.00 - 20.45Skårup

SuperBrugsen 
i Skårup støtter lokale aktiviteter

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
”



19

Nyt fra Skårup Musikforsyning – Mad og Musik: 
Skribent: Torben Hansen  

I efteråret 2020 gennemførte vi 2 koncerter med stor lokal opbakning i Skårup Hallen. Det var Søs 
Fenger i september og Claus Hempler i november. 
 

                                        
 
Coronaen betød, at vi  flyttede de 2 overstående arrangementer ind i hallen, og her vi fandt ud af, at 
hallen både kunne laves hyggelig, samt at lyden faktisk var rigtig god! 
 
Vi vil gerne her takke for den lokale opbakning til vores arrangementer, samt takke vores faste 
sponsorer:  Statsautoriseret revisor Niels Duedahl (ny sponsor!) -  Skårup Autoservice                            
- Spånlundgård - Have & Parkcenter Svendborg ApS - Skårup Autohandel - Auto-Centrum Skårup         
- SkårupGrafisk for at I støtter musikken i Skårup! 
 
Vores Musikprogram i 2021 – 2022: 
Kulturen i Danmark er så småt ved at genåbne, og det er vigtigt, at have noget at se frem til.             
Derfor er det med stor glæde, at vi allerede nu kan offentliggøre Skårup Musikforsynings 
musikprogram for sæsonen 2021 – 2022.  
Coronaen betød også, at vi aflyste 2 koncerter her i starten af 2021, disse koncerter er nu flyttet til 
næste sæson, og derfor vil der i år være 5 koncerter i vores musikprogram 2021 – 2022! 
Vi har lavet et varieret musikprogram, hvor der er meget kendte navne, men også nyere og meget 
spændende musikkere/ bands fra både Svendborg, Odense og fra resten af Danmark. 
 
Vi i Skårup Musikforsyning er meget stolte af at kunne præsentere: 
 

 

Fredag d. 24/9 - 2021:                                                     
Anders Blichfeldt en solokoncert i 
Skåruphallen.                                                 
Der bliver grinet, sunget med og fældet en lille 
tåre blandt publikum, når Anders Blichfeldt 
optræder. Sådan bliver det også denne gang i 
Skårup, for Anders elsker at underholde os og 
sætter altid sin egen person forrest, når det 
skal gå ud over nogen. Humoristisk, 
nærværende, og super musikalsk.                             
Vi får de store Big Fat Snake hits, vi hører om 
mødet med Elvis’ band, om Toppen af Poppen, 
om at være far til 4 og være gift i over 30 år. 
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tåre blandt publikum, når Anders Blichfeldt 
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om at være far til 4 og være gift i over 30 år. 
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Fredag d.15/10 – 2021:                           
Klaus Handsome og Gadens løse 
Fugle. 
Den lokale kunstner Klaus Handsome er kendt 
for sine finurlige sangtekster. 
Han bliver bakket op af det legendariske og 
super professionelle band Saybia, som efter 
bruddet med Søren Huus nu spiller sammen 
med Klaus Handsome.  
Så vi ser frem til at kunne præsentere dette 
spændende mix af en lokal kunstner bakket 
op af et meget rutineret og velspillet band. 

 
Fredag d. 12/11 - 2021:  No Direction Home.        
 

 

Vi vil gerne hylde Bob Dylan, 
som i maj fyldte 80 år. 
Derfor har vi inviteret det 
odenseanske Bob Dylan 
kopiband: No Direction Home, 
som har den lokale Rosa 
Duedahl fra Skårup med på 
klaver og keyboard 
No Direction Home fortolker 
Dylans musik, hvilket betyder 
nye og meget spændene 
udgaver af hans musik. Bandet 
lover, at de vil spiller tophittet: 
”Like a Rolling Stone” 

 

 

Fredag d. 21/1 - 2022: Tom Bjerg med Band        
Tom Bjerg udgav sit første og meget anmelderroste 
album ’Hurtigt ud, Hurtigt hjem’ i sommeren 2020. 
Albummet er i pressen blevet sammenlignet med blandt 
andet favoritterne TV-2, CV Jørgensen, og har fået mange 
stjerne! 
Tom Bjerg er sydfynsk pop-rock med kant, 
karakter, livskvalitet og en helt særlig lyrisk tone. 
Men som så mange andre bands er det pga. coronaen 
først nu, at Tom Bjerg er i gang med sin turnevirksomhed 
sammen med sit yderst velspillede band. 

 
Fredag d. 18/3 – 2022: Katinka med Band 

 

Katinka har udviklet sig til, at være en  
af de mest kendte danske 
sangerinder.                                                    
Hun har spillet alle steder som f.eks. 
på Roskilde, Heartland, Smukfest og til 
kronprinseparret prisuddeling og 
mange flere steder.                                 
Hun har vundet flere priser bla. 
Steppeulven 2017 samt Årets Håb'. 
Katinka er et stort navn, som vi har 
arbejdet for at få til Skårup i flere år, 
og derfor glæder vi os til at 
præsentere Katinka i Skårup!  

 
Billetter kan købes på Billet.dk – og hvem vil ikke gerne have en billet som gave?? 
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DET SKER I 
CAFEEN 2021 

       Brunch kl.10-12 
SSøønnddaaggee::  2299..aauugg  ++  2266..sseepptt  ++  77..nnoovv    

       Spis sammen kl.18-20 
OOnnssddaaggee::  2255..aauugg..++  66..ookktt..++  11..ddeecc   

         Mad & Musik kl.18.30-23 

FFrreeddaaggee::    

1177..sseepptt..++1155..ookktt..++1122..nnoovv.. 

 

 
 
 
Priserne til brunch og Spis sammen er 60 kr. pr voksen og 25 kr. pr barn (6-12 år) 
Det er god kutyme at tilmelde sig på Facebook i gruppen Skårup Idrætsforening og 
Kulturcenter, hvor vi annoncerer arrangementerne. Alle er velkomne, men er du tilflytter 
til sognet, så er det gratis at deltage 1.gang. 
 
Ønsker du, at give en hjælpende hånd, så skriv dig på frivillighedslisten i cafeen. 
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Jo flere frivillige - jo flere 
arrangementer i SKI 
Det er fedt for alle i vores lille lokalsamfund, at vi kan tilbyde 
Brunch, Spis Sammen, Mad & Musik med kendte navne, 
kunstudstillinger, fester og mange andre arrangementer i SKI. 
Støt det med at møde frem og deltag. 
 

Hvorfor er der ikke flere brunch og Spis sammen? 

Arrangementerne drives af frivillige og skal vi lave flere tiltag, så skal vi have 
suppleret op med flere folk. 

Vi kunne godt bruge nogle flere hænder i køkkenet til madlavning 
omkring brunch, spis sammen og Mad & Musik!! 

Vi kunne godt bruge nogle flere hænder omkring opstilling af borde 
og stole til arrangementerne. 

Vi vil gerne lave flere arrangementer, med f.eks. foredrag og syng sammen- men 
Tordenskjold skal have flere soldater.  

Så mød op til det næste arrangement og skriv jer på frivillighedslisten eller send en 
sms allerede nu til Tom på 22159540 eller til Bo 30509555.  

Byd ind med din hjælp. 

 

Arrangementer i SKI i aug. og sept. 
Spis sammen onsdag d. 25.aug kl.18-20. Der er Borgermøde fra kl.16-18 

Brunch søndag 29.aug kl.10-12 og igen søndag d. 26.sept. 

Mad & Musik fredag d. 17.sept med Anders Blichfeldt. Bespisning i cafeen og 
musikken i hallen. Bestil på Billet.dk  
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Nyt fra:  

SABOTAGE  
fra Skårup – et teaterstykke om modstandsbevægelsen i Skårup. 
 
Skribent: Torben Hansen 

 
 
Teaterprojektet er støttet af SEAF, NordeaFonden, Fynske Bank, AP. Møllerfonden og 
Svendborg kommunes Kulturpulje. 
 
Så er vi i gang! 
Opstartsmøde: tirsdag d. 18/ 6 blev der afholdt et introduktionsmøde i Skolegården på Skårup 
Skole, hvor mange af de allerede tilmeldte amatørskuespillere, kordeltagere og praktiske 
medhjælpere mødte op for at høre om projektet. Det var dejligt at få sat ansigter på alle jer, 
der vil lege med i de kommende måneder.  
Teaterøvningen vil starte i weekenden 19 – 20/6, og så går det for alvor løs i august måned. 

Vi mangler stadig deltagere til teaterstykket!! Siden sidst indlæg i Folk og Fæ har 
flere meldt sig til at være med. Vi har nu aktører fra Skårup, Svendborg, Ollerup, Tåsinge, 
Vejstrup, Gislev, Tommerup og Sjælland! Men der er stadig brug for flere.                                    I 
I skrivende stund mangler vi: 

• 1 kvinde i alderen 50 - 65 
• 3 unge mænd i alderen 18 – 30 år til at spille seminarister 
• 2 tyske officerer samt 2 tyske menige 
• 2 engelske piloter 
• 4 modstandsfolk 

Vi håber stadig på, at det vil lykkes at få disse roller besat, så vi ikke skal skære ned på antallet 
af scener! 

Indsamling af rekvisitter: I sidste Folk og Fæ efterlyste vi forskellige ting/ rekvisitter til 
stykket og flere fra Skårup og omegn var leveringsdygtige, og bød ind med ting og sager som 
f.eks. gamle cykler, transportkasser, lygter, hjelme og meget mere. Stor tak til Jan Viuf, Jørgen 
Basse Nielsen, Anne Sofie Thomsen, Stine Pedersen, Dorthe Fisher samt Jens Holmgaard. 
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Locations: Når man vil lave et sådant teaterstykke, hvor vi gerne vil lade det foregå lige 
akkurat der, hvor historien udspillede sig i 1940´erne, skal vi jo have de mennesker, der nu bor 
i husene til at sige ja. I Skårup er det lykkedes, at få husejere til at ”lege med” så op til 440 
mennesker kan komme ind på deres matrikler fra d. 2. – 4. september.                                              
EN KÆMPE STOR TAK TIL JER ALLE for det – uden jer havde teaterstykket ikke været det 
samme. ----------Her nedenfor kan man se de steder hvor scenerne skal forgå fra start til slut! 
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I læsere kan nu på jeres gåture i Skårup se, om I kan finde alle disse steder. 
 
En speciel stor tak til: 
Skårup Skole for lån af div. lokaler til øvningen i juni og august, for lån af et lokale til 
opmagasinering af kostumer og rekvisitter, og sidst men ikke mindst for, har vi fået lov til at 
forvandle en af gymnastiksalene til Skårup Kro, som danner ramme for teaterstykkets sidste 
scene. 
 
Til Vejstrupgård for lån af et område, som skal bruges i teaterstykket. 
 
Jagtvogn: Jørgen fra Gl. Klingstrup har budt ind med den en traktor med en jagtvogn, og det 
betyder, at alle interesserede nu har mulighed for at se og opleve SABOTAGE fra Skårup!  
De der kan cykle må cykle, og de der ikke kan cykle tager turen i jagtvognen for at få de 3 
scener med, der ligger på Gl. Klingstrup og på vejen frem og tilbage fra gl. Klingstrup. 
En stor tak til Jørgen. 
 
Kostumer: Også en stor tak til Rockmusicalen i Nyborg Ungdomsskole for lån af 9 sække med 
kostumer, som vil blive brugt i teaterstykket. 
 
Billetterne vil blive sat til salg midt i juni på Billet.dk, og i billetprisen vil der være kaffe, te 
eller vand med kringle. 
 
Hvem står bag dette projekt: 
Kostumér: Anne Marie Ostersen og medhjælper Birgitte Funder 
Regissør: Susanne Orthmann 
Korleder: Erik Jakobsen 
Instruktør: skuespiller Peter Michaelsen 
Instruktør: idemager og projektleder Torben Hansen 
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Entreprenør 
Peter Mortensen
Aut. Kloarkmester - Kloakservice - Døgnvagt
Nyborgvej 514 - 5881 Skårup

Tlf. 62 20 71 63 
Fax 62 23 21 02 

Mobil 40 21 71 63

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

Brudagervej 6 ● 5882 Vejstrup ● 62 28 10 81

	  

Her	  kan	  du	  holde	  din	  fest	  på	  din	  egen	  måde	  

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

tilrettelæggelse	  af	  din	  fest.	  
• har	  indlagt	  bredbånd.	  

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

	  

	  

Naturlig balance
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Find os på Facebook

Vi holder spillegilde i Skåruphallen 
fredag i lige uger. 

Årlige Fastelavn og Juletræsfest. 

Op og nedtagning 
af badebro i Skårupøre, 

samt Flagallé i byen. 

SKÅRUP SOGNS 
BORGERFORENING
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www.jsxl.dk   
Nyborgvej 2   
5700 Svendborg

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

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

Den lokale bedemand®

Valdemarsgade 50, Svendborg – Telefon 6221 9909

dl
bg

.d
k

 

DDeenn  KKoommmmuunnaallee  DDaaggpplleejjee  ii  ØØsstteerrddaalleenn  

Rammen om det gode børneliv for de 
yngste i Skårup – Oure – Vejstrup 
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www.hybel-vvs.dk · 62 21 01 56

OURE VANDVÆRK AMBA

Vandværket forsyner områderne

 
BRUDAGER – VEJSTRUP – OURE 

 

31 45 80 42  

WWW.OUREVAND.DK

INFO@OUREVAND.DK

Telefon 62 28 12 89 mail@ourefriskole.dk

LAD DIT BARN VÆRE
SIG SELV

Jannika Simonsen
Indehaver

Svendborg Dækcenter ApS
Englandsvej 10
5700 Svendborg
jannika@mail.dk

TLF. 62 20 34 35 - Mobil 20 33 71 36
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Skårup s borgerforening  Nyt- Nyt. 

Pengeautomaten er fjernet fra Skårup det er Nokas som ejer automaten, og ikke ønsker 

at bevare denne, da der var for få der brugte den, og det var for dyrt at vedligeholde den 

Siger Nokas. Det er ikke hjemmeplejen som ikke ønsker denne. 

 

Borgerforeningen har opsat Badebroen i Skårup Øre lørdag d 15-5-21 og den er samtidig 

blevet malet. Vi er også i gang med at male flagstænger, der er malet ca. 75 stk. og vi 

mangler ca. 75 stk. at male dette skulle gerne være færdig til konfirmationerne. 

                                     

              

Vi har været byen rundt for at oprense flaghuller så de også er klar. 

Med hensyn til opsætning af flag til konfirmationerne d 26/6 & d 27/6 vil jeg meget 

gerne havde nogle folk til at melde sig til os da vi ikke er nok i bestyrelsen til dette, 

der kan riges på 20.87.62.70 eller 62231270 hvis der ikke er nogen som vil hjælpe 

så bliver der ikke opsat flag. 

Gadekæret i Øster Åby er blevet lavet som lovet, men vi mangler stadig en afklaring  

fra Svendborg kommune angående gadekæret på Kærvej vi håber at det kommer. 

Borgerforeningen er ved at få lavet en film som nye borger kan få når de flytter til 

Skårup. 

Til sidst vor generalforsamling er blevet aflyst pga. Corona kommer senere, husk at 

vi mangler flere bestyrelse medlemmer . 

 

Venlig Hilsen 

Skårup Sogns Borgerforening,  



Det er dejligt, at kirken igen er åben for 
almindelig gudstjeneste, og at vi igen må 
synge, så det gør vi :-).
Der er som bekendt gudstjeneste hver 
eneste søndag - også igennem sommer-
ferien.
Efter ferien starter vi med de arrangementer, 
der har ligget i dvale i meget lang tid, og vi 

håber naturligvis, at I alle vil komme og 
deltage i de forskellige ting.

Hold øje med hjemmesiden 
www.skaarupkirke.dk , hvor det vil fremgå, 
hvornår de forskellige ting løber af stabelen.

Vi ønsker alle en dejlig sommerferie. 

  Velkommen igen

Skårup KirkeSkårup Kirke
– et sogn i Svendborg Provsti

JUNI

Søndag d. 20. juni  3. søndag efter Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Lørdag d. 26. juni Konfi rmation kl.   9.30 Anders Kjærsig

Lørdag d. 26. juni Konfi rmation kl.  11.30 Anders Kjærsig

Søndag d. 27. juni 4. søndag efter Trinitatis Konfi rmation kl. 10.00 Anders Kjærsig

JULI

Søndag d. 4. juli 5. søndag efter Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d. 11. juli 6. søndag efter Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig  

Søndag d. 18. juli 7. søndag efter Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d. 25. juli 8. søndag efter Trinitatis kl.  9.00 Rebecca 
Aagaard-Poulsen

AUGUST

Søndag d.    1. aug. 9. søndag efter Trinitatis kl.  9.00 Rebecca 
Aagaard-Poulsen

Søndag d.  8. aug. 10. søndag efter Trinitatis kl.  9.00 Rebecca 
Aagaard-Poulsen

Søndag d. 15. aug. 11. søndag efter Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d. 22. aug. 12. søndag efter Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Tirsdag d. 24. aug. Højskolesangaften i det grønne kl. 19.00 Rasmus 
Grønborg m.fl .

Søndag d. 29. aug. 13. søndag efter Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

SEPTEMBER

Søndag d.    5. sep. 14. søndag efter Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Kalender Skårup Kirke Kalender Skårup Kirke 
juni - august 2021 juni - august 2021                                                 

juni - august 2021juni - august 2021



På kirkegården står alt frodigt og flot i 
takt med de forhåbentligt snart stabile 
”forårstemperaturer” :-).   
Vi har fået lagt rullegræs forskellige steder 
på kirkegården, noget som ladet vente på 
sig på grund af det kolde forår, men det er 
endt med et superflot færdigt resultat.

Så har vi haft besøg af stenhuggeren, som 
har hjulpet med at få styr på de ustabile 
gravsten. Her er vi næsten færdige. 
Ellers har vi stadig gang i udskiftning af 
de gamle hække, hvilket vi løbende vil 
komme videre med i løbet af de næste år.

God sommer, Anders

Der synges overalt i disse tider, og Skårup 
er ingen undtagelse, men pas på - det er 
stærkt vanedannende.

24. august kl. 19.00 - 20.30 holder vi et hyg-
geligt arrangement med fællessang fra 
den nye højskolesangbog. Medvirkende 
og aftenens værter er Skårup kirkes præst, 
kirkesanger og organist. Hvis vejret tillader 
det, sidder vi på plænen ved kirkens parke-
ringsplads, og ellers er vi i kirken. 

Medbring tæppe og kaffe eller andet til at 
smøre stemmebåndet. Der vil også være 
stole til dem der har brug for det.

Den nye højskolesangbog har 150 nye sange 
med. Der har været skrevet meget om den 
nye højskolesangbog og valget af sange, og 
vi glæder os til at synge både de nye og de 
gode gamle sange sammen med jer.

      Nyt fra Skårup Kirke      Nyt fra Skårup Kirke

  Sangaften med den 
  nye højskolesangbog

Der ”ryger” friheden!

Nu kører debatten igen om regulering af 
rygepolitikken på de kommunale arbejds-
pladser. Det gælder specielt i København-
sområdet. Man har forbudt rygning i arbejds-
tiden og ikke mindst i lokaler, hvor der 
optræder andre mennesker. Den regel, 
tror jeg, både rygere og ikke-rygere finder 
rimelig. Det drejer sig om almen menne-
skelig skønsomhed og gensidig respekt. 
Det tager ingen skade af. 

Men nu vil man udvide reglen til også at 
gælde de ansattes fritid og frihed. Dvs. når 
de har pause og selv kan administrere over 
deres vaner. Har man frokostpause, må 
man ikke liste sig ud på den anden side af 
matriklen og tænde sig en smøg. Man må 
godt få motionen, men man må ikke ryge. 
Og det er, skønt man har fri og er i det fri 
og på ingen måde generer andre. 

Reglen viser tydeligt, at staten overtager 
mere og mere af den personlige frihed. Vi 
bestemmer ikke længere over vort eget liv 
ikke engang i fritiden - også selv om man 
tager hensyn til andre. Man må i forlængelse 
af dette spørge: hvor går grænserne for 
statens indblanding i det personlige liv i 
det hele taget? Formynderi frisætter jo ikke 
mennesker til at tænke selv. Tværtimod. 
Det er den ene ting. 

Den anden ting er, at man med en regel af 
den karakter marginaliserer og stigmatiserer 
rygerne endda i sådan en grad, at man kan 
sammenligne dem med hardcore alko-
holikere og narkomaner, der ikke har styr 
på deres liv. På den måde reducerer man 
rygernes menneskelighed og frarøver dem 

evner som både skønsomhed, personlig 
integritet, seriøsitet og manglende kontrol i 
stort set alle livets facetter. I dette perspektiv 
har en ryger ikke blot en last, men er til last 
og kan derfor aldrig få samme personlig 
status som en ikke-ryger. Man må spørge: 
Vil en kommune vitterlig være med til at 
fremme et sådan menneskesyn? 
Det er tankevækkende!

Hvad hvis man forfulgte alle de arbejdere, 
som sidder og surfer på nettet ikke blot i 
fritiden men i arbejdstiden og for borgernes 
penge? Endda på de lyssky sider? Hvad 
skulle man gøre ved dem? Skulle de også 
stemples? Straffes? Begrænses? Frarøves 
frihed? Eller de, der ikke overholder normal-
vægten og enten er for fede eller for tynde? 
Hvad skulle man stille op med dem? Og 
de der har astma? Hvad med de støjende? 
Støjrum til de støjende? Sådan kunne man 
blive ved i det uendelige. 

En kultur, der udvikler sig i denne retning, 
har på samme tid mistet både realitetssans 
og medmenneskelighed. Man må spørge: 
Er en rigid og politisk korrekt forestilling 
om rygning vitterlig mere værd end frihed 
og integritet, medmenneskelighed og 
skønsomhed? Det håber jeg ikke. 
Så langt skal vi ikke nå – så ”ryger” friheden!

Anders Kjærsig

      Kjærsigs klumme      Kjærsigs klumme

Indlæg til juni kirkebladet: 

Sangaften med den nye højskolesangbog.  
 
Der synges overalt i disse tider, og Skårup er ingen undtagelse, men pas på - det er stærkt vanedannende. 
24. august kl. 19.00 - 20.30 holder vi et hyggeligt arrangement med fællessang fra den nye 
højskolesangbog.  
Medvirkende og aftenens værter er Skårup kirkes præst, kirkesanger og organist. Hvis vejret tillader det, 
sidder vi på plænen ved kirkens parkeringsplads, og ellers er vi i kirken.  
Medbring tæppe og kaffe eller andet til at smøre stemmebåndet.  
Der vil også være stole til dem der har brug for det. 
 
Den nye højskolesangbog har 150 nye sange med. Der har været skrevet meget om den nye 
højskolesangbog og valget af sange, og vi glæder os til at synge både de nye og de gode gamle sange 
sammen med jer. 

 

_________________________________________________________________________________ 

Indlæg til kirkebladet 

Det er dejligt, at kirken igen er åben for almindelig gudstjeneste, og at vi igen må synge, så det gør vi "#$%. 
Der er som bekendt gudstjeneste hver eneste søndag – også igennem sommerferien. 

Efter ferien starter vi med de arrangementer, der har ligget i dvale i meget lang tid, og vi håber naturligvis, 
at I alle vil komme og deltage i de forskellige ting. 

Hold øje med hjemmesiden www.skaarupkirke.dk , hvor det vil fremgå, hvornår de forskellige ting løber af 
stabelen. 

Vi ønsker alle en dejlig sommerferie.  

  Nyt fra Kirkegården



På kirkegården står alt frodigt og flot i 
takt med de forhåbentligt snart stabile 
”forårstemperaturer” :-).   
Vi har fået lagt rullegræs forskellige steder 
på kirkegården, noget som ladet vente på 
sig på grund af det kolde forår, men det er 
endt med et superflot færdigt resultat.

Så har vi haft besøg af stenhuggeren, som 
har hjulpet med at få styr på de ustabile 
gravsten. Her er vi næsten færdige. 
Ellers har vi stadig gang i udskiftning af 
de gamle hække, hvilket vi løbende vil 
komme videre med i løbet af de næste år.

God sommer, Anders

Der synges overalt i disse tider, og Skårup 
er ingen undtagelse, men pas på - det er 
stærkt vanedannende.

24. august kl. 19.00 - 20.30 holder vi et hyg-
geligt arrangement med fællessang fra 
den nye højskolesangbog. Medvirkende 
og aftenens værter er Skårup kirkes præst, 
kirkesanger og organist. Hvis vejret tillader 
det, sidder vi på plænen ved kirkens parke-
ringsplads, og ellers er vi i kirken. 

Medbring tæppe og kaffe eller andet til at 
smøre stemmebåndet. Der vil også være 
stole til dem der har brug for det.

Den nye højskolesangbog har 150 nye sange 
med. Der har været skrevet meget om den 
nye højskolesangbog og valget af sange, og 
vi glæder os til at synge både de nye og de 
gode gamle sange sammen med jer.

      Nyt fra Skårup Kirke      Nyt fra Skårup Kirke

  Sangaften med den 
  nye højskolesangbog

Der ”ryger” friheden!

Nu kører debatten igen om regulering af 
rygepolitikken på de kommunale arbejds-
pladser. Det gælder specielt i København-
sområdet. Man har forbudt rygning i arbejds-
tiden og ikke mindst i lokaler, hvor der 
optræder andre mennesker. Den regel, 
tror jeg, både rygere og ikke-rygere finder 
rimelig. Det drejer sig om almen menne-
skelig skønsomhed og gensidig respekt. 
Det tager ingen skade af. 

Men nu vil man udvide reglen til også at 
gælde de ansattes fritid og frihed. Dvs. når 
de har pause og selv kan administrere over 
deres vaner. Har man frokostpause, må 
man ikke liste sig ud på den anden side af 
matriklen og tænde sig en smøg. Man må 
godt få motionen, men man må ikke ryge. 
Og det er, skønt man har fri og er i det fri 
og på ingen måde generer andre. 

Reglen viser tydeligt, at staten overtager 
mere og mere af den personlige frihed. Vi 
bestemmer ikke længere over vort eget liv 
ikke engang i fritiden - også selv om man 
tager hensyn til andre. Man må i forlængelse 
af dette spørge: hvor går grænserne for 
statens indblanding i det personlige liv i 
det hele taget? Formynderi frisætter jo ikke 
mennesker til at tænke selv. Tværtimod. 
Det er den ene ting. 

Den anden ting er, at man med en regel af 
den karakter marginaliserer og stigmatiserer 
rygerne endda i sådan en grad, at man kan 
sammenligne dem med hardcore alko-
holikere og narkomaner, der ikke har styr 
på deres liv. På den måde reducerer man 
rygernes menneskelighed og frarøver dem 

evner som både skønsomhed, personlig 
integritet, seriøsitet og manglende kontrol i 
stort set alle livets facetter. I dette perspektiv 
har en ryger ikke blot en last, men er til last 
og kan derfor aldrig få samme personlig 
status som en ikke-ryger. Man må spørge: 
Vil en kommune vitterlig være med til at 
fremme et sådan menneskesyn? 
Det er tankevækkende!

Hvad hvis man forfulgte alle de arbejdere, 
som sidder og surfer på nettet ikke blot i 
fritiden men i arbejdstiden og for borgernes 
penge? Endda på de lyssky sider? Hvad 
skulle man gøre ved dem? Skulle de også 
stemples? Straffes? Begrænses? Frarøves 
frihed? Eller de, der ikke overholder normal-
vægten og enten er for fede eller for tynde? 
Hvad skulle man stille op med dem? Og 
de der har astma? Hvad med de støjende? 
Støjrum til de støjende? Sådan kunne man 
blive ved i det uendelige. 

En kultur, der udvikler sig i denne retning, 
har på samme tid mistet både realitetssans 
og medmenneskelighed. Man må spørge: 
Er en rigid og politisk korrekt forestilling 
om rygning vitterlig mere værd end frihed 
og integritet, medmenneskelighed og 
skønsomhed? Det håber jeg ikke. 
Så langt skal vi ikke nå – så ”ryger” friheden!

Anders Kjærsig

      Kjærsigs klumme      Kjærsigs klumme

Indlæg til juni kirkebladet: 

Sangaften med den nye højskolesangbog.  
 
Der synges overalt i disse tider, og Skårup er ingen undtagelse, men pas på - det er stærkt vanedannende. 
24. august kl. 19.00 - 20.30 holder vi et hyggeligt arrangement med fællessang fra den nye 
højskolesangbog.  
Medvirkende og aftenens værter er Skårup kirkes præst, kirkesanger og organist. Hvis vejret tillader det, 
sidder vi på plænen ved kirkens parkeringsplads, og ellers er vi i kirken.  
Medbring tæppe og kaffe eller andet til at smøre stemmebåndet.  
Der vil også være stole til dem der har brug for det. 
 
Den nye højskolesangbog har 150 nye sange med. Der har været skrevet meget om den nye 
højskolesangbog og valget af sange, og vi glæder os til at synge både de nye og de gode gamle sange 
sammen med jer. 

 

_________________________________________________________________________________ 

Indlæg til kirkebladet 

Det er dejligt, at kirken igen er åben for almindelig gudstjeneste, og at vi igen må synge, så det gør vi "#$%. 
Der er som bekendt gudstjeneste hver eneste søndag – også igennem sommerferien. 

Efter ferien starter vi med de arrangementer, der har ligget i dvale i meget lang tid, og vi håber naturligvis, 
at I alle vil komme og deltage i de forskellige ting. 

Hold øje med hjemmesiden www.skaarupkirke.dk , hvor det vil fremgå, hvornår de forskellige ting løber af 
stabelen. 

Vi ønsker alle en dejlig sommerferie.  

  Nyt fra Kirkegården



Det er dejligt, at kirken igen er åben for 
almindelig gudstjeneste, og at vi igen må 
synge, så det gør vi :-).
Der er som bekendt gudstjeneste hver 
eneste søndag - også igennem sommer-
ferien.
Efter ferien starter vi med de arrangementer, 
der har ligget i dvale i meget lang tid, og vi 

håber naturligvis, at I alle vil komme og 
deltage i de forskellige ting.

Hold øje med hjemmesiden 
www.skaarupkirke.dk , hvor det vil fremgå, 
hvornår de forskellige ting løber af stabelen.

Vi ønsker alle en dejlig sommerferie. 

  Velkommen igen

Skårup KirkeSkårup Kirke
– et sogn i Svendborg Provsti

JUNI

Søndag d. 20. juni  3. søndag efter Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Lørdag d. 26. juni Konfi rmation kl.   9.30 Anders Kjærsig

Lørdag d. 26. juni Konfi rmation kl.  11.30 Anders Kjærsig

Søndag d. 27. juni 4. søndag efter Trinitatis Konfi rmation kl. 10.00 Anders Kjærsig

JULI

Søndag d. 4. juli 5. søndag efter Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d. 11. juli 6. søndag efter Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig  

Søndag d. 18. juli 7. søndag efter Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d. 25. juli 8. søndag efter Trinitatis kl.  9.00 Rebecca 
Aagaard-Poulsen

AUGUST

Søndag d.    1. aug. 9. søndag efter Trinitatis kl.  9.00 Rebecca 
Aagaard-Poulsen

Søndag d.  8. aug. 10. søndag efter Trinitatis kl.  9.00 Rebecca 
Aagaard-Poulsen

Søndag d. 15. aug. 11. søndag efter Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d. 22. aug. 12. søndag efter Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Tirsdag d. 24. aug. Højskolesangaften i det grønne kl. 19.00 Rasmus 
Grønborg m.fl .

Søndag d. 29. aug. 13. søndag efter Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

SEPTEMBER

Søndag d.    5. sep. 14. søndag efter Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Kalender Skårup Kirke Kalender Skårup Kirke 
juni - august 2021 juni - august 2021                                                 

juni - august 2021juni - august 2021
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Stjernehimlen lige nu                               
Se mange spændende astronomiske fænomener lige nu! 
 

Af amatørastronom Erik Appel, Folk & Fæ`s stjernerapporter, Åbyskov 
Amatørobservatorium, Åbyskovvej 24, 5881 Åbyskov. 

Stjerneskud 
Oplev Lyriderne lige nu. Det er stjerneskud i stjernebilledet Lyren. 
Stjerneskuddene kulminerer omkring den 22. april. Hvis du er heldig, kan du se 

helt op til 100 stjerneskud  i løbet af en 
time! Stjerneskud er meteorregn af små sten 
og støv, der med høj hastighed  kommer ind 
i jordens bane om solen. De stammer alle 
fra en komet eller en asteroide. Vega er 
ledestjernen i L yren. Tirsdag den 22. april 
kl. 22:00 finder du Vega meget tydeligt med 
det blotte øje i NNE retning ca. 27 grader 
over horisonten. Lyriderne skulle også være 
aktive både et par dage før og et par dage 
efter den 22. april. 
 
Vega i stjernebilledet Lyren 

 
Stjernehob M13 
M13 er en kugleformet stjernehob, bestående af 100.000vis af stjerner. Særligt 
omkring onsdag den 23. april, skulle M13 være til at se som en lille prik i en stærk 

håndkikkert (10x) i stjernebilledet Herkules, der ligge tæt 
på Lyren (ca 20 grader) 
vest for Vega.  Kl. 22:00 
den 23. april finder du M13 
i stik østlig retning, 36 
grader over horisonten. Der 
skal en meget stærk kikkert 
til, for at opløse stjerne-
hoben i enkeltstjerner. Del af stjernebilledet Herkules 

Vega 

Kommenterede [EA1]:  
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Stella  Nova opdaget af japansk amatørastronom  
Så sent som den 18  marts i år, opdagede en japansk amatørastronom en såkaldt 
Nova (ny) - en ny stjerne - i stjernebilledet  Cassiopeia. En Nova er i modsætning 
til en Super Nova, en gammel dobbeltstjerne, der tiltrækker gasarter fra sin mindre 
ledsagestjerne og derved opvarmes, så den kortvarrigt udsender en masse lys. Så en 
Nova er i virkeligheden ikke ny, men tværtimod en gammel stjerne (en såkaldt 
hvid dværg), der kortvarrigt bliver i stand til at udsende meget lys. Novaen  har 
fået betegnelsen Nova Cas 2021, den først nova opdaget i år. Japaneren  benyttede 
en 135 mm telelinse på et CCD kamera og tog fire15 sekunders optagelser oven på 

hinanden (Stacked). Det 
skulle være muligt i de 
næste uger, at se Novaen 
med en almindelig 
håndkikkert med en 
forstørrelse på mindst 
10x. 
Den 23. april  kl. 22:00 
finder du Cassiopeia i 
retning stik nord, 25 
grader over horisonten. 
 

 
Supermåne 
En supermåne optræder hver gang Månen er nærmest jorden og det samtidig er 
fuldmåne. I år sker det den 27. april, den 26. maj og den 21. juni. Herved 
reflekterer Månen 33% mere lys fra solen end normalt. Månen er på disse 

tidspunkter 17% større i vinkelmål, set fra jorden. 
Afstanden til Månen fra Åbyskov Amatørobservatori-
um er den 27. april kl. 20:15 355.170,2 km mod 
middelafstanden på 384.400 km. 
Nyd de ”lyse” nætter allerede den 27. april ! 
Det astronomiske tusmørke (lyse nætter) starter reelt i 
år først den 7. maj i det sydfynske. 
 
 
Vinkelmåling med udstrakt hånd. 

Kommenterede [EA2]:  
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SKOVDONG BYG & MASKINSERVICE

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

Salg af 
reserve-

dele

 

Altid gratis 

 

afhentning og 

 

levering på Sydfyn!

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
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(Tekst og fotos: Elisabeth Antonsen) 

 

Sommer i Danmark 
 

Sommerferien nærmer sig, og igen i år er 

der mange, der vil holde sommerferien i 

Danmark. Nogle vil sikkert også holde den 

på den hjemlige matrikel og investere i 

forskellige praktiske projekter; men måske 

bliver der også tid og lyst til en lille udflugt i 

ny og næ.  

Har du tænkt på, at der er rigtig mange 

gode udflugtsmål i Gudmekongens Land? 

På muren ud mod parkeringspladsen ved 

Vejstrup Forsamlingshus (og andre steder i 

landsbyklyngen) hænger der et kort, som 

viser Vejstrups tilhørsforhold til klyngen og 

et overblik over Gudmekongens Land med 

de mange fine seværdigheder.  

 

 

Måske har du lyst til en vandretur i den 

smukke Vejstrup Ådal, Præsteskoven ved 

Gudbjerg, Klintholm Kalkgrave eller på 

Øhavsstien fra Lundeborg forbi 

Hesselagergård og Broholm Slot? Og mon 

ikke børn og børnebørn vil elske en tur til 

Valhalla legepladsen i Lundeborg eller et kig 

til Damestenen, Danmarks største sten ført 

til Hesselager i istiden? 

 

 
 

Tag et kig på kortet! Man kan kun blive 

glad, når man ser alle de gode muligheder, 

som egnen byder på. 

 

Grønne tanker i Vejstrup 
Vejstrup Forsamlingshus har i forbindelse 

med ombygningsplanerne taget initiativ til en 

”grøn tænketank”, som skal arbejde med 

idéer til projekter og tiltag, der kan bidrage 

til den grønne omstilling såvel i Vejstrups 

nye mødested som i Vejstrup by. 

Gruppen har mødtes et par gange og har 

brainstormet på gode idéer. Lokal café i 

forsamlingshuset, vilde blomster i haver og 

offentlige anlæg, opladningsplads til el-biler, 

varmepumper og meget mere er blevet 

vendt og drejet.  
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Gruppen har også været på en gåtur i 

Vejstrup i det spirende forår og ladet sig  

inspirere af input fra blandt andet tomme og 

ubrugte arealer og smuk natur omkring 

Ådalen. 

De tre personer, der på nuværende tidspunkt 

udgør gruppen, vil gerne være flere, så hvis  

du har lyst til at tænke grønne tanker, så er 

du velkommen til at være med. Du behøver 

ikke at bo i Vejstrup – idéerne må gerne 

spire i hele Gudmekongens Land og 

Skårupområdet. 

Kontakt Werner Funder på telefon 52655358, 

så bliver du inviteret med til et møde.  

 

 

 

Generalforsamlinger i Vejstrup Forsamlingshus 
Det er næppe forbigået nogens 

opmærksomhed, at den årlige 

generalforsamling i Vejstrup 

Forsamlingshus er blevet udsat et par 

gange på grund af Corona, men nu har 

bestyrelsen fastsat en ny dato. 

Generalforsamlingen bliver torsdag den 7. 

september i Vejstrup Forsamlingshus. 

Alle medlemmer bydes på gratis aftensmad 

kl. 18.00, og selve generalforsamlingen 

starter kl. 19.00. Oplysninger om tilmelding 

til aftensmad følger efter sommerferien. 

 

Dagsordenen følger vedtægterne: 

• Valg af dirigent og referent 

• Aflæggelse af beretning  

• Fremlæggelse af regnskab 

• Indkomne forslag 

• Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 

suppleanter 

• Valg af formand 

• Valg af 2 revisorer og suppleant 

• Eventuelt 

Forsamlingshusets støtteforening holder 

generalforsamling i forlængelse heraf. 

 

Foreningen opfordrer alle medlemmer til at 

tænke over, om de har forslag til 

foreningen eller har lyst til at stille op til 

bestyrelsen i forsamlingshuset eller 
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støtteforeningen. Ligeledes er der altid 

plads til én til i de mange arbejdsgrupper/ 

interessegrupper, der fungerer under 

bestyrelsen.  

Måske har du lyst til at være med i en af 

disse grupper og være med til at arrangere 

eller bidrage med praktisk arbejde: 

• Adventshygge i november 

• Arbejdsdage 

• Børneaktiviteter 

• Cafégruppe 

• Fastelavnsindsamling 

• Flagallé 

• Foredragsgruppe (live streamede 

foredrag) 

• Fundraising (ikke til byggeriet) 

• Grøn tænketank 

• Hovedrengøring en gang om året 

• Kommunikation 

• Koncerter 

• Kontingentopkrævning 

• Loppemarked 

• Læsegruppe/bogklub 

• Rengøring efter store arrangementer 

• Sankt Hansaften 

• Ture ”ud af huset” 

• Vedligeholdelse af bålhytten på 

legepladsen 

• Uddelingsgruppe 

• Vejstrup spiser sammen 

• Vi synger sammen i Vejstrup 

• Yoga 

 

Der vil blive mulighed for at melde sig til 

arbejdet i grupperne i forbindelse med 

generalforsamlingen. 

Forslag, der ønskes behandlet på 

generalforsamlingen, fremsendes skriftligt 

til formanden senest 1 uge før dvs. torsdag 

den 2. september. Send dit forslag på mail 

til henrik.kramer@hotmail.com.  

Den endelige dagsorden offentliggøres kort 

før generalforsamlingen på hjemmesiden, 

Facebook og skiltet ved forsamlingshuset. 

 

 

 

VVii  sseess  ii  VVeejjssttrruupp  FFoorrssaammlliinnggsshhuuss  
Og husk, du kan også leje huset til dine private arrangementer. 

Vi starter først på ombygningen midt i 2022. 

 

Se på www.vejstrupforsamlingshus.dk, hvornår huset er ledigt. 

 

VVii  vviill  VVeejjssttrruupp 
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Juni 

Tirsdag den 1. Vejstrup spiser sammen 

Fredag den 11. Udendørskoncert med Sko og Torp kl. 20.00 

Søndag den 20. Åbent hus i Vejstrupgårds have/park og på Vejstrup vandmølle i forbindelse med 

Dansk mølledag kl. 10.00 – 16.00 

Onsdag den 23.  Sankt Hansaften med grillmad, optræden og bål ved forsamlingshuset kl. 18.00. 

Bålet tændes kl. 20.00 

 

September  

Onsdag den 1. Vejstrup spiser sammen – velkommen til nye borgere kl. 18.00 - 20.00 

Tirsdag den 7. Generalforsamling i Vejstrup Forsamlingshus og støtteforening. Spisning kl. 

18.00, generalforsamling kl. 19.00 

Onsdag den 15.  Intro til læseklub kl. 19.00 – 21.00 ved Tina Mortensen, bibliotekar 

Fredag den 24.  Koncert med Jimmy Jørgensen kl. 20.00 

 

Oktober 

Tirsdag den 5.  Live streamet foredrag med Steen Hannestad kl. 19.00 – 21.00: Big Bang og det 

usynlige univers 

Torsdag den 7. Vi synger sammen i Vejstrup kl. 19.30 – 21.30 

Tirsdag den 12. Live streamet foredrag med Bente Klarlund kl. 19.00 – 21.00: Yngre med årene 

Tirsdag den 26. Live streamet foredrag med Lone Simonsen kl. 19.00 – 21.00: Pandemier i de 

sidste 200 år 

Onsdag den 27. Vejstrup spiser sammen kl. 18.00 – 20.00 

 

November 

Tirsdag den 9.  Live streamet foredrag med Lotte Kaa Andersen og David Lundbek Egholm kl. 

19.00 – 21.00: Den inderste kerne 

Tirsdag den 23.  Live streamet foredrag med Hanne Poulsen kl. 19.00 – 21.00: Vores cellers 

saltbalance 

Søndag den 21.11. Adventshygge  

 

2022 

 

Januar 

Fredag den 28.1. Koncert med Kaja Brüel og Ole Kibsgaard 

OVERSIGT OVER PLANLAGTE AKTIVITETER  
I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS 2021 
Opdateret 7.6.2021 



40 Tømrermestre K-K Nielsen ApS

Alt i tømrerarbejde
Speciale i energirenovering og tagarbejde

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

Agerskiftet 10, 5881  Skårup, tlf. 20769831

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

Åbent hver dag kl 8-15. 
Evt. aftenkonsultation mandag, onsdag og fredag efter aftale.
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MALERFIRMA BRDR. FOLKMANN
Jesper
24 45 43 02
❱ Spartling
❱ Malerarbejde

ind- og udvendig
❱ Tapetsering

Klaus
40 35 78 40
❱ Facaderenovering
❱ Facadeafrensning
❱ Microcement
❱ Epoxy gulve

KONTAKT BDO  
I SVENDBORG
Grønnemosevej 6,  
5700 Svendborg
Tlf.  63 21 60 00
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Skårup Pensionistforening 

Skårup Stationsvej 10 

5881 Skårup 

              

        

            

HURRA, så er vi i gang efter læn-
gere Coronapause. Allerførst   
vil jeg på Bestyrelsens vegne 
takke alle vores medlemmer for 
den støtte og opbakning de har 
givet os i foreningen, ved at 
indbetale medlemskontingen-
tet, selvom diverse arrange-
menter er blevet aflyst. Det er 
en stor hjælp når foreningen 
skal køre videre. TUSINDE TAK. 

ONSDAG, den 19. maj fik vi 
gennemført vores forårstur til 
Vestermølle i Skanderborg, dog 
uden sejltur, da færgen Dagmar 
var til reparation, men i stedet 
blev vi kørt rundt i Skanderborg, 
Søhøjlandet og Ry. 

Vi startede ved Pensionisthuset 
kl.7.30 med Frank A`s busser 
med Bjarne ved rattet med kurs 
mod Jylland. 

Ved Middelfart rasteplads 
gjorde vi ophold og fik kaffe og 
rundstykker, inden turen gik 
videre til Skanderborg. 

Vi var ved Vestermølle kl. ca. 10, 
hvor guiden Jytte stod klar til at 
guide os rundt i diverse 

bygninger og fortælle Danmarkshistorien bag Vestermølle. 
Skanderborg Kommune købte bygningerne og der blev dannet et 
møllelaug, der skulle søge fonde, så bygningerne kunne 
renoveres/ombygges. Vedligeholdelsen af bygninger og uden-
omsarealer foretages af frivillige.  

2 timers guidet tur fik vi med fortælling om de historiske bygninger, 
Laden, Riddersalen, Smedjen og Møllehuset. Laden er i dag 
omdannet til festlokale, hvor man kan leje sig ind til fester, foredrag, 
underholdning m.m. Andre bygninger blev brugt af diverse 
foreninger, bl.a. lystfiskeri, jagt, spejder mv, mod betaling af lys og 
varme. 

Riddersalen som var den eneste bygning der var fredet, blev også 
brugt til udlejning til fester, dog kun i perioden fra maj til okt., da 
bygningen ikke var isoleret og ingen form for opvarmning.       

              

Riddersalen 

Besøgte også Okkerhytten/galleri, et Naturrum, hvor vi kunne se 
hvor meget okker der var i vandet. Blev tidligere brugt som 
råprodukt for jernproduktion og maling.  Lige udenfor hytten var 
Helligkilden med (måske) helbredende vand. Der siges, at den unge 
Mortensen der drog til U.S.A havde drukket meget vand fra kilden 
blev 116 år. 

Vi fik også mulighed for at få et bæger med vand fra kilden, og 
kunne godt smage okkeren ( jernsmag), dog var det ikke skræm-
mende og måske har vi forlænget vores liv. Vi kan da håbe. 
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Selve møllen som var det sidste 
sted vi besøgte, inden vi skulle 
spise. Vi så den gamle 
Stenkværn fra 1889 som laver 
Danmarks bedste mel. Mange 
købte også mel og må så se om 
det bliver det bedste brød. Jeg 
har endnu ikke prøvet melet, 
men det når jeg nok. 

Vi så også, hvordan man laver 
vand om til lys. CO-2 fri energi 
fra egen vandturbine. 

 

Kl 12 fik vi en lækker middag i 
den tilhørende restaurant, som 
bestod af kalveculotte på 
grønsagsbund m/ kartofler og 
sovs. Dessert a`la citronfromage 
med rabarber. En super fin 
middag. 

Mens vi spiste, kom der en 
regnbyge, og ellers var vi meget 
heldige med vejret. Efter 
middagen skulle vi så på en ca. 2 
timers rundtur  i  Søhøjlandet 
mm, med Skanderborgs tidligere 
kulturchef  Svend Erik Jensen 
som guide. Han var fantastisk til 
at fortælle om både 
Skanderborg, Søhøjlandet og Ry, 
og samtidig havde han humor. 
Gjorde ophold ved Ejer 
Bavnehøj og Himmelbjerget. Der 
er bare så smukt ved 
Skanderborg.  

Klokken løber og turen går nu 
hjemad mod Skårup. Skulle dog 

lige gøre ophold til kaffe og hjemmebagt kage (bagt af Ingelise). 
Tusind tak for det.  

Hjemme igen kl.19. Det blev en lang men rigtig god dag og en skøn 
oplevelse af Skanderborg, der virkelig er et besøg værd. 

   

 

 
Vestermølle Restaurant i midten 

                     
Skanderborg sø                                  Rundtur på Vestermølle 

                Skanderborg Slotskirke. 
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ONSDAG, den 4. august 
kl.16.30 GENERALFORSAMLING 
for alle 3 foreninger tilhørende 
Pensionisthuset. 

GENERALFORSAMLINGEN 
AFHOLDES I HENHOLD TIL 
VEDTÆGTERNE: 

Generalforsamlingen er 
foreningens højeste myndighed 
og afholdes med følgende 
dagsorden i 1. kvartal. ( udskudt 
til 4. aug. p.gr  Corona) 

§4 

1. Valg af dirigent. 

2. Formanden aflægger 
beretning. 

3. Kassereren forelægger 
beretning. 

4. Valg af medlemmer og 
suppleanter til bestyrelsen. 

5. Valg af revisorer og 
suppleanter for disse. 

6. Fastsættelse af kontingent. 

7. Behandling af indkomne 
forslag. 

8. Eventuelt. 

§5 

Forslag, der ønskes behandlet til 
generalforsamlingen, skal være 
formanden i hænde senest 8 
dage før. Indkaldelse til ordinær 
generalforsamling sker med 14 
dages varsel ved annoncering i 
foreningens eget blad. 
Ekstraordinær 
generalforsamling sker med 14 
dages varsel og kan afholdes når 
bestyrelsen finder det påkrævet 
eller ved 15 pct. Af 
medlemmerne kræver det. 

Mød op og gør din indflydelse gældende. 

Der serveres kaffe, boller og kage. 

______________________________________________________ 

ONSDAG, den 18. aug. kl.18.00 GRILL- AFTEN 

Vores årlige grillaften med pølser, steg og salater m.m. Tilmelding 
senest den 10. aug.  PRIS kr. 100.00 

       
 

JUBILÆUMSFEST DEN 20.okt.2021 

Vi vil lige erindre om vores jubilæumsfest den 20. okt. Vi har få  
pladser tilbage til festen, så hvis du/i skal med, så ring snarest.   

 

 
Bestyrelsen skal i gang med nyt program for det næste halve år af 
2021. Vi forventer det omdeles i midten af juli måned. 

 

Praktiske oplysninger. Skårup Pensionistforening 

Hvor intet andet er anført finder arrangementerne sted i Pensionisternes 
Hus i Skårup, Skårup Stationsvej 10, 5881 Skårup 

Vi tilstræber at alle aftenarrangementer slutter senest kl. 22.00 

Tilmeldinger til arrangementer sker for medlemmer efter først til 
mølleprincippet på tlf. 2425 2516 eller 2272 2245. Evt. på mail: 
Skaaruppensionistforening@gmail.com eller SMS. NYT: Der kan nu 
betales via mobilpay til 427895 eller til  konto i Sydbank reg. 7045 
konto 0001304284 

f. Skårup Pensionistforening                                                             
Bodil Jeppesen 
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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 - ullemosefrugt@gmail.com
www.ullemosefrugt.dk

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

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

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

højtrykshedvandsrenser
• Facade maling
• Sprøjtelakering
• Vinduer-træværk udvendig 

brandhæmmende og epoxy maling

Kendt for kvalitet og god service

Søren
Hansen
Telefon
30 88 89 48

Peter
Müller
Telefon
60 13 89 48

• Certificeret til at male med 

• Vejmarkeringer

62281950
Telefontid samt ind- og
udlevering kun mellem
kl. 9-11 og kl. 17-18

V/BIRGITTE FREDERIKSEN, BOELSMOSEVEJ 8, 5883 OURE

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

DYREHANDEL
APS
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Grundlovsfest i Skårup og indvielse af Borgerkontoret. 
En lille håndfuld mennesker var mødt op lørdag d. 5. juni til indvielse af Borgerkontoret samt markering 
af Grundlovsdag. Talen blev holdt af Karl Magnus Bidstrup (S) og han fortalte om hvordan Borgerkonto-
ret er kommet i stand, og hvad Borgerkontoret kan anvendes til. Endvidere berettede han om årsagen til 
at vi fejrer Grundlovsdagen. 

Borgerkontoret er etableret af Arbejdsgruppen 5881—Fælles om Skårup Sogn, og er bemandet nogle 
eftermiddage i løbet 
af ugen mellem 16 og 
18. Her kan borgere 
komme i kontakt 
med medlemmer af 
arbejdsgruppen og 
blive klogere på ind-
holdet i Potentiale-
planen for området, 
samt det tilhørende 
visions– og hand-
lingskatalog. Der bli-
ver endvidere budt 
på en kop kaffe. Kon-
toret er placeret på 
parkeringspladsen ud 
for Super Brugsen. 

Borgerkontoret er ikke kun til brug for Arbejdsgruppen 5881. Lokale foreningen og andre lokale interes-
senter kan også bruge borgerkontoret til formål der kan understøtte deres arbejde. Der kan rettes hen-
vendelse til arbejdsgruppens medlemmer—se hjemmesiden www.5881skaarupsogn.dk 

Potentialeplanen er blevet til i samarbejde med Lokaludvalget i Svendborg kommune. Det er Lokaludval-
gets formål at styrke og udvikle nærdemokrati i hele kommunen, således at borgerne i lokalområderne 
mærker et stigende tilhørsforhold og føler sig som en del af hele kommunen.  

Næste skridt er udmøntningen af borgerbudgettet. 

Borgerbudget 
Arbejdsgruppen 5881 har ansvaret for processen med fordeling af borgerbudgettet i tæt samarbejde 
med Lokaludvalget. I 2021 er Borgerbudgettet på kr. 200.000,- og der kan søges  til projekter som har 
almennyttigt formål til gavn for en større eller mindre del af indbyggerne i 5881 Skårup Sogn. 
Der kan søges i 3 puljer: 
Mindre projekter med et beløb op til kr. 12.000,-  - hertil er der afsat kr. 100.000,-. 
Større projekter hvor der højest kan forventes, at to eller tre ansøgninger kan imødekommes - hertil er 
afsat kr. 70.000,-. 
30.000 afsættes til her og nu projekter, kort sagt til støtte for nogle af de mange ideer der opstår i løbet 
af et år, og som tit løber ud i sandet fordi der ikke kan findes finansiering på de få 1000 kr. som der er 
behov for. Støtte til projekter fra denne del af puljen kan tildeles enkeltpersoner eller grupper af borge-
re, der går sammen om projekterne.  
Ansøgere ses gerne at ansøge andre kilder om støtte til deres projekter. 

 
Læs mere om ansøgningerne og find ansøgningsskema på arbejdsgruppens hjemmeside. 
 
Ansøgningsfrist er søndag d. 1. august 2021. Herefter vil arbejdsgruppen kvalificere ansøgningerne og 
præsentere dem for borgerne. 

Alle borgere i 5881 invite-
res sammen med Lokalud-
valget til et Landsbytræf 
onsdag d. 25. august. Her 
vil projekterne blive præ-
senteret, og alle vil have 
mulighed for at tilkendegi-
ve sin støtte til de indkom-
ne ansøgninger inden de 
bliver effektueret. Det er 
således borgerne og ikke 
Arbejdsgruppen 5881 som 
endeligt beslutter hvad 
pengene skal bruges til. Vi 
afslutter Landsbytræffet 
med fællesspisning. 

Vigtige datoer:  
Søndag d. 1. august—ansøgningsfrist til Borgerbudgettet 
Onsdag d. 25. august—Landsbytræf 
Se mere: www.5881skaarupsogn.dk 
 
Vi mødes i Borgerkontoret. 
Arbejdsgruppen 5881—Fælles om Skårup Sogn 
Bjarne Lundsgaard 
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behov for. Støtte til projekter fra denne del af puljen kan tildeles enkeltpersoner eller grupper af borge-
re, der går sammen om projekterne.  
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senteret, og alle vil have 
mulighed for at tilkendegi-
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således borgerne og ikke 
Arbejdsgruppen 5881 som 
endeligt beslutter hvad 
pengene skal bruges til. Vi 
afslutter Landsbytræffet 
med fællesspisning. 

Vigtige datoer:  
Søndag d. 1. august—ansøgningsfrist til Borgerbudgettet 
Onsdag d. 25. august—Landsbytræf 
Se mere: www.5881skaarupsogn.dk 
 
Vi mødes i Borgerkontoret. 
Arbejdsgruppen 5881—Fælles om Skårup Sogn 
Bjarne Lundsgaard 

Skårupørevej 39
5881 Skårup Fyn

mail@denlokalemaler.dk

DEN LOKALE  MALER

v/ Dorthe Weiskvist & Susan Flodin
28 214 495 25 324 347

SKÅRUP ApS

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
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v/ Steffen Sundberg

Landevejen 119
5883 Oure
steffen@oureauto.dk

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

www.oureauto.dk

Lundevej 7, 5700 Svendborg

Tlf. 62 800 820
www.kiropraktor-hyldal.dk
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Her er 3. del om Svendborg-Nyborgbanen i billeder og i uddrag fra diverse bøger: Arnold Andersen; På sporet af 
Svendborg-Nyborgbanen (1987) AA,     Gudme Kommune frem til år 2000; Peder Hegaard Jensen mfl. PHJ  (fortrinsvis) 
og hjemmesiden: evp.dk; EVP Danmark – Erik V. Pedersen om Svendborg-Nyborg-banen EVP.                                        
Artiklen er redigeret og tilpasset til Folk og Fæ, marts 2021 af Jan Viuf Hansen. 

De  

 

Fig 2: Vejstrup Station; 1920 set mod NØ; Claus Hansen, Arkiv.dk.  

Fra Vejstrup Ådal fortsatte sporene over Vejstrupgårds 
jorde vest om kirkerne og krydsede Brudagervej til 
teglværket og Vejstrup Station. Bygningen findes stadig. 

Fig 3: På trods af anskaffelsen af diverse motorvogne, så var 
der stadig brug for dampen, ligesom 2. Verdenskrig stod for 
døren.      Nr. 19 blev bygget i 1924 hos SFJ og kom med over 
til DSB ved overtagelsen i 1949, indtil den blev udrangeret i 
1952. Her ved Vejstrup Station i slutningen af 1930’erne; EVP 

 Fig 4: Stationsforstander, Vejstrup Station; 1924 – 53; H. Andersen 
Clausen. Foto; 1930; Claus Hansen, Arkiv. EVP. 
 

 
 
 
 
 
 
  

Svendborg-Nyborg Banen  SSNNBB 
 1897-1964.  3. del - Strækningen; Vejstrup - Oure (Albjerg) - Gudme.  

Fig. 1: Udsnit fra Geodætisk Institut - Kbh. 1959. 1:100000 
1312 SVENDBORG  
 

Fig. 2. 
  

Fig. 1. 
   Fig. 8.  

Fig. 3.  

Fig. 4.  
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Fig.5: MP 541 ved Vejstrup Station på vej mod 
Svendborg. (bygget 1934)                                     
Foto; EVP 23.5.1964.                                                       
PHJ skriver:  ”I ’50erne hørte vi lydene 
fra togene på Svbg.-Nyborg-banen. De 
kørte mange gange gennem Vejstrup i 
døgnet. Der var morgentoget 7.15, som 
sørgede for at børn fra Vejstrup, som gik 
i skole i Svendborg, kom sikkert afsted. 
Der var formiddags-, middags-, eftermid-
dagstog, godstoget ved spisetid, aften- 
og nattoget. Hver gang (red.) hørte vi 
”ding-ding-ding” signalet fra den 
ubevogtede jernbaneoverskæring på 
Brudagervej”                                            
”I begyndelsen af 50’erne var det 
damptog, senere blev de afløst af motor-
vogne (se fig. 5). Damplokomotiverne var 
de mest imponerende når de stod og 
hvæsede og udspyede ild og røg på 
stationen. Det var fascinerende for 
enhver dreng, og vi kunne næsten ikke 
komme tæt nok på dem, skønt vi havde 
strenge ordrer om at holde os i en vis 
afstand.” 

Fig. 6;  
 Vejstrup Station - 
Fotograf: Holger B.D. 
Sørensen  21.7.1963                                             
Fig. 7: Bygningen  
i 2011. 
Jernbanen.dk   
Fig. 8; Vejstrup 
Station. - Fotograf: 
Sylvest Jensen 
(Luftfoto) - 1956   

…Stationen var et centralt sted i Vejstrup. Her kom folk, når 
de skulle med toget, hente pakker eller sende dem. De 
handlende kom hver dag efter deres varer. Caroline 
Jørgensen, ”Caroline fedvarer” kom hver eftermiddag med 
sin trækvogn for at hente varer fra slagteriet i Svendborg. 
Brugskommis’erne, købmændene kom flere gange dagligt 
på stationen. Om efteråret kom alle karlene fra gårdene der 
for at læsse roer af….    ….. Det første tog kørte på banen 
d. 18.maj 1897 og det sidste tog kørte den 30.maj 1964. 
Min bedstemor Johanne Didriksen oplevede både at se 
banen blive bygget og se at den blev lukket. Flere år efter 
at togene var holdt op med at køre, kunne hun udbryde 
midt i havearbejdet, at nu kom 14.30 toget, skønt hun var 
næsten døv – vanens magt er stor. ”  PHJ                                                 

                  

 …”I 1954 kom Stationsforstander Larsen 
til Vejstrup. Før ham var det Stationsforst. 
Clausen,.. en lidt ”bøs” mand vi var lidt 
bange for. Med Larsen og hans kone 
Olga Larsen fulgte en ny tid i Vejstrup. 
Fru Larsen var et meget troende menne-
ske, med tilknytning til Kirkens Korshær. I 
1955 oprettede hun… Søndagsskole med 
andagter (red.). 

 

 
  

Fig. 5

.  

Fig. 6.  

Fig. 7.  

Fig. 8.  
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afsted fra Skaarup mod et ret øde område mellem Oure og Vejstrup, hvor aktionen skulle foregå. (Fig. 9a) 
To mand blev sat på vagt og skulle give signal, hvis der var fare på færde. To og to gik vi andre i gang 
med at placere sprængstoffet ved to forskellige skinnesammenføjninger. Ladningerne blev forbundet 
med lunterne, der efter anstrygningen skulle brænde i 15 min. inden de skulle udløse eksplosionerne. 
Da vi var færdige efter ca. 10 min susede vi på vore cykler bort fra stedet. Vi var nået ret langt væk, da 
vi hørte et fjernt fredsommeligt drøn.                                                                                                                    
På tilbagevejen til Skaarup gik Anders (Poulsen) ind på en gård og lånte deres telefon. Han ringede til 
Vejstrup station og fortalte dem at skinnerne var i stykker mellem Oure og Vejstrup, Så de skulle i 
hvert fald ikke sende persontog ud på den strækning lige nu. Aktionen var lykkedes.  
Der gik nogle dage, inden jernbanedriften på strækningen Nyborg-Svendborg blev genoptaget” 

 
  

Gunner Hansen; Jernbanesabotage (uddrag) 
fra bogen –”Det skete….”; Skrevet af dengang medvirkende 
seminariestuderende Anders Poulsen med flere i 1995 i samarbejde 
med Svendborg og omegns Museum. (Også april-nr. 2020 i Folk&Fæ) 
”Så vidt jeg husker, udførte modstandsgrupper 
fra seminariet i april ’45 to vellykkede 
jernbanesabotager: én ved nattetid og én om 
dagen….  …. Fra regionsledelsen kom der 
besked på at nogle transporter på Nyborg-
Svendborg banelinjen skulle sinkes mest muligt. 
Skinnelegemet skulle gøres ufarbart. Også 
denne strækning blev lejlighedsvis afpatruljeret. 
Heldigvis mødte vi ingen tyske soldater.   
Bevæbnet med håndvåben og det nødvendige 
grej til sprængning; plastisk sprængstof, tænd-
sats og lunter m.m. begav vi 6 fra gruppen os 
afsted fra Skaarup mod et ret øde område 
mellem Oure og Vejstrup, hvor aktionen skulle 
foregå….  
To mand blev sat på vagt og skulle give signal, 
hvis der var fare på færde. To og to gik vi andre 
i gang med at placere sprængstoffet….  
  
 

Fig. 9b.  

Fig. 10.  Fig. 11.  

                         Fig. 9b; Oure Station. - Fotograf: Sylvest Jensen                                                                                                
.                                                                       (Luftfoto) - Dato: 1950   

 ”Længere mod Albjerg (fra Oure – red.) på modsatte 
side af vejen lå stationen. Amstrup var stations-
forstander. Han boede i en lejlighed ovenpå i 
stationsbygningen sammen med sin kone Marie. 
Deroppe havde deres ældste datter, Grete, 
frisørsalon. Tillige var der posthus i stationen, 
hvorfra postbudene kørte ud to gange daglig.”               
(Else Frederiksen - Oure by, som jeg husker den.) fra PHJ                                                 
Fig. 10; Oure stationsterræn. – set mod syd.         Fotograf: Erik V 
Pedersen 23.5.1964       
Fig 11: Oure Station i dag; Foto - Wikipedia  

Fig. 9a.  
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Jernbanens videre forløb ses på kortudsnittet 
herover med stationerne: Hesselager, Rygaard = 
(Langaa), Øksendrup, Frørup, Slude, Kogsbølle, 
Bynkel og Nyborg Syd som endestation.  
Her slutter beretningen om Svendborg - Nyborg 
banen med fokus på det Sydfynske område.             
.                                               – Jan Viuf Hansen                                                                               

 

Fra Oure Station fortsatte linjen nordpå, bagom landsbyen 
Albjerg og slog et stort sving mod vest, forbi Broholm, forbi 
bagsiden af Gudme golfklubs baner, hen langs Gudme Sø til 
Gudme Station. (fig.1)                                  
 ”Det var et knudepunkt mellem Nyborg og Svendborg, så 
her var banen to-sporet, så togene fra begge byer kunne 
holde her på én gang. Her var et vandtårn til påfyldning af 
vand til godstogenes lokomotiver, ”Slæverne”.  Der lå et 
godspakhus og en kvægfold og tillige var der holdeplads for 
bl.a. Damsteds rutebil til Lundeborg”                                              
.                    (KM Brandt & EB Hansen – Gudme)             fra  PHJ                                                 
Fig. 13; Gudme Station med vandtårn.   Fotograf: Erik V Pedersen  23.5.1964            
Fig 14: Gudme Station med motortog og rutebilen til Lundeborg;                       
Foto -  Andreas Andersen, ca. 1931-1933.  EVP 

Fig. 12:  
Udsnit fra 
Geodætisk 
Institut - Kbh. 
1959. 1:100000    
1312  
SVENDBORG  
 

Fig. 14.  

Fig. 13.  

Fig. 14; Helt til venstre; Nyborg Syd Station. Nyopført 1934 – Foto EVP 23.5 1964: Pas på! Stop! 
Her kommer Svendborgtoget!    Fig. 15; - Samme sted i dag. Foto: Google Maps - Dato: Juli 2020.   

Fig. 15.  Fig. 16.  
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GYMNASTIK FORÅRSEVENTS 
 
Gymnastiksæsonen 20-21 bød på mange udfordringer og anerledes træninger. Vi havde håbet at 
sæsonen kunne gennemføres på normal vis, men da vi nåede december måned, gik den desværre ikke 
længere…. Så derfor er vi glade for, at alle vores frivillige instruktører sagde ja til at bakke op om vores 
forårsevents, så vi på den måde kunne mødes 5 gange henover foråret, med alle vores børne- og 
familiegymnaster. Der har været god tilslutning til disse events, og det har været rart at få en form for 
afslutning på sæsonen.  
 

 
    Seje børn og voksne på Familieholdet 
 

 
   Sol og udendørs forårsgymnastik er skønt! 
 

Stor tak til alle vores instruktører, som tog en ekstra tjans og var med til at forlænge sæsonen. Og stor 
tak til alle vores glade, energiske, veloplagte og livlige gymnaster og deres familier.  
 
Vi glæder os til at se jer til en ny sæson til efteråret.  
 
Se programmet her i bladet. Tilmelding er åben på www.skårup-if.dk  
Tjek også vores facebookside: Gymnastik i Skårup  
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SKÅRUP GYMNASTIK BYDER VELKOMMEN TIL EN NY SÆSON 
 

Baby- og børnegymnastik events 0-2 år, sted følger 
I efteråret 2021 og foråret 2022 har I mulighed for at komme med til gymnastikevents for forældre og babyer på 3-
12 mdr. og børn på 12-24 mdr.  
Få en sjov time sammen med dit barn, hvor vi sætter fokus på den sansemotoriske udvikling og du får inspiration til 
hvordan dit barns motorik og sanser kan stimuleres. Øvelserne tilpasses børnenes alder.  
Info om datoer for babygymnastik events følger  
 
Familieholdet 2-5 år - Onsdag kl. 16.30 –17.30, Øster Åby Friskole  
Glæd jer til en times sjov familiegymnastik, tons og leg. På Familieholdet skal vi tumle, synge, lege 
hoppe, løbe, trille, springe, få sved på panden og bruge redskabsbaner. Både børn og forældre er 
aktive og det er sjovt for store og små. Målet med undervisningen er at både børn og voksne styrkes og 
udfordres sanseligt og motorisk, mærker bevægelsesglæde og at familierne får inspiration med hjem. 
På holdet laves både aktiviteter hvor alle er samlet, samt aktiviteter hvor aldersgrupperne deles op.  
 
Krudtugler – drenge og piger 5 år til 1. kl. – Mandag kl. 16.30-17.30, Øster Åby Friskole  
Et hold for piger og drenge fra 5 år og til/med 1. klasse. Vi skal bevæge os til musik og have masser af 
sved på panden. På holdet prioriterer vi at det skal være sjovt at lave gymnastik, derfor får børnene lov 
til at lege gymnastikkens grundelementer ind, det være sig både rytme og spring.  
 
Gym-mix – drenge og piger - 1. kl. til 5 kl. – Mandag 17.45 - 19.00, Øster Åby Friskole 
Holdet er for glade piger og drenge, der vil have det sjovt med leg, spring og masser af fart. Alle mixes 
på kryds og tværs, så børnene bliver udfordret med motorik og spring uden konkurrence – men med 
masser af sjov.  
 
Dans 0.kl. til 3.kl. – Onsdag kl. 16.00 - 16.45, Skårup Kultur og Idrætscenter (1. sal)  
Holdet for alle danseglade som elsker at bevæge sig til musik og som giver den gas til MGP. Vi skal lære 
nye bevægelser og sammensætninger som bliver til seje danse igennem sæsonen. 
 
Herrehold – Onsdag 19.30 – 20.30, Øster Åby Friskole 
Holdet for ALLE mænd som kan lide at få sved på panden. Vi arbejder med kondition, styrke og 
smidighed.  Mænd som trænger til at få rørt kroppen ud i alle kroge og samtidig kan lide et godt grin og 
masser af god stemning. 
Denne sæson vil vi arbejde frem mod Landsstævnet 2022 i Svendborg. Det vil give mulighed for at 
deltage på et fælles herrehold  (Fynske mænd) 
 
 
 
 

Kvindehold – Torsdag 19.30 – 20.30, Øster Åby Friskole  
Kroppen skal bevæges fra yderste tåspids til det yderste af fingerspidserne. Vi skal grine og ha´ det 
sjovt, mens kroppen styrkes både fysisk og mentalt. Du kan være ny gymnast eller have prøvet det før, 
det vigtigste er lysten til bevægelse og fællesskab, så kom og prøv om det er noget for dig.  
 

Find mere info og tilmeld jer på https://skaarup-if.dk/idraet/gymnastik/ 

eller se Facebook: ’Gymnastik i Skårup’ 

OBS. Nogen hold er større end andre, så hvis du vil være sikker på en plads, er det en god idé at 
tilmelde dig allerede nu. 

 

Kvindehold – Torsdag 19.30 – 20.30, Øster Åby Friskole  
Kroppen skal bevæges fra yderste tåspids til det yderste af fingerspidserne. Vi skal grine og ha´ det 
sjovt, mens kroppen styrkes både fysisk og mentalt. Du kan være ny gymnast eller have prøvet det før, 
det vigtigste er lysten til bevægelse og fællesskab, så kom og prøv om det er noget for dig.  
 

Find mere info og tilmeld jer på https://skaarup-if.dk/idraet/gymnastik/ 

eller se Facebook: ’Gymnastik i Skårup’ 

OBS. Nogen hold er større end andre, så hvis du vil være sikker på en plads, er det en god idé at 
tilmelde dig allerede nu. 

 

Kvindehold – Torsdag 19.30 – 20.30, Øster Åby Friskole  
Kroppen skal bevæges fra yderste tåspids til det yderste af fingerspidserne. Vi skal grine og ha´ det 
sjovt, mens kroppen styrkes både fysisk og mentalt. Du kan være ny gymnast eller have prøvet det før, 
det vigtigste er lysten til bevægelse og fællesskab, så kom og prøv om det er noget for dig.  
 

Find mere info og tilmeld jer på https://skaarup-if.dk/idraet/gymnastik/ 

eller se Facebook: ’Gymnastik i Skårup’ 

OBS. Nogen hold er større end andre, så hvis du vil være sikker på en plads, er det en god idé at 
tilmelde dig allerede nu. 
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AUTOHANDEL OG REPARATION – EN TILLIDSSAG…
…Moderne autoværksted 

 

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

 

 

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

Service Partner

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

SPECIALE: VW, AUDI, SEAT OG SKODA

Skaarup Vandværk - stiftet 1909

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

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

JESPER RASMUSSEN   
      Nyborgvej 510  5881 skårup

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

Gode ideer engros  Service fra den rigtige murermester

Til faste 
priser

og aftalt tid

Skårup Rengøring 
& Vinduespolering

Jørgen E. Kristensen
Vidjekrogen 1C

5881 Skårup
Tlf. 62 23 12 70

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

 

ØSTER ÅBY 
FRISKOLE & 
BØRNEHAVE

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

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

• Vandinstallation • Varmeinstallation
 • Naturgasinstallation • Solvarme

 • Træpillekedler • Fjernvarme
• Ventilation • Varmepumper

 • Gas- og oliefyrservice
• Blikkenslagerarbejde

Tlf. 62 28 11 38Tlf. 62 28 11 38
www.vejstrupblikvvs.dk

post@vejstrupblikvvs.dk

Alt til havedammen – over 30 års erfaring

Flemming Olsen • Tlf. 4015 8814

Fyns Havedam ApS • Knarreborg Møllevej 8 • 5883 Oure
www.fynshavedam.dk  • info@fynshavedam.dk

Dean 51 32 98 32  
dean@landevejens.dk
www.landevejens.dk
Landevejen 89  .  5882 Vejstrup

Kristian Kølln
Tlf: 40 71 13 4 4

Have • Park • Skov • Natur

• Hjælp til pasning af haver og grønne områder
• Løsning af enkelt opgaver eller pasningsaftal e
• Jeg kigger gerne forbi og giver et uforpligtende 
   tilbud på hvordan jeg kan hjælpe 
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Torvedagen i juni aflyst, men….. 

i stedet for afholder vi  

 

Julemarked i Skårup 

Lørdag den 27 november 2021 

Fra kl. 11 – 17 på Torvepladsen  

Boderne	lukker	kl.	17,	men	spise/drikke	boderne	fortsætter.	

Her	vil	være	plads	til	virksomheder,	foreninger	og	private.	Reserver	allerede	nu	datoen	og	
hold	øjnene	åbne	for	yderligere	informationer.	(besøg	os	på	facebook)	

Hilsen 

Torvedagsudvalget 

Khalid (Brugsen), Søren (Maler), Anja (tryk & print), Nicki & Marianne 
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Her	vil	være	plads	til	virksomheder,	foreninger	og	private.	Reserver	allerede	nu	datoen	og	
hold	øjnene	åbne	for	yderligere	informationer.	(besøg	os	på	facebook)	
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Hilsen 

Torvedagsudvalget 

Khalid (Brugsen), Søren (Maler), Anja (tryk & print), Nicki & Marianne 
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Nyt fra Åbyskov Forsamlingshus. 
 
Samlet og redigeret af Jørgen Larsen, Åbyskov Forsamlingshus 

 
Kommende arrangementer i Åbyskov Forsamlingshus 
 

Nu er vi endelig i gang igen! 
Efter en meget lang periode uden arrangementer 
i forsamlingshuset kom vi endelig i gang den 
27. maj med foredraget ”Verdens varmeste 
sted”. Vi håber at der ikke kommer restrikti-
oner pga.. Covid19 resten af 2021. Vi forventer 
at vi kan gennemføre de programsatte arrang-
ementer, der er omtalt i det husstandsomdelte 
årsprogram.  Der er dog allerede en ændring 
med datoen for vælgermødet. 
 

Vælgermødet! Ny dato! 
Onsdag den 3. november 

Kl. 17.30-21.30. 
 
Kom og vær med til gammeldags vælgermøde 
med spisning. Spis stegt flæsk og persillesovs 
med vores borgmester og alle spidskandidaterne 
fra de politiske partier.  En enestående mulig-
hed for at komme tæt på beslutningstagerne. 
 
For syvende gang holdes der vælgermøde i 
forsamlingshuset som optakt til valg til kommu-
nalbestyrelsen tirsdag den 16. november.  Vi har 
igen sikret os en dygtig kok til at tilberede stegt 
flæsk og persillesovs. 
 
Spisning sker inden vælgermødet og alle 
spidskandidaterne er budt med til bords, så der er 
mulighed for at komme i dialog med politikerne 
inden vælgermødet begynder. 
 
Som ordstyrer har vi igen sikret os journalist og 
radiovært ved P4 Ruth Kabel, der tidligere har 
vist at hun kan styre og sikre en god dialog. 
 
Gudmund Larsen har sammen med bestyrelses-
medlemmerne Arne Jensen, Jan Hansen og 
Bjarne Lundsgaard stået for planlægningen af 
mødet og sikret sig tilsagn fra alle 
spidskandidaterne. De 4 håber naturligvis, at der 
bliver fuldt hus af bebo- erne i Åbyskov og 
Skårup og omegn, således at vi i fællesskab kan 
få stillet spørgsmål om emner, 
 

 

der har særlig interesse for vores lokalområder. 
Vi får nok ikke bindende svar, men vi kan og 
skal huske, hvad der blev sagt og holde de der 
bliver valgt op på, hvad de tilkendegav under 
vælgermødet. 
 
Vi håber som altid på god mediedækning og 
god spørgelyst. 
 
Det koster kun 125 kr. for at deltage i spisnin-
gen og vælgermødet. 
 
Der er begrænset antal pladser, derfor til-
meldt efter ”først til mølle”.  
 
Tilmelding som altid på  
 

aabyskov.nemtilmeld.dk 
 

senest den 27. oktober.   
▄ 

 
Sankt Hans på Åbyskov Strandcamping 
den 23. juni kl. 18.00: 
 
Alle er velkommen til at komme og være med 
til nogle hyggelige timer på Åbyskov 
Strandcamping, hvor forsamlingshusets 
støttegruppe vil byde på friskbagte vafler. Der 
kan også købes øl, vand og kaffe. 
 
Når bålet tændes er der traditionen tro også 
båltale. 
 
Mød frem og bak op om arrangementet. 
 

 
Foto preben Gammelmark 

▄ 
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Husk  

 
 

Første fredagsbar efter sommerferein bliver den 
6. august, herefter den 10. september, 5. 
november og 2. december. 
 
Fællesspisning og musikalsk under-
holdning med Bertel Abildgaard fredag 
den 3. september kl. 18.00. 
 

 
Pressefoto fra aktøren 

 

Gå ikke glip af en aften med gode grin og ikke 
mindst hyggeligt samvær. Der serveres en dejlig 
2 rettes menu med efterfølgende kaffe. 
 
Prisen for både spisning og underholdning er 
kun 200 kr./børn 100 kr. 
 
Tilmelding senest søndag den 29. august på: 
aabyskov.nemtilmeld.dk  
 
Husk også! 
 
Vinsmagning med Erik Prangsgaard fredag 
den 1. oktober kl. 18.00. 
 

 
Pris for mad og vin kun 200 kr. 

Tilmelding senest den 27. september. 
▄ 

 

Foredrag med Emil Erichsen ”Kurs mod 
fjerne kyster og hjem igen” tirsdag den 26. 
oktober kl. 19.00. 
 

 
Pressefoto fra udbyderen. 

 
Pris for foredrag og kaffe 190 kr. for voksne og 
90 kr. for børn. 

Tilmelding senest den 20. oktober. 
▄ 

 
Julefrokost fredag den 27. november kl. 18.00 
med musik og underholdning ved ”John 
Mogensen Jam”.  
 

 
Foto fra bandets hjemmeside. 

 
Det bliver en festlig og fornøjelig julefrokost, 
hvor alle kommer til at hygge sig, synge med på 
de kendte John Mogensen sange og ikke mindst 
få noget god traditionel julemad.  Tilmelding 
kan foretages allerede nu. 

 
Pris for mad og musik kun 295 kr. 

Seneste tilmelding den 22. november. 
 
Tilmelding til alle arrangementer sker som 
altid på: 

aabyskov.nemtilmeld.dk. 
▄ 
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Afholdte arrangementer! 
 
På grund af forsamlingsrestriktionerne har vi 
siden 1. januar kun kunne afvikle to arrange-
menter. 
 
Foredrag med Søren Bonde den 27. maj 
om ”En rejse til verdens varmeste sted”.  
 
Til denne interessante aften havde 30 fundet vej 
til forsamlingshuset, hvilket vi var tilfredse med 
da det var det første arrangement efter ned-
lukningen. 
 
Søren Bonde er direktør for Panoramatravel  og  
professionel eventyrer, hvilket fuldt ud blev 
bekræftet gennem foredraget, hvor de mange 
overraskelser, uforudsete og mange farlige situa-
tioner blev nævnt fra den rejse Søren havde 
foretaget i vinteren 2011. 
 

Der er mange udfordringer ved at bo i landet: 
Krigeriske oprørsbevægelser, tørke, hungers-
nød, lejesoldater, bortførelser og mord.  Så et 
turistland kan man ikke kalde det, men 
spændende at få noget at vide om. 
 
Det var en oplysende aften om et sted og et 
land vi ikke kender så meget til. 
 
Vi var glade for at kunne gennemføre arrange-
mentet med den lave entre, hvilket skyldes til-
skud fra Svendborg kommune til kulturelle 
arrangementer i forsamlingshusene, så tak til 
Svendborg kommune. 
 

 

 
Foto Jørgen Larsen 

Inden Søren begyndte sit 
foredrag blev der vist en 
kort video om episoder 
fra rejsen. Midt i det hele 
kom der en overraskelse, 
idet Søren sprang ned fra 
scenen klædt i en dragt 
fra Afar-folket – en over-
raskende effekt..  
 
Stedet vi skal hørte om 
var bl.a. Etiopiens 
Danakil-ørken, der mange 
steder ikke er særlig 
fremkommeligt, hvilket  

▄ 
 
Den 4. juni var der årets første 
 
 

 
 
Så blev det endelig fredag den 4. juni, hvor vi 
kunne holde den første fredagsbar.  Vi var den-
ne gang særlig spændte på, hvor mange der vil-
le komme efter den lange periode uden aktivi-
teter i huset.  På dagen var vi i ”kokurrence” 
med vejret, der viste sig fra sin bedste side med 
høj sol, så hvor mange mon ville dukke op? 
 
Vi synes det blev en succes, der kom omkring 
30 – unge, ældre og børn, der var samlet til en 
meget hyggelig og uformeld fredagsbar – med 
den deltagelse lover det godt for kommende 
arangementer. 
 
Vi kvitterer med en tak til de fremmødte og vi 
glæder os til at se jer igen ved næste fredagsbar 
der er den 6. august – alle er velkommen. 

▄ 
.   
 

både gælder den ”ugæstfrie” natur og det ikke 
særligt venlige Afar-folk, der lever under 
ekstreme forhold på de endeløse sand-sletter. De 
arbejder i saltminer, hvor de hugger salt-blokke 
som de sælger, efter en ihærdig arbejdsindsats i 
ofte i ulidelig varme på godt og vel 50 grader og 
for en lille indtjening. 
 

 
Fotos fra Panorama travel. 
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Husets økonomi - Covid19 har sat sine 
spor.  
 
I næsten et år har der kun været meget begrænset 
aktivitet i forsamlingshuset.  Perioden har været præget 
af aflyste arrangementer og udlejninger, så indtægter 
har der kun været i brgrænset omfang. 
 
Selv om Svendborg kommune er god til at holde 
”hånden” under forsamlingshusene, så mangler vi ret 
mange penge til bl.a. facaderenovering og snest 
udskiftning af to frysere, der lige er ”stået af”, så der er 
stadig ting at skaffe penge til. 
 
Vi er meget glade for, at en hel del har taget imod 
opfordringen til at give et bidrag til huset, hvilkket 
indtil nu har givet 1.600 kr., i bidrag fra private – 
mange tak for det. 
 
Hvad angår medlemmernes betaling af kontin-gent er 
det begrænset, hvad der er betalt for 2020, vi håber 
derfor at der i 2021 kommer flere penge ind.  Indtil nu 
er der indbetalt 5.500 kr., så der er et stykke vej til de 
ca. 15.000 kr., der er betalt i tidligere år. 
 

 
 
Vi opfordrer derfor til at forny med-
lemskab eller blive medlem af huset: 
 
Det er vigtigt med synlig lokal opbakning til huset, 
vigtigt at vi kan dokumentere god lokal opbakning, 
når der skal søges sponsorater og tilskud fra fonde 
m.m.  
 
Et medlemskab koster 100 kr. pr. person.  Det er 
meget nemt at fortsætte sit medlemskab og blive 
medlem. Indbetal blot de 100 kr. på husets konto i 
Fynske Bank – reg.nr. 0819 konto 8190155405. 
Meget vigtigt at der oplyses adresse og navn på 
indbetaler.  
 
Vi vil foretrække bankoverførsel, men der kan 
også betales på MobilePay 63 997 her er det 
endnu vigtigere, at der oplyses adresse ved 
meddelelse til modtageren, for at sikre korrekt 
registrering. 
 

Det kan oplyses, at det ikke er gratis for huset at 
bruge MobilePay, idet hver transaktion, uanset 
størrelse, koster 0,75 kr., hvilket let løber op i 
flere hundrede kroner i løbet af et år.   
 

Støt forsamlingshuset med en 
økonomisk håndsrækning! 

 
Som nævnt oven for står vi overfor nye flere 
uforudsete udgifter: anskaffelser og vedlige-
holdelse: Bl.a. af nyt stort lærred, 2 frysere og 
facaderenovering.  Disse udgifter forven-tes at 
ligge på omkring 100.000 kr., så der er der brug 
for penge for at begrænse træk på kassekreditten 
i Fynske Bank. Vi har derfor brug for en 
økonomisk håndsreækning med større eller 
mindre bidrag fra medlemmerne og andre 
private, der vil støtte huset.  
 
Beløb kan indsættes på huset konto i Fynske 
Bank reg.nr. 0819 konto 8190155405. 

▄ 
 

Som medlem - Brug forsamlingshuset! 
 

Som medlem af forsamlingshuset er der mulig-
hed for at bruge huset gratis til møder i interes-
segrupper m.m.  Huset vil ikke kunne bookes 
gratis til fester eller sammenkomster, her gælder 
de alm. lejebetingelser. 
 
Forespørgsel om lån af huset rettes til kasse-
reren Jørgen Larsen tlf. 4224 7143 eller på mail 
kasserer@aabyskov-forsamlingshus.dk. 

▄ 
 

Kom med forslag til arrangementer! 
 
Inden længe skal bestyrelsen i gang med at 
plankægge arrangementer for 2022.  Vi har et 
ønske om, at de der kommer i huset også skal 
have mulighed for at have indflydelse på, hvad 
der sker i huset.  Mulighederne er mange – næs-
ten for mange, men vi vil gerne tilbyde det der 
kan være interesse for blandt brugerne.  Ingen 
skal holde sig tilbage. Send forslag til 
kasserer@aabyskov-forsamlingshus.dk. Alle  
forslag bliver taget med til drøftelse i 
bestyrelsen.  Vi ser frem til at høre fra jer der er 
medlemmer af huset. 

▄ 
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Kære sponsor for Folk & Fæ.
Mange af vore trofaste sponsorer har endnu ikke været portrætteret i 

bladet! - Dette vil vi gerne gøre en ekstra indsats for!!!

Så derfor: Hvis din virksomhed endnu ikke har været portrætteret, vil vi 

gerne komme på besøg for at lave et firmaportræt. 

Kontakt redaktøren for en aftale på mail: 

henningphilbert@gmail.com  eller tlf. 2991 5882

Hvis din virksomhed ikke er sponsor i Folk & Fæ, kommer vi gerne 

forbi og laver et portræt af virksomheden, hvis du ønsker at støtte 

lokalbladet med en annonce. - Vi kalder det portræt af en ny sponsor.

Bladet omdeles gratis 6 gange om året til ca. 2000 husstande i 

”vores distrikt” som er: 5881 Skårup + 5882 Vejstrup + 5883 Oure.

Alle i Folk & Fæ-gruppen arbejder ulønnet for at støtte lokalområdet.

Din virksomhed, forening, institution, klub eller andet kan tegne et 

sponsorat i Folk & Fæ:

1. Hvis du har fast bopæl i overnævnte område.

2. Hvis din virksomhed eller en væsentlig del af den ligger i området.

      Hermed sendes de bedste hilsner fra Folk & Fæ – Henning Philbert.



HUSK:
Søndage i lige uger afholder

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

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

PENSIONISTHUSET
Kortspil:

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

Nørkle:
fra 2. tirsdag i januar

til 2. tirsdag i september

Onsdag d. 23. juni
Åbyskov Forsamlingshus laver 
Sankt Hansbål sammen med

Åbyskov Strandcamping

Onsdag d. 4. august 2021 kl.16.30                                                                                                                         
Generalforsamling for alle 3 
foreninger tilknyttet huset.                                                                                                      
Skårup Pensionistforening        

  
Onsdag d. 18. august kl.18.00                                                                                                                                      

Grill-aften med pølser, steg, salat mm.                                                                                                                       
Skårup Pensionistforening               

Lørdag d. 27. november kl. 11.00 - 17.00 
Julemarked i Skårup 

på Torvepladsen                                                 
                                                              

Nye arrangementer i 
SKÅRUP GYMNASTIK

Se inde i bladet & på www.folkogfae.dk

CAFEEN
Se inde i bladet & på www.folkogfae.dk

GRAFiSK 4922  4944

¢Skårup Musikforsyning; 
Se inde i bladet & på www.folkogfae.dk

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

Vejstrup Forsamlingshus; 
Se inde i bladet & på www.folkogfae.dk

Skårup pensionistforening; 
Se inde i bladet & på www.folkogfae.dk

Vi er flyttet 

HJEM til Skårup 

Skårup Stationsvej 8

Kig forbi


