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 Kære Folk & Fæ læser!
Folk & Fæ kommer gerne rundt i ”vores distrikt” og 

laver reportager om de aktiviteter, der foregår rundt 

omkring, - og vi møder gerne nogle af alle de frivillige, 

der er med til at gøre en forskeld i lokalområdet.

Derfor er det også med stor glæde, vi i dette nummer kan

bringe en reportage om en af bladets trofaste 

medarbejdere gennem 25 år.

       Kære Bo !

Hjertelig tak for din værdifulde indsats for lokalbladet 

Folk & Fæ igennem 25 år. - Ud over din indsats her har 

du jo også lagt utrolig mange kræfter i hele projektet 

omkring Kulturcentret. - Du skal have en stor del af 

æren for, at dette projekt blev realiseret.

Endnu engang - - - - hjertelig tak for din indsats Bo.

Deadline for næste blad: Mandag d. 3. juni kl. 17.00

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

og spændende oplevelser/aktiviteter, der foregår i

 ”vores distreks” - mærk indsendelsen ”En Folk & 

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

Du kan også sende et spørgsmål om kæledyr til 

”Dyrlægen på Vejstrupgård”: Kerstin@vgvet.dk

Du kan altid støtte bladet med MobilePay: 2548 7386

Eller Fynske Bank: Reg. nr. 0819 konto 8195611123

Hermed sendes de bedste hilsner fra Folk & Fæ.

Henning Philbert
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Bestyrelsesformanden for Skårup Kultur- 
og Idrætscenter, Bo Tune, kan fejre 25 år 
med ”Folk & Fæ”.  
Tekst: Margit Løve Kølle. Fotos: Henning 
Philbert.  

 

Til april kan Svendborg Kommunes IT- 
konsulent Bo Tune fejre 25 år som frivillig 
i arbejdet for og med lokalbladet ”Folk og 
Fæ”.  

I den anledning har bladets udsendte været 
på besøg for at høre om, hvordan det hele 
startede, og hvorfor Bo har fastholdt sit 
engagement på flere fronter igennem en så 
lang årrække. Hvad er det, der gør, at et 
menneske vælger at engagere sig så stærkt i 

frivillige aktiviteter? Ja, Bo udtrykker det på 
denne måde: ”I samarbejdet med andre 
ligesindede engagerede mennesker skabes 
der en energi, som er berigende, giver glæde 
og får én til at yde en indsats for 
fællesskabet”.  

Hvorfra kommer interessen for at 
engagere sig i frivilligt arbejde? 

Mens Bo studerede til ingeniør i København, 
kom han ind i en kreds af mennesker, for 
hvem, det at arbejde med frivillige aktiviteter, 
var noget helt naturligt, og her grundedes 
interessen for at gøre noget for andre, og han 
blev i disse år også aktiv på det 
studenterpolitiske område. Bos kone, Mette 
Bødker, der på det samme tidspunkt læste til 
lærer i København, boede, da de mødtes, på 
et spejderkollegium, og da de flyttede 
sammen, valgte de at gøre det i et kollektiv. I 
1985 flyttede de til Skovmøllevej 33, hvor de 
sammen med et andet par oprettede et 
kollektiv. Efter 5 år overtog de selv huset, og 
det er stadig herfra deres verden går. 
Igennem årene er de blevet forældre til 4 
børn. De har altid begge befundet sig godt i 
fællesskab med andre.  

Mette har, fortæller Bo, altid givet ham 
plads til og mulighed for, at han har kun-
net være aktiv indenfor frivilligt arbejde. 
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For år tilbage var Bo Tune i mange år aktiv i 
Skårup Boldklub. Han var holdleder i 
fodboldklubben og spiller fortsat fodbold. 
Holdet er rykket op i serien af Grand Old 
Masters, og spillerne træner om vinteren og 
spiller turneringskampe om sommeren. Der 
er stadig 5-6 spillere på holdet, som har 
været med lige fra starten. Holdets 
medlemmer hygger sig efter kampene med et 
måltid mad. Bo Tune forsøger sammen med 
andre at puste lidt liv i klublivet, så det gamle 
holdsammenhold styrkes. Bo fortæller, at 
holdsammenholdet blandt de ældre er fint, 
mens det kniber mere blandt de yngre 
medlemmer, men dette skyldes jo givetvis, at 
tiden er mere knap, når der er familie, børn 
og et fuldtidsjob, der skal passes.   

Hvordan startede arbejdet i ”Folk & Fæ” 
gruppen? 

Ja, Bo var med i børnehavens festudvalg, og 
på det tidspunkt mødtes folk fra de forskellige 
foreninger en gang årligt for at se, om der 
ikke kunne laves noget i fællesskab for at 
minimere udgifterne, som de forskellige 
foreninger havde til at reklamere for deres 
aktiviteter. Bo kom med til et ”Folk og Fæ” 
møde, og da den daværende kasserer ved 
bladet var på vej ud, kom Bo hurtigt ind. 
Henning Philbert var lykkelig for, at det 
lykkedes at skaffe en ny kasserer så nemt. 
Lokalbladet ”Folk & Fæ” blev på det tidspunkt 
lavet på Skårup Seminarium. Bo kom med i 
redaktionen og var kasserer. I starten af 
1990-erne var hovedopgaven at skaffe 
sponsorer og få penge fra foreningerne. 
Reklamer bevirker momsbetaling- derfor var 
alle i redaktionen enige om, at der ikke skulle 
være reklamer i bladet. ”Folk& Fæ” blev et 
græsrodsblad, og da bladet ikke er 
momsregistreret, er der ikke krav om, at 
regnskabet skal kontrolleres af en revisor. 
Senere afgav Bo Tune sponsor-
indbetalingerne til Vibe Eriksen, der har en 
struktureret tilgang til bl.a. dette arbejde. Bo 
har i stedet taget sig af det årlige regnskab og 
bilagshåndtering. 

Hvad mener Bo Tune om bladets 
udvikling? 

Citat: ” Det er fint med den udvikling, der er 
sket med bladet. Henning Philbert har som 
ansvarshavende redaktør været god til at 
pleje gruppen. Det har været spændende og 
interessant at være med i arbejdet og at følge 
udviklingen igennem 25 år. Alt bygger på 
frivillig arbejdskraft og samarbejdet har en 
kolossal betydning for alt, hvad der sker af 
positive tiltag. I samarbejdet med andre 
opstår ideer og nye tiltag”. 

Bo Tunes andre store projekter.  

Som det vil være de fleste i Skårup Sogn og 
omegn bekendt, blev Bo Tune formand for 
projektet SKI (Skårup Kultur- og Idræts-
center) og han har i perioden fra 2008 til 2014 
været særdeles engageret i gennemførelsen 
af dette projekt. Bo fortæller levende om 
mange af de hurdler og udfordringer 
gennemførelsen af et sådant projekt 
gennemløber fra start til slut. Projektet 
etablerede en selvejende institution med sit 
eget CVR-nummer. Derved kunne der søges 
om fondsmidler til byggeriet. MEN det er 
vanskeligt at få fondsmidler til bygninger, men 
nemmere til musikanlæg og inventar. Centret 
skulle være et samlingspunkt, ja, byens torv.  

 
Bo Tune fotograferet foran Skårup Hallen den 30. 
september 2012 med skitsen til, hvordan Skårup 
Kultur- og Idrætscenter ville komme til at se ud.  
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Billeder fra indvielsen af SKI i marts 2014. 

 

 

Citat fra ”Folk & Fæ” nr. 2 april 2014 ved indvielsen 
af SKI: ”På spørgsmålet om Bo Tunes egen rolle i 
fremtidens SKI svarer han: ”Jeg ser ikke 
udelukkende mig selv som iværksætter, snarere 
som projektleder – en, der er i stand ti l at sætte 
noget i gang, men også en, der er god til at 
strukturere og administrere. Det er det, jeg kunne 
drømme om for mit eget vedkommende. Men den 
store drøm er, at SKI får opbakning fra politisk 
side, fra det lokale foreningsliv og fra folk i alle 
aldre fra nærområdet – og at SKI bliver det sted, 
hvor folk holder af at samles.” 

Hvordan laver man en konstruktion mellem 
en kommunal hal og en selvejende 
institution? Ja, det blev der gransket en del i. 
Bo Tunes daglige arbejde i Svendborg 
Kommune blev en fordel for projektets 
løsning og gennemførelse. Skårup Hallens 
bestyrelse og bestyrelsen for SKI skulle 
sættes sammen. Man valgte at lade det blive 
en stor bestyrelse på 12 personer, for ikke at 
udelukke bestyrelsesmedlemmer, der havde 
lyst til at fortsætte arbejdet i den nye fælles 
bestyrelse. Inden byggeriet blev igangsat, 
havde bestyrelsen i efteråret 2012 truffet 
aftale med Fitness Skårup, Biblioteket incl. 
Lokalhistorisk Arkiv, Ungdomsklubben og 
Tweenklubben, så lejeaftaler var faldet på 
plads, inden projektet gik i udbud.  

 

 Peter Bang fra Svendborg Sparekasse overrækker en 
check på 200.000 kr. til daværende formand for 
Skåruphallen, Jørn Gissemann Larsen, og Bo Tune. 

Der blev solgt Folkeaktier til en værdi på 
omkring 120.000,-kr.  

 

Mona og Olaf Søndberg sammen med Bo Tune. De 
viser alle tre Folkeaktierne frem.  

Dette var et rimeligt fornuftigt salg, mener Bo 
Tune.  

Udbudsprojektet var på 7.7 mio. 

Det blev en lokal tømrermester, Johannes 
Jørgensen fra Ulkens Dal, der fik entreprisen 
sammen med en murermester fra Odense.  

For at spare penge hjalp bestyrelses-
medlemmerne sammen med mange frivillige 
med nedrivningen og malerarbejdet. 
Malerarbejdet gav engagement og 
fællesskabsfølelse, men ikke besparelse. Der 
gik to måneder for Bo, hvor aftener og 
weekender var besat med koordineringen af 
malerarbejdet.  
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Skåruphallen, som den så ud inden 
udbygningen.  

 
Bo Tune i gang med nedrivningsarbejdet.  

 

Her nedtages noget af taget på hallen. 

 
 

 
Bruno Hansen fra SF tager sammen med 
Bo Tune det første spadestik til den nye 
tilbygning.  



7

 
Tømrermester Johannes Jørgensen fik 
entreprisen sammen med en murermester 
fra Odense.  

 
Lars Erik Hornemann, tidligere 
venstreborgmester for Svendborg 
Kommune, klippede en solrig dag i marts 
2014 snoren sammen med Bo Tune, og 
hermed var SKI blevet en realitet.  

Hvilke interesser har Mette og Bo i dag? 

Både Mette og Bo har været og er meget 
aktive i arrangementerne i SKI. Privat 
interesserer de sig begge for økologi. De 
fortæller, at de i 1985 startede deres 
havebrug med: ”Learning by doing.”, men at 
de sidenhen er blevet gode til at dyrke 
grøntsager og have et økologisk landbrug. Til 

ejendommen er der 2 hektar. De har haft 
frilandsgrise ad flere omgange, en ko og 
kalve, høns og kyllinger. Efter sommerferien 
2019 får de igen grise, men denne gang af en 
anden race end tidligere.  

Bo Tune er 
sammen med 
Mette aktiv i 
Kulturcaféen.  

 

 

 

 

 

 

 

Der er også plads til et par katte. Datterens 
kat Opie er flyttet på landtidsophold på 
landet, da den ikke trivedes i København. 

Hjemlig hygge sammen med katten Opie. 

Familien har opsat solceller, har 
solvarmeanlæg og er meget bevidste om at 
værne om klimaet. De cykler begge til 
Brugsen og til arbejde. Om sommeren har de, 
efter at børnene er flyttet hjemmefra ’Bed and 
Breakfast’. For 12 år siden købte Bo Tune en 
mindre båd, men nu ligger der en 27 fods båd 
ved Vejle Fjord og venter på at blive sejlet til 
Gambøt, hvor den skal have fast ophold, når 
der ikke sejles i den.   



8

ST
ØT

 V
0R

ES
 S

PO
NS

OR
ER

 - 
DE

 S
TØ

TT
ER

 D
IT

 L
OK

AL
BL

AD
 “

FO
LK

 &
 F

Æ
”

SKÅRUP SMEDE- OG
MASKINVÆRKSTED
Aut. VVS-installatør

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

VVS

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

Skal du også 
have solgt?

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

 Ullemose frugt 
Gårdbutik og firmafrugt 

Smag mere på 
www.ullemosefrugt.dk 

 
 

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

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

Lundevej 7, 5700 Svendborg

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

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

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

højtrykshedvandsrenser
• Facade maling
• Sprøjtelakering
• Vinduer-træværk udvendig 

brandhæmmende og epoxy maling

Kendt for kvalitet og god service

Søren
Hansen
Telefon
30 88 89 48

Peter
Müller
Telefon
60 13 89 48

• Certificeret til at male med 

• Vejmarkeringer

1 felt
Pris: 1735,- 

pr. år



TORVEDAG I SKÅRUP

RET TIL ÆNDRINGER I PROGRAMMET FORBEHOLDES

MASSER AF KONKURRENCER,
 AMERIKANSK LOTTERI 

OG GODE TILBUD

SÆT ✘Lørdag d. 15. juni 
fra kl. 12-18

MASSER AF BODER BÅDE 
ERHVERV OG PRIVATE, AKTIVITETER, 

GODE TILBUD, GRILLPØLSER, 
KOLDE ØL OG EN HYGGELIG DAG.

             FÆLLESSPISNING FRA GRILLEN   
                TILBEREDT AF SLAGTEREN. 

                                       OG MULIGHED FOR EN SVING OM KL. 18

MUSIK

HELE

DAGEN

Vil du også deltage i Torvedagen den 15. juni 2019?
Har du en virksomhed i Skårup el omegn? Du er måske også kreativ i din fritid og 

laver noget spændende? Er du med i en forening?

Så kan DU også deltage i Torvedagen i Skårup. Der er stadig ledige pladser
Prisen for at deltage er følgende:

Virksomheder 500 kr inkl. moms, private deltagere 100,- og foreninger gratis.

Vi sørger for telt og plads til dig og du vil få en hyggelig dag, 
hvor du kommer i kontakt med mange mennesker.

Hvis du ikke har mulighed for at deltage, kan det være at du kan støtte dagen alligevel. 
Du kan få dit firmanavn med, hvis du kunne tænke dig at give en sponsorgave, 

tilskud ect. Vi mangler gaver til amerikansk lotteri, 
tilskud til musikalske indslag og meget andet.

Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig, så ring eller skriv til 
Marianne på 60823439 /mianne.ellehauge@gmail.com

 FORDRAG FRA 
LOKAL HISTORISK ARKIV, 

OM TORVEPLADSEN OG 

STATIONSVEJ FØR I TIDEN
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Skårup Skole  med i 

landsomfattende 

affaldsindsamling 29.3. 
 

I forbindelse med ugen, 

hvor skoleelever i hele 

landet samlede skrald, 

var 400 elever fra 

Skårup Skole ude og 

samle affald i - og rundt 

om Skårup. 

Det var ikke småting, 

der var “tabt” derude i 

naturen; bildæk, wrap, 

mikroovn, kapsler, 

smadrede vejpæle, et 

drænrør, “natur”film, 

cykelkurv, 237 øl- og 

sodavands-dåser, hunde- 

høm høm-poser, ikke mindst cigaretskod i 

tusindvis. Det blev til 1100g giftige 

cigaretskodder, da de blev vejet. I alt 

blev der indsamlet 658,1 kg affald fra, 

grøftekanterne i omegnen . 
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Da eleverne kom hjem 

fra deres ruter blev 

affaldet blev vejet og 

sorteret og derefter 

hentet af Svendborg 

Kommune. 

En lille pige udtalte; 

“Jeg kan ikke forstå at 

børn smider slikpapir og 

coladåser i naturen” - “ 
Nej, eller at voksne 

bare smider øldåser og 

cigaretskod, så det går 

ud over dyrene”, lød det 

fra en anden elev. 

Lad det være 

slut-replikken. 

Som I kan se 

havde skolens 

elever en god 

og sjov dag, 

der gav god 

mening, også 

selvom nogle 

var lidt 

trætte under- 

vejs på ruten. 
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Tekst: Vibe. Fotos: Karen Margrethe Spejlborg 

Fra maj måned kan vi byde en ny lokal kunstner velkommen i Skårup Kultur og Idrætscenter.  
Næste kunstner er Karen Margrethe Spejlborg, som sidste år er vendt tilbage til barndommens land. Hun er nemlig 
flyttet fra Freltofte til barndomshjemmet i Åbyskov sammen med sin mand i 2018.  
Karen Margrethe har valgt at holde fernisering med sine billeder samtidig med maj måneds brunch-arrangement søn-
dag d. 5. maj. 

Her fortæller Karen Margrethe om sig selv: 

”Jeg har boet i Åbyskov som barn og flyttede derfra, da jeg var 18 år. 
Siden jeg var barn, har de kreative og skabende processer været med 
til at give mit liv indhold og glæde. Jeg har tegnet og malet hele mit liv, 
men har også gennem tiden brugt min kreativitet på mange andre ting 
som fx filtning og møbelpolstring. 

Da jeg tog pædagoguddannelsen på Pædagogseminariet i Odense, bo-
ede og arbejdede jeg også i Odense. Efter en lille afstikker til Køben-
havn først i halvfjerdserne, hvor jeg arbejdede i en vuggestue, flyttede 
jeg til Freltofte med min mand i 1975 og har boet dér, indtil vi - i 2018 - 
flyttede til Åbyskov i mit gamle barndomshjem. 

Jeg er autodidakt, men har udviklet mig teknisk og kunstnerisk bl.a. på 
forskellige kurser igennem tiden. 
Da vores børn blev større, fik jeg nemlig mere tid til at gå på maler-
kurser på aftenskoler og på kunstskolerne i Odense og Svendborg hos 
forskellige kunstnere.  
I mit arbejde som pædagog har jeg også kunnet brugemin glæde for at 
male ved at arbejde med farver sammen med børnene. 

Efter mange travle år i forskellige institutioner, er jeg gået på efterløn 
og har nu meget mere tid til mit billedarbejde. 

Da vi er flyttet til et mindre hus og ikke har så meget plads, arbejder jeg 
i vores stue. 
Mit fortrukne valg er akryl på lærred. Mine malerier har ofte mange 
lag, som giver dybde og stoflighed.  
Jeg henter inspiration i naturen og fra dét, jeg ser i mine omgivelser i 
nærmiljøet fx fra en gåtur eller fra vores have. Det kan være menne-
sker, der går forbi, hvor jeg bor eller små frøstande, grene og  mønstre 
på sten, blade og blomster. Det kan også være lys og skygger på en 
græsplæne eller på en væg.  
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Skårup Kunstgruppe 

Jeg bruger nogle gange mit kamera og tager fotos af det, der har 
pirret min nysgerrighed og som måske kan bruges til et maleri.  
Der er 4 temaer, der gennem årene er udmøntet i min kunst, det 
er fugle, fossiler, frøstande og mennesker. I øjeblikket er det for-
trinsvis mennesker, jeg koncentrerer mig om. 

Min stil må vist betegnes som figurativ. 
Kunst er ikke et konkret sprog men et intuitivt sprog. Derfor giver 
jeg ikke mine billeder titler. Beskueren er dermed frit stillet med 
hensyn til fortolkning. 

Jeg glæder mig til at udstille i Skårup Kultur- og Idrætscenter og 
håber, at mine billeder kan udfordre og glæde mine medmenne-
sker.” 

Vi har endnu ikke en aftale med nogen, der kan udstille i 
sommermånederne juli og august.  

 
Kontakt Vibe: 41609211 / Ulla: 23230906 

            Mange hilsner Kunstgruppen  

 

Karen Margrethes malerier kan ses indtil juli. 

Er du interesseret i at se og læse mere om Karen Margrethes virke,  
kan du besøge Facebook: spejlborgart, Instagram: spejlborgart  
eller besøge hende på bopælen i Åbyskov.  
Kontakt Karen Margrethe på mobil 31657400 

Det kunne 
være sjovt at 
få  børne-
kunst på 
væggene igen, 
men alle hen-
vendelser er 
velkomne.  
Så kom frit 
frem! 
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Egemosevej 20 ◆ 5882 Vejstrup ◆ Tlf.: 62 28 16 84 
Jan Mobil: 20 23 16 84 ◆  www.vejstruptømrer.dk 

vejstruptoemrer@tdcadsl.dk

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

Charlotte Flyvbjerg
Telefon: 6228 1711
www.vejstrupborger.dk

Salon Elmelund
-Et naturligt valg

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

Vi er begge på Facebook
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Folkedans på den sjove måde 

Tlf:3024 7466 
Brudagerfolkedansere.dk 

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

Nu med Friluftsrådets 
grønne og blå flag.

Små grønne fodtrin
Agerskiftet 16

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

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

Tinalaursen1@live.dk
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Spil bordtennis i Skårup Hallen. 
Det er megasjovt! 

Tekst: Margit Løve Kølle. Fotos: Henning Philbert og Rasmus Grønborg. 

Bordtennis for børn. 

Hver mandag i tidsrummet kl. 17.00 – 18.15 
møder omkring 25 børn for at spille 
bordtennis i Skårup Idræts Forening. Straks 
efter ankomsten hjælper børnene hinanden 
med at rulle de 12 bordtennisborde frem fra 
et tilstødende lokale og begynder at sætte net 
op, hvorefter de går i gang med at spille. De 
to trænere, Henrik Dyrehauge og Niels 
Janus, er begge tilstede, og alt forgår stille og 
roligt samtidig med, at der ved bordene er 
fuld aktivitet. På holdet er der i alt 26 børn. 2 
piger, og resten er drenge. Alle er i alderen 
fra 7 til 14-15 år. De er inddelt i to hold. De, 
der ikke har gået til bordtennis i så lang tid, 
og de mere øvede. Niels Janus træner 
begynderholdet, og Henrik Dyrehauge er 
træner for de mere øvede spillere. På denne 

aften spilles der også en kamp imod et hold 
fra OB.  

Niels Janus grundlagde 
bordtennisklubben for 7 
år siden. I starten 
foregik spillet på Skårup 
skole, men senere, da 
medlemstallet steg, blev 
klubben en del af 
Skårup idrætsforening 
og spiller i Skåruphallen. 
Niels Janus spillede selv 
bordtennis som barn, og da han som voksen 
flyttede til Skårup, fik han lyst til at genoptage 
spillet, og startede derfor en klub. Han var 
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formand indtil 2017, hvor Rasmus Grønborg 
overtog formandsposten.  

Hver mandag er der altid to trænere på, men 
som noget nyt trænes der også om torsdagen 
kl. 17.00 - 18.15. Her er der kun én træner, 
som til gengæld får hjælp af nogle af 
klubbens øvrige seniorspillere.  

Rasmus roser begge de to trænere for deres 
engagement og dedikation til spillet. De er 
hovedårsagen til at bordtennisafdelingen har 
oplevet en fantastisk fremgang i 
medlemstallet de sidste år. De to trænere 
leverer et helt fantastisk arbejde, og de 
formår at løfte den nok så populære 
frikvartersaktivitet op på et højt sportsligt 
plan.  

Indenfor bordtennissporten spilles der 
holdturnering med 3 eller 4-mandshold. I år 
deltager Skårup med ét ungdomshold, men 
ambitionen er tre hold i 2020. Der er i år 4 
seniorhold i turneringen.  

 

Henrik Dyrehauge er vældig god til at tage 
imod nye spillere og at få dem integreret, og 
han bruger rigtig meget tid på træning og 
kampe. Rasmus fortæller, at Henrik 
derhjemme har en bordtennisrobot, så en 
spiller kan træne alene. Rasmus griner lidt, 
for det viser sig, at sådan én robot har han 
også selv. Man er vel ikke 

bordtennisentusiast for ingenting, og 
bordtennis kræver megen teknik. Teknik og 
taktik er nøgleordene, ja og så ikke at 
forglemme, at sportens hurtighed skærper 
hjernens aktivitet.  

 
Formand Rasmus Grønborg og træner Henrik 
Dyrehauge.  

Rasmus Grønborg fortæller, at hans erfaring 
er, at mange har spillet bordtennis som børn. 
Når de bliver voksne, og børnene er blevet 
større, vender lysten tilbage, når der igen er 
tid og overskud i livet. For Rasmus’ 
vedkommende havde han en pause på 30 år. 
Han havde spillet lidt derhjemme med 
børnene og mødte en dag op i Tved 
Bordtennisklub. Der mødte han nogle dygtige 
og engagerede spillere og fik lysten tilbage. 
Han begyndte så at spille i Skårup, da Niels 
Janus kort efter startede klubben op. 
Bordtennis rammer godt på alle aldre. Det har 
i år været en stor succes med børneholdet, ja 
der er så mange, der gerne vil optages, at 
formanden har været nødt til at sige nej til 
nogle, fordi der ikke er plads til flere på 
nuværende tidspunkt. Det er også en 
kæmpesucces med klubbens +60 hold. Da 
der for nogen tid siden blev holdt Åbent-Hus 
arrangement, kom der mere end 30 personer, 
og i dag spiller 20 personer på +60-holdet, 
som nu hører under Svendborg Senioridræt. 

Børnene virker alle meget engagerede og 
dybt koncentrerede om spillet denne mandag. 
Trænerne viser af og til, hvordan battet skal 
holdes for at få det rigtige slag frem, hvorefter 
slaget bliver kopieret af spilleren.  
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Niels Janus underviser børnene i de rigtige kast. 

Vi har fået tilladelse til at interviewe nogle af 
børnene, for at høre, hvorfor de har valgt at 
gå til bordtennis. Først møder vi Laura. 

 

Laura er 11 år og har spillet bordtennis i ½ 
år. Lauras storebror, Simon, spillede 
bordtennis, og så fik Laura også lyst til at 
prøve det. Hun er glad for det. Det er virkelig 
hyggeligt, og ofte skifter de modspiller og 
lærer på den måde andre at kende. Der er 
ingen, der er generte, og ingen driller. Laura 
har lært flere nye børn at kende. Nogle 
kommer fra Skårup og andre kommer fra 
andre byer.  

Mikkel er også 11 år og går i samme klasse 
som Laura på Øster Åby Friskole. Mikkel 
fortæller: ”Min ven, Lukas, spillede 
bordtennis, og på skolen spiller vi ”Rundt om 
bordet”. Vi har et bordtennisbord for 5.-6. kl. 

og ét for 7.- 9. klasse. Det er ret fedt. Her i 
klubben møder vi nogle nye, og spillet er ret 
udfordrende for mig. Det er 4. gang, jeg er 
her.” 

 
Mikkel er klar til at spille bordtennis.   

            

 

Anton- Emil er ligeledes 11 år og går i 
samme klasse som Laura og Mikkel. Anton-
Emil er en af de skrappeste spillere på sin 
alder, fortæller formanden, Rasmus 
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Grønborg. Anton-Emil har spillet bordtennis i 
½ år. Det startede med, at en af hans venner 
spillede, og så prøvede Anton-Emil det, og 
det var megasjovt. Han siger det på denne 
måde: ”Hvis man laver et godt slag, er det 
megafedt, og så er man sammen med 
vennerne.” Anton-Emil deltager i 
pointstævner og prøver at se, om han har tid 
til de andre stævner. Denne mandag er han 
med på holdet, som spiller kamp mod OB. 

 

 

Andreas Have Johansen er en af Fyns 
bedste spillere på sin årgang. Han er 13 år og 
går i sportsklassen i 7. klasse på 
Nymarkskolen. Det var en skoleturnering, der 
satte gang i interessen. Her i klubben 
startede han for 4 år siden, og så er det ellers 
gået stærkt. Han har spillet på 
ungdomsholdet og senere på seniorholdet og 
spiller nu i drengedivisionen i OB, men der 
kan han kun spille, til han fylder 15 år. Andres 
har været med til DM, hvor han klarede sig 
fint. Nu spiller han holdkampe for Skårup i 
serie 2 og vinder de fleste kampe.  

Bordtennis onsdag aften. 

+ 60 holdet. 

Onsdag aften spilles der igen bordtennis. 
Først er det + 60 holdet, der er på banen. De 
fleste spillere kommer fra Svendborg, idet det 
faktisk ikke er muligt at spille bordtennis i 

Svendborg i disse år. Nogle kalder det et 
hyggehold, for på dette hold er det lige så 
meget fællesskabet, der vægtes, som det at 
blive bedre til slagene. Der er i alt 23 
personer, der deltager i bordtennis på dette 
hold.  

 

To af spillerne er Gunver Keld og Finn 
Kallehauge. Finn fortæller, at han har været 
med på holdet i Skårup siden september 
2017, og årsagen var, at han ikke kunne 
spille i Svendborg. De har begge spillet 
bordtennis som børn og har holdt en pause 
på 50 år. De er begge yderst tilfredse med og 
glade for at spille i Skårup Hallen. Der er 
fantastisk gode forhold, og alle på holdet går 
op i spillet med liv og sjæl. Der er forskel i 
niveauet, men så blander man gode og 
mindre gode spillere i doublekampene. 
Gunver Keld er overrasket over, at interessen 
er så stor blandt aldersgruppen på + 60 år. 
Hun synes hallen er flot, og forholdene er 
fine. Gunvar Keld er overrasket over at få at 
vide, at Skårup Hallen fylder 50 år i 2020. Når 
der er “Spis sammen” i den tilstødende café, 
deltager bordtennisholdet altid, hvilket er med 
til at styrke det sociale sammenhold. 

Seniorspillerholdet.  

På seniorholdet er der spillere i alderen fra 
18- 73 år. Jamen, hvorfor er der spillere, der 
er over + 60 år på dette hold? Det skyldes, at 
man på seniorholdet er mere optaget af at 
forbedre sin teknik, og så længe man har 
fysikken til det, er det udviklende at være 
med på holdet. Her er der også mange 
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muligheder for, at unge og ældre kan spille 
sammen.  

                               
Seniorholdet. 

Henrik Dyrehauge fortæller, at han hver 14. 
dag træner seniorspillere, som ikke har spillet 
i så mange år, men som gerne vil udvikle 
spillet yderligere. Seniorspillere på hele Fyn 
savner muligheder for målrettet træning for at 
kunne udvikle deres spil. Noget der som regel 
er forbeholdt ungdommen og eliten. Antallet 
af aktive bordtennisspillere falder på 
landsplan, men i Skårup stiger tallet. I 2015 
var der 25 medlemmer i klubben, nu er tallet 
oppe på 60. Henrik siger, at succesen bl.a. 
skyldes den landsdækkende kampagne, der 
hedder BAT 60+ under Dansk 
Bordtennisunion. Personligt er Henrik 
Dyrehauge MEGET begejstret for at spille 
bordtennis, ja siger ligefrem, at han elsker 
det. Han startede først for 8 år siden. 
Personligt har han dygtiggjort sig ved at 
træne flere gange om ugen og studere 
kampe og instruktionsvideoer på Youtube.   

Hvorfor er der færre kvinder end mænd, 
der spiller bordtennis? 

Rasmus Grønborg mener, at det skyldes, at 
der er noget ”nørdet” over bordtennisspillet. 
Det drejer sig meget om teknik, tempo og 
præcision. Eller som Trine Pedersen, der 
spiller reserve på serie 4 holdet, udtrykker 
det, så kan den enkelte spiller på 
træningsaftener koncentrere sig om at 
forbedre et bestemt slag eller en bestemt 
kombination, men deltager man i en 
turneringskamp, må man handle intuitivt, for 

da er der ikke tid til at tænke sig om. Her sker 
meget af spillet pr refleks. 

 
Trine Pedersen.  

Træningen er meget vigtig, ellers kører spillet 
ikke. Trine Pedersens interesse for 
bordtennis opstod i skolen, hvor der blev 
spillet ”Rundt om bordet”. Det interessante for 
hende ved spillet er, at det kræver tempo og 
megen præcision. Også i Trines tilfælde har 
bortennisspillet været lagt på hylden i mange 
år, men det er med bordtennis som at cykle, 
at har man lært det en gang, husker man det 
senere i livet. 

Rasmus fortæller også, at de er gode til i 
klubben at spille på tværs af alder og niveau, 
hvilket også er vigtigt for at udvikle sit spil og 
for sammenholdet i klubben.                       

Kim Hansen har spillet bordtennis fra han 
var lille indtil 14- års alderen, hvor andre 
interesser kom til. Han holdt en pause på 15 
år og startede i Skårup i februar 2018. Kim er 
vild med spillet. Det har fanget ham igen, og 
han deltager også i turneringskampe. Han 
fortæller, at han er blevet taget fantastisk 
godt modtaget i denne klub. Han spiller i serie 
4 og har planer om at rykke op i serie 3. 
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Kim Hansen. 

I Skårup er der både hold i serie 1, 2, 3, og 4, 
og fra næste sæson muligvis i Fyns bedste 
række: Fynsserien. Han træner to gange om 
ugen. Der er træning mandag og onsdag 
aften, men i turneringsperioden bliver det ofte 
kun én gang om ugen, fordi man også skal 
afsted til kampe rundt på Fyn.                                                                                                                                            

Bestyrelsen i Skårup 
Bordtennisforening har 
besluttet at holde et 
Åbent-Hus arrangement 
onsdag den 8. maj. Fra 
kl.18.30 inviteres alle 
voksne, både kvinder og 
mænd, til at komme og 
prøve at spille. Der vil 
være mulighed for 
instruktion fra klubbens 
spillere. 
 

 
 

Glade børn til bordtennis i Skårup Hallen.  

 

 
 

 



21

Skårup Bordtennisforening  
afholder onsdag den 8. maj fra kl. 18.30     
Åbent Hus i Skårup Hallen for alle voksne, 
der kunne have lyst til at prøve at spille 
bordtennis. 
Invitationen gælder for både mænd og 
kvinder fra 18 år og opefter.  
Der vil være instruktion af klubbens 
medlemmer, og når træningen er afsluttet 
serveres der kaffe/te og kage. 
Skårup Bordtennisforening er en meget aktiv 
forening med 60 medlemmer, men der er 
stadig plads til nye medlemmer.  
Vel mødt.    
På bestyrelsens vegne.
Formand Rasmus Grønborg.    
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Skribenter: Anna Kristensen & Henriette Malmmose. 
Fotograf: Aase Koefoed 

 

Tween-klubben i Skårup. 
Tween-klubben er et fritidstilbud for de 10 til 14 årige. 
Klubben holder til i Skårup Kultur- og idrætscenter. 
Medlemmerne kommer fra Skårup skole, Øster Åby 
Friskole, Oure Friskole og hvem der ellers bor i området.  

Tween-klubben er en klub, hvor børn og unge kan mødes 
med deres venner efter skoletid. Tilbuddene er mange. 
Der er mulighed for at tegne, male, sy og meget mere i det 
kreative hjørne; være fysisk aktiv i hallen, hvor der bl.a. 

spilles fodbold, bordtennis, badminton og løbes på løbehjul. Udenfor kan man 
nyde en pandekage bagt over åben ild ved klubbens shelter eller boltre sig 
omkring hallens udendørsarealer. Indimellem vil det også være muligt at 
deltage i faste planlagte forløb, f.eks. drama.  

Klubbens leder Aase 
Koefoed serverer dagligt en 
forfriskning til klubbørnene. 

Tween-klubben har åben 
mandag til torsdag, fra 
børnene har fri fra skole, til kl. 
17.00.  

Udenfor klubtiden er der 
jævnligt arrangementer: Det 
kan være en tur til 
svømmehallen, cykeltur, fællesspisning, gameraften, Ærøstur mm. 

Tweenklubben er et super tilbud for vores børn, hvor de i gode rammer kan 
mødes, hygge, hænge ud og have 
det sjovt sammen. 

Støt op om vores gode lokalsamfund 
og giv dit barn mulighed for en aktiv 
fritid sammen med nye og gamle 
venner. Indmeldelse i klubben sker 
via Skårup IF’s hjemmeside. 

Hilsen Bestyrelsen  Tween-klubben. 
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Damgårdsklubben
             Støtter alle ældre i Skårup

Rasmus Skovgaard - Rønnovsvej 1 
5881 Skårup - Tlf. 20851033

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

Vejstrup Efterskole 

Vejstrup.dk 

VEJSTRUP AUTOSERVICE

Lars Berg Nielsen 
Landevejen 42  5882 Vejstrup

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

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

WWW.SYDFYNSFRIFAGSKOLE.DK
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Lørdag den 25. maj mellem kl. 13 og 17

Meld dig til vores store ringrider konkurrence -
også til dig der ikke har prøvet at ride på en hest før :) 

- Salg af øko-gourmetpølser og tilbehør 
- Musik ved skolens musikhold med flere 

- Fællessang
- Sjove aktiviteter i haven for store og små 
Prøv blandt andet Virtuel Reality Teltet 

Majfest 2019  
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Kom forbi Sydfyns Fri Fagskole  
Hvis du bor i Skårup og aldrig har besøgt 
Sydfyns Fri Fagskole før, så skulle du 
komme forbi den 25. maj, hvor vi holder 
et åbent arrangement, Majfesten. Vi kan 
fortælle dig om skoleformen Frie Fagsko-
ler og vores spændende undervisning, 
som guider unge videre fra grundskolen til 
ungdomsuddannelserne. 
 
Eleverne tager 10. skoleår, men kan kan 
også være tilmeldt skolen som en del af 
deres STU-forløb. De har alle boglige fag 
(dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi) 
og kreative valgfag og de er valgt ind på 
en erhvervsrettet linje gennem hele året: 
Game Design, Ridelinje, CARE eller 
Gastronomi. 

Lige nu har vi flere projekter igang, blandt 
andet et kompetenceprojekt med So-
su-skolerne i Danmark. Målet er, at 
motivere folkeskoleelever til at søge sund-
hedsvejen. Materialet er udviklet af frie 
fagskoler og soso-skolerne og bliver gratis 
for folkeskolerne. Vi har rigtig mange års 
erfaring med at samle unge op, som af 
forskellige årsager kom bagud i det fag-
lige og med en individuel indsats for hver 
elev, får vi guidet dem videre til job- og 
uddannelse og med større tro på egne 
evner.  

På vores gastronomilinje er vi en del af et 
større EU-projekt, som skal motivere unge 
for at søge ind i hotel- og restaurations-
branchen. Her er Svendorg Erhvervsskole 
og Hotel Christiansminde en del  af mange 
vigtige samarbejdspartnere. Vi deltager 
i mange brobygningsforløb og eleverne i 
år har fx været afsted 4 gange 3-4 dage i 
EUD-forløb som slagtere, catere, kokke og 
bagere, både i Svb. og Roskilde. 

På linjen Game Design samarbejder vi med 
Grenå Game College, samt flere virksom-
heder. Eleverne lærer at programmere 
(Python og C#), arbejder med Unity 3D og 
grafik, herunder selvfølgelig Photoshop 
samt Virtuel Reality. Alt sammen delele-
menter i spilproduktion - et område med 
muligheder for job og uddannelse. Senest 
har eleverne haft et projekt med Kunsthal-

Af Lisbeth Rasmussen, viceforstander 

len Ved Siden Af, hvor de opmålte og udvik-
lede en 3D-model af hallen i Svendborg. 

På ridelinjen arbejdes med spring, dressur og 
turridning, såvel som pasning af hest, stald 
og fold. Eleverne tager ansvar for fodring og 
lærer at varetage ansvar for de store dyr. Der 
arbejdes aktivt med samarbejdspartnere fra 
Svendborg Dyrehospital og beslagsmede, 
ligesom der tages en del ud af huset for at 
besøge aktørerer indenfor heste. Derudover 
har vi et godt samarbejde med Skårups 
Hovgaard Rideklub og Dorthe Rohmann. 
Som elev ridelinjen er det ikke så meget en 
karriere indenfor heste der tænkes i, men 
lysten og motivationen til at nørde med et 
område og opleve positiv respons gennem 
gode personlige og sociale oplevelser. 

Alle elever kommer i relevante erhvervs-
praktikker og alle får individuel vejledning og 
guidning til deres kommende uddannelse. 
De bor på skolen fra august til juli - ligesom 
på en efterskole. 

Og det hele sker lige her i Skårup! 

Og du er velkommen til at kikke forbi og 
møde os :)   

www.sydfynsfrifagskole.dk
facebook.com/sydfynsfrifagskole
instagram.com/sydfynsfrifagskole 
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BRUDAGER FORSAMLINGSHUS. 
Tekst: Margit Løve Kølle. Fotos: Henning Philbert 
og Bess Preisler Bønløkke.

 
Tre af de 9 bestyrelsesmedlemmer foran 
Brudager Forsamlingshus. Hans Peter Munch, 
Hanne Preisler Bønløkke og Stig Duedahl. 

Brudager Forsamlingshus er ejet og 
administreres af Brudager Bylaug.               
Bylauget består af 9 medlemmer, der vælges 
for 3 år ad gangen på den årlige 
generalforsamling. Generalforsamlingen 
finder sted i forsamlingshuset hvert år på 
Fastelavnsmandag. Medlemmer af Brudager 
Bylaug er beboere i Brudager sogn, samt 
personer med tilknytning til Brudager sogn. 

Den ældste del af Brudager Forsamlingshus 
blev opført i 1896 af byens borgere. I 1928 
foretog man den første tilbygning imod vest. 
Med yderligere tilbygning og ændringer af 
indretningen midt i 1950-erne og igen i 1973 
kom huset udvendig til at fremstå, som det 
gør i dag, mens der fortsat er foretaget 
renoveringer indvendig, eftersom behovene 
er opstået.  

De sidste 
forbedringer 
har fundet 
sted indenfor 
de sidste 10 
år. I dag 
fremstår huset 
som et hus i 
en virkelig 

pæn stand med to gode festsale til brug for et 
mindre og et større selskab og fine 

nyrenoverede køkken- og toiletfaciliteter – 
herunder handicaptoilet.     

Forsamlingshusets formål er at stille lokaler til 
rådighed for foreningsaktiviteter, kulturelle 
formål og private selskaber. Bylaugets 
bestyrelse tager initiativ til aktiviteter, men det 
vigtigste er det frivillige arbejde mange andre 
byder ind med.    

 

 
Den store sal med plads til 80 personer er her 
dækket til fest. 

Den lille sal egner sig til et selskab på 
omkring 25 personer, mens den store sal kan 
rumme 80 personer. 

 
Hans Peter Munch, Hanne Preisler Bønløkke 
og Stig Duedahl viser det flotte køkken frem. 
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Denne dag i slutningen af marts er tre af 
bestyrelsesmedlemmerne mødt op til dagens 
interview. Stig Duedahl, der har været 
formand siden 2016, kasserer Hanne Preisler 
Bønløkke, der har siddet i bestyrelsen i mere 
end 20 år, og Hans Peter Munch, der første 
gang trådte ind i bestyrelsen i 1975, men 
som, på grund af fraflytning fra Brudager, i en 
kortere årrække ikke kunne være medlem. 

Oprindelig stod der i vedtægterne, at for at 
kunne være medlem af Brudager Bylaug 
skulle man være hartkornsejer (altså jordejer) 
i sognet. Men i 1970-erne blev denne 
vedtægt ændret til, at folk med tilknytning til 
Brudager sogn kan være medlem af bylauget, 
og dermed kunne Hans Peter Munch 
genindtræde i bestyrelsen. 

 
De tre bestyrelsesmedlemmer i det fint 
nyrenoverede køkken. 

Hvad er det, der får mennesker til have 
lyst til at gå ind i et bestyrelsesarbejde og 
tilmed igennem så lang en årrække? 

Svaret lyder, at huset er værd at bevare. 
Forsamlingshuset er samlingsstedet i et 
mindre samfund som Brudager. (I 2018 var 
sognets antal beboere på 354). 
Købmandsforretningerne er nedlagte, og der 
ville i dag kun være kirken, hvor sognets 
beboere ville kunne mødes offentligt, hvis 
forsamlingshuset ikke eksisterede. Heldigvis 
er der stadig en række håndværkere, der bor 
i området, og deres ekspertise bliver også 
brugt, når der er brug for faglige råd og 
vejledning i relation til huset. Bylauget er 
omdrejningspunktet. Her samles ”Brudager 
Ældreklub” hver 14. dag i vinterhalvåret til 

bankospil, sang- og musikarrangementer og 
foredrag. Det er en meget aktiv klub. Ved 
mange arrangementer er der 50 medlemmer, 
der møder op. Udover arrangementerne i 
forsamlingshuset arrangerer ældreklubben 
udflugter, hvor deltagerantallet altid er stort. 
”Brudager Folkedansere” danser i 
vinterhalvåret i den store sal, og derudover er 
der en pæn udlejning af selve huset til 
jubilæer, familiebegivenheder og tilsvarende 
arrangementer. Huset er ”et nøglehus” hvilket 
vil sige, at man lejer hele huset. Man 
medbringer selv kok og alt, hvad der skal 
anvendes til spisningen. Man rengør efter sig, 
men derudover er der en person, der går 
huset efter med gulvvask, og hvad der i øvrigt 
er behov for, så alt fremtræder rent og pænt, 
når næste bruger overtager huset.  

 
Den store sal dækket til endnu en fest. 

Frem til Sct. Hans er der kun 1-2 weekender, 
der ikke er booket. På hjemmesiden 
”Brudager Forsamlingshus” fremgår det, 
hvornår der er ledige datoer, og hvem man 
skal kontakte, hvis man ønsker at leje huset. 
Bestyrelsen er glade for, at folk, der lejer 
huset, efterfølgende siger: ”Det er dog et 
pænt hus”. Der er tjent penge til husets 
renoveringer ved ”Amerikansk lotteri”, hvor 
forretninger har givet fine sponsorgaver. 
Tidligere arrangeredes der loppemarked i 
huset og i byens gader og stræder, men dette 
er ophørt, fordi der er mange, der holder 
private loppemarkeder.  

Det vigtigste er, at forsamlingshuset er med 
til, at sognets beboere får mødt deres naboer, 
og hvis bylauget kan være med til at skabe 
gode naboforhold, er meget opnået. Til den 
sidste generalforsamling den 4. marts var der 
flere af de nye beboere i byen med, hvilket 
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glæder bestyrelsen. Hvert år afholdes der 
Sct. Hans fest og en efterårs- og høstfest. 
Den sidstnævnte fest finder sted i forbindelse 
med en høstgudstjeneste ved den lokale 
præst Christian Hartmeyer-Dinesen. Desuden 
har der været afholdt hjertestarterkurser. ”De 
kedelige mænd”, der tidligere har været i 
”Folk & Fæ” med deres kravlenisseprojekt, er 
en støtteforening for forsamlingshuset. Hvis 
de har overskud fra deres arrangementer, går 
beløbet til forsamlingshuset. Desuden laver 
mange af ”De kedelige mænd” forbedringer 
på huset.                                                              
Hvis der skal foretages ombygninger eller 
renoveringer i et forsamlingshus, kan 
bestyrelsen indsende en ansøgning om hjælp 
til dækning af materialeudgifterne ved 
kommunens ”Forsamlingshusudvalg”, mens 
selve arbejdet må udføres med betalt eller 
frivillig arbejdskraft. Herfra gives der også et 
årligt tilskud til de enkelte forsamlingshuse. 

Brudager Forsamlingshus er gældsfrit, hvilket 
har en stor økonomisk betydning. 

Medlemskontingentet er her i 2019 på 80,00 
kr., for et medlem og 150,00 kr. for en 
husstand. 

        
Luftfoto af Brudager Forsamlingshus.  

 

 

En interessant historie: Kirkens klokker er ejet af 
Brudager Bylaug. Historien lyder, at klokkerne er 
bekostet af lokalbefolkningen, fordi Broholm, hvortil 
kirken hørte indtil 1931, ikke ville betale klokker til 
kirken. (Dette kan dog ikke verificeres). Men klokkerne 
er altså ikke ejet af kirken. Kirken betaler et fast beløb 
på 50,- kr.om året i leje, og kirken står også for 
vedligeholdelsen af klokkerne. I gamle dage betalte man 
for ringning til bryllupper og begravelser, og pengene gik 
til bylauget. 

 

 

  

  

I sommeren 
2003 
besluttede 
bylaugets 
bestyrelse, at 
Brudager 
skulle have 
et byvåben. 
Der blev 
udskrevet en 
konkurrence, 
hvor der 

indkom 44 forslag til byvåbnet. 
Dommerkomiteen valgte det byvåben, som 
var indsendt af Martin Kaspersen, der er født 
og opvokset i Brudager. Udgangspunktet 
fandt Martin ved det gamle bystævne overfor 
kirken, hvor der er rejst en mindesten for 
kammerherre Sehested til Broholm, der faldt i 
krigen 1848-50. Derudover bruges 
brystskjoldet fra Broholm samt byens gamle 
navn ”Bruthacker”, der nævnes første gang i 
1296.  



29Tømrermestre K-K Nielsen ApS

Alt i tømrerarbejde
Speciale i energirenovering og tagarbejde

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

Agerskiftet 10, 5881  Skårup, tlf. 20769831

MALERFIRMA BRDR. FOLKMANN
Maling
Hans Jørgen
20 12 33 50

Spartling
Jesper
24 45 43 02

Coating
Klaus
40 35 78 40

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

� Gips
� Beton
� Sprøjtespartling

� Betonrenovering
� Epoxy Gulve
� Grafittiafrensning

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

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

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

dk

RÅDGIVNING, REVISION OG REGNSKAB
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-Hvem elsker ikke blomstre?!?- 

Foråret står for døren og påskeliljerne blomstrer frem. Påskeliljer som vi har i vores 
haver, sammen med andre planter og blomster, kan være giftige for vores kæledyr. 
Hvordan opfører en forgiftet hund eller kat sig og hvor farlig kan en forgiftning 
være? Det får du vide mere om i denne artikel fra Dyrlægen på Vejstrupgaard 

Skrevet af dyrlægerne Helene Meins og Kerstin Halberg 

Det er en fryd for øjet når blomsterne springer ud om foråret. Både mennesker og dyr har 
savnet solen og foråret er efterlængtet. Mange blomster begynder at spire og vise sin 
skønne pragt men ikke alle er lige så uskyldige. Mange planter indeholder desværre 
forskellige giftstoffer som påvirker mange dyr forskelligt; alt efter dyrets art, vægt, race og 
mængden af indtaget gift. Heste er generelt den mest følsomme arten af alle dyr. Små dyr 
er oftest de mest følsomme overfor gift end deres lidt større artsfrænder.  

Nu er de fleste af forårets blomster afblomstret men vidste 
du at f.eks. Anemoner, Vintergækker og Erantis kan være 
giftige? Disse blomster har specielt i deres løg, et højt 
indeholder af gift som giver mavesymptom som opkast og 
diarré. Tulipaner indeholder også et gift Tulipin som kan 
forgifte og i nogle tilfælden også dræbe dyr.  
Mange buske, i haver og på kirkegårde, så som Buksbom 
og Liguster, kan også være giftige hvis din hund eller kat, 
spiser dem. Vi mennesker kan også let få udslet af dem. 

Mange ved at den velduftende og smukke Liljekonval er dødsbringende og dens grøne 
blade kan desværre efter afblomstring minde meget om Ramsløg. Ramsløgen lugter dog 
af hvidløg hvis det knuses. Begge blomster skal dog undgås af dyr.   
Andre skønne blomstre/ buske så som Clemantis og Guldregn er heller ikke velegnede at 
spises af dyr da selv små mængder kan de medføre forgiftningssymptom. 

Generelt for planter er at løgblomster er giftige for vores 
kæledyr, og de kan desværre blive alvorligt syge af det som 
gemmer sig under jorden. En af disse løgblomster er 
Påskeliljen eller Pinseliljen. 
Påskeliljer indeholder giftstoffer som Narcissin og 
Narcipoetin som kan påvirke nervesystemet. Symptomer på 
at dit kæledyr er blevet forgiftet kan være at de kaster op, får 
diarre og savler. Det kan også miste balancen og blive sløv. 
I følge giftcentralen kan 15 g af løget fra en pinselilje være 
nok at dræbe en middelstor hund! 
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Rododendron som om kort tid også springer ud er 
ligeledes giftig for dyrene at spise. Om det er livsfarligt 
eller ej, kommer an på hvor stor en mængde det spises af 
planten. Du skal altid ringe til giftcentralen eller din 
dyrlæge hvis du er i tvivl. 

Nogle forgiftninger er mere alvorlige end andre. Fx kan 
giftstoffet fra den yndige blomsten Fingerbøl give alvorlig 
belastning på hjertet og give svage og ældre dyr 
hjertestop.  
 

En anden meget almindelig plante som er giftig for vores husdyr, 
er Efeu (vedbend). Nogle af disse planter blomstrer og kan få 
sorte bær. Disse bær indeholder giftstoffet Hederagin. Symptom 
er ofte øget drikkelyst, opkast, diarré og koliksmerter. Igen,  
ligesom ved så mange andre planteforgiftninger så findes der 
ingen “modgift”. Behandlingen af Efeu består ofte i at “bare” 
hjælpe systemet og sørge for at affaldsstofferne bliver skyllet ud 
hurtigst muligt. 

Fælles for mange af disse plante-forgiftninger, er at det findes sjældent modgift mod 
giftstofferne fra planterne. Derfor bør du søge dyrlæge, hvis dit dyr har spist af en giftig 
plante. Behandlingen hos dyrlægen består ofte af at få hunden til at kaste op, aktivt kul 
samt væsketerapi for lettere at kunne fortynde og udskille giftstofferne.  

Den beds te behand l i ng e r dog a l t i d 
forebyggelse!  
Har du løgblomster eller andre planter der kan 
være giftigt for dit kæledyr, er det vigtigt at 
forebygge at de skulle få interesse i at bide i 
dem.  
Hegn dem ind eller grav dem op og sæt dem et 
andet sted hvor hunden ikke kan grave dem op/ 
spise dem.  
Sørg også for at de er aktiverede nok bl.a. ved 
at have legetøj og aktiviteter klar så planterne 
ikke virker interessante.  
Det er også meget vigtig at altid have frisk vand 
fremme, for at undgå at dyret tygger i planterne 
for at få væske.  

Har I flere spørgsmål om skadelige planter og forgiftninger hos dyr så er I velkomne at 
kontakte os. I ønskes allesammen en rigtig god påske! 

Helene og Kerstin 🐣🐣 🐥🐥  
Dyrlægen på Vejstrupgård, Vejstrupgaards allé 1, 5882 Vejstrup, Telefon: 53 38 12 34 

www.vgvet.dk
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Skårup Pensionistforening. 

Skårup stationsvej 10, 5881 Skårup Fyn 

Kommende arrangementer: 

 
Onsdag den 24. april 2019 kl. 12.00 serveres en lækker påskefrokost. 

Pris for frokost 100.- kr. Tilmelding senest den 17. april tlf. 24252516 

 

 

 
 
 

 
Onsdag den 1. maj 2019 kl. 
14.00  
Seniorshoppen kommer igen 
på besøg, og viser forårets 
trend og farver. Yderligere 
kommer Jens Bo med skind-
tasker. 
Pris for 1 glas hvidvin, kaffe og 
kage 40.- kr.  
Ingen tilmelding. 
 

 

 

Onsdag den 15. maj besøger vi 
Den Gamle By i Århus. Bussen 
kører fra Skårup kl. 8.45 
Pris for turen inkl. rundstykker 
på vej ud, entre, rundvisning, 
frokost, kaffe og kage på vej hjem 
er blevet 100 kr. billigere  
så nu kun 400.- kr. 
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PÅSKENS 7 UGER

Julen varer længe - hele 12 dage – men påsken varer længere: 40 dage fra påskemorgen til Kristi himmel-
fartsdag, og så yderligere 10 dage frem til pinse. Det er kirkens store festtid, og de 6 ”søndage efter påske” 
kaldte man derfor tidligere ”kimesøndage”, fordi man brugte den hurtige festringning, ”kimning”, mellem de 
almindelige ringninger søndag morgen. 
Midt i det hele ligger ”bededag” (fredag inden 4.s.e. påske), som er en lidt sær dansk opfindelse. Det skulle 
egentligt være en dag, hvor alle var stille og bodfærdige og bad til Gud for Konge og Fædreland, men man-
ge steder bruges den nu i stedet som fast konfirmationsdag.
Det bliver til 7 uger, hvor alt ses i lyset af Jesu opstandelse fra de døde. I den første periode er fokus på 
Jesus som frelser og som guddommelig, i den sidste flytter det til os som dem, der i en eller anden forstand 
skal være bærere af denne frelse i verden. Det kulminerer så pinsemorgen med fortællingen om disciplene, 
der modtager Helligånden og begynder at prædike for alverden.
Søndag efter pinse kalder vi her til lands trinitatis søndag, altså ”Treenighedens” søndag, og den er indled-
ningen på den lange, stilfærdige periode frem til næste advent. Mens jul, påske og pinse har en funktion af at 
”gennemspille” de vigtigste begivenheder i Det Nye Testamente, forholder trinitatistiden sig i højere grad til 
os og vores dagligliv. 
                               Anne-Kathrine Rafn Hauge

Skarup
Kirke    Sogn
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Gudstjenester og arrangementer fra april til juni 2019

April
Søndag d. 14. april Palmesøndag Kim Thorsen medvirker på trækbasun. kl. 10.00 A.K. Rafn Hauge

Torsdag d. 18. april Skærtorsdag med brød og vin og Lejlighedskoret kl. 19.00 Ida Fonsbøl

Fredag d. 19. april Langfredag med Rasmus Grønborg og Erik H.A. Jakobsen kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag d. 21. april Påskedag med musikledsagelse af Jørgen Harboe 
Jensen på sopransaxofon og blokfløjte. kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Mandag d. 22. april 2. Påskedag kl. 11.30 Christian 
Hartmeyer-Dinesen

Søndag d. 28. april 1. s.e. påske  kl. 11.30 Christian 
Hartmeyer-Dinesen

Maj
Søndag d. 5. maj 2. s. e. påske kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Onsdag d. 8. maj Lejlighedskoret øver i Kirkeladen kl. 10.00 - 11.45

Lørdag d. 11. maj Sogneudflugt til Assens. Fra kirken kl. 09.00. Hjemkomst omkring kl. 18.00

Søndag d. 12. maj 3. s. e. påske kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Onsdag d. 15. maj Lejlighedskoret øver i Kirkeladen kl. 10.00 - 11.45

Søndag d. 17. maj Bededag. Konfirmationer kl. 09.00, 11.00 og 13.00 kl.   9.00 Ida Fonsbøl

Søndag d. 19. maj 4. s. e. påske Kirkekaffe kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Tirsdag d. 21. maj Sommerkoncert med Gospelkoret Arise kl. 19.00

Onsdag d. 22. maj Lejlighedskoret øver i Kirkeladen kl. 10.00 - 11.45

Søndag d. 26. maj 5. s. e. påske kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Onsdag d. 29. maj Lejlighedskoret øver i Kirkeladen. kl. 10.00 - 11.45

Torsdag d. 30. maj Kristi Himmelfartsdag kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Juni
Søndag d. 2. juni 6. s. e. påske kl. 11.30 NN

Søndag d. 9. juni Pinsedag kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Mandag d. 10. juni 2. pinsedag Musikgudstjeneste med musikalske 
indslag fra Lejlighedskor og personale kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag d. 16. juni Trinitatis kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag d. 23. juni  1. s. e. Trinitatis Efter Gudstjenesten er der sommerfrokost 
Underholdning ved Rasmus Grønborg og Leif Fabricius.               kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag d. 30. juni 2. s. e. Trinitatis kl. 11.30 NN

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

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

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

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

Kirkeværge:  
Verner Christensen ·   Tlf. 23 60 02 18

Graver: 
Brian Riber ·   Tlf. 29 85 32 10

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

Gravermedhjælper:  
Jytte Clausen ·   Tlf. 62 23 16 73

Organist: 
Rasmus Grønborg ·   Tlf. 21 29 24 34

Kirkesanger:
Erik Jakobsen ·   Tlf. 28 77 91 70 

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

Fotograf: Margit Løve kølle
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RESULTAT AF INDSAMLING TIL 
FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP
Søndag, d. 10. marts blev der samlet ind til hjæl-
peprojekter rundt omkring på jorden, hvor klima-
forandringerne har forringet livsbetingelserne for 
mennesker og dyr. Selv mindre beløb kan være en 
mærkbar hjælp for folk, der kæmper for at overleve 
og kunne brødføde deres familier. 
Otte voksne samt to børn hjalp i år med at samle 
penge ind. Det er en god måde at være sammen 
på, fortalte en ung far efter indsamlingen. 
Det er så dejligt, at nogle vil bruge 2-3 timer af 
deres søndag på at skrabe penge ind til folk i nød. 
I alt blev der samlet 4.482 kr. ind incl. MobilePay. 
Lidt mindre end sidste år, men 
tilfredsstillende, når vi trods alt var 
lidt færre indsamlere. Med tak fra 
indsamlingsleder Jytte Philipsen.

SOGNEUDFLUGT TIL ASSENS 
Lørdag d. 11. maj
Afgang fra Skårup Kirkelade kl. 09.00.  
Hjemkomst omkring kl. 18.00.
Turen går i år til Assens og prisen er 125 kr. pr. person. 
Pengene betales, når vi er samlet i bussen. 

PROGRAM: 
1) Det første besøg i Assens er i ASSENS MINIBY.
 

    En tro kopi af de gl. huse, der lå indenfor de 
    gamle byporte i årene 1891 - 1900.
    Vi vil få en guide til at fortælle os om stedet.
    Besøget varer ca. 45 min.

     

2) Herfra bliver vi vist rundt i Assens by af Susanne  
    Hestbæk, der vil give os et spændende indblik i 
    byens historie på en god times tid. 

3) Så nærmer tiden sig, hvor vi godt kan klare en 
    lille anretning på restaurant FREDERIK IX. 
4) Senere skal vi besøge Fyns 2.største kirke: VOR 
    FRUE KIRKE. Her vil kirkens kirkeværge John 
    Pedersen vise os rundt i den smukke kirke. 
5) Vi begiver os derefter på en lille gåtur til Østergade 
    igen, hvor en guide venter os til en 75 min. lang 
    spændende rundvisning i ERNST’ SAMLING. 
    Der vil også blive lidt tid på egen hånd. 
    Bygningskomplekset rummede tidligere både     
    bolig og sølvvarefabrikation. Nu kan man se den 
    store samling af sølv, porcelæn og kunst, som blev 
    samlet af sølvvarefabrikanten Frederik Ernst 
    (1892 - 1976). Desuden kan man også bese 
    fabrikken og gårdhaven, der blev anlagt i italiensk 
    stil. Haven blev reetableret så sent som i 2016.
6) Herefter går turen tilbage til Skårup igen. 
    Hvis du / I vil med på denne dejlige udflugt, så  
    kontakt Jytte Philipsen på mail: jyttephilipsen@
    hotmail.com  eller gerne på SMS på 28 31 63 00.
    TILMELDING SENEST MANDAG, D. 6. MAJ 
 

Søndag d. 23. juni 
efter Gudstjenesten, der finder sted kl. 10.00, fejres 
midsommerens komme med en hyggelig frokost i 
præstegårdshaven, hvis vejret tillader det. 
Skulle det utrolige ske, at vejret ikke egner sig til 
udendørsaktiviteter, finder arrangementet sted i 
Kirkeladen. Maden leveres fra ”Johans Landkøkken”. 
Prisen er 100 kr. pr person incl. drikkevarer og 
musik /underholdning.               

Revyskuespiller og 
revyforfatter Leif 
Fabricius kommer og 
underholder med jyske 
viser og monologer.  
Der er virkelig noget 
at glæde sig til, så skynd 
jer at sætte kryds i ka-
lenderen og tilmeld jer 
på listen i tårnrummet 

eller på mail til  jyttephilipsen@hotmail.com   samt 
på 28 31 63 00 gerne på SMS.
Sidste tilmeldingsdato er tirsdag den 18. juni. 
På sommerligt og glædeligt gensyn. Menighedsrådet. 
           

OM FOREDRAGET MED ANNE-
CATHRINE RIEBNITZSKY
Tekst og foto: Margit Løve Kølle.
Torsdag d. 7. marts var Kirkeladen fyldt med forvent-
ningsfulde tilhørere, idet 
forfatteren til bl.a. bogen 
”Smaragdsliberen” fra 
2018 var inviteret til at 
komme og fortælle om 
sin baggrund for at blive 
forfatter og fortælle om 
indholdet og tilblivelsen 
af sine indtil nu udgivne 
bøger samt planer for 
kommende bogudgivelser. 

     Anne- Cathrine Riebnitzsky viste sig at være en 
kvinde med en dejlig udstråling, der evnede at 
holde tilhørerne fast i indholdet, som hun levende 
berettede om. 

Tilhørerne fik en god forståelse for, hvordan en 
forfatters arbejde med en bog kan forløbe fra start 
til slut, og hvordan sproget og kapitelinddelingen 
undervejs kan blive ændret, når behovet opstår. 
Generelt tager det Anne-Cathrine Riebnitzsky 2 år 
at skrive en bog. 
Alt i alt et rigtigt fint foredrag og en god oplevelse.

LEJLIGHEDSKORET
Tekst og fotos: Margit Løve Kølle.
Som det allerede er blevet annonceret et par gan-
ge her i kirkebladet, er det muligt helt gratis at del-
tage i korsang i Skårup Kirkelade onsdag formiddag 
kl. 10.00 – 11.45. Korleder er Skårup Kirkes korsanger 
Erik H. A. Jakobsen, der er i stand til at få det bedste 
frem hos hver enkelt kordeltager.  Vi øver en del 
onsdage i løbet af året, for så at synge til nogle udvalg-
te gudstjenester. Vi startede i koret med at være fem, 
der vovede at synge 4-stemmigt til en gudstjeneste. 
Nu er vi oppe på 14, og det gode rygte, om at vi 
både synger seriøst og samtidig får lattermusklerne 

grundigt rørt, har gjort, at der er forlydender om, at 
flere interesserede korsangere er på vej.  :-)

 Vi ser frem til med tiden at blive et stort og 
klangfuldt kor, og alle, der mener at synge forholds-
vis rent, er hjertelig velkomne. Eneste betingelse, 
udover glæden ved at synge, er at turde overgive 
sig til en befriende latter i samværet med andre 
ligesindede. 

SOMMERKONCERT MED GOSPEL-
KORET ARISE I SKÅRUP KIRKE
Tirsdag d. 21. maj kl. 19.00 er alle velkomne til at 
komme og blive i godt humør af at høre korets 
opløftende toner. Der er gratis adgang til koncerten. 

Kl. 09.00
Filuca Hauschild Bertelsen
Ida Jonstrup
Lauritz Jacob Solgaard Skovgaard
Emil Gydemark Weber Nielsen
Zacharias Folkmann Lembcke  
Oscar Geisler
Ida Bonde Ostenfeldt Granly Jensen 
David Rath Littau
Andreas Have Johansen
Simon Rosgaard Kramer
Mads Wiatr Abildgaard Jensen
Malthe Moritzen Møller  
Frida Tøt Østergaard
Xander Termansen

Kl. 11.00
Sigurd Fabricius Grønborg
Daniel Bruhn Ullegård
Travis Hedemark Toghøj
Tobias Steen
Gabriella Jørgensen
Gustav Noah Jørgensen
Jeppe Muggerud Rasmussen
Nanna Kathleen Lundager Hansen
Christina Schell Simonsen 
Louise Steen Simonsen
Cecilie Søe Antvorskov Larsen
Signe Holm Fenger
Laura Northway
Stephanie Sørup Pedersen

Kl. 13.00
Alberte Stokholm Andersen
Tobias Lindner Bonde
Katharina Thiemer
Erik Kåre Pedersen
Annabell Gram Schade
Mathilde Gudmann Hansen
Elias Karl Fredensborg Stubbe Teglbjærg
Regitze Marie Jensen
Ole Acker Henriksen
Theodor Østergaard
Nicholas Bjørn-Eriksen

Alle med tilknytning til Skårup Kirke 
glæder sig til at fejre dem i kirken og 
ønsker dem alle en fantastisk festdag. 

ÅRETS KONFIRMANDER 2019
På Bededag, fredag den 17. maj, 
bliver følgende unge mennesker 
konfirmeret i Skårup Kirke: 

Foto: H
enning Philbert
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RESULTAT AF INDSAMLING TIL 
FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP
Søndag, d. 10. marts blev der samlet ind til hjæl-
peprojekter rundt omkring på jorden, hvor klima-
forandringerne har forringet livsbetingelserne for 
mennesker og dyr. Selv mindre beløb kan være en 
mærkbar hjælp for folk, der kæmper for at overleve 
og kunne brødføde deres familier. 
Otte voksne samt to børn hjalp i år med at samle 
penge ind. Det er en god måde at være sammen 
på, fortalte en ung far efter indsamlingen. 
Det er så dejligt, at nogle vil bruge 2-3 timer af 
deres søndag på at skrabe penge ind til folk i nød. 
I alt blev der samlet 4.482 kr. ind incl. MobilePay. 
Lidt mindre end sidste år, men 
tilfredsstillende, når vi trods alt var 
lidt færre indsamlere. Med tak fra 
indsamlingsleder Jytte Philipsen.

SOGNEUDFLUGT TIL ASSENS 
Lørdag d. 11. maj
Afgang fra Skårup Kirkelade kl. 09.00.  
Hjemkomst omkring kl. 18.00.
Turen går i år til Assens og prisen er 125 kr. pr. person. 
Pengene betales, når vi er samlet i bussen. 

PROGRAM: 
1) Det første besøg i Assens er i ASSENS MINIBY.
 

    En tro kopi af de gl. huse, der lå indenfor de 
    gamle byporte i årene 1891 - 1900.
    Vi vil få en guide til at fortælle os om stedet.
    Besøget varer ca. 45 min.

     

2) Herfra bliver vi vist rundt i Assens by af Susanne  
    Hestbæk, der vil give os et spændende indblik i 
    byens historie på en god times tid. 

3) Så nærmer tiden sig, hvor vi godt kan klare en 
    lille anretning på restaurant FREDERIK IX. 
4) Senere skal vi besøge Fyns 2.største kirke: VOR 
    FRUE KIRKE. Her vil kirkens kirkeværge John 
    Pedersen vise os rundt i den smukke kirke. 
5) Vi begiver os derefter på en lille gåtur til Østergade 
    igen, hvor en guide venter os til en 75 min. lang 
    spændende rundvisning i ERNST’ SAMLING. 
    Der vil også blive lidt tid på egen hånd. 
    Bygningskomplekset rummede tidligere både     
    bolig og sølvvarefabrikation. Nu kan man se den 
    store samling af sølv, porcelæn og kunst, som blev 
    samlet af sølvvarefabrikanten Frederik Ernst 
    (1892 - 1976). Desuden kan man også bese 
    fabrikken og gårdhaven, der blev anlagt i italiensk 
    stil. Haven blev reetableret så sent som i 2016.
6) Herefter går turen tilbage til Skårup igen. 
    Hvis du / I vil med på denne dejlige udflugt, så  
    kontakt Jytte Philipsen på mail: jyttephilipsen@
    hotmail.com  eller gerne på SMS på 28 31 63 00.
    TILMELDING SENEST MANDAG, D. 6. MAJ 
 

Søndag d. 23. juni 
efter Gudstjenesten, der finder sted kl. 10.00, fejres 
midsommerens komme med en hyggelig frokost i 
præstegårdshaven, hvis vejret tillader det. 
Skulle det utrolige ske, at vejret ikke egner sig til 
udendørsaktiviteter, finder arrangementet sted i 
Kirkeladen. Maden leveres fra ”Johans Landkøkken”. 
Prisen er 100 kr. pr person incl. drikkevarer og 
musik /underholdning.               

Revyskuespiller og 
revyforfatter Leif 
Fabricius kommer og 
underholder med jyske 
viser og monologer.  
Der er virkelig noget 
at glæde sig til, så skynd 
jer at sætte kryds i ka-
lenderen og tilmeld jer 
på listen i tårnrummet 

eller på mail til  jyttephilipsen@hotmail.com   samt 
på 28 31 63 00 gerne på SMS.
Sidste tilmeldingsdato er tirsdag den 18. juni. 
På sommerligt og glædeligt gensyn. Menighedsrådet. 
           

OM FOREDRAGET MED ANNE-
CATHRINE RIEBNITZSKY
Tekst og foto: Margit Løve Kølle.
Torsdag d. 7. marts var Kirkeladen fyldt med forvent-
ningsfulde tilhørere, idet 
forfatteren til bl.a. bogen 
”Smaragdsliberen” fra 
2018 var inviteret til at 
komme og fortælle om 
sin baggrund for at blive 
forfatter og fortælle om 
indholdet og tilblivelsen 
af sine indtil nu udgivne 
bøger samt planer for 
kommende bogudgivelser. 

     Anne- Cathrine Riebnitzsky viste sig at være en 
kvinde med en dejlig udstråling, der evnede at 
holde tilhørerne fast i indholdet, som hun levende 
berettede om. 

Tilhørerne fik en god forståelse for, hvordan en 
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til slut, og hvordan sproget og kapitelinddelingen 
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SKÅRUP SOGNS KIRKEBLAD     APRIL - JUNI 2019 
   

PÅSKENS 7 UGER

Julen varer længe - hele 12 dage – men påsken varer længere: 40 dage fra påskemorgen til Kristi himmel-
fartsdag, og så yderligere 10 dage frem til pinse. Det er kirkens store festtid, og de 6 ”søndage efter påske” 
kaldte man derfor tidligere ”kimesøndage”, fordi man brugte den hurtige festringning, ”kimning”, mellem de 
almindelige ringninger søndag morgen. 
Midt i det hele ligger ”bededag” (fredag inden 4.s.e. påske), som er en lidt sær dansk opfindelse. Det skulle 
egentligt være en dag, hvor alle var stille og bodfærdige og bad til Gud for Konge og Fædreland, men man-
ge steder bruges den nu i stedet som fast konfirmationsdag.
Det bliver til 7 uger, hvor alt ses i lyset af Jesu opstandelse fra de døde. I den første periode er fokus på 
Jesus som frelser og som guddommelig, i den sidste flytter det til os som dem, der i en eller anden forstand 
skal være bærere af denne frelse i verden. Det kulminerer så pinsemorgen med fortællingen om disciplene, 
der modtager Helligånden og begynder at prædike for alverden.
Søndag efter pinse kalder vi her til lands trinitatis søndag, altså ”Treenighedens” søndag, og den er indled-
ningen på den lange, stilfærdige periode frem til næste advent. Mens jul, påske og pinse har en funktion af at 
”gennemspille” de vigtigste begivenheder i Det Nye Testamente, forholder trinitatistiden sig i højere grad til 
os og vores dagligliv. 
                               Anne-Kathrine Rafn Hauge
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Gudstjenester og arrangementer fra april til juni 2019

April
Søndag d. 14. april Palmesøndag Kim Thorsen medvirker på trækbasun. kl. 10.00 A.K. Rafn Hauge

Torsdag d. 18. april Skærtorsdag med brød og vin og Lejlighedskoret kl. 19.00 Ida Fonsbøl

Fredag d. 19. april Langfredag med Rasmus Grønborg og Erik H.A. Jakobsen kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag d. 21. april Påskedag med musikledsagelse af Jørgen Harboe 
Jensen på sopransaxofon og blokfløjte. kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Mandag d. 22. april 2. Påskedag kl. 11.30 Christian 
Hartmeyer-Dinesen

Søndag d. 28. april 1. s.e. påske  kl. 11.30 Christian 
Hartmeyer-Dinesen

Maj
Søndag d. 5. maj 2. s. e. påske kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Onsdag d. 8. maj Lejlighedskoret øver i Kirkeladen kl. 10.00 - 11.45

Lørdag d. 11. maj Sogneudflugt til Assens. Fra kirken kl. 09.00. Hjemkomst omkring kl. 18.00

Søndag d. 12. maj 3. s. e. påske kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Onsdag d. 15. maj Lejlighedskoret øver i Kirkeladen kl. 10.00 - 11.45

Søndag d. 17. maj Bededag. Konfirmationer kl. 09.00, 11.00 og 13.00 kl.   9.00 Ida Fonsbøl

Søndag d. 19. maj 4. s. e. påske Kirkekaffe kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Tirsdag d. 21. maj Sommerkoncert med Gospelkoret Arise kl. 19.00

Onsdag d. 22. maj Lejlighedskoret øver i Kirkeladen kl. 10.00 - 11.45

Søndag d. 26. maj 5. s. e. påske kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Onsdag d. 29. maj Lejlighedskoret øver i Kirkeladen. kl. 10.00 - 11.45

Torsdag d. 30. maj Kristi Himmelfartsdag kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Juni
Søndag d. 2. juni 6. s. e. påske kl. 11.30 NN

Søndag d. 9. juni Pinsedag kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Mandag d. 10. juni 2. pinsedag Musikgudstjeneste med musikalske 
indslag fra Lejlighedskor og personale kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag d. 16. juni Trinitatis kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag d. 23. juni  1. s. e. Trinitatis Efter Gudstjenesten er der sommerfrokost 
Underholdning ved Rasmus Grønborg og Leif Fabricius.               kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag d. 30. juni 2. s. e. Trinitatis kl. 11.30 NN

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

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

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

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

Kirkeværge:  
Verner Christensen ·   Tlf. 23 60 02 18

Graver: 
Brian Riber ·   Tlf. 29 85 32 10

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

Gravermedhjælper:  
Jytte Clausen ·   Tlf. 62 23 16 73

Organist: 
Rasmus Grønborg ·   Tlf. 21 29 24 34

Kirkesanger:
Erik Jakobsen ·   Tlf. 28 77 91 70 

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

Fotograf: Margit Løve kølle
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SKÅRUP SOGNS KIRKEBLAD     APRIL - JUNI 2019 
   

PÅSKENS 7 UGER

Julen varer længe - hele 12 dage – men påsken varer længere: 40 dage fra påskemorgen til Kristi himmel-
fartsdag, og så yderligere 10 dage frem til pinse. Det er kirkens store festtid, og de 6 ”søndage efter påske” 
kaldte man derfor tidligere ”kimesøndage”, fordi man brugte den hurtige festringning, ”kimning”, mellem de 
almindelige ringninger søndag morgen. 
Midt i det hele ligger ”bededag” (fredag inden 4.s.e. påske), som er en lidt sær dansk opfindelse. Det skulle 
egentligt være en dag, hvor alle var stille og bodfærdige og bad til Gud for Konge og Fædreland, men man-
ge steder bruges den nu i stedet som fast konfirmationsdag.
Det bliver til 7 uger, hvor alt ses i lyset af Jesu opstandelse fra de døde. I den første periode er fokus på 
Jesus som frelser og som guddommelig, i den sidste flytter det til os som dem, der i en eller anden forstand 
skal være bærere af denne frelse i verden. Det kulminerer så pinsemorgen med fortællingen om disciplene, 
der modtager Helligånden og begynder at prædike for alverden.
Søndag efter pinse kalder vi her til lands trinitatis søndag, altså ”Treenighedens” søndag, og den er indled-
ningen på den lange, stilfærdige periode frem til næste advent. Mens jul, påske og pinse har en funktion af at 
”gennemspille” de vigtigste begivenheder i Det Nye Testamente, forholder trinitatistiden sig i højere grad til 
os og vores dagligliv. 
                               Anne-Kathrine Rafn Hauge
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Gudstjenester og arrangementer fra april til juni 2019

April
Søndagd. 14. aprilPalmesøndag Kim Thorsen medvirker på trækbasun.kl. 10.00A.K. Rafn Hauge

Torsdagd. 18. aprilSkærtorsdag med brød og vin og Lejlighedskoretkl. 19.00Ida Fonsbøl

Fredagd. 19. aprilLangfredag med Rasmus Grønborg og Erik H.A. Jakobsenkl. 10.00Ida Fonsbøl

Søndagd. 21. aprilPåskedag med musikledsagelse af Jørgen Harboe 
Jensen på sopransaxofon og blokfløjte.kl. 10.00Ida Fonsbøl

Mandagd. 22. april2. Påskedag kl. 11.30Christian 
Hartmeyer-Dinesen

Søndagd. 28. april1. s.e. påske  kl. 11.30Christian 
Hartmeyer-Dinesen

Maj
Søndagd. 5. maj2. s. e. påske kl. 10.00Ida Fonsbøl

Onsdagd. 8. majLejlighedskoret øver i Kirkeladenkl. 10.00 - 11.45

Lørdagd. 11. majSogneudflugt til Assens. Fra kirken kl. 09.00. Hjemkomst omkring kl. 18.00

Søndagd. 12. maj3. s. e. påskekl. 10.00Ida Fonsbøl

Onsdagd. 15. majLejlighedskoret øver i Kirkeladenkl. 10.00 - 11.45

Søndagd. 17. majBededag. Konfirmationer kl. 09.00, 11.00 og 13.00kl.   9.00Ida Fonsbøl

Søndagd. 19. maj4. s. e. påske Kirkekaffekl. 10.00Ida Fonsbøl

Tirsdagd. 21. majSommerkoncert med Gospelkoret Arisekl. 19.00

Onsdagd. 22. majLejlighedskoret øver i Kirkeladenkl. 10.00 - 11.45

Søndagd. 26. maj5. s. e. påskekl. 10.00Ida Fonsbøl

Onsdagd. 29. majLejlighedskoret øver i Kirkeladen.kl. 10.00 - 11.45

Torsdagd. 30. majKristi Himmelfartsdagkl. 10.00Ida Fonsbøl

Juni
Søndagd. 2. juni6. s. e. påske kl. 11.30NN

Søndagd. 9. juniPinsedagkl. 10.00Ida Fonsbøl

Mandagd. 10. juni2. pinsedag Musikgudstjeneste med musikalske 
indslag fra Lejlighedskor og personalekl. 10.00Ida Fonsbøl

Søndagd. 16. juniTrinitatiskl. 10.00Ida Fonsbøl

Søndagd. 23. juni 1. s. e. Trinitatis Efter Gudstjenesten er der sommerfrokost 
Underholdning ved Rasmus Grønborg og Leif Fabricius.               kl. 10.00Ida Fonsbøl

Søndagd. 30. juni2. s. e. Trinitatis kl. 11.30NN

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

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

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

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

Kirkeværge:  
Verner Christensen ·   Tlf. 23 60 02 18

Graver: 
Brian Riber ·   Tlf. 29 85 32 10

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

Gravermedhjælper:  
Jytte Clausen ·   Tlf. 62 23 16 73

Organist: 
Rasmus Grønborg ·   Tlf. 21 29 24 34

Kirkesanger:
Erik Jakobsen ·   Tlf. 28 77 91 70 

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

Fotograf: Margit Løve kølle
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Gudstjenester og arrangementer fra april til juni 2019

April
Søndag d. 14. april Palmesøndag Kim Thorsen medvirker på trækbasun. kl. 10.00 A.K. Rafn Hauge

Torsdag d. 18. april Skærtorsdag med brød og vin og Lejlighedskoret kl. 19.00 Ida Fonsbøl

Fredag d. 19. april Langfredag med Rasmus Grønborg og Erik H.A. Jakobsen kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag d. 21. april Påskedag med musikledsagelse af Jørgen Harboe 
Jensen på sopransaxofon og blokfløjte. kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Mandag d. 22. april 2. Påskedag kl. 11.30 Christian 
Hartmeyer-Dinesen

Søndag d. 28. april 1. s.e. påske  kl. 11.30 Christian 
Hartmeyer-Dinesen

Maj
Søndag d. 5. maj 2. s. e. påske kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Onsdag d. 8. maj Lejlighedskoret øver i Kirkeladen kl. 10.00 - 11.45

Lørdag d. 11. maj Sogneudflugt til Assens. Fra kirken kl. 09.00. Hjemkomst omkring kl. 18.00

Søndag d. 12. maj 3. s. e. påske kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Onsdag d. 15. maj Lejlighedskoret øver i Kirkeladen kl. 10.00 - 11.45

Søndag d. 17. maj Bededag. Konfirmationer kl. 09.00, 11.00 og 13.00 kl.   9.00 Ida Fonsbøl

Søndag d. 19. maj 4. s. e. påske Kirkekaffe kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Tirsdag d. 21. maj Sommerkoncert med Gospelkoret Arise kl. 19.00

Onsdag d. 22. maj Lejlighedskoret øver i Kirkeladen kl. 10.00 - 11.45

Søndag d. 26. maj 5. s. e. påske kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Onsdag d. 29. maj Lejlighedskoret øver i Kirkeladen. kl. 10.00 - 11.45

Torsdag d. 30. maj Kristi Himmelfartsdag kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Juni
Søndag d. 2. juni 6. s. e. påske kl. 11.30 NN

Søndag d. 9. juni Pinsedag kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Mandag d. 10. juni 2. pinsedag Musikgudstjeneste med musikalske 
indslag fra Lejlighedskor og personale kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag d. 16. juni Trinitatis kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag d. 23. juni  1. s. e. Trinitatis Efter Gudstjenesten er der sommerfrokost 
Underholdning ved Rasmus Grønborg og Leif Fabricius.               kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag d. 30. juni 2. s. e. Trinitatis kl. 11.30 NN

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

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

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

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

Kirkeværge:  
Verner Christensen ·   Tlf. 23 60 02 18

Graver: 
Brian Riber ·   Tlf. 29 85 32 10

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

Gravermedhjælper:  
Jytte Clausen ·   Tlf. 62 23 16 73

Organist: 
Rasmus Grønborg ·   Tlf. 21 29 24 34

Kirkesanger:
Erik Jakobsen ·   Tlf. 28 77 91 70 

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

Fotograf: Margit Løve kølle
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Stjernehimlen	lige	nu	–	planeter	og	galakser	
Af	amatørastronom	Erik	Appel,	Folk	&	Fæ`s	stjernerapporter,	Åbyskov	Amatørobservatorium,	Åbyskovvej	24.	

Planeterne	i	forårets	tegn	
Lige	nu	når	du	modtager	dette	nummer	af	Folk	&	Fæ	er	månen	kun	et	par	dage	fra	at	være	fuld.	
Stjernekiggeriet	er	derfor	de	næste	par	uger	lidt	begrænset	af	månens	stråler,	der	jo	bare	er	genskin	fra	
solen.	Men	heldigvis	har	vi	planeterne	at	more	os	med,	selvom	flere	af	dem	gemmer	sig	bag	jorden	i	denne	
tid.	Venus	så	vi	som	en	kortvarig	morgenstjerne	i	januar	måned,	men	er	nu	så	tæt	på	solen	at	vi	først	får	
den	at	se	i	november	måned	som	aftenstjerne	lige	efter	solnedgang.	Mars	er	synlig	hele	aftenen	i	april	og	
maj	måned,	idet	den	går	ned	ved	midnatstid,	samtidig	med	at	den	vandrer	mod	øst	fra	stjernebilledet	Tyren	
over	i	Tvillingerne	fra	den	17.	maj.		Sidst	på	året	står	Mars	i	Vægten	og	kommer	først	op	over	horisonten	
kort	før	solen,	og	kan	derfor	kun	ses	kort	før	solopgang.	Jupiter	-	kongen	blandt	planeterne	–	står	det	meste	
af	året	i	Ophiucus	og	kan	i	april	og	maj	kun	ses	af	natteravnene,	men	i	løbet	af	sommeren	står	den	tidligere	
og	tidligere	op,	så	den	kan	nydes	som	aftenstjerne	inden	den	forsvinder	fra	vores	nattehimmel	i	løbet	af	
november	måned.	Saturn	–	vel	det	mest	spektakulære	objekt	på	himlen	–	står	i	Skytten	hele	året.	Saturn	

står	sidst	i	maj	op	ved	midnatstid	og	er	herefter	synlig	
stort	set	hele	den	korte	sommernat,	for	at	forsvinde	
fra	vore	breddegrader	allersidst	på	året.	
	

Som	det	fremgår	af	Figur	1,	kan	Saturn	ses	ca.	6	
grader	øst	for	månen	den	25.	april	kl	0400	lavt	over	
den	sydøstlige	horisont	(7	grader).	Dagen	efter	også	
tidlig	om	morgenen	kan	man	med	en	god	kikkert	se	
Pluto	ca	5	grader	vest	for	månen,	med	Saturn	nu	ca	10	
grader	vest	for	månen,	iøvrigt	med	Jupiter	længere	
mod	vest.	

Fig.1:	Saturn	og	månen	mod	sydøst	kl	0400	den	25.	april	2019	

Sidste	nyt	fra	astronomiens	overdrev	–	om	vor	egen	galakse	
Det	er	for	nylig	lykkedes	forskere	at	beregne	vægten	af	Mælkevejen,	vores	egen	galakse,	der	betragtes	som	
en	gennemsnitlig	normal	galakse	af	spiraltypen.	Mælkevejen	består	af	200-400	milliarder	stjerner	der	alle	
cirkulerer	omkring	en	tung	kerne	–	et	sort	hul.	Hele	Mælkevejen	flyver	med	en	hastighed	på	500	km/sek	i	
retning	mod	Andromedagalaksen.	Bare	roligt	de	kolliderer	først	om	nogle	milliarder	år!	Mælkevejens	sorte	
hul	vejer	alene	det	samme	som	4,1	millioner	solmasser.		
Galakserne,	herunder	også	Mælkevejen	har	en	kolossal	vægt,	der	er	så	stor	at	den	gennem	tyngdekraften	
påvirker	nærliggende	(op	til	130.000	lysår)	stjernehobes	hastighed	og	retning.		
Ved	hjælp	af	det	europæiske	Gaias	rumprogram	og	NASAs	Hubble	Space	Telescope	har	forskere	fra	bl.a.		
Cambridge	University,	kunnet	måle	på	et	utal	af	naboobjekters	hastigheder	og	retninger,	og	på	baggrund	
heraf	indirekte	beregnet	Mælkevejens	samlede	masse	til	1.500.000.000.000	solmasser	(1,5	trillioner	
(amerikanske)	gange	massen	af	vores	solsystems	sol).	Dette	har	stor	værdi	for	forståelsen	af	universets	
mekanik	
Det	bemærkes,	at	vi	kun	kender	ca	5%	af	de	1,5	trillioner	solmasser,	som	fast	stof.	Resten	ca.	95	%	består	af	
mørkt	stof,	som	vi	ikke	ved	andet	om,	end	at	det	må	være	der,	for	ellers	ville	gallaksen	ikke	kunne	holde	
sammen	på	de	mange	milliarder	stjerner	den	består	af!	
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Nyt fra Damgårdsklubben 
    Vi plejer at afholde Spillegilde med Borgerforeningen i MAJ Måned   

    Men desværre for os så har Skårup hallen mange aktiviteter i foråret. 

    Det gør at vi først kan afholde spillegildet Søndag den 18 August kl. 14.00   
     

        Nærmere infomation om spillegildet senere i Folk og fæ 

  

Venlig hilsen fra Damgårdsklubben 
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AUTOHANDEL OG REPARATION – EN TILLIDSSAG…
…Moderne autoværksted 

 

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

 

 

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

Service Partner

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

SPECIALE: VW, AUDI, SEAT OG SKODA

Skaarup Vandværk - stiftet 1909

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

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

JESPER RASMUSSEN   
      Nyborgvej 510  5881 skårup

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

Gode ideer engros  Service fra den rigtige murermester

Til faste 
priser

og aftalt tid

Skårup Rengøring 
& Vinduespolering

Jørgen E. Kristensen
Vidjekrogen 1C

5881 Skårup
Tlf. 62 23 12 70

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

 
 
 

 
 
 

  

 Hjælp til pasning af haver og  
grønne områder. 

 Løsning af enkelt opgaver 
eller pasningsaftale. 

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

 Kristian Kølln  
Tlf. 40711344 

AgroNatur 
  Grøn Service 

 

 

ØSTER ÅBY 
FRISKOLE & 
BØRNEHAVE

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

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

• Vandinstallation • Varmeinstallation
 • Naturgasinstallation • Solvarme

 • Træpillekedler • Fjernvarme
• Ventilation • Varmepumper

 • Gas- og oliefyrservice
• Blikkenslagerarbejde

Tlf. 62 28 11 38
www.vejstrupblikvvs.dk

post@vejstrupblikvvs.dk

v/ Steffen Sundberg

Landevejen 119
5883 Oure
steffen@oureauto.dk

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

www.oureauto.dk
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Skårup Bylaugs 
- og generalforsamling, mandag d. 4. marts i  S.K.I. 

-En god aften! -Hvor var det hyggeligt!  
-Det var et spændende foredrag!  var 
det der lød, da folk gik hjem efter den       

traditionsrige fastelavnsspisning, der  
har kørt i 165 år - siden 1854.                 
Først var der generalforsamling.          
Da den samlede bestyrelse i februar     
2018 valgte at stoppe, har en arbejds-       
gruppe fortsat arbejdet, og derfor var     
et væsentligt punkt at få valgt en 
bestyrelse. 3 blev valgt og de former    
nu foreningens nye bestyrelse. 

 Oldermand er Jan Viuf Hansen, Vice-
oldermand er Kristian Kølln og som 
kasserer valgtes Ian Kristensen. 
Torsten Andersson valgtes som supple-
ant.    Arbejdsgruppen med et par nye 
kræfter kører videre som støttegruppe i 
tæt samarbejde med bestyrelsen. 

Jan fortalte om arbejdsgruppens opga-
ver i årets løb. Flagning på Bystævnet 
var blevet genoptaget med uvurdérlig 
hjælp fra Jakob. Kristian Kølln har stået 
for klipning af hække m.m. Andre har 
stået for PR og forberedelse til denne 
aften. Desuden berettede Jan, at 
kommunen, som noget nyt, havde op-
krævet betaling af grundskyld af By-
stævnet. Bylauget har ansøgt om fritag-
else og har fået det pr. 8.3. TAK for det! 

Bylaugets gamle ”laugslade” og         
protokol med sider indført fra 1854. 

En af Bylaugets 2 salutkanoner fra 1917. 
Renoveret i 2004 (150 års jubilæet) 

Fra venstre: Gudmund Larsen (Dirigent) Torsten Andersson (Suppl.), Ian Kristensen (Kasse-
rer), Nicolai Pedersen (ny i støttegr.) Jan Viuf Hansen (Oldermand) Jakob Møller 
(Flaghejser) Kristian Kølln (Viceolderm.), Michael Petersen (ny i støttegr.), Henrik Holbech 
(støttegr.), Steen Johannsen (støttegr.) og Arne Buch (støttegruppe). 
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Skårup Bylaugs 
 

      - og generalforsamling 
Efter det mere formelle var overstået, blev 
der sagt tak for arbejdet til den tidligere 
bestyrelse med en lille erkendtlighed. 

Med en veloverstået generalforsamling 
kunne man endelig sætte sig til bords og 
indtage den traditionelle gammeldags 
oksesteg med krølfedt, kartofler, kogte 
grøntsager og brun sovs. En rigtig herre-             

Dirigenten var også blevet sulten efter en velfortjent dåd.                                 ret. Dertil en øl og en snaps.  

Da alle var blevet mætte, efter at 
fadene var gået rundt for 3.gang, 
var det tid til det længe ventede 
foredrag om 700 års ”dåbsattest” 
for Skårup og kirken.              
Det var Olaf Søndberg, tidligere 
historielektor på Svendborg 
gymnasium, der holdt tilhørerne 
fanget med en spændende og 
interessant fortælling om kirkens 
rolle og magt i middelalderen, 
herunder et pavebrev fra Avig-
non til Fyns Stift i februar 1319, 
hvor Skårup nævnes.                      

Så var der uddeling af gaver, 
sponseret af SuperBrugsen 
Skårup. Tusind Tak for det! 
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 Så nåede vi frem til kaffe og gammelost.  Ej for     
sarte sjæle. Bagefter kunne de knap 50 deltagere 
hygge sig med spil og snak. En festlig aften!                         
Vi siger især tak til Sonja for den dejlige mad og til   
Bo Isaksen for de hyggelige rammer i Cafeen.  

.                    Til alle mænd i Skårup Sogn:  Vi ses næste år til fastelavn, man. d. 24. februar 2020!! 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- og generalforsamling 

Skårup Bylaugs 

Skårup Bylaug 
Bliv medlem af Skårup Bylaug! 

Bystævnet, der er det gamle plante-
bed i landsbyen, er siden 1958, hvor 
egetræet og stenene blev sat, blevet 
passet af Skårup Bylaug. 
Vedligeholdelsen finansieres ude-
lukkende ved medlemskab af for-       
eningen på årligt 75.kr i kontingent. 

Vi håber derfor at flere af sognets 
bosiddende mænd vil bakke op om 
dette stykke unikke historie og sted. 

Kontingent kan indbetales til Ian 
Kristensen på mobil: 4017 8322 eller       
e-mail; ian@immi.dk  Husk navn + adr. 

Vær med til at bevare Bystævnet! 
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Skårup Bylaug 
Alle inviteres til at fejre Dannebrogs 800 års 
dag på Skårup Bystævne, lørdag d. 15. juni                          
kl. 11.00.  Her indvier vi Skårups nye flag            
.     sammen med Skårup Borgerforening. 
I anledningen af at Dannebrog ”faldt ned fra himlen” d. 15. juni  i 
året 1219, (Valdemarsdag) indvier vi det nye flag på Bystævnet.    
Over hele landet vil der på samme dag ske lignende fejringer af 
Dannebrogsflaget. 

Efter at flaget overrækkes og hejses, vil der være en lille 
forfriskning/kaffe til alle fremmødte, samt naturligvis sodavand til 
børnene. 

Arrangementet ventes at vare en halv time, så alle kan nå hen til 
Skårup Torvedag, der starter kl. 12.00 ved Superbrugsen. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Alle der har lyst til at give et par timer til en ”arbejds-eftermiddag”  
på Skårup Bystævne, er velkomne lørdag d. 4. maj kl. 13.00. – 15.00!       
Her vil vi lige ”shine” pladsen ved bystævnet op, så den kan se præsentabel ud i 
bybilledet og inden indvielsen af det nye flag. 

Medbring gerne rive, skuffejern, skovl, trillebør og  

petanquekugler, så kan vi skiftes lidt til det grove….  

Der serveres en kold øl/vand, når vi er (næsten) færdige. 

Vi ses.                      Bestyrelsen i Skårup Bylaug 
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Kontakt skoleleder 
Benni Hauge Pedersen
Tlf. 62281289

www.ourefriskole.dk

www.jsxl.dk   
Nyborgvej 2   
5700 Svendborg

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

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

Den lokale bedemand®

Valdemarsgade 50, Svendborg – Telefon 6221 9909

dl
bg

.d
k

HYBEL VVS
62 21  01 56
Blikkenslager teamet

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

Installatør

 

Den Kommunale Dagpleje i Østerdalen 

Rammen om det gode børneliv for de 
yngste i Skårup – Oure – Vejstrup 
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Pris: 1735,- 

pr. år
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FORÅRSOPVISNING I SKÅRUP HALLEN 
LØRDAG D. 23 MARTS 

De super seje krudtugler startede 
opvisningen i sejeste sørøverstil, efterfulgt af 
de lidt ældre “krudtugler”også kaldet 
Herreholdet, som også leverede en flot 
opvisning. De næste gymnaster på gulvet var 
vores store spring-rytmehold for piger, som 
både kunne springe, stå på hænder og 
jounglere med bolde og vimpler. Dernæst 
havde vi fornøjelsen af vores Spring-parkour 
drenge, som viste en masse seje og stærke 
øvelser, som de havde øvet sig på i sæsonen 
18-19` 
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Det sidste hold,  var vores familiehold, 
som havde inviteret mor og far med på 
gulvet. Som en fælles afslutning havde 
alle hold øvet sig på en fællesserie, 
som de stolte viste frem for publikum. 
Vi i gymnastikudvalget vil gerne takke 
vores instruktører, både de voksne og 
de helt unge, for endnu en dejlig 
gymnastiksæson. Håber i har mod på 
det igen til næste år. Til sidst en stor 
tak til vores gymnaster, for en flot 
opvisning.



50

FITNESS SKÅRUP markerede sit 10-års jubilæum 
den 1. marts 2019 med et åbent-husarrangement. 
Tekst: Margit Løve Kølle. Fotos: Henning Philbert. 

Lidt før kl. 16 fredag den 1. marts var Martin Vieler,der siden  2017 har været formand for Fitness 
Skårup, i fuld gang med at anrette drikkeflasker og vand, glas, servietter og tallerkner på et bord 
udenfor centrets lokaler i SKI på 1. sal. Flagene var sat op, og kort tid efter begyndte de første 
gæster og brugere af centret at komme. I løbet af et par timer havde mange været forbi og 
lykønske instruktører og tidligere og nuværende bestyrelsesmedlemmer med centrets 10 første 
gode år. Flere har været med fra starten og kunne derfor levende fortælle om dengang de første 
tanker og ideer til oprettelsen af et lokalt Fitnesscenter blev skabt, til hvordan centret har udviklet 
sig i løbet af de 10 år.  

 

Instruktører, tidligere og nuværende bestyrelsesmedlemmer, centrets brugere og andre interesserede 
fejrede den 1. marts, at Fitness Skårup nu har eksisteret i 10 år.  

 

Men lad os skrue tiden tilbage og lade nogle af initiativtagerne fortælle om, hvordan det hele 
startede.  

 

Zita Langelund og Lotte Lundsgaard var af Henning Philbert igennem længere tid omkring 2008 
blevet kraftigt opfordret til at gå ind i bestyrelsen for SKI (Skårup Kultur – og Idrætscenter), da 
Henning mente af de ”gamle mænd” trængte til, at der kom nye friske kræfter til. Dette lykkedes, 
og ideerne om et lokalt fitnesscenter tog sin begyndelse. Ville der overhovedet være et 
medlemsgrundlag for en sådan etablering? Hvordan med kapitalen, for maskiner er jo dyre at 
anskaffe. Kunder, der kom og handlede i Super Brugsen i Skårup, blev spurgt, om de, hvis der 
blev oprettet et fitnesscenter i Skåruphallen, ville gøre brug af et sådant. Mere end 100 personer 
svarede positivt: ”Ja, det vil vi!” og Zita og Lotte gav hinanden håndslag på: ”Nu gør vi det!”  
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Lotte Lundsgaard og Zita Langelund ved indvielsen af Fitness Skårup den 6. marts 2009.  

Niels Aagaard, Kirsten Refshauge og 
Thomas Flint kom med i bestyrelsen, og i 
fællesskab gik de i gang med at finde ud af, 
om ideen kunne realiseres.  

Forskellige fitnesscentre blev besøgt for at se 
på maskiner og indretning. I 2008 gik 
bestyrelsen i gang med at søge om penge og 
havde møder med firmaer, der solgte 
redskaber og fitnessmaskiner. Der blev søgt 
om LAG-midler (= Statens tilskudspuljer til 
bl.a. landdistriktsudvikling). Der kom 250.000 
kr. ind. Derudover lånte foreningen 200.000 
kr. af DGI, der skulle tilbagebetales over 5 år, 
og det resterende beløb låntes af SIF. Fitness 
Skårup blev oprettet under Foreningsfitness, 
og der blev truffet aftaler med forskellige folk, 
der kunne stå for vedligeholdelse af maskiner 
og rengøring. Bestyrelsen samlede et antal 
mennesker med interesse og forståelse for 
krop og bevægelse samt pædagogisk sans 
og sendte alle, incl. bestyrelsen, på DGI’s 40 
timers instruktørkursus fordelt over to 
weekender. Omkring 15 personer fik 
instruktørkurset. Zita fortæller, at det var Niels 
Aagaard, der byggede væggen i hallens 

kantine, således at størstedelen af kantinen 
blev til fitnesscenter. I starten var det altså 
udelukkende maskiner, der var indkøbt. Da 
byggeriet af Skårup Kultur- og Idrætscenter 
(SKI) blev påbegyndt i 2013, blev maskinerne 
flyttet ind i selve hallen, og ved 
færdiggørelsen af SKI blev alt materialet 
flyttet op på 1. salen, og den meget større 
lokalekapacitet gjorde, at der kunne indkøbes 
og suppleres med nyt inventar, sådan som 
det tager sig ud her 10 år efter centrets start.  

 

Bodil Larsen og Karen Skovgaard i gang med at flytte 
maskiner fra cafeteriet til enden af Skåruphallen i 
2013. 
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Maskinerne justeres og klargøres. 

 
Et udvalg af de indkøbte maskiner ved starten 
af centrets ibrugtagning i marts 2009. 

Hvordan er det gået i løbet af denne 
årrække? 

Centret startede i 2009 med et medlemstal på 
100. Dette steg i løbet af den første vinter til 
200, og i en periode blev der lukket for optag 
af nye medlemmer, da instruktører og 
bestyrelsen ikke mente, at pladsforholdene 
gjorde, at der kunne være flere i lokalet.          
I dag er der 290 medlemmer, heraf ca. 30 
seniorer, og centret har en sund økonomi. 
Men alt det, er der skrevet om i ”Folk & Fæ” i 
februar 2019.  

Ildsjæle og vandbærere.  

I samtalen med Zita Langelund, Niels 
Aagaard og Torben Forsberg på denne 
dejlige 1. marts dag er det interessant at 
opleve, hvordan de hver især fremhæver 
hinanden for det arbejde, der er blevet lagt fra 
projektets start til nu. Zita fortæller, at det var 
Niels Aagaard, der var den praktiske 

handlingens mand, mens Niels Aagaard 
siger, at uden Zita og Lottes store 
engagement var centret nok ikke blevet en 
realitet. Niels husker, at en mand fra 
Foreningsfitness sagde, at når de to ’furier’ fik 
en idé, var det svært at slippe udenom. 😊😊  

 

Zita og Lotte glædede sig ved indvielsen i marts 2009 
sammen over, at deres vision om et fitnesscenter i 
Skårup blev en realitet. 

 

Niels 
Aagaard 
fortæller, at 
han havde 
siddet i 
bestyrelsen 
for 
gymnastik-
afdelingen.  
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I 2008 spurgte Zita og Lotte ham, om han 
ikke skulle med igen. Han blev, som de 
andre, uddannet til instruktør og har været 
med i alle årene. Niels siger, at han har et 
frivillighedsgen. Han lægger programmer for 
de nye medlemmer og viser, hvordan 
maskinerne anvendes. Centret samler byen. 
Ældre som unge. Ja, mange står på spring, 
når de fylder 15 år. For er man under 15 år, 
kan man ikke være medlem.  

 

Torben Forsberg har på jubilæumsdagen iført sig det 
tøj, som instruktørerne havde på ved centrets start. 

Torben Forsberg, der også har været med 
fra starten, fortæller, at han har sine rødder 
som gymnastikinstruktør. I dag er han 
seniorinstruktør, og som det fremgår af flere 
af centrets brugere, er Torben meget 
anerkendt af brugerne. Han beskrives som en 
morsom, sjov og inspirerende instruktør.  

              
Arne Møller Larsen afprøvede en af de 
nyindkøbte motionscykler i marts 2009. 

Torben har taget en overbygning på 
grunduddannelsen til fitnessinstruktør 
gennem Foreningsfitness. Uddannelsens mål 
og hensigt er en målrettet træning for 
seniorer, således at sloganet: ”Længst muligt 
i eget hjem” kan virkeliggøres. Det er utrolig 
vigtigt, at ældre bevarer førligheden og 
balanceevnen, og så må man naturligvis ikke 
underkende, at der er et stort og vigtigt socialt 
aspekt ved holdtræning. 30 pensionister 
kommer hver mandag, onsdag og fredag kl. 
09 og er sammen i 1- 1½ time. Torben er ikke 
altid til stede, da han stadig er på 
arbejdsmarkedet, men så træner holdets 
medlemmer uden instruktør, og der er en 
vældig god ånd. Der opstår nye 
konstellationer og arbejdsgrupper, og 
venskaber skabes. Fire gange årligt spiser 
holdets medlemmer sammen. Julefrokosten 
fremhæves især. På menuen dér står fast 
sildemad og en snaps til at skylle silden ned 
med.  

           

 

Bodil Larsen og hendes mand Arne Møller 
Larsen flyttede til Skårup i 1973, og de har 
begge været meget aktive i 
bestyrelsesarbejdet og som instruktører i SIF 
igennem disse mange år. De har begge lagt 
et stort arbejde indenfor det frivillige 
foreningsarbejde i Skårup. Bodil var i mange 
år gymnastikinstruktør og kom ind i 
Fitnessudvalget i 2012 og gik ud i 2017.   
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Brugerne. 

 

Leif Hansen er den første bruger af centret, 
der kommer til receptionen. Leif fortæller, at 
han, sammen med sin kone Marianne, har 
været med fra starten, da maskinerne stod i 
en del af det oprindelige cafeteria. Han skulle 
lige prøve det nye og var med i et par år. Da 
ægtefællerne på det tidspunkt stadig begge 
var på arbejdsmarkedet, syntes tiden ikke at 
slå til, og de stoppede et par år. Men i 2016 
startede de begge i det nye fitnesscenter på 
1. sal i SKI. De gør brug af maskinerne og 
går til gymnastik 2 gange om ugen. Hver 
gang kl. 09 og 1½ time frem.  Det er godt at 
blive rørt, sammenholdet er godt, og de 
hygger sig sammen. Der er 25-30 på holdet. 
Både mænd og kvinder. Alle pensionister.  

Ingrid Nielsen er også begejstret. Træneren 
Torben Forsberg er meget inspirerende og 
sjov. Han får holdets medlemmer til at grine.  

Bodil Larsen, Ingelise Petersen og Hanne 
Hansen går alle tre til senioridræt. Ingelise og 
Bodil går også til pilates. Ingelise fortæller, at 
det i begyndelsen var lidt svært at integrere 
vejrtrækningen til øvelserne, men træningen 
er god. Instruktøren er flyttet fra Svendborg til 
Skårup, og tidspunktet i Skårup om 
morgenen i stedet for i Svendborg om 

aftenen passer Ingelise fint. Bodil har været 
med fra starten til fitness. Hun skulle lige 
prøve det og blev glad for det. Her kunne hun 
komme, når hun havde tid og lyst. Bodil siger, 
at 1½ times træning pr gang er passende. 
Der er meget socialt i at være på et hold. 
Bodil går også til senior-indoorbike én gang 
om ugen. På holdet er der 13-14, og de får 
sved på panden i løbet af den halve time, 
træningen varer.  

 

Fra venstre imod højre: Bodil Larsen, Margit Løve 
Kølle, Ingelise Petersen og Hanne Hansen i samtale 
om dét at være bruger af Fitness Skårup. 

 

Den nye bestyrelse består af: Martin Vieler, Kristian 
Bæk Nielsen, Gry Lindenhoff og Hanne Aagaard. 
Desuden Lone Vidførle Pedersen og Trine Møller 
Larsen, der begge var forhindrede i at være tilstede. 

De siger enstemmigt, at de værdier, der er i 
centret, er livsbekræftende. Det er 
allemandspræget. Der er fine maskiner, en 
god instruktørgruppe og dygtige og 
initiativrige folk.  
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De fleste af instruktørerne i Fitness Skårup marts 2019. 

 

Til slut flere fotos fra lokalerne i Fitness Skårup marts 2019.    

Fitness Skårups brugere er fra 15 til 80 
år, og som et kuriosum kan Martin Vieler 
fortælle, at den ældste bruger på 80 år 
lige er blevet nr. 2 i rugbrødsbagning i 
Svendborg. Måske skulle ”Folk & Fæ” 
forsøge at få fat på den opskrift.          
Det lader til, at der er krummer i den.  😊😊

                                                                                                                          

Martin Vieler. 
Formand for 
Fitness Skårup.    
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SKOVDONG BYG & MASKINSERVICE

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

Salg af 
reserve-

dele

 

Altid gratis 

 

afhentning og 

 

levering på Sydfyn!

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

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

HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

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

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

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og flåter

Informationsbod den 15/6

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

Iso 9001 certificeret
- tryghed og kvalitet

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

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

DYREHANDEL
APS

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

Dennis Jakobsgaard,
- din lokale mand på Sydøstfyn

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

www.skaarupskole.dk    Tlf.: 62 23 48 84
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Nyt fra Åbyskov Forsamlingshus. 
 
Samlet og redigeret af Jørgen Larsen, Åbyskov Forsamlingshus 

 
 
Kommende arrangementer i maj og juni: 

Fredagsbar den 3. maj, 7. juni, 2. august med grill, 6. september, 11. oktober, 8. 
november og den 6. december med æbleskiver kl. 16-18: 

 

 

Den 3. maj bliver årets første fredagsbar.  Vi glæder os til 
at kunne byde alle velkommen efter vi er blevet færdige 
med ombygningen – nye pæne toiletter, ny garderobe og 
nyt indgangsparti.  Der er noget at glæde sig over. 
 
Mød op og få en god snak og et par hyggelige timer den 3. 
maj og naturligvis også de andre fredage. 

▄ 
 
Torsdag den 9. maj kl. 18.00 vælgermøde – en dato med forbehold: 
 
 

 

I skrivende stud kender vi ikke datoen for 
afholdelse af valg til folketinget, men vi 
satser på at afholde vælgermøde den 9. maj, 
men udskrives valget først til juni måned 
forventes det, at der fastsættes en anden 
dato. 

Der arbejdes aktuelt på tilrettelæggelse og få tilsagn fra så mange lokale folketingskandidater som 
muligt. Vælgermødet gennemføres som de tidligere vælgermøder i forsamlingshuset, begyndende 
med fællesspisning kl. 18 og oplæg og debat fra kl. ca. 19 til 22. 
 
Nærmere orientering om tilmelding m.m. følger i Nyhedsbrevet og i de husstandsomdelte flyer. 

▄ 
 

Onsdag den 15. maj kl. 18.00 – Tarteletaften: 

 

Støttegruppen inviterer igen til fællesspisning, denne 
gang med tarteletter som hovedret. 
 
Der bliver tilberedt 3 forskellige slags tarteletfyld og det 
er tarteletter ad libitum. 
 
Kom og spis med, brug det som en friaften, hvor der kan 
spises ude til en fantastisk lav pris – kun 60 kr. for 
voksne og 25 kr. for børn. 

 
Tilmelding på www.aabyskov.nemtilmeld.dk senest søndag den 12. maj – evt. til Gitte på:  
tlf. 3035 1557.  

▄ 
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Søndag den 16. juni kl. 10-13 Kræmmer- og loppemarked: 

 

Støttegruppen afholder Kræmmer- og loppe-
marked sammen med Åbyskov Gl. Skole.  
 
Indgang for voksne 10 kr.  
 
Der kan reserveres salgsborde hos Ellen på 
tlf. 4224 4854. Prisen for et bord er 110 kr. 
 
Der vil være indrettet Café, hvor der kan købes 
kaffe/te, kage, sandwich, øl, og vand til rimelige 
priser. 

▄ 
 
 

Søndag den 23. juni – Sankt Hans på Åbyskov Strandcamping: 

Igen i år holder vi Sankt Hans Aften sammen med Åbyskov Strandcamping.  Sidste år var der 
afbrændingsforbud, så der blev ikke tændt bål.  Vi håber at vi i år får en traditionel Sankt Hans 
Aften med bål og båltale.  Forsamlingshuset og Åbysskov Strandcamping vil igen gøre sit til, at det 
bliver en god aften, men vejret er vi ikke herre over.                                  

 ▄ 
Borger-og byrådsmøde den 25. juni 2019: 
Svendborg kommune har besluttet at henlægge et Borger- og Byrådsmøde til Åbyskov 
Forsamlingshus.  Nærmere oplysninger i Folk & Fæ i juni og i husets Nyhdesbrev.. 

Planlagte arrangementer fra august til december – sæt kryds i kalenderen! 

Tilmelding til arrangementerne på www.aabyskov.nemtilmeld.dk – til fredagsbar og banko 
møder man bare op. 
 

Torsdag den 29. august kl. 19 – en aften med Ghita Nørby og Lars Hannibal. 
 

Mandag den 30. september kl. 19 – ”Et år uden Kim Larsen” med Jesper 
Vognsgaard. 
 

Fredag den 4. oktober kl. 18 – fællesspisning. Denne aften byder støttegruppen på 
Wienerschnitzel med det hele. 
 

Søndag den 27. oktober kl. 13 – Frokostkoncert med Fangekoret. 
 

Torsdag den 31. oktober kl. 17 – Støttegruppe arrangerer Halloween for børn. 
 

Mandag den 4. november kl. 19 – Andebanko. 
 

Fredag den 15. november kl. 18.00 – Vinsmagning med Erik Prangsgaard – 
Temaet er ”Julens vine”. 
 

Torsdag den 5. december kl. 19.00 – Julebanko. 
 

Søndag den 22. december juletræ.                                                                              ▄ 
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Gennemførte arrangementer: 
 

Generalforsamling den 6. marts 2019: 
 
 

 

Generalforsamlingen i forsamlingshuset ses der hvert år frem til med spænding, 
idet der flere gange har måtte afholdes ekstraordinær generalforsamling for at få 
valgt en fuldtallig bestyrelse.  Denne gang lykkedes det også at få valgt en 
fuldtallig bestyrelse.  Det var også fint, at der var pænt fremmøde. 
Gudmund Larsen blev enstemmig valgt som dirigent og kunne konstatere at de 
formelle krav for afholdelse af generalforsamlingen var i overensstemmelse 
med vedtægterne. 

 

Formanden – Arne Jensen – redegjorde i sin beretning for de mange aktiviteter, der har været i 
huset i 2018.  Der har desværre måtte aflyses et par arrangementer p.g.a. for få tilmeldte.   
 
Øvrige arrangementer var gennemført med god tilslutning.  Bl.a.  Dilettant ”Hellere lyve end flyve”, 
Foredrag med Bjarne Bekker, Vinsmagning med Erik Prangsgaard, Informations- og debatmødet 
om demens, Litterær Middag i samarbejde med Svendborg Bibliotek, en aften med Jacob Haugaard, 
Bankoaftner, Fastelavn, Juletræ m.m. – vi lever derfor op til vores slogan ”Det levende 
forsamlingshus”.  Hvilket også blev bekræftet af den orientering, der blev givet fra støttegruppe, der 
i 2018 har doneret 21.000 kr. til forsamlingshuset – vi siger tak for donationen og støttegruppens 
store arbejde. 
 
Der var 3 bestyrelsesmedlemmer på valg:  Arne Jensen, Jan Hansen og Jørgen Larsen, endvidere 
Ulla Henriksen, der var indtrådt i bestyrelsen efter Joy Haase.  De nuværende 3 
bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt og som nyt bestyrelsesmedlem blev valgt Karsten Grumløse. 
 

 
 

Gitte får blomster og bevis på vær-
digheden som æresmedlem. 
 

Der var et særligt punkt på dagsordenen: Udpegning af et 
æresmedlem, hvilket var en stor overraskelse for den pgl. 
Gitte L. Jensen, der har været med i forsamlingshusets 
aktiviteter, bestyrelse, støttegruppe og dilettant i mere end 
30 år – godt gået. 
 

 
 

Efter generalforsamlingen blev der serveret biksemad. 
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Konstituerende møde den 31. marts: 
Ved bestyrelsesmødet den 31. marts konstituerede bestyrelsen sig som følger:   
Formand Arne Jensen, næstformand Jan Hansen, kasserer Jørgen Larsen, sekretær Preben 
Gammelmark. 
 

 
Bestyrelsen, set fra venstre:  Preben Gammelmark, Jørgen Larsen, Elin Boss Hansen, Jan Hansen, 
Aase Koefoed, Ulla Henriksen, Karsten Grumløse, Jens Åge Preisler og Arne Jensen. 
 

Dilettant 2019 - ”Farlig fødselsdag”: 
 

Årets forestilling blev opført 4 gange, et veloplagt publikum, der hyldede spillerne med stående 
klapsalver, så det var en god oplevelse og anstrengelserne med at bruge tid på øve-aftnerne var 
sliddet værd.   

Ved 1. og 4. forestilling var der buffet, der bestod af: Skagensalat, mørbradbøffer, partyskinke, 
flødekartofler, ovnstegte kartofler, forskellige salater og til slut chokoladekage og is.  Maden blev 
rost meget – vi siger en stor tak til køkkenholdet for indsatsen.   

I år havde vi satset lidt mere på musikken end tidligere år, for at få flere på dansegulvet til 
spisning og dilettantforestillingerne, hvilket også lykkedes.  Der var stor forskel på de 2 aftner, 
hvor bandet Dan & The Dominos spillede for fulde drøn. Aftenen med DJ Hartz var mere 
afdæmpet, men også med mange på dansegulvet, så der var musik for enhver smag de 2 aftener. 

Den sidste aften var en særlig aften, idet Gitte L. Jensen havde været med til at spille dilettant i 
godt 30 år, hvilket vi synes skulle markeres med en lille opmærksomhed og hurra for hendes 
mangeårige indsats. 

Økonomien omkring dilettant er ikke gjort endeligt op, men en foreløbig vurdering er, at 
spilleaftnerne og udgivelsen af dilettanthæftet med de mange annoncer vil give et pænt overskud 
til forsamlingshuset, hvilket der også er brug for, bl.a. til de uforudsete udgifter der er i forbindelse 
med opførelsen af de nye toiletter, garderobe og indgangsparti. 
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Hurra for Gitte 

▄ 
 
Forårsbanko torsdag den 28. marts: 
Støttegruppen afholdt årets første banko med omkring 50 deltagere.  Der var et pænt udvalg af 
forskellige gevinster, denne gang var der også penge med som præmier. 
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▀ 
Status på ombygningen: 

Det er dejligt at vi kan konstatere, at ombygningen med de nye toiletter, garderobe og 
adgangsforhold er er langt fremme i forhold til tidsplanen.  Vi forventer at have det hele på plads i 
midten af april.  Der kan naturligvis være nogle enkelte ting, der ikke er kommet på plads, men vil 
kunne være afsluttet inden vi når ud af april måned. 

Der har været et meget fint samarbejde indbydes mellem håndværkerne og de byggemøder vi har 
deltaget i har forløbet meget positivt, så der er kun grund til at være tilfreds. 

Nogle af ændringerne kan ses på de indsatte fotos. 

 

Ny hovedindgang 

 
 

Ny trappe til balkon. 

Indvielses- og støttefest den 16. april kl. 18.00: 
 

Der holdes en indvielses- og støttefest den 16. april kl. 18, hvilket der er informeret om i de 
husstandsomdelte flyers.  Da Folk & Fæ udkommer efter vi kan informere om festen er dette blot en 
information om, at der har været afholdt en støtte- og indvielsesfest.  Der informeres nærmere i 
næste nummer af Folk & Fæ. 
Formålet med arrangementet er at få samlet flest mulige penge ind til dækning af de uforudsete 
udgifter, der næsten altid følger af, at der ”pilles” i gamle huse. 

Har du lyst at støtte forsamlingshusets ombygningsprojekt med en donation, kan beløbet indsættes 
på forsamlingshusets konto i Fynske Bank – reg.nr. 0819 kontonr. 8190155405, vi har brug for 
det. 
Vi kan også bruge nogle hjælpende hænder til opkrævning af kontingent. Kontakt Aase på:  
tlf. 6128 2883, hvis du kan afse et par timer til en rute eller 2 og få en hyggelig snak med 
medlemmerne. 
                                                                                                                                              

▀          
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Det	sker	i	Vejstrup	Valgmenighed		 	 	 		 	

Samtaleforum	 	 	 	 	 	

24.	april	kl.	19.00	i	kirkehuset	

Anders	Carlsson	er	samtalevært	og	der	samtales	om	liv	og	død	og	alt	det	derimellem.		

	Månedssang		

1.maj	kl.	17.00-18.00	i	kirken	

1	times	sang	fra	højskolesangbogen	med	André	Isager	ved	klaveret	og	en	ny	sangvært	hver	gang.	

7. maj kl. 19.30 i kirken 

Koret	SNUK	(	Svendborg	Ny	Ungdomskor)	under	ledelse	af	Poul	Balslev	og	Ulrich	Klostergaard	giver	koncert	

I	Vejstrup	Valgmenighedskirke	entre`	kr.	50.00,	medlemmer	halv	pris.	Unge	under	15år	gratis.	

10. maj kl. 13.30 

Frivillige	fra	Ældre	mødes	Sagen	Svendborg-Gudme	hos	Drejebiksen,Landevejen	82	i	Vejstrup.	
Efter	et	besøg	i	butikken	og	værkstedet	fortsætter	vi	til	Vejstrup	Valgmenigheds	kirkehus..	
Vi	vil	gerne	mødes	med	nye	frivillige,	fortælle	om	vores	“arbejde”	som	besøgsven.	
Vi	giver	kaffe,	synger	et	par	sange,	og	vi	taler	om,	hvad	det	indebærer	at	være	frivillig	i	Ældre	Sagen.	
	Har	du	tid/	lyst	til	at	glæde	et	medmenneske,	og	høre	mere	om	det.	
Så	ring	til	Marie	Madsen,	tlf.	60716301	Mail	m111142@hotmail.com	
		

11. maj kl. 16.00 i kirken 

Dette	års	konfirmander	vil	gerne	invitere	til	en	forestilling	over	det	kendte	tema	”De	Syv	Dødssynder”.	
Forestillingen	er	berammet	til	lørdag	den	11.	maj	kl.	16.00	og	vil	inddrage	sang,	musik,	billeder		
og	tekster,	skabt	af	konfirmanderne	i	nært	samarbejde	med	Ulrich,	Elsemarie	og	Anders.	
Mød	op	denne	dag	og	lad	jer	berige	af	samvær	med	konfirmanderne.	

18. maj kl. 10.00 

Konfirmation 

1.juni - heldagsudflugt 

	Så	er	vi	klar	med	udflugtsprogrammet	for	en	spændende	tur	med	Vejstrup	Valgmenighed.	
1-dags	bustur	til	Trekantsområdet,	hvor	vi	skal	besøge	Koldinghus,	Trapholt	museet	og	
landsbyen	Føns,	hvor	vi	skal	høre	om	"Samskabelse	mellem	landsby	og	kirke"	-	hvordan	
tænker	vi	kirken	ud	i	landsbyen.	
Dagen	afsluttes	med	middag	på	Mørkenborg	Kro.	Kroen	ligger	vest	for	Odense	ved	
Stillebækken	–	stedet	hvor	Morten	Korch	fandt	inspiration.	

Tilmelding	til	Lene	Isager,	kirkevaerge@vejstrupvalgmenighed.dk	eller	40402646	senest	1.	maj.	

12. juni kl. 17.00-18.00 i kirken 

 1 times sang fra højskolesangbogen med André Isager ved klaveret og en ny sangvært hver gang 

13. juni kl. 19.30 sommerkoncert i kirken 

Koret Opsang under ledelse af Ulrich Klostergaard slutter denne sæson af med at invitere til sommerkoncert, og som altid er der et par skønne 
sommerfællessange på programmet.Fri entre`. 

HUSK ALLE ER VELKOMMEN I VEJSTRUP VALGMENIGHED. 
WWW.vejstrupvalgmenighed.dk	
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Entreprenør 
Peter Mortensen
Aut. Kloarkmester - Kloakservice - Døgnvagt
Nyborgvej 514 - 5881 Skårup

Tlf. 62 20 71 63 
Fax 62 23 21 02 

Mobil 40 21 71 63

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

Brudagervej 6 ● 5882 Vejstrup ● 62 28 10 81

	  

Her	  kan	  du	  holde	  din	  fest	  på	  din	  egen	  måde	  

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

tilrettelæggelse	  af	  din	  fest.	  
• har	  indlagt	  bredbånd.	  

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

	  

	  

Naturlig balance

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

30 24 71 86
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1 felt
Pris: 1735,- 

pr. år
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”Er der godt vejr i himlen”                  Tekst: Zita Langelund 
Foto: Henning Philbert 

 

”Er der godt vejr i himlen” blev afslutningssangen på en helt forrygende intimkoncert med en 
veloplagt Thomas Buttenschøn lørdag d. 23. marts. Sangen er også titelmelodi på hans nye album, 
der bl.a. omhandler emner som hans mors død og det at være en god far for sine børn efter 
skilsmisse. Thomas Buttenschøn er en god historiefortæller og bevæger sig flot i feltet mellem det 
tragiske og det komiske.   
 

I den fineste balance mellem disse to og med nærvær og lune blev vi taget med tilbage i tiden, 
hvor vi hørte om sorgen og savnet til den mor, han mistede som 9 - årig. Hvordan hun, som 34 -
årig, satte sig på et fly til Afrika, og aldrig vendte tilbage, om skilsmisse og det at være far på deltid, 
om at møde sin nye kærlighed over en god kop kaffe og blive inspireret til at skrive sange om 
netop det, der fylder og gør ondt i livet.  
 

Han siger selv: ”Jeg vil gerne give folk en oplevelse. Jeg vil have dem til at mærke sig selv. Jeg 
håber på, at mine fortællinger og mine sange kan sætte en masse tanker i gang hos dem, der 
kommer og oplever mit show. Det ypperste jeg selv mærker, når jeg virkelig bliver ramt af 
musikalske oplevelser er, når jeg mindes og glemmer på samme tid. Når jeg bliver glad og trist på 
samme tid. Det er den følelse, jeg gerne vil give mit publikum”.  
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Koncerten bød på både nye og kendte numre, hvor 
publikum kunne synge med. Det toppede især, da 
”The Foged Sisters” J sang noget, der mindede om 
duet med Thomas Buttenschøn.  
Aner man en ny backing group? 
 
Det blev også koncerten, hvor der aldersmæssigt  
var et spænd på 80 år, fra den yngste på 8  
til den ældste på 88.  
Herligt at så mange generationer kan mødes om 
fælles oplevelser i SKI. 
Så er ideen med at skabe et fælles  
Skårup Kultur- og idrætscenter virkelig lykkedes. 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                 Foto: Sired Foged 

 
 
 
 

HUSK! Næste Mad & Musik arrangement 
fredag d. 13. september 

med Louise Dubiel. 
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Efter at have konstateret, at vi var ”et sødt publikum, - men måske ikke så kloge….”- kommer 
Thomas Buttenschøn frem til, at han nok lider af en form for mikrofon tourettes. Han kommer 
simpelthen til at sige grimme ting, når han står ved en mikrofon.  
Fuldstændig som da Ghita Nørby fik en mikrofon, der i øvrigt lignede Thomas` hår, stukket helt 
op i ansigtet. Det causerede han lidt over.  
Der blev også sendt en sveden hilsen til de, der er til Birkenstock og de ekskoner, der tydeligvis 
sad blandt publikum. 
 
”Det helt vid-underligt 
Det` helt vildt underligt,  
at jeg ikke ved, om jeg er her i morgen” 
 

Adspurgt svarer publikum, at det var en aften, hvor vi var hele følelsesregistret igennem.  
”Ind imellem blev der helt stille, som når en engel går gennem stuen – kun for at blive afløst af 
et bragende grin”. 
”Man griner og græder – han er sød og en god historiefortæller – en dejlig aften med mange 
gode grin”, svarer nogle af de unge. 
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   Det helt igennem fantastiske madhold, med Merete                                                    
.  i spidsen, præsterede endnu engang en lækker menu,            
. .hvor der var noget for enhver smag.     
 

 

På lækkert tangentspil og ditto 
sang var Mark Chemnitz-
Laustsen. 
Thomas Keller sørgede for en 
knasende god og sprød lyd.        
Erik Jensen havde lavet fin ny 
lyssætning. 

  Vin til lodtrækning var         
sponsoreret af SuperBrugsen.          

 
Tak for endnu en god Mad & Musik 
oplevelse og især TAK til det bedste 
publikum.  
 
 
 
 
 
 

TAK til sponsorer for støtte i denne sæson: 
Skårup Autohandel/Thomas Johansen 

Have og Park Center/Jimmy Hermansen 

Autocentrum Skårup/Jan Nielsen 
Skårup Grafisk/Anja og Rolf 
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INDLÆG	TIL	FOLK	&	FÆ	APRIL	2019	

	

https://radseason.com/event/belgian-beer-weekend-brussels-belgium/	

http://www.hotel-mozart.be/	
https://www.st-nicolas.be/.	
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Tekst: Elisabeth Antonsen
Foto: Henning Philbert

Fredag den 29. marts kunne Vejstrup Forsam-
lingshus for tredje gang på et år slå dørene op 
til koncert. I 2018 havde huset besøg af Marie 
Frank og Anne-Dorte Michelsen, der begge 
spillede for et fuldt hus.

En forventningsfuld formand kunne byde 
velkommen til 94 lige så forventningsfulde 
gæster og den kendte pop-rock-trio Dissing, 
Dissing og Las, som gik på scenen efter fæl-
lesspisning og kaffe. SuperBrugsen i Skårup 
leverede den varme mad til favorabel pris, og 
friske frivillige havde dækket bord, pyntet op og 
rettet an i dagene op til. 

Trioen, der har turneret i mere end 25 år, består 
af brødrene Rasmus og Jonas Dissing samt 
Las Nissen, og tilhører toppen inden for den 
nye generation af dansk musik. De er oplært 
hos Povl Dissing, som de har turneret landet 
tyndt med, men har med tiden fundet deres helt 
egen lyd og stil.

I Vejstrup Forsamlingshus optrådte den an-
melderroste trio med sange af Bob Dylan, som 
altid har været en stor kilde til inspiration for 
dem. De havde lovet alt, hvad man behøver 
i en musikalsk oplevelse: historier, åndenød, 
rock’n’roll og poesi, og de skuffede ikke publikum.

Dylans sange blev præsenteret i en fantasifuld 
rammefortælling – eller måske røverhistorie? 
– hvor vi hørte om musikernes samarbejde 
og oplevelser i et liv med Bob Dylan. De tre 

ENDNU EN SUCCESFULD KONCERT 
I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS
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musikere, der både er stærke på deres 
instrumenter og i deres vokaler, skiftedes til at 
fortolke alle de kendte numre inkl. ”Mr. Tambou-
rine Man”, ”Forever young” og ”Blowing in the 
Wind”.

Formand Henrik Kramer havde på forhånd 
udtalt, at det var et scoop, at det lykkedes at 
få Dissing, Dissing og Las til Vejstrup og efter 
publikums reaktioner at dømme, var det ikke fe-
jlvurderet. Trioen fik stående applaus og måtte 
selvfølgelig give ekstranumre. 

Vejstrup Forsamlingshus fortsætter koncertræk-
ken med ufortrødent gåpåmod. Næste koncert 
bliver fredag den 4. oktober, og ved den lej-
lighed bliver det Gasolin-sange, der får fokus. 
Billetsalget åbner i nær fremtid, så hold øje med 
Facebook, www.gudmekongensland.dk  og 
forsamlingshusets nye hjemmeside 
www.vejstrupforsamlingshus.dk , 
hvor koncerten vil blive annonceret. 
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© Geodanmark
Ingen

© Geodanmark
Ingen

Skårup

oure

vejStrup

åbySkov

SkårupSøre

brudager

Skårup, oure

ekSiSterende vindmøller 

offentlige områder

boligområde 

blandet bolig og erhverv

rekreative områder 

erhverSområder 

butikSområder

landSbyområder 

naturnetværk 
(sammenhængende natur)

Priser pr. år:
1 felt                     1735,-

2 felter           3412,-

3 felter (højkant)  5120,-

4 felter           6411,-

5 felter (højkant)  8314,-

6 felter        10.033,-

1 side=10 felter  16.021,-

Støt det lokale samfund med en annonce i Folk & Fæ
Bladet omdeles gratis 6 gange om året til ca. 2000 private husstande i “Vores Distrikt”: 5881 Skårup + 5882 Vejstrup + 5883 Oure.   

Alle i Folk & Fæ-redaktionen arbejder ulønnet for at støtte og styrke lokalområdet

Dit firma, forening eller andet kan tegne et sponsorat i Folk & Fæ:

1. Hvis du har fast bopæl i nævnte område.
2. Hvis din virksomhed eller en væsentlig 

del af den ligger i nævnte område.

Støt bladet med et beløb, når vores indsamlergruppe 
kommer rundt med bladet i august.

Du kan nu også støtte med et beløb via MobilePay 2548 7386
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”Støt det lokale samfund med en annonce i Folk & Fæ

Bladet omdeles gratis 6 gange om året til ca. 2000 private husstande i “Vores Distrikt”: 5881 Skårup + 5882 Vejstrup + 5883 Oure.   
Alle i Folk & Fæ-redaktionen arbejder ulønnet for at støtte og styrke lokalområdet

5881 Skårup - 5882 Vejstrup - 5883 Oure
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SuperBrugsen i Skårup og OK 
støtter Skårup Idrætsforening med

      33.737,55 kr.
Få et OK-benzinkort i SuperBrugsen 

og vær med til at støtte idrætten i Skårup.

Super Brugsen og OK Benzin støtter Skårup Idrætsforening med 337.737,55 kr i 2018.

Årets resultat er det største nogensinde siden starten i 1992.

Bjarne Ottesen fra OK og undertegnede står i Skårup Super Brugs 4-5 gange om året, hvor

man kan tegne benzinkort, købe el og gas hos OK. Dette udløser støtte til klubben.

Jeg vil gerne sige tak til alle, som på den måde er med til at støtte klub/en.

Næste gang vi er på banen i Super Brugsen er torsdag den 16.05. Fra kl. 14-17.

På billedet har vi samlet alle poderne, der spiller indendørs hele vinteren og 

Super Brugsens uddeler Paw, som overrækker checken.

Jørgen Basse
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Paw Henriksen
Uddeler i SuperBrugsen i Skårup

SuperBrugsen  Skårup
Skårup Stationsvej 12

62 23 13 43
Åbent alle dage 8.00 - 20.45Skårup

SuperBrugsen 
i Skårup støtter lokale aktiviteter
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HUSK:
Søndage i lige uger afholder

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

Se også Aktivitetskalenderen 

folkogfae.dk

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

PENSIONISTHUSET
Kortspil:

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

Nørkle:
fra 2. tirsdag i januar

til 2. tirsdag i september

Onsdag d. 17. april kl. 18.30
Brudager Folkedansere holder afslutningsfest 

i Brudager Forsamlingshus 
Se mere på www.brudagerfolkedansere.dk

Onsdag d. 24. april kl. 12
Påskefrokost i Pensionisthuset

Onsdag d. 1. maj kl. 14.00 
Seniorshoppen, Jens Bo med skindtasker

i Pensionisthuset

Søndag d. 5. maj kl. 10.30
Fernisering i Kulturcenteret

Onsdag d. 8. maj kl. 18.30
Åbent hus til bordtennis i Skårup Hallen

Onsdag d. 15. maj 
Skårup Pensionistforening besøger 

Den gamle By i Århus

Lørdag d. 25. maj kl. 13-17
Majfest, Sydfyns fri fagskole 

Lørdag d. 15. juni kl. 12-18
Torvedag i Skårup

Søndag d. 18. august kl. 14
Damgårdsklubben holder spillegilde, SKI

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

GRAFiSK
Hjælp til layout & Logo 

ring  4922  4944

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

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

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

 

 

 

 

Brudager Folkedansere. 

Afslutningsfest den 17. april i Brudager Forsamlingshus kl. 1830 

        Se mere på hjemmesiden: WWW.brudagerfolkedansere.dk 


