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 Kære Folk & Fæ læser!
Allerførst vil jeg lige starte med at beklage, at bladet ikke  
udkom d. 13. oktober som ellers planlagt, men først  
udkom d. 20. oktober. Årsagen til dette er, at vi uden  
varsel fik besked fra distributøren om, at bladet skal  
afleveres en dag tidligere end normalt, - og dette er jo  
ikke muligt, når vi for længst har fastsat deadline.
Jeg håber, vi får løst problemet til næste bladudgivelse,  
men ellers udkommer det først fredag d. 22. december.
Og så til noget mere muntert . . . . . .
Den årlige indsamling er slut for denne gang, og vi fik  
endnu engang et helt fantastisk flot resultat. - Det kan  
du læse om senere i bladet, men jeg vil dog lige starte  
med at sige tak til alle Jer, der støttede bladet med et  
beløb – enten kontant eller via MobilePay.
Det er en stor glæde for hele bladgruppen, at så mange 
ønsker at støtte det lille lokalblad Folk & Fæ. - Det giver  
os lyst og energi til at fortsætte med at lave bladet. 
Der er vist ikke mange små samfund, der har så flot et  
lokalblad, som vi har her i ”Vores distrikt”.
Samtidig med at vi kan glæde os over en sund økonomi,  
kan vi også bringe endnu flere gode – sjove – søde eller  
spændende historier fra lokalområdet.
Og så er jeg sikker på, du ved, hvad der nu kommer !!!!
Vi vil så gerne høre fra dig, hvis du har en god historie  
med tilknytning til ”vores distrikt”.  
Vi glæder os til at høre fra dig . . . . . . . . . . 

Mange af vore trofaste sponsorer er endnu ikke blevet  
portrætteret i bladet. Kontakt mig hvis du ønsker et  
firmaportræt i Folk & Fæ.
Hermed sendes de bedste hilsner fra Folk & Fæ.

Henning Philbert

Støt os på: MobilePay: 2548 7386
Fynske Bank : Reg. nr. 0819 konto 819-56-11123
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Kære Folk & Fæ læser! - Tak for din støtte til bladet, da 

vore indsamlere kom forbi din dør med ”raslebøsserne”

og mange, mange tak til indsamlergruppen i Skårup Sogn
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Skårup Nordvest

Jens Peter Nielsen
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Østermarken
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Skårupørevej m.m.

Anders Jensen
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Bymidten

Vibeke Boesgaard
Nordre bydel

Olaf Søndberg
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 Tak til indsamlergruppen i Vejstrup, Oure og Brudager.

30.801 kr. Ja, så mange kontanter blev der indsamlet, da det sidste nummer af Folk & Fæ blev  

omdelt af vores trofaste indsamlergruppe, der endnu engang indsamlede et fantastisk flot beløb. 

Som noget nyt havde de flittige indsamlere en lille blok med, hvor de kunne notere det beløb, som  

giveren ville støtte bladet med via MobilePay. Det talte altså med i indsamlerresultatet, som blev:

Kontanter 30.801 kr. + MobilePay 11.995 kr. = 42.796 kr.
Sidste år blev der indsamlet 30.347 kr. i kontanter, så det var en god ide at få MobilePay med i år.

Endnu engang en stor tak til den flittige og trofaste indsamlergruppe, og endnu engang en helt  

særlig varm tak er der naturligvis til alle Jer, der lagde penge eller MobilePay-beløb i  

raslebøsserne, da de kom rundt på ruterne, 

Man kan også indbetale et beløb til: FYNSKE BANK Reg. nr. 0819 Kontonummer 819-56-11123

Her på redaktionen er vi naturligvis glade for det signal, som bladets læsere sender ved at give så  

mange penge, - men uden alle vore trofaste sponsorer samt bidrag fra foreninger, skoler og  

institutioner, gik det slet ikke. - Derfor også en stor tak til dem.  Tak til alle Jer, der støtter bladet.

Vi kommer rundt med raslebøsserne og besøger Jer igen til august 2018.

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

Christina Durck
Brudager 

Lone Arntzen
Oure

Lisbet Hedegaard
Vejstrup

Bitten Granhøj
Vejstrup

Hanne Skov
Vejstrup

Rosenfeldt 
Oure

 Tak til indsamlergruppen i Vejstrup, Oure og Brudager.

30.801 kr. Ja, så mange kontanter blev der indsamlet, da det sidste nummer af Folk & Fæ blev  

omdelt af vores trofaste indsamlergruppe, der endnu engang indsamlede et fantastisk flot beløb. 

Som noget nyt havde de flittige indsamlere en lille blok med, hvor de kunne notere det beløb, som  

giveren ville støtte bladet med via MobilePay. Det talte altså med i indsamlerresultatet, som blev:

Kontanter 30.801 kr. + MobilePay 11.995 kr. = 42.796 kr.
Sidste år blev der indsamlet 30.347 kr. i kontanter, så det var en god ide at få MobilePay med i år.

Endnu engang en stor tak til den flittige og trofaste indsamlergruppe, og endnu engang en helt  

særlig varm tak er der naturligvis til alle Jer, der lagde penge eller MobilePay-beløb i  

raslebøsserne, da de kom rundt på ruterne, 

Man kan også indbetale et beløb til: FYNSKE BANK Reg. nr. 0819 Kontonummer 819-56-11123

Her på redaktionen er vi naturligvis glade for det signal, som bladets læsere sender ved at give så  

mange penge, - men uden alle vore trofaste sponsorer samt bidrag fra foreninger, skoler og  

institutioner, gik det slet ikke. - Derfor også en stor tak til dem.  Tak til alle Jer, der støtter bladet.

Vi kommer rundt med raslebøsserne og besøger Jer igen til august 2018.

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

VEJSTRUP BLIK - VVS AS

GAS- OG OLIEFYRSERVICE
TLF. 6228 1138

WWW.VEJSTRUPBLIKVVS.DK

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

Skaarup Vandværk - stiftet 1909

Vandværk:  Østergade 31 A
Kontor:  Østergade 31
Kontor og telefontid: Torsdag 16.30 - 17.30
Kontor telefon:  62 23 22 04
Fax:   62 23 22 45
Telefon vedr. daglig drift - 24 83 19 97
Hjemmeside: www.skaarupvand.dk
e-mail: skaarup.vand@mail.dk

JESPER RASMUSSEN   
      Nyborgvej 510  5881 skårup

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

Gode ideer engros  Service fra den rigtige murermester

Til faste 
priser

og aftalt tid

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
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   Besøg på Åbyskov Amatørobservatorium. 
Tekst og fotos: Margit Løve Kølle. 

De sidste par år har læserne af ”Folk & Fæ” i artikler om ”Stjernehimlen lige nu!” kunnet få en opdateret 
viden om månen, solen, galakser, stjerner og planeters placering på himlen. Det er amatørastronom Erik 
Appel, Åbyskovvej 24 i Åbyskov, der skriver disse interessante artikler til bladet, og derfor må det være på 
sin plads at aflægge et besøg hos Erik Appel i hjemmet i Åbyskov for bl.a. at få at vide, hvordan hans 
interesse for astronomi er startet, og hvad der har ført til, at han i 1999 valgte selv at bygge et observatorium 
på taget af familiens hus.  

 

Erik Appel fortæller engageret om det fascinerende ved at beskæftige sig med astronomi. 

Erik Appel blev uddannet civilingeniør først som akademiingeniør fra Danmarks Ingeniørakademi i 1969 og 
senere Master of Science in Civil Engineering fra Lehigh University i USA i 1972. Interessen for astronomi 
har han haft siden han var dreng, og som 10-12 årig byggede han sit eget teleskop af nogle lupper. I 1990-
erne blev interessen udbygget, og da Erik Appel igennem en årrække havde abonneret på tidsskriftet 
”Astronomy now” for at udbygge sin viden om astronomi, fandt han her ud af, at der hvert år i februar 
afholdtes en to dages konference i London, der kaldes ”Den årlige astrofest”. På konferencen er der 
foredrag om astronomi og en kæmpeudstilling, der viser de nyeste teleskoper og alt det grej, der hører til, 
hvis man har lyst til og interesse for materialemæssigt at være på forkant med tiden. Fra 1998 og hvert år 
frem indtil nu har Erik Appel været deltager i konferencen. Han finder det meget lærerigt og inspirerende.  

Fra 2000 og fire år frem modtog Erik fjernundervisning i forskellige astronomikurser fra University of 
Central Lancashire i Preston ved Manchester i England. Denne form for fjernundervisning, fortæller han, er 
meget interessant og kan varmt anbefales. Også i Danmark deltager Erik i forskellige kurser og foredrag 
med relation til astronomi og videnskab. Særligt arrangerer FOF interessante foredrag på Niels Bohr 
Instituttet i København om fysik i almindelighed og astrofysik i særdeleshed.  
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Her viser Erik et foto af verdens største partikelaccelerator, der er placeret i det europæiske center for 
partikelforskning i udkanten af Geneve i Schweiz. 

Vi kommer ind på den forskning, der finder sted på CERN, som er et europæisk center for partikelforskning 
beliggende lige i udkanten af Geneve i Schweiz, og som Erik besøgte i december måned sidste år. Centret er 
særlig kendt for at have verdens største partikelaccelerator med en omkreds på 27 km nedgravet i 100 meters 
dybde under jorden. Med denne accelerator lykkedes det i 2015 efter 15 års forsøg at påvise HIGGS 
partiklen, som det endelige bevis for rigtigheden af den opstillede standardmodel for universets funktion.  

Men nu skal vi tilbage til jorden, for vi har i samtalens løb bevæget os langt ud i rummet og har været rundt 
om svært tilgængelige emner.  

I 2011 gik Erik Appel på pension og har fået mere tid 
til astronomien. Det er en særlig oplevelse selv at 
kunne iagttage, hvad der sker på himlen, fortæller han 
begejstret. Den store drøm er at opdage en ny komet 
eller et andet himmellegeme.  

 

 

Erik fortæller her om fænomener i himmelrummet. 
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Fotoet viser spejlteleskopet, der er placeret i kuplen på husets tag. Det har en diameter på 30 cm og med en sådan 
linse kan galakser, fjerntliggende objekter og dobbeltstjerner iagttages. 

 

Der er så meget man kan med et amatørteleskop. Erik Appel valgte at investere i et spejlteleskop med en 
diameter på 30 cm, for det var den størrelse teleskop, han mente kunne opfylde hans behov for at kunne 
iagttage galakser, fjerntliggende objekter og dobbeltstjerner. Linsen kan kobles til en computer, og 
billederne kan overføres direkte til computeren. Udstyret er fuldt på højde med professionelle observatorier 
med hensyn til præcision.  

Til sammenligning fortæller Erik Appel mig, at Hubble-Rumteleskopet der blev opsendt den 24. april 1990 
med rumfærgen Discovery har et hovedspejl på 2,4 meter og er en ubemandet, amerikansk astronomisatellit. 
Dette teleskop sender oplysninger til observatorier på jorden, og hvad der forekommer utroligt, så er disse 
data frit tilgængelige for alle interesserede.  

Erik Appel er medlem af Astronomisk Selskab for astronomiinteresserede. Her publiceres tidsskrifter om 
astronomiamatørers iagttagelse, og her er Erik Appel også repræsenteret og får herigennem henvendelse fra 
især unge mennesker.  

Hvis der skulle være interesse her på Sydfyn, vil Erik Appel gerne tage initiativ til at starte en lokal forening 
for at udbrede interessen for astronomi, så interesserede er velkomne til at henvende sig til ham. Han 
fortæller også, at han gerne står for at arrangere en rejse til Chile i juli 2019, hvor den næste totale 
solformørkelse finder sted, hvis nogen skulle være interesseret. 
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Her viser Erik et foto af den åbne kuppel på observatoriet. 

De årlige rejser til London satte gang i bygningen af observatoriet. I 1999 besluttede familien at udskifte 
husets tag og i den forbindelse valgte Erik Appel selv at opføre sit observatorium øverst på taget. Det er 
bygget i glasfiber ved hjælp af to forskallingsbrædder, 75 kg glasfiber, 10 stk. Fyns Amts Aviser og en pose 
tapetklister. Så enkelt er det. Udstyret med teleskop og go-to motordrev er knapt så enkelt og billigt! 

 

Disse fotos er fra Eriks private fotos fra 1999, da han selv 
byggede observatoriet.  

 

Da jeg forlader Erik Appel, er jeg blevet væsentlig klogere på 
dette spændende emne omhandlende astronomi, end da vi 
startede interviewet 1½ time tidligere. 
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Stjernehimlen lige nu!
Af amatørastronom Erik Appel, Åbyskov 
Amatørobservatorium, Åbyskovvej 24
Lige nu hvor sommeren går på hæld viser 
stjernerne og planeterne sig igen på den 
stadig mørkere himmel. Det er dog først om 
et par måneder at de store planeter lader sig 
rigtigt se fra vore breddegrader. Den flotte 
ringplanet Saturn kan man dog lige nå at se 
i aftenskumringen. Den går den 13. oktober 
ned kl 20.59 i stik Sydvest. 

Besøg fra Asteriodbæltet
Et særligt og på mange måder spændende 
fænomen er særligt aktuelt på denne tid. 

Den 12. oktober passerer en klippeblok 
på størrelse med et parcelhus og med en 
hastighed på flere kilometer pr sekund 
jorden i en afstand på omkring en trediedel 
af afstanden til månen! Den vil ikke ramme 
jorden, men usikkerhedsberegninger viser, 
at den muligvis kommer endnu tættere på. 

Den 1. september passerede asteroiden 
Florence, der er 4,3 km lang, jorden i en 
afstand af 7 millioner kilometer. Se Fig. 2 
der viser størrelsesforholdet i afstandene. 
Florence menes at komme på besøg igen 
om ca. 500 år! 

Fig. 1 Asteroidbæltet.  
mellem Mars og Jupiter

Stjernehimlen	lige	nu!	
Af	amatørastronom	Erik	Appel,	Åbyskov	Amatørobservatorium,	
Åbyskovvej	24	

Lige	nu	hvor	sommeren	går	på	hæld	viser	stjernerne	
og	planeterne	sig	igen	på	den	stadig	mørkere	
himmel.	Det	er	dog	først	om	et	par	måneder	at	de	
store	planeter	lader	sig	rigtigt	se	fra	vore	
breddegrader.	Den	flotte	ringplanet	Saturn	kan	man	
dog	lige	nå	at	se	i	aftenskumringen.	Den	går	den	13.	
oktober	ned	kl	20.59	i	stik	Sydvest.		

Besøg	fra	Asteriodbæltet	

Et	særligt	og	på	mange	måder	spændende	fænomen	
er	særligt	aktuelt	på	denne	tid.	Den	12.	oktober	
passerer	en	klippeblok	på	størrelse	med	et	parcelhus	
og	med	en	hastighed	på	flere	kilometer	pr	sekund	
jorden	i	en	afstand	på	omkring	en	trediedel	af	
afstanden	til	månen!	Den	vil	ikke	ramme	jorden,	men	
usikkerhedsberegninger	viser,	at	den	muligvis	
kommer	endnu	tættere	på.		

	Fig.	1	Asteroidbæltet.		mellem	Mars	og	Jupiter	

Den	1.	september	passerede	asteroiden	Florence,	der	er	4,3	km	lang,	jorden	i	en	afstand	af	7	millioner	
kilometer.	Se	Fig.	2	der	viser	størrelsesforholdet	i	afstandene.	Florence	menes	at	komme	på	besøg	igen	om	
ca.	500	år!		

	
Fig.	2	Asteroiden	Florence	passerede	jorden	den	1.	september	i	år	i	en	afstand	af	7	mill.	km	

	

Fænomemenet	kaldes	asteroider	–	hvilket	betyder	småplaneter	–		og	de	består	af	hundredetusindvis		af	
små	og	store	klippe-	eller	metalstykker,	der	normalt	ligger	stabilt	i	en	bane	om	solen	mellem	Mars	og	
Jupiters	baner	omkring	solen.		Asteroiderne	menes	at	være	rester	af	stof	i	solsystemet	som	ikke	er	blevet	til	
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Fænomemenet kaldes asteroider – hvilket 
betyder småplaneter –  og de består af 
hundredetusindvis  af små og store klippe- 
eller metalstykker, der normalt ligger stabilt 
i en bane om solen mellem Mars og Ju-
piters baner omkring solen.  Asteroiderne 
menes at være rester af stof i solsystemet 
som ikke er blevet til planeter endnu. As-
tronomerne har kendskab til flere end 
700.000 forskellige asteroider. De største 
kendte asteroider hedder Ceres, Vesta, 
Pallas og Hygiea. Nogle af dem kan under 
ideelle omstændigheder ses med en almin-
delig kikkert.
Når en asteroide kommer i nærheden af 
jordens bane om solen skyldes det særlige 
omstændigheder omkring de store plan-
eters indbyrdes placering, der kan med-
føre svingninger i tyngdekraftfeltet helt ud 
i asteroidbæltet. Dette kan få en eller flere 
asteroider til at forlade sin faste bane, og 
blive slynget i retning af solen og på denne 
vej komme i nærheden af jorden eller andre 
af de indre planeter.

-Af særlig interesse er den 370 m store as-
teroide ved navn Apophis, der forventes at 
passere jorden i 2036 i en afstand af nogle 
få tusinde kilometer, så tæt på at den vil 
kunne ses med det blotte øje.
Som det fremgå, er der livlig trafik derude i 
det ikke helt så tomme rum. Den amerikan-
ske rumfartsorganisation NASA holder øje 
med tusindvis af asteroider og NASA op-
lyser, at der ikke er kendskab til asteroider, 
der i en overskuelig fremtid kan blive for 
nærgående. Heldigvis! 
At det er et dynamisk univers vi er en del 
af, kan bl.a. ses af de utallige stjerneskud 
vi meget let kan opleve på tjerneklare 
nætter. Det er meteoriter – i virkeligheden 
små asteroider som ikke kan observeres 
pga. deres lille størrelse – der brænder 
op i jordens atmosfære og falder ned som 
støvregn. På denne måde modtager jorden 
300 tons sten og støv pr. døgn helt uden at 
vi lægger mærke til det!

Fig. 2 Asteroiden Florence passerede jorden den 1. september i år i en afstand af 7 mill. km

Stjernehimlen	lige	nu!	
Af	amatørastronom	Erik	Appel,	Åbyskov	Amatørobservatorium,	
Åbyskovvej	24	

Lige	nu	hvor	sommeren	går	på	hæld	viser	stjernerne	
og	planeterne	sig	igen	på	den	stadig	mørkere	
himmel.	Det	er	dog	først	om	et	par	måneder	at	de	
store	planeter	lader	sig	rigtigt	se	fra	vore	
breddegrader.	Den	flotte	ringplanet	Saturn	kan	man	
dog	lige	nå	at	se	i	aftenskumringen.	Den	går	den	13.	
oktober	ned	kl	20.59	i	stik	Sydvest.		

Besøg	fra	Asteriodbæltet	

Et	særligt	og	på	mange	måder	spændende	fænomen	
er	særligt	aktuelt	på	denne	tid.	Den	12.	oktober	
passerer	en	klippeblok	på	størrelse	med	et	parcelhus	
og	med	en	hastighed	på	flere	kilometer	pr	sekund	
jorden	i	en	afstand	på	omkring	en	trediedel	af	
afstanden	til	månen!	Den	vil	ikke	ramme	jorden,	men	
usikkerhedsberegninger	viser,	at	den	muligvis	
kommer	endnu	tættere	på.		

	Fig.	1	Asteroidbæltet.		mellem	Mars	og	Jupiter	

Den	1.	september	passerede	asteroiden	Florence,	der	er	4,3	km	lang,	jorden	i	en	afstand	af	7	millioner	
kilometer.	Se	Fig.	2	der	viser	størrelsesforholdet	i	afstandene.	Florence	menes	at	komme	på	besøg	igen	om	
ca.	500	år!		

	
Fig.	2	Asteroiden	Florence	passerede	jorden	den	1.	september	i	år	i	en	afstand	af	7	mill.	km	

	

Fænomemenet	kaldes	asteroider	–	hvilket	betyder	småplaneter	–		og	de	består	af	hundredetusindvis		af	
små	og	store	klippe-	eller	metalstykker,	der	normalt	ligger	stabilt	i	en	bane	om	solen	mellem	Mars	og	
Jupiters	baner	omkring	solen.		Asteroiderne	menes	at	være	rester	af	stof	i	solsystemet	som	ikke	er	blevet	til	
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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
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“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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Indvielse	af	Skårup	Fjernvarmeværks	nye	solvarme	anlæg.	
Gæsteskribent:	Torben	Hansen	 	 	 	 	 	 	 									
Foto:	Henning	Philbert	

Med	dette	solvarme	anlæg	har	Skårup	taget	den	gule	førertrøje	i	Svendborg	
Kommunes	omstilling	til	grøn	energi,	og	vi	borgere	i	Skårup	kan	være	stolte	af	
vores	visionære	fjernvarmebestyrelse.	

	

Vejrudsigten	havde	umiddelbart	ikke	lovet	det	bedste	vejr,	men	det	afholdt	ikke	folk	
fra	byen	i	at	møde	op	til	denne	officielle	indvielse	af	solvarme	anlægget	for	at	se	og	
høre	om	det	nye	tiltag	i	byen,	og	konceptet	øl	og	pølser	hjalp	vel	også	lidt.	

Bestyrelsesformand	Ove	Eskildsen	var	glad	for	det	gode	fremmøde,	da	han	bød	alle	
de	fremmødte	velkommen.	I	hans	tale	redegjorde	han	for,	at	med	det	nye	solanlæg	
medvirkede	Skårup	Fjernevarme	til	at	tage	et	skridt	i	retningen	af	grøn	omstilling	
ved	at	nedsætte	drivhusgasserne	i	Skårup.		

Solvarmeanlægget	dækker	ca.	20%	af	forbruget	af	varme	og	varmt	vand	i	Skårup.	
Det	betyder	at	den	store	motor	på	Fjernvarmen	ikke	kører	så	meget	mere,	og	måske	
har	læserne	også	bemærket,	at	røgmængden	fra	fjernvarmeskorstenen,	er	reduceret.	

Skårup	Fjernevarme	vil	i	fremtiden	stadig	have	fokus	på,	hvordan	vi	yderligere	kan	
reducere	vores	forbrug	af	fossile	brændstoffer,	da	vi	gerne	skal	nå	Danmarks	
ambitiøse	energimål	om	at	være	fri	for	Fossile	Brændstoffer	i	2050,	men	hvordan	det	



14

skal	opnås,	kan	vi	endnu	ikke	forestille	os,	men	som	sagt	er	vi	nået	en	del	af	vejen	
allerede.		

Anlægget	har	været	undervejs	siden	2012	med	udarbejdelse	af	planer,	godkendelser,	
møder,	høringer,	behandling	af	indsigelser	og	med	endelig	godkendelse	af	
lokalplanen	i	kommunen	den	28.	april	2015.	

I	den	første	uge	i	september	2016	blev	de	i	alt	441	solpaneler	opsat	på	marken.	
Samtidigt	blev	der	fyldt	vand	på	tanken,	hvilket	tog	20	dage.	Tanken	indeholder	
1500	m3	meter	vand	svarende	til	1,5	millioner	liter.		

Den	10.	oktober	2016	blev	anlægget	sat	i	drift,	og	overdragelsen	af	anlægget	fandt	
sted	d.	31.	oktober.	Den	29.	november	overførtes	de	første	10	MWH	til	
byen/forbrugerne.	

Den	20.	april	2017	bliver	et	antal	får	med	lam	lukket	ud	i	solvarmeområdet,	hvor	de	
sørger	for	at	afgræsse	arealet,	så	plantevækst	ikke	skygger	for	panelerne.	

I	ugerne	siden	15.	maj	eller	uge	20	dette	år	og	til	dato	er	Skårup	by	udelukkende	
opvarmet	ved	solvarmen.	Siden	solvarmeanlæggets	tilslutning	har	ydelsen	været	så	
høj,	at	det	kan	sammenlignes	med	at	111	huses	årlige	forbrug	af	varme.	I	samme	
periode	har	vi	sparet	160.000	m3	gas,	hvilket	selvsagt	sparer	en	hel	del	CO2.	

Ove	takkede	alle	involverede	parter	for	samarbejde	omkring	solvarmeanlægget	
Bestyrelsen	er	stolte	over	at	kunne	indvie	Sydfyn	første	og	største	solvarmeanlæg.	
De	er	stolte	over	at	medvirke	til	mere	grøn	og	miljørigtig	energiforsyning,	og	de	
håber	at	forbrugerne	også	nyder	det	gode	solopvarmede	vand,	som	vi	i	fremtiden	
bader	i	og	varmer	vores	huse	op	med.		

	 	
	

Viceborgmesteren	Henrik	Nielsen	har	fulgt	processen	hele	vejen,	både	igennem	
det	kommunale	system	samt	gennem	div.	hørringer	og	møder	i	Skårup	og	også	
kritikken	af	projektet	og	at	nogle	betaler	en	større	pris	end	andre.		

Det	har	været	en	lang	og	kompliceret	men	også	sober	proces,	som	nu	er	færdig,	og	
det	er	kommunen	sammen	med	fjernvarmeværket	stolte	af.	
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Solanlægget	i	Skårup	er	et	vigtigt	bidrag		til	kommunens	2050	energiplan.	De	20	%	af	
den	samlede	varme	produktion	skulle	gerne	blive	en	stor	gevinst	for	alle	i	Skårup	
både	for	fjernvarmen	og	for	brugerne.		

Undertegnede:	spurgte	ham	efterfølgende	om	hvilke	andre	planer,	der	var	i	
kommunen	for	at	opfylde	denne	2050	plan,	og	her	blev	nævnt:	

At	der	var	gang	i	et	solanlæg	i	Vester	Skerninge	og	derudover	satsede	man	på	
energirenovering,	opsætning	af	solfangere	på	kommunale	bygninger	og	skoler	og	
plejehjem.	Derudover	talte	Henrik	Nielsen	om	vindmøller,	men	med	et	glimt	i	øjet	
sagde	han,	at	man	endnu	ikke	havde	fundet	de	rigtige	placering	i	kommunen.																
Jeg	ved	ikke	hvorfor	snakken	blev	lidt	luftigt	til	sidst,	men	pludselig	tænkte	jeg	-	gad	
vide,	om	vi	når	målene	til	2050.		

		

Undertegnede	tillod	sig	selv	at	gå	langs	beplantningsbæltet	for	at	se	og	opleve	
anlægget	set	fra	de	berørte	partners	matrikel,	og	jeg	som	selv	bor	ud	til	markerne	
har	fuldt	forståelse	for	den	kritik,	der	har	været	undervejs.		

Jeg	så	også	fårene,	som	afgræssede	området,	og	jeg	fandt	Henrik,	som	ejer	fårene	for	
at	høre	lidt	om	dette	samarbejde.	Henrik	fortalte,	at	han	var	blevet	kontaktet	af	
fjernvarmen	med	en	forespørgsel,	om	han	kunne	bidrage	med	nogle	får	til	
afgræsning	af	området,	så	ukrudtet	ikke	dækker	for	solens	lys	.			 	 																												
Alle	er	glade	for	samarbejdet	–	jeg	spurgte	om	aftalen	var	en	Win	Win.	Henrik	mente	
dog,	at	der	skal	justeringer	til	i	aftalen	for,	at	der	helt	er	tale	om	en	Win	Win	aftale.	

På	spørgsmålet	til	medarbejder	Lars	Jørgensen	om	–	”hvordan	kører	solanlægget	så	
i	forhold	til		forventningerne?”	-	var	svaret	kort,	jamen	kig	på	sommeren	–	så	kender	
du	svaret.	I	år	har	jo	ikke	solmæssigt	været	en	normal	sommer,	så	vi	når	ikke	det	
forventede	resultat	her	det	første	år.	Men	vi	er	positive	for	fremtiden,	og	vi	er	sikker	
på,	at	det	over	en	periode	af	år	vil	give	det	forventede	overskud.	

Da	jeg	efter	endt	reception	cyklede	hjem	tænkte	jeg,	at	jeg	som	om	borger	i	
Skårup	og	bruger	af	fjernvarmen	er	stolt	af,	at	Skårup	med	det	nye	solanlæg	
bidrager	til	en	grøn	omstilling.	Nu	har	vi	både	et	Kulturhus	med	fællesskab	og	en	
grønnere	by	–	Det	kan	vi	da	godt	være	stolte	af	i	Skårup!	
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Lars,	Susan	og	Søren	var	klar	til	at	svare	på	div.	spørgsmål	om	anlægget.	

	
Basse	og	Jakob,	
som	er	kendt	for	
ikke	at	dele	
holdninger	om	
sprøjtning	mod	
ukrudt	i	haverne,	
fortsatte	debatten	
over	en	øl.	
	
Jakob	viste	mig		
for	øvrigt	en	
rygsprøjte	ved	
solfangeranlægget.	
Så	det	er	ikke	kun	
Basse,	der	sprøjter	
mod	ukrudt.	
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Alt i tømrerarbejde
Speciale i energirenovering og tagarbejde

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

Agerskiftet 10, 5881  Skårup, tlf. 20769831

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

Din partner – hele vejen

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

Niels Duedahl
Statsautoriseret revisor

Henrik Holm Fenger
Revisor HD(R)

Jørn Skaarup Christiansen
Registreret revisor

MALERFIRMA BRDR. FOLKMANN
Maling
Hans Jørgen
20 12 33 50

Spartling
Jesper
24 45 43 02

Coating
Klaus
40 35 78 40

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

� Gips
� Beton
� Sprøjtespartling

� Betonrenovering
� Epoxy Gulve
� Grafittiafrensning

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

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

Åbent hver dag kl 8-15 (onsdag lukket). 
Evt. aftenkonsultation mandag, onsdag og fredag efter aftale.
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Portræt af en ny sponsor. 
Tekst og fotos: Margit Løve Kølle. 

I indkørslen til P.A. Wedels Vej 11 i Skårup holder der denne eftermiddag i september en hvid varebil med 
logoet Mand&bil. Bilen tilhører tømrer Morten Møller, og i denne artikel får Morten mulighed for at 
fortælle lidt om, hvem han er, sin baggrund, sit arbejde, sin fritid samt lidt om familien.  

 
Tømrer Morten Møller ved indkørslen til privatboligen på P. A. Wedelsvej 11 i Skårup. 

Morten Møller fortæller, at han indenfor de sidste 
par år havde haft en drøm om at starte egen 
virksomhed. På hvilken måde, drømmen skulle 
realiseres, var Morten ikke helt afklaret med. Men 
en dag læste han i Fyns Amts Avis en artikel om 
en mand fra Odense ved navn Mikael K. Truelsen, 
der havde startet netværket Mand&bil i 2008, og 
siden er netværket langsomt, men sikkert, udvidet, 
så det nu er næsten landsdækkende. Det, der er 
lykkedes for Mand&bil er at skabe en 
foreningslignende organisation, hvor 
netværksmedlemmerne beholder deres 
selvstændighed og ansvaret for kunder og firma, 
men hvor de samtidig kan drage nytte af de fælles 
goder, som kontoret og de andre 
netværksmedlemmer skaber. 

I dag er der mere end 80 medlemmer fordelt over 
det meste af landet. Ved at samarbejde om fælles 
firmaprofil og markedsføring og ved at dele viden 
og erfaringer, har netværksmedlemmerne opnået 
et opsigtsvækkende resultat. Medlemmerne 
samarbejder om at skabe en fælles troværdig 
firmaprofil. De holder fast i den direkte kontakt 
mellem kunde og netværksmedlem, men giver sig 
selv og hinanden mulighed for god og billig 
markedsføring. Enhver står selv 100% til regnskab 
for sin egen virksomhed, men deler viden om 
drift, regler, leverandører osv. 

Hvis der er overskydende arbejde, henvises 
kunder, som den enkelte håndværker ikke selv kan 
servicere, til andre netværksmedlemmer, og 
således låner man hinandens hjælp og 



19

spidskompetencer – uden i øvrigt at tjene penge på 
hinandens arbejde. 

Mand&bils opbygning skal ses som en moderne 
udgave af andelsbevægelsen.  

Morten fandt denne mulighed for at starte en 
selvstændig virksomhed så interessant, at han 
kontaktede Mikael K. Truelsen, og siden marts 
2017 har Morten været en del af netværket 
Mand&bil. Morten er glad for sin beslutning. Det 
går godt i virksomheden, og arbejdsopgaverne er 
varierede. Medlemmerne af netværket henviser 
arbejde til hinanden via en lukket Facebook-
gruppe. Det er et godt koncept med et godt 
netværk. Hvis et medlem af foreningen har et 
arbejdsmæssigt problem eller vanskeligheder med 
udførelsen af en given opgave, er det rart at have 
kompetente sparringspartnere. Står Morten f. eks i 
en situation, hvor han skal isætte et stort 
vinduesparti, men ikke kan klare opgaven alene, 
ved han, hvem han kan henvende sig til for at få 
hjælp. Den enkelte håndværker styrer altså alt 
vedrørende sin egen virksomhed med hensyn til 
kundeopsøgning og kundepleje, men får ved 
indmeldelse i foreningen en startpakke med 
flayers og visitkort. Den enkelte håndværker skal 
selv lægge bil og værktøj til, og det er altså den 
enkelte håndværker, der afgiver tilbud og sender 
regninger ud til kunderne. Engang imellem mødes 
foreningens medlemmer for at tale om emner, der 
er relevante i løsningen af forskellige 
arbejdsopgaver. 

På adressen www.mandogbil.dk er der en god 
beskrivelse af netværket, og under fanen ”123 -
Tilbud” er det let for kommende kunder at skrive, 
hvilket arbejde man gerne vil have udført, og efter 
opgivelse af navn og adresse, kan man blive 
kontaktet af en håndværker tilsluttet Mand&bil 
fra ens eget område og få et tilbud på opgaven.  

Her lidt om Morten Møllers faglige baggrund. 
Morten kommer fra Silkeborg, og efter 10. klasse 
startede han på Fanø Søfartsskole og tog her 
grunduddannelsen til ubefaren skibsassistent. Han 
gennemførte derefter den befarne skibsassistent-
uddannelse i Frederikshavn. I 2000 flyttede han til 
Fyn. Han kom her til egnen for at læse til 
Maskinmester på SIMAC i Svendborg, men i 
2003 havde han et alvorligt fald fra en stige, og da 
han igen var rask, besluttede han sig for at afbryde 
denne uddannelse og indskrev sig i stedet for på 
tømreruddannelsen på Teknisk Skole i Svendborg. 
Uddannelsen blev afsluttet i 2007. Under 
uddannelsen havde Morten læreplads i Kværndrup 
Tømrerforretning. Som uddannet har han haft 
flere arbejdspladser og har også været på 
Sukkertoppen på Grønland for at være med til at 
bygge et plejehjem. Morten er glad for sit 
uddannelsesvalg.  

 
Morten og sønnen Lasse er optaget af hver sit computerprogram. 

Siden 2010 har han haft sin bopæl på P.A. Wedels 
Vej i Skårup. Morten er gift med Tina og sammen 
har de sønnen Lasse på 5 år. Desuden har Morten 
været så heldig at have fået tre dejlige bonusbørn. 
Tina er privat dagplejemor for børn i alderen 9-10 
måneder og op til ca. 3 års alderen, så der er noget 
at se til i hjemmet.  

Morten, Lasse og Tina ved legehuset som Morten selv har bygget.Morten er i gang med dagens computerarbejde.  
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På billederne ses eksempler på arbejder 
udført af Morten Møller. Der er vist tre 
fotos af FT-systemhegn samt 
facadebeklædning af en husbåd. Billederne 
er taget fra hans hjemmeside.  

 

 

 

 

I weekenderne går Morten til 
hundetræning med Homer.  

 

 

”Folk & Fæ” bringer her Morten 
Møller alle gode ønsker for hans 
fremtid som selvstændig håndværker 
i netværket ”Mand&bil”. 

 

 

  

 

 

På billedet er 
Morten 
sammen 
med sin 
dejlige 
schæferhund 
Homer.  
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Nyt fra Damgårdsklubben. 
Tekst og fotos: Margit Løve Kølle. 

Søndag den 13. august blev der afholdt loppemarked i Skårup Hallen til fordel for driften af ældrebussen 
”Oskar”. Der kom 300 gæster i løbet af de tre timer, loppemarkedet blev afviklet. I alt var der brutto en 
indtægt på 29.500 kr. Bestyrelsen takker alle, der donerede de mange fine effekter til det gode formål, og de 
som kom og købte en del af det store varesortiment. 

Alle, der arbejder frivilligt i foreningslivet, ved, at der går mange timers arbejde forud, inden dørene kan 
åbnes til afviklingen af et loppemarked. Lørdag den 12. august kl. 09.00 mødtes 40-45 personer i Skårup 
Hallen for at gå i gang med det arbejde, der kom til at vare til hen på eftermiddagen. Nogle skulle hente alle 
de forskellige effekter, store som små, forskellige steder i Skårup og nærmeste omegn og bringe tingene til 
hallen for at andre kunne sætte tingene op på borde og få det hele til at se indbydende og pænt ud.

Desværre regnede det hele dagen, men regn tager heldigvis ikke modet fra mennesker, der ud over opgaven 
med det fælles projekt, også ser ud til at hygge sig i hinandens selskab. I år var der ekstra mange såkaldte 
”loppeting”. Dette bevirkede, at der undervejs i forløbet måtte ændres på opstillingen af effekterne, men da 
alle forlod hallen lørdag eftermiddag, så det hele indbydende ud.  
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Loppemarkedet	er	i	fuld	gang.	

Dyb	koncentration	med	udpakning	af	VHS	bånd..	

På selve dagen mødtes alle hjælperne og hele 
bestyrelsen igen. Denne dag, allerede kl. 
08.00, var der var dækket op til morgenmad i 
caféen. Formanden for Damgårdsklubbens 
bestyrelsen, Elsa Gam Hansen, bød alle 
velkommen og udtrykte sin glæde over, at 
der igen i år var så mange, der havde sagt 
”Ja” til at deltage i dette årlige arrangement.  

Kl. 10.00 åbnedes dørene og ind stormede 
nok de første 100 gæster. Da alle effekter, i 
de 26 år loppemarkedet har fundet sted, er 
placeret på de samme steder i hallen, ved alle 
besøgende, der trofast er kommet igennem 
alle årene, hvor de skal begive sig hen, for at 
finde lige det, de går og mangler.  

Det er hyggeligt som frivillig at deltage i 
afviklingen af loppemarkedet. Folk er glade, 
og mange får, når de ser bestemte ting, lyst 

til at fortælle om, hvordan de i deres familie havde en lignende genstand, og hvordan de har spist mange 
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gode måltider hos deres bedstemor af et bestemt spisestel, hvor et tilsvarende nu er til salg i afdelingen med 
loppefund. Lytter man, får man mange gode og ofte interessante ting at vide om de besøgendes liv. Alle de 
ting, der er til salg, har jo hver deres historie, og der dukker mange minder frem, når et menneske genser 
noget, som man selv har kendt eller ejet i familien. Ergo: Et loppemarked er ikke bare et sted, hvor der 
sælges varer og pruttes om priser for ting og sager, men det er mindernes verden. Dette viser sig ofte ved, at 
folk køber noget, som de ikke lige var kommet for at købe, men fordi de ser noget, som deres gamle tante 
havde, og som de nu absolut må eje. I år var der flere, der sagde: ”Det er jo ”retro”, og ”retro” er åbenbart in. 
Det var tydeligt at mærke, at mange ser udsendelser i TV, som handler om køb og salg af brugte ting. Kl. 
12.00 åbnes der for, at alle interesserede kan købe en ”Super Brugsen” pose for 30.00 kr. og fylde den med 
ting og sager, og her skal der ikke herske tvivl om, at mange er i stand til at få virkelig meget læsset ned i en 
sådan pose. Det er virkelig et fund! Kl. 13 er det hele overstået for de besøgendes vedkommende, men ikke 
for de frivillige hjælpere. Nu er det tiden, hvor alt, der ikke blev solgt, skal pakkes i kasser igen. Nogle af 
varerne foræres til en af Svendborgs genbrugsforretninger. Denne frivillige organisation må tage, hvad 
personalet mener, de kan sælge videre, andre effekter kommer ud på genbrugsstationen, hvor de anbringes i 
et lokale, hvor forskellige sociale foreninger kan afhente effekter, andet bliver opbevaret til næste år, og de 
dårligste ting går direkte ud på genbrugsstationen i Svendborg.  

Damgårdsklubbens kasserer Ingrid M. Nielsen var, efter at pengene var talt op, rundt ved de forskellige 
stande for at fortælle alle hjælpere, at der i 2017 blev solgt for 29.500 kr. 

Hen midt på eftermiddagen er hallen atter tømt og alle, der har deltaget i at gøre klar, sætte op og tage ned 
igen, kan nu sige til hinanden: ”Tak for denne gang. Vi ses til næste år”.  

 

Her er formanden Elsa Gam Hansen sammen med de stærke mænd, der hentede, arrangerede og bragte de 
solgte møbler ud til køberne. 
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Så glad bliver man af at arbejde frivilligt med at arrangere et loppemarked, selv efter en arbejdsdag på 8 
timer. 

 Husk: Lørdag den 2. december 
2017 afholdes der julemarked på 
Damgården kl. 14.00-17.00. 
Der er tombola, Amerikansk 
Lotteri, salg af juledekorationer, 
gløgg og æbleskiver. Kl. 15.00 
er der Luciaoptog.  

FORMANDEN	FOR	DAMGÅRDSKLUBBEN,	
ELSA	GAM	HANSEN,	GLÆDER	SIG	TIL	AT	
BYDE	VELKOMMEN	TIL	JULEMARKEDET	PÅ	
DAMGÅRDEN	DEN	2.	DECEMBER													
KL.	14-	17.	
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Entreprenør 
Peter Mortensen
Aut. Kloarkmester - Kloakservice - Døgnvagt
Nyborgvej 514 - 5881 Skårup

Tlf. 62 20 71 63 
Fax 62 23 21 02 

Mobil 40 21 71 63

Murermester Vagn Bech
Åbyvænget 17  • 5881 Skårup

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

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

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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																																																	En	lille	historie	fra	det	virkelige	liv.	

Af	Richard	Sørensen,	Skårup	Lokalhistorisk	Forening.	

Da	jeg	for	et	stykke	tid	siden	fik	nedenstående	historie,	kom	jeg	i	tanke	om	en	situation	mens	jeg	
var	graver	og	kirketjener	ved	to	af	kirkerne	i	nabosognet.	Vi	havde	bryllup	i	èn	af	kirkerne	og	da	
præsten	spurgte	gommen	om	han	ville	have	pigen	der	stod	ved	siden	af	til	ægtefælle,	svarede	han:	
Nu	er	det	jo	man	kan	svare	enten	ja	eller	nej,	han	svarede	dog	ja	efter	et	par	sekunder.	Historien	
nedenunder	stod	i	Svendborg	Avis	den	9.	september	1873.	

																															Da	Bruden	sagde	NEJ	for	Alteret.	

I	Kirkeby	Kirke,	en	Mil	herfra;	indtraf	i	Søndags	d.	7.Sept.	den	tragiske	Begivenhed,	at	
da	et	Brudepar,	af	sat	Alder	stod	foran	Alteret	for	af	Præsten	at	indvies	i	den	hellige	
Ægtestand,	vægrede	Bruden	sig	ved	at	svare	Ja	paa	Præstens	tilforordnede	
Spørgsmål.	Det	oplystes,	at	hun	ikke	vilde	have	”den	ærbare	Ungkarl,	som	hos	
hende	stod	til	sin	Ægte	–	Husbond”.	Præsten	var	straks	Herre	over	den	
ejendommelige	Situation,	han	fremhævede	som	et	godt	Eksempel	paa	Kvindevær-				
dighed,	at	hun	følgende	sit	Hjertes	Tilskyndelse,	havde	Mod	til	i	det	afgørende	
Øjeblik	at	trække	sig	tilbage.		

De	indbudte	Gjæster	bleve	ej	heller	lynslagne,	de	lode	senere	det	anrettede	Maaltid	
smage	godt,	og	da	de	kørte	hjem,	blæste	Musikanterne	ligesaa	lystigt	som	ved	
Ankomsten.	Den	tragiske	Begivenhed	blev	af	Alle	baaren	med	den	største	
Resignation.	Meddelelsen	derom	spredtes	hurtigt	og	var	allerede	samme	Dag	kendt	
i	Nabosogne,	hvor	man	med	Iver	drøftede	Forholdene.	Der	fortaltes,	at	Maren,	som	
Pigen	hed,	da	de	kom	fra	Alteret,	sagde	til	sin	skuffede	Partner:	”Jeg	har	betænkt	
mig	Anthon”.		Det	var	jo	unægtelig	i	sidste	Øjeblik,	hun	naaede	til	Ende	med	sine	
Overvejelser.		

I	Ministerialbogen,	hvor	det	sædvanlige	i	Anledning	af	Ægteskabsstiftelse	noteres,	
står	der	i	Anmærkningsrubrikken:	”NB.	Der	blev	intet	af	Vielsen,	da	Bruden	ikke	
kunde	svare	ja	på	Præstens	Spørgsmål	til	hende	i	Kirken	paa	Vielsesdagen	7.	
September	1873”	

Til	det	vil	jeg	bare	sige:	Det	var	modigt	gjort.	
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																																							Åbent	Lokalhistorisk	Arkiv.	

Hvert	år	den	anden	lørdag	i	november	har	næsten	alle	arkiver	i	norden	åbent.	Det	
gælder	også	her	i	Skårup,	hvor	der	i	år	vil	være	en	udstilling	med	før	og	nu	billeder	
fra	sognet.	Er	der	nogen	der	har	billeder	så	tag	dem	med,	vi	gerne	se	på	dem	om	det	
er	noget	vi	kunne	være	interesseret	i	at	låne	til	scanning.		

																						Det	foregår	i	Kulturhuset	lørdag	d.	11.	-11.	kl.	14	til	17.						

	

	

Lokalhistorisk	Arkiv	har	lige	haft	besøg	af	to	medarbejdere	fra	Nationalmuseet,	som	
er	ved	at	beskrive	de	danske	kirker.	De	var	meget	interesseret	i	nogle	billeder	der	
blev	taget	i	forbindelse	med	renoveringen	i	2006.	Det	er	billeder	som	ingen	får	at	se	
i	virkeligheden	før	om	måske	75	til	100	år,	de	sidder	nemlig	inde	midt	i	altertavlen.	
Sammen	med	mange	andre	billeder	fra	renoveringen,	vil	de	blive	vist	når	
Lokalhistorisk	holder	det	sædvanlige	jule	arrangement		mandag	d.	4.-12.	2017.	
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”Vi er startet”’ 

     Tjek SIF’s hjemmeside 

Skårup Sogns Borgerforening
Findes der en eller flere personer som har lidt tid og overskud, og måske gerne kunne opkræve 

kontingent for os i år 2018, så ring eller skriv til formanden 
Tlf. 62.23.12.70 Mail skaarupvinduspolering@yahoo.dk

Vi har også et opråb vedrørende vore spillegilder i Hallen fredage i lige Uger, der er ikke mange 
fra Skårup der støtter vore spillegilder, det er meget trist, fordi vi meget gerne vil være med til at 

give nogle penge til de mange forskellige aktiviteter som foregår i Skårup.

Husk alle der er medlem af damgårdsklubben kan køre gratis med Oskar til spillegilder.
Der er kommet en anmodning om eventuelt tilskud til en sangaften på Damgården og denne anmodning tager 

jeg med i bestyrelsen, hvis der var flere der støttede vore spillegilder kunde vi også støtte meget andet.

Husk vi har stort juletræ i Skårup Hallen Søndag d 10-12-17 kl 14.00 til ca. kl 17.oo vi håber at der 
kommer mange børn med deres forældre så vi kan få et rigtig hyggelig Juletræ.

Desværre må vi sætte denne annonce med Juletræ i bladet nu, 
da det ikke udkommer før vi har afholdt juletræ.

Med Venlig Hilsen
Skårup Sogns Borgerforening.
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SKÅRUP SMEDE- OG
MASKINVÆRKSTED
Aut. VVS-installatør

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

VVS

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

Skal du også 
have solgt?

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

 Ullemose frugt 
Gårdbutik og firmafrugt 

Smag mere på 
www.ullemosefrugt.dk 

 
 

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

Gårdbutik åbent lørdag fra 10-16 fra sep. til april
Selvbetjeningsbod åbent hver dag

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

Landevejen 19 - 5882 Vejstrup - Tlf: 40 45 01 70

mads@rkpbilpleje.dk - www.rkpbilpleje.dk
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Du	kan	være	med	til	at	gøre	en	forskel.	
Skribent:	Susanne	Orthmann	

Foto:	Henning	Philbert		

Man	hører	ofte	mennesker,	der	udtaler,	at	de	gerne	vil	være	med	til	at	
gøre	en	forskel.	Her	er	den	ultimative	mulighed	for	at	gøre	en	forskel	
ved	at	hjælpe	flygtninge	til	at	blive	selvhjulpne	i	Danmark.	

I	Skårup	har	vi	flygtninge	både	fra	Eritrea,	Syrien	og	Somalien.	Nogle	bor	
hos	private	og	nogle	bor	på	Kollegiet.	

Når	flygtninge	kommer	til	Danmark	møder	de	vores	velordnede	kultur,	hvor	
der	er	regler,	rammer	og	strukturer	for	alt.	Det	der	er	indlysende	for	os,	er	
ofte	meget	svært	at	afkode	for	en	flygtning,	der	kommer	fra	en	helt	anden	
kultur	/	verden.	Alt	synes	nyt	og	svært	for	en	flygtning,	og	det	er	her,	at	man	
som	flygtningehjælper		har	en	vigtig	rolle	i	hjælpe	flygtningene	til	at	blive	
integreret	i	vores	samfund.	

Det	er	også	her	at	en	organisation	som	Dansk	Flygtningehjælp	kommer	ind	i	
billedet.	

Vi	er	godt	80	frivillige	i	Dansk	Flygtningehjælps	Frivilliggruppe	i	Svendborg,	
men	vi	har	brug	for	mange	flere	hænder,	da	der	pt.	mangler	
flygtningehjælpere	til	omk.	50	flygtninge	i	Svendborg	kommune.	

	
Her	er	de	5	unge	fra	Eritrea,	som	deltager	i	Mad	&	Musikarrangementerne,	
og	som	var	gæstekokke	sidste	år	til	et	af	arrangementerne.	

Som	flygtningehjælper	hjælper	man	flygtninge	med	div.	opgaver	såsom	at	
forstå	breve	fra	det	offentlige,	oprettelse	af	e-boks,	indmeldelse	i	
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boligforening		m.m.	Kort	sagt	hjælper	man	med,	at	flygtningene	kan	forstå	
det	-	at	begå	sig	i	det	danske	system.	

Som	flygtningehjælper	mødes	man	i	starten	med	flygtningen	1-2	timer	om	
ugen	og	hjælper	med	div.	og	senere	kan	det	være	efter	behov.		

Personligt	har	jeg	været	frivillig	i	næsten	to	år	for	nogle	unge	mennesker	fra	
Eritrea.	Jeg	har	lært	nogle	fantastisk	søde	og	energiske	unge	mennesker	at	
kende	som	på	forskellig	måde	også	kan	berige	mit	liv	med	et	frisk	pust	fra	
en	anden	kultur	og	et	andet	land.																																																																									
Derudover	oplever	jeg,	at	”	mine	flygtninge”	bedre	kan	koncentrere	sig	om	
at	lære	dansk,	når	de	får	hjælp	til	at	forstå	det	danske	system.		 	 	
Når	jeg	hjælper	nogle	flygtninge	bliver	jeg	også	engageret	i	deres	liv.	Man	
glæder	sig	sammen	med	dem,	når	tingene	går	i	den	rigtige	retning	som	f.eks.	
når	de	får	job,	bliver	familiesammenført,	får	barn,	får	kørekort,	får	en	ny	
lejlighed	m.m.																																																

Kort	sagt	når	det	går	dem	godt,	og	de	bliver	mere	og	mere	integrerede	i	det	
danske	samfund.	

	
Der	bliver	lavet	kaffe	til	sidste	Mad	&	Musik	arrangement	på	Eritrea	vis.	



32

Vi	har	som	frivillige	oplevet,	hvordan	der	er	kommet	yderligere	stramninger	
og	integrationslønnen	er	sat	ned.	Men	heldigvis	er	der	gode	kræfter	rundt	
omkring	i	Svendborg,	der	gerne	vil	hjælpe	flygtninge.	Der	er	bl.a.	en	
gratisbutik	i	den	gamle	svømmehal	med	tøj	og	div.	til	mindre	børn,	og	har	
man	problemer	med	sin	cykel	er	der	Cykeltutten,	som	hjælper	med	en	cykel	
og	hjælper	med	reparation	af	cykler.	

Som	frivillige	har	vi	et	månedligt	møde	på	to	timer,	hvor	vi	snakker	om	de	
forskellige	problemstillinger,	vi	møder,	og	hvor	vi	får	input	udefra.	Det	kan	
være:	”Lær	dansk”	eller	kommunen,	der	kommer	og	fortæller,	eller	vi	har	
selv	forskellige	ting,	vi	snakker	om	bl.a.	:hvad	der	er	den	frivilliges	opgave	
og	hvad	der	er	en	myndighedsopgave?	

Vi	arrangerer	også	forskellige	ture	for	flygtninge.	Mange	familier	har	ikke	
råd	til	sommerferie	eller	også	har	de	ikke	sommerferie,	så	en	tur	med	Helge	
med	efterfølgende	leg	og	spil	i	Christiansminde,	kan	være	en	meget	stor	
oplevelse	.Man	får	også	mulighed	for	at	deltage	i	forskellige	kurser.	
Personligt	har	jeg	deltaget	i	et	to	dages	Sprogværkstedskursus	på	Lær	
Dansk	og	i	et	aftenkursus	om	familiesammenføring.	

Aldersmæssigt	er	vi	fra	starten	af	tyverne	og	opefter.	Det,	der	er	vigtigt	som	
frivillig	er,	at	man	har	prøvet	at	bo	hjemmefra.	

En	del	af	vores	unge	frivillige	er	rejst	fra	byen	i	forbindelse	med	uddannelse,	
så	derfor	søger	vi	nye	frivillige.	

Her	følger	forskellige	lokale	facebook	sider,	som	omhandler	
forskellige	tiltag	i	Svendborg:	

Cykeltutten	i	Svendborg		

Gratisbutikken	i	Svendborg		

Dansk	Flygtningehjælps	frivilliggruppe	i	Svendborg	
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om Martin Luthers liv. Forestillingen, der hed-
der Martin, Martin, Martin!, fokuserer mere på 
mennesket, Martin Luther end på teologen og 
reformatoren. Skuespil med tyngde møder et 
anarkistisk musiktalent og giver en oplevelse af 
de sjældne. Prisen er 50 kr. og billetten kan ud-
printes fra www.helsingor-teater.dk eller købes 
i kirkedøren allerede 
fra kl. 17.30.

Allehelgen
Søndag den 5. 
november kl. 16.00
I skumringen mindes 
vi dem, vi har mistet 
i årets løb. Vi tænder 
lys for dem, mens vi nævner dem ved navn. 
Alle er velkomne til at tage del i denne gudstje-
neste, da vi alle kan have brug for at blive min-
det om livets skrøbelighed og værdi. Lene Høg 
vil med sin tværfløjte igen være med til at gøre 
denne gudstjeneste særlig smuk og højtidelig.

Luciaaften 
Tirsdag den 12. december kl. 19.00 
4. klasserne fra Skårup skole går Lucia, vi synger 
julesange og præsten fortæller et juleeventyr. 
Luciaaftenen har altid været en meget stemnings-
fuld aften - Kom og vær med i stearinlysets skær.

Juleafslutninger 
Byens forskellige institutioner kommer alle forbi 
til en juleafslutning i kirken. Familiemedlemmer 
og andre er selvfølgelig også hjerteligt velkomne.
Vuggestuebørn og priv. dagplejebørn 13/12 kl. 09.00
Dagplejebørn 20/12 kl. 9.00
Børnehavebørn 20/12 kl. 10.15
Sydfyns Fri Fagskole 21/12 kl. 13.00  
Skårup Skole 22/12 kl. 8.15 (5.-9. klassetrin)
Skårup Skole 22/12 kl. 9.00 (0.-4. klassetrin) 
 
Exdjazz julekoncert
Torsdag den 14. december kl. 19.00 
Vokalensemblet ExDjazz er et 5-stemmigt 
blandet kor, der består af omkring 25 dygtige 
amatørsangere, professionelle musikere og den 
karismatiske korleder Lisa Freeman.
Lisa Freeman er amerikaner, hvilket repertoiret 
bærer præg af med sin swing-, gospel-, pop- og 
jazzklang. Denne julekoncert vil også indeholde 
Christmas Carols og Disney hits. Alle går efter 
sigende smilende og beriget fra en ExDjazz 
julekoncert. Der er fri entré.

Julekoncert med musikskolens elever
Tirsdag den 19. december kl. 19.00. 

Vi skal have meget mere julemusik og derfor 
vil elever fra Svendborg Musikskole komme og 
minde os om, at julen nu er lige om hjørnet. 
Der er mange forskellige instrumenter på spil 
og organist Rasmus Grønborg sætter det hele 
sammen til en fremragende koncert. 
Alle er velkomne!

Gospelgudstjeneste i Gudme Kirke
Torsdag den 26. oktober kl. 19.00

Fra kl. 15.00- 20.00 vil der være en workshop, 
hvor konfirmanderne i området får besøg af 
gospelinstruktøren Rune Herholdt, som i løbet 
af eftermiddagen vil forvandle konfirmander 
fra mange forskellige klasser til et velsyngende 
gospelkor. Eftermiddagen sluttes af med en 
musikgudstjeneste kl. 19.00 i Gudme kirke, 
hvor alle - forældre, søskende og bedsteforæl-
dre mm. er velkomne til at lytte til resultatet 
og selv synge med, når Rune Herholdt med 
sit band dirigerer os igennem en stemningsfuld 
gospelgudstjeneste.            Vel mødt!
 
Peter Plys for voksne
Torsdag den 26. oktober kl. 17.00

I Hundredemeterskoven repræsenterer dyrene 
alle de menneskelige temperamenter. Der er 
den flegmatiske Peter Plys, den frygtsomme 
Grisling, den overaktive Ninka Ninus, den 
pedantiske ugle, det melankolske Æseldyr og 
det sangvinske Tigerdyr.

Skuespiller og coach Casper Koch har brugt 
mange år af sine børns liv på at øve sig i alle 
disse forskellige stemmer og stemninger, og 
aftenen i Kirkeladen bliver ikke bare et kig ind 
i skuespillerens værksted, men også et kig ind i 
vor tilværelses store fortælling.
Gå ikke glip af dette Fyraftensforedrag, hvor vi 
som vanligt serverer en sandwich og en øl/vand. 
Prisen for det hele er 50 kr., som man betaler 
ved indgangen. Tilmeld jer hos Jytte Philipsen 
inden søndag den 22. oktober på tlf.: 28 31 63 
00 eller på mail: jyttephilipsen@hotmail.com. 

Familiekor
Mandag den 30. oktober kl. 17.00-18.30

Skårup kirke starter nyt kor for hele den sang-
glade familie. Vi håber, at rigtig mange vil komme 
og opleve glæden ved at synge sammen.
Koret ledes af kirkens sanger, Erik Jakobsen og 
organist Rasmus Grønborg. Det foregår hver 
mandag fra 17.00 - 18.30 i Kirkeladen. Første 
gang mandag 30. oktober.
Det bliver et familievenligt repertoire, som vil 
glæde både børn og voksne. Man kan komme 
alene eller sammen med sine forældre, børn, 
bedsteforældre…. Bare kom. 
Alle aldre er velkomne, og så er det gratis.
Kontakt gerne Rasmus for tilmelding og informa-
tion på 21292434, rasg@me.com, eller duk op 
på dagen.

Teater i Skårup Kirke
Torsdag den 16. november kl. 19.00
I forbindelse med reformationsjubilæet i år, 
har skuespiller Kristian Halken og musiker 
Kalle Mathiesen skabt en dramatisk forestilling 
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Hjemvendt
Søndag den 29. oktober kl. 11.00 

Den 15. september begyndte jeg som sognepræst ved Skårup kirke igen efter otte måneders orlov. 
De seks af dem tilbragte jeg i Anbar-provinsen i Irak, hvor jeg fungerede som feltpræst for de danske 
soldater. Det har været en meget stærk erfaring, og jeg har været så glad for at få den oplevelse med 
- både personligt og som præst.  Efter gudstjenesten den 29. oktober kl. 10.00 vil jeg fortælle om 
oplevelserne over en kop kirkekaffe i Kirkeladen. 
Jeg er taknemmelig over, at Helle Frimann Hansen har passet så godt på sognet, mens jeg var væk. 
Nu er jeg tilbage igen og hverdagen og højtiden indtager så småt sin faste rytme. Nu venter efteråret 
og december med alle sine dejlige arrangementer.  Dette blad fortæller om dem alle, og jeg 
håber vi ses under hvælvingerne.                                                                             Ida F.

Gudstjenester og arrangementer fra oktober til december 2017
Oktober
Søndag d.  15. okt. 18. s. e. trin. kl. 11.30 Line Nissen
Søndag d.  22. okt. 19. s. e. trin. kl. 10.00 Erik Fonsbøl
Torsdag d. 26. okt. Gospelkoncert kl. 19.00 Gudme Kirke
Torsdag d. 26. okt. Fyraftensforedrag kl. 17.00 Casper Koch
Søndag d.  29. okt. 20. s. e. trin. Kirkekaffe m/foredrag om Irak kl. 10.00 Ida Fonsbøl
November
Søndag d.   5. nov. Alle helgens dag, 

Skumringsgudstjeneste hvor vi mindes de døde kl. 16.00 Ida Fonsbøl
Tirsdag d.   7. nov. Syngsammen kl. 19.00 Rasmus Grønborg
Søndag d.  12. nov. 22. s. e. trin. kl.   9.00 Rebecca Aagaard-Poulsen
Torsdag d. 16. nov. Teaterstykket: Martin, Martin, Martin kl. 19.00 Kristian Halken & Kalle Mathiesen

Søndag d.  19. nov. 23. s. e. trin. KIRKEKAFFE kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d.  26. nov. Sidste s. i kirkeåret kl. 11.30 Chr. Rubech Hartmeyer-Dinesen

December
Søndag d.   3. dec. 1. s.i.a. kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Tirsdag d.   5. dec, Syngsammen kl. 19.00 Rasmus Grønborg
Søndag d. 10. dec. 2. s.i.a. kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Tirsdag d. 12. dec. Luciaaften kl. 19.00 Ida Fonsbøl
Torsdag d. 14. dec. Julekoncert kl. 19.00 ExDJazz
Søndag d. 17. dec. 3. s.i.a. kl.   9.00 Rebecca Aagaard-Poulsen
Tirsdag d. 19. dec. Julekoncert kl. 19.00 Musikskolen
Søndag d. 24. dec. Juleaften kl. 14.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 24. dec. Juleaften kl. 15.30 Ida Fonsbøl
Mandag d. 25. dec. 1. juledag kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Tirsdag d. 26. dec. 2. juledag kl. 11.30 Rebecca Aagaard-Poulsen
Søndag d. 31. dec. Nytårsgudstjeneste m/champagne kl. 15.00 Ida Fonsbøl
Tirsdag d.   2. jan. Syngsammen kl. 19.00 Rasmus Grønborg
Søndag d.   7.  jan. 1. s.e. H3k kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Skårup Kirke ønsker alle en glædelig jul og et godt Nytår!
DR’s Pigekor besøger Skårup Kirke. Sæt kryds i kalenderen lørdag den 24. februar 2018 kl. 16.00!

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

Præstesekretær
Erik Jakobsen,  træffes torsdag kl. 9.00 - 13.00 på 
kirkekontoret i præstegården ·  Tlf. 28 77 91 70

Kordegn 
Ellen Sørensen, træffes onsdag kl. 12.30 - 14.30 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
Graverkontoret (Graverbygningen ved kirken) 
Tirsdag-fredag ·  Tlf. 62 23 16 73 
Telefontid:       kl. 12.00 - 12.30
Graver: 
Brian Riber ·  Tlf. 29 85 32 10
Gravermedhjælper:  
Jytte Clausen ·  Tlf. 62 23 16 73
Organist: 
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

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.

Skarup
Kirke    Sogn

o
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Hjemvendt
Søndag den 29. oktober kl. 11.00 

Den 15. september begyndte jeg som sognepræst ved Skårup kirke igen efter otte måneders orlov. 
De seks af dem tilbragte jeg i Anbar-provinsen i Irak, hvor jeg fungerede som feltpræst for de danske 
soldater. Det har været en meget stærk erfaring, og jeg har været så glad for at få den oplevelse med 
- både personligt og som præst.  Efter gudstjenesten den 29. oktober kl. 10.00 vil jeg fortælle om 
oplevelserne over en kop kirkekaffe i Kirkeladen. 
Jeg er taknemmelig over, at Helle Frimann Hansen har passet så godt på sognet, mens jeg var væk. 
Nu er jeg tilbage igen og hverdagen og højtiden indtager så småt sin faste rytme. Nu venter efteråret 
og december med alle sine dejlige arrangementer.  Dette blad fortæller om dem alle, og jeg 
håber vi ses under hvælvingerne.                                                                             Ida F.

Gudstjenester og arrangementer fra oktober til december 2017
Oktober
Søndag d.  15. okt. 18. s. e. trin. kl. 11.30 Line Nissen
Søndag d.  22. okt. 19. s. e. trin. kl. 10.00 Erik Fonsbøl
Torsdag d. 26. okt. Gospelkoncert kl. 19.00 Gudme Kirke
Torsdag d. 26. okt. Fyraftensforedrag kl. 17.00 Casper Koch
Søndag d.  29. okt. 20. s. e. trin. Kirkekaffe m/foredrag om Irak kl. 10.00 Ida Fonsbøl
November
Søndag d.   5. nov. Alle helgens dag, 

Skumringsgudstjeneste hvor vi mindes de døde kl. 16.00 Ida Fonsbøl
Tirsdag d.   7. nov. Syngsammen kl. 19.00 Rasmus Grønborg
Søndag d.  12. nov. 22. s. e. trin. kl.   9.00 Rebecca Aagaard-Poulsen
Torsdag d. 16. nov. Teaterstykket: Martin, Martin, Martin kl. 19.00 Kristian Halken & Kalle Mathiesen

Søndag d.  19. nov. 23. s. e. trin. KIRKEKAFFE kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d.  26. nov. Sidste s. i kirkeåret kl. 11.30 Chr. Rubech Hartmeyer-Dinesen

December
Søndag d.   3. dec. 1. s.i.a. kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Tirsdag d.   5. dec, Syngsammen kl. 19.00 Rasmus Grønborg
Søndag d. 10. dec. 2. s.i.a. kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Tirsdag d. 12. dec. Luciaaften kl. 19.00 Ida Fonsbøl
Torsdag d. 14. dec. Julekoncert kl. 19.00 ExDJazz
Søndag d. 17. dec. 3. s.i.a. kl.   9.00 Rebecca Aagaard-Poulsen
Tirsdag d. 19. dec. Julekoncert kl. 19.00 Musikskolen
Søndag d. 24. dec. Juleaften kl. 14.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 24. dec. Juleaften kl. 15.30 Ida Fonsbøl
Mandag d. 25. dec. 1. juledag kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Tirsdag d. 26. dec. 2. juledag kl. 11.30 Rebecca Aagaard-Poulsen
Søndag d. 31. dec. Nytårsgudstjeneste m/champagne kl. 15.00 Ida Fonsbøl
Tirsdag d.   2. jan. Syngsammen kl. 19.00 Rasmus Grønborg
Søndag d.   7.  jan. 1. s.e. H3k kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Skårup Kirke ønsker alle en glædelig jul og et godt Nytår!
DR’s Pigekor besøger Skårup Kirke. Sæt kryds i kalenderen lørdag den 24. februar 2018 kl. 16.00!

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

Præstesekretær
Erik Jakobsen,  træffes torsdag kl. 9.00 - 13.00 på 
kirkekontoret i præstegården ·  Tlf. 28 77 91 70

Kordegn 
Ellen Sørensen, træffes onsdag kl. 12.30 - 14.30 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
Graverkontoret (Graverbygningen ved kirken) 
Tirsdag-fredag ·  Tlf. 62 23 16 73 
Telefontid:       kl. 12.00 - 12.30
Graver: 
Brian Riber ·  Tlf. 29 85 32 10
Gravermedhjælper:  
Jytte Clausen ·  Tlf. 62 23 16 73
Organist: 
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

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.

Skarup
Kirke    Sogn
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Hjemvendt
Søndag den 29. oktober kl. 11.00 

Den 15. september begyndte jeg som sognepræst ved Skårup kirke igen efter otte måneders orlov. 
De seks af dem tilbragte jeg i Anbar-provinsen i Irak, hvor jeg fungerede som feltpræst for de danske 
soldater. Det har været en meget stærk erfaring, og jeg har været så glad for at få den oplevelse med 
- både personligt og som præst.  Efter gudstjenesten den 29. oktober kl. 10.00 vil jeg fortælle om 
oplevelserne over en kop kirkekaffe i Kirkeladen. 
Jeg er taknemmelig over, at Helle Frimann Hansen har passet så godt på sognet, mens jeg var væk. 
Nu er jeg tilbage igen og hverdagen og højtiden indtager så småt sin faste rytme. Nu venter efteråret 
og december med alle sine dejlige arrangementer.  Dette blad fortæller om dem alle, og jeg 
håber vi ses under hvælvingerne.                                                                             Ida F.

Gudstjenester og arrangementer fra oktober til december 2017
Oktober
Søndag d.  15. okt. 18. s. e. trin. kl. 11.30 Line Nissen
Søndag d.  22. okt. 19. s. e. trin. kl. 10.00 Erik Fonsbøl
Torsdag d. 26. okt. Gospelkoncert kl. 19.00 Gudme Kirke
Torsdag d. 26. okt. Fyraftensforedrag kl. 17.00 Casper Koch
Søndag d.  29. okt. 20. s. e. trin. Kirkekaffe m/foredrag om Irak kl. 10.00 Ida Fonsbøl
November
Søndag d.   5. nov. Alle helgens dag, 

Skumringsgudstjeneste hvor vi mindes de døde kl. 16.00 Ida Fonsbøl
Tirsdag d.   7. nov. Syngsammen kl. 19.00 Rasmus Grønborg
Søndag d.  12. nov. 22. s. e. trin. kl.   9.00 Rebecca Aagaard-Poulsen
Torsdag d. 16. nov. Teaterstykket: Martin, Martin, Martin kl. 19.00 Kristian Halken & Kalle Mathiesen

Søndag d.  19. nov. 23. s. e. trin. KIRKEKAFFE kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d.  26. nov. Sidste s. i kirkeåret kl. 11.30 Chr. Rubech Hartmeyer-Dinesen

December
Søndag d.   3. dec. 1. s.i.a. kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Tirsdag d.   5. dec, Syngsammen kl. 19.00 Rasmus Grønborg
Søndag d. 10. dec. 2. s.i.a. kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Tirsdag d. 12. dec. Luciaaften kl. 19.00 Ida Fonsbøl
Torsdag d. 14. dec. Julekoncert kl. 19.00 ExDJazz
Søndag d. 17. dec. 3. s.i.a. kl.   9.00 Rebecca Aagaard-Poulsen
Tirsdag d. 19. dec. Julekoncert kl. 19.00 Musikskolen
Søndag d. 24. dec. Juleaften kl. 14.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 24. dec. Juleaften kl. 15.30 Ida Fonsbøl
Mandag d. 25. dec. 1. juledag kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Tirsdag d. 26. dec. 2. juledag kl. 11.30 Rebecca Aagaard-Poulsen
Søndag d. 31. dec. Nytårsgudstjeneste m/champagne kl. 15.00 Ida Fonsbøl
Tirsdag d.   2. jan. Syngsammen kl. 19.00 Rasmus Grønborg
Søndag d.   7.  jan. 1. s.e. H3k kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Skårup Kirke ønsker alle en glædelig jul og et godt Nytår!
DR’s Pigekor besøger Skårup Kirke. Sæt kryds i kalenderen lørdag den 24. februar 2018 kl. 16.00!

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

Præstesekretær
Erik Jakobsen,  træffes torsdag kl. 9.00 - 13.00 på 
kirkekontoret i præstegården ·  Tlf. 28 77 91 70

Kordegn 
Ellen Sørensen, træffes onsdag kl. 12.30 - 14.30 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
Graverkontoret (Graverbygningen ved kirken) 
Tirsdag-fredag ·  Tlf. 62 23 16 73 
Telefontid:       kl. 12.00 - 12.30
Graver: 
Brian Riber ·  Tlf. 29 85 32 10
Gravermedhjælper:  
Jytte Clausen ·  Tlf. 62 23 16 73
Organist: 
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

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.

Skarup
Kirke    Sogn
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Annes boghylde 

	

	Mit	navn	er	Anne	Servais	og	jeg	er	bibliotekar	og	
uforbederlig	læsehest	og	arbejder	en	gang	om	ugen	
(onsdag)på	Skårup	Bibliotek.	
Jeg	har	tænkt	mig	at	anmelde	2-3	nye	gode	
bøger	hver	gang	her	i	bladet.	
Bliver	du	inspireret	til	at	låne	bøgerne,	så	mød	bare	op	på	
Skårup	Bibliotek	mandag	og	onsdag	mellem	kl.	14	og	18.	Du	
kan	også	kontakte	mig	på	:	anne.servais@svendborg.dk	

	
Eddie	Thomas	Petersen:	Værelse	til	leje	
En	krimi	”Light”.	Lennart	er	en	midaldrende	mand,	tyndhåret	
og	med	en	lille	topmave.	Han	er	bankansat	og	i	fritiden	
dyrker	han	sin	store	passion	som	ornitolog.	Lennart	er	single	
og	bor	alene	i	en	stor	lejlighed	i	København.	For	at	sætte	lidt	
kulør	på	tilværelsen,	sætter	han	et	værelse	til	udlejning.	Ind	
flytter	unge,	smukke	Natasja	fra	Rusland.	
En	dag	er	Natasja	forsvundet	og	Lennart	bliver	hurtigt	den	
hovedmistænkte.	
Det	gør	det	heller	ikke	mindre	mistænksomt	at	Lennart	har	
haft	et	blackout	på	adskillige	timer	den	aften	Natsaja	
forsvinder.	
Undervejs	krakelerer	Lennarts	facade	og	vi	får	indblik	i	en	
mand	med	flere	mørke	sider,	hvori	der	både	indgår	sprut	og	
hårde	stoffer.	
Personbeskrivelsen	af	Lennart	er	fremragende	og	hans	
person	er	skildret	med	satire	og	lune	
Slutningen	er	meget	uforudsigelig	og	overraskende.	
	

	
Maren	Utthaug:	Hvor	der	er	fugle	
En	helt	igennem	fremragende	slægtsroman.	Det	er	lang	tid	
siden	jeg	har	læst	så	god	en	bog.	
Romanen	udspiller	sig	på	Norges	vestkyst	i	første	halvdel	af	
det	20.årh	på	et	afsidesliggende	fyrtårn	ud	for	landsbyen	
Utthaug	(hvor	forfatterens	navn	stammer	fra)	
Den	unge	Johan	påtager	sig	opgaven	at	blive	fyrbøder	på	det	
afsidesliggende	fyrtårn,	for	at	kunne	få	jobbet	skal	han	være	
gift.	Så	han	gifter	sig	med	præstens	datter	Marie.	Det	bliver	
et	ægteskab	uden	kærlighed.	
Johan	elsker	nemlig	utilregnelige	Hannah	som	venter	barn	
med	en	anden.	
De	får	2	børn,	datteren	Darling	og	efter	nogle	år	sønnen	
Valdemar,	som	opfører	sig	som	en	ko	og	ikke	kan	tale.	
Fyrtårnet	ligger	2	mil	ude	fra	kysten	og	det	er	kun	muligt	at	
nå	med	en	robåd	og	når	de	sejler	med	børnene	er	de	nødt	til	
at	binde	dem	fast	med	reb	til	båden.	

Det	er	et	barsk	og	ensomt	liv	de	lever,	men	på	et	tidspunkt	
er	de	nødt	til	at	få	en	guvernante	til	Darling	og	op	dukker	
den	danske	kvinde	Gudrun.	Hun	bliver	et	friskt	indslag	i	
familien	da	hun	rykker	ind	med	sin	snaps	og	fanden	i	
voldskhed.	
I	løbet	af	romanen	afsløres	dystre	familiehemmeligheder.	
Romanen	er	bygget	op	så	man	hører	historien	fra	flere	
fortællere:	Johan,	Darling	og	Marie.	De	samme	begivenheder	
opleves	med	forskellige	øjne	og	ører.	For	hver	ny	fortæller	
bygges	der	et	nyt	lag	på	historien	og	hemmeligheder	
afdækkes	efterhånden.	
	

	
Christopher	Bollen:	Orient	
En	moppedreng	af	en	roman,	men	det	gør	ikke	noget	fordi	
den	er	intelligent	og	spændende	skrevet.	
Orient	er	et	lille	samfund	på	øen	Long	Island	hvor	
velhavende	mennesker	fra	Manhattan	tilbringer	deres	
sommer	hvert	år.	En	sommer	sker	der	noget	der	rusker	op	i	
det	lille	velhavende	og	konservative	samfund.	Arkitekten	
Paul	Benchley	tager	den	unge	narkoman	Mills	til	sig	og	
bringer	ham	med	til	Orient.	Næsten	umiddelbart	efter	hans	
ankomst	sker	der	en	række	dødsfald.	
Først	bliver	en	ældre	dame	dræbt,	dernæst	omkommer	en	
familie	i	en	mordbrand.	Mistanken	i	det	lille	samfund	falder	
selvfølgeligt	straks	på	Mills.	
Beth,	som	er	født	på	øen,	sætter	sig	for,	sammen	med	Mills	
at	opklare	mysterierne.	
Snart	stiger	antallet	af	døde	og	det	viser	sig	at	bag	den	pæne	
facade	bærer	næsten	alle	rundt	på	hemmeligheder	og	
skjulte	dagsordener.	
Plottet	og	spændingen	bygges	langsomt	op,	for	til	sidst	at	
ende	meget	overraskende	og	dramatisk	
En	rigtig	god	bog	hvor	der	ydermere	er	nogle	fremragende	
personskildringer.	
Kommende	bøger	som	jeg	glæder	mig	til	at	læse	her	i	
efteråret:	
Håkan	Nesser	
Eugen	Kallmanns	øjne	
En	lærer	fra	en	skole	i	byen	K	i	Norrland	dør	under	ukendte	
omstændigheder,	men	var	det	en	naturlig	død?	Det	
spørgsmål	optager	både	kolleger	og	elever.		
Anne	Enright 
Den	grønne	vej	:	roman	
Fire	irske	søskende	har	gjort	alt	for	at	glemme	deres	ophav	
indtil	den	dag,	hvor	deres	mor	oplyser	dem,	at	hun	vil	sælge	
huset 
Hanne	Vibeke	Holst	
Som	pesten	:	roman	
Som	nyansat	læge	i	WHO	i	Geneve	får	danske	Karoline	
Branner	sin	sag	for,	da	der	udbryder	en	dødelig	
influenzapandemi.	Hun	må	kæmpe	en	hård	kamp	mod	
politiske	intriger,	[...]	
Andrew	Wilson	
Talent	for	mord	:	den	mystiske	mrs.	Christie	
Krimi.	Agatha	Christie	forsvinder	i	vinteren	1926	og	bogen	
tager	udgangspunkt	i	dette	og	få	virkelige	kendsgerninger.		
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DET SKER  
PÅ SKÅRUP BIBLIOTEK 

KØB BILLETTER PÅ 

www. svendborgbibliotek.dk 

BYG DIN EGEN SKROT-ROBOT 
i skolernes efterårsferie 
Bevæbnet med limpistol, tape, 
skruetrækker og saks omformer vi 
æggebakker, plastikbægre, led-
ning og andet skrot til sjove, skøre 
og mærkelige skrot-robotter. 
 
 

Mandag 16. oktober kl. 14.00-16.00 
// Gratis – bare mød op  

MINDFULNESS 
Foredrag om mindfullness ved 
Silke Rowlin, som bl.a. er uddan-
net mindfullnessinstruktør og 
psykolog. 
Foredraget vil give dig en intro-
duktion til mindfullness ,og hvad 
det kan gøre for dig, der lever et 
travlt liv. Der vil undervejs indgå 
små øvelser, hvor du kan afprøve 
i praksis. 

Tirsdag 7. november kl. 19.30– 21.00 
// Kr. 30 

BOGCAFÉ 
Årets bøger 2017 
Vi har udvalgt nogle af de gode 
udgivelser fra 2017, som vi vil 
anbefale. 
Det er ikke nødvendigvis de bø-
ger, som har fået mest presse-
omtale men dem, som vi per-
sonligt ikke synes I skal gå glip af. 
Kom og få en kop kaffe og ny 
inspiration til din læsning. 

Mandag 5. februar kl. 16.00-17.00 
// Gratis billetter – fortæring 20 kr.   
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Klingstrupvej 5, 5881 Skårup
www.sydfynsfrifagskole.dk

Parat til job med mad, mennesker og dyr & planter 

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

Unavngivet 1   1 15/04/14   10.15

Damgårdsklubben
             Støtter alle ældre i Skårup

Rasmus Skovgaard - Rønnovsvej 1 
5881 Skårup - Tlf. 20851033

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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     Mad & Musik        

sæsonpremiere 2017/18

Mexicansk mad, 
Brasiliansk musik, 
Afrikansk kaffe 
-og dansk hygge

Fredag  d.  15.  september  kunne  Skårup
Musikforsyning  byde  velkommen  til
sæsonpremiere på endnu en runde Mad &
Musik arrangementer.  Og det  er  nu den
fjerde sæson vi tager hul på. Selvom det er
Skårup  Musikforsyning  der  arrangerer
disse aftener,vil vi dog ikke tage hele æren
for  at  arrangementer  overhovedet  kan
blive  til  noget.  Vi  kunne  bestemt  ikke
klare  det  uden  vores  samarbejde  med
kulturcafeens madhold.

Der var mødt ca 75 spisende gæste op til
aftenens  arrangement.  Café-gruppen

havde tilberedt  to  store  gryder  chili  con
carne med alt hvad hjertet kan begære af
tilbehør.  Alle  blev  mætte  og  det  smagte
rigtig godt. 

Lisbeth  sørgede  for  at  udlodde  den
traditionelle sponsor-vin. Da billetterne er
nummererede  trækkes  der  lod  på
billetten.  To  flasker  vin  var  venligst



41

sponsoreret  af  Superbrugsen.   Det  var
Xiame  fra  orkesteret  der  var  ”lykkens
gudinde” og blev bedt om at nævne et tal.

Efter  maden  blev  der  budt  på
specialbrygget kaffe. Der bor som de fleste
nok  ved  et  par  afrikanske  flygtninge-
familer  fra  Eritrea  her  i  Skårup (læs om
dem andetsteds i bladet). De var mødt op
denne  aften  og  havde  medbragt  en  sæk
friske kaffebønner samt diverse kogegrej,
potter og pander. De to kvinder Senet og
Abeba ristede kaffebønnerne og kværnede
dem umiddelbart inden kaffen blev lavet
-se  det kan man kalde friskbrygget kaffe.
Kafferistningen gav anledning til lidt røg i
cafeen, men det var en fantastisk god, og
stærk espresso-lignende kaffetår der kom
ud af det.

Julie Dégas: sang

Musikken blev denne aften leveret af Julie
Dégas  m.  band.  Nogen  synes  måske
efternavnet  Dégas  klinger  bekendt  ?  Vi
spoler  lige  tiden  tilbage  til  1987.  Her
flyttede Jorge  Dégas  med sin  familie  fra
Brasilien til  Danmark og slog sig ned på
Fyn. Jorge Dégas havde allerede på dette
tidspunkt  en  omfattende  karriere  og  et

stort  navn  som  bassist  indenfor  jazz  og
verdensmusik. Jorges musikalske virke er
i høj grad fortsat efter han bosatte sig her i
Danmark. Og musikken er også gået i arv

Balalli Dégas: percussion

til  næste generation. Det er således to af
hans sønner  Xiame og Balalli  der  spiller
hhv. guitar og slagtøj i orkestret. 

Xiame Dégas: guitar

Julie, som har danske rødder, er gift med
Xiame og har ad den vej fået efternavnet
Dégas. 
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Det sidste medlem af bandet saxofonisten
Simon Sommer er ikke en del af familien
Dégas, han er et ungt talent på sopran- og
tenor-sax der kommer fra Nyborg.

Simon Sommer: sopran- og tenorsax

Julie Dégas og bandet spiller udelukkende
egne numre. Alle numrene er blevet til  i
samarbejde  på  kryds  og  tværs  af  Dégas
familien.  Julie har skrevet enkelte numre
selv,  men  de  fleste  har  hun  skrevet
sammen med Xiame eller Jorge Dégas. 

Teksterne er på flere sprog.  Der er  både
danske og engelske tekster, men de fleste
er skrevet på portugisisk (som man jo taler
i  Brasilien..)  Når  man  hører  musikken
synes  jeg  også  man  fornemmer  en  form

for multikulturelt mix – en meget tydelig
brasiliansk stil  og rytme,  men hvor Julie
har  bidraget  med et  strejf  af  en  nordisk
tone til sangene. 

Julie udgav for et par år siden albummet
Sabiá.  CD'en kunne købes af Julie denne
fredag, og for dem der ikke købte den er
albummet også tilgængeligt til  streaming
hvis  man  har  abonnement  på  diverse
musiktjenester (Spotify, Tidal osv.)

Albumcover fra Julies album fra 2015: Sabiá

Der blev også lejlighed til at få rørt sig lidt
til  de  brasilianske  toner.  Orkestret
prøvede  under  et  af  deres  numre  at  få
publikum til at tage nogle grundlæggende
samba-trin til musikken. Det var nok ikke
mange  point  som  dommerne  Laxholm,
Bendixen,  Hübbe  og  Werner  ville  have
givet for disse samba-trin, men nu var det
jo  heller  ikke  ”Vild  med  dans”  men
derimod det  meget  mere underholdende
alternativ  til  en  fredag  aftens  under-
holdning, nemlig: ”Mad og Musik” 

Vel  mødt  til  næste  Mad  &  Musik  med
Signe Svendsen fredag d. 10. nov

Foto: Henning Philbert     Tekst: Erik Jensen     Albumcover design: Vivian Faingold 
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Signe	Svendsen	-	Solo	i	Skårup	
Skribent:	Torben	Hansen	-	Foto:	Pressefoto	

Signe	Svendsen	spiller	en	Solokoncert	 i	kulturcafeen	i	
Skårup	til	Mad	&	Musik	d.	10/11	kl.	20.00.																																																											
Billetter	á	200	kr.	kan	allerede	nu	købes	på	www.Billet.dk	
	
For	mig	er	det	noget	helt	særligt,	at	kunne	præsenterer	Signe	Svendsen	til	det	næste	Mad	
og	Musikarrangement	i	Skårup.	
Signe	var	som	teenager	med	i	3	år	i	den	Rockmusical,	som	jeg	startede	i	1990	i	Nyborg.	
Allerede	dengang	tænkte	jeg,	at	hun	hørte	til	den	kategori	af	unge	sangere,	der	havde	
potentiale	til	at	blive	berømt	og	kendt.		
Siden	har	jeg	fulgt	hende	på	sidelinjen,	og	jeg	oplevede	hende	sidst	på	Hanstedet	i	
Svendborg	i	vinters.	Jakob,	som	også	var	med	til	denne	koncert	og	jeg	var	begge	enige	om,	
at	hende	ville	vi	gerne	have	til	at	spille	i	Skårup,	og	her	er	hun	så!	
	

	
	
En	sikker	sangskriver	står	alene	
Efter	mange	års	liveturnéer	med	band,	tager	Signe	Svendsen	nu	ud	på	egen	hånd	–	helt	
SOLO!	
Med	hendes	nærværende	stemme,	de	klare	danske	tekster	og	underholdende	
introduktioner,	står	hun	alene	på	scenen	med	sin	guitar.	Her	kan	publikum	opleve	en	
erfaren	sangskriver	præsentere	sangene	rå	og	nøgne,	f.eks	”Strejfer”	og	”Rift”	fra	hendes	
seneste	album,		
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”Det	er	både	sindssygt	farligt	og	enormt	dejligt	at	stå	alene	på	scenen.	Vi	er	kun	JER	og	
MIG	og	alle	er	ligesom	med	til	at	få	en	aften	op	at	stå.	Følelsen	af	at	være	fælles	med	
publikum	om	koncerten,	er	meget	stærk,	når	man	spiller	SOLO.	–	Jeg	glæder	mig	rigtig	
meget	til	det!”	
	
Signe	Svendsens	musik	og	tekstunivers	bliver	brugt	i	mange	sammenhænge	-	bl.a.	er	hittet	
“Hjemløse	Hjerter”	blev	optaget	i	nyeste	udgave	af	Arbejdersangbogen.	Flere	er	blevet	
trykt	i	Politikken	og	sangen	“Ny	Passager”	fra	albummet	af	samme	navn,	er	blevet	brugt	til	
Folkeskolens	skriftlige	afgangseksamen.		
	

	
	
Vi	i	Skårup	Musikforsyning	glæder	os	til	at	præsentere	Signe	Svendsen,	som	indtil	dato	er	
vores	største	satsning	til	Mad	&	Musik	i	Skårup,	og	vi	håber	selvfølgelig,	at	denne	satsning	
bliver	belønnet	ved,	at	rigtig	mange	af	jer	kvitterer	med	at	købe	en	billet.	
Vi	håber,	også	at	denne	koncert	kan	være	starten	til,	at	vi	i	fremtiden	også	kan	have	større	
og	mere	kendte	navne	i	vores	program.	
	
Billetterne	sælges	som	sædvanligt	i	SuperBrugsen	i	Skårup	de	sidste	3	uger	før	koncerten,	
men	derudover	kan	du	allerede	nu	købe	din	billet	på	Billet.dk.		 	 	 																				
Vi	spiser	kl.	18.30	og	koncerten	starter	kl.	20.00	–	Vi	ses	i	kulturcafeen.	
	
Hilsen	Skårup	Musikforsyning	
	
	
En	tak	til	vores	sponsorer	der	støtter	Skårup	Musikforsyning	og	
derved	også	musikken	i	Skårup:	
	
•	Auto-Centrum	Skårup,	Østergade	60-62,	5881	Skårup	
	
•	Have	&	Parkcenter	Svendborg	ApS,	Tvedvej	170,	5700	Svendborg	
	
•	Skårup	Autohandel,	Nyborgvej	489,	5881	Skårup	
	
•	SkårupGrafisk,	Østergade	1,	5881	Skårup	
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Brudager holder hver år en hyggelig markedsdag med utallige  

boder og tusindvis af effekter på loppemarkedet på bygaden og i  

forsamlingshuset. Jeg kom lige forbi, og fik nogle billeder af den  

hyggelige markedsdag.
Foto: Henning Philbert
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På gensyn til næste år i 
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Opslagstavlen er til meddelelser fra private læsere. 
Send dit opslag (+ evt. billede) til vibeff@post24.dk  inden bladets deadline 

Max. 250 anslag, ikke reklamer, politisk propaganda eller brokkerier.  
Hold den gode tone :-) 

Opslaget hænger i det førstkommende nummer af Folk & Fæ.  
Redaktionen forbeholder sig ret til at tilbageholde uhensigtsmæssige opslag 
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Kontakt skoleleder 
Benni Hauge Pedersen
Tlf. 62281289

www.ourefriskole.dk

www.jsxl.dk   
Nyborgvej 2   
5700 Svendborg

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

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

Knud Hansens Begravelsesforretning
Den lokale bedemand®

Valdemarsgade 50, Svendborg – Telefon 6221 9909

w
w

w
.d

lb
g.

dk

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

  skaarup.bibliotek@svendborg.dk

HYBEL VVS
62 21  01 56
Blikkenslager teamet

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

Installatør

Skårup Tanken  -  Nyborgvej 438, 5881 Skårup
Telefon. 42 50 38 85  -  Mail. skaaruptanken@gmail.com

Åbningstider butik: 
Alle dage 07.00 - 21.00
Morgenbrød
Café Stoppestedet
Udlejning
Festudlejning
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I november og december får vi to meget lokale kunstne-
re på banen i Skårup Kultur & Idrætscenter.  

Jytte Steen Philipsen og Brita Kokholm - som begge bor i 
Skårup og er medlemmer af kunstgruppen - laver nem-
lig en fælles udstilling med et stort udvalg af deres for-
skellige værker.   
Vi kommer til at se både akryl- og akvarelmaleri, raku- 
og almindelig keramik samt moderne relief-agtige ikon-
billeder. 

Tekst: Vibe. Fotos: Vibe & fra kunstnernes gemmer 

Da Kirsten Overgaard ikke holdt fernisering ved åbningen af sin udstilling, kan vi selvsagt ikke vise billeder herfra.  
Derfor bringer vi blot nogle stemningsbilleder fra galleriet. Udstillingen kan ses indtil slutningen af oktober. 
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Brita er født i Vestjylland og har boet både i Køben-
havn og Århus, før hun i 1963 slog sig ned i Skårup 
med sin mand.  
Brita har altid været kreativ og har arbejdet med 
mange forskellige materialer og udtryksformer.  
Ude som inde bærer Britas hus da også præg af, at 
her bor en tusindkunstner, som sætter pris på kre-
ativitet og skønhed. Haven står med blomster i 
alskens farver og former og indenfor træder man 
ind i en Aladdins hule med keramik, raku, fine ma-
lerier og ikoner. 

Brita er et meget religiøst menneske, som henter sin inspiration i det spirituelle. Hun samler indtryk i hverdagens ople-
velser og i naturen. I arbejdsprocessen tænker hun ikke over, hvad hun laver. Her er hun helt åben og lader det komme 
til hende. Men Brita har en mening med sine værker og hun lægger vægt på at melde kulør. Hvis andre kan finde inspi-
ration i hendes billeder er det rigtig godt. 

Britta har malet akrylmalerier i mange år og for en del år 
siden fik hun lyst til at forsøge sig med moderne religiøse 
ikon-billeder. Hun fortæller selv om hvordan hun lavede de 
første ikoner:  

”Først fik jeg træpladerne skåret og malet. Så fandt jeg 
kobber fra gamle kirketage og almindelig kobber og mes-
sing, som jeg bearbejdede. På lerkurset lavede jeg engle og 
kors.” 

Britas kreative virke har også smittet af på hendes omver-
den og fx er hendes barnebarn, Malene blevet en tusind-
kunstner ligesom sin mormor. Malene arbejder i mange 
forskellige materialer og på sin kreative blog: 
www.kreativitet.bloggersdelight.dk  
fortæller hun om inspirationen fra sin mormor:  

”K Æ R E  L I L L E  M O R M O R  
Jeg har været kreativ i rigtig mange år! Hvor længe ved jeg ikke, men jeg ved, at me-
gen af min inspiration har jeg fået fra min kære Mormor. Hun har altid haft et hav af 
projekter (både hvad angår de kreative inde i huset, men lige så meget udenfor i hen-
des lille, men meget hyggelige og blomstrede have), så det er altid spændende at høre, 
hvad hendes seneste produkter er! 
Jeg husker især, når jeg sammen med min fætter og søster i sommerferierne har siddet 
og malet på lærreder, lavet kastanjedyr og lerfugle, lavet blomsterkranse af tørrede 
blomster, malet/klistret ikoner, malet på sten osv. osv.” 

I udstillingen i SKI kommer vi til at se både raku, keramik, ikoner og spirituelle malerier 
fra Brittas hånd 
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Jytte og hendes mand har boet i det samme gamle bindingsværkshus 
på Oluf Ringsvej i snart 40 år. 
 
Jytte blev pensionist i maj måned, men har alligevel ikke fået meget tid 
til at male, for hun bruger også sin tid på andre spændende gøremål.  
Derfor har Jytte fastlagt, at hun helliger januar måned til sit arbejde 
med maleriet og resten af året har hun tid til alt det andet som fx er 
arbejde som frivillig i Svendborg Kulturhus og  i menighedsrådet ved 
Skårup Kirke. Derudover synger Jytte i Septimus koret, hvilket hun har 
gjort i de sidste tre årtier. Så Jytte har bestemt ikke problemer med at 
få tiden til at slå til som pensionist. 
 
I 1972 kom Jytte på Skårup Statsseminarium, hvor hun udover dansk 
også havde billedkunst som linjefag.  
Hun har derefter undervist i billedkunstfaget i mange år dels på Nordre 
Skole og dels på Østre Skole i Svendborg.  
Siden starten har Jytte sørget for, at hendes elever kunne deltage i bør-
nekunstudstillingerne på SAK med keramikarbejder og malerier.  
Jytte har også selv haft glæde af at arbejde med keramik / raku gennem 
mange år.  
 
Efter et årskursus på Danmarks Lærerhøjskole kom Jytte i gang med at 
male akvarel og akryl og fik derefter mod på at tilslutte sig " Sydfynske 
Billedmagere " i Vester Skerninge. Her har hun udstillet kontinuerligt 
siden 1990èrne.  
Ellers har Jytte ikke haft det store behov for at  
udstille. Det er blevet til enkelte udstillinger på FOA og på Caroline 
Amalie Plejehjem. Nu får vi så glæden af at se Jyttes værker i Skårup. 
 
Normalt får Jytte kun malet 2 - 3 billeder om året. Inspirationen henter 
hun alle steder fra; i tidens strømninger, i naturen og i sit privatliv, som 
fx da hun blev farmor for første gang i 2008 (Det maleri, som Jytte ind-
sendte til den store malekonkurrence, se næste side). 
 
Jytte maler på lærred med akryl og eksperimenterer gerne med forskel-
lige teknikker med svamp, pensel og spartel. Jytte giver ofte sig selv 
nogle udfordringer med motivet som f.eks. at billedliggøre bestemte 
familierelationer.  
 
Jytte vælger sine farver med omhu, for de betyder meget for udtrykket 
og følelsen i hendes billeder. Så selvom der findes alment kendte regler 
indenfor farvelære, bliver det konkrete udtryk jo altid subjektivt for 
beskureren og derfor skriver Jytte ikke titlen på sine billeder , men 
overlader ”tolkningen” til den, der kigger.  
Så man er velkommen til at fortælle sine indtryk og  få en snak med 
Jytte til ferniseringen i november. 
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KUNSTGRUPPEN SØGER LOKALE UDSTILLERE: 

Vi har 6 udstillingsperioder á 2 måneder i løbet af året.  
Du behøver bestemt ikke at være professionel kunstner for at udstille. 

Ideen med galleriet er netop at vise, hvilken mangfoldighed af kreative og 
idérige mennesker, som vores lokalområde rummer.  
Så alle slags værker og kreationer kan udstilles. 

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

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

Kontakt Vibe: 41609211. Mange hilsner Kunstgruppen 

Kunstgruppen har reetableret sin Facebookside, så den nu er opdateret med gruppens medlem-
mer. Besøg: Skårup Kunstgruppe og hold dig orienteret om vores udstillinger, kunstgruppens 
aktiviteter, billeder fra tidligere ferniseringer og gruppens værker, tips og idéer m.m. 

Både Jytte og Brita har deltaget i Ugeavisens store malekonkurrence  
i Kulturhus Svendborg i 2011.  
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Vejstrup Efterskole 
Invitation til 150 års jubilæum 

 
 

 
Den 7. november 1867 åbnede Vejstrup Højskole for første gang dørene for 11 unge karle. I løbet af  
vinteren steg antallet af elever til 25, og hermed var Vejstrup Højskole grundlagt.  
Mangt og meget er sket siden da, og i dag, 150 år senere, fremstå r Vejstrup Efterskole som  
én af landets største efterskoler med 244 elever.  
 

 
 

Vi fejrer de 150 år ved et stort jubilæumsarrangement 
lørdag den 11. november 2017 kl. 14.00. 

Dagsprogrammet er åbent for alle. 
Aftenfesten er forbeholdt specielt indbudte med ledsager*. 

 
 
14.00  14.30 Opvisning ved skolens elever og Lillehold i hallen. 

 
14.45  15.45 Reception med sange, taler, underholdning og  
   forfriskning i springsalen. 

 
16.00  17.00 Jubilæumsfortælle- og sangcafé ved tidligere  
   Forstander Esben Jensen og nuværende forstander 
   Michael Bjørn i foredragssalen. 

 
18.00  Aftenfest i gymnastiksalen for specielt indbudte*. 

 
 

Vi glæder os til at se alle til et forrygende jubilæumsarrangement  
på Vejstrup Efterskole den 11. november 2017. 

 
Venlig hilsen 
Michael Bjørn  

forstander 

 
 
Tilmelding til dagsarrangementet på Facebook  https://www.facebook.com/Vejstrup.efterskole/ 
Tilmelding til aftenfest ved henvendelse til Lene Snogdal på ls@vejstrup.dk eller tlf. 6228 1089  
senest fredag den 27. oktober. 
 
Gaveønske: pengebeløb til skilt med skolens nye logo. 
 

*Nuværende og tidligere ansatte, nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer,    
skolekredsmedlemmer samt honoratiores med ledsager*. 
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Skårup	Pensionistforening																																																		
Skårup	Stationsvej	10																																																							
5881	Skårup 																																																																																																																																																																																																																			

														

	

														

Skårup	Pensionistforening	har	den	9.	august	afholdt	grillaften	
med	rigtig	god	tilslutning.	Vi	havde	en	meget	hyggelig	aften,	hvor	

Jørn	Erik	grillede	okseculotte,	ben	og	pølser	–	og	bestyrelsens	damer	havde	lavet	stort	ta-selv-bord	med	
alskens	tilbehør.	

Den	23.	august	havde	vi	igen	besøg	af	Seniorshoppen.	Denne	gang	blev	der	fremvist	efterårs-	og	vintertøj	af	
Laila	og	nogle	friske	lokale	”modeller”.	Vi	har	besluttet,	at	Laila	kommer	igen	til	foråret,	da	interessen	fra	
byens	damer	heldigvis	er	rigtig	stor.	

Den	20.	september	var	vi	så	på	vores	efterårsudflugt	til	Ærø.	Vi	sejlede	fra	Svendborg	ca.	kl.	10	og	kørte	
direkte	til	Cafe	Arthur	i	Søby,	hvor	der	var	dejlig	flæskesteg	og	is.	Herefter	steg	en	lokal	guide	ombord	i	
bussen	og	vi	blev	kørt	rundt	på	øen	og	så	en	masse	ting.	Flere	gav	udtryk	for,	at	de	var	særdeles	tilfredse	
med,	at	vi	kunne	få	så	mange	interessante	informationer	om,	hvordan	livet	er	på	en	ø	.	Hvem	forestiller	sig	
f.eks.	at	der	i	Ærøskøbing	”kun”	er	en	Netto	at	handle	i.	Intet	andet!	–	og	den	er	i	øvrigt	i	øjeblikket	lukket	i	
14	dag,	på	grund	af	ombygning.	

				

Kommende	arrangementer	i	Skårup	Pensionistforening:	

	

ONSDAG,	den	18.	oktober		kl	18																																																																																								 	HØSTFEST	

Gammeldags	suppe	med	kød/melboller.	Kød	med	peberrodssovs	m.m.		

Høsttale	ved	tidligere	skoleinspektør	Bent	Rasmussen.	

Kaffe	og	småkager	 	 	 	 	 PRIS:	KR.	100,00	

	

ONSDAG,	den	15.	november	kl.	14	 	 	 	 FOREDRAG	

Sognepræst	Ida	Fonsbøll	fortæller	om	sin	tid	som	feltpræst	i	Afganistan							

Kaffe	og	kage	 	 	 	 	 	 pris	kr.	20,00	

	

ONSDAG,	den	29.	november	klr.	14	 	 	 	 JULEAFSLUTNING	

Gløg,	æbleskiver	og	godter.	Julestemning	med	Villy	Thomsen	og	Ditte	 	 pris	kr.	50,00											
	 	

	

Desuden	Starter	kortspil	mandag	den	4.	september	kl.	13.30	og	

Nørkle-eftermiddag	starter	tirsdag	den	5.	september	kl.	13.30	

Mød	bare	op	–	der	er	plads	til	mange	flere	–	pris	kr.	10,00	pr.	gang	incl.	Kaffe	og	brød.	

	

Ingelise	Petersen	
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Der sker hele tiden noget i Vejstrup Valgmenighed

Kulturcafé 
Mandag d. 23. oktober kl. 14.30 -16.30

Hanne Ringgaard Møller, formand for Social og Sundhedsudvalget 
i Svendborg Kommune: Hanne fortæller om sit politiske arbejde i Svendborg Kommune, 
hvor hun er formand for social- og sundhedsudvalget.

Prisen er 50 kr. pr. gang incl. kaffe/te og kage, som betales ved ankomst.
Tilmelding ved sæsonstart hos Asta Fjord,
tlf. 62 25 19 92, mail: Astafjord@mail.dk

Novembersang
Onsdag d. 1. november kl. 17.00 - 18.00

Vi synger sammen i Valgmenighedskirken en times tid - Ved klaveret sidder Andre` Isager og skiftende 
værter guider os igennem sangtimen.
Alle er velkommen.

Kulturcafé 
Mandag d. 6. november kl. 14.30 -16.30

Lisbeth Svensmark Hulgaard:
Lisbeht fortæller historien om ”Modermorderen fra Fjaltring”

Prisen er 50 kr. pr. gang incl. kaffe/te og kage, som betales ved ankomst.
Tilmelding ved sæsonstart hos Asta Fjord,
tlf. 62 25 19 92, mail: Astafjord@mail.dk

Luthermesse og foredrag
Søndag d. 12. november kl. 11.00 -15.00

Vejstrup Valgmenighed er med til at fejre Reformationsjubilæet med et Luther-arrangement, hvor Esther 
Rützou fra Langeland vil fortælle om Katekismuskuppet, som indledning til en videre bordsamtale.
Arrangementet løber af stabelen søndag den 12. november og starter i kirken kl. 11.00 med en 
Luther-messe, hvor vi vil blive en del af en gudstjeneste, som vil lægge sig så tæt på den gudstjenesteform,
man havde ved reformationens begyndelse. Derefter Lutherfrokost med Esthers fortælling som det 
inspirerende oplæg til bordsamtale, styret af Anders Carlsson.
Der er tilmelding hos Lone Arntzen. Tlf.40255382 

Kulturcafé 
Mandag d. 20. november kl. 14.30 -16.30

Sangeftermiddag, hvor hver deltager vælger og motiverer en sang.

Prisen er 50 kr. pr. gang incl. kaffe/te og kage,
som betales ved ankomst.
Tilmelding ved sæsonstart hos Asta Fjord,
tlf. 62 25 19 92, mail: Astafjord@mail.dk
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EFTERÅRSLEGESTUE 

 
 

Indbyder alle til legestue fredag d. 3. nov. kl. 1930- 2300  

på 

Vejstrup Efterskole, Højskolevej 49, Vejstrup 

Instruktører: Lis Kaa, Dorte Jørgensen og Tina Skov 

Musik: Foreningens egne spillemænd mf.  

Alle fremmødte spillemænd er velkomne, får entre og kaffe 

 

Alle er meget velkomne. 

Entre, kaffe/te og brød 85,00 kr. 

Børn under 12 år gratis 

 

 

 
 
 

Tilmelding senest d. 28. okt. 2017 

Tove 30247466 el. Jørgen 22372977 



57

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
”

Egemosevej 20 ◆ 5882 Vejstrup ◆ Tlf.: 62 28 16 84 
Jan Mobil: 20 23 16 84 ◆  www.vejstruptømrer.dk 

vejstruptoemrer@tdcadsl.dk

Huset hvor man mødes!
Anette Christiansen, 
Telefon: 3022 2986
anguilla@pc.dk

Charlotte Flyvbjerg
Telefon: 6228 1711
www.vejstrupborger.dk

Salon Elmelund
-Et naturligt valg

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

V / tømrer Morten Møller

Tlf: 50 69 98 52 

mandogbilmorten@hotmail.com
www.mandogbil.dk

MAND&BIL LEVERER ARBEJDSKRAFT TIL HÅNDVÆRKERE, PRIVATE OG VIRKSOMHEDER.
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Nyt fra Åbyskov Forsamlingshus. 
 
Samlet og redigeret af Jørgen Larsen, Åbyskov Forsamlingshus 

 
  
Kommende arrangementer i Åbyskov Forsamlingshus! 
 

Frokostkoncert med ”Fangekoret” søndag den 29. oktober kl. 12.30. 
Eneste koncert på Fyn i efteråret 2017. 

I skrivende stund er der endnu få billetter tilbage, så det gælder om at være hurtig, for at være med til 
en helt særlig oplevelse, når ”Fangekoret” gæster Åbyskov Forsamlingshus. 

 

Fangekoret kunne i maj måned afholde 
sin koncert nr. 500, en fantastisk 
præstation, når der tænkes på de vilkår 
koret arbejder under.  

Som oftest afholdes koncerterne i kirker, 
kun sjældent andre steder. Derfor er det 
ekstraordinært, at det er lykkes for os at 
få koret til at synge i vores forsamlings-
hus.  

Vi er glade for at byde koret velkommen 
og vi kan sammen med alle der kommer 
se frem til en tankevækkende koncert, 
hvor koret synger bl.a. egne sange og  

fortæller om, hvordan tilværelsen har formet sig for dem. 
 
I forbindelse med koncerten serveres en frokostplatte med koldt og lunt, så der er ikke grund til at 
spise hjememefra.  Prisen for koncert og frokostplatte er 250 kr. – for børn indtil 14 år 150 kr. 
 
Tilmelding via https://aabyskov.nemtilmeld.dk eller til Jørgen på tlf. 4224 7143, senest den 
23. oktober 2017. 
 
 
Sponsorer: 

         
▄ 

 
Andebanko mandag den 6. november kl. 19. 

I lighed med tidligere år holder vi igen Andebanko i samme uge, hvor det er Mortens Aften – fredag 
den 10. november. 
 
Dørene åbnes kl. 18.  Der kan købes øl,vand og vin.  I pausen kan der købes kaffe/te med brød til 
rimelige priser.  

▄ 
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Gammeldags vælgermøde torsdag den 9. november kl. 18.00: 

              

Vi gør det igen! 
Det er ved at være en tradition, at der er vælgermøde i Åbyskov Forsamlingshus. Vi vil gerne hylde 
demokratiet og det frie ord, hvilket vel også er en pligt for et forsamlingshus. Der blev holdt 
vælgermøde med fællesspisning i 2013, der var en succes. Vi gentog succesen ved valg til 
Folketinget i 2015. For at følge op på de to tidligere gange, skal der også i 2017 holdes et traditionelt 
og gammeldags vælgermøde, hvor der er mulighed for at møde nogle af kandidaterne.  Vi spiser 
sammen med kandidaterne, så der er mulighed for en uformel og afslappet snak inden vælgermødet 
begynder. Vi har med omhu valgt biksemad som menu.  Vedr. tilmelding se neden for. 

Vælgermødet afvikles med baggrund i: 
 
”Har du bestemt dig, så mød frem og støt dit parti – har du ikke bestemt 
dig, så kom og hør kandidaternes argumenter”.  

 
ordstyrer Ruth Kabel 

Der er givet tilsagn fra spidskandidaterne fra de enkelte partier – 
se nedenfor hvem der kommer.  Vi forventer at der fra 
kandidaterne sættes særligt fokus på forhold i vores lokalområde 
og hvad der kan forventes af nye tiltag for at udvikle området.  
Ved vælger mødet i 2013 blev opmærksomheden særligt henledt 
på Kystsikring langs Skårupøre Strandvej og offentlig transport 
– begge områder er der blevet gjort noget ved i valgperioden.  
Det er vigtigt at der ikke dvæles ved hvad der er opnået i 
valgperioden – det vigtige for os som vælgere er, hvad kan vi 
forvente eller regne med i fremtiden. 

Der skal naturligvis være mulighed for at stille spørgsmål til 
kandidaterne under mødet, men er der tale om konkrete emner, 
der forudsætter en nærmere undersøgelse, anbefales det, at 
spørgsmålet sendes på forhånd, hvilket kan ske til Gudmund 
Larsen på gudmundlarsen@hotmail.com senest den 31. 
oktober 2017. Herved har kandidaterne tid til at undersøge den  

eller de rejste problemstillinger, herved må det forventes, at den enkelte Kandidat har gjort sit 
”hjemmearbejde”, men det er også meget vigtigt, at der foregår en uformel og afslappet debat på 
mødet. 
 
Ordstyrer er programvært ved P4 Fyn Ruth Kabel, der har lokale rødder og derfor er velorienteret om 
hvad der sker i Svendborg.  

Pris for deltagelse i mødet og biksemad kun 95 kr. 

Bindende tilmelding senest mandag den 6. november til https://aabyskov.nemtilmeld.dk  evt. på 
mail:  gudmundlarsen@hotmail.com eller tlf. 4010 5046. 
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Hvem kommer fra partierne? 
 

 

 
Socialdemokratiet 

 Bo Hansen 

 
Radikale Venstre 
Hanne Ringgaard 

Møller 

 

 
Konservative 

    Henrik Nielsen 

 

 
Socialistisk 
Folkeparti 

Bruno Hansen 
 

 

 
Liberal Alliance 

  Jørgen Lundsgaard 

 

 
Dansk Folkeparti 
Dorthe Ullemose 

 

 
Venstre 

Lars Erik 
Hornemann 

 

 
Enhedslisten 
Jesper Kiel 

 

 
Tværsocialistisk Liste 

Arne Ebsen 

 
Svendborg Lokalliste 

Finn Olsen 

 

 
 

Alternativet 
Karl Magnus Bidstrup 

 
Alle er medlem af kommunalbestyrelsen med undtagelse af Karl Magnus Bidstrup, Alternativet er 
ikke repræsenteret som parti i kommunalbestyrelsen. 
 

▄ 
 



61

 

Åbyskov Forsamlingshus fylder 120 år –  

Dagen markeres lørdag den 18. november kl 13.30 – 17. 

 En dag med fokus på både tradition og fornyelse 

 

Jubilæumsåret er et særligt år.  
 
Det er året, hvor der for alvor er taget fat på at få 
lavet et projekt for modernisering af huset.  
 
Det er køkken- og toiletforholdene, der er fokus 
på. – Kom og hør mere om projektet.   
 
Ved receptionen byder bestyrelsen på 
lidt at spise og drikke. 

Dagens program: 
• kl. 13.30 Velkomst ved bestyrelsesformand Arne Jensen. 
• kl. 13.45 Billeder og fortællinger om Åbyskov Forsamlingshus gennem 120 år. 

                v/Richard Sørensen. Lokalhistorisk Arkiv. 
• kl. 14.30-15.30 Pause med servering. 
• kl. 15.30  
• Christian Thuesen – CW arkitekterne – orienterer om status på byggeprojektet 
• Fremtidens brugere af Huset v/ Katrine og Cathrine. 

• Ordet er frit…. 
• Kl. 17.00 afslutning – men alle kan blive og hygge sig i den uformelle lørdagsbar, 

hvor der kan købes drikkevarer til rimelige priser. 
 

Hvis man ønsker at betænke Huset med en gave er små og større beløb meget 
velkomne.  
De kan sættes ind på husets konto i Fynske Bank reg.nr. 0819 kontonr. 819 0155 405. 

▄ 
Julebanko den mandag den 4. december kl. 19.00: 
Støttegruppen holder julebanko med gode julekødpakker og andre brugbare præmier.  Dørene åbnes 
som altid kl. 18.00.  Der kan købes noget at drikke i pausen. 

▄ 
 
Juletræ fredag den 22. december: 
Reserver allerede nu aftenen.  Mere detaljerede oplyser kommer i næste nummer af F&F og der 
husstandsomdeles flyer i december måned.  

                                                                                           ▄ 
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Gennemførte arrangementer siden sidste nummer af Folk & Fæ! 
 
Hjertestarterkursus den 14. september 2017: 

 

Til det gratis hjertesatrterkursus den 14. 
september, deltog 35 personer, der var meget 
interesseret i at få information om det 
grundlæggende ved brug af en hjertestarter og 
dermed stå rustet til at hjælpe, hvis behovet 
måtte opstå. 

Gudmund Larsen, der er koordinator på 
opgaver m.m. omkring hjertestarteren, bød 
velkommen og udtrykte tak til deltagerne for 
fremmødet og dermed interessen for at redde 
liv i vores lokalområde. 

Instruktøren – Lars Jørgensen – kom fra firmaet Cadia, der er leverandør af vores hjertestarter. 
 

Hovedpunkterne var: 
• Hvordan konstaterer vi et hjertestop? 
• Hvad gør vi ved hjertestop? 
• Hvordan virker hjertestarteren?  

    
Lars Jørgensen viste hvor nemt vores hjertestarter virker, og at hjertestarteren fortæller, hvad der skal 
gøres når hjertestarteren åbnes. I den forbindelse blev der konkret vist, hvordan skabet til vores egen 
hjertestarter åbnes og hjertestarteren tages ud.  Lars orienterede også om forskellige aps:   Til 
mobiltelefonen, 112 og Trygfonden. 
 

Ved indsatsen i tilfælde af hjertestop er prioriteringen: ring 112, giv hjertemassage 30 stød og 2 pust. 
Få hjertestarteren i gang. 
 

Det er godt at 9 personer meldte sig til gruppen (hjerteløberne) på 16 personer, således at gruppen nu 
udgør 25 personer, der gør en ekstra indsats omkring hjertestarten ved Åbyskov forsamlingshus. 
Disse 25 personer vil modtage en indbydelse til førstehjælpskursus torsdag d. 12. oktober 2017 i 
Åbyskov Forsamlingshus, hvor paramediciner Dennis Kræmmer Hansen er instruktør med dukker og 
hjertestartere. 
 

Blandt de nye i gruppen er Hans Abildgård som tilbød sin hjælp med instruktion i førstehjælp 
fremadrettet. Hans Abildgård har adgang til dukker og hjertestartere – virkelig godt for vores 
lokalsamfund.  
 

Der var god spørgelyst og tilfredshed med kursusindholdet. Arrangøren - Gudmund Larsen - er godt 
tilfreds med aftenens forløb og ser frem til førstehjælpskurset og det videre forløb. 

 

 
▄ 
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Oktoberfest den 23. september: 

 

Støttegruppen havde arrangeret oktoberfest for 4. 
gang.  Denne gang med wienerschnitzel ad 
libitum.  Der var nok til alle. Der var pyntet op i 
oktoberfestfarverne blåt og hvidt. Sammen med 
velkomstsnapsen og Oktober Fest Bier, skabte de 
godt 70 deltagere en god og hyggelig stemning. 
 
Musikken og en del af underholdningen sørgede 
Preben Vincent Glue for.  Der var fællessang og 
en konkurrence med at blæse balloner.    

Efter spisningen blev der gjort plads til dans og mange kom på dansegulvet. Der var ballondans, 
hvilket for nogen, gav kamp til stregen. 
 
Hvorfor holdes der oktoberfest i september? 
Flere har spurgt om, hvorfor det hedder oktoberfest, når festen holdes i september?  Vi har fundet en 
forklaring: 
 
Den første oktoberfest blev holdt i 1810 for at fejre Bayerns kronprins Ludwigs giftemål med 
prinsesse Therese von Sachsen-Hildburghausen. Man gentog festlighederne de følgende år og 
udvidede med tiden festen ind i september, fordi vejret var bedre dér til at sidde i de udendørs 
ølhaver end det typisk er i oktober. Men navnet beholdt man altså. 

Stemningsbilleder fra oktoberfesten 
                                                 

 

 

 

         
Lise Lotte og Erling havde  
fødselsdag 

             
          Fællessang   

▄                     
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Møde om lokal nærvarme i Åbyskov tirsdag den 26. september: 

Som et led i Svendborg Kommunes arbejde med projektet ”God energi i Svendborg”, er der 
udarbejdet en rapport om ”Lokal nærvarme i 4 landsbyer i Svendborg Kommune – Ballen, Ellerup, 
Grasten og Åbyskov”.  Med baggrund i rapporten havde Klima- og energikoordinator Charlotte 
Vesterlund taget initiativ til, at der blev holdt et borgermøde for beboerne i Åbyskov. 

Der er i Åbyskov et forholdsvis stort antal ejendomme, der opvarmes med oliefyr. Efter de foretagne 
beregninger vil der være en fornuftig besparelse for den enkelte husstand ved at etablere et 
nærvarmeanlæg, men naturligvis under forudsætning af, at der er et tilstrækkeligt antal aftagere af 
varme. 
 
Der var stor interesse for mødet, idet 65 fra Åbyskov deltog i mødet. På mødet blev der orienteret om 
de forventede økonomiske konsekvenser i sammenligning med andre energikilder.  
 
Der var stor spørgelyst og vist stor interesse for etablering af et nærvarmeanlæg og der forestår nu et 
større forberedelsesarbejde, der skal foregå lokalt og med folk fra Åbyskov. Det stod samtidig klart at 
der ikke kunne forventes større kommunal bistand til arbejdet.  Der blev givet tilsagn fra Skårup 
Fjernvarme om at være behjælpelig med gode råd m.m., herunder mulighed for teknisk samarbejde 
under planlægningsforløbet og måske også efter en evt. etablering af et lokalt varmeanlæg. 
 
Der blev opfordret til nedsættelse af en arbejdsgruppe, hvilket lykkedes og følgende meldte sig: 

Hans Abildgaard, ha@oure.dk, 21 20 24 74 
Jeppe Sjøholm, Åbyskovvænget 5, jsj@oure.dk, 30 32 70 33 
Bjørn Jeppesen, Skibsbakken 10C, bj51@live.dk, 40 18 24 93 
Ann Serano, Skibsbakken 10B, annserano@gmail.com, 88 20 54 96 

Det bliver spændende at følge arbejdsgruppens arbejde. 
▄ 

 
Børnedans for de mindste: 
 

 
 
Børnegruppen har taget initiativ til en ny aktivitet i forsamlingshuset – Børnedans for de mindste. 
 
Det foregår hver tirsdag kl. 16.15-16.55 og frem til 5. december 2017.  Der danses til musik som 
børnene kender i forvejen - MGP og Hiphop.  Holdet består af piger i alderen 4-6 år. Undervisningen 
er lagt i hænderne på Alma. 
 
De deltagende børn er glade for at danse og forældrene hygger sig medens børnene danser.  Et godt 
initiativ, der måske er bæredygtigt og tilbagevendende.  

▄ 
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Paw Henriksen
Uddeler i SuperBrugsen i Skårup

SuperBrugsen  Skårup
Skårup Stationsvej 12

62 23 13 43
Åbent alle dage 

8.00 - 20.00

SuperBrugsen støtter lokalt . . .
Så blev det afgjort, hvor meget de 3 ansøgerer hver fik fra SuperBrugsens pulje på 10.000 kr. til  
støtte af forskellige lokale aktiviteter.                                               Tekst og foto: Henning Philbert

”Booting Greenland”  fik 4.400 kr. til 44 skolebørn fra Skårup Skole til deres ekskursion til  
Grønland. Ekskurtionen er afslutning på et års-forløb med tilegnelse af viden om miljø/kultur i  
Grønland. - Vi glæder os til at høre fra dem, når de hommer hjem fra det høje nord.

        SFO ved Øster Åby Friskole fik 3.600 kr. til støtte af en skov med stubbe til bogstaver og tal.

SuperBrugsen 
i Skårup støtter lokale aktiviteter
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Super Smørrebrød fra SuperBrugsen.
Tekst og foto: Henning Philbert

Ja, hvor heldig kan man være ???????
Vi var så heldige igen i år, at den flittige Indsamlergruppe fik det fineste, super lækre smørrebrød  

fra vores lokale SuperBrugs, da den mødtes til optælling og evaluering af årets indsamling.

Jeg måtte naturligvis møde den nye chef for delikatesse-afdelingen Gitte Andersen for at høre  

lidt om, hvordan man laver så lækkert smørrebrød. 

Og Gitte fortæller: ”Jeg er uddannet kok fra Stenstrup Kro, og her lærte jeg utrolig mange ting  

om mad og tilbehør. Det har jeg taget med mig - - - og udviklet det gennem alle de forskellige  

jobs,  jeg har haft. 

Smørrebrød er et af mine specialer, og det er der jo rigtig godt gang i her i Skårup - - - især om  

torsdagen, hvor vi af gode grunde har forrygende travlt – og kan lave op mod 900 stykker af det  

lækre smørrebrød”.

Gitte Andersen foran plakaten ved SuperBrugsen, der fortæller hvorfor det især er om torsdagen,  

der bliver lavet så meget smørrebrød !! 

Mange af hendes tidligere kunder kommer  

langvejs fra, for at få hendes helt specielle  

smørrebrød hver torsdag.

Gitte fortsætter med at fortælle: ”Jeg har haft  

mange gode jobs i tidens løb bl. a. på det  

tidligere Schou & Epa, på Planova, hos  

Bendixens Fiskehandel og på Svendborg Sund.

Så kom jeg til Kvickly Storcenter, - men nu er  

jeg her i Skårup SuperBrugs, og det er en rigtig  

hyggelig og dejlig arbejdsplads, - og så kendte  

jeg jo allerede slagtermester Nicklas”.
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Så er der gang i smørrebrødet !!!!!

Det øvrige personale i slagterafdelingen må

give en hånd med, når der skal laves så mange  

stykker smørrebrød på så kort tid.

Når Gitte ikke har travlt i  

Skårup SuperBrugs, har hun 

nok at gøre i fritiden. - Hun bor  

i Svendborg sammen med Jens,  

og familie og venner betyder  

rigtig meget for hende. Hendes  

eneste datter bor i Holstebro,  

men det er ingen hindring for,  

at de ofte er sammen. 

Gitte elsker at rejse og så er hun 

frivillig hjælper for Svendborg  

RABBITS – (Basket ball).

Indsamlergruppen for Folk & 

Fæ siger tak til SuperBrugsen 

og til Gitte for det superfine  

smørrebrød.

 

Gitte Andersen kan meget andet end at lave smørrebrød.

Det kunne kunder, venner og familie opleve, da Superbrugsen  

holdt afskeds-reception for Knud Henning efter 46 1/2 års  

trofast arbejde - - - uden en eneste sygedag. 

Her ses Knud Henning ved den helt overdådige buffet, som 

Gitte var mester for. - - Men husk lige at bestille sådan en  

buffet i god tid !!!!

Gitte slutter af med at sige, at hun er meget glad for at være i  

Skårup, fordi det er en lille hyggelig arbejdsplads, hvor der  

altid er tid til et smil og en frisk bemærkning.



HUSK:
Søndage i lige uger afholder

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

HUSK:
Fredage i lige uger afholder

Borgerforeningens Støtter
Spillegilde i Skåruphallen kl. 18.45

Se også Aktivitetskalenderen 
online med altid opdateret 

aktiviteter i forhold til bladet på: 

folkogfae-online.dk/
aktivitetskalender

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

HUSK: Kortspil
Pensionisternes Hus. Hver mandag 

kl.13.30 -16 spilles det kort m.m. Alle 
er velkommen og der er plads til flere

Start 4/9-2017

Nørkle eftermiddag
Hver tirsdag kl. 13.30 -16.00

i Pensionisternes Hus.
Start 5/9-2017

Onsdag d. 18. oktober kl. 18.00
Høstfest med gammeldags suppe og 

peberrodskød. Kaffe og småkager
Høsttaler: fhv. skoleinspektør Bent Rasmussen
Mandag d. 23. oktober. kl. 14.30-16.30

Kulturcafé i Vejstrup Valgmenighed
Onsdag d. 1. november. kl. 17.00-18.00
Novembersang i Vejstrup Valgmenighed
Fredag d. 3. november kl. 19.30-23.00

Brudager Folkedanseres legestue
Mandag d. 6. november. kl. 14.30-16.30

Kulturcafé i Vejstrup Valgmenighed
Lørdag d. 11. november kl. 14.00
Vejstrup Efterskole 150 jubilæum

Søndag d. 12. november. kl. 11.00-15.00
Luthermesse og foredrag 
i Vejstrup Valgmenighed
11. og 12. november 

julemarked arrangeres af støtterne
Onsdag d. 15. november kl. 14.00

 foredrag ved Ida Fonsbøll om hendes tur 
som feltpræst i Afganistan
Lørdag d. 18 november

Avisindsamling, Inca Spejderne Sydfyn
Mandag d. 20. november. kl. 14.30-16.30

Kulturcafé i Vejstrup Valgmenighed

Tirsdag d. 21. november
Kommunalvalg

Onsdag d. 29. november kl. 14.00
Juleafslutning med gløgg og æbleskiver
Lørdag d. 2. december kl. 14.00-17.00

Julemarkedet på Damgården. 
Der er Luciaoptog kl. 15. 
Lørdag d. 24 Februar

Avisindsamling, Inca Spejderne Sydfyn

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


