
Se bladet på 
www.folkogfae-online.dk

25. årgang
Nr. 5
Oktober 2014

Forsidefoto:
Anja Bøttger Thunbo

SkårupGrafisk

Læs i dette nummer:
Skårup har knækket koden

Portræt af:
Skårup Grafisk’s nye lokaler

Portræt af:
Indvielse af ny præstegård

Kultur- og Idrætscenter:
Sommerfamiliefest, 
fernisering, fodbold-

jubilæum, mad og musik 
og meget mere.

Lokalhistorisk Forening

Kulturfest 
i seminarieparken

Høstfest i Vejstrup

Husflidsskoles lukning

Markedsdag i Brudager

Pensionisternes Hus

Nyt fra Åbyskov

Kirkebladet



2

Ansvarshavende
Redaktør & Fotograf

Henning Philbert
Åbyvejen 8 5881 Skårup
Tlf: 62231788/29915882
henningphilbert@gmail.com

REDAKTIONEN PÅ ”FOLK & FÆ” i SKÅRUP SOGN

Økonomi

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

Skribent & Tegner

Vibe Eriksen
Tlf: 62 23 24 16
vibeff@outlook.dk

Skribent

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

Grafisk Designer

Anja Bøttger Thunbo
Tlf: 40 88 15 95
anja@skaarupgrafisk.dk

Skribent

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

Webredaktør

Benjamin Christensen
Tlf: 30 64 31 32
webredaktionen@
folkogfae-online.dk

Skribent

Det kunne være dig!

?

 Kære Folk & Fæ læser!
Skårup har knækket koden.
Ja, sådan lyder overskriften på en artikel i 
Kommunernes Landsforening skrevet af journalist 
Jens Baes-Jørgensen.
Folk flytter fra landsbyerne til de større byer. Mange  
mindre landsbyer bliver nærmeste affolket, når skoler  
bliver lukket og de handlende må dreje nøglen om.
Jens Baes-Jørgensen ringede til mig, og ville gerne høre,  
hvorfor Skårup har haft en tilvækst af tilflyttere på hele  
10%. - Du kan læse en del af dette telefon-interview på de  
efterfølgende sider. - Jeg fik nævnt en hel del af alle de  
aktiviteter, vi har her i Skårup - - men jeg fik desværre  
ikke alle med. 
Undersøgelsen blev omtalt på de landsdækkende TV-
kanaler, - - men TV-holdet  nåede ikke at komme til  
Skårup.
Og så til en anden god nyhed - - - -
Endnu en ny virksomhed har åbnet i Skårup.
Alle vore læsere kender hendes glade smil, der har pyntet  
her på side 2 de sidste mange år.
Og nu har Anja Bøttger Tunbo så åbnet sin grafiske 
butik på Østergade 1 i Skårup (Her vor damefrisør IMIZ 
holdt til  - og nabo til en anden ny butik ”Marias Butik”.)
Folk & Fæ var naturligvis med til åbningen, og Anders  
Carlsson havde en snak med Anja et par dage før  
åbningen.
Deadline er altid den første mandag i lige måneder.
Deadline for næste blad er:

Mandag d. 1. december kl. 17,30
Indlæg sendes til Anja: 

anja@skaarupgrafisk.dk     
Indlæg på papir afleveres i en plasticlomme i  
brevsprækken i min hoveddør : Åbyvejen 8 – Skårup

Bladet udkommer næste gang:
Fredag/lørdag d. 20-21december.
Bladet omdeles til ca. 2000 husstande 6 gange årligt i  
”vores” distrikt: Skårup 5881  Vejstrup 5882  Oure 5883
Gem dette nummer og ring til Tryksagsomdelingen,
hvis du ikke modtager bladet – Tlf. 6222 2222 
NB! Alle i bladredaktionen arbejder ulønnet.
Du kan altid støtte bladet ved at 
indbetale et beløb på vores konto i 
FYNSKE BANK: 
Reg. nr. 0819 konto 819-56-11123
Hermed de bedste hilsner fra Folk & Fæ.

Henning Philbert
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Borgerne flytter generelt mod centerbyerne i 
disse år. Men i syv kommuner går landdistrik-
terne imod strømmen og får flere indbyggere, 
viser en ny Momentum-undersøgelse. Det er især 
børnefamilier og borgere over 60 år, der flytter 
på landet. Nemmere adgang til naturen er den 
væsentligste årsag, mener forsker. Men også 
infrastruktur, indkøbsmuligheder og 
børnepasning har indflydelse på valget.
Af Jens Baes-Jørgensen

Vi har hørt historierne så ofte. Folk flytter til storby-
erne, og uden for storbyerne flytter folk fra landsby-
erne til den største by i området. En ny Momentum-
analyse af befolkningsudviklingen på sogneniveau 
viser dog, at udviklingen nogle få steder afviger 
fra den såkaldte dobbelte urbaniseringstrend. I syv 
kommuner – Halsnæs, Holbæk, Odder, Slagelse, 
Struer, Svendborg og Sønderborg – er andelen af 
borgere i landdistrikter steget i perioden 2007 til 2014.
Hvis man ser nærmere på befolkningens karakteris-
tika i de landdistrikter, som har fået en større andel 
af kommunens borgere, er det især børnefamilier og 
folk over 60 år, som er kommet til. Et af ”mønster-
bryder-sognene” er Gislinge i Holbæk Kommune. 
Her er der fra 2007 til 2014 kommet 137 (svarende 
til ni procent) flere borgere, så der i dag er 1.655 
borgere i sognet.
Holbæk Kommune nedsatte i forbindelse med kom-
munalreformen 17 lokalfora, som skal understøtte 
udviklingen i lokalområderne. Et af dem er Gisling-
elauget, hvor Lis Toftdal er medlem. Hun fortæller, 
at mange af tilflytterne er børnefamilier.
»Området er attraktivt for børnefamilier, da det er 
et meget trygt område for børnene at vokse op i. De 
behøver eksempelvis nærmest ikke krydse en vej for 
at komme i skole, SFO eller til idræt. Desuden kan 
man klare de basale indkøb i byens Dagli’Brugsen, 
slagter og bager, og ellers har vi kun 10 minutter 
med toget til Holbæk. Toget kører hver halve time, 
ligesom Holbæk-motorvejen kun er fem minutters 
kørsel væk, så mange pendler ind til København,« 
siger Lis Toftdal.

Hun forklarer, at Gislinge med grundpriser på under 
200.000 kroner også ligger langt under priserne i 
Holbæk. Der er dermed gode vilkår for at tiltrække 
børnefamilierne, og det er også dem, som Gislinge
lauget primært har fokus på at gøre noget for. Det 
er for eksempel at arrangere fastelavnsfest og ju-
letræstænding og give støtte til ungdoms- og idræt-
sklubbernes tiltag.

Naturen kalder
Når det gælder de +60-årige, der flytter på landet, 
handler det ofte om, at de vælger at bosætte sig i 
sommerhuset. Det fortæller Pia Heike Johansen, 
lektor ved Center for Landdistriktsforskning på 
Syddansk Universitet. Hun har lavet flere interviews 
og undersøgelser i landsbyer med befolkningsfrem-
gang, og hun påpeger, at blandt både ældre og de 
yngre generationer er nem adgang til naturen den 
oftest nævnte forklaring på, at de er flyttet.
»Der er naturskønne områder mange steder i lan-
det, men der er ikke meget ved at flytte på landet, 
hvis man skal gå eller cykle langt for at komme ud 
i naturen. Mange af de yngre tilflyttere har rødder 
i provinsen og ønsker, det skal være nemmere for 
deres børn at lege ude og opleve naturen,« siger Pia 
Heike Johansen.
Naturelementet går igen ved, at flere af sognene 
med fremgang ligger ud til vandet, som traditionelt 
også står højt på ejendomsmæglernes beliggen-
hedsskala. Et af dem er Skårup Sogn i Svendborg 
Kommune, hvor man har fået 248 ekstra borgere 
svarende til en 10 procents stigning fra 2007 til 
2014. Og det til trods for, at Svendborg Kommune 
under ét har mistet 730 borgere i samme periode.
Naturen er da også flot i Skårup, fortæller Hen-
ning Philbert, redaktør på ”Folk og Fæ”, et hus-
standsomdelt blad lavet af frivillige for at styrke 
sammenholdet og informationen i området, og som 
overlever ved økonomisk støtte fra sponsorer og en 
årlig husstandsindsamling.
»Vi bor jo i en utrolig dejlig natur. Vi er tæt på 
vandet og har kort til skoven, så det kan ikke blive 
meget bedre. Samtidig har vi en stor SuperBrugsen, 
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skoler, SFO, børnehaver, vuggestuer, og det er 
forholdsvis nemt at komme til Svendborg og 
Odense,« siger Henning Philbert.
Han fortæller, at der desuden sker en masse ting 
i området, som er med til at gøre det attraktivt og 
skabe sammenhold, og her spiller ”Folk og Fæ” en 
rolle, da alle kan reklamere for deres arrangementer dér.
»Vi har utrolig mange, der arbejder frivilligt og 
gør en masse aktiviteter muligt. Det gælder alt 
lige fra musik i seminarieparken, musik og mad 
på kulturcentret og til pensionisthuset, bygget af 
frivillige pensionister for 40 år siden og fornyligt 
udvidet. Derudover har borgerforeningen opsat 
badebro og arrangeret jule- og fastelavnsfester for 
børnene, og vi har halfester, kunstudstillinger og 
højskolearrangementer i det gamle seminarium. 
Og Damgårdsklubben på plejehjemmet har kunnet 
købe en handicapbus for de penge, de har tjent ved 
diverse arrangementer,« siger Henning Philbert.
Han fortæller, at der generelt også er stor opbakn-
ing til arrangementerne, selv om det kan være 
svært at starte nyt og få alle de nye med.
»Ved halballerne kommer vi op over de 400, og 
også Skårup-aftenerne er velbesøgte. Her kan man 
komme og spise tre retter mad for 40 kroner på sko-
len. En tradition, der startede sammen med Folk 
og Fæs tilblivelse i 1990, og det sker fire gange om 
året. Her opfordrer vi til, at man tager naboer og 
tilflyttere med. Så der er muligheder nok, hvis man 
har lyst,« siger Henning Philbert.

Fællesskab har stor betydning
Ifølge Pia Heike Johansen, lektor ved Center for 
Landdistriktsforskning, skal man dog passe på med 
at overvurdere landsbysammenholdets og aktiviteter-
nes tiltrækkende effekt. Hun mener i højere grad, at 
de kan være med til at fastholde folk i området.
»Mange af de yngre tilflyttere har sat pris på det 
dynamiske, mere uforpligtende fællesskab, de har 
oplevet i byen. Man kan også se, at de aktiviteter, de 
yngre tager med sig ud på landet, er en anden type. 
De forsøger at organisere sig anderledes, eksem-
plificeret i storbyagtig motion som løb, klatring og 
mountainbike,« siger Pia Heike Johansen.
Hun mener stadig, fællesskabet har en stor betydn-
ing, men for mange unge behøver det ikke absolut at 
være så forpligtende.

»Selvfølgelig har det betydning, at ens børn har 
nogle at lege med, og at man har en eller anden form 
for kommunikation med resten af lokalsamfundet. 
Det er vigtigt, der er uformelle mødesteder som 
brugsen og skolen, fordi de er med til at understøtte 
en eller anden form for lokal identitet. Men der be-
høver ikke være fællesspisning hver aften,« siger Pia 
Heike Johansen.
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Landdistrikterne kan selv gøre noget 
I Landdistrikternes Fællesråd glæder formand Steffen 
Damsgaard sig over, at nogle landdistrikter formår 
at tiltrække nye borgere. Og selv om det kan være 
vanskeligt at ændre på for eksempel adgangen til 
naturen og infrastruktur i området, så mener Steffen 
Damsgaard, det er muligt for landdistrikterne selv at 
skabe grobund for at tiltrække flere borgere.
»Selvfølgelig opstår der nogle gange positive ud-
viklinger, uden at man har kæmpet for det, men blot 
fordi man ligger på det rigtige sted med den rigtige 
infrastruktur og den rigtige natur. Men som oftest, og især 
når vi taler yderområder længere væk fra de større 
byer, er det, fordi der ligger en større indsats bag fra 
lokalsamfundets side,« siger Steffen Damsgaard.
Han opfordrer derfor landdistrikterne til at tage fat i 
udviklingen selv og indbyde andre aktører til samar-
bejde om udviklingen.

»I første omgang er det vigtigt at skabe en organiser-
ing, der er bredt anerkendt og derfor kan facilitere 
arbejdet med en udviklingsplan for området og skabe 
en profil, som potentielle tilflyttere kan identificere sig 
med. Her er man afhængig af, at der er nogle aktive 
ildsjæle og foreninger, som griber de ting, 
man i fællesskab bliver enige om,« siger Steffen 
Damsgaard.
Han mener ikke, man kan opstille nogen facitliste for, 
hvad man skal kaste sig over for at kunne tiltrække 
tilflyttere.
»Det kommer an på, hvilke udfordringer og behov 
man har i området. Behovet kan jo nogle steder 
være flere aktiviteter, og andre steder er det måske 
gadekæret, der trænger til en oprensning, eller nogle 
gamle huse skal fjernes. Men det er vigtigt, man grib-
er fat i udviklingen selv,« siger Steffen Damsgaard.

Om undersøgelsen

På baggrund af Danmarks Statistik og områdetype-
grupperingen fra Ministeriet for By, Bolig og Land-
distrikters regional- og landdistriktspolitiske rede-
gørelse, er udviklingen i andelen af borgere bosat i 
de fire forskellige områdetyper blevet undersøgt i 
perioden 2007 til 2014.
Herefter er der zoomet ind på de syv kommuner, 
hvor andelen af borgere, der bor i landdistrikter læn-
gere væk fra de største byer, er øget i perioden og set 
på hvilke sogne, der har været udslagsgiv ende for 
den positive udvikling og deres karakteristika. 

Definitionen på landdistrikter længere væk 
fra de største byer er, at over halvdelen af 
indbyggerne bor:
1. udenfor byer med over 3.000 indbyggere.
2. mere end en halv times kørsel fra et af de  
    største byområder i landet.
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Som altid 
gratis afhentning 

og levering!

JKP-BYG
Murermester  Jens Pedersen
Nyborgvej 516, Skårup
Mobil  20 21 86 06

JKP-BYG  62 23 23 06

Husk vi udfører alt indenfor blomster
Åbningstider:

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

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

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

Vejstrup 
Auto & Traktorservice

Lars Nielsen 
Landevejen 42  5882 Vejstrup

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



www.vejstrupauto.dk

Til faste 
priser

og aftalt tid

 

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

SKÅRUPgrafiskö
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v/ Søren A. Hansen

Østergade 19 · · 5881 Skårup

DANSKE MALERMESTRE
Svendborg Malerlaug

SKÅRUPMalerforretning

Tlf. 62 23 10 23  
www.skaarup-malerforretning.dk

   · Mobil. 30 88 89 48
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”Jeg har inviteret til reception, fordi jeg gerne vil have, 
at folk kommer og smiler til mig!”. Ordene kommer helt 
spontant og lige fra hjertet. Anja Bøttger Thunbo kigger 
sig omkring i de lyse og nyindrettede lokaler på hjørnet af 
Østergade og Nyborgvej i Skårup. Lige ved alfarvej. Her har 
Anja flyttet sin grafiske virksomhed ”Skårup Grafisk” hen 
som et helt konkret billede på det store spring hun allerede 
forberedte i foråret: nemlig at kvitte sit deltidsarbejde

 

hos Mac Baren Tobacco Comany i Svendborg for at 
hellige sig sin egen virksomhed fuldt og helt. ”Og jeg 
glæder mig helt vildt til at kaste mig ud i alt det nye 
og byde kunderne velkommen i helt nye rammer.”, 
fortsætter Anja med sit smittende smil og gå-på-mod. 
Så nu er døren åbnet til de nye lokaler, og flaget er hejst 
udenfor. ”Og så jeg har bare glædet mig så meget til, at 
folk skulle komme forbi i dag og smile til mig!”  
Og det er der mange, der har gjort. Smilet og krammet 
og ønsket tillykke.

Efter en fin rundvisning i lokalerne, som udgøres af et stort 
arbejdslokale, et rummeligt lagerlokale og et fint toilet, har 
Deres udsendte gjort holdt ved at af de opstillede borde 
udenfor på pladsen foran virksomheden. Der er mange 
gratulanter, som benytter det gode vejr til at lade sig bade 
af solens stråler uden for. Man hygger sig. Samtidig genlyder 
glade stemmer fra trykkeriets lyse lokaler gennem den åbne 
dør og hen over pladsen. Det er løvfaldstid, og solen skinner 
og lune briser sender varme mindelser fra en pragtfuld 
sommer og kærtegner døsigt det faldne løv på pladsen ud for 
Østergade 1, som er det nye hjemsted for Skårup Grafisk.

Sæt dit aftryk på verden med et smil…

Anja sætter sit aftryk på verden…

Der skåles og smiles og ønskes tillykke
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Lyden fra Nyborgvejs trafik og gratulanternes snakken 
blandes pludseligt med en brummen i det fjerne fra 
en flok motorcykler, der langsomt nærmer sig Skårup 
fra Svendborgsiden. Deres udsendtes sidemand ved 
de veldækkede borde bemærker med slet skjult 
humor, at nu skal der åbenbart allerede betales 
beskyttelsespenge… Men et øjeblik senere ankommer 
en god håndfuld motorcyklister, som viser sig at være en 
ganske fredelig delegation fra den lokale motorcykelklub 
”Legionærerne”. En af parrets helt store passioner er 
netop motorcykelture, og de nyder tit og ofte samvær og 
venskab med de andre medlemmer af ”Legionærerne”. 
Klubben tæller i alt 19 medlemmer foruden de syv 
helt unge medlemmer, der er kommet til i løbet af det 
sidste års tid. De mødes enten ude i klubbens lokaler 
ved Ryttervej eller på træf rundt om i landet, hvor de 
deler passion med andre motorcyklister fra det meste af 
landet. Et fællesskab, som Rolf og Anja sætter stor pris på.

Anja ønskes tillykke af Legionærerne

Efter at fotografen har taget billeder af Anja og de 
tilkomne Legionærer, fortsætter Anja med at fortælle 
om forberedelserne op til receptionen. ”Rolf og jeg er 
godt brugte nu. Vi har knoklet på gennem de sidste 

uger og brugt stort set alle vores frie timer på at gøre 
lokalerne her færdige. Vi har malet, sat skilte op, gjort 
alting i stand, tapetseret, indrettet og gjort ved. Kom 
lige indenfor og kig”, siger hun og fører Deres udsendte 
ind i lokalerne igen for at præsentere et stort og flot 
vægtapet, som fylder hele bagvæggen i det store forlokale. 
Tapetet er et kæmpetryk af et imponerende billede fra en 
gammel fabrikshal. ”Det meste herinde er jo splinternyt, 
men det må også gerne se lidt rustikt ud”, siger Anja og 
fortæller, at der kun var en elradiator som opvarmning, 
da hun overtog lokalerne. ”Udlejerne har været meget 
imødekommende, og vi har fået lagt kobberrør ind med 
varme. Sammen med det store bagtapet giver det også et 
mere råt og rustikt look i rummet”.

Mens vi nærmer os det store gavebord, som til dagligt 
fungerer som arbejdsbord, kigger Anja hen mod Rolf 
og bemærker: ”Rolf har været en helt enorm hjælp i alt 
det her, og så er det en stor hjælp, at han også er i den 
grafiske branche. Han arbejder til dagligt som teknisk 
chef på et trykkeri i Fredericia.”

Rolf byder på Ale no 16 fra det store fadølsanlæg, som i 
dagens anledning er stillet op i forlokalet. Alle sejl er sat 
for at byde gæster og fremtidige kunder velkommen i de 
indbydende lokaler. Lokaler, hvis vægge i de kommende 
år forhåbentlig bliver vidner til en virksomhed med 
mange opgaver og tiltag. 

Anja blev i sin tid uddannet som grafisk designer 
(dengang: litografisk montør), og hun har siden 
1991 arbejdet som grafisk designer på forskellige 
virksomheder. Alt sammen noget, der i dag sætter hende 
i stand til at klare et væld af forskellige opgaver.

”Jeg tilbyder grafiske totalløsninger”, fortæller Anja. ”Og 
det kan jeg gøre, fordi jeg kan levere alt lige fra tryk på 
tøj, bannere, skilte, løsblade og foldere til design af logo, 
grafisk opsætning, hjemmesider, roll-ups, fotolærred, 
bilreklamer, flag og skiltesystemer, foreningshæfter, 
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klubblade og visitkort” fortæller hun videre. ”Jeg 
glæder mig til at tilbyde samlede løsningsforslag til 
de små håndværksmestre. I går kom der f.eks. en 
håndværker forbi, som gerne ville have lavet brochurer, 
reklameskilte, bilreklame og tryk på arbejdstøj. 
Alt sammen opgaver, som jeg kan samle og løse i 
sammenhæng.” fortæller Anja og fortsætter: ”Sådan 
har jeg allerede løst mange opgaver, i de år, Skårup 
Grafisk har eksisteret. Og set ud fra håndværksmesterens 
synspunkt betyder muligheden for en totalløsning, at 
han eller hun ikke behøver at bruge masser af tid på at 
gå fra den ene leverandør til den anden for at få klaret 
de forskellige opgaver. For jeg kan løse alle opgaver. Det 
passer virkelig hvad jeg siger i mit motto: ”Vi trykker på 
– næsten – alt” Og det glæder jeg mig til at kunne gøre i 
endnu videre omfang.”.

Anja glæder sig også til at udvide sit i forvejen meget 
store netværk af leverandører og kunder. Der er 
masser af virksomheder, håndværkere, sportsklubber 
og andre sammenhænge, som med fordel vil kunne 
benytte sig af Anja i løsningen af et væld af grafiske og 
designrelaterede opgaver.

Derfor glæder det også Anja, at der allerede har været stor 
interesse for og opmærksomhed om hendes virksomhed. 
Det gælder også ved receptionen, hvor der er mødt 
mange gratulanter op, virksomhedsforbindelser, venner 
og familie. Og så har det også præget de uger, Rolf og Anja 
har ligget vandret for at ordne facade, male, klargøre og 

indrette. Mange fra det lokale område har lige kigget ind 
og fulgt med i, hvor langt hende og Rolf var nået, ligesom 
de to har fået hjælp fra nær og fjern. I det hele taget 
glæder Anja sig over den store lokale opbakning.

Da Anja for godt tre år siden startede Skårup Grafisk, 
arbejdede hun samtidigt på deltid hos Mac Baren 
Tobacco Company. Det har passet hende fint, og nu har 
opgaverne i Skårup Grafisk grebet så meget om sig, at 
Anja har fundet tidspunktet modent til at tage springet 
fuldt ud og satse 100 % på egen virksomhed.

”Lokalerne derhjemme på Smutvej blev efterhånden lidt 
for trange”, fortæller Anja og fortsætter: ”Så det har hele 
tiden ligget i luften, at vi skulle finde nye rammer for 
virksomheden. Og lokalerne her er den perfekte 

Anja med Ida, Rolf og sine forældre
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mulighed for at kunne have alle funktioner under samme 
tag. Trykkeri. Lager. Præsentation af tøj. Samtaler med 
kunderne. Da virksomheden havde til huse på Smutvej, 
blev de fleste af samtalerne med kunderne klaret over en 
kop kaffe ved sofabordet. Det var hyggeligt, men pladsen 
var lidt trang, i forhold til de rammer, jeg kan byde på her.”

Flytningen af virksomheden til Østergade er så blevet 
yderligere tilskyndet af, at Rolf og Anjas datter, Ida fik 
konstateret en kronisk sygdom for halvandet år siden. 
”Det krævede, at jeg skulle være meget om hende, og 
det gik i perioder en del ud over mit arbejde,” fortæller 
Anja. ”Ida har det bedre i dag, og selv om hun ikke har 
så meget brug for os nu, så har jeg stadigvæk brug for at 
kunne være fleksibel.”  
 
Anja fører Deres udsendte hen til et hjørne af forlokalet, 
hvor Ida har skabt sig sin egen lille hyggekrog. ”Det var 
noget af det allerførste, hun gjorde, da vi havde overtaget 
lokalerne. Hun smed resolut sin sækkestol hen i hjørnet 
og sagde, at her skulle hun være. Og det er hun så”, griner 
Anja og fortæller videre om de forandringer, flytningen til 
de nye lokaler og beslutningen om at blive selvstændig på 
fuldtid har ført med sig. ”Det giver både en enorm frihed 
i det daglige og megen sammenhæng. Ida kan stadigvæk 
være i min nærhed, mens jeg arbejder, og hun kan tage 
hjem og være dér, hvis hun har lyst til det. Og omvendt så 
er jeg der også altid til akut at træde til, hvis hun har brug 
for det. Det giver mere ro og sammenhæng,” fortsætter 

Anja og tilføjer: ”For bare to år siden kunne jeg ikke se mig 
selv som selvstændig på fuldtid. Men sådan som tingene 
har udviklet sig, har det vist sig at være den helt ideelle 
løsning ikke bare for mig, men for hele vores familie.”.

”Og så skal jeg forresten til Ærø i morgen,” slutter 
Anja rundvisningen. ”Jeg har nemlig meldt mig ind i 
Kællingekoret, og vi skal på turné til Ærø. Det glæder jeg 
mig til, også fordi jeg aldrig har været på Ærø før. Det er 
nyt for mig – lidt ligesom alt det, jeg har startet op her”, 
siger hun eftertænksomt og understreger: ”Jo, der er 
rigtig meget at glæde sig til!”.

Tekst: Anders Carlsson   

Fotos: Henning Philbert

Anja og Ida ved gavebordet

SKÅRUPö

Tak for den store 
opmærksomhed til 
min åbningsreception.
Det var en fantastisk dag.
J Anja

40 88 15 95
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Skårup Autoservice
Vildmarken 1  5881 Skårup

62 23 10 98

Rasmus Skovgaard - Rønnovsvej 1 
5881 Skårup - Tlf. 20851033

SKÅRUP SMEDE- OG
MASKINVÆRKSTED
Aut. VVS-installatør

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

VVS mickoutzen.dk
P o r t r æ t t e r  -  F a m i l i e b i l l e d e r  -  B r y l l u p p e r

2 9 7 2 0 3 2 3  -  i n f o @ m i c k o u t z e n . d k

weddings & portraiture

S T U D I E  o g  O N - L O C A T I O N  P O R T R Æ T T E R
h o s  d i n  l o k a l e  f o t o g r a f  p å  Å b y v e j e n

 Ullemose frugt 
Gårdbutik og firmafrugt 

Smag mere på 
www.ullemosefrugt.dk 

 
 

Sundhedstjek
-din krop og din livsstil
Ring 30 50 95 55
HRsund.dk Vestergade 3 Skårup

● Private
● Erhverv 
● Skibs El
● Termografi  - Energivejleder
● Solcelleanlæg / KSO
● Døgnvagt

w
w

w
.s

kå
ru

pg
ra

fi
sk

.d
k

RK Teknik aps
v. Rune Kirkmand

Elektriker, aut. isolatør, termograf og energivejleder

Skårupørevej 12  ●  5881 Skårup
Tlf. 71 72 62 07  ●  CVR: 32 31 75 10

rune.kirkmand@gmail.com  ●  rk-teknik.dk

Brug din lokale elektriker i Skårup
Vi hjælper med både små og store opgaver:
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Indvielse af Skårups nye præstegård 
Lørdag den 20. september var der Åbent 
Hus i den nybyggede præstegård i Skårup. 
Sognepræst Ida Fonsbøl og Menighedsrådet 
inviterede interesserede borgere indenfor til 
et lille glas og mulighed for at se hele huset, 
inden Ida og kirkekontoret rykkede ind igen 
to dage senere. 
Omtrent 70 personer kom forbi i løbet af eftermiddagen.  
Alle fik 'fine' blå sutter på fødderne, inden de fik budt et glas..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menighedsrådets formand Tage Jensen holdt en lille 
tale om hele vejen fra skimmelsvamp og nedrivning til 
det nye hus nu er færdigt... 

Ida og kirkekontorets sekretær, Jette, 
glæder sig til at flytte ind ... 

Skål for det nye flotte hus -  
Tillykke til hele byen. 

... der blev vist lysbilleder på væggen af hele processen lige fra 
nedrivning af den første mursten til nøglen sættes i døren til 
det nye hus.... 

... mange lykønskninger.... 
       velkommen tilbage fra dit eksil... 
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          Der mangler lige en kærlig hånd i haven og 
rundt om huset.... 

 

....men det skal jo nok 
blive til en dejlig have 
igen, om lidt.... 

 

Snaps af Broholmeræbler - skønt! 

Det bliver så godt at 
flytte tilbage til 
byen... 

 

 

En lang og sej tid er ved at være ovre - og det er blevet et 
dejligt resultat, som både menighedsrådet og Ida er rigtig 
glade for. 

To dage 
senere: 
Klar til at rykke 
ind med alt sit 
habengut ......  
 
Velkommen 
tilbage til 
Skårup,  
Ida Fonsbøl!!! 

Tekst: Helle Bøving. Fotos: Henning Philbert 
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KÆLEDYRSDAG I TWEENKLUBBEN. 
 
En meget smuk efterårsdag i september afholdte Laura, Michella, 
Ella og Dagmar en kæledyrs dag i Tweenklubben. 
 
Pigerne havde inviteret deres Tweenklub kammerater til at være en 
del af en dag hvor man kunne tage sit kæledyr med i klubben. 

     De 4 initiativtagere. 
 
Kæledyrsdagen fik besøg af mange kæledyr. Rigtig mange børn 
havde valgt at tage deres hunde med, en del havde marsvin og 
kaniner med. Og et enkelt barn havde en meget nuttet kattekilling 
med. 
Eftermiddagen gik med at hilse på hinandens kæledyr, tale om 
dyrenavne og enkelte kæledyr havde et par tricks de kunne opfører. 
Alt i alt en rigtig vellykket og hyggelig eftermiddag, der blev 
arrangeret af 4 Tweenklub piger – hvilket de gjorde rigtig godt. 
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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	  

	  

	  

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

Murermester Vagn Bech
Åbyvænget 17  • 5881 Skårup

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

- med Grundtvig og Kold   

&

www.ourefriskole.dk

Indskrivning til indeværende og kommende skoleår?

Kontakt skoleleder
Ole Folke Pedersen
Tlf. 62281289

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

Er du træt af at sidde med dit regnskab
når alle andre holder fri så kontakt:
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Korsgade 2  5700 Svendborg
www.svendborg.photocare.dk

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

1 felt
Pris: 1633,- 

pr. år
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Tweenklubben var heldig! 
 
Tweenklubben takker Super Brugsen mange gange fordi vi måtte være med, da 
kunderne i Super Brugsen skulle stemme på en forening / institutioner i Skårup. 
I et par måneder fulgte både Tweenklub børn og voksne spændt med i hvor 
mange poletter der var i Tweenklubbens ”beholder” i Super Brugsen. 
Da dagen endelig oprandt, hvor Kim fra Super Brugsen kunne meddele 

Tweenklubben, hvor stor en 
andel af poletterne der 
tilkom klubben, var beløbet 
på 4160, 51 kr. Et 
svimlende beløb for 
Tweenklubbens børn. 
 
Da Tweenklubben har 
børnedemokrati, er det 
selvfølgelig Tweenklubbens 
børn der skal vælge hvad de 
4160,51 kr. skal bruges til. 
Derfor afholdte vi i 
samarbejde med Skårup 
bibliotek en ”Børne 
demokrati dag”, hvor rigtig 
mange sjove, gode og 
mangfoldige forslag blev 
kastet i luften. Det endelige 
forslag der fik flest 
stemmer var ”En tur i Scala 
biograf med slik”. 

Derfor er der nedsat en arbejdes gruppe, bestående af 9 børn der skal vælge 
hvilke film Tweenklubben skal præsenteres for, når præmien skal indløses. 
Vi venter spændt og glæder os. 
Så endnu engang TAK til Super Brugsen for den flotte gave, og TAK til de børn 
og voksne der har stemt på Tweenklubben. 
 
På vegne af alle Tweenklubbens børn og voksne. 
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Skårup Kultur 

og Idrætscenter
Sommer-familiefest

En veloverstået familiefest på pladsen ved SKI 

gav både en masse gode oplevelser, og nogle af de 

penge vi mangler til byggeriet.

Der var planlagt et cykelsponsorløb, hvor ca. 15 

ivrige cyklister trådte i pedalerne, så der kunne 

tjenes nogle penge hjem fra en masse sponsorer. 

Tak til alle sponsorerne og også til cykelholdet, 

som forhåbentlig stiller op igen næste år.

Tween-klubben havde en tombola med mange 

præmier. 

Der var kagekonkurrence, hvor der blev fundet en 

vinder. Flere havde en bod med salg af lidt af 

hvert. Der blev spillet lidt musik i løbet af dagen, 

og vi sluttede af med en hyggelig spisning.

En hurtig evaluering er at det ikke skal være en 

søndag, men arrangementet flyttes til en lørdag 

lige før sommerferien i stedet.

 Julefrokoster

Vi er godt i gang med planlægningen af 2 

julefrokoster, hvor den ene er for alle lokale 

erhvervsdrivende. Hvis du endnu ikke er blevet 

spurgt, så tag endelig fat i Bo Isaksen, og book 

pladser til din arbejdsplads.

Julestævne i fodbold

Vi er også glade for igen at kunne byde 

velkommen til Skårup Idrætsforenings indendørs 

fodboldstævne. Efter nogle år hvor 

fodboldafdelingen har manglet ressourcer til 

opgaven er de nu fit for fight igen. Vi skal sørge 

for at skabe gode rammer om hele arrangementet. 

Folkeaktier

Som du ved arbejder vi videre med at sælge 

folkeaktier. Hvis du ikke kan vente på at vi 

kontakter dig, så er du velkommen til at indbetale 

penge nu. Husk navn og adresse på indbetalingen.

Overfør 500 eller 1000 kr. til følgende konto, og 

du får tilsendt en folkeaktie. Du er selvfølgelig 

også velkommen til at støtte med et mindre beløb.

Regnr: 0819 Konto: 3531034421

Fmd. Bo Tune

Mail: bo.tune@svendborg.dk

Mobil: 24886212.
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Billeder fra sommer-familiefesten 

Tekst: Bo Tune          Foto: Henning Philbert
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Kulturcentrets Kunstgruppe 

havde stillet op til fælles-maleri ved sommer-

familie festen d. 24 august. Vi fulgte billedernes  

tilblivelse fra start til det færdige resultat . . . .

Det begyndte meget stilfærdigt under Jyttes  

kyndige vejledning. 

Trompetmanden holdt øje med, at farverne blev  

rigtigt blandet.

De to små kunstmalere havde travlt med at  

styre pensler og paletter ….........  

De voksne kunne heldigvis også være med ….

Sjove figurer og små finurligheder i mange 

farver males på det ene fælles-maleri.

Men så sker der pluseligt noget helt uventet . .

Basse kaster i bedste ”super-action-painting” 

stil farverne ditekte på lærredet . . 

Og nu er stilen lagt …...

Det var vigtigt at holde tilskuerer og  

forbipasserende på stor afstand af de mange 

udøvende kunstnere, da malingen fløj om ørene  

på en`. 
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Der var fart over feltet …... Tempoet var nu skruet op i 
”Super-super-action-painting”.  

Koncentration og så action . . .  

 
  

Et allersidste kast – og fællesmaleriet er færdigt 

 
 

 
 
Kunstgruppen havde en fantastik dejlig dag sammen med 
et utal af ivrige, talentfulde kunsmalere, der bare lige 
kom forbi og gjorde dagen til en dejlig oplevelse for os. 
Vi håber, de også havde en god dag. 
Tekst og fotos: Henning Philbert  

Se flere billeder på vores hjemmeside 
www.folkogfae-online.dk
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• Jord-, vej- og kloarkarbejde
• Vejunderføring
• Vognmandskørsel
• Container udlejning
• Belægningsarbejde

VI TILBYDER OS MED 
ALT INDENFOR...

          Ø.ÅBY 
VOGNMANDS & 

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

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 65 personer
Lokalet er velegnet til møder o. lign. arrangementer

HEINES FRUGT & GRØNT
Heine Rasmussen

Vidjekrogen 5 - 5881 Skårup
Tlf. 62 23 18 56
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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

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

Klingstrupvej 5, 5881 Skårup
www.sydfynsfrifagskole.dk

Parat til job med mad, mennesker og dyr & planter 

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

Unavngivet 1   1 15/04/14   10.15

Salon Elmelund
-Et naturligt valg

Skårup Stationsvej 8 – 5881 Skårup
Tidsbestilling: www.salonelmelund.dk. – Tlf. 35 12 66 86
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Dans for 2 

med René Clausen  

 
Rene har, sammen med andre, udviklet conceptet ”dans for 2” hvor der 

undervises med fokus på at føre og blive ført. Han underviser i forskellige 

standard og latin danse under overskriften ”festdans” i uformelle rammer. 

Vi mødes tirsdage i januar og februar kl 17.30-19 i caféen. 

Find danseskoene frem og hank op i din partner 

Tilmelding på www.skaarup-if.dk, Hilsen Mette 62232099 
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Søndag d. 7. 9. holdt Ulla Dencker fernisering i galleriet i Skårup Kultur- og Idrætscenter. 

Desværre havde meget 
få Skårup-borgere 
fundet vej til denne 
første rigtige 
fernisering med 
åbningen af Ulla 
Denckers udstilling af 
malerier i Galleriet i 
Skårup Kultur – og 
Idrætscenter.  

Det var trist for, de 
som ikke kom, gik 
virkelig glip af et 
veltilrettelagt 
arrangement og en 
rigtig god oplevelse. 

 

Som formand for 
Kunstgruppen åbnede 
Henning ferniseringen 
ved at holde en lille 
velkomsttale. 

Det var på alle måder en 
stemningsfuld og 
dekorativ fernisering, som 
både i farver, smag og lyd 
havde efterårsstemning.  
Vi blev mødt med et væld 
af smukke georginer i alle 
farver og store fade med 
årstidens frugter, vin og 
hjemmelavet saft. Ulla 
havde også forberedt en 
fællessang, så vi fik 
”Septembers himmel er 
så blå” uddelt og alle 
istemte den smukke sang 
akkompagneret af Ullas 
guitar. 
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I modsætning til den meget forskellig-artede og 
brogede udstilling, som kunstgruppens mange 
kunstnere har stået for siden indvielsen, skaber 
Ullas billeder et sammenhængende og 
harmonisk udtryk, som får foyer og trappe til 
fuldt ud at komme til sin ret. 

Ulla laver også keramik og udover de store 
malerier, var der tillige udstilling af spændende 
keramiske arbejder med Ullas dekorationer 
samt salg af kort og små malerier. 

Vi håber, at de mange 
biblioteksgæster, 
teenagere, idrætsudøvere og andre besøgende, som besøger 
kulturcenteret, vil løfte blikket og dvæle en stund og nyde de flotte 
farvestrålende billeder, som lyser foyerens og trappens vægge op i hele 
september og oktober måned. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se i øvrigt flere af Ullas billeder på hendes hjemmeside www.dencher.dk                         Tekst: Vibe. Fotos: Henning 

 

 
 

Ole Victor Ingstrup.  
Ole Victor er nytilflytter i Skårup og er medlem af Kunstgruppen. Han udstiller i november og december måned. 

 

Fernisering søndag 
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Den 16.08.14  fejrede jeg min 60 års ju-
bilæumskamp i Skårup IF.  En helt fantas-
tisk dag med høj sol og med rigtige mange 
tilskuere. Jeg har næsten ikke set så mange 
fold på Skårup Stadion i mange år. I skal 
have rigtig mange tak for opbakningen, som 
var med til at gøre dagen til noget helt særligt.

Alle spillerne mødte kl 13, hvor vi fik blan-
det to hold spillere fra Super Masters og 
spillere som jeg tidligere har spillet sammen 
med i klubben. Jeg blev kørt på banen af 
Svend Jensen i hans fine gamle Covette. 
Vi kom på banen, hvor alle spillerne plus 
tilskuere var linet op. Derefter holdt Gunnar 
Nyholm en flot tale, hvor han kort fortalte, 
om min tid som fodboldspiller plus de ting, 
jeg har været med i her i klubben. 
Derefter havde Gunnar arrangeret,  at en 
hel masse ungdomsspillere overrakte mig 
hver en rose – i alt 60 i alt. Det var meget 
overvældende og flot. En stor tak til Gunnar 
og alle ungdomsspillerne og forældrene!
Kampen gik i gang 13.30 med 2 kyndige 
dommere: Jørgen Møller Larsen og 
Flemming Arnvig.  

Med på holdet havde jeg mit barnebarn 
Sebastian, som er 13 år og spiller i SFB. 
Det var sjovt at få lov at spille sammen med 
ham. Han lavede også et flot mål. Kampen 
endte 2-2.

Efter kampen mente Gunnar, at Sebastian 
var lidt selvisk. Han skulle have spillet ham. 
Jeg kunne da fortælle, at så var der 2 af 
slagsen på samme hold. Vi lavede en bølge 
ud til alle tilskuerne og de spillere, som ikke 
kunne være med i kampen – og sagde en 
stor tak. Vi fik en tiltrængt forfriskning – og 
så derefter serie 1 vinde deres kamp.
Kl. 18 var 50 indbudt til spisning – der var 
desværre flere afbud, men det kan være, 
de kan være med, når jeg skal fejre 70 års 
jubilæum.

60 års  fodboldjubilæum
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Jeg bød velkommen iført trøje nr. 7 fra 
Skårup Autohandel, som var vores første 
tøjsponsor. Jeg bød alle velkommen og 
fortalte om mine mange år i SIF. Fra starten 
ved Skårup Skole til vi kom herned i 1965. 
– Frits Nielsen var formand i 24 år og gjorde 
et fantastisk stykke arbejde . Med hest og 
cykel og uden facebook og computer. Der 
var daværende formand Arne Maegård, 
som var meget dygtig og fremsynet, som fik 
os herned i 65. I 1969-70 blev hallen byg-
get, som tømrermester 

Johannes Jensen var Primus Motor for med 
sikker og dygtig hånd. Tribune, lysanlæg, 
ur, tennisbaner, basket- og multibaner og 
sidst det flotte kulturhus, som sidste skud 
på stammen, som Bo Tune har været Pri-
mus Motor i.  – Derefter serverede Walter 
en meget lækker buffet. Der blev holdt flere 
taler i løbet af aftenen, hvor gamle minder 
blev opfrisket. Jeg har samlet en del udklip 
om klubben igennem tiden. Bl.a. har jeg fået 

meget fra Arne Maegård – og havde lavet 
en udstilling med avisudklip, billeder og 
meget andet.

Jeg vil gerne sige tak for klubben for at 
have været med til at afholde jubilæet. Jeg 
fik mange fine ting – bl.a. en grøn trøje med 
nr. 60 forsynet med autografer fra alle spill-
erne. – Til sidst en tak for alle gaverne og 
tak til alle, som var med til at gøre dagen til 
en uforglemmelig oplevelse for mig.

Med sportslig hilsen Basse
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VEJSTRUP BLIK - VVS AS

GAS- OG OLIEFYRSERVICE
TLF. 6228 1138

WWW.VEJSTRUPBLIKVVS.DK

SuperBrugsen  Skårup
Skårup Stationsvej 12

62 23 13 43
Åbent alle dage 9.00-20.00

Vi har friskbagt bagerbrød alle dage

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

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

k o n c e r t   e v e n t
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  Meld din bil ind i fællesskabet 
og få økonomisk gevinst

•	 	Fastpræmieordning	med	større	flek		si	bilitet.
•	 	Mulighed	for	forsikring	af	flere	bil	modeller	end	tidligere.
•	 	Og	med	overskudsdeling	–	selvfølgelig!
	 	Det fortæller vi gerne mere om. Kontakt os på  

6221 4488, fomo@fomo.dk eller kig ind til os.

Odensevej	8A	
5700	Svendborg
Telefon	6221	4488	
fomo@fomo.dk
www.fomo.dk

Kosmetolog Helle Lerche Tlf: 40 25 19 90

Østergade 28 
5881 Skårup  

helle@hlerche.dk
www.hlerche.dk

Forever Living products

HELLE LERCHE
Selvstændig FOREVER distributør

www.foreverfyn.dk
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Skarup
Kirke    Sogn

o

Adventsvejen
I adventstiden skal vi synge salmen: Gør døren høj, gør porten vid. Her er dens forunderlige historie:
Georg Weissel var præst i Königsberg, i det nuværende Hviderusland. 30-årskrigen hærgede landet, og folk var fattige og uden håb. 
Han havde haft ærinde i byen på en dag, hvor en nordøstenstorm blæste sne og kulde gennem byen. Sneen peb om ørerne og føltes 
som små nåle på huden, hvor ansigtet var bart. Han fik samme tanke som flere andre, at søge læ for vind og vejr i kirken et øjeblik.
Da han nåede porten, blev den åbnet af den gamle kirketjener, som modtog alle kirkens gæster med samme høflige hilsen: 
Velkommen i Herrens hus. Her er enhver velkommen, patricier eller daglejer. Kongernes kongers port er åben for alle.
Med denne oplevelse tonede salmen frem i Georg Weissel tanker, og blev sunget første gang den 4. søndag i advent 1623.

Få år senere havde en rig handelsmand ved navn Sturgis opført et slot i udkanten af byen, ikke langt fra den lokale fattiggård. 
Det irriterede rigmanden at se de fattige gå forbi hans ejendom, når de skulle søge arbejde eller i kirke. Resolut købte han hele 
engdraget og fik det hegnet ind med en stor aflåst port, der tydeligt demonstrerede, at han ikke havde til sinds at lade folk 
passere gennem hans jord eller benytte den gamle sti.
Daglejerne og de gamle fra fattiggården var nu afskåret fra at komme i kirke.
Georg Weissel var ked af situationen, og han aftalte med folk fra fattiggården og de omliggende gårde at mødes ved den aflåste 
port 4. søndag i advent og gå den lange omvej i procession til gudstjenesten i kirken.
Foran porten talte Georg Weissel imod det hovmod, som forblændede mange mennesker til at lukke kongernes konge, barnet 
i krybben, ude af deres hjerte. Han fortsatte med høj stemme: I dag, Hr. Sturgis, står han i skikkelse af de små og fattige, uden 
for Deres port. Jeg beder Dem inderligt om at gå i Dem selv og søge saligheden, så De åbner porten, ikke blot den synlige, men også 
hjertets dør, så han kan komme ind.
De forsamlede stemte i med salmen, og da de nåede det sidste vers, skete det utrolige: Hr. Sturgis, der havde fulgt optrinnet på 
afstand, trådte frem og tog en stor smedejernsnøgle frem af sin lomme og åbnede porten.
Fra denne dag stod porten altid åben. De fattige havde fået deres kirkevej tilbage, og stien over engen hed aldrig andet end ”Adventsvejen”.
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Stillekirke
Onsdag den 29. oktober kl. 16.30-17.30
Det er meget godt at give sig selv lidt pausero 
midt i ugen. Fra vinter- til sommertid kan man 
i Skårup Kirke lytte til dæmpet musik, tænde 
lys og måske finde lidt ro i sjælen hver onsdag 
eftermiddag.Man kan undervejs gå og komme 
som man vil. Første gang er onsdag den 29. 
oktober.

Fyraftensforedrag
Tirsdag den 25. november kl. 17.00
Fyraftensforedrag om Sara, Hagar og Tamar i 
Kirkeladen. Ellen Henriksen kommer hele vejen 
fra Idum ved Holstebro for at fortælle os om 
disse tre kvindeskikkelser fra Det gamle Testa-
mente. Hagars tårer, Saras smil og Tamars jagt 
på velsignelse indgår i en langt større fortælling 
end blot deres egen. Ellen Henriksen er pensi-
oneret skolelærer og passioneret fortæller. Hun 
finder, at de længsler og følelser og vilkår, der 
er på spil i Bibelen, i lige så høj grad er på spil i 
dag, og derfor bliver Bibelens mange fortællinger 
ved med at være aktuelle og indsigtsgivende.
For at vi kan bestille nok sandwich, er der 
tilmelding til Inger Jensen på 6223 2444 eller 
på ingertage@privat.dk inden torsdag den 20. 
november. Pris pr. deltager er 50 kr.

Familiegudstjeneste 
1. søndag i advent den 30. november kl. 14.00
Vi vil gerne indlede adventstiden med en 
gudstjeneste, der måske mere udtalt er for alle 
aldre. Kom og oplev årets konfirmander og nyd 
julebag og gløgg efter gudstjenesten i våbenhuset.

Syngsammens juleafslutning
Tirsdag den 2. december kl. 19.00 
Syngsammen holder sin juleafslutning først med 
sang i kirken og derefter med æbleskiver og 
anden hygge i Kirkeladen. I det nye år fortsætter 
Syngsammen første tirsdag i måneden frem til 
og med april. Kom og syng med – det bliver 
man som bekendt så glad af. 

Julekoncert 
Tirsdag den 16. december kl. 19.00.
Nu er der ingen undskyldning for ikke at komme 
i julestemning, for Vester Skerninge Sangkor 
ledet af Jakob Hedegaard gæster Skårup Kirke. 
Kom og lyt og syng under kirkens hvælvinger - 
Alle er hjerteligt velkomne! 

2014_5_Skårupkirkeblad.indd   2 08/10/14   13.22
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Luciaoptog
Tirsdag den 9. december kl. 19.00 
4. klasserne fra Skårup skole går Lucia, men 
friskolekoret synger julesange. Kom og se deres 
gang og hør deres sang i stearinlysets skær, 
mens vi glæder os til jul!  

Juleafslutninger 
Byens forskellige institutioner kommer alle forbi 
til en juleafslutning i kirken. Familiemedlemmer 
og andre er selvfølgelig også hjerteligt velkomne.
Brumbassen 17/12 kl. 09.00
Børnehaverne 17/12 kl. 10.15
Dagplejebørnene 18/12 kl. 9.00 
Skårup Skole 19/12 kl. 09.00 og kl. 10.30 
Sydfyns Fri Fagskole 19/12 kl. 13.30  

De 9 læsninger
4. søndag i advent, den 21. december kl. 16.00 
fejrer vi gudstjeneste med de ni læsninger.  
Ni frivillige stemmer fra sognet fører os gennem 
den poetiske fortælling fra skabelse til julenat 
kun afbrudt af musik og sang. Kom og tag del i en 
meget stemningsfuld gudstjeneste i skumringen 
få dage inden jul.

Nytårsgudstjeneste
Onsdag den 31. december kl. 15.00
Det er blevet en herlig tradition i Skårup at begyn-
de årets festligste aften med en nytårsgudstjeneste. 
Bagefter ønsker vi hinanden godt nytår over et glas 
bobler i kirkens tårnrum som optakt til dronninge-
tale, festmiddag og bordbomber rundt om i de 
forskellige hjem. Tag jeres gæster med, så er der 
også en prædiken at diskutere over middagen.

Skårup Kirke ønsker alle en glædelig jul og et godt Nytår!

2014_5_Skårupkirkeblad.indd   3 08/10/14   13.22
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Sognepræst
Ida Fonsbøl 
Mosegårdsvej 4 · 5881 Skårup
Tlf. 62 23 11 12 ·  E-mail: idef@km.dk 
www.skaarupkirke.dk · Mandag fri

Præstesekretær
Jette Ø. Larsen 
Træffes torsdag kl. 09.00 - 13.00 
Tlf. 62 24 11 09 ·  E-mail: jelar@km.dk

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

Kirkeværge
Verner Christensen ·  Tlf. 62 23 18 18

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

Graver
Brian Riber ·  Tlf. 29 85 32 10

Gravermedhjælper
Jytte Clausen · Tlf. 62 23 16 73

Organist
Ingrid Madsen ·  Tlf. 62 28 12 07

Kirkesanger
Michael Timling ·  Tlf. 50 51 18 40

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

Gudstjenester i Skårup kirke fra oktober til december
OKTOBER
Søndag d. 19. oktober 18.s.e. trin. kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Tirsdag d. 21. oktober Rock, Håb & Kærlighed kl. 19.00 Koncert
Søndag d. 26. oktober 19.s.e. trin. kl. 09.00 Carsten Dybkjær

NOVEMBER
Søndag d.  2. november Skumringsgudstj., hvor vi mindes de døde kl. 16.00 Carsten Dybkjær
Søndag d.  9. november 21.s.e. trin. kl. 10.30 Provst Per Aas Christensen
Søndag d. 16. november 22.s.e. trin. kl. 10.00 Jørgen Langgaard
Søndag d. 23. november Sidste s. i kirkeåret kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Tirsdag d. 25. november Fyraftensforedrag kl. 17.00 Ellen Henriksen
Søndag d. 30. november 1. s.i.a. Familiegudstjenste kl. 14.00 Ida Fonsbøl

DECEMBER
Tirsdag d.  2. december Syngsammen juleafslutning kl. 19.00 Ingrid Madsen
Søndag d.  7. december 2. s.i.a. kl. 13.00 Andreas Bojsen-Møller 
Tirsdag d.  9. december Luciaoptog og børnekor kl. 19.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 14. december 3. s.i.a. kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Tirsdag d. 16. december Vester Skerninge Sangkor kl. 19.00 Koncert
Søndag d. 21. december 4. s.i.a. De 9 læsninger kl. 16.00 Ida Fonsbøl
Tirsdag d. 24. december Juleaften kl. 14.00/15.30 Ida Fonsbøl
Søndag d. 25. december 1. juledag kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 26. december 2. juledag kl. 09.00 Carsten Dybkjær
Søndag d. 28. december Julesøndag kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 31. december Nytårsgudstjeneste m/champagne kl. 15.00 Ida Fonsbøl

De offentlige menighedsrådsmøder ligger fast den 3. tirsdag i måneden kl. 19.00 - 21.00 i Kirkeladen.
Kirkebil til kirkelige handlinger kan bestilles dagen før hos Svendborg Taxa på telefon 70 10 21 22
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Skårup	  Husflidsforening	  1887	  –	  2014.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  En	  nekrolog.	  

Af	  Richard	  Sørensen,	  Lokalhistorisk	  Forening	  

I	  de	  skæbnesvangre	  år	  som	  Danmark	  oplevede	  i	  årene	  efter	  krigen	  i	  1864	  rejste	  der	  sig	  en	  folkelig	  
bevægelse,	  som	  i	  1870erne	  og	  80erne	  bevirkede	  at	  der	  blev	  oprettet	  skytteforeninger,	  højskoler,	  
friskoler,	  valgmenighedskirker,	  samt	  andelsbevægelsen,	  med	  alt	  hvad	  det	  indebar	  af	  mejerier	  og	  
foderstoffer	  og	  meget	  mere.	  Det	  var	  et	  tidspunkt	  hvor	  det	  var	  begyndt	  at	  gå	  godt	  for	  de	  mindre	  
landbrug	  når	  de	  stod	  sammen.	  Det	  var	  også	  her	  interessen	  for	  husflid	  opstod.	  Dansk	  
husflidsselskab	  blev	  stiftet	  i	  1873	  af	  lærer	  N	  C	  Rom,	  14	  år	  før	  der	  kom	  gang	  i	  husfliden	  her	  i	  Skårup.	  
N	  C	  Rom	  havde	  udarbejdet	  en	  håndbog	  med	  forklarende	  tegninger	  til	  arbejde	  der	  kunne	  udføres	  i	  
husflidsskolen.	  Bogen	  var	  på	  ca.	  600	  sider.	  Den	  17.	  december	  1887	  blev	  Skårup	  Husflidsforening	  
startet	  på	  foranledning	  af	  daværende	  friskole	  lærer	  Hans	  Lund	  Øster	  Åby.	  Hans	  Lund	  fik	  stor	  støtte	  
fra	  Hans	  Kristian	  Hansen	  Holmdrup.	  Der	  blev	  indbudt	  til	  et	  møde,	  hvor	  der	  var	  en	  
husflidskonsulent	  Eriksen	  som	  taler,	  og	  interessen	  var	  stor	  her	  i	  sognet.	  Hans	  Lund	  blev	  valgt	  til	  
formand	  og	  Hans	  Kr.	  Hansen	  skulle	  undervise	  i	  træsløjd,	  og	  han	  havde	  allerede	  været	  på	  kursus	  på	  
Askov	  højskole,	  så	  undervisningen	  kunne	  begynde	  allerede	  i	  januar,	  det	  var	  jo	  træsløjd	  der	  var	  det	  
bærende.	  Lokaler	  fandt	  man	  rundt	  omkring	  hvor	  nogen	  ville	  udlåne	  et	  lokale.	  Det	  første	  sted	  der	  
blev	  undervist	  i	  træ,	  var	  på	  Søndersidegård	  langt	  nede	  på	  Åbyskovvej,	  hvor	  også	  friskolen	  var	  
startet,	  om	  det	  så	  var	  Jens	  Møllers	  havestue	  på	  Rødegård	  blev	  den	  benyttet,	  det	  var	  dog	  mest	  til	  
børste	  og	  kostebinderi	  samt	  kurveflet.	  Det	  var	  heller	  ikke	  ret	  meget	  værktøj	  der	  var	  endnu,	  men	  
ved	  fælles	  hjælp	  gik	  det.	  	  De	  ting	  der	  blev	  lavet	  rundt	  omkring	  var	  bogbinding,	  rammer,	  
havebænke	  og	  stole,	  almueudskæring,	  river,	  tobaks	  og	  syæsker.	  Hans	  Kr.	  Hansen	  var	  imidlertid	  
blevet	  udlært	  tømrer,	  og	  havde	  bygget	  eget	  hus	  og	  værksted	  i	  Holmdrup,	  det	  blev	  nu	  fast	  
tilholdssted	  i	  mange	  år.	  Her	  var	  også	  plads	  til	  mere	  værktøj	  og	  flere	  høvlebænke.	  Lønnen	  var	  1	  kr.	  
pr.	  hold	  for	  hver	  gang	  der	  undervistes,	  samt	  2	  kr.	  for	  hver	  elev	  for	  hele	  vinteren.	  Hans	  Kristian	  var	  
lære	  i	  38	  år.	  

Det	  har	  altid	  været	  en	  fast	  tradition,	  at	  
der	  blev	  holdt	  en	  udstilling	  over	  vinterens	  
arbejde.	  Og	  allerede	  efter	  den	  første	  
vinter	  havde	  23	  personer	  lavet	  90	  
genstande	  som	  blev	  vist	  frem	  i	  
seminariets	  gymnastikhus	  for	  150	  
publikummer.	  Her	  er	  det	  på	  kroen.	  
Allerede	  næste	  år	  var	  der	  35	  drenge	  og	  46	  
voksne	  der	  blev	  undervist,	  andre	  ting	  der	  
hurtigt	  kom	  med	  var	  håndgerning	  og	  
kjolesyning,	  alt	  sammen	  noget	  man	  kunne	  
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bruge	  i	  hverdagen.	  I	  begyndelsen	  af	  
30erne	  opstod	  tanken	  om	  at	  bygge	  sit	  
eget	  hus,	  så	  foreningen	  kunne	  samle	  
alle	  sine	  aktiviteter	  et	  sted.	  
Foreningen	  begyndte	  at	  samle	  midler	  
ind,	  det	  gik	  helt	  godt	  og	  fra	  Skårup	  
kommune	  blev	  der	  lovet	  gratis	  grus	  
fra	  kommunens	  grusgrav.	  Foreningen	  
fik	  købt	  en	  grund	  nede	  på	  landevejen	  
til	  en	  fornuftig	  pris.	  Der	  var	  penge	  til	  
murerarbejde	  og	  tømrerarbejde,	  men	  
der	  blev	  også	  lagt	  en	  masse	  frivillige	  
timer	  i	  huset.	  Den	  24.	  september	  1937	  stod	  huset	  færdig	  så	  vinterens	  kurser	  kunne	  begynde.	  Der	  
var	  tilmeldt	  30	  drenge,	  30	  mænd	  og	  40	  i	  sylokalet,	  desuden	  var	  der	  24	  i	  afdelingen	  i	  Åbyskov.	  
Senere	  er	  der	  3	  gange	  bygget	  til	  huset	  på	  grund	  af	  pladsmangel.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Nu	  kommer	  vi	  til	  foråret	  1940	  der	  var	  planlagt	  en	  udstilling	  d.	  16.	  april,	  men	  som	  bekendt	  blev	  vi	  
besat	  af	  tyskerne	  d.	  9.april,	  og	  alle	  møder	  og	  sammenkomster	  blev	  forbudt,	  dermed	  måtte	  
udstillingen	  aflyses,	  det	  er	  den	  eneste	  aflysning	  af	  en	  udstilling	  der	  har	  været	  i	  alle	  de	  127	  år	  
foreningen	  har	  eksisteret.	  Trods	  besættelsen	  kørte	  man	  videre	  næste	  vinter,	  hvor	  man	  godt	  kunne	  
samles,	  men	  der	  måtte	  ikke	  slippe	  lys	  ud	  ved	  vinduerne,	  så	  der	  blev	  opsat	  mørklægnings	  gardiner	  i	  
husflidsskolen	  og	  undervisningen	  kunne	  fortsætte.	  Det	  kneb	  med	  brændsel	  til	  kakkelovnen,	  men	  
der	  blev	  skaffet	  noget	  ukløvet	  brænde	  fra	  brændselsnævnet,	  og	  et	  par	  frivillige	  stod	  og	  kløvede	  
det.	  Der	  blev	  endda	  oprettet	  et	  ekstra	  syhold,	  da	  der	  var	  stort	  behov	  for	  at	  sy	  brugt	  tøj	  om	  til	  børn.	  
Trods	  besvær	  lykkedes	  det	  lærerne	  at	  skaffe	  de	  fornødne	  materialer	  til	  eleverne.	  Få	  år	  efter	  krigen	  
var	  der	  tilmeldt	  99	  i	  træafdelingen	  og	  54	  i	  kvindeafdelingen,	  samt	  45	  i	  Åbyskov	  afdelingen.	  

Foreningen	  blev	  stadig	  inspireret	  til	  nye	  tiltag,	  og	  nu	  var	  det	  
vævning	  der	  kom	  på	  programmet,	  og	  syerne	  fik	  symaskiner.	  
Det	  vil	  sige,	  der	  blev	  indkøbt	  en	  brugt	  symaskine	  i	  1953	  til	  
den	  nette	  sum	  af	  235	  kr.	  og	  en	  til	  Åbyskov	  der	  kostede	  445	  
kr.	  det	  var	  vist	  mange	  penge	  på	  den	  tid.	  	  

Efter	  en	  lille	  tilbygning	  var	  overstået	  blev	  kursus	  tilbuddet	  
igen	  udvidet,	  nu	  med	  stoftryk	  og	  lettere	  metalarbejde	  samt	  
porcelænsmaling.	  I	  1966	  bliver	  det	  nævnt	  at	  der	  er	  42	  
deltagere	  på	  kjolesynings	  holdet,	  14	  piger	  og	  14	  damer	  er	  
beskæftiget	  med	  håndgerning,	  24	  elever	  malede	  porcelæn	  i	  
Skårup	  og	  14	  i	  Åbyskov,	  dertil	  kom	  omkring	  100	  i	  træsløjd.	  
Udstillingen	  var	  nu	  så	  omfattende,	  at	  lokalerne	  på	  kroen	  
ikke	  slog	  til,	  så	  man	  måtte	  tage	  ungdomslokalerne	  ovre	  ved	  
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kommunekonteret	  (det	  gamle	  bibliotek)	  i	  brug	  også.	  Foreningen	  forstod	  også	  at	  mekanisere	  lidt	  i	  
sløjd	  lokalet	  hen	  over	  årene,	  fordi	  eleverne	  ønskede	  at	  lave	  større	  ting	  der	  tog	  lidt	  længere	  tid,	  og	  
dermed	  var	  det	  en	  stor	  lettelse	  da	  man	  ikke	  skulle	  høvle	  alt	  træ	  i	  hånden.	  Møbelpolstring	  og	  
blomsterbinding	  blev	  også	  indført	  med	  god	  deltagelse.	  I	  80erne	  er	  Skårup	  Kro	  væk,	  og	  man	  får	  lov	  
at	  låne	  de	  to	  gymnastiksale	  på	  Skårup	  skole,	  og	  fra	  den	  tid	  er	  de	  fleste	  udstillinger	  her,	  med	  
enkelte	  afstikkere	  til	  Skåruphallen,	  Øster	  Åby	  friskole	  og	  Husholdningsskolen.	  Efterhånden	  hvor	  vi	  

kommer	  op	  omkring	  1990	  siger	  sløjdlærer	  
Arne	  Nielsen	  op	  efter	  30	  år	  på	  posten,	  der	  
findes	  godt	  nok	  en	  ny	  lærer,	  men	  de	  
moderne	  tider	  presser	  på,	  hvor	  det	  ikke	  
betaler	  sig	  at	  stå	  og	  lave	  sine	  træting	  i	  
husflidsskolen,	  mange	  småting	  kan	  købes	  
meget	  billigere	  i	  byggemarkedet,	  og	  ikke	  
mange	  sætter	  en	  ære	  i	  selv	  at	  have	  lavet	  
tingene.	  Foreningen	  er	  nu	  nede	  på	  kun	  et	  
sløjdhold.	  Allerede	  her	  begynder	  
tilmeldingerne	  at	  falde,	  og	  det	  forsætter	  
langsom	  hen	  over	  de	  næste	  år.	  Bestyrelsen	  

gør	  hvad	  de	  kan	  for	  at	  finde	  nye	  kursus	  tilbud,	  og	  der	  bliver	  lavet	  aktivitetsdage,	  men	  det	  hjælper	  
ikke	  rigtig.	  Når	  der	  er	  færre	  kursister	  kommer	  der	  også	  færre	  til	  udstillinger,	  og	  så	  er	  man	  inde	  i	  en	  
ond	  spiral,	  og	  det	  betyder	  også	  meget	  økonomisk,	  idet	  foreningen	  gerne	  skulle	  kunne	  tjene	  så	  
meget,	  at	  de	  faste	  udgifter	  på	  huset	  kan	  betales.	  	  

Når	  der	  er	  færre	  der	  benytter	  husflidsskolen	  er	  der	  også	  mere	  svært	  at	  få	  bestyrelsesmedlemmer,	  
og	  det	  gør,	  at	  man	  fra	  13	  i	  bestyrelsen	  i	  de	  første	  år	  går	  ned	  på	  5	  i	  år	  2000.	  	  Der	  findes	  efterhånden	  
så	  mange	  tilbud	  rundt	  omkring	  både	  med	  senior	  værksteder	  og	  pensionistforeninger,	  og	  
efterhånden	  som	  ældre	  lærere	  holder	  op,	  holder	  eleverne	  også	  op,	  når	  det	  kører	  med	  få	  elever	  får	  
man	  heller	  ikke	  nye	  medlemmer	  ,	  for	  hvem	  vil	  støtte	  en	  forening	  hvor	  der	  næsten	  ikke	  sker	  noget.	  	  

Når	  der	  ikke	  er	  indtægter	  nok	  til	  at	  dække	  de	  faste	  udgifter,	  er	  der	  kun	  èn	  udvej	  og	  det	  er	  afvikling	  
og	  lukning	  selv	  om	  det	  er	  hårdt.	  Eneste	  lyspunkt	  er	  nu,	  at	  der	  må	  blive	  et	  overskud	  når	  det	  hele	  er	  
afviklet	  ,	  for	  der	  blev	  indføjet	  i	  vedtægterne	  for	  nogle	  år	  siden,	  at	  hvis	  foreningen	  lukkede	  skulle	  
evt.	  overskud	  gøre	  gavn	  her	  i	  sognet,	  og	  ikke	  sendes	  til	  husflidshøjskolen	  i	  Kerteminde,	  som	  nu	  
også	  er	  lukket,	  eller	  et	  andet	  sted	  som	  vistnok	  er	  i	  Jylland	  hvor	  de	  sidste	  husflids	  aktiviteter	  er	  
samlet.	  Det	  forlyder	  nemlig	  at	  der	  står	  en	  køber	  klar	  i	  kulissen	  til	  at	  overtage	  huset	  på	  Nyborgvej.	  	  

Til	  slut	  et	  par	  linjer	  fra	  100	  års	  jubilæet,	  der	  er	  sikkert	  tænkt	  på	  starten	  når	  skribenten	  spørger:	  
Hvad	  er	  husflid?	  Og	  svarer	  selv.	  Opøvelse	  af	  ens	  evner	  til	  at	  dygtig	  gøre	  sig	  til	  håndens	  arbejde,	  og	  
dermed	  tillige	  udvide	  sin	  tænkeevne.	  Føle	  et	  godt	  kammeratskab	  mellem	  elever.	  Føle	  ligestilling	  
mellem	  husflidsfolk.	  God	  og	  sund	  udnyttelse	  af	  ens	  fritid.	  Glæden	  ved	  selv	  at	  have	  udført	  et	  stykke	  
husflidsarbejde.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dermed	  er	  127	  års	  husflidsarbejde	  og	  virke	  her	  i	  sognet	  slut.	  
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Egemosevej 20 ◆ 5882 Vejstrup ◆ Tlf.: 62 28 16 84 
Jan Mobil: 20 23 16 84 ◆  www.vejstruptømrer.dk 

vejstruptoemrer@tdcadsl.dk

Huset hvor man mødes!
Husets vært: 
Anette Christiansen, 
Telefon: 3022 2986

Charlotte Flyvbjerg
Telefon: 6228 1711
www.vejstrupborger.dk
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VI SØGER NYE KUNDER!
SØGER DU NY BANK?

Afdelingschef
Nicki L. Christiansen

Kunderådgiver
Lene Kruse

Kundemedarbejder
Mai-Britt Christiansen

Skårup Stationsvej 16 •  5881 Skårup • Tlf.: 6223 1010 • www.fynskebank.dk

1 felt
Pris: 1633,- 

pr. år
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Så har der igen været Kulturfest i 
Seminarieparken med masser af god 
musik, glade mennesker, hygge, fadøl, 
kædedans, kaffe og kage, unge og gamle, 
nyt om arbejdet med at få liv i de tomme 
seminariebygninger, supergodt vejr, 
nyslået græs i parken, entusiasme, 
glæde, sjov - simpelthen en skøn dag 
hvor parken viste sig fra sin bedste side. 
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Og arbejdet med nye visioner for de 
gamle bygninger fortsætter. Se på 
www.hiskaarup.dk hvor der er 
nyheder og billeder fra 
kulturfesten igennem  
flere år.... 

 

På gensyn 
igen til  

næste år i 
september 

Se flere billeder på www.folkogfae-online.dk
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Skårup	  Musikforsyning	  præsenterer:	  

Blandet	  Blandt	  Andet	  -‐	  Bla	  Bla	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
til vores Musik og Mad arrangement	  

d. 21/11 kl. 18.30 i Skårup Kulturcenter 
 

 
Vi	  er	  glade	  for,	  at	  kunne	  præsentere	  duoen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Blandet	  Blandt	  Andet	  -‐	  Bla	  Bla,	  som	  består	  af	  

Thomas	  og	  Søren,	  som	  mange	  kender	  her	  fra	  Skårup,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
selv	  om	  Søren	  nu	  er	  immigreret	  til	  Svendborg.	  

	  
Blandet	  Blandt	  Andet	  -‐	  Bla	  Bla	  spiller	  alt	  fra	  gamle	  revynumre	  
som	  f.eks.	  "Dit	  hjerte	  er	  i	  fare	  Andrésen"	  og	  til	  nye	  popnumre	  

med	  Rasmus	  Nøhrs	  "Øl	  på	  Bryggen"	  
og	  Thomas	  Buttenschøns	  "November	  i	  København".	  

Det	  er	  dog	  Swing	  og	  jazz,	  der	  er	  den	  foretrukne	  genre,	  som	  de	  
er	  særlig	  glade	  for.	  Musikken	  serveres	  med	  sjov,	  spas	  og	  energi	  

og	  oftest	  med	  et	  glimt	  i	  øjet.	  Den	  har	  kant,	  og	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
er	  ofte	  med	  en	  skæg	  eller	  skæv	  fortolkning.	  

Sæt	  kryds	  i	  kalenderen	  og	  billetter	  kan	  købes	  i	  	  Brugsen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
og	  i	  Kulturcafeen	  fra	  d.	  10/11	  til	  	  torsdag	  d.	  20/11	  kl.	  12.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Pris:	  Voksne	  125	  kr.	  &	  børn	  10	  kr.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Vi	  ses	  i	  Kulturhuset	  

Hilsen	  Skårup	  Musikforsyning!	  
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Nyt	  fællesskab	  i	  Skårup	  Kulturhus	  er	  på	  vej	  mod	  succes!	  

D.	  12/09	  fik	  Skårup	  Musikforsyning	  skudt	  sit	  første	  arrangement	  i	  gang	  i	  denne	  sæson.	  

Det	  var	  sæsonens	  første	  Mad	  &	  Musik	  arrangement	  med	  66	  deltagere	  til	  fællesspisning	  

med	  efterfølgende	  musik,	  og	  arrangørerne	  var	  tydelig	  glade	  for	  den	  voksende	  interesse.	  	  

Det	  var	  kun	  anden	  gang	  at	  Musikforsyningen	  inviterede	  til	  Mad	  og	  musik,	  og	  med	  30	  

flere	  tilmeldinger	  denne	  gang	  i	  

forhold	  til	  det	  første	  arrangement	  

begynder	  arrangørgruppen	  at	  tro	  	  	  	  	  	  	  

på,	  at	  der	  er	  interesse	  for	  deres	  

arrangementer	  i	  Skårup!	  

Jacob	  ,	  Torben	  og	  Erik,	  som	  er	  med	  i	  

arrangørgruppen,	  udtaler:”	  Da	  vi	  på	  

dagen	  hørte,	  at	  der	  nu	  var	  solgt	  ca.	  

30	  billetter	  flere	  end	  sidste	  gang	  røg	  

armene	  i	  vejret.	  	  

I	  vores	  lille	  gruppe,	  som	  opstod	  på	  det	  

tidspunkt,	  da	  Kulturhuset	  næsten	  var	  færdigt,	  

var	  vi	  nogle	  musikinteresserede	  mennesker	  i	  

Skårup,	  der	  havde	  den	  fælles	  interesse,	  at	  ville	  

forsyne	  Skårup	  Kulturhus	  og	  beboerne	  i	  

Skårup	  med	  Musik.	  Med	  den	  øgede	  interesse	  

for	  Mad	  &	  Musik	  arrangementerne,	  ser	  det	  nu	  

ud	  til,	  at	  vores	  drømme	  om,	  at	  vi	  kan	  samle	  

interesse	  hos	  beboere	  fra	  Skårup	  i	  nye	  

fællesskaber	  omkring	  det	  at	  spise	  sammen	  og	  

efterfølgende	  lytte	  til	  musik	  er	  på	  vej	  til	  at	  blive	  

en	  realitet.”	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Men	  som	  Jakob	  og	  Torben	  siger	  med	  et	  glimt	  i	  øjet:	  ”vi	  kan	  sagtens	  være	  100	  i	  

kulturcafeen,	  og	  Walter	  vil	  heller	  ikke	  have	  noget	  i	  mod	  at	  lave	  mad	  til	  endnu	  flere.	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Musikken	  blev	  leveret	  af	  Music	  Trail	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Undertegnede	  havde	  hørt	  Music	  Trail	  for	  første	  gang	  allerede	  søndagen	  før	  i	  

Seminariehaven,	  men	  da	  jeg	  hørte	  dem	  igen	  i	  Kulturhuset,	  var	  det	  som	  om,	  at	  

Ketils	  musik	  i	  de	  mere	  intime	  lokaler	  ændrede	  kartakter.	  Det	  var	  som	  om,	  at	  

musikerne	  havde	  fundet	  hjem	  til	  den	  atmosfære,	  som	  den	  nu	  var	  skrevet	  i,	  og	  

jeg	  hørte	  musikken	  på	  en	  ny	  måde	  og	  jeg	  kan	  kun	  sige	  tak	  for	  den	  gode	  koncert	  

til	  Music	  Trail.	  

	  

Ketil	  Amtrup	  

(guitar	  og	  sang),	  

Medlem	  af	  Skårup	  

Musikforsyning	  

Frederik	  Laursen	  

(guitar)	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Medlem	  af	  Skårup	  

Musikforsyning	  

Juan	  Karecki	  (bas).	  

	  

Af	  Susanne	  
Orthmann	  
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10,000,00 kr.  
fra Superbrugsen til: Kultur- og Idrætscenteret 

 Pensonisthusets støtter - - - -  - - - og alle de glade børn 

(og voksne) som ses herunder i Tweenklubben.
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Pensionist-husets Støtter er meget takmemlige for det fine beløb fra Superbrugsen. - Som sikkert  

mange ved er der en større ombygning i gang i Pensionisternes Hus. 

Mange frivillige har allerede lagt rigtig mange timer i huset. - En rigtig stor tak til alle.

Her i uge 41 bliver der lagt nyt gulv, - - - dertil er Superbrugsens penge et godt supplement.

Malerne er snart færdige og elektrikkerne er nået langt.

Endnu engang tak til Superbrugsen fra Pensionist-husets Støtter.

Med venlig hilsen Nielsine.

 

Skårup Kultur- & Idrætscenter er meget glade for at haved været med i Supebrugsens ”Støt  

lokale initiativer”.

Vi fik ca. 3,000,00 kr. ud af den ”lille konkurence”, og det vil vi bruge til at nå lidt længere med  

indretningen af Kulturcentret.

Mange tak til Superbrugsen. - Venlig hilsen fra Bo Tune.

 Og så . . . .

Igen – igen – igen. . . 

Hent en blanket hos Kim i Superbrugsen, så er du 

heldig at være med i fordelingen af de næste

10,000,00 kr.
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Skårup Bibliotek
Åbyvejen  43 
5881 Skårup
Tlf. 62  23  50  70
Mandag   14 - 18
Onsdag     14 - 18

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

Bodil & Svend Friborg   Tlf. 62 28 18 19
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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

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

Maria åbner ny ”anderledes” butik i Skårup

Adressen er Østergade nr. 1 – altså på hjørnet til Nyborgvej – der hvor der tidligere lå en Pizza-
bar og ved siden af salon Imiz, som nu har lukket sin afdeling i Skårup.

skaarup.bibliotek@svendborg.dk
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Julestue hos  
Getter Keramik … 

Søndag den 23. november 2014  
!

kl 10.00 - 16.00  
!

 Vel mødt til hygge på værkstedet med 
gløgg, honningkage og 

spillemandsmusik.  
 

Boelsmosevej 15, 5883 Oure 
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Nyt	  fra	  Damgårdsklubben.	  
	  

Der	  afholdes	  julemarked	  til	  fordel	  	  OSKAR	  ”	  II	  ”	  på	  
Damgården	  

Lørdag	  d.	  29.	  11.	  2014.	  fra	  kl.	  14.00	  til	  17.00	  

	  

Den	  24.	  August	  havde	  Damgårdsklubben	  sit	  årlige	  
loppemarked	  i	  Skårup	  hallen.	  

Der	  var	  mange	  besøgende,	  handlen	  gik	  livligt	  ved	  de	  
forskellige	  boder,	  en	  rigtig	  fin	  dag,	  med	  et	  salg	  på	  
40.000	  kr.	  

Damgårdsklubben	  siger	  tak	  til	  alle	  der	  har	  givet	  ting	  
og	  sager	  til	  loppemarkedet	  igennem	  hele	  året.	  

Der	  skal	  lyde	  en	  stor	  tak	  til	  alle	  hjælperne.	  

	  

Med	  venlig	  hilsen	  bestyrelsen	  Damgårdsklubben.	  

STØT LOKALSAMFUNDET
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HØSTFEST I VEJSTRUP

Lørdag d. 27.09. Blev der afholdt den årlige høstfest, i Vejstrup forsamlingshus. Det blev 
en stor succes, med knap 90 gæster, (Næsten fuldt hus). Huset var pyntet flåt op, med 
korn og blomstre i nogle flotte farver og dekorationer, lavet at Mette Ågård.
Startede med fællessang, fra højskole sangbogen. Derefter var der den helt store buffet, 
fremtryllet af køkkenholdet. Som i år bestod af Ulla Rasmussen, Marlene og Bitten, stor 
tak til køkkenholdet. Til dessert kom der kaffe og kage, menes der blev solgt amerikansk 
lotteri.
Revyen gik i gang, man må sige de gjorde det godt. De nåede langt omkring, fra alt det 
lokale til Yahya Hassan. Publikum morede sig og roste revyholdet, stor tak til et velo-
plagt revyhold. 
Salg og udtrækning af lotteriet gik strygende takket være de fine gaver fra sponsorerne, 
der skal også lyde en stor tak sponsorerne.
Så blev der danset, hygget og feste til den lyse morgen. En stor tak skal der også lyde til 
alle hjælperne. Håber at se jer alle til næste år.

                                                                      MVH. Bestyrelsen.
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SKÅRUP HUSFLIDSSKOLE ER LUKKET!! 
Deres udsendte står ved den gamle Husflidsskole i Skårup. 
Det er ellers en dejlig efterårsdag – høj himmel og solskin – men alligevel er det en lidt trist dag, når en epoke er slut 
– en del inventar er solgt og resten står i huset og der er interesse for at købe, men intet er afgjort. 
Jeg har nemlig spurgt om muligheden for en samtale med de 2 kvinder, som har været i spidsen på Husflidsskolen de 
seneste år, nemlig skoleleder Vibeke Boesgaard og formand Solveig Johansen. 

 
De 2 sidste ledere af Skårup Husflidsskole – til højre den tidligere formand Solveig Johansen og til venstre den tidligere skoleleder 
Vibeke Boesgaard. 

Jeg starter med at spørge: Hvorfor lukker Skolen?? 

Svaret er ikke entydigt, men der er 2 hovedårsager, 
nemlig – selvfølgelig – først og fremmest manglende 
elevtal. Der kom ganske enkelt ikke nok elever til de 
enkelte hold. Det skyldes, mener de 2 ledere, at der 
findes så mange andre gode tilbud i Skårup Sogn. 

Men den anden årsag er økonomi. Man skal tænke på, 
at Husflidsskolen ejer huset, og det betyder, at huset 
selv skal afholde alle udgifter: lys, varme, vand, 
forsikringer osv. 
Man har nemlig de senere år også haft mange udgifter 
til vedligeholdelse. Blandt de dyreste udgifter har 
været isolering af loft, installering af nyt toilet og 

sidst, men bestemt ikke mindst, indlæggelse af 
fjernvarme. 
 Alt sammen udgifter som ikke blev opvejet af tilgang 
af nye elever. 

Men tilbage til begyndelsen: Skårup Sogns 
Husflidsforening, som foreningen hedder, blev stiftet I 
1887. Undervisningen foregik de første år på 
henholdsvis ”Nøjsomhed” og i havestuen på 
”Rødegård” i Skårup. Undervisningen foregik de næste 
mange år forskellige steder i Sognet, bl.a. i kælderen 
på Mejeriet ”Rosenkilde”. 
Først i 1937 byggede man det, vi i dag kender som 
”Husflidsskolen”. 
I ”historiebøgerne” kan man læse, at man altid har 
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haft en fantastisk opbakning fra de lokale – Uden dem 
ville der ikke have været en Husflidsskole i Skårup. 

Jeg spørger: ”Kunne der være gjort noget, som måske 
kunne have forhindret, at skolen lukkede”??  
 
Svaret er ikke entydigt, men hvis Kommunen havde 
haft mulighed for at hjælpe, så ville det hele måske 
have set anderledes ud, men det havde kommunen 
desværre ikke mulighed for, og det er bare ærgerligt 
og trist, men om dette kunne have reddet skolen er 
ikke sikkert. 

Jeg spørger: ”Hvordan føles det, at være dem, der 
lukker og slukker?? 

Begge ledere svarer, at det føles både sørgeligt og 
trist, men den kamp, der har været kæmpet for at få 
skolen til at løbe rundt, har været hård de seneste 10 
år – SÅ EGENTLIG GÅR DET FRA KAMP TIL LETTELSE, 

som Vibeke lidt filosofisk siger om de senere år kamp. 
De 2 tidligere ledere fortæller, at der altid har været 
stor opbakning i ORD, hvorimod det har knebet lidt 
med handling bag ordene. De siger begge 
samstemmende, at uden bestyrelsen og deres 
ægtefællers store støtte og praktiske hjælp, var der 
ikke blevet renoveret i det omfang, der er blevet. 

Jeg spørger her mod slutningen af samtalen, om de 
har haft nogle overvejelser om, hvad et eventuelt 
overskud skal bruges til. 

Solveig svarer: ”Vi ved ikke 100 % om der bliver et 
overskud, fordi vi har en gæld, som skal afvikles og vi 
skal betale de sidste lærerlønninger, der skal betales 
for lys, varme, forsikringer osv. 
Men hvis der bliver et overskud, så skal det komme 
”Det gamle Skårup Sogn” til gavn, som der står i 
vedtægterne.”  

Det er med vemod, at de 2 sidste ledere af Skårup Husflidsskole siger farvel til en institution, der har betydet så meget for Skårup 
Sogn  

Vi fra ”Folk og Fæ” vil gerne udtrykke vor tristhed over, at Skårup Husflidsskole er lukket og en Skåruplegende er 
forbi – men vi vil også gerne udtrykke en stor tak til de mennesker, der forgæves kæmpede for at bevare skolen – vi 
ved I prøvede, men alting har sin tid. 

Derfor endnu engang: en dybfølt TAK. 

Jeres udsendte 
Kaj Stillinger          
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Markedsdag i Brudager
Vejret var ikke rigtig med alle de frivillige, der

endnu engang havde lagt en masse energi i den 

årlige markedesdag i Brudager.

Til trods for dette var vi mange, der havde en  

hyggelig dag.

Falck var mødt med en kæmpe brandbil, hvor  

børn og voksne kunne se Brudager fra 18 

meters højde.

Hvis man ikke var til de store højder, kunne  

man få en hyggelig snak med en ”ægte”  

brandmand.
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Brudager Markedsdag levede fuldt op til titlen  

som et af Sydfyns største kræmmermarkeder  

med tusindvis af efekter, der skiftede ejermand  

i løbet af dagen.

Nogle af de tusundvis af sjove efekter . . . . . .  

Der var også andet end gamle sjove ting – bl.a.  

nogle flotte fade og figurer laver af træ.

Folk & Fæ havde en rigtig hyggelig 

dag  på  Brudager Markedsdag. Den 

var helt bestemt et besøg værd.

Tekst: Hans Rasmussen

Foto: Henning Philbert
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Stationsvej 12 · 5881 Skårup
tlf. 62 23 13 43 · Slagter tlf. 62 23 14 66

Skårup Rengøring & Vinduespolering

TÆPPERENS
HÅNDVÆRKERRENS
VINDUESPUDSNING
RENGØRING

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

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

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

Hoved-/Totalentreprise

www.claus-bo.dk
Tømrer  Snedker  termoglas

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

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

Skal du også 
have solgt?

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

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
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Nyt fra Åbyskov Forsamlingshus. 
 
Samlet og redigeret af Jørgen Larsen, kasserer i Åbyskov 
Forsamlingshus 

 
Arrangementer i Åbyskov Forsamlingshus 
 
 

 

Løvfaldsfest fredag den 24. oktober kl. 18.00. 
Fællesspisning med dejlig buffet, dessert og kaffe.  Efter 

spisning spiller The Duo op til dans. 
Alt dette for kun 200 kr. 

Der er måske ledige pladser. 
 Spørg Gitte på tlf. på tlf. 3035 1557. 

 
 
 

 
 

Luksus tøjmarked søndag den 26. oktober kl. 11-14. 
Kom og gør en god handel.  

Der er boder med mærketøj, pænere tøj, sko, tasker m.m. 
Entre 20 kr. 

Der kan købes forfriskninger.  
 

 
 
 

 

Så er der igen banko i forsamlingshuset. 
Første gang mandag den 3. november kl. 19.00 – dørene 
åbnes kl. 18. Gode præmier - måske er der en and til Mortens 
Aften.  
 
Anden gang er søndag den 7. december kl. 14 – dørene åbnes 
kl. 13.  Der er mange gode præmier. 

Der kan købes kaffe, kage, øl og vand i pausen. 
 

 
 

Årets julefrokost lørdag den 29. november kl. 18.00. 
Det er ved at være en tradition, at vi holder julefrokost i 
forsamlingshuset – derfor gør vi også i år.  
Det bliver, som de 2 øvrige år, en frokost hvor man får noget 
for pengene og der vil være alt det der hører til og naturligvis 
skal der være pakkeleg. Pris 160,00 kr. inkl. en snaps. 
 

Tilmelding til Gitte på tlf. 3035 57 – senest den 24. 
november. 

Aktiviteter i 1. halvdel af 2015 er ved at blive planlagt. I skrivende stund ved vi, at der bliver 
vinsmagning med Erik Prangsgaard og der bliver serveret en passende menu.  Årets dilettant 
er fastlagt og der opføres ”Mig og min svigermor”.  Forestillinger lørdag den 27. februar, 
onsdag den 4. marts og lørdag den 7. marts. Der afholdes også loppemarked og 
fællesspisning. Der er god plads til andre arrangementer. Har du et forslag, så kontakt en fra 
bestyrelsen eller støttegruppen. 

▀ 
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Onsdag den 10. september – wienerschnitzel, et tilløbsstykke:  
 
 

 

 
Forsamlingshusets støttegruppe havde igen arrangeret 
fællesspisning på en almindelig hverdags aften – der 
var fuldt hus. Der måtte også sige nej til flere. 
Der blev serveret store wienerschnitzler med traditio-
nelt tilbehør og for dem der kunne spise mere, var der 
mulighed for at smovse sig i mere lækkert kød. For at 
imødekomme dem, der ikke bryder sig om smørsovs, 
var der bearnaisesovs, noget der blev påskønnet.  
 

Det blev en særlig aften, hvor der var en virkelig god stemning.  For støttegruppen var det helt 
specielt, idet gæsterne stående hylde arrangementet med klapsalver – aldrig oplevet før.  Fra 
støttegruppen skal lyde en stor tak for den fantastiske tilslutning, der er til støttegruppens 
arrangementer. 
 

    
Der var dækket op i salen og ”ølstuen”. 

 

 
De lækre wienerschmitzler klar til servering 

 
▀ 

Stoleprojektet: 
Arne Jensen benyttede aftenen til at reklamere for husets ”stoleprojekt”.  De nye stole der er 
anskaffet tidligere på året kostede omkring 74.000 kr. og der mangler en del for at få balance i 
regnskabet.  Arne opfordrede derfor forsamlingen til at ”købe” en eller flere stole og der blev 
også solgt et par stykker á 500 kr. – på nuværende tidspunkt har salget af de gamle stole og de 
sponsorerede ”køb” nået op på ca. 16.000 kr., et ganske godt resultat og noget tyder på at vi 
nok kan kommer over 20.000 kr. – vi siger tak til dem der har ydet støtte. 

▀ 
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Lokalhistorisk aften den 30. september: 
 

 

Sidst der blev holdt lokalhistorisk aften i forsam-
lingshuset var september 2012.  Her oplyste Ricard 
Sørensen, at der i Lokalhistorisk Arkiv blev 
arbejdet med en projekt om tidligere og nuværende 
erhverv i lokalområdet, herunder Åbyskov og 
Skårupøre.  

”Erhvervsprojektet” er nu nået så langt, at der den 30. september kunne holdes en 
lokalhistorisk aften med fokus på tidligere tiders erhverv.   
 
Det blev en interessant aften for de godt 60 personer der var mødt frem for at høre om 
projektet.  Ricard Sørensen redegjorde for det gennemførte projekt og kom med mange 
oplysninger om de overraskende mange forskellige erhverv, der har været og stadig er i vores 
lokalområde.  De mange interessante informationer om forskellige ejendomme og hvad de har 
været brugt til, har gjort flere af deltagerne interesseret i de ændringer, der er sket over tid i 
den ejendom de bor i, så der kommer sikkert besøg i Lokalhistorisk Arkiv i den kommende 
tid.  Aftenen viste at der er både er interesse for, hvordan lokalsamfundet var tidligere og hvad 
det har udviklet sig til.   
 

   
                  Ricard Sørensen fortæller.                                       Der var kagebord.. 

▄ 
 

     Vi får snart en  

 
I maj måned var der ”Steg flæsk og Persillesovs” arrangeret af ”De 3 gamle mænd”, hvor 
formålet med arrangementet bl.a. var at få samlet penge til en hjertestarter, der kan sættets op 
ved forsamlingshuset.  Der kom et pænt beløb i ”kassen”.  ”De 3” har siden den fastlige aften, 
arbejdet på at få de sidste penge i hus og det er næsten nået. 
 
Status er nu: Hjertestarteren er bestilt og forventes opsat inden for kort tid.  Herefter forestår 
arbejdet med at få lavet aftaler med undervisere i hvordan en hjertestarter kan bruges.  Alt om 
hjertestarteren og hvad der i øvrigt skal ske omkring projektet, vil blive omtalt i næste 
nummer af Folk & Fæ. 
 
Forsamlingshuset sige tak til ”De 3 gamle mænd” for deres indsats og ihærdighed. 

▄ 
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1 

 

Skårup Pensionistforening, Skårup Stationsvej 10 

HUSK VORES ARRANGEMENTER. 

Onsdag, den 15. oktober kl. 14.00- Modeopvisning 

Senior Shop fremviser deres efterårskollektion. Ta`naboen eller veninderne med. Der er Kaffe og 
kage.  

Onsdag, den 29. oktober kl.18.00- Underholdning 

Spisning af et let traktement derefter kommer ”Hansigne” og underholder. 

”Hansigne” nærmere betegnet Tage Larsen kommer fra Langeland og har dyrket Hansigne-figuren 
gennem  4-5 år. Historien om Hansigne er mange, som dengang hun kom til Rudkøbing og 
opdagede, at Carl ikke længere sad bag på Veloen, ham havde hun tabt I Skrøbeløv, eller som 
dengang Carl nøs og hans gebis landede i Hansignes protion kartoffelmos. Hansigne bor i 
virkelighenden sammen med sin udulige ægtemand Carl på en gård ” lidt uden for Gudsketak og 
lov. Oplev Hansigne og få rørt lattermusklerne. Husk Tilmelding senest den 21.okt. på 
62231558/22392099 

Onsdag, den 12. nov. Kl.14.00- Foredrag om demens 

Karoline Raundal fra Svendborg Kommune fortæller om demens og hvilke symptomer den giver. 
Kaffe og kage. 

Onsdag, den 26. november kl.14.00- Juleafslutning. 

Juleafslutningen, hvor 3 seniorer med Andre`Isager vil sætte os i den gode julestemning. 

Der vil være gløgg og æbleskiver. 
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Lørdag den 15. og Søndag den 16. November begge dage kl. 10-15. 

Her er mulighed for at gøre en god julehandel. 

Mange fine boder med at hvad hjertet begærer. 

De vil være mulighed for at købe gløgg og æbleskiver. 

 

 

 

Vel mødt . Pensionist-husets Støtter. 
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Udbygningen af Pensionisternes Hus 
Der er godt gang i byggeriet ved Pensionisternes hus. Snart kan der lægges endeligt gulv i 
udbygningen, og malerne er godt i gang. 

En masse frivillige har brugt rigtig mange timer på Huset. Stort kado til dem alle. 

   Der sættes indervægge op. 

     Loftet sættes op og der er lagt isolering på loftet. 

                                                                                       

             

Malerne tager sig en lille pause                  Så blev der åbnet op til det eksisterende hus. 

Gulvlægger går i gang i uge 41 med at lægget gulv i tilbygning. Der fortsættes med nyt 
gulv i det eksisterende hus.  Vi håber at kunne være klar inden jul. Derefter skal der gang i 
køkken udvidelse   
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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

HUSK:
I Pensionisternes Hus starter

Kortspil d. 1. sep. kl. 14.00
Porcelænsmaling d. 1. sep. kl. 16.15
Nørkleeftermiddage d. 2. sep. kl. 13.30 

Alle kan deltage. Alle er velkommen. 
Pris 10 kr. pr. gang

Se også Aktivitetskalenderen 
online med altid opdateret 

aktiviteter i forhold til bladet på: 

www.folkogfae-online.dk/
aktivitetskalender

Lørdag d. 25. oktober kl. 18.30 - 02.00
Folkefest i Skårup Kultur & Idrætscenter.

Se tilmeldingen inde i bladet.
Onsdag d. 29. oktober kl.18.00

Skårup Pensionistf. Spisning af et let 
traktement og underholdning med 

” Hansigne” fra Langeland.
TILMELDING SENEST DEN 21.10

63231558/22392099
Onsdag, den 15.oktober kl 14.00 

Husk Modeopvisning med Senior Shop i 
Pensionisthuset, Skårup Stationsvej 10.

Fredag d. 24. oktober kl. 18.00
Åbyskov Forsamlingshus Løvfaldsfest

Søndag d. 26. oktober kl. 11.00 - 14.00
Åbyskov Luksustøjmarked

Onsdag d. 29.oktober kl.18.00
Fællesspisning & foredrag Vejstrup Forsam-

lingshus
Onsdag, den 29.oktober kl.18.00

Husk Underholdning og en let traktement. 
Se tilmeldingen inde i bladet. 

Skårup Pensionistforening, Skårup Stationsvej 10.
Mandag d. 3.11. 19.00 & søn. d. 7.12 14.00

Banko i Åbyskov Forsamlingshus
Onsdag, den 12. november kl. 14.00 

Foredrag i Skårup Pensionistf. 
Karoline Raundal fra Svendborg Kommune 
kommer og fortæller om demens og hvilke 

symptoner den giver.
Fredag d. 21. november kl. 18.30

SKI Mad & musik 
Søndag d. 23. november kl. 10.00 - 16.00

Getters julestue
Onsdag, den 26. november kl.14.00

 Juleafslutning i Skårup Pensionistf. Skårup 
Stationsvej 10. De 3 seniorer med Andrè 

Isager vil sætte os i den gode julestemning. 
Der vil være gløgg og æbleskiver.                                                                    
Lørdag d. 29.november kl. 18.00

Julefrokost i Åbyskov Forsamlingshus
Lørdag d. 29. november kl. 14.00 - 17.00
Damgårdsklubben afholder julemarkedet. 

Onsdag, den 7. januar 2015 kl.14.00
Skårup Pensionistf. Skårup Stationsvej 10. 

Musik/underholdning med 
Svendborg Senior 4 mands orkester

Tirsdage 17.30 -19.00
Dans i Cafeen i SKI Januar-februar

Design af logo

Brochurer & foldere

Plakater & flyers

Skilte & Roll up

Tryk på tøj

Brevpapir & visitkort

Foreningsblade & hæfter

Tryk på gaveartikler

Din udfordring...

SKÅRUPgrafiskö

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


