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Kære Folk & Fæ læser!
Som sædvanligt bliver augustnumret af Folk & Fæ omdelt 
af vores trofaste indsamlergruppe i Skårup Sogn, Vejstrup 
5882 og nu også i Oure by.
I den forbindelse vil Folk & Fæ gerne byde velkommen til 
en ny indsamler i Oure – Anja Engler, - men det vil være 
rigtig godt med to indsamlere i Oure. Så derfor ------ Har du 
nogle timer til rådighed? Vil du hjælpe med indsamlingen en 
gang om året, således at Folk & Fæ fortsat kan udkomme i 
Oure? Så kontakt redaktøren.

                                                 Hallo Oure – Hvem ringer ?
          Anja Engler                    

Tak til Nicolai K. Hansen for hans indsats som indsamler  
sidste par år.
Samtidig byder vi velkommen til 
en ny indsamler i Skårup:
Vibeke Boesgaard. Vibeke flyttede 
til Skårup for et par år siden og er 
aktiv i lokalområdet især som 
kursusleder  for Skårup Husflids-
forening – og nu også som ind-
samler i  Skårup Nord.
Kære læser! Støt vore indsamlere, 
når de kommer rundt med bladet i 
midten af august, - således at der 
fortsat vil være et lille lokalblad her i vores distrikt.
Folk & Fæ støttes af en lang række foreninger og institu-
tioner samt alle de lokale sponsorer, du finder her i bladet 
eller på vores hjemmeside og så - - heldigvis - - - - af vore 
læsere gennem indsamlergruppen.
Hermed mange gode sommerhilsner fra Folk & Fæ.
                                                            Henning Philbert                
Deadline for næste blad: Mandag d. 6. august
Afleveres i vores postkasse i Superbrugsen senest kl. 17.00
Sendes til Anja: anja@skaarupgrafisk.dk  senest kl. 17.00
Sendes til: www.folkogfae-online.dk onsdag før deadline
Folk & Fæ omdeles gratis 6 gange årligt til ca. 2000 hus-
stande i Skårup Sogn 5881, Vejstrup 5882 + Oure by.
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Kære Folk & Fæ læser!
  Som sædvanlig bliver augustnumret af Folk & Fæ omdelt af vores indsamlergruppe i 

Skårup Sogn, Vejstrup (5882) samt Oure by. Vi håber, at vore læsere også i år vil støtte 
  Folk & Fæ, når vi kommer rundt med bladet. – I disse moderne tider hører vi ofte, 
  at læserne ikke ligger inde med kontanter, da de kun bruger det elektroniske hævekort. 
         Et sådant kort kan ikke bruges, når indsamlerne kommer rundt, men det kan  
       til gengæld bruges til at støtte bladet ved at indbetale et beløb på vores konto i 

Svendborg Sparekasse (Skårupafdeling) eller via netbank: Kontonummer: 819-56-11123
 	 Vi	har	i	år	droppet	at	vedlægge	et	girokort	til	de	læsere,	vores	indsamlere	ikke	træffer	

hjemme, da det er blevet for dyrt at benytte. - Heldigvis er der længe til august, så 
    der er rigelig tid til at gemme lidt kontanter til Folk & Fæ, - men ellers har vi en lille 

pengeboks ved siden af vores postkasse i SuperBrugsen, hvor du kan støtte bladet.
          På denne side kan du se, hvem der i begyndelsen af august kommer forbi din dør 

       og beder om et bidrag til det lokale blad Folk & Fæ.     

        Hermed mange hilsner fra Folk & Fæ – Henning Philbert

Charlotte Flyvebjerg
Vejstrup

Anja Engler
Oure by
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Portræt af en sponsor 

 

 

 
Skårupøre Strandkiosk 
 
Forpagtere: 
Palle og Jane Ebdrup  
 
Åbningstid:   
I højsæsonen fra kl. 12-21 eller 
til der ikke er flere kunder 
 
Tidligere erhverv: 
Palle var trykteknikker  
Jane arbejdede med salg og 
booking på Hotel Chr. Minde  
 
Overtog Strandkiosken i foråret 
2011 
 
Ansatte: 6-7 personer  
 
Bor i Spanien fra sidst i sept. til 
foråret, og i havehus i lokal-
området i sommerhalvåret. 
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Hvorfor valgte I at overtage iskiosken? 
Det er fordi vi igennem nogle år har talt om at frigøre os 
for nogle faste udgifter mod til gengæld at få mere 
fritid, da vi havde købt et hus i Spanien i 2007, og 
syntes det var for lidt kun at være der i ferierne. Så 
tænkte vi, at vi måtte finde på noget andet. Vi sagde 
vores job op og overvejede at tage nogle sommerjobs. 
Da vi var hjemme i julen erfarede vi at kiosken 
manglede en forpagter, og så ansøgte vi om det. Vi bor i 
Spanien fra sidst i sept. til foråret, men er dog hjemme i 
julen i familiens skød, hos 4 voksne børn og 2 
børnebørn. Huset i Spanien ligger i nærheden af 
Alicante, et stykke op i bjergene, hvor der er helt stille 
og roligt. Huset ligger 20 min. kørsel ned til kysten, 
hvor der er en del turisme. 
 
Hvad får I så tiden til at gå med dernede? 
Palle: Vi er ved at sætte vores gamle hus i stand og der 
er projekter til rigtig mange år endnu.  Vi bliver sikkert 
aldrig færdige, men det skal vi nok heller ikke. 
 
Hvad har været svært i opstarten af Strandkiosken?  
Der har været meget at lære i forbindelse med opstart af 
en virksomhed. Vi skulle lære branchen at kende. Vi 
skulle lære, at få ansat folk på de rigtige tider og ikke 
have dem for meget, -lære at købe ind de rigtige steder 
og i de rigtige mængder. De fejl vi har lavet, har vi 
forhåbentligt lært noget af til denne sæson.  
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Nye tiltag: Sidste år blev der prøvet med et loppemarked, men det druknede desværre i regn og blæst. 
Sct. Hans aften, hvor vi havde levende musik og tilbud på mad og drikke var vejret også imod os. Vi 
overvejer dog at forsøge igen. 
Kundekredsen er meget blandet: Håndværkere der skal have frokost, familier der skal have en is og 
grillmad. Størstedelen af vores salg er is: ca. 70 % og de sidste 30 % er mad m.m. 
Udover almindelig grillmad er det også muligt at nyde forskellige sandwich samt kaffe og kage. 
Vi tænker også i forskellige andre arrangementer, der så vil blive annonceret.  
 
Hvad tænker I om fremtiden? 
Et ønske for fremtiden er at få ”knappet” et telt på huset, så der blive flere siddepladser og læ for regn 
og blæst. Det forhandler vi om i øjeblikket med Premiere Is. 
 
Fra Folk og Fæ slutter portrættet af en sponsor med et ønske om en god sæson i år til Skårupøre 
Strandkiosk. 
 

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

Østergade 16 Skårup 52 52 66 55

Ved indlevering af denne annonce i 2011 
tilbydes halv pris på levering af hvidvare til kantsten.

SVENDBORG STORCENTER

 Kurser  Foredrag  Workshops 
 Afbalanceringer  Personlig Udvikling 

www.kinesis.dk  Tlf. 2194 7922  cvr. 26927579  info@kinesis.dk

v/livscoach og 
transformationskinesiolog

Helle Bøving
Skårup Kirkebakke 3
5881 Skårup Fyn

KINESIS
Center for

kinesiologi og
personlig udvikling

Vejstrup blik - VVs as

GAs- OG OlieFYrserViCe
tlF. 6228 1138

www.VejstrupblikVVs.dk

Stationsvej 12 · 5881 Skårup
tlf. 62 23 13 43 · Slagter tlf. 62 23 14 66
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Alle disse fine unge mennesker 
blev konfirmeret i Skårup kirke 

den 4. maj 2012

Stort tillykke til de unge 

fra Friskolen

�

� �

�
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Alle disse fine unge mennesker 
blev konfirmeret i Skårup kirke 

den 4. maj 2012

Stort tillykke til de unge 

fra Skårup skole

�

� �
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Nyt liv i seminariet! 
 

Går man en sen aftentur gennem Skårup med hunden i snor og ens udkårne under armen, kan man næsten 
ikke undgå på et tidspunkt at passere gennem det lukkede seminariums pragtfulde arealer. Med 
himmelstræbende træer af alle slags og med blomstrende buske og rosenbede. Og med plads til både folk 
og fæ. 

Men kigger man ind gennem vinduerne i de aflåste bygninger, mens hunden letter ben og den udkårne 
tæller stjerner, ja så mødes man af et bedrøveligt syn. Gange, rum og festsal står gabende tomme, og 
langsomt sniger forfaldet sig ind gennem revner og sprækker i det gamle seminarium. 

Tilskyndet af de triste udsigter for seminariet og med mod på at skabe nyt liv i Skårup, gik en lokal initiativ- 
og arbejdsgruppe derfor sammen sidste år i en ”mini-tænketank” for at finde idéer til en ny fremtid for 
seminariets enestående bygninger, parken og Skårup by som helhed. En bærende idé var netop at sikre og 
videreføre stedets enestående historie og at bevare bygningernes særegne arkitektur og parkens samling af 
sjældne vækster.  

Der er gået 1 ½ år, siden arbejdsgruppen afholdt sit første møde, og det har været en spændende og meget 
aktiv periode for os alle. Initiativgruppen har i mellemtiden vokset sig større og større og alle arbejder 
frivilligt, hvilket betyder, at ingen har økonomiske eller professionelle interesser i projektet. Vi har haft brug 
for alle de evner og kræfter, som gruppens medlemmer hver især har repræsenteret og bidraget med, 
ligesom vi har haft kontakter til et væld af foreninger og personer, som alle har givet os stor inspiration til 
at gå videre med arbejdet.  

Målet med arbejdsgruppens ihærdige indsats er at skabe et kulturelt kraftcenter i Skårup med en højskole 
som den bærende idé og med mulighed for mange andre kulturelle tiltag, med både lokal forankring og 
forgreninger til den store verden omkring os. Det er derfor afgørende, at projektet har bred lokal 
opbakning, og det er da også vores klare indtryk, at der er god grobund for et bredt samarbejde med de 
andre lokale foreninger, så vi kan udnytte hinandens faciliteter og rammer maksimalt. Der er således 
allerede tilsagn om samarbejde fra vores lokale Idræts- og Kulturcenters side. 

Vi er ikke blinde for, at det kræver en kolossal indsats og indsigt at rejse en højskole og i forlængelse af det 
få skabt et kulturelt kraftcenter i Skårup netop nu, men jo længere vi arbejder os ”ind i” projektet, desto 
mere tror vi på, at det lykkes. Arbejdsgruppen arbejder engageret og målrettet med at få skabt de fornødne 
kontakter og få truffet aftaler, så der kan rejses økonomiske midler til erhvervelse og ombygning af 
seminariet. Derfor er det en stor glæde for os og et skulderklap af dimensioner, at Svendborg Sparekasse 
har stillet en flot sum penge til rådighed, så vi har kunnet lave i alt tre prospekter, som beskriver 1) det 
gamle seminariums historie og rammer 2) planerne vedr. ombygning og overgang fra seminarium til 
højskole/kulturelt center 3) indhold, værdigrundlag og økonomi for højskoleprojektet. De tre prospekter 
skal præsentere visionerne og planerne overfor investorer og andre interessenter. Prospekt 3 (vedr. 
højskoleplanerne) er allerede i omløb og kan erhverves forskellige offentlige steder på egnen. Vi vil gerne 
benytte denne lejlighed til at takke Svendborg Sparekasse for det fine bidrag. 
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Tirsdag den 24. april kl. 19.30 blev den første ordinære generalforsamling for skolekredsen bag ”Højskolen i 
Skårup” afholdt i seminariets bygninger. Der var mødt cirka 30 personer op denne aften for at høre om 
arbejdsgruppens foreløbige resultater og for at blive indviet i fremtidsplanerne for seminariet og tankerne 
bag højskolen. På generalforsamlingen blev følgende bestyrelse valgt: 

Helle Bøving (formand), Frederik Laursen (næstformand), Anne Grethe Jensen (kasserer), Ida Fonsbøl, 
Torben Sørensen, Jakob Møller, Anders Carlsson, Cecilie Brandt (suppleant) og Rose Andersen (suppleant). 

Ud over bestyrelsen er der en lang række andre personer, som også yder et stort arbejde for at gøre 
drømmene og visionerne vedr. seminariets fremtid til virkelighed.  

I den kommende tid kommer en stor del af arbejdsgruppens indsats til at dreje sig om indsamling af midler 
til erhvervelse af bygningerne og indgåelse af aftaler om støtte til projektet på mange planer. Der vil være 
brug for bred opbakning fra politisk side, ligesom det er oplagt, at det også vil være nødvendigt med stor 
økonomisk støtte. Men først og fremmest er det vigtigt, at der er velvilje og opbakning lokalt, både fra vore 
egne foreninger i byen og omegnen og støtte fra personer, som gerne vil hjælpe med at skabe nyt liv i 
Skårup. Det er således et centralt mål med projektet, at vi kan indgå i et frugtbart samarbejde med de 
lokale foreninger og på den måde være til gensidig gavn for Skårup og omegn. 

Alle, der ønsker at bidrage til projektet ”Højskolen i Skårup” er meget velkomne til at kontakte bestyrelsens 
formand Helle Bøving, Skårup Kirkebakke 3, 5881 Skårup (Tlf.: 21947922) 

På bestyrelsens vegne 

Anders Carlsson 
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Lokalhistorisk Arkiv – Skaarup.

     Efter at arkivet i de sidste to år har haft succes med emnet ”Butikker og 

erhverv i  Skårup”,  vil  vi  nu afslutte med 3.  del  og vise billeder og fortælle 
historier fra resten af Skårup sogn i februar næste år. Det er dog lidt vanske-
ligere end med fx Østergade og Stationsvej, fordi vi ikke har ret mange gamle 
billeder eller historier.
     Vi vil derfor gerne låne billeder – gerne med personer på. De kan afleveres 
til Richard eller lægges i hans postkasse (Toftevej 2).
Der kan også sendes billeder vedhæftet en e-mail til Erik (erike@mail.dk).  Vi 
siger på forhånd tak for ethvert bidrag.
     Vi  har  foreløbig fundet  frem til  ca.  150 virksomheder,  og de skal  alle 
fotograferes, som de ser ud i dag. Alle billeder tages fra offentlig vej – det er jo  
kun sådan, vi kender husene. Når I ser mig med fotografiapparatet de næste 
måneder, er det ikke noget mystisk eller kriminelt, billederne skal bruges til! 

    På Arkivets vegne
                   Erik Egeskov.  
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Vejstrup 
Auto & Traktorservice

Lars Nielsen 
Landevejen 42  5882 Vejstrup

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



www.vejstrupauto.dk

Auto Centrum Skårup
Østergade 60-62  5881 Skårup

Telefon 62 23 19 91
www.autocentrum.dk

Bedre brugte biler  Alt i reparation

SKÅRUP SMEDE- OG
MASKINVÆRKSTED
Aut. VVS-installatør

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

VVS

         A-Z 
                  Tømrer & Snedker
A 
Z
Jesper Ullegård
Åbyskovvej 31 ·  5881 Skårup
Tlf.:   6220 6633
Mobil:   2280 4048
E-mail:  ullegaard@mail.dk

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

Vejstrup
Efterskole

Højskolevej 49  5882 Vejstrup
Tlf. 62 28 10 89

vejstrup@vejstrup.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

- med Grundtvig og Kold   

&

www.ourefriskole.dk

Indskrivning til indeværende og kommende skoleår?

Kontakt skoleleder
Ole Folke Pedersen
Tlf. 62281289

Enkelt annonce
Pris: 1300,- 

pr. år
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Tålmodighed er en dyd...
Skårup Kultur- og Idrætscenter har været længe undervejs, og vi nærmer os skridt for skridt den dag, 
hvor byggeriet kan påbegyndes.

Et af de vigtige – men dog ikke afgørende – elementer i planerne for Skårup Kultur-og Idrætscenter har 
været at få kommunens godkendelse af, at Skårup Bibliotek flyttes dertil.

Dels vil det være af betydning for økonomien og fremme aktiviteterne i huset – og dels vil det være en 
oplagt mulighed for at fremtidssikre og bevare et lokalt bibliotek i Skårup.

Byggeriet er ikke afhængigt af, at biblioteket flytter med, men byggeplaner og budgetter ville naturligvis 
være enklere at få til hænge sammen, hvis biblioteket var med fra start.

Projektet nyder stor politisk opbakning, og i forbindelse med budgetforliget for 2012 besluttede 
forligspartierne, at imødekomme vores ønske om en lånegaranti. 

(Arbejdsgruppen har vurderet anlægsudgifterne til 7,7 mio. kr. finansieret med 1,35 mio. kr. fra fonde 
og foreninger samt 6,35 mio. kr. gennem lånoptagelse med kommunal lånegaranti.) 

Endvidere blev det allerede ved budgetforliget for 2008 vedtaget, at lade provenuet ved salg af det 
eksisterende lokalbibliotek indgå i driften af det nye bibliotek i Skårup Kultur- og Idrætscenter.

Tålmodighed er en dyd siger man – og i hvert fald er tålmodighed en nødvendighed, når det gælder 
Svendborg Kommune. For på trods af den store politiske velvilje – som vi er utrolig glade for – så kniber 
det med konkrete beslutninger som opfølgning på budgetforliget i 2008.

Skårup Kultur – og Idrætscenter - Gør Skårup til et særligt sted at bo!
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På mødet den 15. maj 2012 i kommunens Udvalg for Kultur og Planlægning havde kommunens 
embedsmænd indstillet følgende til politikernes beslutning:

1. Der etableres nyt bibliotek og lokalhistorisk arkiv i Skårup Kultur og Idrætscenter.

2. Der indgåes en lejekontrakt på 160.000 kr. årligt for en 10 årig periode, finansieret indenfor      
udvalgets område. (I alt 210.000 kr. inkl. de nuværende driftsudgifter.)

3. Der ydes en engangsbevilling på 555.000 kr til etablering af nyt lokalbibliotek og lokalhistorisk 
arkiv, finansieret via omprioritering af den lokale initiativpulje.

4. Administrationen bemyndiges til at sælge den nuværende biblioteksbygning, herunder om nød-
vendigt forberede en lokalplansændring under hensyntagen til øvrige prioriterede planopgaver.

Beslutningen blev: ”Fremsendes til budgetforhandlingerne.” 

Budgetforhandlingerne finder sted i efteråret, så dette nævnes blot som endnu et eksempel på, at vi i 
arbejdsgruppen desværre ikke kan bestemme tempoet, selv om der arbejdes ihærdigt, og selv om der 
udtrykkes velvilje fra alle interessenter.

Vi følger derfor dydens smalle sti og udviser fortsat tålmodighed! 

Alt imens kører vi ihærdigt på med planer og tegninger, der nu opdeles i scenarier med og uden 
bibliotek i forskellige faser af Kultur- og Idrætscentrets liv.

Så vi regner om og tegner om endnu engang – vi skal nok komme i mål!

I den forbindelse er det i øvrigt en stor tilfredsstillelse for bestyrelsen at se, hvordan Tweenklubben, 
som et direkte resultat af arbejdet med Skårup Kultur- og Idrætscenter, blomstrer og bliver til glæde for 
måske over 100 børn fra Skårup og omegn efter sommerferien.

For børnefamilierne i og omkring Skårup er Tweenklubben et utroligt vigtigt resultat af vores arbejde, 
endnu inden der er taget et eneste spadestik, og vi håber, at det vil være medvirkende til fortsat 
opbakning og støtte til projektet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for 

Skårup Kultur- og Idrætscenter

Søren Bøving-Andersen

Næstformand

Skårup Kultur – og Idrætscenter - Gør Skårup til et særligt sted at bo!
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Tweenklubbens første år i hallen. 
 
”Tiden går stærkt når man har det sjovt” – året i Tweenklubben er fløjet afsted! 
 
Tween året begyndte med en helt ny start. Tweenklubben flyttede fra Skårup skolen til 
hallen, med nye lokaler, og helt ny leder ved roret.  
 
Og det var med lettere fugtige hænder jeg overtog stillingen som Tweenklub leder – 
første gang jeg skulle bygge klub op, første gang jeg skulle møde klubbens personale og 
første gang jeg skulle møde klubbens 100 nye børn! 
 
100 børn med 100 forskellige navne og 100 forskellige historier. Men hurtigt blev disse 100 
navne og historier til individuelle ansigter, der har hjulpet med at skabe en dejlig klub, en 
klub der i dag er en selvfølgelighed i børnenes hverdag.  
 

                
 
 

                   
 
Hver dag kommer jeg på arbejde med forventningens glæde, spænd på at møde børnene 
og hvilke beretninger der i dag skal fortælles – dagene er aldrig ens. Og pludselig er alle 
dagene gået – Tween året er færdigt for i år! 
 
Det har været et dejligt år, med rigtig mange timers hygge og grin. Hallen har hele vinteren 
været fyldt af boldspillende, dansende eller gøglende børn, der har nydt hallens kapacitet. 
 
Køkkenet har produceret oceaner af mad, lige fra gulerods stænger til den helt store jule 
frokost - med mandelgave. 
 
Klubben har fungeret som filmklub, hygge rum og kreativt rum. Symaskinerne har kørt et 
par kilometer, lim pistolerne har smeltet ca. et ton (næsten!) lim og samtalerne har været 
mange og til tider lange.   
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Som afslutning på Tweenåret, havde vi den 16. maj ”Stor klub dag”. En dag hvor alle 
juniorklubber i Svendborg kommune var inviteret i Skårup hallen. Seks klubber kom med 
rigtig mange børn, der fyldte hallen med liv.  
 
Som indledning på dagen introducerede Louise og Sille (6 klasse) danseholdet, de har 
undervist i en længere periode. Holdet dansede fantastisk, og modtog stort bifald fra 
publikum. Herefter blev børnene blandet klubberne imellem og delt op i syv hold. Hvert 
hold besøgte syv forskellige aktivitets poster, og mødte derved rigtig mange nye børn.  
En virkelig god dag, vi selvfølgelig vil gentage i det kommende klub år. 
 

                                                 
 
 
Klub årets sidste weekend blev brugt på koloni. Fredag eftermiddag mødtes vi i klubben 
med sove pose, telt og badetøj. Teltene blev slået op på klubbens sports plads, og 
badetøjet brugt til kæmpe vandkamp. 
         

                
 
Resten af dagen / aftenen bestod af fodboldkamp, isbar, hoppepude, pandekager over bål 
og hyggeligt samvær. 
 
Lørdag var den varmeste dag i maj – som selvfølgelig begyndte med en rask vandkamp!  
 
Efter frokost gik hele klubben i Ådalen, hvor der var engageret orienteringsløb igennem 
ådalen. Løbet endte på stranden, hvor der var mulighed for badning og mad over bål.  
 
Trætte og glade børn ankom tilbage i klubben ved aftensmads tid, hvor den stod på købte 
pizzaer, rigtig mange pizzaer. 
  

                
 
 
Tak for en dejlig koloni. 
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Al den erfaring vi har høstet i år skal bruges konstruktivt i det kommende Tween år. 
Klubben vil stadig indeholde meget fodbold, volly, basket, kreativitet, filmklub, julefrokost 
og udflugt til bowl n`fun, og koloni. Men som noget nyt vil det kommende Tween år 
indeholde kor, teater, hiphop funk dans, overlevelses tur, keramik, våben værksted, 
smykker, cykelklub, kunst, bordtennis, diskotek og meget andet. 
 
 
På nuværende tidspunkt har rigtig mange børn tilmeldt sig klubben det kommende 
skoleår.Det bliver utrolig spændende at møde alle de kommende 4 klasser, og dejligt at 
gense de ”gamle” Tweenkids – med desværre skulle vi sige farvel til vores dejlige 6 
klasser, der dog har lovet at komme på besøg ind i mellem.  
                                                                        
 

           
 
 
 
Men dette Tween år har kun forløbet så godt, fordi klubbens medarbejdere har været 
oprigtig engageret. Der har altid været god opbakningen fra klubbens bestyrelse og 
klubbens forældre har altid bakket op om klubbens ideer.  
Men den største fortjeneste er absolut børnenes, de har hver dag skabe den gode 
stemning i klubben.  
 
Tak for al opbakning der har været i Tweenklubbens første år i Skårup hallen. 
 
 

            
 
  
Tak for det år der er gået, og på glædeligt gensyn efter sommerferien. 
 
 
Anja Engler. 
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KOM	  OG	  VÆR´MED	  –	  TWEENKLUBBEN	  	  SLÅR	  
DØRERNE	  OP	  FOR	  ET	  NYT	  TWEEN	  ÅR	  DEN	  14	  AUGUST	  2012	  
KL.	  11.45	  –	  15.45.	  
	  
Vi	  glæder	  os	  til	  at	  møde	  alle	  de	  nye	  Tweenklub	  børn,	  og	  
gense	  de	  ”gamle”	  børn.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Alle	  nye	  børn	  vil	  blive	  hentet	  på	  deres	  respektive	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  skoler,	  af	  Tweenklubbens	  personale	  –	  den	  første	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  åbningsdag,	  	  den14	  august.	  

	  
Tweenklubben	  er	  for	  4,5	  og	  6	  klassetrin.	  	  	  
	  
Tweenklubben	  er	  et	  fristed	  for	  alle	  piger	  og	  drenge	  der	  gerne	  vil	  være	  
sammen	  med	  andre	  børn	  og	  unge	  efter	  skoletid.	  
	  
Tweenklubben	  tilbyder	  sports	  aktiviteter	  i	  hallens	  fine	  faciliteter.	  
	  
Tweenklubben	  tilbyder	  kreative	  værksteder	  hvor	  der	  er	  mulighed	  for	  at	  
bruge	  sin	  fantasi.	  Med	  dans,	  musik,	  teater,	  keramik,	  smykker,	  kor,	  kunst,	  
kagebagning,	  sværd	  fremstilling	  og	  meget	  mere	  –	  	  rig	  mulighed	  for	  at	  bruge	  
sin	  fantasi.	  
	  
Tweenklubben	  tilbyder	  gæstelærer	  der	  i	  løbet	  af	  året	  vil	  komme	  med	  
inspirerende	  input	  både	  sportsligt	  og	  kreativt.	  
	   	  
Tweenklubben	  tilbyder	  filmaften,	  pige	  overnatning,	  drenge	  
overnatning,	  bowl	  n´fun,	  julefrokost,	  koloni….ja	  	  kun	  fantasien	  sætter	  
grænser!	  

	  
KOM	  OG	  VÆR`	  MED	  –	  GLÆDER	  OS	  TIL	  AT	  MØDE	  DIG.	  
	  
VIDERE	  INFORMATION	  OG	  TILMELDING	  KAN	  SKE´	  VIA:	  
WWW.TWEENKLUB.DK	  
	  
Vi	  ses	  fra	  Kathrine,	  Martin,	  Lisbeth,	  Eva,	  Payam,	  Jonathan	  og	  Anja	  
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Poul Olsen
Aut. El-installatør

kuopiovej 32  5700 svendborg  tlf 6220 2321  fax 6220 1952

Marineelektronik koMMunikationsanlæg
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psPoul Olsen

Aut. El-installatør

kuopiovej 32  5700 svendborg  tlf 6220 2321  fax 6220 1952

Marineelektronik koMMunikationsanlæg

A
ps

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

Skårup Bibliotek
P.A. Wedelsvej 2 
5881 Skårup
Tlf.  62  23  11  01
bibska@svendborg.dk
Mandag   14 - 18
Onsdag     14 - 18

v/ Susanne Huus Elmelund

Nyborgvej 396,  5881 Skårup
Tlf. 62 281 281

Online tidsbestilling på www.salonelmelund.dk

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

Charlotte Flyvbjerg
Telefon: 6228 1711
www.vejstrupborger.dk
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Dobbelt annonce på langs
Pris: 2500,- pr. år

Dyrlægerne Charlotte og Torben Sølund Christensen

KOrSgADE DyrEKLiNiK
Korsgade 21 · 5700 Svendborg

Tlf. 62 22 30 44
Klinik for hunde, katte og smådyr

i hjertet af Svendborg
Åbent mandag til fredag kl. 9 -17

Konsultation efter aftale

www.korsgadedyreklinik.dk

Skårupøre Strandkiosk
..det er os med de store vafler..

Skårupøre Strandvej 53
tlf. 7217 0050

fam.ebdrup@gmail.com
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Skårup	  Road	  Runners	  

	  Skårup	  idrætsforening	  har	  sin	  egen	  løbe	  klub.	  Skårup	  Road	  Runners	  der	  nu	  har	  eksisteret	  1	  år.	  

Klubben	  har	  plads	  til	  alle	  der	  gerne	  vil	  ud	  og	  løbe,	  lige	  fra	  nybegynderen	  der	  ønsker	  at	  komme	  i	  
gang,	  til	  den	  erfarne	  løber	  der	  vil	  prøve	  kræfter	  med	  en	  halv	  eller	  måske	  en	  hel	  maraton.	  

Nu	  spørger	  du	  måske	  dig	  selv	  hvorfor	  skal	  jeg	  løbe	  i	  en	  klub?	  (Det	  er	  jo	  bare	  at	  løbe,	  og	  det	  er	  jo	  
også	  rigtigt.	  Men	  får	  du	  det	  gjort??)	  

• Det	  er	  nu	  engang	  nemmere	  at	  komme	  af	  sted,	  når	  du	  ved	  der	  står	  nogen	  og	  venter	  på	  
dig.	  

• Du	  kan	  få	  råd	  og	  vejledning	  til	  din	  træning	  så	  du	  undgår	  skader.	  
• Du	  får	  mere	  ud	  af	  din	  træning	  når	  du	  løber	  med	  andre.	  
• Du	  får	  som	  medlem	  tilskud	  til	  udvalgte	  motionsløb,	  som	  vi	  sammen	  deltager	  i.	  

Dette	  er	  blot	  nogle	  få	  eksempler	  på	  de	  fordele	  der	  er	  ved	  at	  løbe	  i	  klub,	  så	  lyder	  det	  som	  noget	  
for	  dig,	  er	  det	  bare	  at	  møde	  op.	  

Vi	  løber	  hver	  tirsdag	  kl.	  17.00	  og	  søndag	  kl.	  10.00	  fra	  parkeringspladsen	  bag	  Skårup	  hallen.	  

Og	  lad	  nu	  være	  med	  at	  sige	  til	  dig	  selv	  ”ja	  det	  kunne	  da	  godt	  være	  jeg	  skal	  prøve	  at	  komme	  af	  
sted”	  GØR	  DET!!!	  	  PÅ	  MED	  SKOENE	  OG	  UD	  AF	  DØREN.	  

Det	  er	  super	  dejligt	  at	  bruge	  sin	  krop,	  det	  er	  sundt	  og	  giver	  automatisk	  lyst	  til	  en	  sund	  livsstil.	  

Yderligere	  info	  kan	  findes	  på	  www.skårup/if.dk	  vælg	  fanen	  løbeklub	  i	  venstre	  side.	  

Med	  venlig	  hilsen	  

Din	  lokale	  løbeklub	  J 	  	  
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oB-spillere i Skårup 
 

Via Øens Hold, som er et samarbejde mellem OB og omkring 100 klubber rundt på Fyn, 
var vi så heldige at få besøg af hele 2 af OB’s superligaspillere onsdag d. 9. maj. De 2 
spillere var midtbanefighteren og tidligere topscorer for OB Hans Henrik Andreasen samt 
det unge målmandstalent Daniel Krog.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

På trods af vejrudsigten og tunge mørke skyer over Sydfyn fandt omkring 120 børn og 
unge + en masse forældre og bedsteforældre vej til banerne ved Skåruphallen og efter en 
mindre omvej, lykkedes det også for Hans Henrik og Daniel at finde Skårup :o) 

 
Alle spillerne fra U5 til U13 var delt op i 3 grupper efter alder. Hans Henrik og Daniel fik 
omkring 25 minutter i hver gruppe, hvor de deltog i forskellige øvelser. På trods af Hans 
Henriks skade deltog han i bl.a. bandespil så godt han kunne. Daniel fik bl.a. givet nogle af 
drengene en gang målmandstræning - ligesom mange af spillerne selvfølgelig skulle 
forsøge at score på ham. Han var god, men det lykkedes dog for et par stykker at 
udplacere ham :o) 
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”Hvornår bliver det min tur”, 
tænker utålmodige mini 
Møller. Men de var alle 
sammen gode til at vente! 

”Godt spillet, Hans Henrik!” 
”Så må der skydes, Bjørn!” 

Daniels målmands-
træning var både hård 
og krævende, men 
drengene gjorde det 
godt og fik vist lært et 
par gode øvelser. 
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De større af spillerne brugte en del af deres tid på at stille spørgsmål til både Hans Henrik 
og Daniel, som svarede seriøst og fornuftigt. Vi fandt bl.a. ud af, at det kræver både talent 
og hårdt arbejde at blive professionel fodboldspiller og at Daniel spiller meget FIFA på sin 
Playstation3 i fritiden. Hans Henrik fortalte om sin store oplevelse i f. m. sin landskamp 
mod Tjekkiet og Daniel fortalte om, hvordan en typisk dag som prof er og hvor vigtigt det 
er at spise rigtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hvor er det dejligt at se så velopdragne 
unger, vi har her i Skårup. 

De fleste huskede oven i købet at række 
fingeren i vejret, inden man talte :o) Respekt! 
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Efter turen rundt i grupperne var det tid til at skrive autografer og til sidst var det vist kun 
fantasien, der satte grænser for, hvor man kunne få skrevet sin autograf. Der blev også 
lige tid til at få taget lidt billeder med sine (for nogen) nye idoler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selv om dette blad nok ikke udkommer, der hvor de færdes til dagligt, skal der hermed 
alligevel lyde en stor tak til Hans Henrik og Daniel for deres indsats ved dette 
arrangement. De gik seriøst til værks, uanset om det var 5 årige eller 13 årige, de stod 
overfor. Deres måde at "tackle" ungerne på var rigtig god og alle fik seriøse svar på i hvert 
fald de seriøse spørgsmål. De var på alle måder et par super ambassadører for OB, som i 
hvert fald ikke har fået færre fans efter besøget i Skårup.  

Samtidig en stor tak til alle trænere og hjælpere i øvrigt, der var med til at bakke op om 
arrangementet og give alle ungerne en på opleveren. Det er jo det, det hele handler om! 

 

Jan Henriksen 

Skårup IF 
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Snedkermester 
rudi Samsboe

· Om- & tilbygninger
· renovering
· Opsætning af køkken, bad & garderobe
· Udskiftning af døre & vinduer
· Alt i tømrer, snedker og glasarbejde

Østergade 54 · 5881 Skårup Tlf./fax 62 23 20 50 Mobil 20 89 31 06

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

JKP-BYG  62 23 23 06

SydfyNSaNTENNE-mONTEriNg

Skårup Stationsvej 5 
5881 Skårup Fyn 

63 23 21 38

Murermester Vagn Bech
Nørremarken 33 • 5881 Skårup

Tlf.  62 23 15 84
Fax.  62 23 25 84
Biltlf.  30 69 26 68

SKÅRUP

Salg af malervarer fra butikken
Hverdage kl. 16-17 eller efter aftale

v/Søren A. Hansen
Østergade 19 · 5881 Skårup
Tlf. 62 23 10 23 · Fax 62 23 10 83 · Mobil 30 88 89 48

DANSKE MALERMESTRE
Svendborg Malerlaug

Malerforretning

®

-naturlig balance

Novasel EU ApS
Tlf. 63230002  

www.novasel.dk

- til ømme muskler

BOGFØRINGS- OG 
KONTORASSISTANCEN
SUSAN SUNNE
Åbyvejen 18
5881 Skårup
Tlf. 20 86 58 18

DET LEVENDE FOrSAMLiNgSHUS
her kan du holde din feST på din egen Måde...

www.AABySKOV-FOrSAMLiNgSHUS.DK 
reServaTion på TLF. 3048 2738

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

DYREHANDEL
APS

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

DYREHANDEL
APS

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
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   FOLKEFEST 
    ♪   BUFFET        MUSIK         DANS    ♪ 

        D. 27. Oktober 2012 
 

Tag din nabo, familie, kollegaer, venner ja hvem   
som helst med til fest...... ALLE er velkommen til 

folkefest i Skårup. 
                                     ♪                                

Book allerede nu din barnepige !  
        ♪

Musik:
      Mad:    Carlos laver maden 

 
 

Nyt ....Nu med ungdomsbord ! 
Saml dine klassekammerater/venner og tilmeld jer 

ungdomsbordet på facebook 
♪

Facebook: Skårup folkefest 2012 
♪

.........Årets fest i Skårup 2012 ! 
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Nyt fra fitness Skårup. 
 

Vi har her i foråret forsøgt os med nogle holdaktiviteter.  

Vi har haft Zumba hold, med Berit Clausen som instruktør, og vi har haft et Crossfit hold med 
Hanne Aagaard og Maria Lang som instruktører. Det har været frit tilgængeligt for medlemmer af 
fitness, og ikke-medlemmer har betalt 30 kr pr gang. Hvilket har været en fin fleksibel mulighed. 

 

 

 

 

  

 

       Inspirationsbilleder fra Crossfit. 

 

 

 

Vi har på nuværende tidspunkt aftalt, at der efter sommerferien vil blive lavet en omgang mere, 
med Crossfit og Zumba.  Tid og sted vil blive annonceret på www.skaarup-if.dk 
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Udover dette, arbejder vi på, om vi kan skaffe et hold Spinningscykler, og prøver at lave en periode 
med dette også. Men der skal lige arbejdes på forskellige økonomiske løsninger og muligheder – så 
den er ikke sikker endnu – med idéen er der. 

Så snart vi ved noget mere, vil  vores hjemmeside blive opdateret. Den ligger under  
www.Skaarup-if.dk. 

 

Sommerferiebemanding i centret. 

Vi har tilladt at reducere på instruktørbemandingen, men kun i sommerferie perioden – dvs fra 
2.7.2012 til 3.9.2012 vil der være instruktører tilstede mandag og torsdag fra kl. 16.30 – 18.00. 

Åbningstiden af centret er uændret  kl. 6.00 – 22.00. 

 

Medlemmer af bestyrelsen. 

Bestyrelsen er udvidet til 5 medlemmer: 

Lotte Lundsgaard (formand) 

Zita Langelund 

Kirsten Refshauge 

Ian Kappel 

Lone Abrahamsen 
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Til Borgere i 5881 Skårup!
Vi er nu i gang med medlemskort opkrævning til Skårup Borgerforening !

Da der er gået forgæves mange steder vil vi her igennem gøre opmærksom på at indkomne beløb 
bla. bruges til vores arrangementer, så som juletræ og fastelavn ! Disse arrangementer kan ikke 
lade sig gøre i længden, hvis der ikke er opbakning fra borgerne !

 

Så tag godt imod vores indsamlere !
Hvis der ikke er opbakning via medlemskort ser vi os nødsaget til at opkræve entre ved vores 
børne arrangementer, hvis ikke der er medbragt gyldigt medlemskort !

Prisen er: Husstand: 50 Kr. Enlig: 30 Kr.

Du kan også sætte beløbet direkte ind på Foreningens konto, 

som er Reg. nr: 0819 Konto nr: 0000448486

Husk at skrive dit navn og adresse, så får du et medlemskort.

Se også vores hjemmeside www.skårupsorgnsboreforening.dk 

mvh Skårup Borgerforening 

NyT frA Skårup BorgerforeNiNg !
På bestyrelsesmøde i Skårup Borgerforening 29. maj 2012, blev det besluttet at støtte              
Anja Engler i sin videre udvikling, som leder af Twin Klub i Skårup!

 
Vi håber og tror på at dette vil være til gavn for alle parter!

Vi kan som udgangspunkt tilbyde 3000 kroner, hvilket vi ser som et rimeligt beløb,                        
da der også er andre foreninger her i Skårup, som evt. kan gå ind og støtte!

P.b.v. 

Skårup Borgerforening 

Peter Hansen / Kassere

http://www.sk�rupsorgnsboreforening.dk
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TVEDVEJ 170 � 5700 SVENDBORG � TLF. 6224 1536 � MOBIL 2174 0326 � WWW.HPC-SVENDBORG.DK 

ÅBNINGSTIDER: MANDAG-TORSDAG KL. 7.00-16.30 � FREDAG KL. 7.00-14.00
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GRØN
SERVICE
med et SMIL

HAVE OG PARK CENTER SVENDBORG

Jimmy Hermansen Nick Hermansen

Er der vrøvl med maskinen...
så ring til Have og Park center beliggende i Tved. 
Her er hjælp at hente hos Jimmy Hermansen, der med sine mere 
end 25 års erfaring i repation af maskiner til park og skov.
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Musikfestival	  på	  
Skårupskolen	  	  
Af	  Lisbeth	  Refbjerg,	  lærer	  på	  Skårupskolen	  
	  
Det	  er	  nu	  5.	  gang	  at	  Skårupskolen	  afholder	  en	  årlig	  musikfestival	  
kombineret	  med	  elevdag	  for	  tidligere	  elever.	  	  
I	  år	  blev	  det	  den	  13.	  Maj	  2012.	  	  
Denne	  gang	  havde	  vi	  været	  i	  positive	  forhandlinger	  med	  vejrguderne,	  og	  
havde	  derfor	  lejet	  en	  mindre	  cirkustelt,	  så	  musikken	  kunne	  rykke	  
udenfor	  og	  elevforeningen	  fik	  ro	  indenfor	  til	  deres	  generalforsamling.	  	  
Skårupskolens	  eget	  linjefagshold	  i	  musik	  optrådte	  naturligvis,	  og	  i	  år	  
sammen	  med	  Erhvervsforskolens	  musikelever	  samt	  den	  lille	  trio	  Van	  
Deurs,	  som	  spiller	  melodiøst	  musik	  som	  kan	  sammenlignes	  med	  Simon	  &	  
Garfunkel	  og	  lignende	  sing-‐songwriterbands.	  	  
	  
I	  år	  var	  Skårupskolen	  også	  så	  heldige	  at	  kunne	  have	  2	  af	  de	  store	  stjerner	  
fra	  årets	  børneMGP	  på	  besøg.	  Det	  var	  Astrid	  (10	  år)	  fra	  Svendborg	  og	  
Sofie	  fra	  Randers.	  Astrid	  optrådte	  med	  4	  af	  sine	  egne	  numre,	  herunder	  
selvfølgelig	  det	  store	  hit,	  Et	  Kvarter.	  	  
Sofie	  (14	  år)	  havde	  medbragt	  sit	  klaver	  og	  gav	  fantastiske	  versioner	  af	  
numre	  fra	  Nora	  Jones	  og	  andre	  amerikanske	  forbilleder.	  Sofie	  havde	  
også	  jævnaldrende	  Magnus	  med	  på	  bas,	  og	  sammen	  viste	  de,	  at	  de	  har	  
en	  spændende	  tid	  foran	  sig,	  hvor	  deres	  store	  talenter	  vil	  bringe	  dem	  
masser	  af	  jobs	  og	  spændende	  musikalske	  udfordringer.	  Selvfølgelig	  fik	  vi	  
også	  Sofies	  grandprixsang,	  En	  lille	  del	  af	  dig	  –	  i	  akustisk	  version.	  	  
	  
Man	  kan	  gå	  ind	  på	  Skårupskolens	  hjemmeside	  www.skaarupskolen.dk	  og	  
se	  billeder	  fra	  dagen.	  Man	  kan	  også	  følge	  med	  på	  youtube.com,	  hvor	  
man	  blandt	  andet	  kan	  se	  og	  høre	  Astrids	  nye	  sang,	  Deizimare.	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

Vidste	  du	  at	  Skårupskolen	  er	  
en	  del	  af	  Cittaslow?	  

Besøg	  os	  på	  www.skaarupskolen.dk	  
og	  dan	  dig	  et	  billede	  af	  den	  skole	  der	  
har	  ligget	  i	  Skårups	  baghave	  i	  over	  
100	  år.	  	  
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Stor	  tak	  til	  Henning	  Philbert	  
for	  fotos.	  	  



 

 

 

 

 

 

Tør du kysse frøen ? 

 

 

 

 

 

 

 

Oplevelser er udviklende!  
Vi søger en oplevelsesguide* – arbejdstid 3 timer om ugen. 
Løn: meningsfuld livsglæde/arbejdsglæde, frisk luft, et pusterum fra 
hverdagens trummerum, et kompetenceudviklende miljø. 
 
 
 
Ring 23 69 56 72    Pionererne,Vejstrup Å-dal 
* leder 
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Michael	Lüthi
Afdelingschef
Tlf. 6323 0141

Lene Kruse
Kunderådgiver
Tlf. 6323 0143

Mai-Britt Christiansen
Kundemedarbejder
Tlf. 6323 0142

VEJSTRUP

Tømrer&Snedker
FORRETNING

Jan Szustykiewicz

Tømrermester
Egemosevej 20 5882 Vejstrup

Tlf. 62 28 16 84  Mobil 20 23 16 84  Fax 62 28 16 74

Damgård 
Rønnowsvej 3 – Skårup 

Blommer – også pluk selv 
Bær, Dekorationer & Julestue 
Alt efter sæson – se website 
www.lund-larsen.com 

 

Frisør og Makeup - Østergade 1. Skårup, tlf. 62232120
Vi har åbent når du har fri: Se mere på: www.imiz.dk

Smutvej 45881 SkårupTlf. 2348 8909rolf@skaarupgrafisk.dkwww.skaarupgrafisk.dk

Stedet hvor kreative mennesker mødes
Nyborgvej 451 5881 Skårup

www.skaarup.husflid.dk    vbnielsen44@gmail.com

SKÅRUPgrafiskö
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Skårup Husflidsforening. 
Referat: Vibeke Boesgaard 

 
Den 15.april 2012 havde vi generalforsamling og udstilling. 

Ved generalforsamlingen: blev der fortalt om årets gang og om de småreparationer, der er gjort i årets løb. 
Vi har fået køleskab og kopimaskine. Begge dele er brugt. I sommer skal vi have nyt bord og vask i 
sløjdrummet. Vi kan også fortælle, at vi har 128 medlemmer. 

Ang. kurser: Vi havde 12 i vores program og 8 af disse blev gennemført. Vi er begyndt at tilrettelægge det 
nye program. Der vil komme en del nyt, som kommer i Folk og Fæ til august og på vores hjemmeside. 

Ang. Budget: Vi havde et lille overskud og det er vi stolte over, da tiderne er lidt seje. 

Den nye bestyrelse ser således ud: 
Formand: Solveig Johansen. Tvedvej 206, 5700 Svendborg. 62219112 
Næstformand: Anette Plampoeck. Niels Finsensvej 2, 5700 Svendborg 62217760 
Kursusleder: Vibeke Boesgaard. Vestergårds Allé 79, 5881 Skårup. 62216951 
Kasserer: Ulrik rasmussen. Nyborg vej 245, 5700 Svendborg. 24210429 
Sekretær: Inge Rasmussen. Porthusvej 4, 5700 Svendborg 62217554 
Suppleant: Jan Rasmussen. Nyborgvej 437, 5881 Skårup. 62231482 

Så var der udstillingen, hvor kursisterne arbejder blev vist.  
Det var bl.a. Møbelpolstring, Keramik, Filt, Porcelænsmaleri og Taskeflet. 
Udstillingsdagen var vi meget glade for. Stor tak skal I have! 
Tombolaen er altid et stort tilløbsstykke, 325 gevinster var der. Det kan vi takke vores trofaste sponsorer 
for; Uden dem kunne vi ikke gøre det arbejde for vores hus. SÅ 1000 TAK SKAL I HAVE!  

Folk hyggede sig med kaffe og kage og lyttede til dejlig leveret af Mogens. 1000 TAK 
Selv om vi kunne have ønsket lidt flere besøgende, så havde vi en rigtig dejlig dag. 
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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

HEINES FRUGT & GRØNT
Heine Rasmussen

Vidjekrogen 5 - 5881 Skårup
Tlf. 62 23 18 56

Klingstrupvej 5 
5881 Skårup
Tlf.: 62 23 13 28
post@skaarupskolen.dk   www.skaarupskolen.dk

 HOLmdrUP
 KLOaKSErViCE
 Og maSKiNSTaTiON aps.
 aUT. KLOaKmESTEr

 dØgNVagT
 62 23 12 08

Skårup Autoservice
Vildmarken 1  5881 Skårup

62 23 10 98

TAGPAPTAG
 Over 20 års erfaring
 Gratis tageftersyn
 Alt i reparationer

   Tilsluttet

Tal med
SKÅRUP
            iAgDÆKNiNg

gartnerhøj 26, 5700 Svendborg
Mobil 40 76 75 66 · Tlf. 62 23 15 66

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

rasmus Skovgaard - rønnovsvej 1 
5881 Skårup - Tlf. 20851033

Øster Åby Friskole
Nyborgvej 501 - 5881 Skårup
Tlf.: 62 23 14 54

www.voresfriskole.dk
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Se alle billederne i farver på www.folkogfae-online.dk
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Nyt fra Åbyskov Forsamlingshus. 
 
Af Jørgen Larsen, kasserer i Åbyskov Forsamlingshus 

 
Ny bestyrelse valgt! 
I sidste nummer af Folk & Fæ blev der orienteret om den ordinære generalforsamling, der blev 
afholdt den 20. marts 2012.  På generalforsamlingen skulle der vælges 3 nye bestyrelses-
medlemmer og 3 suppleanter.  Det lykkedes ikke at vælge en fuldtallig bestyrelse, hvorfor der 
blev holdt ekstraordinær generalforsamling den 10. april, Vi var ikke mange der mødte op, men 
det lykkedes at vælge en fuldtallig bestyrelse. 
 
Den nye bestyrelse konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen og fik følgende 
sammensætning: 

Formand Preben Jensen 
Næstformand Jan Hansen 
Kasserer Jørgen Larsen 
Sekretær Bente Frost Holbech (ny) 
Bestyrelsesmedlem Jim Henriksen 
Bestyrelsesmedlem Arne Jensen (ny) 
Bestyrelsesmedlem Frank Theodorsen (ny) 

Som suppleanter blev nyvalgt:  
Jon Larsen, Jesper Ullegård og Gabriella Nagy. 

 
▄ 

 
Vedligeholdelse og nyanskaffelser: 
 
Et hus skal vedligeholdes, det skal forsam-
lingshuset også.  Facaden har i længere tid 
ikke set særlig godt ud, men nu er arbejdet 
med udbedring af revner og frostspræng-
ninger på facaden påbegyndt.  Inden længe 
vil facaden være som ny.  
 
I løbet af året forventer vi at hoveddøren 
bliver udskiftet og der bag forsamlingshuset 
laves en overdækning.  Denne overdækning 
er til særlig glæde for rygerne, der herved 
kan stå i læ for vind og regn. 

 

 

 

Modernisering af køkkenet blev påbegyndt 
sidste år.  Dette arbejde er fortsat og inden 
for den seneste måned er de 2 gamle 
gaskomfurer udskiftet med et komfur med 
større kapacitet.  Den store ovn er blevet 
udskiftet med en konvektionsovn med stor 
kapacitet.  Kaffemaskinen er også udskiftet – 
den nye er lettere og hurtigere at bruge, 
endvidere er den ny maskine billigere i drift 
end den gamle.  Der vil i årets løb også ske 
udskiftning af et par gamle køleskabe. 
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I løbet af sommeren bliver gulvet i salen slebet og lakeret. Bestyrelsen håber også at der kan blive 
tid til at udskifte bordpladen ved baren og få slebet og lakeret fodstøtter og ”serverings-planken”. 
 
De nødvendige nyanskaffelser og vedligeholdelsesarbejdet er kun mulige på grund af opbakning 
til huset, men de foretagne investeringer trækker godt på husets kassekredit.  Huset modtager 
derfor gerne bidrag eller gaver der kan være med til at dække udgiften.  Bestyrelsen arbejder på at 
søge penge hos de lokale pengeinstitutter og forskellige fonde. 
 

▄ 
 

Koncerten med ”Sydfynske Four Jacks” og ”Sing Sisters” – en succes! 
I sidste nummer af Folk & Fæ var der foromtale af arrangementet med fællesspisning og 
efterfølgende koncert fredag den 20. april hvor ”Sing Sisters” og ”De Sydfynske Four Jacks” 
underholdt.   
Det var en herlig oplevelse at genhøre mange af Four Jacks numre, hvor der også blev mulighed 
for publikum til at synge med, hvilket gjorde, at der var en fin kontakt mellem gruppen og 
publikum, hvilket gav stemningen en tak op.  Det var også en oplevelse at høre Sing Sisters, hvor 
der var genhør med mange af de gode gamle swingnumre, hvor publikum også sang med. 
Det blev en forrygende aften, hvor der var mange rosende ord om den tilberedte platte som husets 
støttegruppe havde sammensat, den kulinariske oplevelse var uden tvivl med til at lægge grunden 
til den stemning, der udviklede sig i aftenens løb. 
For de 60 der deltog, er det en aften, der er dejlig at tænke tilbage på.    
 

  
 
 

            
 

▄ 
Støt forsamlingshuset! 
Forsamlingshuset har brug for såvel opbakning til arrangementerne som bidrag til at finansiere 
nødvendige anskaffelser. Medlemskab kan tegnes ved indbetaling af 50 kr. og bidrag kan indsættes på 
husets konto i Svendborg Sparekasse regnr. 0819 kontonr. 819 0155 405. 
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Foredraget ”Jeg elsker den brogede verden” – igen en succes! 
 
Forsamlingshuset er en af lokalsamfundets muligheder for at 
samles til private fester, foreningsmøder, fællesspisninger, 
dilettant, loppemarked og mange andre aktiviteter.  For et par 
år siden blev der taget initiativ til at få kulturelle aktiviteter ud i 
forsamlingshusene under overskriften” ”Kulturen ud i 
Forsamlingshusene” – ideen er god, men måske lidt 
uhåndgribelig og vanskelig at håndtere.  Hvad interesserer 
beboerne i vores lokalområde?  Det ved vi ikke noget om! 
Det er længe siden, der havde været en foredragsaften i 
forsamlingshuset, hvorfor bestyrelsen tog initiativ til at lave en 
foredragsaften den 10. maj, hvor valget faldt på Niels-Peter 
Holm som ingen i bestyrelsen selv havde hørt, men kendte flere 
der havde hørt ham og omtale foredraget med begejstring. 
 
Foromtalen af foredraget lyder: 

 

Foredraget spænder vidt – fra dyb alvor til herlig latter.  Niels-Peter Holm er tidligere sygeplejerske og 
plejehjemsleder, nu bedemand i Kerteminde gennem de sidste 15 år.  Han tager udgangspunkt i sit 
spændende liv, der bl.a. handler om originaler han har mødt.  Livsbekræftende oplevelser og meget mere.  
 
Med den omtale havde vi naturligvis nogle forventning til foredragsholderen og de blev til fulde indfriet. 
Det er vanskeligt at referer foredraget med dets mange facetter og anekdoter.  Det blev en god aften for de 
60 der var mødt op. Dette bekræftes på en god måde af efterfølgende indlæg fra Vibeke og Jens Peter 
Nielsen i Skårup og Anne-Grethe Jensen, Skårupøre:    
 
”Jeg elsker den brogede verden” 
Sådan lød overskriften på et foredrag af bedemand Niels Peter Holm.  Vi blev spurgt et par gange 
om det var noget for os.  Vi sagde til sidst jaee og gudskelov for det, sjældent har vi hørt og set en 
så spændende – sjov og levende bedemand.  Han fortalte om sin barndom i Jylland, ungdommen i 
Odense og jobbet i Kerteminde.  Barndommen var der kærlighed og pligter.  Ungdommen var der 
tæring efter næring. Et eksempel var at han sendte et brev til forældrene, håbede at de havde det 
godt for det havde han, så han ville bede om 500 kr..  Han fik brev fra hjemmet, de havde det også 
godt, men ville lige fortælle ham, at der kun var et nul i 50 kr..  Det gav stof til eftertanke. 
 
Jobbene i Kerteminde begyndte med at være forstander på et plejehjem, hvor der blev vendt op og 
ned på et og andet.  Bl.a. fik han sat forskellige aktiviteter i gang, hvor målet var at købe en bus til 
plejehjemmet – det lykkedes. Der blev kørt mange gode ture, ferieophold, festlige måltider, 
underholdning og meget andet.  Han havde sit personale med sig og der var opbakning fra mange 
borgere i Kerteminde. Der er for os ingen tvivl om, at han formåede at få sat gang i mange ting på 
en medlevende og fornøjelig måde – under foredraget kom vi til at tænke på Dirch Passer og 
Jørgen Ryg – tænk at have sådan en chef. 
 
Da Niels Peter Holm fortalte om sit job som bedemand, så blev der stille.  Det lå ham virkelig på 
sinde, at der skal tales og spørges inden det er for sent. 
 
Tak for en dejlig aften. 
 
Anne-Grethe Jensen, Skårupøre hæftede sig særligt ved en af Niels-Peter Holms små anekdoter fra 
hans tid som plejehjemsleder: 
Et ældre ægtepar, der holdt meget af at se sport i TV, havde et af de gamle fjernsyn, der skulle 
varmes op en halv time før billedet kunne ses. 
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Penge har de, børn og børnebørn har de betænkt. Manden mente det nu var på tide at glæde dem 
selv med et nyt farve TV, det blev installeret lige før en vigtig fodboldkamp skulle spilles, 
de sad forventningsfuldt og så på skærmen, men billedet var så sløret, at de måtte ringe efter 
hjælp.  Da TV manden stod ud af bilen, blev der råbt til ham Tv’et er i orden, vi havde bare 
forbyttet vores briller. 

▄ 
 
Støttegruppens Kræmmer/Loppemarked: 
Orientering fra støttegruppen v/Ellen Larsen 
I år blev der igen Kræmmer/Loppemarked i samarbejde med ”Den 
gamle Skole” i Åbyskov. 
Flagalléen mellem de to markedssteder er en god måde at flette de 
to arrangementer sammen. 
Vejret var koldt og det mærkede folkene på standpladserne ved 
skolen.  I forsamlingshuset var der varme og 13 der havde lejet 
stande, hvor der blev solgt alverdens forskellige ting.  I lighed 
med tidligere år var der oprettet en lille café, hvor der kunne købes 
kaffe, kage, pølsebrød m.m. 
Det er som altid spændende at se, hvor mange der gerne vil ind og 
lave en god handel.  Da vi lukkede havde der været omkring 175 
inde i huset. 
Stemningen var rigtig god og flere gav udtryk for, at de gerne vil 
have en stand igen til næste år.  Vi planlægger et nyt 
kræmmer/loppemarked i 2013. 

 
 

 
 
▄ 

 
”Månedens” kunstudstilling: 
Der er igennem de seneste par år været skiftende kunstnere, der har udstillet i forsamlings-huset.  
Aktuelt er det kunstneren Jan Berens der har hængt flere af hans værker op i huset. 
Jan Berens Petersen født i 1945, har arbejdet med olie og akvarel siden 50’erne. 
Kunstnerisk uddannelse: 	 
Klassisk tegning og oliemaleri v/Kaj Kylborg Det Fynske Kunstakademi. Elev v/Svend Saabye og 
Georg Poulsen fra kunstnergruppen ”Germinalen”. Studier om perspektiv og arkitektur ved bl.a. 
arkitekt Kay Boeck-Hansen. 	 
Oliemalerierne spænder helt fra den spontane naturalistiske kombination til det mere abstrakte 
resultat i kraftigere farvevalg. Værkerne bliver skabt af fragmenter hentet gennem kunstne-riske 
refleksioner, med det formål at fortælle en god historie. Arbejdet med akvarel udtrykker typisk en 
mere romantisk stil, med palet inspireret fra studier i England, Baltikum, Italien og Sydfrankrig. 
 

 
 
Et lille udpluk af de ophængte værker.                                                                                                   ▄ 
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Auto Centrum Skårup

    

  62 23 19 91

     Østergade 60 Skårup
     Lige overfor Skårup skole

BEDrE BrUgTE BiLEr
AUTOHANDEL

      SKÅrUP

AUTO-CENTrUM

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

HYBEL VVS
62 21  01 56
Blikkenslager teamet

Aut. VVS installatør · VVS tekniker Claus Hybel · Ndr. Ringvej 121
5700 Svendborg · HyBel VVS · Grundlagt 1896
E-mail: post@hybel-vvs.dk · www.hybel-vvs.dk

Installatør

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

Vil du lære at ride?
Kom til en GRATIS prøvetime 
på Hovgaard rideklub i skårup.

Ring til Malene og aftal en tid 
- hvor du kan komme og ride.

Malene telefon: 22 93 77 35
Vi ses i Hovgård Rideklub

www.claus-bo.dk
Tømrer  Snedker  termoglas

MUrErMESTEr BriAN CHriSTENSEN

Åbyskovvej 4
5881 Skårup

Tlf. 62 23 23 34
Bil 20 14 89 83
Fax  62 23 23 34

 Hovedentreprise
 Om- og tilbygning
 Reparation
 Murede buer
 Betonarbejde
 Fliser og klinker
 Isætning af Isokern

thOmAs jOhAnsen
nYbOrGVej 489
5881 skårup FYn

 www.skaarup-autohandel.dk
62 23 13 72

Cleveland
l

l

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

k o n c e r t   e v e n t
l i v e  t u r n é  p r o d u c t i o n
r e c . s t u d i e  p r o d u c t i o n
m a n a g e m e n t     b o o k i n g
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Folk & Fæ er meget glade for alle de fine indlæg, der kommer til bladet! 
Da arbejdet med bladet bliver mere og mere digitaliseret og mange har ytret ønske om at kunne aflevere deres 
indlæg via internettet, er det nu blevet en mulighed også at kunne sende indlæg via nettet. Man kan selvfølgelig 
stadig aflevere indlæg i postkassen i SuperBrugsen. Her har du en udførlig beskrivelse af, hvordan du gør: 

 Ang. lay-out:  

 Du bestemmer helt selv, hvordan dit indlæg skal se ud. Udnyt blot så vidt muligt pladsen på siderne samt brug 
en skriftstørrelse på max 12 – bortset fra overskrifter o.l. 

 Husk at anføre navn på skribent og fotograf. 
 Tip: tekst under billederne fremmer forståelsen. 
 Vi vil helst have dit indlæg på en PDF-fil, ellers i Word eller Open Office. 
 Hvis dit indlæg fylder mere end 5 sider, skal du dele det over flere blade. 

 
Du kan aflevere på 3 måder: 

1. Via mail (meget gerne før almindelig deadline): 

 Vedhæft dine færdige sider med tekst og evt. 
billeder (helst en PDF-fil) i en mail. 

 Skriv navn og telefonnummer i mailen. 
 Skriv: Folk & Fæ + din overskrift i emnefeltet. 
 Mailen sendes til Anjas grafiske firma; Skårup 

Grafisk: anja@skaarupgrafisk.dk 
 Indsend dit indlæg senest den første mandag i 

alle lige måneder inden kl. 17 (men meget 
gerne før!) 

2. Via vores hjemmeside (onsdagen før alm deadline): 

 Navngiv dine filer eller zip komprimerede 
mappe med dit navn, tlf.nr. og overskrift på 
indlægget. 

 Gå ind på www.folkogfae-online.dk. 
 Vælg øverste menupunkt: ”Send indlæg”. 
 Følg instruktionerne. 

3. På en CD-rom (kan fås hos undertegnede): 

 De færdige sider med tekst og evt. billeder 
brændes over på en CD-rom (Ikke USB stik). 
For at undgå misforståelser er det vigtigt, at der 
på den afleverede CD-rom står skrevet: 
1. Hvilket program, du har anvendt (gerne PDF 
ellers Word eller Open office) 
2. Dit emne 
3. Antal sider  
4. Navn og telefonnummer på afsender  

 Vedlæg udprintede sider af indholdet. Gerne på 
almindeligt kopipapir og gerne i sort/hvid. De 
udprintede sider nummeres.  

 CD rom + udprint afleveres i en plastlomme i 
vores postkasse i SuperBrugsen inden kl. 17 
den første mandag i alle lige måneder. 
Hvis ikke andet er aftalt bliver den indsendte 
CD rom destrueret efter brug i bladet. 

 
Vi bringer ikke anonyme indlæg, generelle reklamer for kommercielle virksomheder eller politisk propaganda. 

Hvis du ønsker, at dit indlæg skal med i bladet, skal deadline overholdes! 

Ring til os, hvis du er i tvivl om noget.  
God fornøjelse. Vi glæder os til dit næste indlæg! 

Venlig hilsen Folk & Fæ. 
Henning Philbert, Åbyvejen 8. Tlf. 62231788 / 29915882 



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:
Hver mandag kl. 14.00-16.00 

spilles der kort m.m. 
i Pensionisternes Hus.
Alle er velkommen og 
der	er	plads	til	flere!

Se også Aktivitetskalenderen 
online med altid opdateret 

aktiviteter i forhold til bladet på: 

www.folkogfae-online.dk/
aktivitetskalender

	  

Skårup	  Road	  Runners	  

Din	  lokale	  løbeklub	  

søger	  nye	  medlemmer	  

Har	  du	  lyst	  til	  at	  starte	  i	  en	  
løbeklub	  for	  alle?	  

Så	  se	  mere	  på	  	  

www.skårup-‐if.dk	  

Søndag, d. 12. august, kl. 10.00-13.00:
damgårdsklubben afholder 

loppemarked i Skåruphallen.

SKÅRUPgrafiskö

Smutvej 45881 SkårupTlf. 4088 1595anja@skaarupgrafisk.dkwww.skaarupgrafisk.dk

 Design af logo

Hjemmesider

Brochurer & foldere

Plakater & flyers

Skilte & Roll up

Brevpapir & visitkort

Foreningsblade & hæfter

Din udfordring...
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