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 Kære Folk & Fæ læser!
Folk & Fæ vil fortsætte med at komme videre rundt i 

”vores distrikt”.

Derfor: Er du med som frivillig i en forening, klub eller 

noget andet, så kontakt mig for en aftale om en artikel i 

bladet.

Kontakt mig også meget gerne, hvis du har en god 

historie fra dit lokalsamfund. - - Det kalder vi:

Folk & Fæ udkommer 6 gange årligt til næsten 2000 

husstande. - Hvis du ikke modtager bladet 5 gange årligt 

d. 3. torsdag i alle lige måneder, bør du ringe til den 

ansvarlige omdeler på tlf. 7010 4000. 

Du kan evt. også kontakte mig, hvis du aldrig modtager 

bladet.

Folk & Fæ betaler over 30.000 kr. årligt for at få bladet 

omdelt i 5881 Skårup – 5882 vejstrup – 5883 Oure.

Augustnumret omdeles af vores indsamlergruppe.

Vi venter naturligvis spændt på indsamlingsresultatet, 

som du kan se i det næste nummer af bladet.

Hermed sendes de bedste hilsner fra Folk & Fæ.

Henning Philbert
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Stinne fortæller om Skårup i gamle dage 
Stinne Sørensen er en stovt årgang 1923. 
Hun stammer fra Give i Østjylland, og trods 
et langt liv i det sydfynske skinner det jyske 
tungemål stadig igennem. Midt under 
krigen i 1942 tog hun sammen med en 
veninde på cykeltur til Sydfyn. Der skulle 
ske noget, så de gik til bal i Åbyskov 
forsamlingshus. Her mødte hun Hans fra 
Brudager, og det møde betød, at hun søgte 
og fik plads som ung pige på en gård på 
Ørbækvej og siden et andet sted. 
Den 3. maj 1945 midt under de hektiske 
befrielsesdage blev Stinne og Hans gift i 
Givskud kirke. 
Den 4. maj kørte de med en bil drevet af en 
brændselsgenerator fra Vejle til Brudager. 
(se billedet) Da de kørte ud af Vejle, blev de 
rystende nervøse  
 

 



standset af betjente (hipoer), der var ligeså nervøse, og det endte med, at hipoerne blot ønskede 
dem tillykke med brylluppet. Også på Lillebæltsbroen blev de kontrolleret, men da de om aftenen 
nåede Brudager, hørte de frihedsbudskabet – en dramatisk og festlig start på deres samliv. 
Hans var snedker og havde arbejde hos forskellige mestre og havde i sine senere år eget værksted. 
De første år havde de en lille lejlighed på Vinkelvej, men i 1947 flyttede de ind i det rummelige 
hus, Kirkely, på Kirkebakken, omgivet af kirke, seminarium og mejeri.(billedet) 
 

 
 
 
Seminariet satte dengang i høj grad sit præg på livet i Skårup. Næsten alle de 2-300 studerende 
boede på værelser lejet af private i Skårup. Det gav et pulserende liv på mange fronter i byen, om 
sommeren, når de var væk på ferie, var byen død, husker Stinne. I Kirkely lejede Stinne og Hans 
først tre siden fem værelser ud til seminarister, og snart blev det udvidet til at være pensionat, så 
Stinne sørgede for fuld kost til de unge mennesker.  
For de fleste beboere blev det mere end et pensionat, det blev et andet hjem, for de blev 
behandlet som medlemmer af familien. Det var ekstra vigtigt i en tid, hvor mange kom langvejsfra 
og ikke havde råd til at rejse hjem i tide og utide. Der var tit fest på værelserne, men der blev givet 
lang snor, og Stinne serverede friskbagt kringle om aftenen. For de studerende betød det meget at 
kunne invitere værtsfolkene til den årlige elevkoncert og til julekomedie på seminariet. Det gav et 
specielt sammenhold i hele byen, og mange af beboerne er i årenes løb ofte vendt tilbage for at 
hilse på. 



5

Der var også en 
velfungerende 
kro i Skårup med 
mange 
overnattende 
gæster. Især om 
sommeren var 
der pres på, og 
seminaristerne 
accepterede, at 
deres værelser i 
nødstilfælde blev 
brugt af kroen, 
når de var borte 
på sommerferie.  

Skårup er også i dag en levende landsby, men meget forskellig fra Skårup for 50 år siden. I dag 
leverer én stor velforsynet brugs alle varer. Stinne husker, at der i 50erne var 4 købmænd, 2 
bagere, 2 slagtere, en boghandel og nogle småbutikker.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I 1896 åbnede Svendborg-Nyborg jernbanen, og Skårup oplevede den revolution at blive 
stationsby. Omkring stationen, der lå, hvor nu brugsen ligger, opstod der et travlt centrum af 
forretninger og lagerbygninger, og bønder og frugtavlere fik bedre muligheder for at afsætte deres  
varer og modtage maskiner og andet udstyr. Sådan husker Stinne sine første år i Skårup, men 
allerede midt i 60erne efter kun 70 år blev banen nedlagt udkonkurreret af bilen. 
 



6

 
Stinne og Hans var næsten 
naboer til mejeriet, hvor de hver 
dag oplevede travlheden, når 
hestetrukne vogne ankom med 
mælkejungerne fra de lokale 
gårde, bilerne afløste gradvist 
hestene. Stinne husker, at de 
altid havde gemt nogle humpler 
rugbrød til hestene, og hvis de 
manglede mælk, satte de potten 
ud til vejen, så blev den fyldt op 
med frisk mælk. Mejeriet blev 
også ramt af ”de glade 60ere”, 
det blev nedlagt i 1967, da 
centraliseringen tog livet af de 

små mejerier. 
Stinne fulgte også med tiden. I 70erne besluttede hun at gå ud på arbejdsmarkedet, og i 10 år 
virkede hun som sygehjælper og var nattevagt på plejehjemmet Caroline Amalielund på 
Nyborgvej. Hans døde i 2005, og i de sidste år har Stinne boet i en beskyttet bolig ved Damgården. 
Hun klarer sig fint og følger levende med i sin omverden. 
 
Tekst: Olaf Søndberg  Foto: Henning Philbert og Richard Sørensen 
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Damgårdsklubben
             Støtter alle ældre i Skårup

Rasmus Skovgaard - Rønnovsvej 1 
5881 Skårup - Tlf. 20851033

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

Vejstrup Efterskole 

Vejstrup.dk 

VEJSTRUP AUTOSERVICE

Lars Berg Nielsen 
Landevejen 42  5882 Vejstrup

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

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

WWW.SYDFYNSFRIFAGSKOLE.DK
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Tekst: Margit Løve Kølle.  Fotos: Henning Philbert. 

Dette kunne man læse på keramiker Getter 
Hundstrups hjemmeside inden ”Åbent hus” 
arrangementet fandt sted lørdag den 30. juni. 
Ligeledes var der tirsdag den 26. juni 2018 en fin 
artikel i ”Ugeavisen Svendborg”, der fortalte om 
Getters mangesidige keramikarbejder igennem 40 
år og baggrunden for hendes mangeårige arbejde 
med det keramiske ler.  

 

Getter Hundstrup er uddannet på Kolding 
Kunsthåndværkerskole i årene1971-1975. Herefter 

havde hun 2 års arbejdsophold i Frankrig, 
nærmere bestemt i Bretagne og Paris. Derefter 
vendte hun tilbage til Danmark og fik af sin mor 
lov til at indrette eget værksted i en tidligere 
staldbygning i barndomshjemmet på 
Boelsmosevej 15 i Oure i 1978, og det er fortsat 
herfra, at hendes verden går.   

 

De første mange år arbejdede Getter med 
brugsting i saltglaseret stentøj - en teknik, hun 
lærte i Frankrig - hvor man udnytter, at salt 
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(natriumklorid) danner en glaseret overflade på 
leret ved høje temperaturer.  

 

Et kik ind i Getters keramikværksted. 

I 1994 så de nu verdensberømte katte dagens lys. 
Det skete under tragiske omstændigheder, idet 
Gettes datter døde om vinteren efter lang tid 
sygdom. En dag sad Getter ved køkkenvinduet og 
kikkede ud på datterens kat, der sad i et træ. Synet 
af den spændstige og adrætte kat fik hende til at 
rejse sig og gå ud i værkstedet og forme den første 
af de mange skønne katte. 

 

Smukke, dejlige katte, lavet i keramisk ler i flere 
farver, findes overalt i Getters have. 

 

Getter lavede stort set ikke andet end katte hele 
vinteren 1994 og året efter, og betragter arbejdet 
som en terapi for at komme videre i sin 
bearbejdning af sorgen. Kattene er i løbet af årene 
blevet et stort hit, og i dag er de spredt over det 
meste af Danmark, men også i mange lande i 
Europa sidder, ligger og står de og appellerer til 
alle katteelskere på grund af deres naturlighed og 
korrekte bevægelser.  

 

At betragte de mange katte, som Getter har 
anbragt på sin gynge i haven, på pæle, ja overalt, 
gør, at man som tilskuer helt automatisk standser 
op og ikke kan undlade at få smilet frem. Det er så 
livsbekræftende at kikke på disse fine skabninger. 

  

 

Der snakkes, handles, gynges og hygges i det dejlige 
sommervejr. 

Udover fremstillingen af mindre brugs- og 
pyntegenstande som krus, fade, engle og nisser 
arbejder Getter også med større brugsting som 
foderbrætter, bænke, borde og stole til haven.  

 

Den 30. juni kom der mange mennesker for at 
ønske Getter Hundstrup tillykke med 40 års 
jubilæet. Vejret var perfekt til et 
udendørsarrangement, idet solen skinnede fra en 
skyfri himmel allerede før kl. 10. Der blev handlet 
og snakket og hygget i haven,  
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og i udstillingslokalet var der gang i handlen med 
keramiske ting.  

 

Der blev budt på æblemost med friske moreller  

 

            

og 

økologiske chips samt lammepølse og pålæg af 
lammekød fra ”Fuglehave Naturlam” i Oure.  

 

Getter Hundstrup havde, som der stod i 
indbydelsen, inviteret lokale kunsthåndværkere og 
producenter til at deltage i ”Åbent hus” 
arrangementet, så det var interessant at se, hvad 
der blev fremstillet i lokalområdet.  

Karen Nordholm udstillede kort malet med 
akvarel. Tove Jonstrup fremstillede og solgte 
smykker. 

 

 

           

  

Anne Herskind i sin bod med honning og       
møjd. 
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Ejgil Jørgensen fra Gudme udstillede sine flotte 
og fantasifulde skulpturer, der er lavet af 
trærødder og forskellige træsorter.  

 

Merete og Ejgil Edfort Andersen solgte uldgarn 
og smukke, glansfulde og holdbare fåreskind. Det 
er gotlandske pelsfår, der leverer ulden.  

Og Hellemai Toft havde en bod med pileflettede 
kurve og skåle.  

Hellemai fortalte, at Getter og hun havde indledt 
et samarbejde. Getter underviste kursister i raku-
teknikken, og Hellemai lærte dem pilefletning, og 
de to teknikker blev forenet i fremstilling af skåle. 
Spændende og nyt. 

 

 

 

Mens Henning Philbert står og taler med 
Hellemai, spørger han, hvor Hellemai kommer fra, 
ja, så viser det sig, at Hellemai (ungpigenavn: 
Helle Schaumann) og Henning har været naboer i 
Vejstrup i deres barndomsår. Det blev naturligvis 
til gensynsglæde og til en samtale om tiden, der 
var engang. Familiens haver stødte i 
barndomsårene op til hinanden, og Helle var ofte 
inde og besøge Nete Philbert (Hennings mor), der 
var meget kreativ. Her lærte Helle at lave 
stoftryksarbejder, og hvem ved, måske var det her, 
Helle lagde grunden til sin kreative løbebane.  

 

 

     To barndomsvenner mødes efter mange år. 
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SKOVDONG BYG & MASKINSERVICE

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

Salg af 
reserve-

dele

 

Altid gratis 

 

afhentning og 

 

levering på Sydfyn!

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

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

HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

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

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

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og flåter

Informationsbod den 15/6

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

Iso 9001 certificeret
- tryghed og kvalitet

HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

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

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

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og flåter

Informationsbod den 15/6

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

Iso 9001 certificeret
- tryghed og kvalitet

Østerdalen er et af Svendborg  
Kommunes dagtilbudsområder.  
 

Området består af:  

Bakkehuset i Skårup  
Eventyrhuset i Gudbjerg 
Gudme Børnehave  
Hesselager Børnehus  
Oure Børnehus 
Skårup Børnehus 

Bagergade 28-30 · 5700 Svendborg 
Tlf. 29 60 26 18  
www.osterdalen.svendborg.dk

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

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

Dennis Jakobsgaard,
- din lokale mand på Sydøstfyn

Andersen & Thomsen A/S
Sjælen bor på Sydfyn
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Skårup Skole fejrer 50 års jubilæum fredag d. 7. sept. ’18 

50 år skal jo fejres, og det sker også for Skårup Skole, nemlig fredag 
eftermiddag d. 7. september kl. 15.00 – 17.30. 
Skolen og byens gader er ”festklædte”, og elever og forældre er  
spændte. Klasserne har lavet boder med forskellige aktiviteter og salg, 
som børnene står for. 
Ud over taler og optræden sendes et par hundrede mega-balloner op. De 
flyver som en slags ”flaskepost” ud i Europa. Hvor mon de lander….?  

Sidst fik vi svar fra steder så langt væk som ved Rhinen, nord for 
Schweiz og tidligere også fra Nord-Sverige. 

Lørdag d. 8. september kl. 14.00-16.00 byder vi på kaffe, kage og 
rundvisning for tidligere elever og personaler. Her kan man få en snak 
både om ”de go’e gamle dage” og de nye tider. 
 Tilmelding til dette arrangement sker på skaarupskole@svendborg.dk 
senest d. 1. september.  
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     Herover ses Skårup Skole som den så ud først i 1960’erne. Skolen, som var øvelses-                    
    skole for de lærerstuderende fra Skårup Statsseminarium, var bygget i flotte røde sten  
    med hvide vinduer.  Det eneste, der er tilbage fra den gamle skole er rækken af træer  
    til højre bag hovedbygningen, samt ringeklokken, der i dag hænger i skolens aula. 
       

Den gamle skole var ved at være 
utidssvarende. Det skyldtes dels 
mange nye lærerstuderende, som 
skulle have moderne faciliteter, 
dels de mange elever. Man fik  
også elever fra Tved efter 4 kl.,  
idet Tved Sogn sparede en stor 
udgiftspost på skoleområdet. 
Skolen var dengang Statsøvel- 
sesskole. 
 
I 1966-67 påbegyndtes byggeriet  
og en moderne 60’er-bygning i 
beton og med fladt tag blev gra- 
vet ind i den sydfynske muld. 
 
En del blev muret op i gule sten, 
men blev hurtigt pudset grå, lige- 
som de indvendige vægge var i  
de første mange år. Det var jo 
børnene, der i følge arkitekten, 
skulle være lysende eksempler 
i sig selv……….. 
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   Til højre ses et foto fra    
   rejsegildet i 1967/68. 
 
  Øverste billeder viser ind- 
  retningen på den gamle 
  skole og fra nedrivningen  
  af denne, som først skete 
  i efteråret 1968, efter at 
  elever og lærere havde  
  taget den nye i brug. 
   
  Eleverne bar for øvrigt 
  selv deres stole over fra 
  den gamle bygning til den 
  nye. En hel del Skårup   
  beboere i den modne alder kan stadigvæk sagtens huske denne specielle dag først i   
  september 1968. 
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Mobilt	museum	i	Skårup.	

Svendborg	museum	går	mange	spændende	
veje	for	at	få	os	interesserede	i	vor	historie.	

Et	af	de	allernyeste	tiltag	er	et	MOBILT	
MUSEUM,	også	kaldet	DEN	SORTE	BOKS.	

Ideen	går	ud	på,	at	man	fra	museets	side	har	
udstyret	en	20	fods	container	med	solceller,	
alarmer,	brudsikre	montre	og	et	spændende	
indhold,	og	i	denne	container	vil	man	
formidle	den	sydfynske	kulturarv	og	historie.	

Museumsinspektør	Nils	Valdersdorf	Jensen	
fortæller,	at	containeren	kan	skifte	indhold	
fra	dag	til	dag	og	det	betyder,	at	man	kan	
skabe	en	hidtil	uset	gennemslagskraft	for	vor	
kulturarv.			

Meningen	med	Den	Sorte	Boks	er	bl.a.	at	
kulturarven	kommer	ind	i	hverdagen	og	
forhåbentlig	vil	der	komme	besøgende,	som	
ikke	selv	ville	opsøge	museet		

Det	mobile	museum	skal	opstilles	forskellige	
steder	på	Sydfyn.	

Første	stop	var	Skårup.	

	

Museumsinspektør	Nils	Valdersdorf	Jensen	
byder	de	ca.	60	interesserede	velkomne	til	
indvielsen	af	Museet	i	Skårup	

	Lørdag	den	30.	juni	indviedes	det	nye	
”museum”	foran	SuperBrugsen	i	Skårup.		

Der	var	samlet	ca.	60	interesserede	
mennesker	til	selve	indvielsen.		

Efter	velkomsten	af	museumsinspektør	Nils	
Valdersdorf	Jensen,	fik	borgmester	Bo	
Hansen	ordet	for	at	foretage	den	officielle	
indvielse.		

	

Borgmester	Bo	Hansen	åbner	museet	med	en	
for	ham	ganske	uvant	situation,	nemlig	med	
en	boltsaks	i	hænderne	

Han	fortalte	om	de	mange	muligheder,	der	er	
opstået	med	”den	sorte	boks”,	hvor	man	kan	
placere	museet	rundt	på	hele	Sydfyn,	med	
skiftende	udstillinger.	

Han	fortalte	også	om	sin	tid	som	
lærerstuderende	på	Skårup	Seminarium,	hvor	
han	havde	hørt	meget	om	Skårupgruppen	og	
dens	modstandsarbejde	og	
våbennedkastninger.	Endelig	kom	han	ind	på	
den	spændende	sammenhæng	med	
placeringen	tæt	ved	Brugsen	i	Skårup.	

Folk	går	ind	i	brugsen	i	Skårup	og	køber	
bøffer	og	går	derefter	på	museumsbesøg.	
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Til	slut	udtrykte	han	ønsket	om,	at	mange	
mennesker	ville	besøge	museet,	for	det	er	en	
spændende	historie,	som	har	foregået	lige	
netop	her	i	vores	sogn.	

Udstillingen	i	Skårup	hedder	
”Skårupgruppen”,	og	den	fortæller	om	
modstandsbevægelsen	i	Skårup.	

En	historie,	som	vi	ikke	må	glemme,	fordi	den	
er	en	del	af	vores	kulturarv.	

Udstillingen	fortæller,	at	det	ofte	var	
seminarister	fra	Skårup	Seminarium,	som	var	
med	i	modstand	bevægelsen,	men	stor	hjælp	
fra	mange	lokale	borgere.	

Man	fik	nedkastet	engelske	våben	i	skovene	
omkring	Klingstrup,	hvorefter	våbnene	blev	
gemt	under	gulvet	i	Skårup	Kirke.		

Gruppen	udførte	jernbanesabotage	og	de	
arrangerede	militære	grupper,	som	skulle	
være	klar	til	magtovertagelsen	efter	
nazisternes	nederlag	

Udstillingen	viser	også	genstande,	som	aldrig	
før	har	været	udstillet.	

Særlig	spændende	er	modstandsmanden	
Anders	Poulsens	samling	af	effekter	fra	tiden	
på	Seminariet.	Men	der	vises	også	
gæstebogen	fra	Gl.	Klingstrup,	hvor	samtlige	
modstandsfolk	i	gruppen	har	sat	deres	
signaturer	den	5.	maj,	da	krigen	var	slut.	Her	
kan	bl.a.	ses	Karl	Otto	Meyers	signatur.	Han	
blev,	som	dansksindet	sydslesviger,	indkaldt	
til	den	tyske	hær,	men	deserterede	mens	han	
var	udstationeret	her	i	området.	Karl	Otto	
Meyer	blev	uddannet	på	Skårup	Seminarium,	
vendte	tilbage	til	Sydslesvig,	og	blev	senere	
den	mest	markante	dansksindede	i	
Landdagen	i	Kiel,	hvor	han	gennem	årtier	
kæmpede	for	de	dansksindedes	forhold.		

Jeg	spørger	museumsinspektør	Nils	
Valdersdorf	Jensen	hvordan	man	har	fået	
samlet	de	mange	effekter	og	billeder.	

Han	svarer:	”	Alle	de	udstillede	genstande	har	
vi	fået	dels	gennem	opsøgende	arbejde	her	i	
området,	og	dels	har	vi	faktisk	en	del	ting	i	
vore	samlinger	fra	Skårupgruppens	
modstandsarbejde.”	

Udstillingen	varer	indtil	udgangen	af	juli,	
hvorefter	der	bliver	udstillinger	i	andre	dele	
af	vores	kommune,	med	disse	områders	
historie.	

	

Borgmester	Bo	Hansen,	museumsinspektør	
Nils	Valdersdorf	Jensen	sammen	med	
repræsentanter	for	de	2	hovedsponsorer	fra	
SEAF	og	Albanifonden	

	

Udstillingen	var	nok	ikke	blevet	til	noget	uden	
de	2	hovedsponsorer,	nemlig	SEAF	og	Albani	
fonden,	og	det	takkede	museumsinspektør	
Nils	Valdersdorf	Jensen	for.	

	

Tekst:	Kaj	Stillinger	

Foto:	Henning	Philbert	
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Sommerens farer  
 

Skrevet af Helene Meins og Kerstin Halberg  
Dyrlæger på Vejstrupgaard 

 
Endelig er sommeren over os, men der er visse farer du skal være ekstra opmærksom på når det                  
gælder dine firbenede venner. 
 
Hudbetændelse el. “Hot spot” 
Om sommeren har bakterier de helt rigtige betingelser for at gro. Varme og fugt er guf for bakterier. Der skal 
ikke mere end en lille skramme i huden, fra at hunden fx har kradset sig, til at bakterier kan starte en akut 
fugtig hudbetændelse, bedre kendt som hot spot som kan sprede sig ganske hurtigt. Hot spots ses typisk 
ved at pelsen er klistret i et område, og hunden vil klø sig i det. Infektionen kan sprede sig hurtigt til store 
dele af huden, så selvom skaden ser lille ud, er det vigtigt at få bugt på den hurtigt. Hvis man er heldig kan 
det hjælpe at klippe pelsen og give huden lidt luft samt vaske huden en gang daglig med klorhexidin 
shampoo (kan fås hos din dyrlæge eller på apoteket) men husk at hurtigt tage kontakt til din dyrlæge hvis du 
ikke føler at du kan kontrollere symptomen.  
 
På stranden 
Hvis din hund har været ude og bade vil der også komme mere fugt til huden, som kan øge risikoen for hot                      
spots og ligeledes ørebetændelser. Ved ørebetændelser vil hunden ofte kløe rigtig meget i ørene, ryste på                
hovedet og de kan være meget ømme. Her om sommeren er det desuden populært at grille på stranden.                  
Grillkul kan varme sandet op til “flydende glas” og brænde hundens poter rigtigt slemt. Hvis din hund                 
brænder poterne få straks noget kold vand på, helst i 20 min. og kontakt os eller mest nærliggende dyrlæge. 
 
Hedeslag 
Husk at du aldrig må efterlade din hund i en varm bil. På en lun sommerdag kan der efter kort tid i en bil                        
opstå temperaturer på 60-80 grader hvoraf hunden får hedeslag. Sørg altid for at have en flaske vand og en                   
skål med til din hund når i skal på tur en varm sommerdag, og sørg for at din hund har mulighed for at ligge i                         
skyggen. 
 
Utøj 
Sæsonen for lopper og flåter er for alvor over os. Dyr med lopper kan være voldsomt generet, og flåter kan                    
også bide os mennesker og smitte med alvorlige sygdomme som Borrelia. Der findes både tabletter,               
halsbånd og dråber til nakken til at bekæmpe de små kryb på hunde og katte. Husk at alle dyr i familien skal                      
behandles for at komme uhyrerne til livs. Nogle katte og hunde kan selv hvis de har lopper udvise meget få                    
symptomer på kløe men kun miste pels. Hvis du er i tvivl om dit dyr har lopper, er du altid velkommen at                      
kontakte os for mere information eller en loppe-kam.  
 
Forgiftning 
Det er skønt at kunne være ude og arbejde på hus og have. Vær dog opmærksom på at du får sat låg på alle                        
kemikalier og sat dem uden for dyrs rækkevidde. Får et kæledyr snuden i nogle kemikalier, kan du ringe til                   
giftlinjen på: 82 12 12 12 for nærmere information. Giv heller aldrig dit kæledyr din egen eller dens egen                   
gamle medicin, da det kan gøre ondt værre. Vidste du at bl.a. chokolade, løg, rosiner, avocado og visse                  
planter er giftigt for dit kæledyr?  
 
På sommerferie 
Hvis du skal ud og rejse med dit kæledyr udenfor landets grænser, skal dit kæledyr som minimum have pas                   
og rabies vaccination. HUSK at kontakte dyrlæge i god tid, da rabiesvaccinen skal gives minimum 3 uger før                  
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du må rejse med dit kæledyr. Selvom du ikke rejser med din firbenede ven er det generelt en god idé en                     
gang årligt at få sundheds undersøgt og vaccineret dit kæledyr mod andre smitsomme sygdomme som virus,                
bakterier og orm. 
 
Insektbid 
Har din hund fået snuden lidt for tæt på et insekt i græsset, eller på anden måde blevet bidt at et insekt, kan                       
den reagerer ved at hæve voldsomt op, blive rød og øm. Du kan forsøge med at lægge noget kold på                    
hævelsen, men det kan blive nødvendigt med et visit hos dyrlægen for at få noget kløestillende og noget til at                    
hjælpe på hævelsen. 
 
Dårlig mave 
Når du er ude at gå med din hund, kan de blive smittet med virus, orm og bakterier der giver opkast og                      
diarré. Dit kæledyr kan samtidig blive meget træt og miste appetitten. Hos dyrlægen vil du typisk, alt efter                  
alvorsgraden, få udleveret skånekost og ”probiotika” som er gode bakterier til maven til at genoprette               
balancen. Mens din egen hund eller kat er syg kan de smitte andre, så gå ikke med dem hvor der færdes                     
andre kæledyr og husk at alt samle op efter din hund.  
 
Skulle din hund komme ud for en af disse situationer eller på anden måde komme til skade, er I meget                    
velkomne til at kontakte os på Vejstrupgaard, hvor vi gerne står til rådighed. 
 
Fortsat God & Sund Sommer!  
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Egemosevej 20 ◆ 5882 Vejstrup ◆ Tlf.: 62 28 16 84 
Jan Mobil: 20 23 16 84 ◆  www.vejstruptømrer.dk 

vejstruptoemrer@tdcadsl.dk

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

Charlotte Flyvbjerg
Telefon: 6228 1711
www.vejstrupborger.dk

Salon Elmelund
-Et naturligt valg

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

Vi er begge på Facebook
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Folkedans på den sjove måde 

Tlf:3024 7466 
Brudagerfolkedansere.dk 

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

Nu med Friluftsrådets 
grønne og blå flag.

Små grønne fodtrin
Agerskiftet 16

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

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

Tinalaursen1@live.dk
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Åben	Havelåge	2018	i	Skårup.	

Jakob	lader	havelågen	stå	åben	søndag	den	19.	august	kl.	15,	hvor	alle	interesserede	er	
velkomne	Bl	at	kigge	ind.	Han	er	nemlig	en	del	af	den	landsdækkende	event	”Åben	Havelåge	
2018”,	hvor	haveejere,	der	ikke	bruger	sprøjtegiGe,	viser	deres	have	frem	for	at	inspirere	
andre	haveejere	Bl	at	dyrke	giGfrit.	Han	håber,	at	rigBgt	mange	vil	kigge	forbi	og	få	en	god	
snak	om	havelivet.		

Eventen	”Åben	Havelåge	2018”	skal	skabe	mere	liv	i	de	danske	haver	og	inspirere	danskerne	<l	
at	droppe	gi=en	og	dermed	hjælpe	naturen	og	skåne	vores	grundvand.		

“Jeg	har	en	almindelig	parcelhushave	på	1000	m2	hvor	der	er	plads	8l	køkkenhave,	drivhus,	
frugtbuske	og	et	lille	hønsehold.	Der	er	også	plads	8l	fugle,	insekter	og	dyr.	Jeg	dyrker	
hovedsagelig	grøntsager	8l	eget	forbrug,	og	laver	kompost	8l	at	gøde	haven	med.	Måske	jeg	kan	
inspirere	andre	8l	at	gå	igang	med	at	dyrke	grøntsager	uden	brug	af	sprøjtemidler	og	
kunstgødning.“	

Det	er	Danmarks	Naturfredningsforening	og	Landsforeningen	Prak<sk	Økologi,	der	sammen	står	
bag	”Åben	Havelåge	2018”,	som	led	i	projektet	Gi=fri	Have.	Overalt	i	landet	holder	haveejere	
havelågen	åben	i	weekenden	18.	og	19.	august	for	at	vise	deres	gi=frie	haver	frem.	Eneste	krav	
<l	haveejerne	er,	at	deres	have	skal	være	<lmeldt	Gi=fri	Have,	og	at	der	ikke	må	tages	entre.	
Derudover	er	der	ingen	krav,	og	haveejerne	kan	derfor	være	både	nybegyndere	og	garvede,	
selvforsynende	med	grøntsager	eller	rosenentusiaster.		

Formålet	med	’Gi=fri	Have’	er	at	hjælpe	haveejere	med	at	holde	haven	uden	gi=.	Mange	
haveejere	vil	rig<gt	gerne	lægge	sprøjtegi=en	på	hylden,	men	mangler	prak<sk	viden	om,	hvad	
man	så	gør.	I	de	Åbne	Havelåger	kan	man	få	råd	og	inspira<on	og	først	og	fremmest	se,	at	det	
kan	lade	sig	gøre	i	praksis.	

Frodighed	og	bedre	balance	i	haven	

• Drop	gi=en	og	styrk	havens	naturlige	symbiose	af	smådyr	og	planter,	der	bestøver	
hinanden	og	lever	i	balance	med	og	af	hinanden.	

• Tiltræk	nyUedyr	<l	haven,	hvis	du	har	problemer	med	skadedyr	i	haven.	De	klarer	
arbejdet	for	dig.	

• Sæt	bunddække	i	stedet	for	at	bruge	al	din	<d	på	at	holde	staudebedet	fri	for	ukrudt.	
Bunddække	holder	ukrudtet	væk	og	beskyUer	jordbunden	mod	udtørring		

• Brug	organisk	gødning,	hent	kompost	fra	genbrugspladsen	eller	lav	den	selv.	
Kunstgødning	får	planterne	<l	at	vokse	hur<gt,	men	det	svækker	dem	og	gør	dem	
modtagelige	for	sygdomme	og	skadedyr.	

	Tid	og	sted	

Havelågen	er	åben	for	besøgende	søndag	den	19.	aug.	kl.	15.		
Adressen	er	Skårup	Vestergade	15,	5881	Skårup.	Mob.:	53846384	
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Danmarks	Naturfredningsforening	og	Landsforeningen	Prak<sk	Økologi	og	står	bag	ini<a<vet	
Gi=fri	have:	“I	2016	blev	der	solgt	20	tons	giF	mod	ukrudt	og	skadedyr	8l	brug	i	de	danske	haver.	
Med	ini8a8vet	’GiFfri	Have’	vil	vi	hjælpe	haveejere	med	at	droppe	giFen	i	deres	have.	Vores	mål	
er,	at	vi	i	2020	har	registreret	5.700	hektar	giFfrie	haver	i	Danmark.	Det	svarer	8l,	at	vi	sammen	
kan	sikre	et	sprøjtefrit	areal	på	10	m2	for	hver	dansker.	Læs	mere	på	www.gi=fri-have.dk.”	



23

Ny sponsor til Folk & Fæ. 
BRUDAGER FOLKEDANSERE. 

 

Tekst: Margit Løve Kølle. Fotos: Jørgen Clausen. 

Måske husker du som læser af bladet ”Folk & 
Fæ”, at der for præcis et år siden var en artikel om 
Brudager Folkedansere. Nu har bestyrelsen 
valgt at blive sponsor for bladet, og i den 
anledning er Henning Philbert og jeg igen på 
besøg. I år har vi aftalt et møde med foreningens 
bestyrelsesformand Tove Stenderup og kasserer 
og Web-ansvarlig Jørgen Clausen. Også i år 
mærker vi tydeligt, at vi taler med to ildsjæle, der 
brænder for foreningen Brudager Folkedanseres 
mange forskellige aktiviteter. Som fortalt i bladet i 
2017 har Tove Stenderup danset folkedans siden 
1982, og hun er fortsat meget engageret i at danse 
og i at gøre et stykke socialt arbejde for 
medlemmerne i foreningen. Jørgen Clausen har 
udarbejdet foreningens hjemmeside. Det er en 
særdeles informativ og let tilgængelig 
hjemmeside, der klart viser foreningens mange 
tiltag. Gå selv ind og se på siden: 

www.Brudagerfolkedansere.dk og bliv positivt 
overrasket.  

Brudager Folkedansere har 43 medlemmer med 
en stor aldersspredning. I mange år har foreningen 
været tilknyttet Svendborg Aftenskole. 

 

Billedet viser Tina, den ene af foreningens tre 
ledere, hendes to børn, der allerede er gode 
folkedansere, og de to faste musikere Gert og 
Bent. 
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 Foreningen har 3 energiske ledere, der skiftes til 
at lede dansen. Der danses altid til levende musik, 
idet foreningen har to dygtige spillemænd, Gert S. 
Skov og Bent Riber. De spiller henholdsvis på 
violin og harmonika. Sæsonen starter i september 
og slutter i marts. Der danses hver onsdag i 
Brudager Forsamlingshus, men alt dette står på en 
særskilt side her i bladet. 

I perioden siden sidste år har der været afholdt 
følgende aktiviteter: 

• To gange i løbet af sommeren 2018 har der 
været dansearrangementer afholdt privat 
hos medlemmer af foreningen. Dansen er 
et vigtigt element, men da det sociale også 
vægtes højt, starter deltagerne altid med at 
spise den medbragte mad.  

 

Den medbragte mad nydes udendørs i det gode vejr, 
inden der spilles op til dans. 

• Der har været arrangeret spillemands- og 
sangeftermiddage på Øster Åbys Friskole. 
Et arrangement med nye og kendte folke-
melodier, såvel danske og udenlandske, 
samt fællessang.  

 

Fra venstre mod højre: Mette, Gert, Per, Bent og 
Lis spiller til spillemands- og sangeftermiddags-
arrangementet på Øster Åby Friskole. Lis, der 
her spiller på klaver, er ligesom Tina en af de tre 
folkedanserledere. 

• Der har været afholdt et hjertestarter-
kursus. En anæstesisygeplejerske, der 
dagligt arbejder på OUH gennemgik alt, 
hvad der er vigtigt at vide, når en person 
skal genoplives. Brugen af hjertestarteren 
blev gennemgået flere gange, så alle 
deltagere var sikre i brugen i tilfælde af, at 
ulykken skulle opstå.  

• En sommertur. I 2018 gik turen til Ærø. 
Det var et medlem af foreningen, der 
havde arrangeret en fantastisk tur.  

 

Brudager folkedansere er på vej på sommertur 
til Ærø den 16. og 17. juni 2018. Morgenmaden 
nydes om bord på Ærøfærgen. 

 

Ingen sommerudflugt uden dans. 

 

En udflugt til Søby Søgård var også indlagt i 
sommerturens alsidige program. 
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• En ”tøsetur” til ”Beauty By Nature” i 
Lundeborg, hvor deltagerne prøvede alt 
tænkeligt til ansigtets og kroppens 
foryngelse og fremhævelse af kvindens 
pæne sider. Her afsluttedes aftenen med et 
fælles kaffebord. 

 

Så er der gjort klar til at lægge en flot makeup. 

• Foreningen er også vært ved en årlig 
danseaften. Alle er velkomne og alle 
folkedanserforeninger på Fyn bliver 
inviteret. Dette arrangement kaldes for 
”Legestue”. Arrangementet bliver 
annonceret elektronisk og i 
folkedanserblade.  

 

Der har været afholdt ”Legestue” på Vejstrup 
Efterskole i ca. 20 år, og arrangementet er en stor 

succes. Udover dansere fra hele Fyn kom der i 
2017 dansere fra blandt andet Fredericia og Als.  

Formanden Tove Stenderup byder velkommen til den 
årlige "Legestue” afholdt på Vejstrup Efterskole. 

Foreningen håber, at mange, også nye dansere, får 
lyst til at være en del af foreningen. Her er både 
hyggesnak, læring, træning af motorik, sjove og 
traditionelle danse. Den levende spillemands-
musik gør, at oplevelsen højnes, og man går glad 
til dansen og går glad hjem igen.  

Ida, til højre for midten, er en af Brudager 
Folkedanseres nye ledere. 

 

Dans ved juleafslutningen.                                           
Der danses til julemelodier. 

Læs siden med informationer her i bladet eller 
kontakt Tove Stenderup på tlf. 30 24 74 66 for 
spørgsmål. ”Brudager Folkedansere” glæder sig til 
den nye sæson, der starter den 19. september i 
Brudager Forsamlingshus kl. 19.30 – 22.30. 
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Der danses om foråret, om sommeren om 
efteråret og til jul. Når Brudager folkedansere 
mødes, er der fuld fart over feltet og højt humør.  

 

 

 

 

På glædeligt gensyn i Brudager 
Forsamlingshus til folkedans hos 
Brudager Folkedansere. 
 

 

Og dansen den går. Her ved et guldbryllup.  

 

 

Spillemændene spiller op til dans. 

 

Der danses fortsat ved guldbrylluppet. 

 

 

Sommerdans i det fri. 
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Kontakt skoleleder 
Benni Hauge Pedersen
Tlf. 62281289

www.ourefriskole.dk

www.jsxl.dk   
Nyborgvej 2   
5700 Svendborg

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

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

Den lokale bedemand®

Valdemarsgade 50, Svendborg – Telefon 6221 9909

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

  skaarup.bibliotek@svendborg.dk

HYBEL VVS
62 21  01 56
Blikkenslager teamet

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

Installatør

 

Den Kommunale Dagpleje i Østerdalen 

Rammen om det gode børneliv for de 
yngste i Skårup – Oure – Vejstrup 
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Der er plads til alle uanset alder, ene eller som par 

nybegyndere eller øvede 
vi har det bare sjovt 

 

 
Brudager Forsamlingshus 

Brudager Bygade 11, 5882 Vejstrup 
 

Husk kaffekurv til pausen 2030 - 2100 
Vi har 

 
Det er altid festligt, så kom og vær med. 

 
 
 
 

 

Spørgsmål-kontakt Tove 30247466 
Hjemmeside: www: Brudagerfolkedansere.dk 



Skårup Kirkegård får nyt udtryk
I hele landet får kirkegårdene mere og mere plads til 
overs, fordi mange af os vælger urnegravsteder frem 
for kistegravsteder. 
Dette gælder også Skårup Kirkegård. Vi har vældig 
mange ’tomme’ kvadratmeter, som jo faktisk giver os 
mulighed for at være kreative og skabe et nyt, mere 
grønt udtryk på kirkegården. Det vil vi nu gøre.
På et åbent møde i maj måned i Kirkeladen, hvor 
mange fra byen mødte op, kom der rigtig mange 
gode ideer på bordet til en grønnere kirkegård. Siden 
har menighedsrådet fået kyndig hjælp fra tidligere leder 
af Svendborg Kirkegårde, Tommy Christensen, så vi 
nu har en overordnet fl ot, grøn langtidsplan, som vi 
støt og roligt vil arbejde hen imod.

Alle de grav-
steder, der er 
i brug, bliver 
naturligvis 
respekteret 
og forbliver, 
som de er, 
men de 
omkringlig-
gende tomme 
gravsteder og 
områder samt 

nogle af de alenlange og –brede grusgange vil blive 
omskabt til grønt græsareal og senere fx staudebede 
og blomstrende buske.
Som skitsen herunder viser, er kirkegården opdelt i 
områder, der her er vist med to grønne farver.

 

De to mørkegrønne felter illustrerer områder, hvor 
der er rigtig mange tomme gravsteder, der alligevel 
kræver pasning og opmærksomhed. Netop her vil vi 
begynde omlægningen til et grønnere udtryk.
I sensommeren – med mindre tørken fortsætter - vil 
arbejdet gå i gang. Vi vil fjerne unødvendige hække 
om tomme grave og anlægge græs. Hvor der nu er 
store, tomme, triste grusbelagte arealer, bliver der 
græs og som i en park bliver der næsten ’opholdsrum’ 
med plads til en bænk og andet, hvor vi kan sætte os 
og nyde omgivelserne.
Menighedsrådet arbejder fortsat med de mere kon-
krete planer og vil i de kommende måneder sammen 
med personalet gøre os umage med at fi nde gode 
løsninger, der giver Skårup Kirkegård den ansigtsløft-
ning, vi så længe har ønsket os.

Skulle nogen af jer være interesserede i at høre mere, 
er I velkomne til at kontakte menighedsformand Helle 
Bøving og få en snak om, hvad der kommer til at ske.
Vi håber, I vil bære over med det kommende omlæg-
ningsarbejde, som vil betyde jord- og grusbunker, til-
syneladende rod, larmende maskiner og andet uvant 
på kirkegården i længere tid, men jo også, at noget 
nyt er på vej, og at det på længere sigt vil blive godt 
– grønt – frodigt – smukt – og dejligt igen at komme 
på kirkegården.

Vi glæder os.
Med venlig hilsen

Skårup Menighedsråd

   Forandring
Sikke en sommer. Landmændene, rejseselskaberne og græsplænerne er vist de eneste, der ikke er glade for 
denne utrolige fortsatte sommervarme. Gad vide hvordan efteråret bliver? Hvis det følger stilen med den 
intense vinter og den intense sommer, så bliver det vildt, opruskende og smukt. Dette blad drejer sig om 
de kommende efterårsmåneder, og hvordan de end former sig vejrmæssigt, så oplever jeg dette år som et 
intenst år for kirken. Menighedsrådets medlemmer og personalet har genovervejet kirkens virke og formål. 
Vi har ladet sognet kommet til orde og selv drøftet vores vision. Hvor vil vi lægge vores kræfter? Hvad skal 
der til, for at Skårups borgere føler sig inddraget og velkomne i kirkens forskellige rum?
Kort og overordnet fortalt er vi kommet frem til, at nogle af kirkens tiltag kunne bruge en genoplivning, og 
at vi skal skabe yderligere rum til samtale. Derfor har vi indført Tårnkaffe efter hver gudstjeneste, hvor man 
på vej ud af kirken kan få en kop kaffe og hilse på de mennesker, man netop har delt gudstjeneste med. Den 
klassiske månedlige kirkekaffe i kirkeladen med brød og sang fortsætter ufortrødent.
Jeg møder ofte en mur af fordomme i forhold til kristendom, derfor vil vi give studiekredsen en ny form, der 
kaldes Gud for begyndere. Her er alle velkomne til en inddragelse i, hvad kristendommen i virkeligheden 
rummer, og hvorfor den stadig er så betydningsfuld.
Derudover vil vi samle tidligere konfi rmander til en opfølgning i musikkens og samtalens tegn, redesigne     
kirkegården og invitere byens ansigter til at fortælle om deres liv gennem en håndfuld selvvalgte sange til Syng 
Sammen. I det hele taget, som I vil se på de følgende sider, er der i den grad sat fokus på musikken.

Jeg ønsker jer alle et spændende efterår!  Ida F.

Skarup
Kirke    Sogn

o

     SKÅRUP SOGNS KIRKEBLAD    AUGUST - OKTOBER 2018 

Gudstjenester og arrangementer fra august til november 2018
August
Søndag d. 26. aug. 13. s. e.  kl. 10.00 Ida Fonsbøl

September
Søndag  d.  2. sep. 14. s. e. kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Mandag d.  3. sep. Lejlighedskoret øver kl. 16.30 Erik Jakobsen

Tirsdag  d.  4. sep. Syng sammen kl. 19.00 Rasmus Grønborg

Søndag  d.  9. sep. 15. s. e. kl.   9.00 Christian R. 
Hartmeyer-Dinesen

Mandag d. 10. sep. Lejlighedskoret øver kl. 16.30 Erik Jakobsen

Onsdag d. 12. sep. Musik & Stilhed kl. 17.00 Rasmus Grønborg

Torsdag d. 13. sep. Operette & Champagne kl. 19.00 Pernille Tommerup 
& Martin Guldborg

Søndag d. 16. sep. 16. s. e. Forklaringsgudstjeneste 
Velkomst af kommende konfi rmander kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Mandag d. 17. sep. Lejlighedskoret øver kl. 16.30 Erik Jakobsen

Søndag  d. 23. sep. 17. s. e.  Høstgudstjeneste m/middag og koncert kl. 10.00 Ida Fonsbøl 
Green Pipes

Mandag d. 24. sep. Lejlighedskoret øver kl. 16.30 Erik Jakobsen

Søndag  d. 30. sep. 18. s. e. kl.   9.00 Christian R. 
Hartmeyer-Dinesen

Oktober
Mandag  d.  1. okt. Lejlighedskoret øver 16.30 Erik Jakobsen

Tirsdag  d.   2. okt. Syng Sammen 19.00 Rasmus Grønborg

Søndag  d.   7. okt. 19. s.e. trin. Lejlighedskoret medvirker 10.00 Ida Fonsbøl

Onsdag d. 10. okt. Gud for begyndere 19.00 Ida Fonsbøl 

Søndag  d. 14. okt. 20. s.e. trin.  10.00 Ida Fonsbøl

Søndag  d. 21. okt. 21. s.e. trin. Kirkekaffe 10.00 Ida Fonsbøl

Onsdag  d. 24. okt. Musik & Stilhed 17.00 Rasmus Grønborg

Torsdag  d. 25. okt. Fyraftensforedrag 17.00 Biskop Kresten 
Drejergaard

Søndag  d. 28. okt. 22. s.e. trin. 10.00 Ida Fonsbøl

November
Søndag  d.  4. nov. Allehelgensgudstjeneste 15.00 Ida Fonsbøl

Sognepræst
Ida Fonsbøl ·  Mosegårdsvej 4 ·  5881 Skårup
Tlf. 62 23 11 12 ·  E-mail: idef@km.dk 
www.skaarupkirke.dk ·  Mandag fri
Kordegn 
Ellen Sørensen, træffes torsdag kl. 8.00 - 12.00 på 
kirkekontoret i præstegården ·   Tlf. 23 42 81 57
Menighedsrådsformand
Helle Bøving Andersen ·  Skårup Kirkebakke 3
5881 Skårup ·   Tlf. 21 94 79 22 

Kirkeværge:  
Verner Christensen ·   Tlf. 23 60 02 18

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

Graver: 
Brian Riber ·   Tlf. 29 85 32 10

Gravermedhjælper:  
Jytte Clausen ·   Tlf. 62 23 16 73

Organist: 
Rasmus Grønborg ·   Tlf. 21 29 24 34

Kirkesanger:
Erik Jakobsen ·   Tlf. 28 77 91 70 

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

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

Sommerfrokosten 2018
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Tårnkaffe
Efter hver gudstjeneste står 
der fremover kaffe og the og 
småkager til fri afbenyttelse i 
tårnrummet. 

Så kan man lige snuppe en kop og en sludder 
med dem, man har været til gudstjeneste med, 
inden man tager videre ud i søndagen. 
Dette håber vi i menighedsrådet kunne blive et 
frivilligt tiltag, og vi har brug for nogle, der har 
lyst til en gang imellem at lave kaffe i kirkeladens 
køkken inden gudstjenesten og anrette kaffebordet. 
Det er meget overskueligt, da alt står klar lige til 
at tage i Kirkeladen, men det ville være en kæmpe 
hjælp. Kunne det være noget for dig, kan du ringe 
og aftale nærmere med Helle Bøving på tlf.nr.: 
2194 7922.
          
Gospelkor til Skårup
Tirsdag den 21. august kl. 19.00 - 21.15 
Gospelkoret Arise, som tidligere har haft til huse 
i Stenstrup kirke, kommer nu til at øve i Skårup 
kirke. Koret synger både kendte gospelsange i den 
gode gamle swingende stil samt nyere gospel-
numre af mere moderne karakter. Der er også 
rytmiske udgaver af kendte salmer på repertoiret. 
Koret laver to-tre koncerter om året - ofte med 
et super sejt band, som spiller til. 
Så har du lyst til at synge i et kor med livsglade 
toner og gospeldybe rytmer, der allerede er 

veletableret med en dygtig dirigent i Christina 
Melgreen og en dygtig akkompagnatør i Rasmus 
Grønborg, så kontakt Rasmus: rasg@me.com eller 
Christina: christina@mellgren.dk eller duk op til en 
øveaften. Koret øver hver tirsdag fra 19.00 - 21.15.

Lejlighedskor
Mandag den 3. september kl. 16.30 - 18.00.
Den næste lejlighed, som lejlighedskoret synger 
op til er en efterårsgudstjeneste søndag den 7. 
oktober kl. 10.00. 
Niveauet er sådan, at alle kan være med, og man 
behøver ikke at have sunget i kor før. 
Det er kirkesanger Erik Jakobsen, som leder koret, 
og det gør han fremragende. Det er en fornøjelse 
at være under hans kyndige ledelse, og så koster 
det ingenting.
Der øves hver mandag eftermiddag kl. 16.30 - 
18.00, første gang mandag den 3. september i 
Kirkeladen. Vel mødt!

Syng Sammen 
Tirsdag den 4. september kl. 19.00 - 20.00.
Med Rasmus Grønborg ved klaveret starter sang-
aftenerne op igen den første tirsdag i måneden 
fra september. Der bliver sunget nye som kendte 
sange i Kirkeladen fra kl. 19.00 - 20.00 tirsdag 
den 4. september, 2. oktober og 6. november og 
4. december.

Som noget nyt vil vi invitere kendte ansigter fra 
byen til at komme og fortælle om sig selv gennem 
fem valgte sange. Derefter er der ønskekoncert.
Alle kan bare dumpe ind og synge med på disse 
sangaftener – man bliver glad af det! 

Musik & Stilhed
Onsdag den 12. september kl. 17.00 -18.00.
Tre onsdage i efteråret kan man i skumringstiden 
mellem kl. 17.00-18.00 komme ind i kirken og 
lytte til Rasmus Grønborg på klaver og på orgel. 
Man kan tage en kop kaffe eller the med ind fra 
tårnrummet, man kan tænde et lys, og man kan 
bare sidde og slappe af et øjeblik, hvor man ingen-
ting skal. Det er ret vidunderligt. 
Datoerne er : onsdag den 12.9, 24.10 og 21.11.

Operette & Champagne
Torsdag den 13. september kl. 19.00

Oplev kendt og sprudlende musik fra operet-
tens verden med et boblende glas champagne i 
hånden. Skårup Kirke har inviteret sopranen Per-
nille Tommerup og barytonen Martin Guldberg 
på besøg. De to vil sammen med Skårup Kirkes 
organist, Rasmus Grønborg, ved denne koncert 
fremføre en perlerække af udvalgte operetter af 
Lehar, Johann Strauss, Emil Reesen m.fl . Værker-
ne får et par introducerende ord med på vejen, 
så der både er mulighed for at nyde musikken 
og placere den i en historisk sammenhæng. Alle 
tre musikere er uddannet på Syddansk Musik-
konservatorium – og fi k vi sagt, at der serveres 
“champagne“ til publikum? 
Der er gratis adgang.

Forklaringsgudstjeneste
Søndag den 16. september kl. 10.00.

Hvorfor ringer klokken ni gange inden en guds-
tjeneste? Hvorfor vender præsten sig mod alte-
ret under bøn? Hvorfor står man op under læs-
ningerne, og hvad betyder nadveren? 
Som introduktion til konfi rmationsforberedelsen 
afholdes en forklaringsgudstjeneste for alle, der 
ikke har helt styr på gudstjenestens form og for 
dem, der har. De kommende konfi rmander bydes 
velkommen.
   
Høstfest med keltisk musik
Søndag den 23. september kl. 10.00

Denne søndag holder vi høstgudstjeneste og 
fortsætter derefter fejringen af årets (måske be-
grænsede?) frodighed i Kirkeladen. Her vil blive 
serveret et par retter mad og vin, hvorefter fest-
lighederne afsluttes med en koncert tilbage i kir-
ken med duoen “Green Pipes”. 

Carl Aage Eliasson er bag orglet, mens Tine K. 
Skau spiller på whistles, blokfl øjter, elody (elek-
trisk blokfl øjte). Sammen frembringer de keltiske 
melodier, der er både smukke og vemodige såvel 
som vilde og utæmmelige.

Prisen for festen er 125,- og tilmelding kan ske 
til Jytte Philipsen på tlf.: 2831 6300 eller på mail: 
jyttephilipsen@hotmail.com senest onsdag den 
19. september.

Gud for Begyndere
Onsdag den 10. oktober kl. 19.00 - 20.30.
Hvad eller hvem er Gud? Hvem var Jesus, og hvad 
er Helligånden? Hvordan adskiller kristendommen 
sig fra andre trosretninger, og er der overhovedet 
tale om en religion? Hvad betyder det at kalde sig 
kristen, og hvorfor er der en så gennemgående 
modstand mod det? Hvordan forholder troen og 
videnskaben sig overfor hinanden? 

Hvilket menneske- og livssyn kommer til udtryk i 
kristendommen, og er det vedkommende i dag?
Det sidste spørgsmål vil jeg allerede svare på her: 
Ja, det er det. For det er grundlag for en meget 
stor del af det, vi er. Vores arv, vores kultur, vores 
syn på tingene, på livet og på os selv. I bund og 
grund handler det om, hvad det vil sige at være 
menneske i en dybere sammenhæng. Der er, for 
mig at se, en mangel på besindelse på det at være 
menneske, og jeg tror, at det påvirker vores livs-
glæde, fordi vi glemmer en afgørende dimension. 
Eksistentielle spørgsmål hænger uløseligt sam-
men med trosspørgsmål, og de har det med at 
melde sig ved livets store markeringer, i glæde 
og i sorg. Nu skal de på dagsordenen en ganske 
almindelig onsdag aften. I Gud for begyndere vil 
jeg give et bud på, hvordan kristendommen svarer 
på livets dybeste spørgsmål, og vi vil diskutere 
det alt sammen.

Jeg har enkelte gange hørt fra konfi rmand-       
forældre, at de emner, som konfi rmanderne og 
jeg tager op, lyder spændende. De kunne egentligt 
også godt tænke sig sådan et forløb. Det er nok 
mest sagt i spøg, men ikke desto mindre kommer 
muligheden her for voksne. Den anden onsdag i 
måneden fra kl. 19.00 til 20.30. 
Første gang onsdag den 10. oktober i Kirkeladen. 
Alle nogenlunde voksne er velkomne.
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Tårnkaffe
Efter hver gudstjeneste står 
der fremover kaffe og the og 
småkager til fri afbenyttelse i 
tårnrummet. 

Så kan man lige snuppe en kop og en sludder 
med dem, man har været til gudstjeneste med, 
inden man tager videre ud i søndagen. 
Dette håber vi i menighedsrådet kunne blive et 
frivilligt tiltag, og vi har brug for nogle, der har 
lyst til en gang imellem at lave kaffe i kirkeladens 
køkken inden gudstjenesten og anrette kaffebordet. 
Det er meget overskueligt, da alt står klar lige til 
at tage i Kirkeladen, men det ville være en kæmpe 
hjælp. Kunne det være noget for dig, kan du ringe 
og aftale nærmere med Helle Bøving på tlf.nr.: 
2194 7922.
          
Gospelkor til Skårup
Tirsdag den 21. august kl. 19.00 - 21.15 
Gospelkoret Arise, som tidligere har haft til huse 
i Stenstrup kirke, kommer nu til at øve i Skårup 
kirke. Koret synger både kendte gospelsange i den 
gode gamle swingende stil samt nyere gospel-
numre af mere moderne karakter. Der er også 
rytmiske udgaver af kendte salmer på repertoiret. 
Koret laver to-tre koncerter om året - ofte med 
et super sejt band, som spiller til. 
Så har du lyst til at synge i et kor med livsglade 
toner og gospeldybe rytmer, der allerede er 

veletableret med en dygtig dirigent i Christina 
Melgreen og en dygtig akkompagnatør i Rasmus 
Grønborg, så kontakt Rasmus: rasg@me.com eller 
Christina: christina@mellgren.dk eller duk op til en 
øveaften. Koret øver hver tirsdag fra 19.00 - 21.15.

Lejlighedskor
Mandag den 3. september kl. 16.30 - 18.00.
Den næste lejlighed, som lejlighedskoret synger 
op til er en efterårsgudstjeneste søndag den 7. 
oktober kl. 10.00. 
Niveauet er sådan, at alle kan være med, og man 
behøver ikke at have sunget i kor før. 
Det er kirkesanger Erik Jakobsen, som leder koret, 
og det gør han fremragende. Det er en fornøjelse 
at være under hans kyndige ledelse, og så koster 
det ingenting.
Der øves hver mandag eftermiddag kl. 16.30 - 
18.00, første gang mandag den 3. september i 
Kirkeladen. Vel mødt!

Syng Sammen 
Tirsdag den 4. september kl. 19.00 - 20.00.
Med Rasmus Grønborg ved klaveret starter sang-
aftenerne op igen den første tirsdag i måneden 
fra september. Der bliver sunget nye som kendte 
sange i Kirkeladen fra kl. 19.00 - 20.00 tirsdag 
den 4. september, 2. oktober og 6. november og 
4. december.

Som noget nyt vil vi invitere kendte ansigter fra 
byen til at komme og fortælle om sig selv gennem 
fem valgte sange. Derefter er der ønskekoncert.
Alle kan bare dumpe ind og synge med på disse 
sangaftener – man bliver glad af det! 

Musik & Stilhed
Onsdag den 12. september kl. 17.00 -18.00.
Tre onsdage i efteråret kan man i skumringstiden 
mellem kl. 17.00-18.00 komme ind i kirken og 
lytte til Rasmus Grønborg på klaver og på orgel. 
Man kan tage en kop kaffe eller the med ind fra 
tårnrummet, man kan tænde et lys, og man kan 
bare sidde og slappe af et øjeblik, hvor man ingen-
ting skal. Det er ret vidunderligt. 
Datoerne er : onsdag den 12.9, 24.10 og 21.11.

Operette & Champagne
Torsdag den 13. september kl. 19.00

Oplev kendt og sprudlende musik fra operet-
tens verden med et boblende glas champagne i 
hånden. Skårup Kirke har inviteret sopranen Per-
nille Tommerup og barytonen Martin Guldberg 
på besøg. De to vil sammen med Skårup Kirkes 
organist, Rasmus Grønborg, ved denne koncert 
fremføre en perlerække af udvalgte operetter af 
Lehar, Johann Strauss, Emil Reesen m.fl . Værker-
ne får et par introducerende ord med på vejen, 
så der både er mulighed for at nyde musikken 
og placere den i en historisk sammenhæng. Alle 
tre musikere er uddannet på Syddansk Musik-
konservatorium – og fi k vi sagt, at der serveres 
“champagne“ til publikum? 
Der er gratis adgang.

Forklaringsgudstjeneste
Søndag den 16. september kl. 10.00.

Hvorfor ringer klokken ni gange inden en guds-
tjeneste? Hvorfor vender præsten sig mod alte-
ret under bøn? Hvorfor står man op under læs-
ningerne, og hvad betyder nadveren? 
Som introduktion til konfi rmationsforberedelsen 
afholdes en forklaringsgudstjeneste for alle, der 
ikke har helt styr på gudstjenestens form og for 
dem, der har. De kommende konfi rmander bydes 
velkommen.
   
Høstfest med keltisk musik
Søndag den 23. september kl. 10.00

Denne søndag holder vi høstgudstjeneste og 
fortsætter derefter fejringen af årets (måske be-
grænsede?) frodighed i Kirkeladen. Her vil blive 
serveret et par retter mad og vin, hvorefter fest-
lighederne afsluttes med en koncert tilbage i kir-
ken med duoen “Green Pipes”. 

Carl Aage Eliasson er bag orglet, mens Tine K. 
Skau spiller på whistles, blokfl øjter, elody (elek-
trisk blokfl øjte). Sammen frembringer de keltiske 
melodier, der er både smukke og vemodige såvel 
som vilde og utæmmelige.

Prisen for festen er 125,- og tilmelding kan ske 
til Jytte Philipsen på tlf.: 2831 6300 eller på mail: 
jyttephilipsen@hotmail.com senest onsdag den 
19. september.

Gud for Begyndere
Onsdag den 10. oktober kl. 19.00 - 20.30.
Hvad eller hvem er Gud? Hvem var Jesus, og hvad 
er Helligånden? Hvordan adskiller kristendommen 
sig fra andre trosretninger, og er der overhovedet 
tale om en religion? Hvad betyder det at kalde sig 
kristen, og hvorfor er der en så gennemgående 
modstand mod det? Hvordan forholder troen og 
videnskaben sig overfor hinanden? 

Hvilket menneske- og livssyn kommer til udtryk i 
kristendommen, og er det vedkommende i dag?
Det sidste spørgsmål vil jeg allerede svare på her: 
Ja, det er det. For det er grundlag for en meget 
stor del af det, vi er. Vores arv, vores kultur, vores 
syn på tingene, på livet og på os selv. I bund og 
grund handler det om, hvad det vil sige at være 
menneske i en dybere sammenhæng. Der er, for 
mig at se, en mangel på besindelse på det at være 
menneske, og jeg tror, at det påvirker vores livs-
glæde, fordi vi glemmer en afgørende dimension. 
Eksistentielle spørgsmål hænger uløseligt sam-
men med trosspørgsmål, og de har det med at 
melde sig ved livets store markeringer, i glæde 
og i sorg. Nu skal de på dagsordenen en ganske 
almindelig onsdag aften. I Gud for begyndere vil 
jeg give et bud på, hvordan kristendommen svarer 
på livets dybeste spørgsmål, og vi vil diskutere 
det alt sammen.

Jeg har enkelte gange hørt fra konfi rmand-       
forældre, at de emner, som konfi rmanderne og 
jeg tager op, lyder spændende. De kunne egentligt 
også godt tænke sig sådan et forløb. Det er nok 
mest sagt i spøg, men ikke desto mindre kommer 
muligheden her for voksne. Den anden onsdag i 
måneden fra kl. 19.00 til 20.30. 
Første gang onsdag den 10. oktober i Kirkeladen. 
Alle nogenlunde voksne er velkomne.
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Tårnkaffe
Efter hver gudstjeneste står 
der fremover kaffe og the og 
småkager til fri afbenyttelse i 
tårnrummet. 

Så kan man lige snuppe en kop og en sludder 
med dem, man har været til gudstjeneste med, 
inden man tager videre ud i søndagen. 
Dette håber vi i menighedsrådet kunne blive et 
frivilligt tiltag, og vi har brug for nogle, der har 
lyst til en gang imellem at lave kaffe i kirkeladens 
køkken inden gudstjenesten og anrette kaffebordet. 
Det er meget overskueligt, da alt står klar lige til 
at tage i Kirkeladen, men det ville være en kæmpe 
hjælp. Kunne det være noget for dig, kan du ringe 
og aftale nærmere med Helle Bøving på tlf.nr.: 
2194 7922.
          
Gospelkor til Skårup
Tirsdag den 21. august kl. 19.00 - 21.15 
Gospelkoret Arise, som tidligere har haft til huse 
i Stenstrup kirke, kommer nu til at øve i Skårup 
kirke. Koret synger både kendte gospelsange i den 
gode gamle swingende stil samt nyere gospel-
numre af mere moderne karakter. Der er også 
rytmiske udgaver af kendte salmer på repertoiret. 
Koret laver to-tre koncerter om året - ofte med 
et super sejt band, som spiller til. 
Så har du lyst til at synge i et kor med livsglade 
toner og gospeldybe rytmer, der allerede er 

veletableret med en dygtig dirigent i Christina 
Melgreen og en dygtig akkompagnatør i Rasmus 
Grønborg, så kontakt Rasmus: rasg@me.com eller 
Christina: christina@mellgren.dk eller duk op til en 
øveaften. Koret øver hver tirsdag fra 19.00 - 21.15.

Lejlighedskor
Mandag den 3. september kl. 16.30 - 18.00.
Den næste lejlighed, som lejlighedskoret synger 
op til er en efterårsgudstjeneste søndag den 7. 
oktober kl. 10.00. 
Niveauet er sådan, at alle kan være med, og man 
behøver ikke at have sunget i kor før. 
Det er kirkesanger Erik Jakobsen, som leder koret, 
og det gør han fremragende. Det er en fornøjelse 
at være under hans kyndige ledelse, og så koster 
det ingenting.
Der øves hver mandag eftermiddag kl. 16.30 - 
18.00, første gang mandag den 3. september i 
Kirkeladen. Vel mødt!

Syng Sammen 
Tirsdag den 4. september kl. 19.00 - 20.00.
Med Rasmus Grønborg ved klaveret starter sang-
aftenerne op igen den første tirsdag i måneden 
fra september. Der bliver sunget nye som kendte 
sange i Kirkeladen fra kl. 19.00 - 20.00 tirsdag 
den 4. september, 2. oktober og 6. november og 
4. december.

Som noget nyt vil vi invitere kendte ansigter fra 
byen til at komme og fortælle om sig selv gennem 
fem valgte sange. Derefter er der ønskekoncert.
Alle kan bare dumpe ind og synge med på disse 
sangaftener – man bliver glad af det! 

Musik & Stilhed
Onsdag den 12. september kl. 17.00 -18.00.
Tre onsdage i efteråret kan man i skumringstiden 
mellem kl. 17.00-18.00 komme ind i kirken og 
lytte til Rasmus Grønborg på klaver og på orgel. 
Man kan tage en kop kaffe eller the med ind fra 
tårnrummet, man kan tænde et lys, og man kan 
bare sidde og slappe af et øjeblik, hvor man ingen-
ting skal. Det er ret vidunderligt. 
Datoerne er : onsdag den 12.9, 24.10 og 21.11.

Operette & Champagne
Torsdag den 13. september kl. 19.00

Oplev kendt og sprudlende musik fra operet-
tens verden med et boblende glas champagne i 
hånden. Skårup Kirke har inviteret sopranen Per-
nille Tommerup og barytonen Martin Guldberg 
på besøg. De to vil sammen med Skårup Kirkes 
organist, Rasmus Grønborg, ved denne koncert 
fremføre en perlerække af udvalgte operetter af 
Lehar, Johann Strauss, Emil Reesen m.fl . Værker-
ne får et par introducerende ord med på vejen, 
så der både er mulighed for at nyde musikken 
og placere den i en historisk sammenhæng. Alle 
tre musikere er uddannet på Syddansk Musik-
konservatorium – og fi k vi sagt, at der serveres 
“champagne“ til publikum? 
Der er gratis adgang.

Forklaringsgudstjeneste
Søndag den 16. september kl. 10.00.

Hvorfor ringer klokken ni gange inden en guds-
tjeneste? Hvorfor vender præsten sig mod alte-
ret under bøn? Hvorfor står man op under læs-
ningerne, og hvad betyder nadveren? 
Som introduktion til konfi rmationsforberedelsen 
afholdes en forklaringsgudstjeneste for alle, der 
ikke har helt styr på gudstjenestens form og for 
dem, der har. De kommende konfi rmander bydes 
velkommen.
   
Høstfest med keltisk musik
Søndag den 23. september kl. 10.00

Denne søndag holder vi høstgudstjeneste og 
fortsætter derefter fejringen af årets (måske be-
grænsede?) frodighed i Kirkeladen. Her vil blive 
serveret et par retter mad og vin, hvorefter fest-
lighederne afsluttes med en koncert tilbage i kir-
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Carl Aage Eliasson er bag orglet, mens Tine K. 
Skau spiller på whistles, blokfl øjter, elody (elek-
trisk blokfl øjte). Sammen frembringer de keltiske 
melodier, der er både smukke og vemodige såvel 
som vilde og utæmmelige.

Prisen for festen er 125,- og tilmelding kan ske 
til Jytte Philipsen på tlf.: 2831 6300 eller på mail: 
jyttephilipsen@hotmail.com senest onsdag den 
19. september.

Gud for Begyndere
Onsdag den 10. oktober kl. 19.00 - 20.30.
Hvad eller hvem er Gud? Hvem var Jesus, og hvad 
er Helligånden? Hvordan adskiller kristendommen 
sig fra andre trosretninger, og er der overhovedet 
tale om en religion? Hvad betyder det at kalde sig 
kristen, og hvorfor er der en så gennemgående 
modstand mod det? Hvordan forholder troen og 
videnskaben sig overfor hinanden? 

Hvilket menneske- og livssyn kommer til udtryk i 
kristendommen, og er det vedkommende i dag?
Det sidste spørgsmål vil jeg allerede svare på her: 
Ja, det er det. For det er grundlag for en meget 
stor del af det, vi er. Vores arv, vores kultur, vores 
syn på tingene, på livet og på os selv. I bund og 
grund handler det om, hvad det vil sige at være 
menneske i en dybere sammenhæng. Der er, for 
mig at se, en mangel på besindelse på det at være 
menneske, og jeg tror, at det påvirker vores livs-
glæde, fordi vi glemmer en afgørende dimension. 
Eksistentielle spørgsmål hænger uløseligt sam-
men med trosspørgsmål, og de har det med at 
melde sig ved livets store markeringer, i glæde 
og i sorg. Nu skal de på dagsordenen en ganske 
almindelig onsdag aften. I Gud for begyndere vil 
jeg give et bud på, hvordan kristendommen svarer 
på livets dybeste spørgsmål, og vi vil diskutere 
det alt sammen.

Jeg har enkelte gange hørt fra konfi rmand-       
forældre, at de emner, som konfi rmanderne og 
jeg tager op, lyder spændende. De kunne egentligt 
også godt tænke sig sådan et forløb. Det er nok 
mest sagt i spøg, men ikke desto mindre kommer 
muligheden her for voksne. Den anden onsdag i 
måneden fra kl. 19.00 til 20.30. 
Første gang onsdag den 10. oktober i Kirkeladen. 
Alle nogenlunde voksne er velkomne.
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Skårup Kirkegård får nyt udtryk
I hele landet får kirkegårdene mere og mere plads til 
overs, fordi mange af os vælger urnegravsteder frem 
for kistegravsteder. 
Dette gælder også Skårup Kirkegård. Vi har vældig 
mange ’tomme’ kvadratmeter, som jo faktisk giver os 
mulighed for at være kreative og skabe et nyt, mere 
grønt udtryk på kirkegården. Det vil vi nu gøre.
På et åbent møde i maj måned i Kirkeladen, hvor 
mange fra byen mødte op, kom der rigtig mange 
gode ideer på bordet til en grønnere kirkegård. Siden 
har menighedsrådet fået kyndig hjælp fra tidligere leder 
af Svendborg Kirkegårde, Tommy Christensen, så vi 
nu har en overordnet fl ot, grøn langtidsplan, som vi 
støt og roligt vil arbejde hen imod.

Alle de grav-
steder, der er 
i brug, bliver 
naturligvis 
respekteret 
og forbliver, 
som de er, 
men de 
omkringlig-
gende tomme 
gravsteder og 
områder samt 

nogle af de alenlange og –brede grusgange vil blive 
omskabt til grønt græsareal og senere fx staudebede 
og blomstrende buske.
Som skitsen herunder viser, er kirkegården opdelt i 
områder, der her er vist med to grønne farver.

 

De to mørkegrønne felter illustrerer områder, hvor 
der er rigtig mange tomme gravsteder, der alligevel 
kræver pasning og opmærksomhed. Netop her vil vi 
begynde omlægningen til et grønnere udtryk.
I sensommeren – med mindre tørken fortsætter - vil 
arbejdet gå i gang. Vi vil fjerne unødvendige hække 
om tomme grave og anlægge græs. Hvor der nu er 
store, tomme, triste grusbelagte arealer, bliver der 
græs og som i en park bliver der næsten ’opholdsrum’ 
med plads til en bænk og andet, hvor vi kan sætte os 
og nyde omgivelserne.
Menighedsrådet arbejder fortsat med de mere kon-
krete planer og vil i de kommende måneder sammen 
med personalet gøre os umage med at fi nde gode 
løsninger, der giver Skårup Kirkegård den ansigtsløft-
ning, vi så længe har ønsket os.

Skulle nogen af jer være interesserede i at høre mere, 
er I velkomne til at kontakte menighedsformand Helle 
Bøving og få en snak om, hvad der kommer til at ske.
Vi håber, I vil bære over med det kommende omlæg-
ningsarbejde, som vil betyde jord- og grusbunker, til-
syneladende rod, larmende maskiner og andet uvant 
på kirkegården i længere tid, men jo også, at noget 
nyt er på vej, og at det på længere sigt vil blive godt 
– grønt – frodigt – smukt – og dejligt igen at komme 
på kirkegården.

Vi glæder os.
Med venlig hilsen

Skårup Menighedsråd

   Forandring
Sikke en sommer. Landmændene, rejseselskaberne og græsplænerne er vist de eneste, der ikke er glade for 
denne utrolige fortsatte sommervarme. Gad vide hvordan efteråret bliver? Hvis det følger stilen med den 
intense vinter og den intense sommer, så bliver det vildt, opruskende og smukt. Dette blad drejer sig om 
de kommende efterårsmåneder, og hvordan de end former sig vejrmæssigt, så oplever jeg dette år som et 
intenst år for kirken. Menighedsrådets medlemmer og personalet har genovervejet kirkens virke og formål. 
Vi har ladet sognet kommet til orde og selv drøftet vores vision. Hvor vil vi lægge vores kræfter? Hvad skal 
der til, for at Skårups borgere føler sig inddraget og velkomne i kirkens forskellige rum?
Kort og overordnet fortalt er vi kommet frem til, at nogle af kirkens tiltag kunne bruge en genoplivning, og 
at vi skal skabe yderligere rum til samtale. Derfor har vi indført Tårnkaffe efter hver gudstjeneste, hvor man 
på vej ud af kirken kan få en kop kaffe og hilse på de mennesker, man netop har delt gudstjeneste med. Den 
klassiske månedlige kirkekaffe i kirkeladen med brød og sang fortsætter ufortrødent.
Jeg møder ofte en mur af fordomme i forhold til kristendom, derfor vil vi give studiekredsen en ny form, der 
kaldes Gud for begyndere. Her er alle velkomne til en inddragelse i, hvad kristendommen i virkeligheden 
rummer, og hvorfor den stadig er så betydningsfuld.
Derudover vil vi samle tidligere konfi rmander til en opfølgning i musikkens og samtalens tegn, redesigne     
kirkegården og invitere byens ansigter til at fortælle om deres liv gennem en håndfuld selvvalgte sange til Syng 
Sammen. I det hele taget, som I vil se på de følgende sider, er der i den grad sat fokus på musikken.

Jeg ønsker jer alle et spændende efterår!  Ida F.

Skarup
Kirke    Sogn

o
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Gudstjenester og arrangementer fra august til november 2018
August
Søndag d. 26. aug. 13. s. e.  kl. 10.00 Ida Fonsbøl

September
Søndag  d.  2. sep. 14. s. e. kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Mandag d.  3. sep. Lejlighedskoret øver kl. 16.30 Erik Jakobsen

Tirsdag  d.  4. sep. Syng sammen kl. 19.00 Rasmus Grønborg

Søndag  d.  9. sep. 15. s. e. kl.   9.00 Christian R. 
Hartmeyer-Dinesen

Mandag d. 10. sep. Lejlighedskoret øver kl. 16.30 Erik Jakobsen

Onsdag d. 12. sep. Musik & Stilhed kl. 17.00 Rasmus Grønborg

Torsdag d. 13. sep. Operette & Champagne kl. 19.00 Pernille Tommerup 
& Martin Guldborg

Søndag d. 16. sep. 16. s. e. Forklaringsgudstjeneste 
Velkomst af kommende konfi rmander kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Mandag d. 17. sep. Lejlighedskoret øver kl. 16.30 Erik Jakobsen

Søndag  d. 23. sep. 17. s. e.  Høstgudstjeneste m/middag og koncert kl. 10.00 Ida Fonsbøl 
Green Pipes

Mandag d. 24. sep. Lejlighedskoret øver kl. 16.30 Erik Jakobsen

Søndag  d. 30. sep. 18. s. e. kl.   9.00 Christian R. 
Hartmeyer-Dinesen

Oktober
Mandag  d.  1. okt. Lejlighedskoret øver 16.30 Erik Jakobsen

Tirsdag  d.   2. okt. Syng Sammen 19.00 Rasmus Grønborg

Søndag  d.   7. okt. 19. s.e. trin. Lejlighedskoret medvirker 10.00 Ida Fonsbøl

Onsdag d. 10. okt. Gud for begyndere 19.00 Ida Fonsbøl 

Søndag  d. 14. okt. 20. s.e. trin.  10.00 Ida Fonsbøl

Søndag  d. 21. okt. 21. s.e. trin. Kirkekaffe 10.00 Ida Fonsbøl

Onsdag  d. 24. okt. Musik & Stilhed 17.00 Rasmus Grønborg

Torsdag  d. 25. okt. Fyraftensforedrag 17.00 Biskop Kresten 
Drejergaard

Søndag  d. 28. okt. 22. s.e. trin. 10.00 Ida Fonsbøl

November
Søndag  d.  4. nov. Allehelgensgudstjeneste 15.00 Ida Fonsbøl

Sognepræst
Ida Fonsbøl ·  Mosegårdsvej 4 ·  5881 Skårup
Tlf. 62 23 11 12 ·  E-mail: idef@km.dk 
www.skaarupkirke.dk ·  Mandag fri
Kordegn 
Ellen Sørensen, træffes torsdag kl. 8.00 - 12.00 på 
kirkekontoret i præstegården ·   Tlf. 23 42 81 57
Menighedsrådsformand
Helle Bøving Andersen ·  Skårup Kirkebakke 3
5881 Skårup ·   Tlf. 21 94 79 22 

Kirkeværge:  
Verner Christensen ·   Tlf. 23 60 02 18

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

Graver: 
Brian Riber ·   Tlf. 29 85 32 10

Gravermedhjælper:  
Jytte Clausen ·   Tlf. 62 23 16 73

Organist: 
Rasmus Grønborg ·   Tlf. 21 29 24 34

Kirkesanger:
Erik Jakobsen ·   Tlf. 28 77 91 70 

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

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

Sommerfrokosten 2018
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Menighedsrådsformand
Helle Bøving Andersen ·  Skårup Kirkebakke 3
5881 Skårup ·   Tlf. 21 94 79 22 

Kirkeværge:  
Verner Christensen ·   Tlf. 23 60 02 18

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

Graver: 
Brian Riber ·   Tlf. 29 85 32 10

Gravermedhjælper:  
Jytte Clausen ·   Tlf. 62 23 16 73

Organist: 
Rasmus Grønborg ·   Tlf. 21 29 24 34

Kirkesanger:
Erik Jakobsen ·   Tlf. 28 77 91 70 

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

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

Sommerfrokosten 2018



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

 
Kan forsamlingshuset gøres mere levende? 

Vi gør, hvad vi kan for at leve op til forsamlingshusets motto:  ”Det levende forsamlingshus”.  
Det vil vi gerne blive ved med, men kan vi det? Ind i mellem er der måske for mange 
gentagelser af samme typer arrangementer, men der er som oftest rimelig god tilslutning.  
Dog har der i første halvår af 2018 været nogle aflysninger, hvilket ikke behøver at have sin 
årsag i arrangementet, men måske mere tidspunktet. 

Neden for kan ses, hvilke arrangementer, der foreløbig er planlagt for 2018, men der er plads 
til andre – kom med nogle forslag.  Vi vil meget gerne lave arrangementer, der inddrager 
børnefamilier, men vi har brug for nogle input til arrangementer. 

Vi skal i gang med årsprogrammet for 2019.  Her er der gode muligheder for at trække 
særlige kulturelle arrangementer til huset, idet Svendborg kommune i 2018 og 2019 har afsat 
en særlig pulje på 200.000 kr. til kulturelle arrangementer i forsamlingshusene.  Vi vil meget 
gerne lægge ”billet” ind på noget af beløbet.  Vi har derfor brug for gode og realistiske forslag 
til foredragsholdere, musik og andre kulturelle tiltag.  Kontakt en fra bestyrelsen eller send en 
mail til: kontakt@aabyskov-forsamlingshus.dk eller havblik@sydfynsmail.dk.  

Vi har allerede taget hul på kulturelle arrangementer i 2019, hvor der er koncert med 
”Fangekoret” søndag den 26. maj kl. 14.00. 

Vi arbejder fortsat med modernisering af toiletforholdene, hvortil vi har modtaget tilsagn fra 
Fynske Banks Fond med 200.000 kr. og fra Svendborg kommune 350.000 kr.  Vi håber at 
arbejdet kan gennemføres i indeværende år.  Noget mere konkret kan formodentlig oplyses i 
næste nummer af Folk & Fæ.  Vi ser frem til gennemførelse af denne tiltrængte renovering.  
Senere håber vi, at der bliver mulighed for modernisering og forbedring af køkkenforholdene. 

▄ 
 
Kommende arrangementer i forsamlingshuset: 
 

Fredag den 7 september kl. 16-18 – Fredagsbar: 
 

 

Vi holder ”fredagsbar” igen 
for både store og små.  Vi vil 
meget gerne se flere til et par 
hyggelige timer.  Det skal 
derfor heller ikke være nogen 
hindring for børnefamilier i at 
deltage, vi laver et legehjørne, 

hvor der vil være forskellige spil og andet som børnene kan beskæftige sig med. Hold lidt fri fra 
en travl hverdag og brug eftermiddagen til ren afslapning. 

▄ 
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Torsdag den 13. september kl. 17.30 – Familie Fællesspisning: 

 

Fællesspisning er naturligvis ikke noget nyt i for-
samlingshuset. Det nye er, at vi (støttegruppen) 
prøver at lave et tilbud, der særligt retter sig mod 
børnefamilier.  Bliv fri for at lave mad en gang 
imellem, så vi sørger for god mad til billige 
penge. 
 
Kom og få et par hyggelige timer med familien, 
naboer og venner. 

Som noget nyt laver vi et legehjørne til børnene, hvor der er forskellige spil og andre ting, 
som børnene kan beskæftige sig med, hvis der bliver behov for det. 
Pris 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn op til 12 år. 
Tilmelding senest 9. september på https://aabyskov.nemtilmedl.dk evt. til Gitte Tlf. 3035 
1557. 

▄ 
 

Fredag den 28. september kl. 19 – ”Litterær Middag”. 
 

 

I sidste nummer af Folk & Fæ 
orienterede vi om, at vi har indgået 
samarbejde med Svendborg Bibliotek om 
afholdelse af et specielt arrangement – 
Litterær Middag. 

Svendborg Bibliotek har mange arrange-
menter på biblioteket i Svendborg.  I be-
styrelsen synes vi, at der skal prøves 
noget nyt og derfor kontaktede vi 
biblioteket med henblik på et arrange-
ment, der ikke alene handler om bøger. 

Biblioteket har tidligere afholdt ”Litterær 
Middag” med god tilslutning.  Det lå 
derfor lige for, at gå i et samarbejde om 
bøger og mad.  Der var også enighed om, 
at det ikke skulle være kogebøger, men 
romaner og historier, hvor der indgår 
mad, så der både blev læst op af 
forskellige bøger og serveret den mad, 
der er beskrevet i romaner eller historier.  

Det er nærliggende at tænke på Karen Blixens ”Barbettes Gæstebud” og Gustav Wieds 
”Livsens Ondskab”, hvor man læser om ”Ædedolkenes Klub”. Der er ikke tvivl om, at det 
bliver en helt speciel middag.  Der ”krydres” med lidt konkurrence, idet der med hjælp fra 
bibliotekarerne og deltagerne, skal gættes på hvilke bøger, der har inspireret til de forskellige 
retter.  Biblioteket har sat nogle spændende præmier på højkant. 

Det koster kun 110 kr. at deltage, hvilket dækker oplæg, mad og et glas vin eller en øl/vand. 

Tilmelding senest den 21. september på https://aabyskov.nemtilmeld.dk.  Evt. til Jørgen på 
tlf. 4224 7143. 

▄ 



Tirsdag den 2. oktober kl. 19 – Danmark redder liv – Informationsmøde:  
Tekst Gudmund Larsen – foto:  Jørgen Larsen 
 

Måske ny æra for hjertestarteren på Åbyskov Forsamlingshus?? 

 

Dansk Folkehjælp har sammen med Region 
Syddanmark, Region Sjælland og FirstAED taget 
initiativ til projekt Danmark Redder Liv. 
 
Formålet med projektet er, at der ved hjertestop 
ydes kvalificeret førstehjælp gennem hurtig 
udkald i de to Regioner Syddanmark og Region 
Sjælland af frivillige førstehjælpere, der guides 
via udkaldssystem til hændelsesstedet og 
nærmeste hjertestarter. 
 

Anne-Margrethe fra Dansk Folkehjælp vil orientere om projektet. 
 
I dag fungerer vores hjertestarter på Åbyskov Forsamlingshus på den måde, at ved opkald til 
AMK-vagtcentralen (Alarm 112) fra Åbyskovområdet om hjertestop, bliver en af følgende 
personer ringet op af AMK-vagtcentralen om udbringning af hjertestarter og igangsætning af 
genoplivning af personen med hjertestop. 
 
Pt. sker opkald til en af følgende personer: Lennart Greve, Kurt Kølle, Lea Holck og Gudmund 
Larsen. Hver af disse 4 personer har mulighed for kontakt til yderligere hver 3 personer om 
bistand. 
Med andre ord et system som fungerer ved opkald til en telefon. Ingen har til dato været kaldt 
ud. 
 
Er beboerne i Åbyskov og nærmeste omegn interesseret i en videreudvikling af det nuværende 
system, kan muligheden være en tilslutning til Dansk Folkehjælps oplæg i samarbejde med 
regionen. 
 
Formålet med informationsmødet er, at høre beboerne i Åbyskov og Skårupøre, om vi skal gå 
ind i projektet og samtidig søge afklaret om der er nogen, der ønsker at være i og en del af 
projektet. 
 
Informationsmødet retter sig fortrinsvis til beboerne i Åbyskov og Skårupøre, men andre der er 
interesseret, er også velkommen. 
 
Af hensyn til kaffebord m.m. er tilmelding nødvendig og sker til Gudmund Larsen,  
tlf. 4010 5946 - gerne sms, eller mail: gudmundlarsen@hotmail.com senest den 28. 
september. 
 

 
 

▄ 



38

Fredag den 5. oktober – Fredagsbar og fællesspisning: 

 

Vi er godt klar over, at der er 2 fællesspisninger tær 
på hinanden, men vi synes at en fredagsbar og 
Ungarsk Gullasch klæder hinanden godt og da 
Gabriella havde en dag ledig, slog vi til. De der har 
været med tidligere vil kunne huske den dejlige 
hjemmelavede gullasch. 

Vi holder lave priser, idet det kun koster 75 kr. – 
børn indtil 12 år 40 kr. – der er både gullasch og 
dessert. 

Tilmelding senest 1. oktober på 
https://aabyskov.nemtilmeld.dk 

Evt. til Gitte på 3035 1557. 

▄ 
Andre planlagte arrangementer: 

 Mandag den 5. november: Andebanko. 
 Fredag den 16. november: Fredagsbar. 
 Mandag den 3. december: Julebanko. 
 Lørdag den 22. december: Juletræ. 

 
Om disse og evt. andre arrangementer - nærmere orientering på hjemmesiden www.aabyskov-
forsamlingshus.dk, ved de husstandsomdelte flyer og i Folk & Fæ. 

▄ 
Gennemførte arrangementer: 
 

Danseopvisning den 12. juni - Dansehold forår - piger 3-6 år: 
Af Katrine Holm Bidstrup – Foto Jørgen Larsen 
 

 
 
Endnu en gang slog vi dørene op til danseopvisning og fællesspisning efter 13 dansetimer på 
gulvet i Åbyskov forsamlingshus. Piger fra de nærtliggende byer i alderen 3-6 år har danset og 
danset til MGP sangene hver tirsdag fra marts til juni med Alma som instruktør.   Spændende 
om der bliver endnu en sæson, men det kan vi ikke sige noget om endnu da vores instruktør 
rejser til USA.  
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Der var god opbakning til arrangementet, idet der deltog omkring 70 børn, forældre og 
bedsteforældre. Børnene gjorde deres bedste under ledelse af Alma.  Der var ikke et øje tørt.  
 
Preben og Christiane havde endnu en gang kræset i køkkenet med hjemmelavet spaghetti 
bolognese og foccacia brød.  
 
Vi siger tusind tak for denne gang.  Det har været en fornøjelse for alle, både forældre, børn og 
arrangørerne. 

 
▄ 

 
 
Den 19. juni Debat- og informationsmøde om demens: 
Tekst og foto Jørgen Larsen. 

I foråret var der meget fokus på demens i dagspressen og TV.  Derfor ville vi også være med til 
at sætte fokus på ”folkesygdommen” som dagligt berører mange enkeltpersoner, familier og 
pårørende. 

Som oplægsholdere havde vi lavet aftale med Kaj Stillinger, der kunne fortælle om de 
oplevelser han havde haft omkring sin tidligere hustru, der havde haft sygdommen. Der var 
også oplæg af 2 demenskonsulenter fra Svendborg kommune - Vibeke Tang Larsen og Julie 
Stine Lindgren. 

Demenskonsulenterne redegjorde for Svendborg kommunes demenspolitik, der tager 
udgangspunkt i værdierne: Værdighed, tryghed og selvbestemmelse. Den vedtagne politik på 
området omfatter fokusområderne: 

 Støtte og rådgivning i hjemmet 
 Aktiviteter 
 Pleje og omsorg 
 Boliger 
 Information og vejledning 
 Kompetenceudvikling. 

Svendborg kommunes demenspolitik kan ses på:  
https://www.svendborg.dk – søg efter ”Demenspolitik” – og pjecen: ”Råd og vejledning om 
demens”.  
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De 2 konsulenter redegjorde for de almindelige og 
begyndende symptomer på demens og hvad sygdoms-
udviklingen kan medføre, hvilket bl.a. kan sammenfattes 
til: 

Svækket hukommelse.  Besvær med at udføre velkendte 
opgaver.  Problemer med sproget. Manglende 
orientering i tid og sted.  Dårlig eller nedsat 
dømmekraft.  Problemer med at tænke abstrakt.  Ting 
forkerte steder.  Forandring i humør og adfærd.  
Ændring i personligheden.  Mangel på initiativ. 

Konsulenterne gav flere relevante og gode informationer 
om sygdommen og forhold, som der er grund til at være 
særlig opmærksom på. 
 
I Danmark lever ca. 84.000 mennesker med en demens- 

sygdommen og hvert år vurderes det, at ca. 15.000 vil få stillet diagnosen demens. I Svendborg 
kommune forventes det, at der i 2040 vil være ca. 2.000 borgere har demenssygdommen.   
 
Vi fik også en orientering om muligheden for at udfærdige en fremtidsfuldmagt, der har til 
hensigt, at man kan vælge, hvem der skal repræsentere en, hvis man en gang i fremtiden ikke 
længere kan varetage sine egne interesser.  Læs mere på Borger.dk, søg Fremtidsfuldmagt. 
 
Kaj Stillinger fortalte meget jordnært, engageret og personligt om de mange år hans tidligere 
hustru havde haft sygdommen og hvordan det havde haft indflydelse på såvel hans egen som 
familiens situation og liv. Det var et meget tankevækkende oplæg, der samtidig havde et 
indhold, der virkelig gav forståelse for hvordan sygdommen påvirker dagligdagen.  Virkelig 
godt at Kaj var med til at give sin personlige beretning om en vanskelig problemstilling. 

Møde var godt besøgt med 60 lydhøre deltagere, der samtidig fik stillet nogle relevante og 
meget personlige spørgsmål og nævnt nogle alvorlige problemstillinger.   

Vi tror, at vi har været med til at sætte fokus på folkesygdommen demens. 

 
Nogle lyttende deltagere i mødet. 

▄ 
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Den 23. juni Sankt Hans, Åbyskov Strandcamping: 

For 2. gang var vi med ved Sankt Hans Aften på Åbyskov Strandcamping. Det blev ikke nogen 
traditionel Sankt Hans, ikke noget bål på grund af afbrændingsforbud, men ellers var alt ved det 
traditionelle.   Forsamlingshuset stillede op med vaffelbagning, kaffe og drikkevarer, camping-
pladsen solgte pølser m.m.  Der var en heks som skulle være der og naturligvis også en 
”båltale”, der blev holdt af Søren. 

Vejret og det manglende bål taget i betragtning, var der pænt fremmøde, god stemning og 
hygge.  Vi regner med at være med til næste år.  Godt med det lokale samarbejde. 
 

         
 
 

 
 

▄ 
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Entreprenør 
Peter Mortensen
Aut. Kloarkmester - Kloakservice - Døgnvagt
Nyborgvej 514 - 5881 Skårup

Tlf. 62 20 71 63 
Fax 62 23 21 02 

Mobil 40 21 71 63

Murermester Vagn Bech
Åbyvænget 17  • 5881 Skårup

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

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

Brudagervej 6 ● 5882 Vejstrup ● 62 28 10 81

	  

Her	  kan	  du	  holde	  din	  fest	  på	  din	  egen	  måde	  

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

tilrettelæggelse	  af	  din	  fest.	  
• har	  indlagt	  bredbånd.	  

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

	  

	  

Naturlig balance

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

30 24 71 86
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Tekst : Vibe. Billeder: Vibe m. fl. 

Fra september måned kan vi endnu en gang byde velkommen til Olaf Søndberg, som udstiller sine fine akva-
reller fra forskellige steder i verden. Olaf har nemlig altid sin skitseblok med sig på sine rejser, så uanset hvor 
dagens ture går hen, får Olaf indsamlet stedernes særlige stemning i sin skitsebog til senere bearbejdning.  

Det samme gør sig gældende, når Olaf bevæger sig rundt i vores lokalområde. Her i bladet har vi da også 
gennem tiden bragt adskillige af Olafs fine tusch-tegninger af bl. a. Skårup Kirke og Vejstrup Vandmølle.  
Da Øhavsstien åbnedes gik Olaf hele turen gennem vores distrikt og skildrede i tegning og tekst de forskellige 
smukke steder på vejen.  

På efterårets udstilling i Skårup Kultur-& 
Idrætscenter kan vi nyde nogle helt nye 
malerier fra Olufs seneste rejser. Olaf for-
tæller selv om udstillingen: 

 

”Jeg tegner, hvad jeg ser. Det har jeg gjort i 
70 år. Skal der imidlertid komme et spæn-
dende billede ud af det, må man aktivere 
de maleriske hjælpemidler.  
Det er en udfordring hver gang man med 
en ide i hovedet, sætter sig foran det hvide 
stykke papir. 

Jeg bliver særlig inspireret, når jeg rejser 
og mine rejsedagbøger består især af teg-
ninger. I denne udstilling er der akvareller 
fra Grønland, hvor min kone har arbejdet 
som sygeplejerske 2-3 måneder hvert år 
de sidste 13 år, og jeg har haft glæde af at 
følge med som jordemormand.  
Der er også billeder fra Peru, hvor vi rejste 
i oktober-november sidste år samt fra en 
rejse til Rom.  
Jeg behøver dog ikke at rejse, i mine nær-
meste omgivelser er der også masser af 
spændende synsoplevelser.” 
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Skårup Kunstgruppe 

 

Derfor har Olaf da også kaldt sin nye udstilling for: ”40 akvareller fra Grønland, Peru, Rom og Skårup”. 

Olaf har valgt at holde fernisering søndag d. 26.8. kl. 16 og inviterer alle interesserede til at komme og hilse 
på og høre om de nyeste malerier samt nyde et lille glas: 

Du behøver bestemt ikke at være professionel kunstner for at udstille.  
Ideen med galleriet er netop at vise, hvilken mangfoldighed af kreative  

og idérige mennesker, som vores lokalområde rummer.  
Så kom bare ud af skabet og kontakt Vibe: 41609211.  

Husk at vores ferniseringer er åbne for alle; Kunstnerne inviterer selv en lille gruppe bekendte, men alle 
fra nær og fjern er velkomne. Så hvis du bare er nysgerrig, skal slå en times tid ihjel eller kommer tilfæl-
digt forbi foyeren i SKI, så er du velkommen til at stoppe op og deltage i ferniseringerne. 
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Skårup	musikforsyning	præsenterer:	Norlands	Stemme														
til	årets	første	Mad	og	Musik	d.	14/9	i	kulturcafeen	i	Skårup.	

	

Skribent:	Torben	Hansen	

NORLANS	STEMME	er	et	fynsk	band	som	
fortolker	ægte	jysk	lune	og	originalitet.		
Bandet	har	specialiseret	sig	i	fortolkninger	af	
Allan	Olsen,	og	spiller	hans	brede	repertoire	
med	indlevelse,	energi	og	stor	respekt	for	
oprindelsen.	 	 	 	 													
Bandet	har	efterhånden	en	del	år	og	en	lang	
række	koncerter	bag	sig.	De	er	erfarne	med	
at	optræde	på	såvel	små	som	større	scener,	
og	deres	glæde	ved	at	spille	sammen,	og	
spille	for	publikum	mærkes,	ses	og	høres	
tydeligt.	Selv	inkarnerede	Allan	O.	fans	har	
rost	bandet	for	deres	måde	at	håndtere	
sangskriverens	materiale	på.	Så	der	er	ikke	
tale	om	et	traditionelt	kopiband.	

NORLANS	STEMME	er	originale,	og	tager	
publikum	med	på	en	musikalsk	tur	ud	i	
randområderne,	hvor	de	med	deres	egne	
små	historier	binder	de	enkelte	numre		

sammen.		 	 	 	 	 		
Instrumenteringen	og	spillestilen	er	
inspireret	af	de	rytmiske	stilarter	som	
folk/country,	rock	og	en	snert	af	blues.	
Bandets	forsanger	Torben	Konradsen,	
formår	med	små	sjove	anekdoter	og	skarpe	
bemærkninger,	at	gøre	sangene	levende	og	
nærværende.	Ole	”Splint”	Jensen	sørger	for	
virtuose	og	svedige	guitar	soloer,	godt	
bakket	op	af	Hanne	Fladegaard	på	klaver	og	
orgel,	samt	de	øvrige	erfarne	musikkere,	
bassist	Niels	Hansen	og	Kenneth	Aagaard	på	
trommer.	

Kernen	i	bandets	optræden	er	altid	den	gode	
historiefortælling,	og	bandet	lægger	vægt	på,	
at	være	seriøse	dog	uden	at	blive	kedelige	og	
alvorlige.		 	 	 	 																
En	aften	i	selskab	med	NORLANS	STEMME	
er	en	sikker	underholdende	og	musikalsk	
oplevelse.	 	 	 																			
Yderligere	info:	www.norlansstemme.dk	

Billetter	kan	købes	for	200	kr.	(med	mad)	og	for	150	kr.	(uden	mad)	på	www.billet.dk																					
Vi	spiser	kl.	18.30,	og	bandet	spiller	kl.	20.00!

Tak	til	vores	sponsorer:	
Auto-Centrum	Skårup,	Østergade	60-62,	5881	Skårup	
Have	&	Parkcenter	Svendborg	ApS,	Tvedvej	170,	5700	Svendborg	
Skårup	Autohandel,	Nyborgvej	489,	5881	Skårup	
SkårupGrafisk,	Østergade	1,	5881	Skårup 
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HAR DU LYST 
TIL AT SPILLE
DAMEHÅNDBOLD?

Så kom og vær med!
Vi træner tirsdage fra 19-20.30 i Skårup Hallen.  

Du må gerne være helt ny til håndbold eller have prøvet det før.  Det 
vigtigste er, at du har lyst til at røre dig og have det sjovt.

Bare mød op eller kontakt Anne for mere information på telefon 
29 26 96 84

Vi glæder os til at se dig!
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Ny sæson i Skårup IF
Kig ind på www.skaarup-if.dk og find den idræt du vil gå til.

Kunne du tænke dig at spille: håndbold, volleyball, bordtennis, fodbold, badminton, tennis 
eller gå til svømning, løb, fitness, gymnastik – så kig ind på vores hjemmeside og se hvornår 
holdene starter, hvad det koster og hvordan du tilmelder dig. Vi har helt sikkert et tilbud til dig!

Kig ind på www.skaarup-if.dk 

Arrangementer i cafeen
Vi starter allerede fredag d.14.september med Mad & Musik.

Derefter har vi det første Brunch arrangement søndag d. 7.oktober kl.9.30-11. 
Prisen på 60/25 kr. er den samme og konceptet er også den samme. 

Onsdag d. 24.oktober kl.18.00 har vi det første Spis Sammen arrangement. 
Hverdagsmad til billige penge serveres. 

Du må gerne reservere bord, men ellers møder du bare op. 

Alle arrangementer er drevet af frivillige og den bedste måde at påskønne 
dette arbejde på, er ved, at møde op og deltage.
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AUTOHANDEL OG REPARATION – EN TILLIDSSAG…
…Moderne autoværksted 

 

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

 

 

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

Service Partner

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

SPECIALE: VW, AUDI, SEAT OG SKODA

Skaarup Vandværk - stiftet 1909

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

JESPER RASMUSSEN   
      Nyborgvej 510  5881 skårup

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

Gode ideer engros  Service fra den rigtige murermester

Til faste 
priser

og aftalt tid

Skårup Rengøring 
& Vinduespolering

Jørgen E. Kristensen
Vidjekrogen 1C

5881 Skårup
Tlf. 62 23 12 70

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

 
 
 

 
 
 

  

 Hjælp til pasning af haver og  
grønne områder. 

 Løsning af enkelt opgaver 
eller pasningsaftale. 

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

 Kristian Kølln  
Tlf. 40711344 

AgroNatur 
  Grøn Service 

 

 

ØSTER ÅBY 
FRISKOLE & 
BØRNEHAVE

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

LÆRING OG LEG HVER ENESTE DAG, HVOR ALLE BØRN 
ER GLADE FOR AT GÅ I SKOLE OG BØRNEHAVE
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• Vandinstallation • Varmeinstallation
 • Naturgasinstallation • Solvarme

 • Træpillekedler • Fjernvarme
• Ventilation • Varmepumper

 • Gas- og oliefyrservice
• Blikkenslagerarbejde

Tlf. 62 28 11 38
www.vejstrupblikvvs.dk

post@vejstrupblikvvs.dk

( 91 62 64 57

Privat diskret anonym 
alkohol rådgivning

1 felt
Pris:  1710,- 

pr. år
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Opslagstavlen er til meddelelser fra private læsere. 
Send dit opslag (+ evt. billede) til vibeff@post24.dk  inden bladets deadline 

Max. 120 anslag, ikke reklamer, politisk propaganda eller brokkerier.  
Hold den gode tone :-) 

Opslaget hænger i det førstkommende nummer af Folk & Fæ.  
Redaktionen forbeholder sig ret til at tilbageholde uhensigtsmæssige opslag 

 

VI SAVNER VORES GRÅ HAN-KAT,ANTON.  
(Øremærket: Venstre øre, NCS252)  

SIDST SET D. 5.8. 

HAR DU SET NOGET TIL HAM (DØD ELLER LEVENDE), 
HØRER VI MEGET GERNE FRA DIG! 

Vibe & Gregers, Skårup Vestergade 46. 41609211 
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Skårup	Kultur	og	Idrætscenter	
• Få	udbygget	dit	netværk	
• Mød	andre	engagerede	mennesker	
• Gør	en	forskel	for	andre	–	og	dig	selv	

Til	nye	og	nuværende	frivillige	i	Skårup	Kultur-	og	Idrætscenter	
Som	beskrevet	i	juni-nummeret	af	Folk	og	Fæ	vil	vi	i	2.halvår	2018	organisere	de	
frivillige	i	teams,	som	bl.a.	skal	tage	sig	af	Søndagsbrunch,	Mad	&	Musik,	Spis	
Sammen	samt	andre	nye	tiltag	og	idéer,	som	du	og	andre	byder	ind	med.	

Formålet	med	de	nye	grupper	er	bl.a.	at	opnå	større	grad	af	selvbestemmelse	og	
glæde	i	frivillighedsarbejdet	samt	styrke	følelsen	af	at	være	påskønnet	og	værdsat	
som	frivillig.	De	frivillige	er	den	afgørende	faktor	i,	at	vi	får	styrket	både	kvalitet	og	
bæredygtighed	i	de	aktiviteter,	der	foregår	i	Kulturcaféen	i	Skårup	–	store	såvel	som	
små	arrangementer,	der	er	åbne	for	alle	borgere	i	lokalsamfundet.	

Til	det	formål	afholdes	Fællesmøde	for	alle	frivillige	–	nye	som	tidligere	

Mandag	den	3.september	2018	kl.17-19	i	Kulturcaféen	i	SKI	
Mød	op	hvis	det	har	din	interesse	–	vi	glæder	os	til	at	se	dig.	

Vi	slutter	mødet	med	et	let	traktement,	så	give	gerne	besked	om	at	du	kommer.	
Hvis	ikke	du	lige	kan	komme	den	dag,	så	send	gerne	sms	eller	mail	om,	at	du	ønsker	
at	deltage	som	frivillig	i	SKI.	Du	forpligter	dig	ikke	til	et	bestemt	antal	timer.	

Kontakt	-	ring,	mail	eller	sms	til	

Næstformand	Tom	Christiansen	mob.2215	9540	–	mail:	agerskiftet8@gmail.com	

Centerleder	Bo	Isaksen,	mob.30509555	–	mail:	bo@hrsund.dk	

	

		

	

• Uden	de	frivillige	ingen	arrangementer	

	



Mange muligheder for 
seniormotion (60+) i Skårup 
 

 Senioridræt med grundtræning, gymnastik, spil og dans 
 Yoga, ro og koncentration om kroppens bevægelser 
 Volleyball, sjovt boldspil med holdkammeraterne 
 Bordtennis, med den lille hurtige bold 

 
Basis Motion & Let Motion - Motion på forskellige niveauer 
Svendborg Senior Idræt tilbyder idræts –og motionshold med træning på to forskellige niveauer i 
Skårup. På begge hold arbejder vi med at styrke musklerne og få hjertet til at slå hurtigere. Vi udfordrer 
motorikken, når vi bruger forskellige redskaber, får sved på panden og har det sjovt sammen.  
Forskellen på holdene består i intensiteten, antal på holdet, og den tid træningen varer. På begge hold 
er der også tid til hygge og snak efter træningen. De to hold træner i Skårup Hallen 

 
Basis Motion er frisk motion og foregår hver torsdag        
kl. 10.00 – 11.30 i Skårup Hallen med efterfølgende  
samvær i cafeen til ca. 12.15. 
Første gang torsdag den 6.09.  
 
 
 
 

 
                                                                Let Motion er træning på eller ved en stol, og foregår hver torsdag                                                                                              
                                                                kl. 11.45 – 12.45 i Skårup Hallen med efterfølgende samvær i cafeen  
                                                                Første gang torsdag den 23.08.  
 
 
 
 
Yoga tirsdage kl. 11.00 – 12.30 i træningssalen på                                     
Den Fri Fagskole, Klingstrupvej 5. Første gang den 21.08 
Senioryoga i Skårup er i samarbejde med yogainstruktør 
Karen Margrethe Jensen. I yogatimen arbejder vi med længere 
tids stræk samt aktivt og bevidst muskelarbejde.  Det betyder, 
at smidighed, styrke og balance gradvist øges. Der arbejdes  
også med åndedrætsøvelser, som giver positiv effekt på din  
sindstilstand, idet nervesystemet falder til ro. 
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Volleyball og Bordtennis 
 
I samarbejde med Skårup Idrætsforening tilbyder vi volleyball og bordtennis, begge tilpasset seniorer. 
For begge aktiviteter gælder, at det er for både mænd og kvinder og at motionen her går hånd i hånd 
med godt humør. 
 
Volley: Alle, der kan kaste og gribe en bold kan være med. 
Det foregår tirsdage kl. 15.00 – 16.30 i Skårup Hallen. Første gang tirsdag den 4. september. 
 
Bordtennis: Det hurtige spil tilpasses i intensitet og tempo, så alle kan være med. 
Det foregår onsdag kl. 17.00 – 18.30 i Skårup Hallen. Første gang den 5. september 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koncentration, når der spilles volleyball                           - og bordtennis i Skårup Hallen  
 
                                            
For alle aktiviteter gælder:  

 I Svendborg Senior Idræt vægter vi fysisk træning og motion på lige fod med samvær og 
fællesskab. 

 For at kunne tilmelde dig en aktivitet i Svendborg Senior Idræt, skal man være medlem af 
foreningen. Det koster pt. 150 kr. for kalenderåret 2018 

 Yderligere information, priser og tilmelding på foreningens hjemmeside www.svsi.dk eller til 
Svendborg Senior Idræt på tlf. 62 23 30 19 eller på mail: svsi.tlf@gmail.com.  
Der er åbent på kontoret og på telefonen mandag kl. 12.30 – 14.30 samt onsdag og fredag kl. 10 – 12. 
SVSI har kontor i Svendborg Idrætscenter, Ryttervej 70, 1.sal – indgang ved svømmehallen.   
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SKÅRUP SMEDE- OG
MASKINVÆRKSTED
Aut. VVS-installatør

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

VVS

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

Skal du også 
have solgt?

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

 Ullemose frugt 
Gårdbutik og firmafrugt 

Smag mere på 
www.ullemosefrugt.dk 

 
 

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

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

Lundevej 7, 5700 Svendborg

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

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

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

højtrykshedvandsrenser
• Facade maling
• Sprøjtelakering
• Vinduer-træværk udvendig 

brandhæmmende og epoxy maling

Kendt for kvalitet og god service

Søren
Hansen
Telefon
30 88 89 48

Peter
Müller
Telefon
60 13 89 48

• Certificeret til at male med 

• Vejmarkeringer

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

mads@rkpbilpleje.dk - www.rkpbilpleje.dk
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SKÅRUP PENSIONISTFORENING 
 

Første arrangement i eftersommeren 2018 er grill aften i Pensionisthuset 8. aug. 

Kl. 18. 

Vi skal hygge os med dejlig mad og efterfølgende høre Jens Christina Christiansen 
fortælle om 43 år i  

A.P. Møller-Mærsk  ” Fra dæksdreng til Kaptajn”.  

Pris for det hele kun kr. 100,00. 

 

22. august kl. 14 kommer Seniorshoppen igen, og denne gang viser Laila og de 
lokale damer tøj til efteråret og vinteren.  

Pris for entre, et glas hvidvin og kaffe/kage kr. 40,00. 

 

5. september skal vi på vores efterårsudflugt. Turen går til Humlemagasinet med 
udstillinger, museer og smukke haver. Vi kører fra Pensionisthuset 9.45  

- og vi har medbragt sandwich, kaffe og kage .  

 Alt incl.til kr. 250,00.     Desuden kan vi  købe øl og vand i bussen og i haven.  

 

Hvem lider ikke af slidgigt i en eller anden form? – eller kender nogen, der gør det. 
3. oktober kl. 14.00   

kommer kiropraktor Malene Tarp og holder foredrag om dette i Pensionisthuset.  

 Pris incl. Kaffe og kage kr. 40,00 

 

 Begynd allerede nu at glæde jer til vores høstfest 31. oktober kl. 18.00. Vi skal have 
klar suppe og peberrodskød.   

Efterfølgende vil vores lokale præst  Ida Fonsbøl  holde høsttalen.  

Pris for mad og foredrag kr. 120.00. 

 

Sidste arrangement i år bliver vores julehygge 28. november kl. 14.00. 

 Vi skal have gløgg, slik og æbleskiver. 

Andre Isager fra Vejstrup spiller for på klaveret, når vi synger julen ind.  

Pris kr. 50,00. 

 

 

Ved arrangementer med spisning er tilmelding nødvendig til Ingelise 24252516. 

Alle medlemmer af foreningen er velkommen. Man kan til enhver tid købe 
medlemskort ved indgangen, når vi afholder vores arrangementer. 
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Begynd allerede nu at glæde jer til vores høstfest 31. oktober kl. 18.00. Vi skal have 
klar suppe og peberrodskød.   

Efterfølgende vil vores lokale præst  Ida Fonsbøl  holde høsttalen.  

Pris for mad og foredrag kr. 120.00. 

 

Sidste arrangement i år bliver vores julehygge 28. november kl. 14.00. 

 Vi skal have gløgg, slik og æbleskiver. 

Andre Isager fra Vejstrup spiller for på klaveret, når vi synger julen ind.  

Pris kr. 50,00. 

 

 

Ved arrangementer med spisning er tilmelding nødvendig til Ingelise 24252516. 

Alle medlemmer af foreningen er velkommen. Man kan til enhver tid købe 
medlemskort ved indgangen, når vi afholder vores arrangementer. 

 

 

 

 

 

Vi gør opmærksom på: 
Opstart af kortspil i Pensionisthuset den 2. uge i september mandage  

 Kl. 13.30-16.00 

Vi  spiller  alle former for spil, kom og hyg jer, der er plads til mange. 

Pris kr. 10,00 pr. gang incl. Kaffe og brød. 

 

Opstart af nørkleri i Pensionisthuset den 2. uge i september tirsdage 

 kl. 13.30-16.00 

Vi hygger os med alle former for nørkleri, lærer af hinanden og udveksler 
erfaringer. 

Pris kr. 10,00 pr. gang incl. Kaffe og brød. 

 

PS Ønsker man at leje Pensionisthuset skal al henvendelse ske til  

Jørgen Erik på 62231270/20876270 træffes bedst omkring ved spisetid om aftenen. 



57

Stjernehimlen	lige	nu	
Af:	Amatørastronom	Erik	Appel,	Åbyskov	Amatørobservatorium,	Åbyskovvej	24	

Plejaderne	–	også	kaldet	syvstjernen	

Plejaderne	er	med	dets	mange	klare	og	tæt	pakkede	stjerner,	den	mest	spektakulære	stjernehob	på	
nattehimlen.	Man	kalder	stjernerne	i	plejaderne	for	en	åben	stjernehob	i	modsætning	til	f.eks.	en	
kugleforment	stjernehob.	Lige	nu	er	den	igen	synlig	på	vore	breddegrader,	efter	at	den	har	underholdt	
stjernekikkere	i	sommerens	løb	på	jordens	sydlige	halvkugle.	Plejaderne	befinder	sig	i	stjernetegnet	Tyren	
og	kan	om	aftenen	ses	på	den	østlige	og	sydlige	nattehimmel.	Se	Fig.	1.	

	

Fig.	1:	Plejaderne	eller	syvstjernen	i	stjernebilledet	Tyren	der	blandt	andet	indeholder	dobbeltstjernerne	Capella	og	Aldebaren.		
Plejadernes	placering	er	vist	ved	midnatstid	den	30.	august	2018	og	ses	på	dette	tidspunkt	i	østnordøstlig	retning	15	grader	over	
horisonten.	I	løbet	af	september	måned	stiger	Syvstjernen	helt	op	til	36	grader	over	horisonten	og	vil	i	hele	perioden	kunne	ses	i	
østlig	retning	ved	midnatstid.		

Plejaderne	er	for	17.000	år	siden	blevet	afbildet	på	væggene	i	grotterne	i	Lascaux	ved	Dordognefloden	i	
sydfrankrig.	

Plejaderne	er	også	kendt	fra	andre	kulturer,	eksempelvis	i	babyloniske	skrifter	og	i	Kina.	I	Japan	er	de	kendt		
under	navnet	Subaru,	der	i	nyere	tid	har	lagt	navn	og	symbol	til	et	Japansk	bilmærke.	

Plejaderne	er	navngivet	efter	den	græske	mytologis	nymfe	Pleione,	der	fik	7	døtre	med	guden	Atlas,	der	
selv	var	barn	af	en	nymfe.	Atlas	var	Titanerne	gud	for	astronomi	og	navigation,	der	blev	dømt	til	altid,	at	
skulle	bære	himlen	på	sin	ryg.	

I	Plejaderne	er	6-7	stjerner	særligt	klare.	Se	Fig.2.	På	en	god	nat	kan	man	dog	sagtens	se	flere	klare	stjerner.	
Med	en	god	håndkikkert	kan	man	se	endnu	flere	–	30-40	stykker	og	man	vil	også	kunne	ane	en	tåge	
omkring	plejaderne,	efter	den	gas	og	tåge	som	er	en	del	af	Stjernebillederne	Tyren	og	Kusken,	som	

Plejaderne	tilfældigvis	passerer	igen	med	en	hastighed	på	11	km	per	sekund!	Faktisk	skønnes	Plejaderne	at	
bestå	af	mere	end	1400	store	og	små	stjerner.	

Plejaderne	er	dannet	i	en	stjernetåge	af	gas	og	støv	som	
unge	stjerner,	kun	125	millioner	år	gamle.	De	er	derfor	
særlig	interessante	for	astronomer	til	at	studerer	stjerners	
udvikling.	Vores	Sol	er	4,6	milliarder	år	gammel.	

Afstanden	til	Plejaderne	blev	for	få	år	siden	endeligt	fastsat	
til	443	lysår	–	hvilket	gør	den	til	et	af	de	nærmeste	
stjernehobe	–	svarende	til	bare	4.200.000.000.000	km!	

	

Fig.2	Plejaderne	–	De	Syv	Søstre	eller	syvstjernen.	Den	klareste	stjerne	i	
syvstjernen	(Alcyone)	udsender		300	gange	mere	lys	end	vores	sol.	
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særlig	interessante	for	astronomer	til	at	studerer	stjerners	
udvikling.	Vores	Sol	er	4,6	milliarder	år	gammel.	

Afstanden	til	Plejaderne	blev	for	få	år	siden	endeligt	fastsat	
til	443	lysår	–	hvilket	gør	den	til	et	af	de	nærmeste	
stjernehobe	–	svarende	til	bare	4.200.000.000.000	km!	

	

Fig.2	Plejaderne	–	De	Syv	Søstre	eller	syvstjernen.	Den	klareste	stjerne	i	
syvstjernen	(Alcyone)	udsender		300	gange	mere	lys	end	vores	sol.	

	

	



58

 

HØSTFEST 
VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS 

 

LØRDAG D. 1. SEPTEMBER 2018 
KL. 18.30 

 
 
 

 
 
 
  
  
 
 
 

 
PRIS:  kr. 199,95 

 
 

TILMELDING SENEST D. 20. AUG. 2018 
ANNI:  TLF. 23 83 94 71 

 
(Tilmeld gerne pr. SMS, OBS: skriv navn) 

 

Høstfest genopstår i retrostil; med 
MobilePay. Kom for at være med 
til årets fest i Vejstrup Forsam-

lingshus. God, gammeldags mad 
og levende musik. Salg af øl, vin, 
vand og spiritus. Der vil samtidigt 
være mulighed for at vinde præ-

mier i lotteriet.  
Kom med højt humør! 

	  

RETROMENU 
Tunmousse 

Indbagt mørbrad  
m. bagekartofler og persillesmør 

Salat 
Citronfromage 

	  

70’ER FEST 
Ingen dresscode, men 
kom gerne med trom-
petbukser og disco-

briller. 

LEVENDE MUSIK 
Duet’n & Mejse	  



59Tømrermestre K-K Nielsen ApS

Alt i tømrerarbejde
Speciale i energirenovering og tagarbejde

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

Agerskiftet 10, 5881  Skårup, tlf. 20769831

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

Din partner – hele vejen

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

Niels Duedahl
Statsautoriseret revisor

Henrik Holm Fenger
Revisor HD(R)

Jørn Skaarup Christiansen
Registreret revisor

MALERFIRMA BRDR. FOLKMANN
Maling
Hans Jørgen
20 12 33 50

Spartling
Jesper
24 45 43 02

Coating
Klaus
40 35 78 40

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

� Gips
� Beton
� Sprøjtespartling

� Betonrenovering
� Epoxy Gulve
� Grafittiafrensning

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

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

Åbent hver dag kl 8-15. 
Evt. aftenkonsultation mandag, onsdag og fredag efter aftale.
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  Nye sponsorer til ”Folk & Fæ”. 

To private pasningsordninger i Skårup er 
blevet godkendt til det blå flag fra Friluftsrådet. 
Tekst: Margit Løve Kølle. Fotos: Margit Løve Kølle og Henning Philbert.  

 

To private pasningsordninger i Skårup er nu godkendt til det blå flag.                                                                            
På billedet ses fra venstre mod højre: Heidi Heide, formanden for Friluftsrådet kreds Sydfyn Michael 
Martin Jensen og Tina Laursen. 

Hos Tina Laursen på P.A. Wedelsvej 11 og hos 
Heidi Heide på Agerskiftet 16 i Skårup, der begge 
har en privat pasningsordning, vejer nu det blå 
flag fra Friluftsrådet. For at blive godkendt til at 
flage med det blå flag og få ”Spring ud i naturen”-
certifikatet, skal man deltage i et kursus om 
bevægelse i naturen. Kurset som Heidi og Tina 

deltager i hedder: ”Børn og natur”, og 
underviseren er motorikkonsulent Nanett Borre. 
Heidi og Tina fortæller, at det er en rigtig dygtig 
og engageret underviser, der også har skrevet flere 
bøger om børn, motorik og sanser. Heidi og Tina 
bruger, sammen med andre private passere fra 
Svendborg og Middelfart kommune, fire dage i 
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weekender fordelt over fire måneder på kurset. 
Det er på 37 timer og afsluttes i Ry den 2. 
september. Herefter starter et nyt kursus med 
samme underviser. Kurset hedder: ”Børn, motorik, 
sansning og bevægelse”.  

Til orientering for de, der endnu ikke har hørt 
det: Fra den 2. juli 2018 må dagplejere ikke 
længere hedde dagplejere. En lovændring 
betyder, at en del af dagplejerne fremover skal 
kalde deres arbejde for ”privat pasnings-
ordning” og den person, der har en privat 
pasningsordning, er en passer. 

”Folk & Fæ” har været på besøg for at høre 
nærmere om, hvad det vil sige at have retten til at 
flage med det grønne OG det blå flag.  

Det grønne flag fortæller, at en passer har deltaget 
i et kursus om børn og natur og har 

1. fokus på udeliv 
2. lært om årstidernes skiften samt vind og 

vejr. 
3. lært om emnerne: Fra jord til bord. 

Når man har det blå flag, skal man, ud over fokus 
på udeliv, også have fokus på børnenes bevægelse 
og motorik gennem de 18 grundlege, som bl.a. er 
at løbe, kravle, krybe, trække, skubbe, hoppe og 
gynge. 

 

Alle er klar til, at Friluftsrådets blå flag hejses, og 
festen kan begynde. 

Kl. 9.30 den 6. juli på en af årets mange dejlige 
solskinsdage var haven på W.A. Wedelsvej 11 
fyldt med glade børn, forældre, private passere, og 
gæster udefra, for det var dagen, hvor det blå flag 
skulle hejses. Kredsformanden for bestyrelsen i 
Friluftsrådets sydfynske afdeling, arkitekt Michael 
Martin Jensen fra Tranekær, havde fået opgaven at 

hejse flaget med to af børnene som hjælpere. Det 
gik rigtig fint og alle klappede.                     

 

Friluftsrådets blå flag hejses med hjælp fra to af 
børnene og Kredsformand Michael Martin Jensen. 
Redaktør Michael Thorbjørnsen fotograferer til 
artiklen i ”Ugeavisen Svendborg”. 

Michael Martin Jensen holdt efterfølgende en kort 
tale, hvori han sagde, at hidtil havde Friluftsrådet 
udelukkende haft fokus på børn i skolealderen og 
opefter, men at han glædede sig over, at de helt 
små børn og førskolebørnene nu blev inddraget og 
fik kendskab til aktiviteter i naturen, der kunne 
være til glæde for dem resten af livet. Han 
overrakte en boggave til Tina og Heidi, så der 
også var noget, de kunne underholde børnene 
med, når det en dag blev vejr til indendørs 
aktiviteter.  

 
Michael Martin Jensen sagde i sin tale, at han glædede sig over, 
at de helt små børn nu er inddraget i friluftsaktiviteter. Dette vil 
være til gavn og glæde for dem hele livet. 
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Redaktør Michael Thorbjørnsen fra 
”Ugeavisen Svendborg” var tilstede. Han 
noterede og fotograferede og fortalte, at der 
ville komme en hel side om arrangementet i 
Ugeavisen den 10. juli.  

 

og ”Folk & Fæ” var som sædvanlig ved lokale 
begivenheder også tilstede og dækkede 
begivenhederne. 

I en efterfølgende samtale med Michael Martin 
Jensen, sagde han, at han glædede sig over, at 
Fåborg-Midtfyns kommune og Svendborg 
kommune gør meget ud af friluftslivets aktiviteter.  

 

Tina Nyholm er pædagogisk konsulent for de 
private passere og kommer to gange årligt og 
iagttager børnenes udvikling både sprogligt, 
socialt og motorisk, og hun giver forældrene 

feedback på udviklingen og giver gode råd. Er der 
behov for at tale sammen i løbet af året, kan 
passerne ringe til hende. Hun afholder også 
temaaftener med emner som 

• Den svære samtale  
• Nye læreplaner 

Også ansatte fra kommunen kommer to gange 
årligt på besøg og ser, hvordan børnenes udvikling 
forløber. 

Både Heidi Heide og Tina Laursen har tidligere 
været kommunale dagplejere. Men for fire år 
siden valgte Heidi at blive privat dagplejer, og 
Tina fulgte efter to år senere. 

 

Både Tina og Heidi er medlem af Foreningen for 
private Passere. Foreningen tilbyder og laver også 
kurser og hjælper med at skaffe passerne rabatter i 
forretninger som for eksempel hobbyforretningen 
”Panduro”. Foreningen er også med til at 
synliggøre det pædagogiske arbejde med børnene. 
Passerne arrangerer i fællesskab f.eks. 
dagplejedage, hvor private passere holder 
aktivitetsdag på stævnepladsen på Ryttervej en 
gang årligt. I 2018 deltog ni passere med deres i 
alt 45 børn. 13 klovne fra klovnefestivalen deltog, 
og de ni passere havde indsamlet i alt 3.000,- kr. 
til støtte for klovnefestivalens afholdelse.  

Andre aktivitetsdage er 

• Bedsteforældredag 
• Sommerfest 
• Julefest 
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Der er god tilslutning til arrangementernes 
afholdelse og generelt en god forældreopbakning 
i alt, hvad der laves for børnene.  

 

Forældrene får ved årsskiftet en årskalender med 
feriedatoer og datoer for årets forskellige 
aktiviteter. På den måde har de god tid til selv at 
planlægge ferie efter den eller alliere sig med 
bedsteforældre.  

Mange kommende forældre henvender sig 
allerede i starten af graviditeten for at sikre sig en 
plads til deres barn, og tre måneder før barnet 
skal begynde i den private pasningsordning 
kommer barnet på besøg en gang ugentlig af 1-
1½ times tid om formiddagen, for at barnet kan 
vænne sig til det nye sted, til passeren og de andre 
børn og være tryg, når den egentlige pasning 
starter. Ved selve opstarten skal barnet da kun 
vænne sig til de længere dage og til, at mor eller 
far går. Åbningstiderne er normalt fra kl. 06.30 til 
16.00, men særaftaler kan indgås med forældrene, 
som enten skal møde tidligere eller får fri senere. 
Begge passere følger sundhedsstyrelsens råd med 
hensyn til mad. Hver fredag er bål-dag som 
afholdes på skift hos Heidi og Tina. Her laves 
mange forskellige varme retter lige fra stegning af 
hornfisk til madretter som sammenkogte 
grøntsags-og kødretter, fremstilling af marmelade 
og saft. Både børn og forældrene er glade for 
denne aktivitet, og samværet med de i alt 10 børn 
denne ugentlige dag har også en stor betydning. 
Mad og drikkevarer leveres af passerne, men 
forældrene er flinke til at levere forskellige 
fødevarer, der skal bruges, når der laves mad over 
bål.  Tina fortæller, at hun i år har valgt at leje 
shelteren i Ådalen og afholde sommerfest der. 

Kød og drikkevarer medbringer forældrene, mens 
Tina sørger for tilbehøret til maden. 

Alt udstyr og legetøj indkøber passerne for egen 
regning, men mange legeredskaber doneres også 
af forældrene. Også kurser betales for egen 
regning, undtagen kurser afholdt under UC 
Sydfyn. Begge private passere har købt en elcykel 
med plads til 6 børn. Anskaffelsen af disse cykler 
har givet forøget frihed, idet børnene nu kan 
komme til vandet eller i skoven, hvis vejret er til 
det.  

Børnene kan starte fra 6 måneders alderen og 
blive der indtil de fylder 3 år, hvorefter de skal 
fortsætte i en børnehave.   

      

 

To kønne piger hygger sig sammen til festen. 
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Paw Henriksen
Uddeler i SuperBrugsen i Skårup

SuperBrugsen  Skårup
Skårup Stationsvej 12

62 23 13 43
Åbent alle dage 8.00 - 20.45Skårup

SuperBrugsen 
i Skårup støtter lokale aktiviteter
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Foto og tekst:
Henning Philbert

Mange borgere i Skårup, har nok set at 
SkårupGrafisk flytter til Svendborg.
Heldigvis kan jeg fortælle at det kun er en 
del af firmaet som flytter, og at produktionen 
bevares i Skårup.

Jeg var en tur forbi SkårupGrafisk /
TRYKogPRINT.dk’s nye lokaler på 
Mølmarksvej 173 i Svendborg.

Der er travlhed før Anja og Rolf flytter ind d. 
20. august. Der er lavet nyt gulv og de nymalede 
lokaler er knap tørre inden de første udstillings-
vare bliver sat op.

“Vi har haft  mange tanker om, hvordan vi 
udnytter de nye flotte lokaler bedst, og er nået 
frem til at bruge dem til udstilling, så vi kan 
vise alle de mange produkter vi har mulighed 
for at lave i vores grafiske virksomhed” siger 
Anja.

Plads til flere...
I de nye lokaler er der pt. mere plads end Anja 
& Rolf selv skal bruge, og derfor går de med 
tanker om at leje noget af pladsen ud til andre 
mindre virksomheder, som har lyst til at være 
i et kontorfællesskab sammen med dem, og på 
den måde blive en del af det Kreative hus.
“Det kunne f.eks. være en hjemmesidedesigner, 
tegner eller grafiker som ønsker kollegaer og 
nem tilgang til printløsninger” udtaler Rolf.

SkårupGrafisk udvider igen
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Anja og Rolf fortæller at de har været utroligt 
glade for at drive deres virksomhed i Skårup, 
men at de efter 3 udvidelser af lejemålet ikke 
længere kan indrage mere plads, og derfor 
har været nødt til at lede efter større lokaler.

Nyt navn ?
Skal I så skifte navn når I rykker til Svendborg? 
“NEJ bestemt ikke, og det er heller ikke 
meningen på lang sigt” siger både Anja & 
Rolf. “Navnet SkårupGrafisk har altid haft 
til hensigt at udtrykke det lokale, hvilket vi 
fortsætter med, hvor TRYKogPRINT.dk er 
navngivet med fokus på internettet” fortsætter 
de.  “Det eneste nye er, at vi fremover har to 
afdelinger, og at vi nok vil se lidt mindre til 
hinanden i hverdagen, siger Rolf med et glimt 
i øjet”

Jeg er utrolig glad for, at Anja og Rolf bliver 
boende i Skårup, og vil fortsætte med at gøre 
en helt uvurderlig indsats for vores lille 
lokalblad Folk & Fæ.

Jeg glæder mig meget til at se den færdige 
butik, når der er reception:
Fredag den 7. september kl. 12.00 - 17.00

Henning Philbert

Vi vil gerne fejre vores udvidelse sammen med kunder, 
venner, familie og medborgere.

Reception
Fredag den 7. september kl. 12.00 - 17.00

Vi glæder os til at se 
en masse glade mennesker



HUSK:
Søndage i lige uger afholder

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

HUSK:
Fredage i lige uger afholder

Borgerforeningens Støtter
Spillegilde i Skåruphallen kl. 18.45

Se også Aktivitetskalenderen 
online med altid opdateret 

aktiviteter i forhold til bladet på: 

folkogfae.dk

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

PENSIONISTHUSET
Kortspil:

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

Nørkle:
fra 2. tirsdag i januar

til 2. tirsdag i september

Søndag d. 19. august kl. 15.00
Åben Have hos Jakob, på Skårup Vestergade 15.

Onsdag d. 19. september kl. 19.30 – 22.30 
sæsonstart for Brudager Folkedansere 

i Brudager forsamlingshus.
Onsdag d.  22. august kl. 14.00

Modeopvisning i Skårup Pensionisthus
Lørdag d. 25 august

Inca Spejderne har Avisindsamling i Skårup
Søndag d. 26. august kl. 16-18

Fernisering i Galleriet SKI
Fredag 31. august kl. 15

Skårup Børnehus 50 års jubilæum
Lørdag d. 1. september kl. 18.30
Høstfest i Vejstrup Forsamlingshus
D. 2. september kl. 10.00 - 13.00

Damgårdsklubbens loppemarked i Skåruphallen.
Onsdag 5. september kl. 9.45 

udflugt til Humlemagasinet
vFredag d. 7. september kl. 14 

Skårup Grafisk: Indvielse af nye lokaler, Mølmarksvej 173
Fredag d. 7. september kl. 15.00 -17.30

Skårup Skole 50 års jubilæum
Lørdag d. 8. september kl. 14.00 - 16.00

Skårup Skole fejre 50 års fødselsdag for tidligere 
elever og personale, med tilmelding.
Fredag d. 14. september kl. 18.30-22

Årets første mad og musik arrangement i SKI
Onsdag d. 19. september kl. 19.30-22.30

Brudager Folkedans starter i Brudager Forsamlingshus
Lørdag d. 29. september

Skårup Folkefest i Skårup Hallen
Onsdag d. 3. oktober kl. 14.00 

Fordrag om slidgigt i Skårup Pensionisthus
Onsdag d. 24. oktober kl. 18
Årets første spis-sammen i SKI
Lørdag d. 17 november 2018

Inca Spejderne har Avisindsamling i Skårup
Nye arrangementer: 

Vejstrup Valgmenighed
Se inde i bladet & på www.folkogfae.dk

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

GRAFiSK
Hjælp til layout & Logo ring  
49 22  49 44


