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Kære Folk & Fæ læser!
       
               I sidste nummer af Folk & Fæ efterlyste jeg gæste-
skribenter, der har lyst til at skrive til bladet engang imellem.
Måske var det juletravlheden eller nytårsfesten der gjorde, at 
Folk & Fæ druknede imellem gavepapir og travlhed. Hvad 
årsagen end har været, så er det en kendsgerning, at der 
ikke har været en eneste gæsteskribent, der har meldt sig på 
banen - - hverken fra Vejstrup, Oure, Brudager, Åbyskov, 
Holmdrup, Skårupøre, Øster Åby og alle andre steder inden for 
”vores distrikt”.
Opfordringen gentages hermed!!!!!!
Har du lyst til i samarbejde med Folk & Fæ at skrive til 
bladet engang imelle - så kontakt straks redaktøren.

	 Som	de	fleste	efterhånden	ved,	udkommer	bladet	6	
gange om året. - Det kan være godt at kende datoerne både 
for deadline og udgivelse, hvis der skal afholdes et arrenge-
ment, der skal annonceres i bladet. - Vi bringer gerne oplys-
ninger – (kald det bare reklame) - om arrengementer, der er 
åbne for alle.
	 Det	ville	være	godt,	hvis	endnu	flere	ville	benytte			
aktivitetskalenderen på vores hjemmeside,  således at det kan 
undgås,	at	flere	større	arrengementer	falder	på	samme	dag.
 Hermed bringes en plan over deadline (som altid er 
den første mandag i alle lige måneder) samt udgivelse for 
året 2012:

                  Deadline                          Udkommer
Blad nr. 2: Mandag d. 2. april       Onsdag d. 18. april
Blad nr. 3: Mandag d. 4. juni        Onsdag d. 20 juni
Blad	nr.	4:	Mandag	d.	6.	august				Indsamlergruppen
Blad nr. 5 Mandag d. 1. oktober    Onsdag d. 17. oktober
Blad	nr.	6	Mandag	d.	3.	december	Onsdag	d.	19.	dec.

Se Folk & Fæ i farver på www.folkogfae-online.dk. Efter at 
Skårup	Grafisk	v.		Anja	Bøttger	Thunbo	har	overtaget	arbe-
jdet med at klargøre bladet til trykkeriet, udkommer bladet i 
farver på vores hjemmeside. Her bringes også mange af de 
billeder, der ikke var plads til i bladet. - Billeder taget af Folk 
& Fæ fotografen Henning Philbert må frit downloades. 

Næste deadline: Mandag d. 2. april
Folk & Fæ postkassen i Superbrugsen senest kl. 17.00

Udkommer:	Onsdag	d.	18.	April
Husk! Indlæg over E-mail modtages ikke.
Hermed mange gode forårshilsner fra Folk & Fæ.

           Henning Philbert
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Oure	  Friskole	  har	  fået	  ny	  skoleleder	  -‐	  	  
Ole	  Folke	  Pedersen.	  

	  

Oure Friskole har pr. 1. januar 2012 ansat Ole Folke Pedersen som deres nye skoleleder, 
så vi er taget til Oure for at møde Ole og sige velkommen til egnen. 

Ole bor i Ollerup sammen med sin familie, og her har 
de boet i mange år, lige siden Ole og hans kone Iben 
gik på Den Frie Lærerskole først i 90’erne. 

Ole stammer oprindeligt fra Give i Midtjylland, hvor han 
voksede op. Fra 8.- 10. klasse gik han på efterskole i 
Ågård ved Kolding og tog herefter til USA på udveksling 
igennem organisationen AFS (American Field Service), 
som han senere blev meget engageret i. 

Efter turen til USA startede Ole på Teknisk Skoles 
grafiske linje, bogbinderuddannelsen, og kom i lære 
hos en velrenommeret bogbinder i Århus, hvor han 
lærte bogbindingens kunst fra grunden (indbandt fx en 
bog, som Kronprins Frederik fik i gave til sin 18-års 
fødselsdag). Samtidig var han optaget af arbejdet i 
AFS, hvor han havde til opgave at fortælle andre unge 
mennesker (og deres familier) om det at være på 
udveksling – en spændende opgave, som viste ham, at 
det måske nærmere var kommunikation og formidling,               Friskolens nye leder - og nye skilt ↑ 
der var noget for ham.   

Derfor valgte han i stedet at tage på Rødding Højskole – landets ældste højskole – hvor 
han nød at være og efterfølgende fik job som pedel. En dag kom en af lærerne med et 
’indspark’ om, at Den Frie Lærerskole i Ollerup måske ville være et godt sted for Ole. Han 
tog ideen op, besøgte Lærerskolen – og var klar. Her ville han gå!   

Så Ole startede i Ollerup som 23-årig og nød med det samme at være der. Den Frie 
Lærerskole var lidt som en fortsættelse af højskolen, og det var ’lige ham’. På Lærerskolen 
mødte Ole endda sin tilkomne, Iben, og de fik deres første barn, imens de gik der. Efter at 
være blevet færdig på Lærerskolen og efter endt barselsorlov fik Ole job på Ollerup 
Friskole, hvor han var ansat i 12 år som lærer i de ældste klasser. Her var han 
samtidig meget engageret i fagforeningsarbejdet, hvilket jo ikke mindst nu viser sig 
som en stor fordel, fordi arbejdet meget handlede om at kende love, regler, 
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ansættelsesforhold osv., som man jo nødvendigvis skal vide noget om – også nu som 
skoleleder. 
Ole og Ibens tre børn går (også) på Ollerup Friskole, så i takt med at de er blevet større, 
har Ole søgt væk og fik job på Enghaveskolen, en friskole ved Fåborg, hvor han var i 4 år. 
Siden tog han sin videreuddannelse, en PD i ’Vejledning’ på UCL (University College 
Lillebælt) i Odense, og nu er det så tid til skolelederjobbet i Oure, som Ole har glædet sig 
rigtig meget til at komme i gang med. 

Der er mange udfordringer for alle 
skoler i disse år, både privat-, friskoler 
og folkeskoler. Samtidig med skole-
lukninger i kommunerne spares der i 
øvrigt på udgifterne pr. elev på alle 
skoler.  
Friskolerne får som bekendt en bestemt 
procentdel af udgifterne pr. elev i 
statsstøtte, så når det generelle 
udgiftsbeløb pr. elev falder, falder den 
procentvise støtte naturligvis også, og 
det kan mærkes på alle skoler – og da 
også på Oure Friskole. 
”Det betyder jo, at vi skal finde andre 
penge på indtægtssiden”, fortæller Ole, 
”og det kan for vores vedkommende så                
            Ole foran Friskolens ældste bygning ↑                          

gøres ved enten at sætte forældrebeta-lingen op eller ved at åbne op for flere elever. Så 
det må bestyrelsen og jeg jo 
finde ud af.”  
For friskolerne er kunsten 
ofte at bevare en god 
balance imellem skolens 
størrelse og de værdier og 
den kultur, man står for, for 
Oure Friskoles 
vedkommende nemlig det 
nære miljø, et tæt 
samarbejde i alle 
sammenhænge, nærhed og 
engagement fra både 
forældres og skoles side. 

Lukningen af Skt. Michaels Skole har for Oure betydet, at der er opstået et tomrum,                    
Ole foran børnehavebørnene  – i fuld gang i salen ↑ 
idet byens borgere bl.a. mangler et sted at mødes. Skt. Michaels Skole var som bekendt 
kommuneskolen og dermed det sted, hvor byens børn kunne gå til fritidsaktiviteter, hvor 
dagplejebørnene kunne mødes til deres ’legestue’, hvor man kunne samles til arrange-
menter, traditioner osv., så måske ligger der her en opgave for Friskolen - at være det 
samlingssted.  
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Ole Folke Pedersen vil i hvert fald  gerne gøre Friskolen mere åben overfor det omgivende 
samfund. ”Vi vil gerne være et 
naturligt valg for de familier, 
der flytter til byen, som har 
børn, der skal gå i skole. Vi har 
ingen ambitioner om at blive 
en stor skole, men vi vil gerne 
gå ind i lokalsamfundet som en 
aktiv medspiller og være med 
til at udfylde de behov, der er i 
byen”, siger Ole.”Og jeg har 
gode ideer, der kan sættes i 
søen, når tiden er til det.” 

På Oure Friskole er der tradition ,                          Udsigt til Oure Kirke på bakken ↑ 
for meget stor opbakning fra familierne, både i hverdagen og til arrangementer. Man hører 
til og deltager aktivt i fællesskabet. Forældrene har naturligvis stor indflydelse og er med i 
alle overvejelserne om fremtidens muligheder.   

Som ny leder på en skole er der mange nye ting at forholde sig til. Og der er mange 
forskellige mennesker, man skal lære at kende. ”Det er spændende”, siger Ole, ”og det 
vigtigste, jeg skal kunne lige nu, er at skelne imellem, hvad der er vigtigt at tage sig af her 
og nu, og hvad der er næstvigtigst og kan vente lidt. Jeg skal hele tiden kunne stoppe op 
og vælge mit næste skridt, velovervejet, uden at ty til noget, der ligner panikløsninger.  
Det er – som man siger - nogle gange en god ide at ’sove på det’.” Og han fortsætter: ”Jeg 
har stor respekt for den rolle, det hverv, jeg har fået som skoleleder. Jeg ser to forskellige 
typer udfordringer, nemlig problemer og dilemmaer. Problemerne kan løses. Dilemmaerne 
kræver, at jeg som leder tager en beslutning. Og her er det vigtigt at kunne forklare sin 
forståelse af et dilemma.” 

Ole fortæller endvidere, at det for ham er vigtigt 
at behandle andre mennesker ordentligt og 
sobert, at være autentisk og klar i mælet:  
”Det er vigtigt med en etisk holdning i alt det, 
man gør, og altid at huske at behandle andre, 
som man gerne selv vil behandles”.   

Lige nu er der 70 elever på Oure Friskole plus 
børnehavens 25 børn. Skolen har 16 lærere og 
pædagoger / pædagogmedhjælpere, og alle 
ansatte viser stor ansvarlighed og ved, at der er 
begrænsninger for den økonomiske kunnen.  
”Alle friskoler har skullet spare i efterhånden 
mange år for at holde skindet på næsen”, 
fortæller Ole, ”men vi har heldigvis en støtte-
forening, Oure Friskoles Venner, som arbejder 
aktivt og hjælper med at lave arrangementer og aktiviteter, der skaffer penge til huse, så 
friskolen kan få nye ting til undervisningen ind imellem.” 
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Poul Olsen
Aut. El-installatør

kuopiovej 32  5700 svendborg  tlf 6220 2321  fax 6220 1952

Marineelektronik koMMunikationsanlæg

A
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Aut. El-installatør

kuopiovej 32  5700 svendborg  tlf 6220 2321  fax 6220 1952

Marineelektronik koMMunikationsanlæg

A
ps

 Kurser  Foredrag  Workshops 
 Afbalanceringer  Personlig Udvikling 

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

v/livscoach og 
transformationskinesiolog

Helle Bøving
Skårup Kirkebakke 3
5881 Skårup Fyn

KiNeSiS
Center for

kinesiologi og
personlig udvikling

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

Tlf. 62 20 71 63 
Fax 62 23 21 02 

Mobil 40 21 71 63

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

v/ Susanne Huus Elmelund

Nyborgvej 396,  5881 Skårup
Tlf. 62 281 281

Online tidsbestilling på www.salonelmelund.dk

Vejstrup blik - VVs as

GAs- OG OlieFYrserViCe
tlF. 6228 1138

www.VejstrupblikVVs.dk

Ole Folke Pedersen ser mange spændende muligheder i fremtiden: ”Som skole er vi af 
forældrene sat til at varetage opgaven med at undervise deres børn og gøre dem til gode 
borgere i et demokratisk samfund. Vi skal være professionelle og levere en ’god vare’.  
Samtidig ønsker vi som skole at have et miljø fri for mobning, hvor børn og voksne 
respekteres og respekterer hinandens forskelle og ligheder.”  

Og Ole slutter: ”Jeg glæder mig til alt det, der venter, og til sammen med Friskolens 
forældre at sætte skub i en spændende udvikling til glæde og gavn for både Friskolen og 
byen som helhed.                                                                                                                       

Folk og Fæ siger Velkommen til egnen, Velkommen på Oure Friskole, Ole Folke 
Pedersen.  
Vi ønsker Friskolen og dens nye skoleleder rigtig god vind fremover! 

Tekst:	  Helle	  Bøving	  	  	  
Fotos:	  Henning	  Philbert	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Ole Folke Pedersen  
– klar til fremtidens udfordringer ↑ 
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Invitation. 
 

Vi har i  Lokalhistorisk Arkiv arbejdet videre med  de butikker og erhverv, der har 
været eller stadig er  i Skårup Sogn og er nu klar med 2. del: 
                                                                                                                                          
Vestergade m. m., Rosenkildevej, Kirkebakken, Stationsvej og Vinkelvej. 
                                 
Det er for alle interesserede, og det bliver som sidste år i samarbejde med Skårup 
Borgerforening, der også  giver kaffe m. tilbehør. Richard fortæller igen og viser mere 
end 150 billeder og gamle reklamer helt tilbage til 1930! 
  

Vi ses tirsdag d. 28. februar kl. 19.oo i Pensionisthuset! 
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Af  Maja  G  Kvist                         
Foto:Pressefotos  

  

I    Just  Wanna  Make  Love  To  You!  

  

Sådan  sang  Bobo  Moreno  med  hans  lokale  ”KK  Soulband”  i  
borgerforeningen  i  Svendborg  ved  et  brag  af  en  koncert  fredag  den  27.  januar.  

”I  Just  Wanna  Make  Love  To  You”  var  en  hyldest  til  den  netop  afdøde  store  
soulsangerinde  Etta  James.  Udover  brand  god  hoppende  soulnumre  var  der  
også  blevet  plads  til  en  enkelt  John  Lennon  –ting;  ”Jealous  Guy”  –selvfølgelig  
godt  rystet  op  med  div.  lift  og  lækre  basgange.  Den  nu  –  i  mit  univers-‐  
sagnomspundne  bassist  Søren  Møller,  kan  virkelig  sit  kram  og  leverede  aftnen  
igennem  det  mest  funky  basspil  længe  hørt  i  Svendborg.  Man  forstår  så  sandelig  
godt,  at  Henning  Kaae  –bandets  superguitarist  (som  bor  i  Skårup!)  har  
håndplukket  Søren  Møller  til  bandet.    

Henning  selv  er  en  gudsbenådet  guitarist  –en  af  de  bedste  der  fås  i  dette  land!  
Han  leverede  de  fedeste  soloer  i  lækker  ren  lyd,  så  der  næppe  var  mangen  en  
trusse  tør  i  forsamlingen  af  kvinder  tilstede  den  kolde  januar  aften  i  
borgerforeningen.  

Hennings  bror  Preben  Kaae  er  bandets  trommeslager.  Han  gav  den  i  den  grad  
også  gas  aftnen  igennem  godt  bakket  op  af  den  dygtige  Esben  Hansen  på  
percussion.  Denne  meget  lækre  sammensætningen  gav  soulmusikken  en  ny  
sprødhed,  som  vist  bare  må  høres.  
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Preben  Kaae  leverede  en  rimelig  lang  trommesolo  i  et  af  numrene  og  viste  også  
her  sit  værd  bag  sættet.  

Årets  Musikker  Talent  2009  Simon  Duun  sad  bag  tangenterne  og  aggerede  
blæserensemble.  Lukkede  man  øjnene  et  øjeblik  kunne  man  let  forledes  til  at  tro,  
at  der  var  12  mand  på  scenen,  takket  være  Simon.  Det  var  en  absolut  nydelse  at  
høre  hans  spændende,  groovy  påfund  aftnen  igennem.  

Bobo  Moreno  leverede  i  den  grad  stemme,  der  nåede  ikke  bare  ud  over  
scenekanten,  men  vist  må  have  snoet  sig  rundt  i  alle  Svendborgs  gader  (Var  der  
nogen,  der  fornemmede  ham  i  Skårup?)  I  gode  gamle  soulklassiskere  som  
”Supersticious”  og  ”Sexmachine”  var  han  direkte  uovertruffen!    

  

Her  ses  Henning  Kaae  og  Bobo  Moreno  for  fuld  ublæsning!  

Bobo  var  dog  en  kende  arrogant  mellem  numrene  og  pointerede  bl.a.  hvor  
mange  Svendborggensere,  der  er  på  overførselsindkomst….  helt  ærlig  Bobo,  den  
var  ufin.  Men  så  snart  man  hørte  hans  stemme  synge,  var  al  snak  glemt.    

Bobo  Moreno  og  KK  soulband  sluttede  aftnen  af  med  ”I  Feel  Good”  hvilket  i  hvert  
ramte  plet  ned  i  min  mavefornemmelse  efter  en  aften  i  deres  selskab.  Det  var  
hver  en  krone  værd!  Man  kan  kun  glæde  sig  til  næste  år,  hvor  bandet  igen  
gæster  borgerforeningen  i  Svendborg.  Men  værd  ude  i  god  tid  –allerede  i  år  
spillede  de  for  fuldt  og  udsolgt  hus!      
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Skårup Borgerforening i gavehumør!
Folk & Fæ har ansøgt Skårup Borgerforening om en computer udelukkende til brug for bladet, da vi 

altid har brugt vores private computere. - Det er nu endeligt slut, og det er vi glade for.
Stor var glæden derfor, da formanden for Borgerforeningen Jørgen E. Kristensen mødte op til sidste 

redaktionsmøde	med	en	flot	ny	bærbar	computer.		

Bladets  webredaktør Benjamin Christensen var særlig glad for den nye computer, 
da det især er ham, der skal arbejde med den. - 

Formanden	for	Borgerforeningen	Jørgen	Erik	ser	ud	til	at	være	helt	tilfreds	med	at	aflevere	
computeren til bladredaktionen, som består af Vibe Eriksen og Benjamin til venstre og 

Anja	Bøttger	Tunbo	og	Henning	Philbert	til	højre	for	Jørgen	Erik.

Folk & Fæ redaktionen ønsker hermed at sige tak til Skårup Borgerforening for den nye computer.
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Dyrlægerne Charlotte og Torben Sølund Christensen

KorSgaDe DyreKLiNiK
Korsgade 21 · 5700 Svendborg

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

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

Konsultation efter aftale

www.korsgadedyreklinik.dk

Vejstrup 
Auto & Traktorservice

Lars Nielsen 
Landevejen 42  5882 Vejstrup

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



www.vejstrupauto.dk

auto Centrum Skårup
Østergade 60-62  5881 Skårup

Telefon 62 23 19 91
www.autocentrum.dk

Bedre brugte biler  alt i reparation

SKÅRUP SMEDE- OG
MASKINVÆRKSTED
Aut. VVS-installatør

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

VVS

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

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

Vejstrup
Efterskole

Højskolevej 49  5882 Vejstrup
Tlf. 62 28 10 89

vejstrup@vejstrup.dk

JESPER RASMUSSEN   
      Nyborgvej 510  5881 skårup

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

Gode ideer engros  Service fra den rigtige murermester

Til faste 
priser

og aftalt tid

Følg med i 
foreningernes 

aktivitetskalender på
www.folkogfae-online.dk
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HOLD VEJRET!! 
 
I marts afgøres det, på ”Kultur og Plan” udvalgsmøde, om Skårup Bibliotek flytter 
ind i Skårup Kultur og Idrætscenter (Skåruphallen med planlagte udvidelser – se 
pjece på folkogfae-online.dk). 
 
Vi har hele vejen i projektforløbet haft politisk opbakning, og de seneste meldinger er 
positive.  
Vi krydser fingre og håber at denne sidste sten falder på plads til Skårups fordel. 
  
Hermed vil vi have sikret Skårup Bibliotek i minimum 10 år. 
I moderne rammer og med selvbetjenings-åbningstider, som tilgodeser mange flere 
kunder. 
 
Salg af støttebeviser og sponsorater har ligget lidt i dvale her i de mørke 
vintermåneder, men nu går vi mod lysere tider, og går i gang med opgaven igen. 
 
Der er andet sted i dette blad omtalt den kommende generalforsamling (26 marts). 
Mød op og giv din mening til kende. Mange ting i projektet kan/skal stadig udvikles 
og forfines, så gør din indflydelse gældende! 
 
 
Skårup Kultur og Idrætscenter 
Fmd. Bo Tune, 24886212 email: bo.tune@svendborg.dk 

 
 

Følg også med på folkogfae-online.dk
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HVOR BLEV DE AF? 
 

 
 

 

 
 

 
Friskolens nuværende logo 

 
Denne gang vil – Hvor blev de af – 
handle om tidligere skoleleder Bent 
Rasmussen – Øster Aaby Friskole. 
 
Bent blev ansat som lærer på Øster 
Aaby friskole i 1966 og var leder fra 
1970.  Bent forlod skolen i 2002 for 
at gå på efterløn: 
 

 
Jeg var på tidspunkt 60 år og havde egentlig planlagt at gå, når jeg blev 62 år.  
Efter at have været på skolen i så mange år var det mig magtpåliggende at forlade den uden, at der 
lå uløste opgaver, og at det var en skole, der var velkørende og med en god økonomi. Disse ting var 
efter min mening i orden i 2001. Der var god tilgang af elever, en særdeles kompetent bestyrelse og 
ikke mindst en positiv og engageret skolekreds samt en velfungerende og dygtig medarbejderstab. 
Med den stærke økonomi, som skolen havde, var det selvfølgelig naturligt at se på forbedringer og 
udvidelse af skolens bygningsmasse. Det stod klart, at idrætsfaciliteter havde første prioritet. Det 
var jeg helt enig i. 
Undervejs i snakken om alt dette fik jeg den tanke, at det var bedst at stoppe nu. Det ville i mine 
øjne være meget sjovere for min afløser at overtage en skole med en god formue og så selv være 
med til at sætte sit præg for udvidelserne, og da alt andet efter min opfattelse var i orden, så sagde 
jeg op et par år før planlagt. 
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Nu har jeg det fint med dette, men jeg skal ikke lægge skjul på, at det var hårdere, end jeg troede.  
 
 
Måske var jeg for meget optaget af, at alt skulle være i orden til slutdatoen. Jeg brugte mere tid på at  
forberede skolen end mig selv på, at det blev nye tider. Vi havde jo også haft vores hjem på skolen. 
Oveni alt dette skulle vi også forlade Skårup, som jeg altid har sat meget stor pris på. Jeg kunne 
f.eks. ikke være Oldermand mere. Kontakten til idrætsforeningen og hallen fortsatte nogle år endnu, 
og jeg er da stadig æresmedlem. 
 

 

 
 

 
I disse dage er det ti år siden, at jeg forlod skolen. Efterhånden er der ikke flere elever, som jeg 
havde til fortælling. Disse timer mindes jeg stadig med stor glæde.  Endnu er der en del tilbage af de 
gode medarbejdere, som jeg var med til at ansætte. Så vidt jeg ved er de stadig lige trofaste overfor 
deres skole.  
 
Jeg er ofte blevet spurgt om, hvad der var sværest at forlade ved mit arbejde. Jeg har mest lyst til at 
sige det hele. Friskolen er et fællesskab, og hvis lederen ikke synes om alle dele af dette, så skal 
vedkommende ikke være der. Sådan havde jeg det. 
At gå på efterløn efter et job med mange udfordringer er ikke bare lykken. Det kræver omstilling, 
og det tager tid.    
  
Jeg ønsker mig ikke tilbage til mit gamle job, for der er gået lang tid, og tingene har ændret sig.  
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Men jeg mindes i dag mit arbejde med glæde, og det er en fornøjelse at møde tidligere forældre, 
elever og medarbejdere.  
 
Nu er jeg jo ikke efterlønner mere, men pensionist, og jeg har det som mange andre aktive 
pensionister. Vi har travlt både med os selv og andre, som har det sværere end os. 
 
 
I 2005 mødte jeg en tidligere forældre på skolen. Han sagde til mig, at nu havde jeg arbejdet i så 
mange år med børn og unge, så nu var det tiden, at jeg gjorde noget for de ældre, så jeg burde gå til 
et møde i Multihuset. Det gjorde jeg. Det endte senere med, at jeg blev formand for Ældrerådet i 
den nye kommune, og det er jeg stadig. Det er et spændende arbejde, hvor vi er tæt på meget af det 
arbejde, der sker med de ældre, især svage ældre. Det er i hvert fald dem, jeg vil arbejde for. Dette 
arbejde har medført, at jeg er blevet valgt til bestyrelsen for Danske Ældreråd, hvor jeg sidder i  
forretningsudvalget. Det giver en del rejser, så det er jo lidt som i gamle dage. Arbejdet er særdeles 
spændende og givende. 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
Ligeledes har jeg den store ære at være 
tilsynsførende for Haahrs skole. Det er 
virkelig en glæde her at overvære 
undervisningen. Da jeg startede på skolen 
var der mange lærere, som snart skulle på 
pension. De gjorde et flot stykke arbejde og 
sikrede en god ånd på skolen. Det bedste af 
det hele er, at skolen har formået at ansætte 
nye medarbejdere, der forstår at fortsætte 
denne ånd og stadig sikre et højt fagligt 
niveau. 
Jeg har ikke helt sluppet idrætten. Jeg var jo 
så heldig at være med til at skabe det nye 
Idrætssamvirke for alle de tre kommuner og 
blev den første formand. Det er jeg ikke 
mere, men har stadig enkelte a’hoc opgaver. 
For øjeblikket er jeg med til at tilrettelægge 
den nye senioridrætspolitik. 
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Mere privat. Vi bor i en andelsbolig og jeg er næstformand i Andelsboligforeningen. 
Jeg er stadig gift med Bente på 48. år, har fire dejlige børnebørn, som jeg glæder mig 
til at fortælle for.        
                                                                                                    
Jeg er bidt af at spille L’hombre. Det er et fantastisk spil. 
Endelig skal jeg vel også nævne, at jeg på et tidspunkt havde lidt helbredsmæssige 
problemer. Det har lægerne klaret med den rigtige medicin. De mente også, at jeg var 
ved at få diabetes 2. Det er der ikke længere tale om. Det har jeg klaret med en daglig 
løbetur. 
 
Jeg har nu rundet de 70 år og jeg føler, at jeg har et godt og aktivt liv med stadige 
udfordringer. Jeg føler mig som en meget tilfreds pensionist.  

 
En stor tak til Bent Rasmussen for at give et indblik i hans tanker om jobbet som skoleleder og tiden 
efter.  
 
Her slutter så artiklerne om tidligere skoleleder i lokalområdet. 
 
Kære læsere har du/I en ide eller ønske til serien Hvor blev de af, kontakt da Folk og Fæ eller 
undertegnede.                                                                                                                     
                                                                                                                
                                                                                                               Skribent: Kirsten Søberg 
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Snedkermester 
rudi Samsboe

· om- & tilbygninger
· renovering
· opsætning af køkken, bad & garderobe
· Udskiftning af døre & vinduer
· alt i tømrer, snedker og glasarbejde

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

Husk vi udfører alt indenfor blomster
Åbningstider:

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

Landevejen 156 · 5883 Oure · Tlf. 62 25 40 60
www.blomstersmeden-oure.dk
STor p-pLaDS i gÅrDeNMøbler-Interiør-Børnetøj åben hverdag 12-18 incl. lør/søn.

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

JKP-BYG  62 23 23 06

SydfyNSaNTENNE-mONTEriNg

Skårup Stationsvej 5 
5881 Skårup Fyn 

63 23 21 38

Murermester Vagn Bech
Nørremarken 33 • 5881 Skårup

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

SKÅRUP

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

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

DANSKE MALERMESTRE
Svendborg Malerlaug

Malerforretning

®

-naturlig balance

Novasel EU ApS
Tlf. 63230002  

www.novasel.dk

- til ømme muskler

BOGFØRiNGS- OG 
KONTORASSiSTANCeN
SUSAN SUNNe
Åbyvejen 18
5881 Skårup
Tlf. 20 86 58 18

DeT LeVeNDe ForSaMLiNgSHUS
her kan du holde din feST på din egen Måde...

www.aaBySKoV-ForSaMLiNgSHUS.DK 
reServaTion på TLF. 3048 2738
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FRA FLASKEDRENG TIL BRUGSUDDELER 
Som	  de	  fleste	  ved,	  har	  Superbrugsen	  i	  Skårup	  har	  fået	  en	  ny	  brugsuddeler,	  Kim	  Ernstsen.	  Kim	  har	  mange	  års	  
erfaring	  med	  detailhandel	  og	  glæder	  sig	  til	  opgaven	  som	  hovedansvarlig	  for	  byens	  velfungerende	  
fødevarebutik.	  Folk	  og	  Fæ	  besøgte	  ham	  på	  hans	  kontor	  bag	  lageret.	  

	  

Baggrund:	  
Kim	  Ernstsen	  er	  opvokset	  i	  byen	  Vejle-‐Allested	  på	  
Midtfyn.	  	  Kim	  stiftede	  tidlig	  bekendtskab	  med	  
købmandslivet,	  idet	  han	  som	  14	  årig	  fik	  et	  
fritidsjob	  som	  flaskedreng	  i	  den	  lokale	  
Dagligbrugsen	  i	  Vejle-‐Allested.	  Han	  havde	  dette	  
fritidsjob	  gennem	  3	  år,	  mens	  han	  gik	  i	  8.	  -‐	  10.	  
klasse.	  	  
Derefter	  startede	  Kim	  på	  HTX,	  men	  fandt	  hurtigt	  i	  
forløbet	  ud	  af,	  at	  han	  hellere	  ville	  tilbage	  til	  
butiksarbejdet.	  Han	  tog	  derfor	  et	  halvt	  sabbatår,	  
inden	  han	  igen	  fik	  ansættelse	  i	  samme	  butik,	  
denne	  gang	  som	  kassemedarbejder	  med	  
lukkeansvar	  og	  weekendvagter.	  I	  løbet	  af	  denne	  
tid	  blev	  Kim	  så	  glad	  for	  arbejdet,	  at	  han	  
besluttede,	  at	  hans	  fremtid	  var	  i	  detailbranchen.	  
Han	  skiftede	  derfor	  til	  Handelsskolen	  og	  fik	  
læreplads	  i	  den	  samme	  lokale	  Dagligbrugsen.	  I	  
2003	  var	  Kim	  udlært	  og	  fik	  en	  flot	  
afgangseksamen	  med	  11	  og	  et	  legat	  på	  5000	  kr.	  
som	  årets	  detailelev.	  Pengene	  blev	  brugt	  på	  en	  tur	  
til	  Spanien,	  hvor	  han	  besøgte	  detailbutikker	  med	  
forskellige	  koncepter,	  der	  netop	  på	  det	  tidspunkt	  
var	  ved	  at	  dukke	  op	  i	  Norden.	  	  

Mens	  Kim	  var	  i	  lære	  besøgte	  han	  Løgismose	  
Mejeri,	  som	  ligger	  i	  det	  tidligere	  Allested	  Mejeri.	  
Løgismose	  Mejeri	  blev	  grundlagt	  i	  1969	  af	  Svend	  
Grønlykke	  og	  indgår	  i	  et	  familiefællesskab,	  der	  
blandt	  andet	  også	  driver	  kendte	  restauranter	  og	  
vinimport.	  I	  1990	  blev	  mejeriet	  omlagt	  til	  økologi.	  	  
Mejeriets	  koncept	  med	  kvalitet	  og	  gode	  råvarer	  
tiltalte	  Kim.	  En	  dag	  kort	  før	  Kim	  var	  udlært,	  løb	  
han	  ind	  i	  direktøren	  for	  mejeriet.	  Efter	  lidt	  
snakken	  frem	  og	  tilbage	  spurgte	  han,	  hvad	  Kim	  
skulle,	  når	  han	  var	  udlært.	  Det	  endte	  med,	  at	  
direktøren	  tilbød	  Kim	  et	  job.	  Så	  umiddelbart	  efter	  
afsluttet	  læretid,	  fik	  Kim	  ansættelse	  ved	  
Løgismose	  Mejeri,	  først	  i	  produktionen	  som	  en	  
slags	  oplæring	  i	  grundprincipperne	  for	  
produktionen	  af	  oste	  og	  østers	  og	  siden	  som	  
salgskonsulent,	  hvor	  han	  tog	  rundt	  til	  butikker	  og	  
messer	  og	  solgte	  mejeriets	  produkter.	  
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Da	  Kim	  havde	  været	  ansat	  i	  et	  års	  tid,	  faldt	  hans	  
vej	  som	  salgskonsulent	  forbi	  Superbrugsen	  i	  Strib.	  
Her	  kom	  han	  i	  snak	  med	  uddeleren,	  Michael	  Bjerg,	  
som	  fortalte,	  at	  han	  manglede	  en	  mand	  i	  
butikken.	  Kim	  og	  Michael	  kom	  hurtigt	  på	  
bølgelængde	  og	  da	  Kim	  kunne	  se	  større	  
muligheder	  i	  detailhandlen	  og	  havde	  lyst	  til	  at	  
vende	  tilbage	  til	  Coop,	  slog	  han	  til.	  	  Kim	  startede	  i	  
Strib	  i	  2004.	  Han	  fik	  i	  første	  omgang	  ansættelse	  
som	  teamleder.	  Da	  Superbrugsen	  i	  Strib	  er	  en	  
selvstændig	  filial	  under	  Kvickly	  i	  Middelfart,	  viste	  
det	  sig	  at	  blive	  et	  meget	  spændende	  job	  med	  stor	  
selvstændighed	  og	  frihed.	  Udover	  ansvar	  for	  sine	  
faste	  butiksområder	  havde	  Kim	  ansvar	  for	  det	  
unge	  personale.	  Da	  souschefstillingen	  blev	  ledig,	  
var	  det	  naturligt,	  at	  Kim	  overtog	  den.	  Kim	  var	  i	  
Strib	  Superbrugsen	  indtil	  2007.	  På	  det	  tidspunkt	  
blev	  Michael	  Bjerg	  uddeler	  i	  Superbrugsen	  i	  
Søndersø	  og	  Kim	  søgte	  den	  ledige	  souschefstilling	  
samme	  sted.	  Så	  4	  måneder	  efter	  var	  de	  gode	  
arbejdspartnere	  sammen	  igen	  -‐	  med	  nye	  
spændende	  udfordringer.	  

SuperBrugsen	  i	  Søndersø	  stod	  overfor	  en	  stor	  
modernisering,	  så	  det	  blev	  en	  lærerig	  og	  
udfordrende	  tid.	  	  Kim	  var	  således	  med	  til	  at	  
etablere	  en	  stor	  nyindrettet	  butik	  med	  bl.	  a.	  
bageri	  og	  delikatesseafdeling.	  	  
Kim	  stod	  meget	  af	  tiden	  for	  den	  daglige	  drift	  og	  
havde	  det	  overordnede	  personaleansvar	  samt	  
medansvar	  for	  blandt	  andet	  øl	  -‐	  &	  vinafdelingen.	  
Kim	  har	  altid	  bedst	  kunne	  lide	  det	  aktive	  arbejde	  
”på	  gulvet”	  blandt	  kunderne.	  Han	  kan	  lide	  at	  lære	  
folk	  at	  kende	  og	  hjælpe	  dem	  tilrette.	  	  
Efter	  moderniseringen	  havde	  butikken	  rigtig	  god	  
plads	  til	  forskellige	  arrangementer,	  som	  blev	  
afholdt	  i	  butikken.	  Kim	  var	  med	  til	  at	  arrangere	  
gourmetaftener,	  ølsmagning,	  webergrill-‐aftener,	  
temadage	  med	  mad	  og	  vin	  fra	  bestemte	  lande	  og	  

By-‐	  Night	  arrangementer	  med	  aftenåbent	  omkring	  
forskellige	  temaer	  af	  kulinarisk	  karakter.	  	  

Privat:	  
Kim	  har	  i	  en	  række	  år	  boet	  sammen	  med	  
kæresten,	  Pernille	  Bertelsen	  i	  en	  lejlighed	  i	  
Odense.	  Lige	  inden	  han	  fik	  stillingen	  i	  Skårup	  
købte	  parret	  hus	  i	  Tarup	  ved	  Årslev.	  Det	  ligger	  i	  
det	  smukke	  naturområde	  ved	  grusgravene	  ved	  
Davinde	  og	  passer	  perfekt	  til	  Kim	  og	  Pernille,	  som	  
begge	  er	  friluftsmennesker.	  Huset	  ligger	  på	  en	  
stor	  grund,	  hvor	  der	  er	  god	  plads	  til	  både	  køkken-‐	  
og	  urtehave	  og	  til	  hønsehold.	  Det	  passer	  Kim	  fint,	  
for	  han	  holder	  meget	  af	  at	  lave	  mad	  helt	  fra	  
bunden	  med	  gode	  råvarer.	  Udover	  veltillavet	  mad	  
og	  gode	  vine,	  interesserer	  Kim	  sig	  for	  jagt	  og	  
fiskeri.	  Pernille	  er	  kok	  og	  har	  lige	  fået	  job	  på	  
Thaisenhus	  ved	  Ringe.	  Selvom	  Skårup	  har	  det	  hele	  
og	  kan	  tilbyde	  mange	  spændende	  faciliteter	  samt	  
en	  smuk	  natur,	  bliver	  det	  unge	  par	  selvfølgelig	  
boende	  i	  deres	  nye	  hus	  i	  Tarup	  og	  med	  
motorvejen	  mener	  Kim	  ikke,	  at	  afstanden	  er	  noget	  
problem.	  	  

Superbrugsen	  i	  Skårup:	  
Da	  Kim	  så	  den	  ledige	  uddelerstilling	  i	  Skårup	  var	  
han	  straks	  interesseret.	  Superbrugsen	  i	  Skårup	  har	  
i	  Coop-‐kredse	  altid	  haft	  et	  rigtig	  godt	  ry	  dels	  p.	  g.	  a	  
den	  stabile	  ledelse	  og	  de	  omend	  gamle	  men	  
velholdte	  rammer.	  Superbrugsen	  i	  Skårup	  går	  for	  
at	  være	  en	  god	  butik	  og	  et	  rart	  sted	  at	  være	  med	  
et	  engageret	  personale.	  Kim	  havde	  en	  drøm	  om	  at	  
blive	  uddeler,	  inden	  han	  blev	  30	  og	  det	  er	  
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lykkedes,	  for	  han	  fik	  stillingen	  kun	  en	  måned	  
inden	  sin	  30	  –	  års	  fødselsdag.	  	  

Kim	  har	  været	  meget	  glad	  for	  den	  fine	  velkomst,	  
han	  har	  fået.	  Han	  har	  allerede	  haft	  mange	  gode	  
kundekontakter	  og	  stræber	  efter	  at	  være	  synlig	  i	  
butikken.	  Han	  synes,	  det	  har	  været	  en	  god	  
overgangsperiode,	  hvor	  han	  også	  har	  kunnet	  
trække	  på	  Eriks	  råd	  og	  vejledning	  om	  nødvendigt.	  

	  

Kim	  har	  selvfølgelig	  nye	  planer	  for	  butikken,	  men	  
han	  vil	  først	  og	  fremmest	  fortsætte	  alle	  de	  gode	  
tiltag,	  som	  allerede	  eksisterer.	  Han	  vil	  således	  
fortsætte	  samarbejdet	  med	  de	  lokale	  forhandlere,	  
så	  vi	  fx	  stadig	  til	  sommer	  vil	  kunne	  købe	  
friskplukkede	  jordbær	  direkte	  fra	  den	  lokale	  avler.	  	  

Kim	  vil	  også	  fortsætte	  det	  gode	  samarbejde	  med	  
byens	  mange	  foreninger	  og	  lokale	  arrangementer.	  	  

På	  madområdet	  vil	  der	  komme	  nye	  og	  spændende	  
tiltag.	  Fx	  vil	  vi	  fremover	  så	  vidt	  muligt	  kunne	  købe	  
sushi	  og	  andre	  specielle	  retter	  fast	  hver	  fredag	  og	  
fx	  billig,	  lun	  leverpostej	  fra	  slagteren	  om	  lørdagen.	  

En	  anden	  ny	  ting,	  som	  vi	  meget	  hurtigt	  kommer	  til	  
at	  mærke	  er,	  at	  Superbrugsen	  fra	  d.	  27.2	  vil	  få	  
forlængede	  åbningstider.	  Hvis	  Coop	  på	  sigt	  
planlægger	  fælles	  åbningstid	  for	  alle	  butikker	  er	  
Kim	  dermed	  på	  forkant	  med	  udviklingen.	  

Som	  de	  første	  kan	  Folk	  og	  Fæ	  hermed	  afsløre	  
Superbrugsens	  nye	  åbningstider:	  
	  

	  

Kim	  er	  en	  målrettet	  mand.	  Lige	  siden	  14	  års	  
alderen	  har	  han	  arbejdet	  og	  uddannet	  sig	  indenfor	  
detailhandel.	  Han	  har	  trods	  sin	  unge	  alder	  en	  solid	  
erfaring	  bag	  sig	  og	  er	  således	  godt	  rustet	  til	  den	  
svære	  opgave	  at	  løfte	  arven	  efter	  Erik	  Prangsgård.	  	  

Folk	  og	  Fæ	  ønsker	  Kim	  Ernstsen	  velkommen	  til	  
vores	  lokalsamfund	  og	  glæder	  os	  til	  samarbejdet.	  

	  

Tekst:	  Vibe.	  Foto:	  Henning	  og	  Kims	  egne.	  

Hverdage:	  9-‐19.	  	  	  	  	  Lørdag	  og	  søndag:	  9-‐18	  
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Meld dig ind på: fitnessskaarup@gmail.com 
Hjemmeside: www.skaarup-if.dk

Østergade 16 Skårup 52 52 66 55

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

SVENDBORG STORCENTER

Østergade 20, Skårup 
Tlf. 51 77 72 20

Brød, kager, sandwich, 

salater, øko kaffe & 

smilende service.

Åbningstider:
Man - fredag 6.30 - 17.00

Lør & søndag 7.00 - 15.00

Se Folk & Fæ
 i farver

www.folkogfae-online.dk Stationsvej 12 · 5881 Skårup
tlf. 62 23 13 43 · Slagter tlf. 62 23 14 66



Pensionist-husets Støtter  

Hattefest 
  For byens skønne KVINDER…..! 
  Fredag d. 3. februar 2012 
 
Omkring 20 havde trodset metrologerne der lovede sne, 
droppede X-faktor og Danmarks indsamlingen til fordel for 

Pensionist Husets Støtters 
årlige HATTEFEST.  
Det kulinariske  stod ”Chef 
kokken” Bent Rasmussen for. 
Mens ”Overtjener” Kurt 
Jensen, sørgede for en deli-
kat servering. Godt hjulpet 
af ”Bartenderen”  Poul 
Krogh. Krydret med skønne 
toner fra ”Kapelmester”  
André Isager. 
 
 
 

 
Årets vinder hat, Mariehønen” sad 
på hovedet af Elisabeth Krogh, mes 
Ruth Holgersen bar, ”Æggekurven” 
der blev præmieret som ”lige ved og 
næsten” hatten. 
 
Tak til kosmetolog Helle Lerche og 
salon Imiz for de skønne præmier. 
 



 
 
 
 

Tak til de modige mænd, 
der tør stille op til dette 
arrangement. 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 

 
 

Lørdag d. 14. april 
Kl. 1000 —1500 

Entre 10 kr. 
 

Igen i år afholdes der Kræmmermarked i  
Pensionisternes Hus i Skårup, Stationsvej 10 

 
Mange fine boder med alt det du lige står og 
mangler — eller måske ikke viste du manglede ! 

 
Støtterne står for arrangementet og vil sørge 

for at der også kan købes lidt til 
maven. 

 

       Pensionist-husets Støtter 

Hilsen  
Pensionist-husets  

støtter. 

Lopper 

Gi’ et     
      bud 
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Af  Maja  G  Kvist                                            Fotos:  Henning  
Philbert  
  
  

Bavinchi  tilbage  som  leverandør  i   Corner  Bakery  i   
Skårup.  

  

  
  
  
Corner  Bakery  i  Skårup  har  genoptaget  samarbejdet  med  Bavinchi  i  Svendborg.  
Cathy Mathiesen, indehaver af Corner Bakery i Skårup, har fået Bavinchi tilbage 
som leverandør. Med dette skift imødekommer Cathy et ønske fra kunder, der 
har savnet deres store, friske brød.  

Af  Maja  G  Kvist                                            Fotos:  Henning  
Philbert  
  
  

Bavinchi  tilbage  som  leverandør  i   Corner  Bakery  i   
Skårup.  

  

  
  
  
Corner  Bakery  i  Skårup  har  genoptaget  samarbejdet  med  Bavinchi  i  Svendborg.  
Cathy Mathiesen, indehaver af Corner Bakery i Skårup, har fået Bavinchi tilbage 
som leverandør. Med dette skift imødekommer Cathy et ønske fra kunder, der 
har savnet deres store, friske brød.  
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Cathy er glad for skiftet, da det også har en positiv indflydelse på priserne, som 
har fået et nøk nedad. 
Desuden fører bageriet nu også Bavinchi´s sunde linie ”Balance brød”, som hver 
dag fås i butikken.    
Så  du  kan  sagtens  holde  alle  nytårsforsætter,  der  måtte  involvere  sundhed  og  
alligevel  gå  til  bageren.    
Corner  Bakery  sælger  også  dagligt  grovboller  og  grovbørd.    
Faktisk  kan  man  nu  få  et  såkaldt  ”Brødkort”  (og  nej  der  er  ikke  endnu  en  kode,  
du  skal  huske).    
Konceptet  består  i,  at  handler  du  grov-‐  og  rugbrød,  får  du  hvert  8.   brød  
gratis!      
Hvis  du  er  til  frisk  rugbrød,  der  allerede  er  skåret  i  skiver,  kan  du  også  bestille  
det  hos  Cathy.  
Der  er  dagligt  altid  mindst  3  slags  friskbagte  rugbrød  at  vælge  imellem.  
  
Der  er  også  godt  nyt  til  de,  der  gerne  vil  have  en  kage  i  ny  og  næ.  Hele  februar  
måned  kan  må  få  2  fastelavnboller  m.  fløde  i  forskellige  varianter  for  30  kr.  
eller  2  gammeldaws  for  16  kr  .  Og  har  du  brug  for  en  stor  lagkage  (til  12-‐  14  
personer)  kan  en  sådan  også  bestilles  i  butikken.  
Faktisk  er  der  altid  et  tilbud  at  komme  efter  hos  Corner  Bakery.  
  
Glem  heller  ikke  morgenkaffen,  det  smurte  rundstykke  eller  frokosten.    
Hver  dag  er  der  frisksmurte  sandwiches  fra  kl.  7.30.  
Corner  Bareky  vil  også  gerne  assiterer  med  planlægningen  af  brød  og  kager  til  
den  forestående  konfirmation.  
  
”Vi  vil  gerne  eksistere  i  mange  år  endnu,  så  vi  sætter  stor  pris  på,  at  I  fortsat  
besøger  os”  siger  Cathy  med  sit  vanelige  imødekommende  smil.  
  
Så  her  fra  redaktionen  skal  det  lyde;  
Tillykke  med  den  nye  leverandør    -‐  og  husk  nu  at  støt  de  lokale  J  
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Nyt fra Skårupskolen, som nu er medlem af 
foreningen af Frie Fagskoler (friefagskoler.dk). Det 
betyder, at de sidste husholdnings- og 
håndarbejdsskoler i Danmark nu er en del af 
netværket under Frie Fagskoler.  
 
Indholdet på skolen er uændret, vi har dog 
skærpet vores profil i retning af at styrke den 
elevgruppe, som ikke umiddelbart har let ved at 
komme i gang med en ungdomsuddannelse. 
Derfor har vi fra næste år, oprettet 4 linjer, som 
skal gøre springet fra grundskolens 10. klasse til 
ungdomsuddannelserne meget lettere.  
 
Vi vil her prøve at give et overblik for læserne af 
Fok og Fæ, for at I også har en fornemmelse af, 
hvad det er der foregår bag murene på Guttes 
gamle skole.  

Målgruppen er unge mellem 16 og 
22. Man skal have afsluttet 9. klasse 
eller være fyldt 16 år for at kunne 
starte på Skårupskolen.  
 
Eleverne vælger Skårupskolen på 
lige fod med efterskolernes tilbud. Vi 
skiller os dog ud, ved at være en lille 
skole med plads til max 48 elever. Vi 
har i mange år haft et passende 
elevantal på ca 45 og har haft et 
ganske lille frafald af elever, ca 1 
hvert andet år. Det vidner om, at vi 
vægter sammenhold og den enkeltes 
elevs muligheder for udvikling.  
 
Elevsammensætningen er meget 
blandet; nogle skal videre på 
gymnasiet, nogle skal videre på en af 
erhvervsskolernes linjer og et par 
hvert år, skal videre i et særligt 
tilrettelagt uddannelsesforløb.  
 
 

Af Lisbeth Refbjerg,  
Lærer og vejleder på Skårupskolen  
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Parat til Job med Mad, er rette mod de uddannelser, hvor mad indgår. Det er 
selvfølgelig uddannelserne på Erhvervsskolernes Mad til Mennsker (fx cater, 
ernæringshjælper, bager og gastronom), men også for dem der vil tage en 
bachelor i sundhed og ernæring efter gymnasiet.  
Man har fag som ernæringslære, gastronomi, krop og kost, idræt og 
tjenerfag. Men også områder som betjening, kundepleje, konflikthåndtering, 
samarbejde og økonomi indgår i linjefaget.  

Parat til Job med Mennesker, er for dem der har planer om at arbejde med 
mennesker. Det gælder sosu-uddannelserne, lærer og pædagog, HG-
uddannelserne indenfor butik og kontor, frisør og fitness samt alle dem der 
går videre fra de gymnasiale uddannelser, og bare gerne vil vide mere om 
kommunikation, samarbejde, pleje og omsorg, sundhed for alle aldre og 
meget mere.  

I det kommende skoleår skal eleverne vælge sig ind på en linje, som er rettet mod det drømmejob 
de har planer om at få indenfor de næste år. På alle linjerne bliver der indlagt praktikker, fx i 
køkkener, institutioner, hos vores søde nabo Bakkehuset og i relevante fagområder, som er 
målrettet den enkelte elev. Har du en virksomhed i Skårup og omegn, der kunne tænke sig at blive 
vores praktiksamarbejdspartner, så hører vi meget gerne fra dig. Ligeledes er der nok mange, vil 
vil blive kontaktet i de næste måneder, hvor vi hører om I vil støtte os i 3-4-5 dages praktikker for 
vores unge.  
 

Parat til Job med Dyr & Natur, satser vi mod de uddannelser der findes på 
erhvervsskolernes indgang Dyr, Planter og Natur. Det er til 
gartneruddannelser, landbrugsuddannelser og til dyrepasser fx. Men linjen er 
også til dem, der vil lære at bruge hænderne - både til pleje af dyr og 
afgrøder. Vi indkøber lam til skolestart, ligesom vi er ved at etablere en 
skolehave, der giver mulighed for at arbejde med mindre maskiner og få en 
forståelse af årstidernes gang for dem der arbejder i det grønne felt.  
Linjen giver også lejlighed til at passe og ride skolens islandske heste.  

Parat til Flyt Hjemmefra er for de elever, der ikke umiddelbart er 
uddannelsesparate, men har brug for mere personlig støtte til udvikling af 
sociale og praktiske kompetencer. Linjen er adgangsbegrænset, og rettet 
mod dem, der har planer om et 2-årigt skoleforløb, således at 2. år blive på 
en af de erhvervsrettede linjer.  
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På alle linjer indgår almindelig 10. klasses undervisning som dansk, engelsk, matematik, tysk og 
fysik/kemi. Eleverne får mulighed for at afslutte deres fag med Folkeskolens 9. klasse prøve (FSA) 
eller 10. klasses prøven (FS10).  
 
Som det første - og eneste - sted i landet lancerer vi FAGPRØVEN. Det er prøven for de elever der 
ikke har let ved at afslutte en FSA, men gerne vil have en afsluttende prøvebevis. Hvis man skal 
være gastronom, er det ikke strengt nødvendigt at kunne analysere Dan Turell, men meget mere 
anvendligt at kende til BMI-beregning, tallerkenfordeling, mål og vægt samt relevant faglig læsning 
med kendskab til de termer der bruges indenfor fx Mad til Mennesker.  
Kravet for optagelse på erhvervsskolerne er bare 9 års skolegang, men det er altid godt at afprøve 
sig selv for at være klar til nye krav når niveauet stiger på ungdomsuddannelserne.  
 
 

Krav om fritidsaktivitet: Nogen gange støder vi på unge, som ikke er vant til at have 
en hobby eller aktivitet i fritiden. Hos os skal man deltage i enten ridning på skolen, gå til 
musik og sammenspil eller kreativt. Hvis man er til fodbold og andre sportsgrene indgår 
et medlemsskab hos Skårup Idrætsforening som tilbud og eventuelt også tilbud i 
Svendborg kan indgå i elevernes valg af hobby.  
 
Teaeruge er stadig en tradition vi viderefører, lige den årlige Skilejrskole er et fast 
programpunkt.  
 

Når flagene kan ses op og ned af 
Klingstrupvej og Østergade den 12. 
februar, er det fordi vi afholder Åbent 
Hus mellem 13 og 16. Her kan man 
få en snak med en lærer, om hvordan 
et skoleår kan se ud for en 
kommende elev.  
Spred gerne rygtet om vores skole 
- vi modtager elever fra hele 
landet. Læs også mere på 
www.skaarupskolen.dk.  
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      Skåuphallen lørdag den 17.3.2012 
 
                      Kl. 13.30 – 17.00 
 
Kom og oplev en forrygende eftermiddag, med masser 
af gymnastik og bevægelse. 
 
Tag hele familien med – der er noget for alle aldre. 
 
Kaffe, kage mm kan købes. 
 
 
Entre: kr. 40,00 (fra 18 år) – Dørene åbnes kl. 13 
 

   
Med venlig hilsen   
S.I.F. -  gymnastikafdelingen 
 
På grund af parkeringsforhold opfordrer vi folk der 
bor i Skårup til at gå eller cykle. 



36



ST
ØT

 V
0R

ES
 S

PO
NS

OR
ER

 - 
DE

 S
TØ

TT
ER

 D
IT

 L
OK

AL
BL

AD
 “

FO
LK

 &
 F

Æ
”

Michael Lüthi
Afdelingschef
Tlf. 6323 0141

Lene Kruse
Kunderådgiver
Tlf. 6323 0143

Mai-Britt Christiansen
Kundemedarbejder
Tlf. 6323 0142

20 år med Folk & Fæ
se de gamle blade på

www.folkogfae-online.dk

VEJSTRUP

Tømrer&Snedker
FORRETNING

Jan Szustykiewicz

Tømrermester
Egemosevej 20 5882 Vejstrup

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

Damgård 
Rønnowsvej 3 – Skårup 

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

 

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

Smutvej 45881 SkårupTlf. 4088 1595anja@skaarupgrafisk.dkwww.skaarupgrafisk.dk
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Nyt fra Åbyskov Forsamlingshus. 
Af Jørgen Larsen, kasserer i Åbyskov Forsamlingshus 

 
Koncert fredag den 20. april 2012 
Det er længe siden der har været koncert i Åbyskov Forsamlingshus, sidst var i januar 2009 
med Lasse & Mathilde sammen med Svendborg Herrekor.  Det var en god og festlig aften. 
Fredag den 20. april vil der igen være koncert, denne gang med ”De Sydfynske Four Jacks” 
der består af Arne Ploug, Poul Erik Andersen, Poul Andersen og Jørgen Juul Steen og ”Sing 
Sisters” der består af Elsa Lund-Larsen, Marianne Aarup-Kristensen, Karen Vibeke Andersen 
og Ingeborg Ploug. 

 
 

Four Jacks-feberen har bredt sig. I 2006 var det 50 år siden, det hele startede. De med en 
dåbsattest fra begyndelsen af 50´erne eller før husker det tydeligt. Der kom den ene 
”ørehænger” efter den anden, og mange af deres sange hænger stadigvæk ved. Hvem kender 
ikke ”Å Marie, jeg vil hjem”, ”Æselsangen” eller ”Mandalay”? 
 
I forbindelse med Spil Dansk Dagen i oktober 2008 blev der arrangeret en sang-aften i 
Gudbjerg Forsamlingshus og hvor temaet blev ”Four Jacks”. Folk strømmede til, og sjældent 
har der været så mange mennesker i huset. Fire herrer med tilknytning til Gudme Sangkor, 
medlemmer af dobbeltkvartetten ”Music’ Alls” havde indstuderet nogle af de kendteste ”Four 
Jacks-sange, publikum sang med, og det blev en helt forrygende aften. 
De fire er med i ”Music’Alls”, en dobbeltkvartet, der blev dannet i 2002 og havde sin debut 
som backinggruppe for Stig Rossen ved HK’s store kultur-arrangement i Svendborg. 
”Music’Alls” har optrådt ved mange lejligheder, bl.a. ved den årlige Nytårskoncert i 
Gudmehallerne, hvor repertoiret har været meget musicalpræget. Efter ”drengenes” succes 
med Four Jacks programmet har pigerne indstuderet en række swingnumre, som de 
præsenterer under navnet ”Sing Sisters”.  Dette betyder, at de 8 kan give koncerter med et 
meget bredt og afvekslende program, da der også er fælles numre. 
De to grupper akkompagneres på klaver af Karin Vium. Lyd styres af Ulrik Christensen. 
 
Før koncerten vil der være fællesspisning. Skriv allerede nu datoen i din kalender. Der bliver 
annonceret i Østkysten vedr. tilmelding og pris. 
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Generalforsamling i Åbyskov Forsamlingshus 
Der holdes generalforsamling ifølge vedtægterne i ”Foreningen Åbyskov Forsamlingshus” 
tirsdag den 20. marts kl. 18.30.  Efter generalforsamlingen serveres der forloren skildpadde.  
Indkaldelsen vil blive annonceret i ”Østkysten”. 
 
Loppemarked lørdag den 12. maj: 
I 2010 blev der sammen med Åbyskov gl. Skole arrangeret loppemarked, interesserede kan 
der for allerede nu forberede sig på årets hyggelige loppemarked, hvor der også vil være 
indrettet café, hvor der kan nydes kolde og varme drikke, samt lidt godt til maven. Oplysning 
om tilmelding/reservering af salgsborde vil blive omtalt nærmere i næste nummer af Folk & 
Fæ. 
 
Dilettant januar 2012 – en succes: 
I sidste nummer af Folk & Fæ blev der orienteret om, at årets dilettantstykke: ”Midt i 
kontortiden”.  
 
Igen i år var der stor tilslutning idet vi ved sidste forestilling lørdag den 28. januar rundede 
publikum nr. 252.  Såvel dilettanterne som husets bestyrelse siger tak for opbakningen, 
hvilket også gælder annoncører og sponsorer. 
 
 

 
 
Dilettanterne sagde tak for i år med denne sang: 

Se her kommer vi nu for sidste gang 
Og det gør vi så med en lille sang, 
Det hele er slut, intet kan laves om 
Vi takker jer alle fordi I kom 
Og håber, at I her i Åbyskov 
Har hygget jer – og haft det lidt sjovt 
For vi har gjort alt, hvad vi nu kan 
Med 2012’s – dilettant. 
 
For tiden er så kort og det ku’ hænde 
Vi kom igen, igen om inden længe.  

 
Vi er klar igen i 2013, hvor der er dilettant sidste lørdag i januar og første lørdag i februar. 

 
▄ 
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Skårup vandt pokal guld
Skårup vandt guld i de fynske pokal mesterskaber i kids volley. 

Kids volley er stort i Skårup, det kunne en gruppe ellevilde forældre vidne om,
efter en sejersrig januar eftermiddag i Munkebo Hallen. 

Her løb de 2 opstillet Skåruphold af med en 1. plads og en 4. plads i kids volley.

Mange af spillerne, spiller på 3. sæson i Skårup hallen, torsdag eftermiddag.

Skulle volley være noget for dig, så kik forbi en torsdag eftermiddag eller på www.kidsvolley.net
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• Jord-, vej- og kloarkarbejde
• Vejunderføring
• Vognmandskørsel
• Container udlejning
• Belægningsarbejde

Vi TiLByDer oS MeD 
aLT iNDeNFor...

          Ø.ÅBy 
VogNMaNDS & 

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

HEINES FRUGT & GRØNT
Heine Rasmussen

Vidjekrogen 5 - 5881 Skårup
Tlf. 62 23 18 56

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

 HOLmdrUP
 KLOaKSErViCE
 Og maSKiNSTaTiON aps.
 aUT. KLOaKmESTEr

 dØgNVagT
 62 23 12 08

Skårup Autoservice
Vildmarken 1  5881 Skårup

62 23 10 98

TAGPAPTAG
 Over 20 års erfaring
 Gratis tageftersyn
 Alt i reparationer

   Tilsluttet

Tal med
SKÅRUP
            iagDÆKNiNg

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

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

Selskaber  på op til 65 personer
Lokalet er velegnet til møder o. lign. arrangementer

rasmus Skovgaard - rønnovsvej 1 
5881 Skårup - Tlf. 20851033

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

www.voresfriskole.dk



Skårup Pensionistforening                                                                                                                                            Telefon: 62 23 15 18 

 
 
 
 
 

      Skårup Pensionistforening 
 
Skårup Pensionistforening 
 
2012 startede med besøg af Bodil Spang Christensen, der levende fortalte om sin tid, som 
stuepige på Wedelsborg . Årene efter Krigen var jo noget anderledes end i dag. Forhold mellem 
herskab og tjenestefolk var og et helt andet end i dag. 
 
Onsdag den 25. januar  
Underholdning, sang og musik ved Allan, Bent og Flemming alle fra Seniorværkstedernes 
musikgruppe i Svendborg. En pragtfuld eftermiddag, hvor der blev sunget af hjertens lyst, ja det 
kunne godt have varet til langt  ud på aftenen. 
 
Onsdag den 22. februar kl. 1730  
Fastelavnsfest. Menu: pølsebord.  Underholdning ved Karl Bent Fischer og Tove Rasmussen. 
Pris 100 kr. 
 Af hensyn til indkøb. Tilmelding på 6223 1558 eller 6223 1058 senest 16/2. 
 
Onsdag den 7. marts kl. 1400 
Billeder fra Venezuela ved Thorkild Søgaard. Med familie i landet vil vi helt sikker få et godt 
indtryk af landet, samt hvordan der leves der. Mød op til en spændende eftermiddag. 
 
 
Onsdag den 21. marts kl. 1600 
Generalforsamling i Skårup Pensionist forening  -Pensionisternes Hus og Pensionist-husets 
Støtter. 
Efter generalforsamlingerne er der spisning af gule ærter. Pris 80 kr. Tilmelding på 6223 1558 
eller 6223 1058 for dem der vil spise med senest 14/3. 
 
Onsdag den 4. april kl. 1200. 
Påskefrokost. Der vil som andre år blive serveret en dejlig frokost, med alt hvad dertil hører. 
Pris 110kr. T 
ilmelding på 6223 1558 eller 6223 1058 senest 26/3 
 

 
 
     
     Pensionist-husets Støtter 
 
    
 
Den 14. april kl. 10-15 
Der afholdes kræmmermarked i Pensionisternes Hus. Her er det muligt at gøre 
et godt køb eller du kan få solgt dine ting og sager. NB: Til julemarkedet den 12. og 13. 
november er der endnu mulighed for at leje et bord. 
 
. 
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Af  Maja  G  Kvist                                              Fotos:  Henning  
Philbert  

Ny  værtinde  i   Vejstrup  Forsamlingshus.  

Anette  Christiansen  fra  Vejstrup  er  ny  værtinde  i  Vejstrup  Forsamlingshus.  
Hendes  mand  Søren,  som  sidder  i  bestyrelsen,  hjælper  dog  til  med  den  store  
opgave.  
Anette  trådte  til,  efter  22  år  i  byen,  syntes  hun  det  ville  være  synd,  hvis  stedet  
ikke  kunne  fortsætte.  I  sit  daglige  arbejde  som  dagplejer  bruger  Anette  også  
huset.    

  
Efter  Kirsten  Vinkler,  har  gjort  et  
dygtigt  job  i  1  ½  års  tid  og  valgte  at  
træde  fra,  fik  en  ung  mand  med  
store  armbevægelser  jobbet  –han  
havde  dog  ikke  helt  rent  mel  i  
posen  og  blev  derfor  fyret  igen.    
Så  manglede  man  en  ny  vært  for  
forsamlingshuset,  hvor  Anette  
godvilligt  trådte  til.    
  
Anette  står  for  lejekontrakter,  
telefonpasning,  fremvisning  af  
huset  samt  rengøring.    
  
  
  
  

  
Vejstrup  Forsamlingshus  nye  værtinde;  Anette  Christiansen  
  
Hvis  man  har  lyst  til  at  holde  en  fest,  kan  Anette  og  Søren  fremvise  en  liste  over  
folk,  der  kan  stå  for  mad,  servering  mv.  ”De  fleste  har  dog  deres  egne  kokke  og  
servering.”  fortæller  Søren,  ”Så  det  er  ikke  en  værtrolle,  sådan  som  det  var  
førhen  her  i  Vejstrup.”  

Af  Maja  G  Kvist                                              Fotos:  Henning  
Philbert  
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Hendes  mand  Søren,  som  sidder  i  bestyrelsen,  hjælper  dog  til  med  den  store  
opgave.  
Anette  trådte  til,  efter  22  år  i  byen,  syntes  hun  det  ville  være  synd,  hvis  stedet  
ikke  kunne  fortsætte.  I  sit  daglige  arbejde  som  dagplejer  bruger  Anette  også  
huset.    
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træde  fra,  fik  en  ung  mand  med  
store  armbevægelser  jobbet  –han  
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forsamlingshuset,  hvor  Anette  
godvilligt  trådte  til.    
  
Anette  står  for  lejekontrakter,  
telefonpasning,  fremvisning  af  
huset  samt  rengøring.    
  
  
  
  

  
Vejstrup  Forsamlingshus  nye  værtinde;  Anette  Christiansen  
  
Hvis  man  har  lyst  til  at  holde  en  fest,  kan  Anette  og  Søren  fremvise  en  liste  over  
folk,  der  kan  stå  for  mad,  servering  mv.  ”De  fleste  har  dog  deres  egne  kokke  og  
servering.”  fortæller  Søren,  ”Så  det  er  ikke  en  værtrolle,  sådan  som  det  var  
førhen  her  i  Vejstrup.”  
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Hvis  man  lejer  huset,  skal  man  ikke  selv  gøre  rent.  Rengøring  klarer  Anette  så  
standarden  altid  er  tip-‐  top  i  orden  til  den  næste  lejer.  
Huset  har  et  stort  køkken  med  ny  ovn  og  gode  opvaskefaciliteter.  Køkkenet  er  
sat  i  stand  sidste  sommer.  
  
  
I  øjeblikket  arbejder  bestyrelsen  på  tre  store  områder,  der  skal  få  huset  til  at  
fremstå  endnu  flottere.    
For  det  første  vil  man  gerne  have  energisparelofterne  fra  70´erne  pillet  ned.  For  
oppe  under  dem,  gemmer  der  sig  et  smukt  hvælvet  loft.  Bestyrelsen  ønsker  sig  
også  nye  møbler  og  en  restaurering  af  baghuset.  Alt  dette  er  de  i  gang  med  at  
ansøge  forskellige  fonde  om  hjælp  til.  
Desuden  arbejder  man  på  i  ”Sammenslutningen  Af  Sydfynske  Forsamlingshuse”,  
hvis  bestyrelse  Søren  også  sidder  i,  at  lave  en  fælles  folder  for  at  gøre  
opmærksom  på  Vejstrup  forsamlingshus´  eksistens  øen  over.  ”Det  ligger  jo  godt  
–ud  til  vejen  og  er  let  at  finde  for  folk,  der  kommer  langvejsfra”  siger  Søren,    
  

  
Den  store  sal   med  det  smukke  maleri   
  
Forsamlingshusets  bestyrelse  består  af  6  personer,  1  suppleant.  Udover  de  
økonomiske  aspekter,  tager  bestyrelsen  sig  af  at  planlægge  og  udføre  
arrangementer  så  som  markedsdag,  fastelavn  og  høstfesten.  Søren  står  mest  for  
den  daglige  vedligeholdelse  af  huset,  da  han  selv  er  håndværker.  De  lokale  
håndværkere  hjælper  til  med  midler  og  materialer,  hvilket  er  rigtig  dejligt  for  
huset  og  kan  holde  omkostningerne  nede.    
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Det  hyggelige  forsamlingshus  en  vinterdag  2012  
  
Huset  er  meget  lejet  ud,  i  nogle  weekender  er  det  både  fredag  og  lørdag,  hvor  
man  har  huset  fra  kl  .8.00  -‐5.00  den  følgende  morgen.  Det  er  heldigvis  billigt  at  
leje  huset  hele  weekenden.    

  
  
  
  
Det  nyrenoverede  
Køkken  
Når  der  holdes  fest,  er  

der  som  regel  en  masse  god  musik.  I  vhert  fald  for  de,  der  er  med  til  festen.  
Naboerne  til  huset  kan  imidlertid  opleve  det  som  støjgener.  Derfor  er  det  tilladt  
at  spille  musik  indtil  kl.  2.00  for  lukkede  døre  og  vinduer.  
  

  
Den  store  sal   med  det  smukke  maleri   
  
Forsamlingshusets  bestyrelse  består  af  6  personer,  1  suppleant.  Udover  de  
økonomiske  aspekter,  tager  bestyrelsen  sig  af  at  planlægge  og  udføre  
arrangementer  så  som  markedsdag,  fastelavn  og  høstfesten.  Søren  står  mest  for  
den  daglige  vedligeholdelse  af  huset,  da  han  selv  er  håndværker.  De  lokale  
håndværkere  hjælper  til  med  midler  og  materialer,  hvilket  er  rigtig  dejligt  for  
huset  og  kan  holde  omkostningerne  nede.    
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Naboerne  til  huset  kan  imidlertid  opleve  det  som  støjgener.  Derfor  er  det  tilladt  
at  spille  musik  indtil  kl.  2.00  for  lukkede  døre  og  vinduer.  
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slags  fester  bliver  der  så  holdt  i  Forsamlingshuset?  Der  er  både  bryllupper,  
barnedåb  og  runde  fødselsdage  men  også  fx  18  års  fødselsdag,  hvis  der  er  
voksenopsyn  (ansvarlige  lejere),  efterskolefester  ligger  huset  lokaler  til.    
  
  
Der  er  stor  lokal  opbakning  til  husets  arrangementer,  som  byder  på  både  
foredrag,  håndboldaften  og  fællesspisning.    
Nogen  gange  i  kombination,  så  som  næste  gang,  hvor  der  er  fællesspisning  er  
den  28.  marts  2012.  Her  kommer  der  en  journalist  fra  Danmarks  Radio  og  
holder  foredrag.    
  
Man  kan  leje  huset  til  følgende  priser:  
  
Hele  huset  1  dag               2000  kr.  
Hele  huset  2  dage               2500  kr.  
Hele  huset  3  dage               2900  kr.  
Store  sal                  1500  kr.  
Lille  sal                  1000  kr.  
S.  sal  til  møde/  begravelse              700  kr.  
L.  sal  til  møde/  begravelse              450  kr.  
  
Rengøring:    
Hele  huset                   500  kr.  
Store  sal                    400  kr.  
Lille  sal                    300  kr.  
  
  
GOD  FEST!     
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Og  
hvilken  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Og  
hvilken  slags  fester  bliver  der  så  holdt  i  Forsamlingshuset?  Der  er  både  bryllupper,  
barnedåb  og  runde  fødselsdage  men  også  fx  18  års  fødselsdag,  hvis  der  er  
voksenopsyn  (ansvarlige  lejere),  efterskolefester  ligger  huset  lokaler  til.    
  
  
Der  er  stor  lokal  opbakning  til  husets  arrangementer,  som  byder  på  både  
foredrag,  håndboldaften  og  fællesspisning.    
Nogen  gange  i  kombination,  så  som  næste  gang,  hvor  der  er  fællesspisning  er  
den  28.  marts  2012.  Her  kommer  der  en  journalist  fra  Danmarks  Radio  og  
holder  foredrag.    
  
Man  kan  leje  huset  til  følgende  priser:  
  
Hele  huset  1  dag               2000  kr.  
Hele  huset  2  dage               2500  kr.  
Hele  huset  3  dage               2900  kr.  
Store  sal                  1500  kr.  
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Menu : 
  
Forret 

  
• Ørred med æg og purløg 
• Blinis eller brød med lakserogn 
  

Hovedret 
  

• Nye kartofler med kantareller 
• Couc cous  med feta og oliven 
• Salat med rodfrugter 
• Salat med kerner og frugt 
• Grøn pesto 
• Roastbeef 
• Svinemørbrad med kokossauce 
• Brød 

  

KANDIS  
i Skårup Hallen            

  
De sidste års succes med KANDIS koncert i Skårup Hallen,  
 gentager vi  igen i år. 
  

Fredag d.  18. maj 2012.        fra kl. 19.00 - 01.00   
Spisning fra kl. 18.00  ( dørene åbnes kl. 17.00 ) 

  
Billetter sælges efter ” først til mølle ” princippet  
Vi har på nuværende tidspunkt forudbestillinger  på 400 billetter. ( vi sælger max. 500 
billetter ) 
  

Uændrede priser : 
       
Entré incl. spisning   kr. 395,00 
       
Entré uden spisning   kr. 250,00 
  
 

Billetter kan kun bestilles på tlf. 3054 1372.  
  

Skårup IF 



54

ST
ØT

 V
0R

ES
 S

PO
NS

OR
ER

 - 
DE

 S
TØ

TT
ER

 D
IT

 L
OK

AL
BL

AD
 “

FO
LK

 &
 F

Æ
”

auto Centrum Skårup

    

  62 23 19 91

     Østergade 60 Skårup
     Lige overfor Skårup skole

BeDre BrUgTe BiLer
aUToHaNDeL

      SKÅrUp

aUTo-CeNTrUM

auto Centrum Skårup

    

  62 23 19 91

     Østergade 60 Skårup
     Lige overfor Skårup skole

BeDre BrUgTe BiLer
aUToHaNDeL

      SKÅrUp

aUTo-CeNTrUM
Roser til haven

stort udvalg
V. Frans Bruun

Skovmøllevej 18 Tlf. 62 23 15 28

Roser til haven
stort udvalg

V. Frans Bruun
Skovmøllevej 18 Tlf. 62 23 15 28

HYBEL VVS
62 21  01 56
Blikkenslager teamet

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

Installatør

HYBEL VVS
62 21  01 56
Blikkenslager teamet

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

Installatør

Stationsvej 12 · 5881 Skårup
tlf. 62 23 13 43 · Slagter tlf. 62 23 14 66

Skårup Rengøring & Vinduespolering

TæPPeReNS
HÅNdVæRKeRReNS
ViNdUeSPUdSNiNG
ReNGØRiNG

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

Skaarup Vandværk - stiftet 1909

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

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

Hoved-/Totalentreprise

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

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

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

www.claus-bo.dk
Tømrer  Snedker  termoglas

MUrerMeSTer BriaN CHriSTeNSeN

Åbyskovvej 4
5881 Skårup

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

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

thOmAs jOhAnsen
nYbOrGVej 489
5881 skårup FYn

 www.skaarup-autohandel.dk
62 23 13 72
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HUSK:
Søndage i lige uger afholder

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

HUSK:
Fredage i lige uger afholder

Borgerforeningens Støtter
Spillegilde i Skåruphallen kl. 18.45

HUSK:
Hver mandag kl. 14.00-16.00 

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

Se også aktivitetskalenderen on-
line med altid opdateret aktiviteter i 

forhold til bladet på: 

www.folkogfae-online.dk/
aktivitetskalender

onsdag, d. 22. februar, kl. 17.30:
Skårup Pensionistforening afholder 

fastelavn i Pensionisternes Hus. 
Spisning og underholdning ved Karl 
Bent Fischer og Tove Rasmussen.

onsdag, d. 7. marts, kl. 14.00:
Thorkild Søgaard viser billeder fra 
Venezuela i Pensionisternes Hus.

onsdag, d. 21. marts, kl. 16.00:
Generalforsamling 

i Pensionisternes Hus.

Lørdag, d. 24. marts, kl. 13.00-18.00:
Åben Skårup-dag.

onsdag, d. 4. april, kl. 12.00:
Påskefrokost i Pensionisternes Hus.

Lørdag, d. 14. april, kl. 10.00-15.00:
Kræmmermarked

 i Pensionisternes Hus

SKÅRUPgrafiskö

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

 Design af logo

Hjemmesider

Brochurer & foldere

Plakater & flyers

Skilte & Roll up

Brevpapir & visitkort

Foreningsblade & hæfter

Din udfordring...


