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 Kære Folk & Fæ læser!

Så lykkedes det endeligt ! ! ! !
Vi har i lang tid søgt en skribent mere til bladet. 

 Du kan møde vores nye skribent Margit Løve Kølle  

senere i bladet, hvor hun fortæller lidt om sig selv.

 Vi byder Margit hjertelig velkommen i redaktionen. 

I oktobernumret af Folk & Fæ 2014 var der en  

artikel om landsbyerne i Danmark skrevet af journalist  

Jens Baes-Jørgensen fra Kommunernes Landsforening. 

Her stod:   Skårup har knækket koden.   Der 

henvises til, at Skårup kom ind på en flot førsteplads,  

når det gælder om tilflyttere til de små landsbyer. 

I et telefon-interview fortalte jeg om alle de muligheder,  

vi har her i Skårup – og især om den betydning det har,  

at så utrolig mange mennesker yder en frivillig indsats i  

lokalområdet.

Der er i denne tid meget focus på alle de mennesker, der  

arbejder frivilligt. - Alle disse frivillige vil Folk & Fæ  

gerne være med til at hylde i det næste årstid.

Vi starter i dette nummer med at hylde de frivillige bag  

grupperne ”Mad & Musik” og ”Kulturcafeen”

Så derfor: Til alle ”Formænd og Forkvinder” for  

klubber, instutioner, foreninger osv.: 

Hvis I har glæde af nogle frivillige mennesker, (børn –  

unge – voksne) som I mener fortjener en hyldest her i  

bladet for deres indsats, så kontakt snart redaktøren for  

at få en aftale om et indlæg ang.  jeres frivillige.   

Princippet er først til mølle . . . .

Husk! Dette gælder naturligvis for hele ”vores distrikt”  

Skårup 5881 – Vejstrup 5882 – Oure 5883

Støt os på: Swipp: 2548 7386 - MobilePay: 2548 7386

Har du noget til kalenderen på vores hjemmeside så  

skriv til Vibe: vibeff@post24.dk

De bedste hilsner fra Folk & Fæ.        Henning Philbert
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Kære Folk & Fæ læser !
Hjælp os med at gøre vores lokalblad Folk & Fæ endnu bedre !
 Der er mange lokale historier, begivenheder og aktiviteter, der aldrig lander på redaktørens  

skrivebord. - Det kan du måske hjælpe med, ved at kontakte mig på mail eller telefon, så vi kan  

finde ud af, om dit forslag har interesse for bladets læsere. Gør som Jørgen ”Tolder” Nielsen og  

Berit Jensen.

Jørgen ”Tolder” ringede til mig og fortalte om de 3 fantastisk dygtige gymnaster, som han har  

været genbo til siden de blev født - - nemlig de 3 søskende på verdensholdet !!!

En helt utrolig positiv historie for vores lille by. Det er aldrig før sket i Danmark, at 3 søskende er  

udtaget til verdensholdet på samme tid.

Tak Jørgen, fordi du ringede og 

fortalte om de 3 unge  

mennesker.

Men der er også andre, der har 

kontakter mig med oplysninger  

om spændende aktiviter . . 

Berit Jensen inviterede Folk & 

Fæ fotografen til ”Ældre OL” i  

Skårup. Det var rigtigt sjovt ! 

Og så var det plejehjemmet

Damgården, er løb med den 

eftertragtede  pokal.

Tak Berit for din oplysning.

De 3 super gymnaster Nikolai, Maja og Benjamin  

Refshauge fra Skårup.

 

Ældre OL i Skårup Kultur og Idrætscenter var en stor  

oplevelse for deltagerne og de mange frivillige.

Altså - - - kære Folk & Fæ læser !!!!!!!!

Kontakt mig hvis du har en god historie, en begivenhed  

eller en aktivitet, du tror vil være af interesse for vore  

læsere.

Hermed de bedste hilsner fra Folk & Fæ-redaktør og  

fotograf.                                       Henning Philbert
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Ny skribent i ”Folk og Fæ”.

        Tekst og foto: Margit Løve Kølle.

I august ringede jeg til Henning Philbert for at høre, hvorfor augustnummeret af bladet ”Folk og 
Fæ” ikke var blevet uddelt på Åbyskovvej, når jeg vidste, at de havde fået bladet på Skibsvej. Det 
skyldes naturligvis sommerferien og at al uddeling og indsamling foregår på frivillig basis, så 
uddelerne skulle lige komme hjem fra ferie. 
I løbet af samtalen spørger Henning mig, om jeg kunne have lyst til at blive en del af redaktionen og 
skrive til bladet, da jeg i forvejen, som sekretær for Damgårdsklubben, skriver til bladet. 
Ja, hvorfor ikke prøve, når jeg godt kan lide at skrive og også gerne fotograferer selv. 
Derfor er jeg gået ind i arbejdet for et dejligt lokalt blad.
Hvad er min baggrund?
Første gang jeg kom i forbindelse med Skårup var i august 1968, da jeg startede som elev på et fem 
måneders kursus på Skårup Husholdningsskole. Det var under fru Clausen og søstrene Erna og 
Gutte Clausen. Det blev dejlige fem måneder, hvor jeg lærte at lave mad og blev en del mere 
selvstændig i løbet af de fem måneder. Her mødte jeg også Henning Philbert, der var Guttes 
yndling. Henning kom til skolen for at male nogle lokaler det efterår, og vi piger fik at vide, at vi  
skulle være klar over, at der kom en helt særlig ung mand til skolen. 
Efter endt læreruddannelse fra Kolding Seminarium i 1975, var jeg i nogle få år ansat i Odense 
Kommune på Tingkærskolen i Fraugde, inden jeg kom til Hømarkskolen i august 1978. Her var jeg 
lærer til jeg gik fra arbejdsmarkedet i 2009.

 Kurt Løve Kølle.
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Jeg blev gift med min mand, Kurt Løve Kølle, i 1975. Han afsluttede sin skibsførereksamen fra 
Svendborg Navigationsskole i 1976, og efter endt værnepligt tog han på langfart med rederiet 
Mærsk’s tankbåde. Så det første år var han ikke hjemme mere end 14 dage. Vi købte hus i Åbyskov, 
bl.a. fordi Kurt gerne ville kunne se vandet hjemmefra, og så var vi forholdsvis tæt på Svendborg, 
der jo er en søfartsby, og måske kunne der hen ad vejen være en mulighed for at få et landjob her i 
kommunen. Dette blev virkeliggjort i 1983, hvor Kurt blev ansat som underviser på Svendborg 
Søfartsskole, og fra år 2000 overtog han frem til 2012 stillingen som forstander på samme skole. 

Vores datter Kira Løve. 

Vores datter Kira er for længst fløjet hjemmefra. Hun uddannede sig til Cand. Merc. i International 
Marketing fra Syddansk Universitet i Odense og havde forinden taget sin bachelor fra Staffordshire 
University i England. Efter nogle år i konsulentbranchen uddannede hun sig til yogalærer og 
startede sit eget yogastudie i Charlottenlund, der i dag består af et team på 6 undervisere. I dag 
består hendes arbejde primært i at uddanne kommende yogalærere og at afholde yogaweekender i 
Danmark samt yogarejser i Sydeuropa, sidstnævnte i samarbejde med Spies Rejser. 

Kurt og jeg nyder nu vort otium med aktiviteter, der gør os begge glade. Vi motionerer meget. Kurt 
spiller tennis, og jeg svømmer helst 1,5 km seks gange ugentlig i Svømmeland. Vi har anskaffet os 
våddragter og snorkler begge i vandet ved Åbyskov eller i Storebælt ved Spodsbjerg. Ved brug af en 
harpun fanger Kurt af og til en fladfisk. Det gør ikke oplevelsen dårligere. 

Jeg blev for seks år siden korleder for et damekor bestående af 47 sangere og tre musikere, der 
spiller henholdsvis harmonika og violin. Koret hedder ”Havfruerne”, og alle i koret er i alderen 
+ 65 år. Hovedvægten af korets repertoire er sømandssange, men også glade danske sange er på 
programmet. Formålet med korets virke er at sprede glæde til alle i og udenfor koret.
Vi mødes hver torsdag i tidsrummet kl. 14 til 16 i Multihuset på Gm. Skårupvej 3 i Svendborg. Hvis 
der er damer her i sognet, der er gode til at synge og har tid og lyst til at være en del af vort glade 
kor, så henvend jer gerne til mig. Der er altid brug for dygtige, positive og glade mennesker, der har 
lyst og tid til også at tage med ud at optræde i forskellige sammenhænge.
Siden 1972, da jeg startede på liniefagsuddannelsen i billedkunst, har jeg malet. Mest akvarel- og 
pastelkridttegninger, men også oliemalerier. Jeg maler udelukkende naturalistiske billeder og helst  
med så mange detaljer som muligt. Det er en dejlig måde at slappe af på. Det lidt besynderlige er  
blot, at efter, jeg er gået fra arbejdsmarkedet, har der været mindre tid til at fordybe mig i maleriets  
verden. Det er tidskrævende at blive efterlønsmodtager og senere pensionist, men også meget fri- og 
velgørende.  
Jeg glæder mig til at tage fat på arbejdet som skribent i ”Folk og Fæ” og håber, at der er mange i  
sognet, der fortjener og har lyst til at blive interviewet til vort dejlige, positive og informative lokale  
blad.  
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Tak til indsamlergruppen i Skårup Sogn
og tak til alle jer, der gav et bidrag til bladet.

Mona Søndberg
Skovmøllevej og Tværvej

Gregers Tuxen
Åbyskov vest

Laila Larsen
Plovskiftet

Henning Philbert
Åbyskovvej

Lene Reese 
Vestre bydel & Traverskiftet

Eril Frantz
Nyborgvej

Hans Rasmussen
Skårup Nordvest

Jens Peter Nielsen
Østre bydel

Lone Søe
Østermarken

Steen Piilgaard
Skårupørevej m.m.

Anders Jensen
Åbyvejen

“ Jakob”
Bymidten

Vibeke Boesgaard
Nordre bydel

Olaf Søndberg
Åbyskov
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Christina Durck
Brudager 

Lone Arntzen
Oure

Lisbet Hedegaard
Vejstrup

Bitten Granhøj
Vejstrup

Hanne Skov
Vejstrup

Rosenfeldt 
Oure

Kære Folk & Fæ læser!
Tak for din støtte da vores indsamlere 
kom forbi din dør med raslebøsserne.
Vi kommer rundt igen til august 2017.

30,451,50
Ja, så mange penge blev der indsamlet, da det sidste nummer af Folk & Fæ blev omdelt af vores trofaste indsam-
lergruppe, der endnu engang indsamlede et helt fantastisk flot beløb. Derfor en stor tak til den flittige og trofaste 

indsamlergruppe. En helt særlig varm tak er der naturligvis tll alle jer, der lagde penge i raslebøsserne, 
da de komrundt på ruterne, og naturligvis også til alle jer, der betalte på anden måde. Desværre var der en kedelig 
fejl for alle jer, der gerne ville betale med MOBILEPAY. Der stod på skærmen på telefonen, at beløbet ikke kunne 

modtages, da grænsen for indbetaling var overskredet. - Da jeg undersøgte sagen, viste det sig, at det var rigtigt 
nok. - Der kunne kun indbetales i alt 3,000,- kr. om året til kontoen. - Heldigvis - - men desværre lidt for sent 

fik vores økonomi-chef Bo Tune ændret det til, at der nu kan indbetales 80,000,- kr. om året, - - - men - - men til 
gengæld skal der være et navn, som er knyttet til vores konto.

Derfor: Når du indbetaler et beløb til Folk & Fæ med MOBILEPAY, er detredaktørens navn – altså Henning 
Philbert, der kommer frem på dit display. Du kan også betale med SWIPP – eller overføre et beløb til vores konto 

via netbank FYNSKE BANK Reg. nr. 0819 Kontonummer 819-56-11123.
Her på redaktionen er vi naturligvis glade for det signal, som bladets læsere sender ved at give så mange penge, - 

men uden alle vore trofaste sponsorer samt bidrag fra foreninger, skoler og institutioner, gik det slet ikke. 
- Derfor også en stor tak til dem. - Tak til alle jer, der støtter bladet.

Hermed mange hilsner fra Folk & Fæ – Henning Philbert

Tak til indsamlergruppen i Vejstrup – Oure – Brudager



8

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

vejstruptoemrer@tdcadsl.dk

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

Charlotte Flyvbjerg
Telefon: 6228 1711
www.vejstrupborger.dk

Selvom du klarer de fleste af 
dine bankforretninger via din 
netbank, er det en fordel, at 
have en bankrådgiver tæt på. 
 
Fynske Bank er banken til 
dig, der sætter pris på nær-
hed og personlig rådgivning. 
Og på et hurtigt svar, når du 
spørger. 

Velkommen i Fynske Bank 
Lyder det som noget for dig? 
Så vil vi gerne invitere dig til 
en uforpligtende snak. Ring 
til os og aftal et møde.

Velkommen i 
Fynske Bank i Skårup

Nicki L. Christiansen 
Filialchef 
Tlf. 63 23 01 41
nlc@fynskebank.dk

Lene Kruse
Kunderådgiver 
Tlf. 63 23 01 43
lk@fynskebank.dk

Mai-Britt Christiansen 
Kundemedarbejder 
Tlf. 63 23 01 42
mbc@fynskebank.dk

www.fynskebank.dk
Skårup Stationsvej 16, 5881 Skårup

Salon Elmelund
-Et naturligt valg

Skårup Stationsvej 6 – 5881 Skårup
Tidsbestilling: www.salonelmelund.dk. – Tlf. 35 12 66 86
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	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   Skårup	  i	  oktober	  2016.	  	  

	  

Tirsdag	  d.	  25.	  oktober	  er	  alle	  velkomne	  til	  et	  såkaldt	  fyraftensmøde	  

i	  Kirkeladen	  Kl.	  17.oo	  -‐	  19.oo	  med	  følgende	  program:	  

1.	  Fortællingen	  om	  kirkens	  historie	  og	  bygninger	  gennem	  900	  år!	  

2.	  Noget	  at	  spise	  og	  drikke.	  Opvasken	  hjemme	  spares	  denne	  dag!	  

3.	  10-‐året	  for	  kirkens	  omfattende	  indvendige	  restaurering	  i	  2006	  	  	  	  
fejres	  ved	  at	  vise	  Arne	  Magaards	  fine	  billeder	  af	  kirkegården	  og	  
kirkens	  ydre	  samt	  en	  mængde	  billeder,	  der	  viser,	  hvad	  der	  skete	  
indvendigt	  fra	  første	  til	  sidste	  dag!	  

For	  at	  sikre	  at	  der	  er	  en	  stol	  og	  mad	  og	  drikke	  til	  alle	  –	  det	  koster	  
50	  kr.,	  -‐	  skal	  man	  tilmelde	  sig	  senest	  d.	  23	  okt.	  kl.	  18	  på	  mail:	  
ingertage@outlook.dk	  eller	  på	  tlf.	  6223	  2444.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  På	  menighedsrådets	  vegne	  

	   	   	   	   	   Erik	  Egeskov	  
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Tekst: Vibe. Fotos: Henning  

Søndag den 4. september holdt Ole Victor fernisering med sine nyeste værker. Denne gang har Ole valgt at udstille 
sine små abstrakte malerier, som kan købes til en overkommelig pris.   
Ole Victor har været synlig med adskillige udstillinger i Svendborg i den sidste tid. Det seneste var en stor fællesudstil-
ling med en række sydfynske kunstnere over filmen Black Swan i de store haller på Frederiksøen i forbindelse med 
Svend16 i august. 
Det skal lige nævnes, at i denne periode hænger Olaf Søndbergs nyeste akvareller fra England på 1. salen i Kulturcente-
ret lige ovenfor trappen. Trods de meget forskellige udtryk supplerer de to kunstneres værker fint hinanden. 
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Vores ferniseringer er desværre ikke noget tilløbsstykke. Derfor har vi besluttet at koordinere dem med cafégruppens 
brunchsøndage.  
Så når man forlader brunchen med fyldt mave, kan man få lidt til øjet på vejen ud. Adskillige stoppede da også op dén 
søndag og tog en runde i galleriet med Ole fine malerier. 

Hver tirsdag mødes 5 kreative amatørkunstnere på Stokkebæk Skolen i Gudbjerg til LOF maleundervisning med billed-
kunstner, Mette Sørensen. De 5 kunstnere har med en enkel undtagelse en kronisk sygdom, en funktionsnedsættelse 
eller et handicap, som gør, at de ikke kan del-
tage på et alment hold. Derfor har LOF Sydfyn 
etableret denne hensyntagende holdunder-
visning, hvilket betyder, at der bliver givet 
tilskud, så der kun er få deltagere.  

De fleste deltagere har malet i adskillige år, 
men der er også plads til nybegyndere.  
Der bliver arbejdet meget individuelt og de 
mange har da også deres egne ideer og mål 
med arbejdet.   
Billedkunstner Mette Sørensen vejleder og 
giver individuel kritik og input. Hun laver også 
korte samlede øvelser, hvor hun forsøger at 
finde en udfordring, som alle kan lære af og 
bruge til noget i det videre arbejde med deres 
egne malerier.  



12

Fernisering: Søndag d. 1. november 2016 kl. 10.30 
Kik forbi efter brunch - Alle er meget velkomne! 

Inspirationen og ideerne og er meget alsidige, men hentes ofte i naturen; landskaber og træer, blomsters smukke far-
ver, grøntsagers skønne former og lign. Holdet henter også inspiration i oplevelser med mennesker og dyr. Nogle gan-
ge er det blot glæden ved at male et maleri til sine børn eller børnebørn, som er drivkraften bag et værk.  

Deltagerne giver løbende feedback på hinandens værker og der bliver også plads til nogle hyggelige kaffepauser under-
vejs i arbejdsprocessen .  

Om sommeren holder holdet ”Sommermaling”. Så tager alle afsted på f.eks. museumsbesøg for at hente inspiration og 
så maler de ude i det fri. Holdet sidder på stranden ved Slude strand eller på kajen i Mejerihavnen på Thurø og fanger 
den smukke udsigt på lærredet. Sommetider mødes holdet i Mettes atelier på Thurø og maler hendes fritgående høns 
eller efter en inviteret model.  
Deltagerne har været på maleholdet i mange år og tirsdags-samværet spiller en stor rolle for alle 5 amatørkunstnere.  
Vi glæder os til i kunstgruppen at kunne vise de 5 kunstneres værker, som vil være at se i galleriet fra 1. november til 
slutningen af december. 

.  

Er du interesseret i at vide mere om holdet eller om underviser og billedkunstner Mette Sørensen, kan du finde flere 
oplysninger her:  
www.sydfyn.lof.dk, 23861869. Underviser / Billedkunstner Mette Sørensen www.mette-sorensen.com, 21297306  
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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

1 felt
Pris: 1675,- 

pr. år
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



14

 
Nyt fra Åbyskov Forsamlingshus. 
 
Redigeret, samlet af Jørgen Larsen, kasserer i Åbyskov 
Forsamlingshus. Foto Preben Gammelmark og Jørgen larsen 

 

 

 
Kommende arrangementer i Åbyskov Forsamlingshus: 
 
Mandag den 7. november kl. 19.00 – Andebanko: 
Lige inden Mortensaften er der bankospil i forsamlingshuset, hvor der er mange ænder som gevinster. 
Så sæt kryds i kalenderen og kom og være med til en hyggelig aften – måske er der gevinst til netop 
dig.  Dørene åbnes kl. 18.00. 
 
Lørdag den 19. november kl. 18.00 – julefrokost: 
I lighed med de seneste år holder vi igen julefrokost i forsamlingshuset, naturligvis med hvad der 
sædvanlig vis hørere med til en julefrokost.  Der skal også være pakkeleg, hvor hver enkelt deltager 
medbringer 2 pakker.  Der kommer nærmere information ved husstandsomdelt flyer når tiden nærmer 
sig, men alle der er interesseret kan allerede nu tilmelde sig til Gitte på gittel-jensen@hotmail.com. 
 
Mandag den 5. december kl. 18.00 – julebanko: 
Traditionen tro holder vi julebanko med mange gode gevinster.  Kom og vær med og kom i jule-
stemning.  Dørene åbnes kl. 18.00. 
 
Onsdag den 22. december juletræ i forsamlingshuset: 

 

 
Juletræ i forsamlingshuset har været afholdt i mange år, men sidste år var en 
undtagelse – der var ikke nogen juletræsfest. Det var ærgerligt at traditionen 
blev brudt, men bestyrelsen tager nu den gamle tradition op og holder 
juletræsfest som altid den 22. december.  Tovholder på arrangementet er Elin 
Boss.  Ved du allerede nu, at du gerne vil deltage i juletræsfesten eller være 
med til at arrangere den, så send en mail til elinbosshansen@hotmail.com.  
Der vil blive husstandsomdelt nærmere information. 

 
Dilettant i 2017: 
Der spille også dilettant i 2017, hvor der opføres stykket: Blomsterbørn. Der kommer som sædvanlig 
nærmere husstandsomdelt program med information, men sæt allerede nu et kryds i kalenderen.  Der 
spilles følgende dage: lørdag den 28. januar kl. 14 og 18. onsdag den 1. februar kl. 19.30 og lørdag 
den 4. februar kl. 18. 
 
Aktiviteter i 2017 – vær med til at præget årets aktiviteter: 
Bestyrelsen er i gang med at planlægge aktiviteter for 2017 og håber på at der kan udsendes et 
program for hele året, således at der er et overblik over de aktiviteter, der kan vælges imellem.  
Bestyrelsen vil meget gerne tilrettelægge et program, der kan have interesse for flest mulige. Det er 
derfor ikke for sent at komme med forslag til aktiviteter, men vi skal have forslag senest 15. 
november.  Forslag kan sendes til havblik@sydfynsmail.dk.  
 

▄ 
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Gennemførte arrangementer: 
 
Foredragsaften med Ole Sørensen – Rebellen fra Langeland – torsdag den 25. august: 
 

 
 

 
Ole Sørensen levede op til det tilnavn han har fået ved medvirken i 
fjernsynet – de 3 udsendelser om ”Rebellen fra Langeland”. 
 
Vi fik et klart indtryk af manden med de skarpe, men ikke 
firkantede holdninger over for ”systemet”, der ofte svigter de 
svage.  Dette kom tydeligt frem i bl.a. følgende udsagn:  ”Alle 
dem, der er udstødt af vores samfund vil jeg gerne have bragt 
tilbage og ind i rampelyset, jeg vil gerne bevise, at alle dem vi har 
kasseret også har en berettigelse i samfundet.”  Hvilket også blev 
understreges af udsagnet:” Jeg har lyst til at få folk til at hjælpe sig 
selv.” 

De, næsten 90, der overværede foredraget mødet en veloplagt Ole, der forholdt sig kritisk og nøgternt 
til ”systemets” muligheder og mangler – på en gang både frihed til at handle og begrænsninger på 
grund af stive regler, hvor mange af de ”skæve” eksistenser ikke passer ind. 
 
Det skinnede igennem at Ole ikke interesserede sig for diagnoser eller paragraffer, men for mennesker 
der har det svært. Under foredraget gav Ole flere eksempler på systemets utilstrækkelighed, hvor alt 
skal kunne passes ind i regler og retningslinjer, hvilket også har gjort sig gældende i det samarbejde, 
der er nødvendigt med ”Det sociale tilsyn”. Her arbejdes der ud fra, at alt skal være omfattet af en §, 
hvilket har givet nogle gnidninger i samarbejdet. ”Jeg har ikke noget imod tilsynet, men jeg forstår 
ikke hvorfor de er ”sat i verden”. Det afgørende i arbejdet med mennesker, må være, at man arbejder 
med det, der virker og har respekt for det enkelte menneske. 
 
Ole har gennemlevet mange ændringer i den tid han arbejdet inden for det sociale område, hvilket 
ikke altid har været særlig positivt, men han er meget glad for arbejdet med opbygningen af 
socialpsykiatrien på Langeland og se at det virker. Dette har kun været muligt med opbakning fra 
politikere og forvaltningen. 
 
Det var en aften, hvor mange ting blev vendt. Der var noget at tage med hjem og forholde sig til – en 
god aften med indhold. 

▄ 
 
Fællesspisning fredag den 9. september: 
Det blev en aften med god stemning og god mad.  Den musikalske underholdning var lagt i hænderne 
på Rasmus Vincent og Jan Schønemann.  Begge spillede og sang et meget blandet repertoire.  En god 
aften, hvor der var lidt for enhver smag. 
 

  
En veltillavet sommerbuffet. Rasmus Vincent og Jan Schønemann. 

▄ 
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Oktoberfest lørdag den 1. oktober: 
 
 

 

Der vat pyntet festligt op med ”oktoberfest farverne blå og hvid”, så 
allerede fra start var der de rigtige rammer til en god fest, der 
naturligvis afhænger af deltagernes indsats og medvirken.  Det kan 
helt klar konstateres at alle levede optil forventningerne. 
 
Vi kan roligt sige, at det var alle tiders fest – bare synd for dem der 
gik glip af samværet med festlige og humørfyldte mennesker. 
Deltagerne var på en helt speciel måde i stand til at udfylde aftenen 
på en måde som vi ikke synes at have oplevet før – det var 
mennesker der ønskede og kunne feste.   
 
Musiker Preben Glue gjorde sit til den gode stemning og med god 
musik, men ikke mindst pludselige indslag som klovn, med kendte 
sange som der blev sunget med på og harmonikaspil, hvor Preben 
gik rundt blandt publikum. 

 
Der var også konkurrencer, hvor 3 mænd fik til opgave at drikke en stor øl med sugerør, hvilket ikke 
gik helt efter ”bogen”, men morsomt blev det, ikke mindst da Preben Glue kom med viskestykke og 
op øser og ”serverede” øl for de 3 deltagere. Der var også den traditionelle konkurrence med at slå 
søm i, hvor både herre og damer deltog.  Alle fik en præmie. 
 
Selv om der kun var knap 40 deltagere, kunne disse skabe en stemning som om der var det dobbelte 
personer til fest. 
 
Fra støttegruppen skal der lyde en tak til jer der var med, dejligt med den opbakninger i giver til 
arrangementer i huset. 
 

    
 
Ellen og Karsten står klar med velkomstdrink. Christiane og Ellen er ved at være klar med buffeten – 
ingen gik sultne hjem. 
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Stemningsbilleder fra årets oktoberfest. 
 

    
 

    
 

     
 

▄ 
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Klingstrupvej 5, 5881 Skårup
www.sydfynsfrifagskole.dk

Parat til job med mad, mennesker og dyr & planter 

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

Unavngivet 1   1 15/04/14   10.15

Damgårdsklubben
             Støtter alle ældre i Skårup

Rasmus Skovgaard - Rønnovsvej 1 
5881 Skårup - Tlf. 20851033

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

SKÅRUPgrafiskö

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

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

Vejstrup Efterskole 

Vejstrup.dk 
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Pionererne 
En for nogen ukendt oase i baghaven 

 
Spejderne fra Pionererne i Vejstrup 
å-dal har sat sig et meget ambitiøst mål. 
De vil gerne åbne op og give endnu 
flere børn og unge muligheden for at 
nyde den fantastiske natur og 
samværet i å-dalen. 
 
Gruppeleder Simon Krogh-Nielsen fortæller, at 
det er en samlet ledelse og bestyrelse, der står 
bag de ambitiøse mål. 
 
”Vi vil rigtig gerne give endnu flere børn og 
unge mulighed for at opleve det fantastiske 
fællesskab man oplever som spejder, når man 
bliver udfordret til selv at skabe og gennemføre 
spændende aktiviteter i naturen. Aktiviteter, 
som er bygget op, så hver enkelt spejder 
oplever, at der er brug for netop hans eller 
hendes kompetencer” fortæller Simon 
Krogh-Nielsen og fortsætter ”vi lægger nemlig 

meget vægt på, at det både er den fysisk stærke, den kreative, den hurtige, den tænksomme 
etc. der oplever succes, og vi tilrettelægger vores aktiviteter efter dette.” 
 
Et af fokusområderne for spejderne er 
aktiviteter for børnefamilier, kaldet 
familiespejd. Her tilbyder spejderne 
aktiviteter i naturen, hvor forældre 
sammen med deres børn mellem 0 og 6 
år, kan være spejdere. I Pionererne er 
familiespejd for alle! 
 
Hos familiespejd er det altså hele familien 
der sammen er til spejder. 
Familiespejdleder Connie Stabell 
fortæller, at mange børnefamilier gerne 
vil være sammen om deres 
fritidsaktiviteter, og her er familiespejd et 
oplagt tilbud. Aktiviteterne hos familiespejd er lagt an på en måde, så der er udfordringer for 
børnene, men så forældrene også ofte oplever, at de lærer nyt. 
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Til familiespejd er forældrenes rolle, at støtte deres barn i at løse de opgaver og 
udfordringer, som de bliver stillet overfor - men ikke at gøre aktiviteterne FOR barnet :-)  

 
Hvis vi fx laver en pandekagedej, så er 
det barnet der skal finde ingredienser, 
finde skål og piskeris – og selv røre 
dejen. De voksnes rolle er fx at besvare 
spørgsmål og fx fortælle hvad de enkelte 
ting hedder.  
 
Et andet eksempel er, at vi som forældre 
sidder ved siden af, når barnet snitter 
med kniv, og sørger for , at spejderen 
gør det forsvarligt. Men det er vigtigt, at 
vi ikke kommer til at overtage opgaven - 
også selvom om vi kan gøre det bedre 
…  
 
 

Det hele handler om, at aktiviteterne er med til at give børnene ansvarsfølelse og vise at de 
godt kan! 
 

 
 



Hvem er Pionererne? 
Pionererne er Danmarks ældste spejdergruppe. 
Allerede i 1908 startede Holger Langmarck en spejdertrop i Skårup. I 1942 blev 
pigespejdertroppen Skårup Trop startet. I 1973 blev de to grupper lagt sammen 
  
Gruppen har omkring 50 medlemmer, som laver mange spændende aktiviteter på de 
ugentlige møder, men det mest spændende er turene, som arrangeres løbende gennem 
året - med højdepunktet sommerlejren 
  
I Spejdergruppen Pionererne er der seks grene. Hver gren er målrettet en bestemt 
aldersgruppe, og aktiviteterne er tilpasset aldersgruppen. 
 
Man kan starte til spejder sammen med familien til familiespejd fra man er 0-6 år. 
Som 6 årig kan man starte hos  Mikro/Mini-grenen der er for de 6 - 10 årige. Når man er 
blevet 10 år, rykker man op til juniorerne der er for børn fra 10-12 år. 
Når spejderne er blevet ca. 12 år rykker de op og bliver tropsspejdere. Man er 
tropsspejder når man er mellem 12 og 16 år. 
Når man er færdig som tropsspejder, bliver man medlem af Klanen, hvor man kan blive til 
man er 23 år gammel. 

 
På spejdernes hjemmeside www.pionererne.dk  kan man følge med i udviklingen, og 
allerede nu kan man tilmelde familien til familiespejd. 
 
For mere information – kontakt venligst: 
Connie Stabell, familiespejdleder i Pionererne, DDS: 2424 1577 familiespejd@pionererne.dk 
Simon Krogh-Nielsen, gruppeleder i Pionererne, DDS: 2369 5672 simon@pionererne.dk  
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Alt i tømrerarbejde
Speciale i energirenovering og tagarbejde

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

Agerskiftet 10, 5881  Skårup, tlf. 20769831

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

Din partner – hele vejen

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

Niels Duedahl
Statsautoriseret revisor

Henrik Holm Fenger
Revisor HD(R)

Jørn Skaarup Christiansen
Registreret revisor

MALERFIRMA BRDR. FOLKMANN
Maling
Hans Jørgen
20 12 33 50

Spartling
Jesper
24 45 43 02

Coating
Klaus
40 35 78 40

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

� Gips
� Beton
� Sprøjtespartling

� Betonrenovering
� Epoxy Gulve
� Grafittiafrensning

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

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

Åbent hver dag kl 8-15 (onsdag lukket). 
Evt. aftenkonsultation mandag, onsdag og fredag efter aftale.
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Så er det igen tid til ”minikonfirmandtimer” i Vejstrup 
Valgmenighedskirke.
Vi hører bibelhistorier og andre gode fortællinger. Vi 
synger, maler og tegner og laver skuespil, og nogle 
gange tager vi på oplevelsesture rundt i omegnen. 
Børnene bliver forberedte på meget af det, de kom-
mer til at stifte bekendtskab med, hvis de til sin tid 
vælger at gå til konfirmationsforberedelse i Vejstrup 
Valgmenighedskirke. 

Vi indbyder 3. kl. og 4. kl. på Oure Friskole og Øster 
Åby Friskole en eftermiddag om ugen i perioden fra 
uge 45 til og med uge 13. Børn fra andre af egnens 
skoler er også meget velkomne til at deltage!
Mini-konfirmand-undervisningen begynder tirsdag 
den 25. oktober kl. 14.30 og slutter kl. 16.00 .
Undervisningen foregår i Kirkehuset på Brudagervej i 
Vejstrup (lige ved siden af Valgmenighedskirken) 
Det er også tid til ”juniorkonfirmandtimer”. Den første 
undervisningsgang er i år torsdag, den 3. november 
kl. 14.30. 

Vi indbyder 5.kl. og 6. kl. på Oure Friskole og Øster 
Åby Friskole en eftermiddag om måneden i perioden 
fra november 2015 til og med april 2016. Ligesom 
hos minikonfirmanderne er børn fra andre af egnens 
skoler også meget velkomne til at deltage.
Vi mødes i Kirkehuset på Brudagervej i Vejstrup. 
Undervisningen slutter ved 17–18-tiden.

”Juniorkonfirmandundervisningen” strækker sig over 
flere timer, da vi oftest er på oplevelsesture enten på 
egnen eller længere væk. 

Det er gratis at deltage, men transport til og fra ”junior- 
og minikonfirmandtimerne” arrangeres af forældrene.
Det er ingen forudsætning, at I er medlemmer af val-
gmenigheden, for at jeres børn kan deltage. Alle er 
meget velkomne. Der bliver serveret boller, kage eller 
frugt samt saft hver gang.
Tilmelding foretages på nedenstående telefonnumre 
eller mails - gerne inden første undervisningsgang, 
men man kan dog fint nå at tilmelde sig på selve 
dagen. Skulle I have spørgsmål til det skrevne, er I 
meget velkomne til at kontakte os.
Vi glæder os til at se jeres børn og håber, at de vil få no-
gle både sjove og indholdsrige timer sammen med os.

Mange gode løvfaldshilsener 
Anders Carlsson (valgmenighedspræst) 6228 1081 / 
4047 5919 anderscarlsson65@gmail.com
Elsemarie Hoffmann ( tidligere lærer på Øster Åby 
Friskole ) 6226 1843/ 6027 7373 hoffmann@post-
kasse.org 

 Anders og Elsemarie

Mini- og juniorkonfirmanderne i valgmenighedskirken
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Program:

Boderne åbner klokken 10.00 - 14.30.

Der kan købes sandwich  og kage -kaffe, te, øl og sodavand.

"Opsang" underholder klokken 13.00 i kirken.

"Den levende jukebox" - børn og unge spiller efter 
ønskelisten.

Lotteri med flotte gevinster.

Salg af hjemmebagte småkager, juletræer og håndarbejde.

Lørdag d. 3. 
december  

klokken 
10.00-14.30

JULEKUNSTNERMARKED 
I VEJSTRUP VALGMENIGHEDSKIRKE 



83. ÅRGANG     SKÅRUP SOGNS KIRKEBLAD     OKTOBER-DECEMBER 2016

Skarup
Kirke    Sogn

o

Allehelgen
Søndag den 6. november kl. 16.00 
Hvorfor er det så godt at fejre Allehelgen? 
Som i efterhånden mange kirker er Allehelgensgudstjeneste heller ikke længere i Skårup en gudstjene-
ste, hvor vi har fokus på helgener, men derimod den eftermiddag, hvor vi samles for at mindes de men-
nesker, vi har mistet. Vi tænder lys og nævner navnene på dem, der døde siden sidste Allehelgen. Det 
er dog ikke så afgørende, hvornår vi mistede dem, vi savner - alle er velkomne til at tage del i denne 
mindegudstjeneste. Det, der er hele pointen med gudstjenesten, er at være sammen om savnet. Det 
giver styrke og trøst at mindes i fællesskab, og det er godt at få en særlig anledning til at ære de døde 
også lidt på afstand af begravelsen eller bisættelsen. 
Lysene i skumringen er med til at understrege, at selv om et liv er forbi, kan det livs betydning stadig 
være lysende klar og give varme på en kold novemberdag. Den fine musikledsagelse i skikkelse af Lene 
Høg på tværfløjte vil være med til at gøre denne gudstjeneste særlig smuk og højtidelig.    Ida F.



28

Fyraftensforedrag med Jørgen Clausen
Tirsdag den 8. november kl. 17.00 i Kirkeladen.
Som også beskrevet i det forrige kirkeblad minder vi 
her om foredraget af Jørgen Carlsen.  Forstanderen 
på Testrup Højskole vil fortælle os om forundrings-
parathed, og han vil i sit foredrag præsentere en 
række eksempler på denne forundringsparathed 
med baggrund i filosofi, litteratur og højskolens 
univers. Det bliver utvivlsomt både spændende og 
opbyggeligt.
Som altid til der blive 
serveret en sandwich 
og en øl/vand under-
vejs og det hele kan 
opleves for 50,-
Tilmelding foretages 
hos Inger Jensen på 
mail: ingertage@out-
look.dk eller på tlf.: 
62 23 24 44 senest 
fredag den 4. november.

 
Familiegudstjeneste på DR
Onsdag den 9. november kl. 16.30 
i Vor Frue Kirke. 
DR-kirken optager fire gudstjenester i 
Svendborg, og jeg er blevet tilbudt at 
være én af præsterne. Derfor ville det være pragt-
fuldt, hvis der ville komme så mange som muligt og 

være menighed og repræsentere Skårup. Det bliver 
en familiegudstjeneste og derfor for alle aldre. Læs 
mere om gudstjenesten på hjemmesiden: www.
skaarupkirke.dk                                      Ida F.

Lejlighedskor
I forbindelse med ”De ni læsninger” søndag den 11. 
december, går Tved og Skårup kirke sammen om 
at samle et kor, som kan medvirke både i Tved og i 
Skårup. Et lejlighedskor kan man kalde det. Hvis det 
går godt, er tanken at samle et sådan kor ved flere 
arrangementer i løbet af året. Niveauet er sådan, 
at alle kan være med og man behøver ikke at have 
sunget i kor før. Eneste krav er, at man kan komme 
til mindst 3 ud af de 4 prøver. 
Det er organist i Tved og Vor Frue kirke, Ida Hovalt, som 
leder koret og organist i Skårup, Rasmus Grønborg, som 
sidder ved tangenterne. Prøveplanen ser således ud:
Torsdag d. 10.11 kl. 16.30 – 18.00 i Skårup kirke
Torsdag d. 24.11 kl. 16.30 – 18.00 i Tved kirke
Torsdag d. 1.12 kl. 16.30 – 18.00 i Skårup kirke
Torsdag d. 8.12 kl. 16.30 – 18.00 i Tved kirke

De ni læsninger er søndag d. 11.12 kl 16.00 i Skårup 
kirke og kl. 19.00 i Tved kirke. Vi sørger for lidt mad 
og drikke ind imellem de to arrangementer.
Så kan du lide at synge og har du lyst til at medvirke 
ved den meget stemningsfulde gudstjeneste, så 
mød op i Skårup kirke til den første prøve den 10. 
november kl 16.30.                   Rasmus Grønborg

Afsked med Inger og Tage Jensen
Søndag den 13. november efter gudstjenesten kl. 10.00
Efter mere end fem og tre perioder i menighedsrådet takker Inger og Tage Jensen af. Det er en fantastisk 
indsats, de begge har ydet dels som formand og menigt medlem. De har været enestående aktive og 
deltaget i arrangementer både i sogn, provsti og stift - og det virker til, at der ikke er ret mange i de kir-
kelige kredse på Fyn, der ikke ved, hvem Inger og Tage Jensen er. Som formand for menighedsrådet har 
Tage Jensen særligt taget hånd om kirkens administrative forhold og ikke mindst 
dens bygninger og rammer. Han har været at finde omkring kirken på daglig 
basis for at sikre sig, at alt fungerede. Inger har taget sig kærligt af kirkebladet  
og de sociale arrangementer i Kirkeladen og sørget for, at alle om bordene har 
det så godt som overhovedet muligt. Selv om de måske ikke selv betragter det 
som noget ud over det sædvanlige, skal de have vores hjertelige tak for deres 
imponerende ildhu og engagement gennem årene.  Tak for jer, Inger og Tage! 
Der vil være mulighed for at sige tak under kirkekaffen efter gudstjenesten 
søndag den 13. november.
Det nye menighedsråd træder i kraft 1. søndag i advent 2016 og består af:
Jytte Philipsen, Leonida Hansen, Helle Bjørkvig, Theodor Nielsen, Helle Bøving, 
Anne Dorthe Christensen og Kurt Kølle. Suppleanterne er Verner Christensen, 
Margit Kølle og Margot Meincke.
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 Septimuskoret i Skårup Kirke!!
Tirsdag den 6. december kl. 19.00 
I år har vi med glæde inviteret det roste 8-stemmigt 
store Septimuskor til Skårup kirke. Under kyndig 
ledelse af dirigent Ole Kongsted vil koret fylde 
kirken med klassiske og nye toner. Alle er hjerteligt 
velkomne til denne helt sikkert store oplevelse!

Luciaaften 
Tirsdag den 13. december kl. 19.00 går 4. klasserne 
fra Skårup skole Lucia, mens friskolekoret synger 
julesange. Kom og se deres gang og hør deres sang 
i stearinlysets skær, mens vi glæder os til jul!  

De 9 læsninger
Søndag den 11. december kl. 16.00
Som tidligere beskrevet fejrer vi 3. søndag i ad-
vent gudstjeneste med de ni læsninger. Ni frivillige 
stemmer fra sognet fører os gennem den poetiske 
fortælling fra skabelse til juleevangelie fint akkom-
pagneret af julesalmer og korsang. Kom endelig!

Julekoncert med musikskolens elever-
Tirsdag den 20. december kl. 19.00. 
Vi kan ikke få julemusik nok og derfor vil elever fra 
Svendborg Musikskole komme og minde os om, at 
julen er lige om hjørnet. Der er mange forskellige 
instrumenter på spil og organist Rasmus Grønborg 
sætter det hele sammen til en fremragende kon-
cert. Alle er velkomne!

Juleafslutninger 
Byens forskellige institutioner kommer alle forbi 
til en juleafslutning i kirken. Familiemedlemmer og 
andre er selvfølgelig også hjerteligt velkomne.
Dagplejebørnene 20/12 kl. 9.00 
Brumbassen og private dagplejebørn 21/12 kl. 09.00
Børnehaverne 21/12 kl. 10.15
Skårup Skole 22/12 kl. 08.15 (5.-9. klassetrin) 
+ 09.00 (0.-4. klassetrin) 
Sydfyns Fri Fagskole 22/12 kl. 12.30 

Nytårsgudstjeneste
Lørdag den 31. december kl. 15.00
Nytårsgudstjenesten er blevet én af mine absolut 
favoritgudstjenester. Det gør lige aftenen lidt mere 
højtidlig, når man indleder den med en gudstjeneste 
og oplever at ønske hinanden godt nytår over et 
glas champagne i kirkens tårnrum. Vel mødt! 

Ida F.
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Gudstjenester i Skårup kirke fra oktober til december 2016
OKTOBER
Søndag d. 16. oktober 21. s.e. trin. kl.  10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 23. oktober 22. s.e. trin. kl.  10.00 Ida Fonsbøl
Tirsdag d. 25. oktober Fyraftensforedrag kl.  17.00 Erik Egeskov
Søndag d. 30. oktober 23. s.e. trin. kl.  12.00 Andreas Bojsen-Møller

NOVEMBER
Tirsdag d.  1. november Syngsammen kl.  19.00 Rasmus Grønborg
Søndag d.  6. november 25. s.e. trin. Skumringsgudstjeneste, 

hvor vi mindes de døde kl. 16.00 Ida Fonsbøl
Tirsdag d.  8. november Fyraftensforedrag kl. 17.00 Jørgen Carlsen
Onsdag d.  9. november Optagelser til DR-Kirken kl. 16.30 Vor Frue Kirke
Torsdag d. 10. november Lejlighedskor kl. 16.30 Ida Hovalt & Rasmus Grønborg

Søndag d. 13. november 25. s.e. trin. Kirkekaffe kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 20. november Sidste s. i kirkeåret kl. 10.00 Mai Bjerregaard Andersen
Søndag d. 27. november 1. s.i.a. kl. 10.00 Ida Fonsbøl

DECEMBER
Søndag d.  4. december 2. s.i.a. kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Tirsdag d.  6. december Julekoncert kl. 19.00 Septimuskoret
Søndag d. 11. december 3. s.i.a. De Ni Læsninger kl. 16.00 Mai Bjerregaard Andersen
Tirsdag d. 13. december Luciaoptog og børnekor kl. 19.00
Søndag d. 18. december 4. s.i.a. kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Tirsdag d. 20. december Julekoncert kl. 19.00 Musikskolen
Lørdag d. 24. december Juleaften kl. 14.00 og 15.30 Ida Fonsbøl
Søndag d. 25. december 1. juledag kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Mandag d. 26. december 2. juledag kl. 10.00 Mai Bjerregaard Andersen
Lørdag d. 31. december Nytårsgudstjeneste m/champagne kl. 15.00 Ida Fonsbøl

JANUAR
Tirsdag d. 3. januar Syngsammen kl. 19.00 Rasmus Grønborg
Søndag d. 8. januar 1. s.e. H3k kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Sognepræst

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

Præstesekretær                                                       
Jette Ø. Larsen træffes torsdag kl. 09.00 - 13.00 på kirke-
kontoret i præstegården. Tlf.: 62 23 11 12. E-mail: jelar@km.dk

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

Kirkeværge:  Verner Christensen ·  Tlf. 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:  Vakant 

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.

Skårup Kirke ønsker alle en glædelig jul og et godt Nytår!
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Oluf Ring – Hyggelig Sang og Foredragsaften på 
Skårup Bibliotek onsdag 2/11 kl. 19.00 – 21.00 

	  

	  

Billetpris	  30.	  kr.	  Billetter	  købes	  på	  Svendborg	  Biblioteks	  hjemmeside	  eller	  på	  Skårup	  bibliotek,	  
når	  der	  er	  personale	  tilstede.	  

Poul	  Christian	  Balslev	  akkompagnerer	  et	  udvalg	  af	  Oluf	  Rings	  sange	  og	  salmer	  og	  fortæller	  
mellem	  fællessangene	  om	  Rings	  liv	  og	  levned	  

Organist,	  klokkenist	  og	  komponist	  Povl	  Chr.	  Balslev	  fra	  Svendborg	  er	  ved	  at	  færdiggøre	  en	  bog	  om	  
komponisten	  Oluf	  Ring.	  

Ring	  var	  en	  væsentlig	  person	  i	  opblomstringen	  af	  den	  danske	  sang	  i	  starten	  af	  1900	  tallet	  og	  med	  sine	  ”syng	  
med	  os”	  udsendelser	  i	  radioen	  -‐	  sendt	  direkte	  fra	  seminariet	  i	  Skårup	  -‐	  fik	  han	  sangen	  ud	  til	  folk	  på	  en,	  på	  
den	  tid,	  utraditionel	  måde.	  

Mange	  af	  hans	  melodier	  lever	  stadig	  i	  bedste	  velgående	  ikke	  mindst	  hans	  ”Se	  nu	  stiger	  solen”	  og	  ”Danmark	  
nu	  blunder”	  synges	  stadig	  rundt	  om	  i	  landet.	  

Ring	  boede	  mange	  af	  sine	  leveår	  i	  Skårup	  og	  ligger	  da	  også	  begravet	  på	  valgmenighedens	  kirkegård	  i	  
Vejstrup.	  	  Poul	  Chr.	  Balslev	  har	  gennem	  de	  sidste	  år	  samlet	  materiale	  sammen	  –	  bl.a.	  fra	  Rings	  barnebarn	  i	  
Askov	  samt	  Rings	  søn,	  der	  stadig	  lever	  og	  bor	  i	  Amsterdam	  
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Kontakt skoleleder 
Benni Hauge Pedersen
Tlf. 62281289

www.ourefriskole.dk

www.jsxl.dk   
Nyborgvej 2   
5700 Svendborg

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

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

Knud Hansens Begravelsesforretning
Den lokale bedemand®

Valdemarsgade 50, Svendborg – Telefon 6221 9909

w
w

w
.d

lb
g.

dk

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

  skaarup.bibliotek@svendborg.dk

HYBEL VVS
62 21  01 56
Blikkenslager teamet

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

Installatør

Din lokale 
TV-antenne
Elektronik

expert

Per Lundager Hansen � Mobil: 61 77 90 84
Mail: per@multiexpertenfyn.dk � CVR: 37368490

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

Åbningstider butik: 
Alle dage 07.00 - 21.00
Morgenbrød
Café Stoppestedet
Udlejning
Festudlejning
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Den frivillige forening Skårup Musik-
forsyning blev dannet et halvt års tid før 
SKI åbnede dørene for de nye flotte 
lokaler for godt og vel to år siden.

Missionen er, at musik skal være en 
levende faktor i byens kulturliv. Vi er 
heldigvis ikke de eneste, der arbejder for 
musikken, men vi er rigtigt glade for, at vi 
har fået gang i vores Mad og Musik 
arrangement: Det ligger på en fredag. Det 
går ud på, at vi ca. fire gange om året 
inviterer byens borgere og interesserede 
gæster til at komme og spise og høre god 
musik i SKI-cafeen.

Hvem, der spiller op, og hvem der laver 
maden, varierer fra gang til gang.
Publikum og spisende gæster er centrum 
for det folkelige arrangement. Børnene kan  
evt. løbe og lege i hallen lige ved siden af, 
mens forældrene spiser og hygger. 
Musikken slutter gerne omkring 21.30. 

Mad og Musik
Program 2016/17

11. november 2016: 
Dale Smith og Søren Rud

20. januar 2017: 
Freeschoolband

17. marts 2017: 
To bands: Freno & Udsen + Music Trail

Køb billetter i Brugsen
Billetprisen er 175 kr. for mad og musik
Følg med i annonceringen i Brugsen og 

i Hallen. 

***
På gensyn og vi ses,
Skårup Musikforsyning :-)

Frivillighedsarbejdet går ud på, at vi aftaler 
med køkkenfolket, hvem der skal lave mad 
samt koordinerer annoncering og billetsalg 
i Brugsen. På selve aftnen mødes vi og 
stiller højtalere med mere op, så 
musikerne kan få styr på deres lyd i god 
tid. 
Vi mødes desuden og aftaler, hvem der 
skal spille; og når det er nødvendigt i 
forhold til det ene og det andet.

Fremtiden er åben
Vi vil gerne lave flere arrangementer i 
løbet af året, og vi vil gerne være med til at 
gøre mere for musikken i byen. Vi vil gerne  
med tiden invitere større navne til at 
komme og spille, men det vil betyde, at 
billetprisen stiger.

Hold øje med os - kig forbi næste gang, 
der er Mad og Musik :-)

Skårup Musikforsyning fra venstre: Erik 
Steen Jensen, Torben Hansen, Frederik 
Laursen, Ketil Amtrup, Jakob Jakobsen og 
Lisbeth Teglbjærg

Skårup Musikforsyning
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De Lokale spillede for de lokale til det lokale                                  
Mad & Musik arrangement: 

 
Fredag d.16. september slog Skårup Musikforsyning dørene op til den tredje sæson af 
Mad og Musik-arrangementer i Kultur Caféen. I de to første sæsoner har det været 
noget varierende, hvor stor tilslutning der har været til arrangementerne, men med hele 
97 deltagere til denne aften, må vi sige at det var en fantastisk flot start på sæsonen. 
Forhåbentlig kan det ses som et tegn på, at Mad og Musik er kommet for at blive.  
 
Aftenens arrangement adskilte sig fra tidligere arrangementer ved at alle musikere 
denne aften velvilligt spillede gratis. Det er vi selvfølgelig meget taknemmelige for i 
Skårup Musikforsyning. Ved at have lidt penge på kistebunden til kommende 
arrangementer kan vi måske tillade os at tænke lidt store tanker for fremtiden, når vi 
skal ud og hyre bands og solister til at optræde. Vi har jo lov at drømme om, at vi en 
dag kunne få f.eks. en Niels Hausgaard el. lign kunstner på plakaten -hvem ved ? 
Maden til denne aften blev lavet af Carlos og Troels samt en håndfuld hjælpere. Det 
var en spændende menu med en tilhørende overdådig salatbuffet og hjemmebagt brød i 
flere varianter. 
 

Rolf havde fødselsdag og holdt den i 
Kulturcafeen til Mad og Musik!  

 
 
Under middagen blev der traditionen tro trukket lod om sponsorpræmier på numrene 
på indgangsbilletten. Der var gavekort fra Salon Elmelund, forklæde og T - shirt fra 
Skårup Grafisk samt vin fra SuperBrugsen. Og så blev det tid til musik....                                                                                        
 
Der var to navne på plakaten denne aften: ”Fuld tilstedeværelse” og ”Den triste trio” 
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Bag disse to navne står 5 personer som hver især -og tilsammen -og på kryds og tværs, 
har betydet rigtig meget for musiklivet i Skårup og på Sydfyn i øvrigt.  
 
Hvis man skulle lave en lokal Skårup kultur-kanon (og det er jo så moderne for tiden) 
så kan man selvfølgelig ikke komme uden om Oluf Ring når det gælder musik-kapitlet, 
men man kan heller ikke komme uden om Lene, Gitte, Lisbeth, Gunnar og Helge. De 
har gennem mange år og på forskellige fronter været drivkræfter for musikken på 
Skårup skole, Skårup fri fagskole, både på og bag scenen i det hedengangne Skårup 
Musikfestival samt været repræsenteret i mange forskellige bands som f.eks. Holgers 
herresalon, Milde moster, Skårup All-star band, Rustik, Ollerup lufthavn og så 
altså her denne aften også som Fuld tilstedeværelse og Den triste trio 
 

 
 
De første på scenen var Fuld tilstedeværelse bestående af Gitte Riber: sang og 
tangenter, Gunnar Rosendahl: sang, mandolin og guitar, samt Helge Østergaard: sang 
ukulele, guitar og bas (-dog ikke samtidig..) Fuld tilstedeværelse leverede på 
behagelig, flerstemmig og halvakustisk vis en poetisk håndfuld danske og udenlandske 
sange lånt fra bl.a.  Allan Olsen, Bo Kaspers, James Taylor, Ulige Numre, Paul Simon, 
Tina Dickow m.fl. Der var også en par enkelte Helge Østergaard kompositioner med.  
 
For de publikummer der er kyndige ud i fortolkning af tekster skulle der efter sigende 
være antydning af en gennemgående rød tråd i aftenens sangvalg som går noget i 
retning af ”mænd der ligger delvis afklædt på gulvet og spiller guitar” ? ? Jeg er 
bestemt ikke kyndig ud i tekstfortolkning, men til gengæld synes jeg, at det var en 
rigtig god koncert Fuld tilstedeværelse leverede 
 
Efter en fællessang som blev akkompagneret af alle fem musikere, var det Den Triste 
Trio som overtog scenen.  
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Gitte Riber skiftede tangenterne ud med en akustisk guitar, Lisbeth Refbjerg 
håndterede sin flotte hvide og nye elguitar, som i øvrigt spiller nogle ret fede soloer, og 
Lene Reese supplerer med diverse rytmer og selvfølgelig synger de flerstemmigt.             
Trioen har tidligere og ved flere lejligheder optrådt under navnet Riber, Reese og 
Refbjerg - eller blot RRR. Navnet 
 

 
 
Den Triste Trio har de i hvert fald lidt svært ved at leve op til, hvis man vurderer dem 
på deres optræden. Navnet giver måske lidt mere mening, hvis man begynder at dykke 
ned i deres sang-univers. Sangene er alle hentet fra den Amerikanske singer/ 
songwriter- og country-tradition. Og netop countrymusikken tager jo ofte ligesom 
Bluesmusikken udgangspunkt i de lidt mere melankolske og sørgelige sider af 
tilværelsen.  
Alle sangene blev leveret med en flot vokal præstation krydret med Lisbeths suveræne 
guitar soloer og sjove historier om mænds mangler.                        
Alt i alt en rigtig god koncert og så gjorde det ikke så meget, at vi alle måtte gå hjem 
uden at få helt styr på, hvem af de tre der passede bedst til rollerne som henholdsvis 
Dolly Parton, Emmylou Harris og Linda Ronstadt.                                                                                      
De var også mindst lige så gode som originalerne. 
 
Deres udsendte musik rapporter: Erik 
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Skårup Musikforsyning præsenterer                               
Blues aften i Kulturcafeen: 

 
D. 11/11 kommer bluessangeren Dale Smith til Skårup sammen          
med guitaristen Søren Rud for at spille en svedig live koncert til et                  
Mad & Musik arrangementet i Skårup. 
 
Dale Smith lover autentisk blues krydret med nedslag i bluesens historie 
blandet med hans egne historiske tilbageblik. 
Efter pausen vil der være dækket op til bluessæt, hvor Dale og Søren Rud  
får hjælp fra lokale kompetente musikere, der sammen Dale og Søren vil lave 
en fest af en Blueskoncert. 
Dale Smith har huseret på danske og udenlandske klubber og spillesteder 
sammen med sit blues Band i snart 25 år. Denne erfaring har, kombineret 
med en utrættelig spillelyst og nysgerrighed, gjort bandet til et af de bedste 
blues bands i landet.  
Musikken har solide rødder i den traditionelle blues, men spilles med 
afstikkere til både rock og det mere groove-baserede og funky. Alt leveres 
altid med et improvisatorisk overskud og lyst til at lege med formen.  
 

 
 
Som frontfigur i blues bandet er Dale det energiske og charmerende 
midtpunkt, der altid kan sætte gang i sit publikum. Dale har sammen med sit 
bluesband optrådt på et utal af spillesteder, festivaler og privatfester i ind- og 
udland. I sommeren 2009 var Dale og drengene på tourné i Chicago og 
omegn, hvor de blandt andet spillede på den legendariske blues-klub Rosa’s 
Lounge.  
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Historik: 
Kort efter Dale Smiths ankomst til Danmark blev han forsanger i jazz-rock 
bandet Blue Sun, som blev et af de mest populære bands i først 
halvfjerdsernes Danmark.  
Personligt så jeg Blue Sun i Fyns Forum i start 70´rne, og jeg var fascineret af 
den sorte forsanger Dale, som var et frisk pust i det ellers meget hvide 
musikmiljø i datidens Danmark. Jeg har stadig deres debutplade i min 
pladesamling. 
Dale dukkede pludseligt op mange år efter som kæreste til en kusine i den 
nærmeste familien. Dale er en karismatisk og meget social person, der 
kender gud og hver mand, og han elsker at jamme med andre musikkere.         
De gange, hvor jeg i gennem tiden har været i byen med Dale, har han stort 
set hver gang formået at blande sig med det spillende band for efterfølgende 
at være forsanger for bandet i et par numre! 
 

 
 
Så kort sagt!  
Det er dansk / amerikansk blueslegende, der kommer til Skårup, og det 
må du / I ikke gå glip af. 
 
Billetter dette Mad & Musik arrangement kan købes i SuperBrugsen fra 
d. 24/10 for 175 kr. 
Hvis man kun vil opleve koncerten kan man købe en billet til koncerten 
ved indgangen kl. 19.45. 
 
Skårup Musikforsyning ved Torben Hansen 
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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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39 børn, 4 lærere og 3 forældre fik i juni en oplevelse for livet, da de drog til Grønland på 
skolerejse. Takket være forældre og elever, samt et yderst imødekommende lokalsamfund, 
blev der rejst en kapital mellem ¼ og ½ million kroner.

Børnene fik oplevet den globale opvarmning på nærmeste hånd, de fik se rensdyr, sneharer, 
moskusokser og polarræve, og kom hjem med oplevelser, som kun de færreste 6. klassesbørn 
får at opleve.

Nu vil disse børn med egne ord og med store billeder fortælle om turen.

Styregruppen, Booting Greenland,  og lærere vil fortælle om ide og proces.

 

Booting Greenland præsenterer:
En Grønlandsk skoleudflugt

i billeder & ord

Kom og vær med

Mandag den 21. oktober kl. 19.30 i Skårup-hallen

2016
BOOTING  

GREENLAND

VI  STØTTER

Der er fri entré
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Godt 60 personer, små som store, havde tirsdag d. 20.sept fundet vej til Kulturcafeen, 
til Spis sammen Skårup. Et enkelt koncept – vi laver en enkel hverdagsret – du møder frem kl 18 og 

betaler 40/20 kr., spis og vær glad mens du nyder samværet med andre familier.
Du slipper for bøvlet med at handle og lave mad denne dag.

Hvis der er mad til overs, så kan man købe en portion med hjem.
Maden bliver tilberedt af frivillige og vi hjælpes ad med at rydde tallerkner og bestik op bagefter.

Planen er at tilbyde Spis sammen 1 gang om måneden 
og de næste datoer er: tirsdag d.11.okt. og  tirsdag d. 22.nov.

Stor tak til kokkene Pernille og Carsten for lasagne denne tirsdag.
 

Bo Isaksen

Spis sammen Skårup
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Skårup Kultur 
og Idrætscenter 

Kulturcafeen 

Navnet cafe skal gerne give folk en forventning 
om et sted der er hyggeligt at komme, og et sted 
hvor man kan møde andre mennesker og der kan 
opstå fællesskaber. 

Kulturcafeen drives af en veletableret cafe-gruppe 
som et udvalg under Skårup Kultur og 
Idrætscenters bestyrelse. 

Det er altså udelukkende frivillig arbejdskraft der 
arbejder på at skabe mange gode oplevelser i 
cafeen. 

Cafegruppen arbejder tæt sammen med Skårup 
Musikforsyning om ”Musik og Mad” 
arrangementerne. Det er rigtigt dejligt at der er en 
aktiv musikgruppe der giver os nogle herlige 
musikoplevelser. 

Ligeledes samarbejder vi med Kunstgruppen om 
at koordinere Brunch med efterfølgende 
fernisering af ny kunstner. Det er en 
kanonoplevelse at træde ind i foyeren og se alle de 
værker som forskellige kunstnere udstiller. 

 
Cafegruppen: Jørgen, Kenneth, Bo I, Bodil, 
Merete, Bo T og Ingerlise (som ikke er med på 
billedet). 

Der er mange frivillige i gang på skift ved de 
forskellige arrangementer. Her skal lyde en stor 
tak til jer alle J 

Det er jo næsten også en naturlov at der altid er 
brug for lidt flere frivillige, så sidder du og tænker 
at du en gang imellem godt kunne give en hånd 
med, så tøv ikke med at give Kenneth besked. 
Send en mail til skicrev5881@gmail.com og skriv 
hvad du helst vil arbejde med. 

 

Nogle starter tidligt som frivillig - fantastisk ! 

Opgaverne er mangeartede såsom: borddækning, 
stå i ”butikken”, vaske op, lave røræg og bacon, 
lave kaffe og the, varme brød, lave mad, klargøre 
buffet og oprydning.  

 Foruden de frivillige har vi ansat personale på 
vagt fra mandag til torsdag hver aften mellem kl. 
18 og 21. Det er for at servicere de forskellige 
idrætsgrene der har aktiviteter i centeret og andre 
der kommer forbi i det tidsrum. 

Vi synes selv det er meget der er lykkes med at 
skabe aktiviteter i cafeen, som tidligere nævnt i 
samarbejde med andre gode kræfter. 

Det skal ikke afholde dig fra at sige til, hvis du har 
en god ide, som du gerne vil prøve af. Vi er hele 
tiden lydhør overfor initiativer der kan give 
lokalområdet nogle gode oplevelser. 

Fmd. Bo Tune 

Mail: bo.tune@svendborg.dk 

Mobil: 24886212. 
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www.claus-bo.dk
Tømrer  Snedker  termoglas

AUTOHANDEL OG REPARATION – EN TILLIDSSAG…
…Moderne autoværksted 

 

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

 

 

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

Service Partner

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

SPECIALE: VW, AUDI, SEAT OG SKODA

VEJSTRUP BLIK - VVS AS

GAS- OG OLIEFYRSERVICE
TLF. 6228 1138

WWW.VEJSTRUPBLIKVVS.DK

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

Kosmetolog Helle Lerche Tlf: 40 25 19 90

Østergade 28 
5881 Skårup  

helle@hlerche.dk
www.hlerche.dk

Forever Living products

HELLE LERCHE
Selvstændig FOREVER distributør

www.foreverfyn.dk

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

 
 
 

 
 
 

  

 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 til haver og natur: 

 

Skårup Rengøring 
& Vinduespolering

Jørgen E. Kristensen
Vidjekrogen 1C

5881 Skårup
Tlf. 62 23 12 70

Biltlf. 20 87 62 70
Mail: Skaarupvinduspolering@Yahoo.dk
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Spillegilde i  
Pensionisthuset 
Lørdag d. 24. september 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trods solskin og godt vejr havde en trofast skare bankospiller  
fundet vej til Pensionisthuset, hvor PensionisthusetsStøtter, i  
samarbejde med Skårup Borgerforeningen, havde arrangeret et 
spillegilde. 
Der var både penge præmier og sponsor gevinster, og vi vil her  
sige mange tak, både til sponsorer og Borgerforeningen for op-
bakningen. 

Pensionist Husets Støtter 
Stationsvej 10—Skårup 
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Udsnit af sponsor  
Gevinsterne. 
 
 
         Og sponsorerne. 
 
 
 
 
I køkkenet havde Annie 
travlt med lagkager til 
kaffen. 

 
                                                      
 
Hilsen  
Pensionisthusets     
                    Støtter 
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Skårup Pensionistforening, Skårup Stationsvej 10 

Den 7. sep. var  43 pers. på Sensommertur til Årø, arrangeret sammen med Frørup Rejser. Vi kørte 
mod Jylland og havde et lille ophold ved Skamlingsbanken, hvorefter vi fortsatte ned gennem 
Hjelsminde og til Haderslev. 

Sejlturen på Haderslev Fjord med Hjuldamperen tog ca.1½ time, en usædvanlig smuk 
naturoplevelse til Årø. Strækningen er ikke kun en enestående naturoplevelse, turen er også fyldt 
med kulturhistorieske minder, der vidner om menneskets årtusind-årige tilknytning til fjorden. De 
historiske minder var markeret med bøjer og navn. Under turen nød vi en dejlig middag med 
dansk bøf (som vor mor lavdede det) og fløderand med frugter. 

 Vejret var pragtfuld til at kigge os omkring på den lille Ø. Nogen blev kørt rundt og så bl.a. en 
vingård. Andre gik op og kiggede på den lille hyggelige kirke og nogen nød solen på en bænk ved 
havnen. Fra Årø sejlede vi videre til Årøsund, hvor bussen ventede på os, for at køre videre til   
Starup Kirke, en usædvanlig smuk og anderledes kirke.  

Chaufføren fra Frørup Rejser havde lavet kaffe med tilhørende kringle som blev serveret ved 
bussen. Turen gik herefter hjemad mod Fyn og vi var i Skårup kl.18, efter en dejlig tur.      
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Weekenden d. 12. og 13. november 
Kl. 1000 —1500 

Gratis entre. 

Julen står for døren i  
Pensionisternes hus,  

Stationsvej 10 i Skårup. 
Boder med masser af småkager og konfekt, 
kurve og kranse, nisse mænd og 
nisse koner, smykker og sminke — 
ja kort sagt; alt hvad et julehjerte 
kan begærer. 

 
Hilsen Pensionist-husets støtter. 

       Pensionist-husets Støtter 
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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!

Husk vi udfører alt indenfor blomster
Åbningstider:

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

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

Vejstrup 
Auto & Traktorservice

Lars Nielsen 
Landevejen 42  5882 Vejstrup

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



www.vejstrupauto.dk

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

1 felt
Pris: 1650,- 

pr. år
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Torvedag	  i	  Skårup	  2017

Torvedagen afholdes 
lørdag den 10. juni 

2017
fra kl. 12-18

Sæt allerede        nu i 
kalenderen

Masser	  af	  boder,	  aktiviteter,	  gode	  tilbud,	  
grillpølser,	  kolde	  øl	  og	  hyggelig	  dag.	  

Afslutning	  med	  fælles	  spisning	  fra	  grillen

Hvis	  du	  allerede	  nu	  er	  
interesseret	  i	  en	  bod,	   så	  
kontakt	  
Marianne 60823439	  
mianne.ellehauge@gmail.com

SKI har stiftet en initiativfond
- drømmer du om en Kim Larsen koncert i Skårup, eller et foredrag med Morten Olsen eller… vi kan måske 
hjælpe dig i gang!
Formålet er, at understøtte nyskabende initiativer med et kulturelt, musisk eller sportsligt indhold for alle bru-
gere af Skårup Kultur og Idrætscenter. Der kan være tale om initiativer med sigte på et længere forløb eller 
enkeltstående initiativer.
Fonden kan understøtte initiativer økonomisk og praktisk.
Underskudsgaranti efter ansøgning og tilsagn.
Samarbejde med Centerleder om overordnet planlægning fx økonomiske overvejelser, tidsplan, lokalereserva-
tion, involvering af café og øvrige etablerede grupper mm.
At initiativet er nyskabende og mangfoldigt.
At initiativet er tilgængeligt for alle brugere af Skårup Kultur og Idrætscenter.
At initiativtager/initiativtagere har en realistisk plan for gennemførelsen – tidsplan, økonomi, deltagere, billet-
pris, markedsføring…
At det kan sandsynliggøres, at initiativet kan blive ”bæredygtigt” over tid.
At der i videst muligt omfang sker samarbejde med SKI faciliteter såsom cafe, lokaler og etablerede grupper fx 
SIF, Skårup Musikforsyning, Kunstgruppen mm.
Ideer sendes til Bo Isaksen bo@hrsund.dk 
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Nyt fra Damgårdsklubben. 
 
Tekst og fotos: Margit Løve Kølle. 
 
Søndag den 14. august blev der afholdt loppemarked i Skårup Hallen. 
Vi, der arbejder frivilligt for bussen Oscars drift, havde den glæde, at 371 betalende gæster kom og 
besøgte standene i hallen, og de fleste bragte gode ting med sig hjem.  
 
 

         
 
Som alle ved, er der dog et stort forarbejde inden et loppemarked kan løbe af stablen.  
Allerede lørdag kl. 09 mødtes 45 frivillige medhjælpere og gik i gang med at afhente de mindre 
effekter i kælderen på Damgården og de større ting på en gård i Holmdrup.  
 
 

         
 
De effektive mandlige hjælpere gik hurtigt i gang med at samle møblerne og stille varerne pænt op, 
så de kom til at tage sig bedst ud.  
Først over middag var alle effekter anbragt på bedste vis, og alle kunne efter en fortjent frokost 
ønske hinanden: ”På gensyn i morgen kl. 08.00”. 
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Søndag morgen bød Damgårdsklubbens kasserer, Grethe Skårup Jørgensen, velkommen til alle de 
frivillige, der igen var mødt op, for at være med til at indsamle så mange penge som muligt til gavn 
for driften af ældrebussen Oscar. 
 

         
 
Så er pengeposen sat på, og forretningerne kan begynde. Hvad med et kaffestel? Var det noget? 
 

      
 

     
 
I hallen kunne man købe lodsedler og måske være heldig at vinde i Amerikansk lotteri. 
 
Der var trængsel i forhallen, da loppemarkedet slog dørene op kl. 10, og folk blev heldigvis ved 
med at komme de følgende tre timer.  
Det blev en dejlig dag og alle i Damgårdsklubbens bestyrelse siger: 
”Tusind tak til alle de frivillige og tak til alle jer, der kom og støttede et godt formål”.  
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Efter hver indsamling afholder Folk & Fæ et evalueringsmøde for hele indsamlergruppen. Der  

er altid nok at diskutere ang. ruterne osv,  - men der er jo også nok af små sjove historier fra  

indsamlerne, lige fra dem der låner af børnenes sparegrise, fra ham der betalte med 7 gamle 

25-øre og en bukseknap,  fra dem der inviterede på frokost med hjemmelavet kryddersnaps,  fra  

dem der betalte for en bortrejst nabo til ham, der med glæde krøller en 500 krone seddel  

sammen, så den kunne komme ned i raslebøssen.

Det er altid en hyggelig aften, når indsamlergruppen kaldes sammen til evalueringsmødet. - Her  

bliver dåserne åbnet, og det indsamledebeløb bliver talt op. - Og så plejer der også at være lidt vin  

eller øl samt nogle konkurrencer og andet sjov.

Ofte har jeg fået SuperBrugsen til at sponsere lidt vin og øl, - - - men denne gang gik det helt  

anderledes!!!!!!!!

Brugsuddeler Paw Henriksen

var straks med på, at indsamler-

gruppen fortjente en ekstra  

anerkendelse for deres indsats,  

og han tilbød derfor, at Super  

Brugsen sponserede det fineste  

højtbelagte smørrebrød til  

mødet for indsamlergruppen.

Det var vel noget af en  

overraskelse...................

Og sikken en succes !

Vi kan alle herefter varmt  

anbefale højt belagt smørrebrød  

leveret af SuperBrugsen. 

Tak til Paw Henriksen for  

dejligt smørrebrød  til  

indsamlergruppen. 
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Ny slagtermester  

i SuperBrugsen
Tekst og foto: Henning Philbert

Som du lige har læst, var  

vi så heldige, at SuperBrugsen 

sponserede en omgang højt  

belagt smørrebrød til den flittige  

indsamlergruppe.

Da jeg nu alligevel var nede for  

at hente smørrebrødet, fik jeg  

lige en snak med Nicklas Groth,  

som er den nye slagtermester i  

Skårup SuperBrugs.

Nicklas er 26 år gammel og bor  

midt i Odense, men er født og  

opvokset i Agedrup/ Bullerup.  

Han startede som slagterelev i  

Kvickly i Rosengårdscentret i  

2007 og blev færdiguddannet i  

2010 og fortsatte samme sted  

som mestersvend indtil 2013.  

Herefter blev Nicklas  

slagtermester i Nr. Lyndelse  

indtil 2016, hvorefter han kom 

til Skårup SuperBrugs d. 1.  

august 2016.

- - - - Aldrig før har jeg mødt en 

slagtermester, der er så fotogen 

som Nicklas. - Store billeder af  

ham som slagtermester hænger  

på alle danske SuperBrugser. 

En af hans mange interesser ud 

over familie og venner er at  

holde sig i topform. Han 

styrketræner  gerne 5-6 gange 

om ugen.

Mit møde med Nicolas gav et  

indtryk af en munter fyr – altid  

klar med en kæk bemærkning 

og et venligt smil.

Velkommen til Skårup Nicolas !

Og så til noget lidt andet !

En flittig indsamler kan jo godt  

komme alvorligt til skade. 

Det skete for Anders Jensen 

nogle dage før indsamlingen, - -  

- - -men derfor skal han da ikke 

snydes for dejligt smørrebrød 

fra SuperBrugsen................ 
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Paw Henriksen
Uddeler i SuperBrugsen i Skårup

SuperBrugsen  Skårup
Skårup Stationsvej 12

62 23 13 43
Åbent alle dage 

8.00 - 20.00

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

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

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

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

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

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



 

 

 

Har I endnu ikke købt billetter, så kontakt Kenneth på mobilnr. 26 14 33 88.  

Pris 240,- kr. all inclusive. 

 

 

 

 

 

Vi ses ! 

Det festlige udvalg 

Følg med på Facebook – ”Skårup Folkefest”  

Dejlig mad fra 
Johan’s Landkøkken 

Top underholdning ! 
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Da Olympiaden kom til Vandkantsdanmark 

 

Onsdag d. 7 sep bød Skårup by på fornemste vis velkommen til Svendborg kommunes ældre Ol, 
som i år fandt sted for 9’ende gang. Ældre Ol afholdes hvert år den første onsdag i sep. Områderne 
Plejecenter Øst og Plejecenter Vest afholder arrangementet på skift. Deltagere er plejehjemsbeboere 
og brugere af kommunens aktivitetscentre og der er stor opbakning fra personale og rigtig mange 
frivillige. Først på året samles en planlægningsgruppe, som er tovholdere og der samarbejdes med 
kommunens afdelinger fx Rådhuskantinen, som laver et kæmpestykke arbejde og leverer al 
forplejning. CETS, som stiller pedeller til rådighed osv.  

 

 Ældre OL skulle finde sted i Skårup Kultur og idrætscenter og omkring 400 mennesker skulle 
synge, dyste, lege og bespises. Et fantastisk samarbejde mellem kommunens afdelinger og ikke 
mindst med Bo i hallen var fundamentet under denne dag. Derudover bidrog Skårup Borgerforening 
med en festlig velkomst i form af flagallén som var rejst ned ad Åbyvejen, en velkomst der var de 
kongelige værdig. Lars Albertsen leverede de smukkeste lyng som pyntede på borde og rundt i 

hallen. 
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Naturligvis var Folk og Fæ’s presse fotograf Henning Philbert på pletten og konkurrerede med Fyns 
Amts Avis og Tv2 Fyn om at få de bedste billeder i kassen.  

 De midtfynske spillemænd skabte en fantastisk stemning i hallen med deres dejlige musik 

 

 

 

 

 

Vejret var helt perfekt, 
da busserne kl. 9.30 
begyndte at trille ind 
på p-pladsen ved 

hallen.  

Forud var gået 
planlægning 
siden februar 
og på dagen, 
timers 
bordopsætning, 
pyntning, 
klargøring af 
aktiviteter osv. 

Kl. 10.00 bød 
formanden for 
planlægnings-
gruppen 
velkommen til 

årets OL og kl. 10.30 blev den officielle åbningstale holdt af formanden for socialudvalget Hanne 
Ringgaard Møller.  Repræsentanterne for de deltagende plejecentre og aktivitetscentre bar fanerne 
ind og der var flere fugtige øjenkroge, da vores smukke nationalsang blev sunget af 400 mennesker.  

Jens Christiansen, som er bruger i aktivitetscenteret på Damgården i Skårup, havde æren af at bære 
faklen og under stor medie-bevågenhed, tænde den olympiske ild.  

Med slagsangen og MEGET konfetti blev olympiaden skudt i gang og nu skulle der dystes. 
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Der var 6 discipliner: Ærteposekast, bowling, Ludo, Tegn og Gæt, Jakkolo og duocykelræs. Der 
blev kastet, cyklet, spillet og tænkt til den store guldmedalje og kl. 13.00 blev den traditionelle OL-
ret frikadeller og kold kartoffelsalat serveret. Under spisningen havde de disciplinansvarlige travlt 
med at tælle point sammen, så medaljeoverrækkelsen kunne finde efter maden. 

Igen i år har Ældre OL været så privilligeret at 
modtage økonomisk støtte fra Vores lokale 
Ældreråd.  Formand for Ældrerådet (og tidligere 
Skårupborger) Bent Rasmussen, samt næstformand 
Anne Marie Strauss overrakte medaljer til de mange 
vindere og igen i år måtte det konstateres at 
Damgården igen havde vundet flest guldmedaljer og 
for 4. år i træk kunne hjemtage Vandrepokalen under 
stor jubel.  

 

 

Endnu et Ældre OL er slut og som de foregående 
år, har det været en festlig og livsbekræftende dag 
som beviser at alder ikke er nogen hindring for 
vinderinstinkt når først kampen om medaljerne er 
skudt i gang. Tak til alle jer i Skårup der har været 
med til at skabe de perfekte rammer til afholdelsen 
af Svendborg kommunes Ældre OL 2016. 

                       Billeder: Henning Philbert 

                       Tekst: Berit Jensen, formand for 
planlægnings-
gruppen(og stolt 
Skårupborger) 
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Kære Folk & Fæ læser !
Hjælp os med at gøre vores lokalblad Folk & Fæ endnu bedre !
 Der er mange lokale historier, begivenheder og aktiviteter, der aldrig lander på redaktørens  

skrivebord. - Det kan du måske hjælpe med, ved at kontakte mig på mail eller telefon, så vi kan  

finde ud af, om dit forslag har interesse for bladets læsere. Gør som Jørgen ”Tolder” Nielsen og  

Berit Jensen.

Jørgen ”Tolder” ringede til mig og fortalte om de 3 fantastisk dygtige gymnaster, som han har  

været genbo til siden de blev født - - nemlig de 3 søskende på verdensholdet !!!

En helt utrolig positiv historie for vores lille by. Det er aldrig før sket i Danmark, at 3 søskende er  

udtaget til verdensholdet på samme tid.

Tak Jørgen, fordi du ringede og 

fortalte om de 3 unge  

mennesker.

Men der er også andre, der har 

kontakter mig med oplysninger  

om spændende aktiviter . . 

Berit Jensen inviterede Folk & 

Fæ fotografen til ”Ældre OL” i  

Skårup. Det var rigtigt sjovt ! 

Og så var det plejehjemmet

Damgården, er løb med den 

eftertragtede  pokal.

Tak Berit for din oplysning.

De 3 super gymnaster Nikolai, Maja og Benjamin  

Refshauge fra Skårup.

 

Ældre OL i Skårup Kultur og Idrætscenter var en stor  

oplevelse for deltagerne og de mange frivillige.

Altså - - - kære Folk & Fæ læser !!!!!!!!

Kontakt mig hvis du har en god historie, en begivenhed  

eller en aktivitet, du tror vil være af interesse for vore  

læsere.

Hermed de bedste hilsner fra Folk & Fæ-redaktør og  

fotograf.                                       Henning Philbert



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: 

www.folkogfae-online.dk/
aktivitetskalender

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

HUSK: Kortspil
Pensionisternes Hus. Hver mandag 

kl.14 -16 spilles det kort m.m. Alle er 
velkommen og der er plads til flere

Start 7/9 2015

Nørkle eftermiddag
Hver tirsdag kl. 13.30 -16.00

i Pensionisternes Hus.

Porcelænsmaling
Hver mandag kl. 14 - 16 i 

Pensionisternes hus Start 7/9 2015

Tirsdag den 25. oktober kl. 17.00 - 19.00
Fyraftensmøde i kirkeladen

29. oktober Folkefest
Onsdag, den 2. november kl.14.00 BEMÆRK ÆNDRING                                                                                                                         

TV-vært Mikkel Fønsskov har desværre aflyst, 
i stedet er der foredrag med Alkorådets leder i Svendborg, 

Carsten Lindholm, Skårup Pensionistforening
Onsdag den 2. november kl. 19.00- 21.00 

Skårup Bibliotek: Foredrag om Oluf Ring
6. november kl. 9.30 - 11.00 Brunch
Mandag den 7. november kl. 19.00
Åbyskov Forsamlingshus: Andebanko

11. november Mad og Musik
Fredag d. 11. november kl. 18.30

Skårup Musik forsyning. 
Bluesaften Dale Smith og Søren Rud

Lørdag-søndag d. 12- 13. november kl. 10.00 - 15.00
Pensionisternes Hus: Julemarked

Onsdag, den 16.november kl. 14.00                                                                                                                
Tidligere forstander på Vejstrup Efterskole, Esben Jensen                                                                   

fortæller om mange år af sit liv på efterskole.                                                                                       
Skårup Pensionistforening.

Lørdag den 19. november kl. 18.00
Åbyskov Forsamlingshus: Julefrokost

Tirsdag den 22. november kl.18.00 - 21.00
Spis sammen Skårup

Tirsdag den 22. november kl. 18.00
Booting Greenland

Søndag den 30. november kl. 14.00 til 16.00
Tweenklub laver gys og uhygge i Skårup hallen.

Onsdag, den 30. november kl.14.00                                                                                                   
Juleafslutning : Sang og musik  med korleder Jutta 

Jensen, Svbg. Skårup Pensionistforening

Mandag den 5. december kl. 18.00
Åbyskov Forsamlingshus: Julebanko

Lørdag den 10. december
Julefrokost mad + musik + Fri bar 500 kr.

Onsdag den 22. december
Åbyskov Forsamlingshus: Juletræ i forsamlingshuset

Se flere aktiviteter inde i bladet

SKÅRUPgrafiskö
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