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Ansvarshavende
Redaktør & Fotograf

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

REDAKTIONEN PÅ ”FOLK & FÆ” i SKÅRUP SOGN

Økonomi

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

Skribent & Tegner

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

Skribent

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

Grafisk Designer

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

Skribent

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

Webredaktør

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

Skribent

Det kunne være dig!

?

 Kære Folk & Fæ læser!
Som du kan se på næste side, har vores trofaste  
indsamlergruppe været rundt med bladet og har  
indsamlet et flot beløb. - Desværre er der efterhånden  
mange, der ikke ligger inde med kontanter, -  så derfor  
står vores kontonummer sidst på denne side, hvis du vil  
støtte bladet.
Vi mangler indsamlere i Oure og i Brudager til næste år.  
Kontakt redaktøren, hvis du vil hjælpe med denne  
opgave.

De sidse 2 år har indsamlingen været i forbindelse med  
udgivelsen af juni-numret. Dette har vist sig at give nogle  
problemer med ferie – skoleafslutning m.m. - så vi rykker  
indsamlingen tilbage til augustnumret fra 2015.

Vi kunne også bruge en skribent mere. - Måske har du 
kun lyst til engang imellem at være ”gæsteskribent” !!!
Kontakt redaktøren, så vi kan få en snak om de opgaver,  
vi gerne vil have hjælp til.
Ja – ja – så er der lige endnu en”ledig” stilling. Vi  
mangler en webredaktør, der kan tage over efter  
Benjamin. - Er det noget for dig, så kontakt mig snart.

Deadline er altid den første mandag 
i lige måneder.
Deadline for næste blad er:
Mandag d. 6. oktober kl. 17,30
Indlæg sendes til Anja: 

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

Bladet udkommer næste gang:
Fredag/lørdag d. 24 – 25 oktober

Bladet omdeles til ca. 2000 husstande 6 gange årligt i  
”vores” distrikt: Skårup 5881  Vejstrup 5882  Oure 5883

Gem dette nummer og ring til Tryksagsomdelingen,
hvis du ikke modtager bladet – Tlf. 6222 2222 
NB! Alle i bladredaktionen arbejder ulønnet.
Hermed de bedste hilsner fra Folk & Fæ.

Henning Philbert

Du kan altid støtte bladet ved at 
indbetale et beløb på vores konto i 
FYNSKE BANK: 
Reg. nr. 0819 konto 819-56-11123
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Henning Philbert
Åbyskovvej

Bo Tune
Skovmøllevej og Tværvej

Gregers Tuxen
Åbyskov vest

Thorkild Søgaard
Østermarken

Anja Bøttger Thunbo
Plovskiftet

Folk & Fæ indsamlergruppen juni 2014

Steen Piilgaard
Skårupørevej m.m.

Anders Jensen
Holmdrup + Åbyskov

“ Jakob”
Bymidten

Kisten Refshauge
Østre bydel

Lene Reese 
Vestre bydel & Traverskiftet

Eril Frantz
Nyborgvej

Hans Rasmussen
Skårup Nordvest

Hanne Skov
Vejstrup

Vibeke Boesgaard
Nordre bydel

Tea Jensen
Vejstrup

26.528,00 kr.
Ja, så mange penge blev der indsamlet, da det sidste nummer af Folk & Fæ blev omdelt af vores 

trofaste indsamlergruppe, 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 kom rundt på ruterne, 
og naturligvis også til alle dem, der betalte på anden måde.Hvis du ikke var hjemme, da indsamleren kom forbi, 

kan du stadigvæk støtte lokalbladet ved at overføre et beløb via netbank til vores konto:
 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.
Vi kommer rundt med raslebøsserne igen til august 2015.

Hermed mange hilsner fra Folk & Fæ – Henning Philbert

Charlotte Flyvebjerg
Vejstrup
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  Salon Elmelund er tilbage i Skårup

Den 2. juni åbnede Susanne Elmelund atter sin salon i Skårup på Stationsvejen 8,  

efter hun havde været ansat et lille årstid i en salon i Svendborg.  
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Tidligere (år 2010 – 2013) har Salon 

Elmelund ligget på hendes private  

adresse på Nyborgvej, men nu har hun 

åbnet sin salon på Skårup Stationsvej 8,

hvor der i øvrigt tidligere har været en  

frisør og endnu tidligere var det  

Posthuset i Skårup.

Susanne er meget glad for den nye  

salon.

”Lokalerne har den perfekte størrelse  

med en god placering midt i byen, og så  

er der jo masser af gratis  

parkeringspladser. Lokalerne har også  

den størrelse, der giver muligheder for,  

at jeg i fremtiden kan ansætte en frisør.  

- Jeg nyder meget igen at være i gang 

som selvstændig. - Når man først har  

haft sit eget,  og er den der bestemmer,  

hvilke produkter der skal anvendes og  

hvor lang tid der afsættes til kunderne,  

ja - så er det svært at gå på kompromis  

med dette. - Mine kunder har trofast  

fulgt mig - - og nye er kommet til, så jeg 

er meget taknemmelig for den 

opbakning, jeg allerede har fået i min 

nye salon.”

Susannes mand, som er tømre, har  

inden åbningen været i gang med 

renovering af lokalerne. Afslutningsvis  

siger en smilende Susanne. ”Det er  

dejligt med en mand, der kan træde til  

med det håndværksmæssige, - men så er  

det mine hænder, der for fremtiden skal  

holde gang i min nye salon” 

Salon Elmelund  -  Tlf. 3512 6686

Online tidsbestilling :  

www.salonelmelund.dk

Folk & Fæ ønsker Susanne tillykke  

med den nye flotte salon.

             Tekst og foto: Henning Philbert
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Skårup Bibliotek
P.A. Wedelsvej 2 
5881 Skårup
Tlf.  62  23  11  01
bibska@svendborg.dk
Mandag   14 - 18
Onsdag     14 - 18

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

Knud Hansens Begravelsesforretning
Den lokale bedemand®

Valdemarsgade 50, Svendborg – Telefon 6221 9909
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Bodil & Svend Friborg   Tlf. 62 28 18 19
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Entreprenør 
Peter Mortensen
Aut. Kloarkmester - Kloakservice - Døgnvagt
Nyborgvej 514 - 5881 Skårup

Tlf. 62 20 71 63 
Fax 62 23 21 02 

Mobil 40 21 71 63

www.jsxl.dk   
Nyborgvej 2   
5700 Svendborg

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

Lidt anderledes.

Salg af: Tøj fra kaffe
Brugskunst/gavekurve
Specialiteter fra Fyn
Gamle fine ting
Retro/blomster/garn
Is fra hjemis mm.
Produkter fra badeanstalten

Maria´s Butik
Østergade 1, 5881 Skårup

Tlf 22732820
Hjemmeside:
www.mariashop.dk

 
 

 

Åbent tirsdag-fredag 10-17, lørdag 10-13
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Maria åbner ny ”anderledes” butik i Skårup

Adressen er Østergade nr. 1 – altså på hjørnet til Nyborgvej – der hvor der tidligere lå en Pizza-
bar og ved siden af salon Imiz, som nu har lukket sin afdeling i Skårup.
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Maria åbnede butikken d. 1. Maj, og hun 
fortæller, at hun oprindelig er butiksuddannet,
men at hun i mange år har arbejdet som social  
og sundhedsassistent på Svendborg Sygehus 
samt på et stort plejehjem også i Svendborg.

”Jeg bor i Hesselager, er gift og har to piger,  
og en dag fandt jeg det gamle citat, der siger:  
WHISH IT  -  DREAM IT  -  DO IT.
Jeg har altid haft en passion for gamle, unikke  
og lidt skæve ting – gerne med patina,  
charmerende mangler eller et flot design.
Mine overvejelser i forhold til at åbne en butik  
var derfor, at den skulle indeholde noget af alt  
dette, da det er en del af min livsstil at indrette  
gamle skønne ting sammen med noget nyt og  
smart til et unikt hjem, som ingen andre har.

Ideen med butikken er, at den skal være  
anderledes end alle andre butikker. 

Derfor den ”blandede stil” med gamle ting,  
garn i mange forskellige faver, brugskunst i de  
flotteste farver, skønne naturlige ting fra  
badeanstalten til velvære for kroppen.

Jeg sælger tøjmærket ”Kaffe”, som rammer  
rigtigt bredt, og så er der et lille udvalg af sko.
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Jeg er stor tilhænger af at handle lokalt, og  
derfor har jeg en del lokale specialiteter fra  
små Fynske virksomheder. - Her er de lækreste  
ting som æblemost, øl, honning, sennep,  
eddike, div. chokolader og meget, meget andet.  
- - - og hvem synes ikke, det er dejligt at få en  
gavekurv med lækre lokale produkter!

Det er også lokale, der laver smykker og kort  
samt hækler forskellige ting.

Jeg er kommet rigtigt godt fra start, og jeg  
håber selvfølgelig at mange flere har lyst til at  
kigge forbi. Der er altid noget nyt og  
spændende, og så er der også altid gratis kaffe  
på kanden - og tid til en snak og et smil”

Således sluttede et par hyggelige timer i Marias  
ny butik. - Den er bestemt et besøg værd.

Åbningstiderne er: 
tirsdag – fredag fra 10 – 17 ,  
lørdag fra 10 – 13
Telefon 2273 2820
Man kan også følge med på mail-adressen:  
mariakjellerupjorgensen@yahoo.dk 

Folk & Fæ ønsker Maria velkommen til  
Skårup – og held og lykke med den sjove og  
anderledes butik.

Tekst og foto: Henning Philbert
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Der kan både købes øl, vand, lidt at spise, kaffe 
og kage og andet godt. 

De sidste to års Kulturfest har været en stor succes  
med mange mennesker og højt humør. 
Vejret har begge gange været det flotteste 
septembervejr, så vi krydser fingre for, at vi  
er lige så heldige i år. 

   

NB. I tilfælde af 
regnvejr flyttes 
arrangementet 

ind i seminariets 
kantine.  

Kom alligevel!!! 

 

Vi har bestilt sol 
og blå himmel, så 
vi rigtig kan nyde 
Parkens smukke 

træer og de 
skønne bygninger. 

 

For tredje år i træk er der 

 
lørdag den 6. september kl. 13 - 17.30 

 

  KOM OG VÆR MED 
og støt den gode sag - samtidig 

med at du får god musik i ørerne og 
en snak med genboen  

og alle de andre.... 
 



11

Sidste nyt om Skolekredsen Højskolen i Skårup: 
Skolekredsen har skiftet navn til 'Foreningen Skårup 
Seminarium' men arbejder stadigt lige flittigt med at finde 
nyt indhold til de forladte seminariebygninger. 

Til Kulturfesten fortæller vi om planerne for fremtiden og de 
nye tiltag.... 

Har du lyst til at være med i arbejdet, er det altid muligt at 
deltage. Vi holder sædvanligvis et ugentligt møde og nyder 
at se tanker og visioner blive stadigt mere konkrete.  

Send gerne en mail til os på hojskolen.skaarup@gmail.com  
Du kan også vælge at følge med på vores hjemmeside 
www.hiskaarup.dk  

Mvh. Bestyrelsen 

 

Hold øje med skiltene 
her..... og tag naboer og 
venner med i Parken.... 

Music Trail 

Weber, Skibdal 
& Petersen 

Kridtsko 

Recycle 
Bluesband 

Røde Hunde 

 

Kællingekoret 
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Skårup Autoservice
Vildmarken 1 � 5881 Skårup

62 23 10 98

Rasmus Skovgaard - Rønnovsvej 1 
5881 Skårup - Tlf. 20851033

SKÅRUP SMEDE- OG
MASKINVÆRKSTED
Aut. VVS-installatør

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

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

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

weddings & portraiture

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

 Ullemose frugt 
Gårdbutik og firmafrugt 

Smag mere på 
www.ullemosefrugt.dk 

 
 

Sundhedstjek
-din krop og din livsstil

60 min. 600 kr.
Ring 30 50 95 55
HRsund.dk Vestergade 3 Skårup
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● Private
● Erhverv 
● Skibs El
● Termografi  - Energivejleder
● Solcelleanlæg / KSO
● Døgnvagt
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RK Teknik aps
v. Rune Kirkmand

Elektriker, aut. isolatør, termograf og energivejleder

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

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

Brug din lokale elektriker i Skårup
Vi hjælper med både små og store opgaver:
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Pensionisternes	  Hus	  

Tilbygningen til Pensionisternes Hus i Skårup er kommet godt i gang. 
Den 12. april blev den første skovlfuld taget til den længe ventede tilbygning til huset. 
 

               

Annie, Nielsine og Jørgen Erik ser til at     Murer Kurt Rasmussen sørger for at  
Kenn sætter skovlen rigtig i    grunden er rigtig 
 

                       
Arne Bondo og Kenn graver ud til gulv                         Kristian fra Pandbo Hus levere materialer 

Der startes på bygning af hus            Der bygges 
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	  	  	  Rejsegilde	  den	  25.	  juni2014	  
Dagen oprandt hvor kransene kunne hejses over tilbygningen. 
Jørgen Eriks 2 piger havde lavet 2 kranse og  
Elisabeth og Kristian fra Pandbo Hus kom også med en. 
Flot så det ud mod en flot klar sommer himmel 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
Ejerne fra Pandbo hus. Elisabeth har i sin tid tegnet 
det nuværende hus, hun er derfor speciel glad for at 
være med igen 
 

            
 

Byggehold: Svend Åge, Kurt murer, Arne Bondo, 
Keld, Jørgen Erik, Tage og Poul. 

Jørgen Erik bød velkommen til de mange 
gæster og sponsorer, der var mødt op. 
Jørgen Erik fortalte at det var en længe ventet dag. Det er et projekt, der har været 
 undervejs i mange år, men man har ikke villet bygge, før man havde økonomien i orden. 
Det har vi nu takket være vore mange sponsorer. Stor tak til alle. 
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Nickey  fra Fynske bank var en glad                             Der males i sommer varmen 
 giver af 50,000 kr. som Annie modtager  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

	  	  	  	  	  

 
Madhold: Annie og Nielsine                                                  Huset 30. juli 2014 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Billede materiale af Henning Philbert og Nielsine Christiansen.       

Stor tak til til alle frivillige hjælpere, 
der har været med indtil nu. Her blot 
nogle af dem.	  

Byggere og malere :Grethe, Aase, 
Jørgen Erik Tommy, Jens Aage, 
Keld, Elisabeth, Bjarne og Tage 
holder sig en velfortjent drikke 
pause. 
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Frisør og Makeup - Østergade 1. Skårup, tlf. 62232120
Vi har åbent når du har fri: Se mere på: www.imiz.dk

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

vejstruptoemrer@tdcadsl.dk

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

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

Afdelingschef
Nicki L. Christiansen

Kunderådgiver
Lene Kruse

Kundemedarbejder
Mai-Britt Christiansen

Skårup Stationsvej 16 •  5881 Skårup • Tlf.: 6223 1010 • www.fynskebank.dk
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Skårup Pensionistforening                                                                                                                                            Telefon: 62 23 15 18 

 
 
 
 
 

      Skårup Pensionistforening 
 
Skårup Pensionistforening 
 
Efter en god forårs sæson og en rigtig vellykket tur til Gavnø Slot er vi nu  klar med efterårets- og 
vinterens program 

                               
 
Onsdag den 7 august kl. 1800 
Som vi plejer starter vi med en grill aften med alt hvad dertil hører. 
 
TORSDAG den 19. september kl. 0830 
Efterårets tur går i år til DEN BLÅ PLANET i København . Prisen  på 500 kr. er incl.  middag og 
entre på Den Blå planet. 
Husk tilmelding efter først til mølle princippet på 62231558. Der plads til 41 personer. 
 
Onsdag den 2. oktober kl. 1700 
Høstfest. Troels Mylenberg holder høsttalen. Derefter spisning. 
 
Onsdag den 16, oktober kl. 1400. 
”Den sidste vilje” Bedemand Morten Bytoft holder fordrag 
 
. 
 
 

 
                                      Pensionist-husets Støtter 
Søndag den 1. september kl, 1400. 
Søndags matine. Underholdning og kaffebord med forskellige kager. 
 
Kortspille holdet starter op igen den 2 september kl. 1400. 
Nørkle eftermiddagene starter op igen den 10 september kl. 1330 
På begge hold er der plads til flere.  
Det er bare at møde op.Kom ud og mød nye mennesker og få nye venner. 
Hyggeligt samvær og masser af godt humør. 
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SKÅRUP PENSIONISTFORENING 

Onsdag, den. 17. sep.2014- Tur til Hvidsten Kro- afgang kl.9.00 fra Pensionisthuset 

På denne spændende tur udforsker vi historien omkring den berømte og mest effektive 
modstandsgruppe under den tyske besættelse. Den er også den mest kendte- ikke mindst på 
grund af spillefilmen af samme navn fra 2012. Vi går i fodsporene på Marius og Niels Fiil, der stod i 
spidsen for en gruppe modige mænd, der modtog våben fra luften, som led i modstanden under 2. 
verdenskrig. 

Vi kører med en kort pause undervejs til Hvidsten Kro, hvor vi starter besøget med at smage på 
kroens berømte æggekage. Herefter holdes der foredrag omkring kroens flere hundredeårige 
historie, der går helt tilbage til år 1634. Kroens historie har en så prominent historisk skikkelse som 
Steen Steensens Blicher viklet ind i sin historie. 

Vi hører om modstandsgruppens kamp mod besættelsesmagten i lokalområdet, ligesom vi hører 
om den skæbnesvangre dag, hvor Gestapo omringede kroen og førte det meste af Fiil familien 
væk. Vi ser kroen, og går en tur i mindelunden, hvor vi besøger mindestenen for de 
modstandsfiolk, der mistede livet under kampen for et frit Danmark. 

I dag er den kongeligt privilegerede kro fra 1634 stadig i familien Fiils eje, og den drives af fjerde 
generation. 

Herefter kører vi tilbage til Fyn, med en kort pause undervejs, hvor der serveres kaffe m. kringle 
fra bussen. Forventet hjemkomst ca. kl.19.45. HUSK TILMELDING SENEST DEN 10.9.14 på tlf. 
62231558 eller 22392099 
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Onsdag, den 1.oktober kl.17.00- Høstfest 

Høstfest med høsttale af MF Jane Heitmann. 

MENU: Suppe og peberrodskød samt kaffe. 

Tilmelding senest den 27.sep. tlf. 62231558 eller 22392099 

Onsdag, den 15. oktober kl. 14.00- Modeopvisning 

Senior Shop fremviser deres efterårskollektion. 

Kaffe og kage 

Onsdag, den 29. oktober kl.18.00- Underholdning 

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

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

Oplev Hansigne og få rørt lattermusklerne. Husk Tilmelding senest den 21.okt. på 
62231558/22392099 

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

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

Kaffe og kage. 

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

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

Der vil være gløgg og æbleskiver. 

2015 

Onsdag, den 7. januar 2015- Musik/ underholdning 

Julen og nytåret er godt overstået, og vi skal denne aften opleve Svendborg Senior 4 
mandsorkester underholde, så vi kan få  rørt sangstemmerne. 
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Stationsvej 12 · 5881 Skårup
tlf. 62 23 13 43 · Slagter tlf. 62 23 14 66

Skårup Rengøring & Vinduespolering

TÆPPERENS
HÅNDVÆRKERRENS
VINDUESPUDSNING
RENGØRING

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

Skaarup Vandværk - stiftet 1909

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

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

Hoved-/Totalentreprise

www.claus-bo.dk
Tømrer w Snedker w termoglas

HYBEL VVS
62 21 � 01 56
Blikkenslager teamet

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

Installatør

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

Din partner – hele vejen

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

Niels Duedahl
Statsautoriseret revisor

Henrik Holm Fenger
Revisor HD(R)

Jørn Skaarup Christiansen
Registreret revisor
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Meld dig ind på: fi tnessskaarup@gmail.com 
Hjemmeside: www.skaarup-if.dk

Skal du også 
have solgt?

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

AUTOHANDEL OG REPARATION – EN TILLIDSSAG…
…Moderne autoværksted 

 

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

 

 

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

Service Partner

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

SPECIALE: VW, AUDI, SEAT OG SKODA
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Nyt fra Åbyskov Forsamlingshus. 
 
Redigeret og samlet af Jørgen Larsen, kasserer i Åbyskov 
Forsamlingshus. 

 
 
 
HJÆLP OS. VI MANGLE NOGLE TIL DILETTANT! 
Traditionen tro afholder Åbyskov Forsamlingshus hvert år dilettant.  Det er hidtil lykkedes at 
få spillere nok med på scenen, men til forestillingen i marts 2915 mangler vi aktuelt et par 
stykker, der har lyst til at være med på scenen og indgå i et godt team, hvor der altid er plads 
til en god snak, et godt grin og hyggeligt samvær. 
 
Vi der har været med gennem årene håber at traditionen kan fortsætte, da det er et bærende 
element for forsamlingshuset – det vil være uheldigt og et savn, hvis det ikke lykkes. 
 
Vi begynder vore øve aftener i oktober. Har du lyst til at være med, så kontakt Ellen på tlf. 
4224 4854 eller Gitte tlf. 3035 1557. 

▄ 
Arrangementer i forsamlingshuset! 
 
Onsdag den 10. september kl. 18: 
Fællesspisning – Menuen er endnu ikke fastlagt, men helt sikkert er det, at det bliver en 
menu, der passer til årstiden. Prisen vil være omkring 100 kr. – tilmelding kan allerede nu 
foretages til Gitte tlf. 3035 1557 – havblik@sydfynsmail.dk kan også benyttes.  Tilmelding 
senest den søndag den 5. september.  Arrangør er støttegruppen. 
 
Tirsdag den 30. september kl. 19.30: 
Lokalhistorisk aften – Richard Sørensen fra Lokalhistorisk Arkiv vil fortælle om nogle af de 
seneste projekter om tidligere erhverv i Skårup, Åbyskov og Skårupøre.  Det bliver en aften i 
nostalgiens tegn, hvor der vil komme ny viden om, hvad der har været af virksomheder og 
gammelkendt viden vil sikkert  blive repeteret.   
Er der nogen der har gamle fotos eller historier fra tidligere tider, så tag det hele med til denne 
aften, så kan andre også få del i oplevelserne. 
 
Pris for denne aften er 40 kr. inkl. kaffe og brød. Af hensyn til den praktiske del af 
arrangementet – gerne tilmelding til Jørgen 4224 7143 eller på havblik@sydfynsmail.dk, 
senest den 28. september 2014. 
 
Fredag den 24. oktober kl. 18: 
Løvfaldsfest med musik og dans – i år holder vi hverken oktoberfest eller høstfest, men en 
fest for efterårets komme.  En festlig aften med god mad og mulighed for en svingom. Festen 
arrangeres af støttegruppen. 
 
Prisen for at deltage i en aften med god mad og musik vil være omkring 180 kr..  Nærmere 
information sker på husstandsomdelt flyer.   Vil du sikre dig en plads, kan tilmelding ske 
allerede nu til Gitte på tlf. 3035 1557 eller havblik@sydfynsmail.dk. 
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Mandag den 3. november kl. 19: 
Bankospil – støttegruppen arrangerer igen bankospil med gode præmier. Reserver aftenen og 
kom i god tid. Dørene åbnes kl. 18. 
 
Lørdag den 29. november kl. 18: 
Julefrokost – i lighed med de 2 seneste år arrangerer støttegruppen igen julefrokost med alt 
det der hører sig til.  Der skal naturligvis også være pakkeleg.  Reserver allerede nu dagen. 
 
Søndag den 7. december kl. 14: 
Julebankospil – arrangeres af forsamlingshusets bestyrelse.  Da julen nærmer sig bliver det et 
bankespil for hele familien og gevinsterne vil bl.a. være stege og fjerkræ, så julemaden kan 
måske tages med hjem.  
Nærmere orientering udsendes ved husstandsomdelt flyer  
 

▄ 
 

Italiensk aften den 11. juni 2014 - en succes: 
 

 

Der var med spænding set frem til afholdelse af en Italiensk på en 
alm. onsdag – hvor mange ville komme.  Det blev igen en succes – 
der var udsolgt.  Det var en dejlig fornemmelse at kunne sætte en 
skilt med udsolgt over plakaterne.  
 
Der blev serveret en 4 rettes menu, tilberedt efter originale italienske 
opskrifter, der var fundet frem af Christiane, som også forestod for 
en væsentlig del af tilberedningen. 
 
De godt 90 deltagere fik virkelig noget for de 100 kr., der var betalt 
for den meget velsmagene 4 retters menu. Der bestod af: 

Forret: Bruchetta, blandede marinerede grøntsager og parmaskinke med melon. 
Anden ret: Minestronesuppe (blandede grøntsager og pasta med revet parmesanost. 
Hovedret: Ris-gratin med kylling, Makaroni-gratin, fyldt kalvebryst og spinat med valnød-
dedressing. 
Dessert: Jordbær kvark og mascarpone ost med mandelkage. 

Prisen kunne holdes på det meget lave niveau på grund af meget god og  nøje planlægning af 
indkøb.  Til trods for den lave pris gave denne aften et pænt overskud, der bl.a. vil indgå i den 
pulje, der senere på året overdrages til forsamlingshuset, bl.a. til købet af de nye stole. 
 

  
Bordene var dækket i de italienske farver Den fornemme dessert 

 ▀ 
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Torvedag i Skårup den 14. juni – vi var med igen: 

 

Torvedagen i Skårup havde samlet knap så mange som sidste år, men vi der stod i forsam-
lingshusets telt var godt tilfredse.  I teltet var der opsat en mængde fotos fra nogle af de 
arrangementer, der har været i huset. Vi fik talt med mange, fik solgt medlemskort og som 
noget nyt solgte vi nye kartofler og jordbær. Endvidere kunne vi byde på en kop kaffe 
samtidig med en snak om forsamlingshuset. Der var til lejligheden lavet en lille folder om 
forsamlingshuset. 
 
Forsamlingshuset havde anskaffet nye stole og der er brug for penge til anskaffelsen.  Vi 
havde derfor sat stolene til ”salg” og vi fik ”solgt” 5 stole. 
 
Lidt ekstra skulle der være i år – det blev en lille konkurrence med spm. om forsam-
lingshuset.  
Der var stillet 5 spørgsmål: 

1. Hvornår fylder Åbyskov Forsamlingshus 120 år?          Svar:        2017. 
2. Hvor mange personer er Åbyskov Forsamlingshus godkendt til?  Svar:            90. 
3. Hvad måtte forsamlingshuset betale for 119 nye stole? Svar: 74.226,25 kr. 
4. Hvad koster det at leje forsamlingshuset fra kl. 10 den ene dag  

til kl. 8.00 den næste dag? Svar:      2.350 kr. 
5. Hvor mange personer ”besøgte” forsamlingshuset i 2013? Svar: ca. 3.200 

 
Der var 34 der deltog i konkurrencen, men ingen havde 5 rigtige. 
 
Den der kom tættest på var Rasmus Snitker (13år), Skårup, der havde svaret rigtigt på spm. 1, 
2 og 4. På spm. 3: har svarede han 65.450 kr. og på spm.  5: 2.000. 
 
For at uddele 2. præmien måtte der trækkes lod blandt 5 besvarelser og den heldige blev 
Michael Rising, Skårup.  
 

 
Vores bod med mange informationer om forsamlingshuset. 

 
Vi der var med på Torvedagen, synes at dagen fik et godt forløb. Vi fik talt med mange og 
kunne give information om huset.   
Vi håber på en gentagelse af Torvedagen næste år, hvor vi gerne stiller op til at møde nye og 
gamle venner af forsamlingshuset. 

▀ 
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Damgårdsklubbens	  

Loppemarked	  
I	  Skårup	  Hallen	  

Søndag	  d.	  24	  august	  2014	  

Igen	  i	  år	  har	  vi	  mange	  gode	  effekter	  på	  vores	  

Årlige	  loppemarked,	  til	  fordel	  for	  vores	  ældre	  bus	  ”	  
OSKAR	  II”.	  

Vi	  åbner	  dørene	  kl	  10,00	  og	  slutter	  kl	  13,00.	  

Ting	  og	  sager	  ønskes	  stadig	  til	  loppemarkedet	  

Ring	  på	  tlf.62	  23	  15	  26.	  for	  afhentning.	  

/	  Bestyrelsen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

Damgårsklubben	  har	  afholdt	  spillegilde	  d.	  21	  Juni.	  

Her	  takker	  vi	  alle	  vores	  sponsorer	  for	  de	  flotte	  gaver.	  

Med	  venlig	  hilsen	  bestyrelsen	  Damgårdsklubben.	  	  
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73. ÅRGANG     SKÅRUP SOGNS KIRKEBLAD      AUGUST 2014 - NOVEMBER 2014

Skarup
Kirke    Sogn

o

Efter en vidunderlig varm sommer, er vi nu ladet op til at kaste os over en tætpakket efterårskalender. 
Vi glæder os til at møde de 30 nye konfirmander, det forhåbentligt nye hold babysangere, den nye 
studiekreds og alle, der deltager i de forskellige arrangementer som Syngsammen, Stille Kirke, Høstfesten, 
fyraftensforedragene og oktoberkoncerten: Rock, håb og kærlighed. 
Som mange sikkert har lagt mærke til, er den nye præstegård i fuld gang med at blive bygget, og vi ser 
frem til at kunne slå dørene op til åbent hus en gang til september-oktober, så alle kan få mulighed for 
at se huset inde og ude, få et køligt glas og tage del i min glæde over at vende hjem til Skårup. I vil høre 
nærmere om den mere nøjagtige dato.
Omkring Allehelgen tager jeg tre uger til Afghanistan som feltpræst, derefter er det meget snart jul og 
inden vi har set os om, er året gået. Lad os huske at stoppe op undervejs og glæde os over den tid, vi får 
foræret, tænke over, hvad vi skal bruge den til og samle mod til at handle derefter. Gudstjenesten søndag 
morgen er det oplagte åndehul til netop det, og jeg glæder mig til fortsat at dele den med jer alle. 
Jeg ønsker jer alle et glædefuldt og farvestrålende efterår, Ida F.
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Høstfest
Søndag den 21. september kl. 10.00
Fejrer vi høstgudstjeneste i kirken og derefter 
fortsætter vi fejringen af frodigheden i Kirkeladen. 
Her vil der blive serveret et par retter og vin, mens 
musiker Anne Marie Høst spiller på harpe for os. 
Prisen for festen er 100,- og tilmelding kan ske til 
Inger Jensen på tlf.: 6223 2444 eller på mail: 
ingertage@privat.dk senest onsdag den 17. september.

Studiekreds
Torsdag den 9. oktober 2014 kl. 17.00-19.00 
Vi har nu været inde på religionens væsen, vi 
har talt om forholdet mellem tro og viden, vi har 
beskæftiget os med den guddommelige erfaring, 
der kan opstå, når poesien og kunsten rammer, og 
vi har vandret en hel sæson med Kierkegaard. Nu 
har jeg besluttet, at vi skal til bunds i trosbekendelsen. 
Hvad er det, vi bekender ved hver gudstjeneste, 
dåb og konfirmation? Hvorfor er ordlyden netop, 
som den er, og hvordan kan den fortolkes? 
Det er essensen af hele vores trosbegreb, der vil blive 
endevendt og diskuteret, så jeg er meget spændt.
Vi mødes den anden torsdag i måneden frem til 
april - første gang den 9. oktober 2014 kl. 17.00-
19.00 i Kirkeladen. Alle er velkomne, også selv om 
man ikke ved, om man kan deltage hver gang. 

Rock, Håb og Kærlighed
Tirsdag den 21. 
oktober kl. 19.00
Koncert i Skårup 
kirke. Først var der 
”Salmer fra en 
Beat-tid”, så kom 
”All You Need Is 
Love”, og nu 
turnerer koncep-
tet Beatsalmer 
rundt med ”Rock, 
Håb og Kærlighed” 
- en blanding af 
sang og oplæsning 
med musik af bl.a. 

Jimi Hendrix, Elvis Presley, The Beatles og Rolling 
Stones. Det er blevet sagt, at Den Danske Salme-
bog er danskernes 2. bibel – og at man i udlandet 
misunder os vore store salmedigtere. Den poesibog, 

som salmebogen også er, får ekstra opmærksom-
hed ved koncerten ”Rock, Håb og Kærlighed”, 
hvor danske kernesalmer bliver sammenstillet med 
stærke bibeltekster og klassiske rocksange.
De medvirkende er : Tina Kruse Andersen – op-
læsning. Simon Mott Madsen – sang. Bjørn Krog 
Thesbjerg – klaver. Tore Bjørn Larsen – kirkeorgel.
Der er fri entré!

Stille Kirke 
Onsdage mellem kl. 16.30-17.30
Udover kirkens sædvanlige åbningstid i hverdagene 
08.00-15.00 kan man hver onsdag eftermiddag i 
den mørkere del af året opsøge en pause fra ugens 
ofte tætte program. Kom og gå som du vil, hør 
sagte musik, tænd et lys og fordyb dig i den ro, der 
er at finde i kirkens rum. Vi begynder første onsdag 
efter vintertid, den 29. oktober.

Allehelgen
Søndag den 2. november kl. 16.00 
Holder vi en særlig mindegudstjeneste for de men-
nesker, vi har mistet og navnene på dem, der døde 
siden sidste Allehelgen vil blive nævnt. Musiker Gert 
W. Knudsen er med til at gøre denne gudstjeneste 
særlig smuk og højtidelig, og alle er velkomne til at 
tage del i den.
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Sognepræst
Ida Fonsbøl 
Østervangen 45 C · 5883 Oure 
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 Fåborgvej 20 5762 Vester Skerninge  
Tlf. 62 24 11 09 ·  E-mail: jelar@km.dk

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

Kirkeværge
Verner Christensen ·  Tlf. 62 23 18 18

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

Graver
Brian Riber ·  Tlf. 29 85 32 10

Gravermedhjælper
Jytte Clausen · Tlf. 62 23 16 73

Organist
Ingrid Madsen ·  Tlf. 62 28 12 07

Kirkesanger
Michael Timling ·  Tlf. 50 51 18 40

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

Gudstjenester i Skårup kirke fra august til november

AUGUST
Søndag d. 24. august 10.s.e. trin. Kirkekaffe kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 31. august 11.s.e. trin. kl. 10.00 Ida Fonsbøl

SEPTEMBER
Tirsdag d. 2. september Syngsammen kl. 19.00 Kirkeladen
Søndag d. 7. september 12.s.e. trin. kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 14. september 13.s.e. trin. Intro- og forklaringsgudstjeneste kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 21. september 14.s.e. trin. Høstgudtjeneste m/middag kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 28. september 15.s.e. trin. kl. 10.00 Ida Fonsbøl

OKTOBER
Søndag d. 5. oktober 16.s.e. trin. kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Tirsdag d. 7. oktober Syngsammen kl. 19.00 Kirkeladen
Torsdag d. 9. oktober Studiekreds kl. 17.00 Kirkeladen
Søndag d. 12. oktober 17.s.e. trin. kl. 10.30 Ida Fonsbøl
Søndag d. 19. oktober 18.s.e. trin. Kirkekaffe kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Tirsdag d. 21. oktober Rock, Håb & Kærlighed kl. 19.00 Koncert
Søndag d. 26. oktober 19.s.e. trin. kl. 09.00 ?

NOVEMBER
Søndag d. 2. november Skumringsgudstj., hvor vi mindes de døde kl. 16.00 ?

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
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• Jord-, vej- og kloarkarbejde
• Vejunderføring
• Vognmandskørsel
• Container udlejning
• Belægningsarbejde

VI TILBYDER OS MED 
ALT INDENFOR...

          Ø.ÅBY 
VOGNMANDS & 

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

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

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

HEINES FRUGT & GRØNT
Heine Rasmussen

Vidjekrogen 5 - 5881 Skårup
Tlf. 62 23 18 56
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HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

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

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

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og flåter

Informationsbod den 15/6

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

Iso 9001 certificeret
- tryghed og kvalitet

HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

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

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

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og flåter

Informationsbod den 15/6

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

Iso 9001 certificeret
- tryghed og kvalitet

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

Klingstrupvej 5, 5881 Skårup
www.sydfynsfrifagskole.dk

Parat til job med mad, mennesker og dyr & planter 

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

Unavngivet 1   1 15/04/14   10.15

Salon Elmelund
-Et naturligt valg

Skårup Stationsvej 8 – 5881 Skårup
Tidsbestilling: www.salonelmelund.dk. – Tlf. 35 12 66 86
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Det er ikke hver dag, man får mere end 200 
uventede gæster. Særligt ikke gæster, der mestrer 
de sværeste gymnasti ske spring op og ned af et 
gadekær. Gæster, som også lige kunne levere en 
fl ash mob i form af en danseopvisning.

Men det blev en usædvanlig Sankt Hans i Vejstrup, 
en aft en som også er værd at skrive om, selvom 
vi er stærkt på vej ind i sensommeren. Det er en 
traditi on, at Vejstrup Borgerforening og Vejstrup 
Forsamlingshus arrangerer velbesøgte Sankt Hans-
aft ener ved byens gadekær. Hekse har gennem fl ere 
år været fraværende på bålet. I stedet er der blev 
brændt en trold og en indre svinehund af. I år ville 
arrangørerne prøve noget helt andet.

Et spirende samarbejde med Vejstrup Eft erskole 
betød, at cirka 20 gymnaster var blevet inviteret 
ti l at lave en opvisning forud for bålet. Inden da 
mødtes en del af byens borgere ti l fællesspisning i 
forsamlingshuset. 

Og bedst som der var gang i borddækningen stak 
forstanderen for Vejstrup Eft erskole, Esben Jensen 
forbi forsamlingshuset og smed bomben: Vi kommer 
med alle eleverne!!! Det var cirka 220 styks.

Ingen lokale anede uråd, da der lige pludselig lød 
musik over pladsen. Ud mod Landevejen begyndt 
en ung mand at danse, fl ere fugle eft er og lige 
pludselig dansede fl ere end 200 unge mennesker 
på græsset ved gadekæret. Helt fantasti sk sjovt og 
livsbekræft ende at være ti lskuer ti l. 

En Sankt Hans der  sprængte rammerne
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Da flash mobben var overstået var der opvisning 
på en airtrack, der var sat op tæt på kanten af 
gadekæret. Flotte spring og højt humør og en flok 
unge mænd på svømmetur i det lettere mudrede 
vand var med til at krydre en Sankt Hans der, 
herudover selvfølgelig indeholdt helt traditionelle 
tiltag som båltaler (apoteker Allan Kelbæk fra 
Hesselager), bål, musik og sang.

Men det der står tilbage i alle Sankt Hans-gæsternes 
bevidsthed er nok besøget af 220 unge mennesker 
og deres lærere. TAK Vejstrup Efterskole fra Vejstrup 
Borgerforening og Forsamlingshuset i Vejstrup.

Af Charlotte F. Poulsen, Vejstrup Borgerforening. 
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Hvad er det mon værd?

Mon ikke vi alle har et eller andet hjemme i en skuff e 
eller oppe på loft et, som vi ikke kan få os ti l at smide 
væk, for hvad nu hvis det er noget værd? Det kan man 
nu få en håndsrækning ti l at få afk laret. Det er den 30. 
august i Vejstrup Forsamlingshus. Her kommer en af 
medarbejderne fra Svendborg Aukti onerne fra klokken 
13-15 for at tage et kig på vaser, malerier og andet godt 
hjemme fra stuen eller det støvede kælderrum.

Arrangørerne vil også forsøge at lave et loppemarked 
i den forbindelse. Et loppemarked med gode 
kvalitetslopper. 

- Men lige med den idé er vi sent ude, så lykkes 
det så lykkes det. Ellers prøver vi igen næste 
år, siger Torben Hansen, formand   
for Vejstrup Forsamlingshus.

Loppemarkedet kan foregå både ude og inde og stand-
pladser kan købes hos Charlott e på telefon 2854 7796 ude 
koster tre meterstandplads  150 kroner inde koster det  
samme 200 kroner. Tidsrummet er fra klokken 12-16

Om loppemarkedet bliver ti l noget vides ikke i skrivende 
stund, men det ligger helt fast at Svendborg Aukti onerne 
har sti llet eksperti se ti l rådighed for at vurdere spændende 
ti ng og sager.

Der vil være en lille café og lidt akti viteter og om aft enen 
vil Borgerforeningen og Forsamlingshuset i byen, 
som arrangerer dagen, lave en af byens populære 
fællesspisninger med grillet kød og ti lbehør. Her er der 
også ti lmelding hos Charlott e på 2854 7796.

Af Charlott e F. Poulsen, Vejstrup Borgerforening.
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for Vejstrup Forsamlingshus. Af Charlott e F. Poulsen, Vejstrup Borgerforening.
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Efter den meget forskelligartede udstilling af kunstgruppens egne 
værker, tager vi hul på de ordinære udstillinger i galleriet i Skårup 
Kultur- & Idrætscenter. Næste udstiller er Ulla Dencher. Ulla glæder sig 

rigtig meget til at bruge hele udstillingsområdet – og hun er meget produktiv, så hun kan sagtens fylde det hele med 
sine fine, abstrakte akrylmalerier. Ulla bor på Rønnovvej lige udenfor Skårup og har indrettet et kæmpestort og 
dejligt værksted i en tidligere staldbygning. Folk og Fæ besøgte Ulla for at få en snak om hendes arbejde. 

 

Ulla har altid interesseret sig for tegning og maleri. Interessen stammer helt tilbage fra barndomshjemmet i 
Frederikssund, hvor faderen var meget kreativ og musisk. Han viste altid stor interesse for Ullas tegninger og gav 
hende konstruktiv kritik og opmuntring. I skolen havde Ulla tillige en dygtig billedkunstlærer, som iværksatte mange 
kreative projekter og Ulla elskede det!  
I seminarietiden i Skårup havde Ulla ligeledes 2 meget dygtige og meget forskellige lærere; Kurt Servé og Jørgen 
Mogensen. Jørgen stod for det vilde, eksperimenterende billedudtryk og Kurt stod for de naturalistiske studier. 
Begge dele er meget vigtige elementer i en billedkunstners virke. Ulla kan huske den aktivt skabende og kreative 
stemning på billedkunstværkstedet, hvor der altid var åbent for de arbejdende studerende, som gjorde flittigt brug 
af faciliteterne også i weekender og om aftenen. 
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Ulla har derudover næsten færdiggjort en cand. pæd. i 
billedkunst i Århus og har siden fulgt et hav af 
spændende kurser indenfor alle genrer af 
billedkunsten. Ulla deltager ofte i kurser hos de unge, 
nutidige, akademiuddannede kunstnere som fx Lars 
Thygesen (voluminøse oliemalerier), Kathrine Ærtebjerg 
(fortællende, figurative malerier), Per Mølgård (mange 
forskellige udtryk fra det ekspressive til det nordisk 
naturalistiske) og Jonas Pihl (surrealistisk grafittimaler). 
Ulla sørger for på denne måde at holde sig opdateret. 
Det bliver som regel ikke til færdige billeder på 
kurserne, men hjemme i værkstedet kommer kursernes 
inspiration frem i nye malerier. Ulla henter også inspiration i naturen, i musik, i dans og forskellige stemninger og 
oplevelser. 

Ulla arbejder til hverdag som billedkunstlærer i en folkeskole på 
Midtfyn og henter ligeledes inspiration fra elevernes billedarbejde. 
Ulla kan sagtens finde tid til sit eget billedarbejde, for det er en 
tvingende nødvendighed i Ullas liv, hvor oplevelserne skal 
bearbejdes på lærredet. Det store værksted giver fin mulighed for 
at gå til og fra billederne, så det er naturligt for Ulla at male i alle 
hverdagens små pauser og ledige stunder. Ullas billeder er 
abstrakte og hun har oftest gang i en masse billeder svarende til 
humør og inspiration. Som regel hænger Ulla de mere eller mindre 
færdige billeder op på en stor væg i stuen, sommetider vendt på 
hovedet eller på siden. Hun lader billedet hænge et stykke tid for at 
fornemme, om det ”kalder” på mere bearbejdelse eller om det er 
færdigt. Det giver også mulighed for at andre kan give deres 
mening tilkende. Ulla tilstræber, at der ikke opstår figuration for 
beskueren. Det er vigtigt, at de forbliver abstrakte udtryk, som 
spiller på fladen med farver og former. Ellers virker billedet ikke 
efter hensigten. 

Ulla spænder selv sine lærreder op. Så kan hun få præcis den størrelse, som hun ønsker. Hun har også nogle gange 
arbejdet på rigtig store lærreder, men som regel er de maksimum 1,95 m, for så kan de lige komme ud ad døren til 
værkstedet. 

Ulla har deltaget i adskillige udstillinger også enkelte censurerede udstillinger og 
hun er med i den fynske kunstnergruppe: ”Bad Timing”. Hendes første udstilling, 
var i forbindelse med en seminarieudstilling i Vester Skerninge i 1992 hos 
Sydfynske Billedmagere. Siden har Ulla deltaget i de årlige udstillinger dér. Ulla 
deltog og vandt også i Ugeavisens konkurrence til støtte for en skøjtebane i 
Svendborg. Hun var faktisk ikke klar over, at det var en konkurrence, men ville 
gerne støtte formålet med et maleri. Generelt bryder Ulla sig ikke om sådanne 
konkurrencer. 

Frem til slutningen af oktober udstiller Ulla så i vores nye Kultur - og Idrætscenter. 
Udstillingen åbner søndag d. 7. september kl. 16 med en lille fernisering. 

Se i øvrigt flere af Ullas billeder på hendes hjemmeside www.dencher.dk  

Tekst: Vibe. Fotos: Henning / Ulla 
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Skårup Kultur 
og Idrætscenter 
 

Økonomien bløder ! hvad er rigtigt ? 

Nogen læste måske Fyns Amts Avis lige før 
sommer, og undrede sig over en artikel der 
nærmest udråbte SKI til at være nær konkurs.. 

Efter min mening var det lovlig meget tabloid 
presse over den artikel, og dermed siger jeg også 
at så galt står det ikke til, som man godt kunne 
tænke efter at have læst artiklen. 

Det er rigtigt at vi har bygget for mere end vi 
havde penge til, og det er rigtig ærgerlig. Og det 
var selvom, at vi lagde mange 100 frivillige timer 
i projektet (nedrivning og maling). 

Vi lykkedes ikke med at skaffe så mange 
fondsmidler, og øvrig egenkapital som der var 
behov for.  

Vi tog også i byggeprocessen nogle beslutninger 
om at renovere og forbedre diverse forhold, som 
vi ikke havde tænkt ind byggebudgettet. Gode 
beslutninger for det færdige byggeri, men igen 
lykkedes vi ikke med at skaffe pengene inden 
byggeriet var færdigt. 

Dermed siger jeg også at vi IKKE er færdig med 
at skaffe penge til byggeriet, men har ”købt” os 
lidt tid, da Idrætsforeningen har haft mulighed for 
at låne SKI penge. 

Vi har måttet låne 900.000 kr. (kommunen stiller 
garanti for lånet – derfor avisartiklen !!!) mere end 
budgetteret, og dermed er det samlede lån på 7,4 
mill. Kr. Det betyder at vi skal arbejde lidt mere 
for at få kunder i butikken. Det er blandt andet 
derfor vi har ansat vores ny centerleder Bo 
Isaksen, som i højere grad end tidligere skal tænke 
i hvordan der kan laves arrangementer der kan 
give flere indtægter. 

Hvad fik så for det ekstra lån ?  

Vi fik renoveret det eksisterende byggeri, som det 
nye blev bygget oven i. 

Vi fik en elevatorstol, så Biblioteket kunne åbne, 
som planlagt når byggeriet stod færdigt. Og vi er 
rigtigt glade for at biblioteket hermed er sikret de 
næste 10 år. 

Vi fik opgraderet køkkenet til et moderne og 
velfungerende tilberedning, og serveringskøkken. 
Vi fik også lavet et køkken til Tweenklubben. 

Vi har fået en lækker/hyggelig cafe med nyt gulv, 
indretning, og med den nye scene og lyd kan der 
udfoldes en masse musik og teater m.m. 

Vi kan være glade og stolte af vores nye center, og 
politikerne kan være tilfredse med, at der er nogen 
der gider at fremtidssikre vores lokalområder, så 
vi ikke alle skal køre til Svendborg for at opleve 
noget !  

Politikerne har IKKE FORÆRET SKI noget, 
hvilken man godt kunne tro når man læser avisen ! 
Vi har fået lov at låne, men derudover klarer vi os 
selv, og det er vi sådan set stolte af. 

Folkeaktier 

 Som du nok kan forstå arbejder vi videre med at 
sælge folkeaktier. Hvis du ikke kan vente på at vi 
kontakter dig, så er du velkommen til at indbetale 
penge nu. Husk navn og adresse på indbetalingen. 

Overfør 500 eller 1000 kr. til følgende konto, og 
du får tilsendt en folkeaktie. Du er selvfølgelig 
også velkommen til at støtte med et mindre beløb. 

Regnr: 0819 Konto: 3531034421 

Læs om sommerfest andet sted i 
bladet. 

Fmd. Bo Tune 

Mail: bo.tune@svendborg.dk 

Mobil: 24886212. 
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 Sommerfest d. 24. august   

2014 kl. 13-20

Der er lagt op til en fest for hele familien 
Kom og deltag i 

13.00 Festpladsen åbnes

13.15 Arne Møller Larsen er stoppet som halinspektør og vi takker for hans 
indsats, og Bo Isaksen er ansat som centerleder - velkommen til ham.

14.00 sponsor cykelløb

15.00 Kagekonkurrence - dommer bedømmer. Salg af  kaffe + kage.

17.30 Tændes grillen, madbiletter kan købes i ølvognen

Børnedisco

Kræmmermarked - boder for børn og voksne Gratis

Kom og deltag i, fordboldturnering, i beachvolley.
Prøv Streetbasket og Tennis. 

Rangliste - lav et hold og udfordre en modstander.
Sponsorcykelløb og bordfodbold i menneske størrelse.

Er du den fødte konditor? Vær med i den store Kagedyst.
Kunstgruppen inviterer til fælles-maling. Samt en auktion.

Musik i løbet af  dagen.
Kolde fadøl, sodavand, pølser og is kan købes i løbet af  dagen.

Arrangør:

Hele overskuddet går til Kultur- og Idrætscenter
Har du en god idé, eller har du lyst til at stå 

for en aktivitet, vil du sælge dine lopper 

eller deltage i den store kagedyst? 

Så kontakt Sus tlf. 29474353 eller 

Lisbeth tlf. 22334405 eller på mail: 

lisbethteglbjaerg@gmail.com 

Vi håber på at se jer alle 
på sportspladsen ved hallen!

Arrangør:Arrangør:

Er du den fødte konditor? Vær med i den store Kagedyst.
Kunstgruppen inviterer til fælles-maling. Samt en auktion.

Kolde fadøl, sodavand, pølser og is kan købes i løbet af  dagen.

Hele overskuddet går til Kultur- og IdrætscenterHele overskuddet går til Kultur- og Idrætscenter
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VEJSTRUP BLIK - VVS AS

GAS- OG OLIEFYRSERVICE
TLF. 6228 1138

WWW.VEJSTRUPBLIKVVS.DK

SuperBrugsen  Skårup
Skårup Stati onsvej 12

62 23 13 43
Åbent alle dage 9.00-20.00

Vi har friskbagt bagerbrød alle dage

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

Cleveland
l

l

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

k o n c e r t   e v e n t
l i v e  t u r n é  p r o d u c t i o n
r e c . s t u d i e  p r o d u c t i o n
m a n a g e m e n t     b o o k i n g
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  Meld din bil ind i fællesskabet 
og få økonomisk gevinst

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

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

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

Kosmetolog Helle Lerche Tlf: 40 25 19 90

Østergade 28 
5881 Skårup  

helle@hlerche.dk
www.hlerche.dk

Forever Living products

HELLE LERCHE
Selvstændig FOREVER distributør

www.foreverfyn.dk
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Skal du med til senioridræt i 
Skårup efter sommerferien? 

 
 Fordi det er sjovt og sundt og nemt at komme i gang 
 Fordi vi til motionen ”tager os af hinanden” og har et godt fællesskab 
 Fordi motion er medicin – uden bivirkninger – for krop og hoved. 

Aktiviteter på forskellige niveauer og til forskellige interesser 
Svendborg Senior Idræt tilbyder idrætshold på to forskellige niveauer i Skårup. På begge hold arbejder vi 
med styrke, kondition, leg, spil og dans. Vi bruger forskellige redskaber, får sved på panden og har det 
sjovt sammen. 
Forskellen på holdene består i intensiteten, antal på holdet og den tid træningen varer. På begge hold er 
der også tid til hygge og snak efter træningen. Begge hold træner i Skårup Hallen 

Luntehold; som er på eller ved en stol,                                           Basishold; som er frisk motion 
foregår hver  torsdag kl. 15.00 – 16.00.                                           foregår hver torsdag kl. 9.30 – 11.00 
Første gang torsdag den 21. august.                                                Første gange torsdag den 11. september 
                                                                                                         

                                       
 
Nyt samarbejde med Skårup Idrætsforening om Bedstevolley 
Bolden er verdens bedste legetøj – også for seniorer. Bedstevolley er volleyball med tilpassede regler, så 
det egner sig til seniorerne. Derfor kan alle være med, blot man kan kaste og gribe en bold. Det er for 
både mænd og kvinder og i gruppen der spiller bedstevolley er medlemmerne fra  60 – 85 år.  
Bedstevolley er leg og spil, når det er bedst og her går motionen og det gode humør hånd i hånd. 
Tirsdage i Skårup Hallen kl. 14.15 – 15.30. Første gang tirsdag en 9. september. 
 
 

For alle aktiviteterne gælder:  
Kom og prøv at være med 2 – 3 gange inden du beslutter om 
det er noget for dig. 
Yderligere information og tilmelding på foreningens 
hjemmeside www.svsi.dk eller til Birthe Bergmann på tlf.  
24 88 63 31 eller på mail: senioridraet@svendborg.dk 
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16.30 - 17.30 16.30 - 17.30 16.30-17.30  

Turbodrenge 1+2 Turbotøser 1 Turbotøser 2
5 år - 4. kl. 5 år - bh.kl. 1. - 2. kl.

Instruktør: Instruktør:
Instruktør: Sabine Pedersen Dorthe Madsen og
Magnus Stenum m.fl. Kirsten Abildskov, Tina Greve Lars M. Andersen

OBS. Vi træner indtil 27.05.2015

17.45 - 19.15

Turbotøser 3
3. -4. kl.
Instruktør:
Dorthe Madsen og
Lars M. Andersen
OBS. Vi træner indtil 27.05.2015

19.00-20.00 20.00- 21.00

Kvinde-Motion Herrehold
For kvinder i alle aldre der ønsker Instruktør:
god motion og sved på panden Lars Møller Andersen

Poul Stenum
Instruktør:      Per Wendelboe
Gitte Stenum
Sanne F. Andersen, Rikke Mejlsing

16.30 - 17.45 16.30 - 17.45   
Familiehold    1 - 5 år

Dance fra 4. kl. Deles i 2 hold:
1 til 2-3 år  med forældre

Instruktør: 3 - 5 år  uden forældre

Cecilie Leth Instruktør:
Yasmine Azizgh. Peter Strandhauge,

Dorte Røgild og Martin Pedersen

Ret til ændringer i programmet forbeholdes SIF`s hjemmeside          www.skaarup-if.dk

Hilsen Gymnastikudvalget: Formand Sanne F. Andersen, Jeanette Johansen, Dorthe Madsen
og Lykke Dyrehauge Larsen

Se  beskrivelse af holdene nedenfor.

Skårup Skole
Mandag Tirsdag

Gymnastiksæsonen starter i uge 36 (01.09 - 3.9.2014) 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG
FRISKOLEHALLEN

    Onsdag
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Familiehold 1 – 5 år  -  Skårup Skole - onsdag kl. 16.30 – 17.45 
I den kommende sæson vil familieholdet være delt i to hold. Der bliver taget hensyn 
til små og stores behov, samtidig med at de travle småbørns familier, der måske har 
flere børn, kun behøver afsted en gang om ugen for at få hele familien rørt. 
 
Mini-holdet: Børn fra et til to-tre år laver gymnastik sammen med deres 
forældre/bedsteforældre e.lign. Vi skal allesammen bruge vores krop, mens vi leger, 
har det sjovt og får sved på panden.  
Maxi-holdet: Børn fra tre til fem år afprøver det at være på egen hånd. Her skal vi 
have det sjovt, mens vi smager på rigtige gymnastikøvelser og så småt begynder med 
små spring,  
 
Turbotøser 1. – 5 år + bh.kl. – Friskolehallen - tirsdag kl. 16.30 – 17.30 
Turbotøser 1 er for dig, som vil have det sjovt, er til god musik og hvor du får sved på 
panden. 
Vi leger, danser, laver balanceøvelser og seje serier. Vi springer, bruger redskaber og 
rekvisitter (sjippetove, bolde mm.) og så skal vi løbe super stærkt, springe utrolig 
langt og hoppe sindssygt højt. Som afslutning på sæsonen laver vi en opvisning, hvor vi 
viser, hvor gode vi er blevet til gymnastik. 
Mest til forældrene: Vi arbejder med grundelementerne i spring- og rytmisk 
gymnastik. Så vidt det er muligt, igennem leg og sjove øvelser. 
Vi glæder os til, at få noget sved på panden, er i klar? Det bliver mega sjovt, så tag 
dine veninder i hænderne og kom og leg med. 
 
Turbotøser 2 ( piger 1. – 2. kl ) – Friskolehallen – onsdag kl. 16.30 – 17.30 
Dette hold er for friske piger som elsker at bevæge sig til musik og som kan lide fuld 
fart og spring ! Vi skal lave gymnastik med bolde, vimpler, hulahopringe, ærteposer og 
ALLE springredskaberne, så tag et par veninder med og kom og prøv det – vi glæder 
os til at se dig. 
Holdet træner sept. til juni.   
 
Turbotøser 3 ( piger 3. – 4. kl. ) – Friskolehallen – onsdag kl. 17.45 – 19.15 
Dette er holdet for piger som er vilde med gymnastik og elsker at danse og springe. 
Vi vil arbejde med serier/sammensætninger til lækker musik og skal også bruge et 
håndredskab til en af serierne. Der skal også styrketrænes så springene bliver 
lettere . Så har du stået hele sommeren og øvet til musikvideoer eller hoppet rundt 
på trampolinen så kom og prøv dette hold. Alle er velkomne både ”nye” og ”erfarne” 
piger, vi er nemlig mange instruktører så vi kan arbejde på flere niveauer og derfor 
kan alle lære noget nyt. Vi glæder os til at se dig og dine veninder. 
Holdet træner sept. til juni ! 
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Turbodrenge 1+2   5 år - 4. kl. - Friskolehallen  - mandag kl. 16.30 – 17.30 
Kom og vær med til nogle sjove gymnastiktimer sammen med dine venner. 
Turbodrenge I+2 er et hold for drenge i alderen 5 år til 4. kl. 
Vi skal slå 100-vis af kolbøtter, lave vejrmøller, stå på hænder og øve forskellige 
spring. Vi vil kombinere leg på redskaber med andre lege og skøre danse - og frem for 
alt have det SJOVT!  
 
Dance fra 4. kl. -  Skårup Skole - mandag kl. 16.30 – 17.45 
En gang i ugen vil der blive danset igennem, til en masse forskellig musik. I år har vi 
valgt at lave en blanding af både moderne-, hiphop, girly dans og mange andre 
dansearter. Det hele vil blive samlet, i et brag af en opvisning til sidst. Der vil blive 
holdt en til to weekender, hvor der bliver danset, spist, set danse/tøsefilm, og en 
masse sjov og ballade hele natten. Så hvis du har lyst til at bruge din krop, og sprede 
en masse hygge, så er dette dansehold helt klart noget for dig!  
Det er ikke påkrævet at have gået til dans før. Vi starter fra begyndelsen så alle er 
med! 
 
Kvinde-Motion –  Friskolehallen -  mandag kl. 19.00 – 20.00  
Er holdet hvor alle muskler bliver rørt inkl. lattermusklerne. Du vil blive mødt af 
konditions-, udholdenhed-, styrke-, stabilitets-, step-, og udspændingstræning ---- 
altså sved på panden til god musik. 
Vi vil gerne lægge op til fælles hygge og en sodavand mens der bades. 
Vi glæder os til at se rigtig mange - HUSK at tage veninden, kollegaen, naboen etc. 
med. 
 
Herrehold – Friskolehallen – onsdag kl. 20.00 -21.00 
Herreholdet er holdet til mænd i den ”bedste alder”, som gerne vil have en god gang 
grund gymnastik.  
Træningen starter med 15 min. bold, herefter 1 times gymnastik, hvor hele kroppen 
bliver styrket. 
Holdet vægter også den sociale del meget. 
En fast tradition er et virksomhedsbesøg som den sidste træning. 
 
Tilmelding på www.skaarup-if.dk 
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Her	  kan	  du	  holde	  din	  fest	  på	  din	  egen	  måde	  

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

tilrettelæggelse	  af	  din	  fest.	  
• har	  indlagt	  bredbånd.	  

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

	  

	  

Østerdalen er et af Svendborg  
Kommunes dagtilbudsområder.  
 

Området består af:  

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

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

Murermester Vagn Bech
Åbyvænget 17  • 5881 Skårup

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

- med Grundtvig og Kold   

&

www.ourefriskole.dk

Indskrivning til indeværende og kommende skoleår?

Kontakt skoleleder
Ole Folke Pedersen
Tlf. 62281289

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

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

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

1 felt
Pris: 1633,- 

pr. år
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Fitness Skårup holdtræning!!!
Efter en forrygende sommer, hvor der har været  fin gang i vores nye center, er vi ved at være klar 
til at starte vores hold op igen.!!!
Yoga!!
Starter onsdag d. 3. September og kører 12 gange i efteråret!!
Underviser Lisbeth Hybel!!
Hold 1 kl. 17.00 - 18.15!!
Hold 2 kl. 18.30 - 19.45!!
Da yogaholdene kører et forløb, bliver det lukkede hold, hvor det forventes at deltagerne kommer 
alle gange.!
Tilmelding efter " først til mølle"- princippet.!!
Yogaholdene er gratis for medlemmer af Fitness Skårup !!
Pris for ikke medlemmer kr. 480 for alle 12 gange!!
Tilmelding for alle skal ske på mail adresse larsen1@skaarupmail.dk!
Eller til Bodil Larsen på telefon 6223 1164!!!
Senior fitness!!
Starter 19. September!!
Underviser Torben Forsberg!!
Seniorfitness kører fra kl. 10 på følgende datoer:!!
Fredag d.  19. September!
Onsdag d. 24. September!
Mandag d. 29. September!
Fredag d.  10. Oktober!
Onsdag d. 15. Oktober!
Mandag d. 20. Oktober!
Fredag d . 31. Oktober!
Onsdag d.   5. November!
Mandag d. 10. November!
Fredag d . 21. November!
Onsdag d. 26. November!
Mandag d.  1. December!
Fredag d.  12. December!
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!
Senior fitness er gratis for medlemmer af Fitness Skårup!!
Pris for ikke medlemmer kr 520!!
Tilmelding sker til første træning d. 19. September!!!
Cross fit!!
Cross fit starter op igen i uge 33 og foregår på området bag hallen!!
Instruktører Jan Henriksen og Martin Vieler!!
Se opslag på hjemmesiden, i hallen eller på skærmene i Brugsen.!!!
Bokwa!!
Forventet opstart i uge 43!!
Underviser Freja Lauritsen!!
Se opslag på hjemmesiden, i hallen eller på skærmen i Brugsen!!!
Indoor Bike!!
Starter op igen uge 33!!
Instruktører Hanne Aagaard og Claus Møller Larsen!!
Se opslag på hjemmesiden, i hallen og på skærmen i Brugsen!!!
Husk vores instruktører altid er klar til at lave instruktion og lægge program til nye medlemmer. Du 
har mulighed for at møde vores instruktører alle hverdage. Instruktørtiderne kan ses i centeret.!!
Er du medlem i forvejen, er instruktørerne  klar til at give nye ideer og fif til din træning. Det kan 
også være, du skal introduceres til de nye maskiner, vi har fået.!!
Vi glæder os til at møde såvel nye som gamle 
medlemmer 😊😊 !!!!
Vel mødt i vores nye center med Skårups bedste udsigt
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Alt i 
reperation på

BÅDE, 
PÅHÆNGS-
MOTORER,  

TRAILERE OG 
HAVEMASKINER

Salg af brugte 
maskiner

Salg af ny e 
havemaskiner 

til rigtige 
forårspriser

Som altid 
gratis afhentning 

og levering!

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

JKP-BYG  62 23 23 06

Husk vi udfører alt indenfor blomster
Åbningstider:

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

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

JESPER RASMUSSEN   
      NYBORGVEJ 510 � 5881 SKÅRUP

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

Gode ideer engros  Service fra den rigtige murermester

Vejstrup 
Auto & Traktorservice

Lars Nielsen 
Landevejen 42  5882 Vejstrup

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



www.vejstrupauto.dk

Til faste 
priser

og aftalt tid

 

Tlf. 4088 1595     anja@skaarupgra� sk.dk    skårupgra� sk.dkTlf. 4088 1595     anja@skaarupgra� sk.dk    skårupgra� sk.dkTlf. 4088 1595     anja@skaarupgra� sk.dk    skårupgra� sk.dk

SKÅRUPgrafiskö

Tlf. 4088 1595 ö anja@skaarupgra� sk.dk ö skårupgra� sk.dk

v/ Søren A. Hansen

Østergade 19 · · 5881 Skårup

DANSKE MALERMESTRE
Svendborg Malerlaug

SKÅRUPMalerforretning

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

   · Mobil. 30 88 89 48
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STØT LOKALSAMFUNDET

Volleyball	  i	  Skårup	  2014-‐15	  
Sæsonstart	  torsdag	  den	  4.sept.	  i	  Skåruphallen.	  

Kl.16.30-‐18.00:	  	  Kids	  træning	  0.kl	  –	  8.kl	  

Kl.18-‐20:	  	  U16	  træning	  og	  senior.	  

Kids	  træningen	  bliver	  niveau	  opdelt	  efter	  alder,	  evner	  og	  evt.	  køn.	  

Seniortræningen	  bliver	  Mix	  motion	  for	  begyndere	  og	  lettere	  øvede	  samt	  
volley	  for	  konkurrencespillere.	  	  

Se	  evt.	  mere	  på	  www.Skaarup-‐if.dk	  eller	  kontakt	  Jacob	  Foged	  på	  mob.	  
61263936.	  

	  

	  

	  

	  

Badminton	  i	  Skårup	  2014-‐15	  
Sæsonstart	  mandag	  den	  1.sept	  i	  Skåruphallen.	  

Banerne	  1-‐4	  kan	  bookes	  i	  45	  minutter	  i	  tidsrummet	  mandage	  og	  onsdage	  
kl.16.30	  -‐	  22.00.	  Der	  skal	  minimum	  2	  medlemsskaber	  eller	  2	  pers.	  til	  for	  at	  
booke	  en	  bane.	  

600	  kr.	  pr	  pers.	  pr.	  sæson	  2014/15	  for	  45	  min.	  banetid.	  Ønsker	  du	  at	  spille	  
mere,	  kan	  du	  booke	  en	  bane	  i	  forlængelse,	  hvor	  banen	  koster	  600	  kr.	  for	  45	  
min.	  pr	  sæson	  2014/15.	  Dvs.	  ønsker	  2	  spillere,	  at	  spille	  badminton	  hele	  
sæsonen	  i	  1½	  time,	  så	  koster	  det	  900	  kr.	  pr	  pers.	  	  	  

Bookingen	  foregår	  via	  vores	  hjemmeside	  www.skaarup-‐if.dk	  under	  
badminton,	  hvor	  også	  betalingen	  foregår.	  Har	  du	  problemer	  med	  bookingen	  over	  nettet,	  kan	  du	  kontakte	  
Dorthe	  Ullemose	  28871348	  eller	  Bo	  Isaksen	  30509555.	  	  

Der	  spilles	  bordtennis	  samtidig	  med	  badminton	  på	  de	  nederste	  2	  baner,	  men	  adskilt	  af	  et	  lukket	  spærrenet.	  	  

Badmintonbanerne	  skal	  selv	  opsættes	  og	  nedtages	  af	  spillerne.	  	  
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Fodboldskole i Skårup 
 

 

 

 

 

 

 

 

I dagene fra mandag d. 7. til fredag d. 11. juli havde vi fornøjelsen af for første gang at 
afholde en af DBU’s fodboldskoler her i Skårup. 61 børn i alderen 8 – 14 år havde tilmeldt 
sig, hvilket var rigtig flot taget i betragtning, at det var første gang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungerne blev delt i 4 grupper med 1 pigegruppe og 3 drengegrupper delt op efter alder. 
DBU havde på forhånd lagt samme program med det overordnede tema ”Skills” 
(færdigheder) for alle grupper, men vores dygtige lokale trænere fandt selv ud af, at 
tilpasse efter behov, så alle fik mest muligt ud af det. Hver dag startede kl. 9 med 
opvarmning, efterfulgt af øvelser indtil middagsmaden i form af madpakker hjemmefra eller 
andet lækkert fra Walther som blev serveret i Kulturcaféen kl. 11.30. Om eftermiddagen 
var der selvfølgelig indlagt passende pauser, men ellers var programmet kun afbrudt af en 
frugtpause inden dagene sluttede kl. 15. 

 

	  

	  	  

Drenge	  årgang	  ’05-‐’06	  med	  Martin	  og	  Frederik.	   Pigerne	  årgang	  ’01-‐’06	  med	  Andreas	  og	  Martin.	  
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Med den energi der blev lagt for dagen rundt i alle grupperne, var der ikke noget at sige til, 
hvis ungerne var godt brugte og trætte fredag eftermiddag. Der blev løbet og kæmpet og 
driblet og fightet og spillet og tacklet og løbet endnu mere – alle 5 dage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vil fra Skårup IF gerne sige tusind tak til alle jer fantastiske unger, der valgte at bruge en 
uge på vores fodboldskole i år. Tak til de 4 trænere og de 4 trænerassistenter og tak til 
Walther i caféen for god mad og god service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi håber at se jer alle igen til næste år ! 

Andreas & Jan 

 

PS: I kan finde mange flere fantastiske stemningsbilleder fra fodboldskolen på Facebook-gruppen 
”Skårup Idrætsforening og Kulturcenter”. 

	  

	   	  
Drenge	  årgang	  ’00-‐’03	  med	  Anton	  og	  Allan.	  Drenge	  årgang	  ’03-‐’04	  med	  Sofie	  og	  Laurits.	  

Trænerteamet	  2014.	  
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FOLKEFEST 
    BUFFET            MUSIK             DANS     

25. Oktober 2014 
Kl. 18.30 – 02.00 

Skårup Kultur- & Idrætscenter 
Tag din nabo, familie, kollegaer, venner, ja hvem som helst med til 

fest…. ALLE er velkommen til Folkefest i Skårup. 
Se også Facebook: Skårup Folkefest 2014 

Musikken leveres i år af 
DJ Jesper Hansen & 

STAGEBREAKERS 
Entré & buffet: 240 kr. 

Billetter kan bestilles på tlf. 26 14 33 88 (efter kl. 18) eller på mail 
plovskiftet@gmail.com Betales på konto nr. 0819-3531055259  

(oplys navn) eller ved afhentning på salgsstedet i  
SuperBrugsen lørdag d. 18/10 kl. 10-12. 

 
Nyt… Nu med Ungdomsbord. 

For unge mellem 18 og 24 år! 
Entré & buffet KUN 125 kr. 

Saml dine klassekammerater/venner og tilmeld jer ungdomsbordet på 
Facebook. 

Se mere på Facebook: Skårup Folkefest 2014 – Ungdomsbordet 

Velmødt til fest i Skårup  
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Torvedag i Skårup
En skøn dag på Torvet i Skårup, hvor mange erhvervsdrivende var mødt op med deres 

forskellige varer. Der var sol, kold øl og skøn musik, en dejlig dag vi håber bliver gentaget 

til næste år, med mange flere besøgende.    Foto: Henning Philbert.
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Børneloppemarked i Skårup
Teltene fra torvedagen blev godt udnyttet, da de dagen efter torvedag 

rummede mange af byens børn og deres loppe effekter.

Foto: Henning Philbert.
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Skårup	  Musikforsyning	  præsenterer:	  

Music	  Trail	  

 
Så er Skårup Musikforsyning klar til den første musikalske sæson i vores nye Kulturhus. 
I denne sæson satser vi på 4 Mad og Musikarrangementer for både voksne og børn 
samt en gang Daddys Dancehall arrangement med musik og dans for voksne.  
Vi håber på, at rigtig mange både fra lokalsamfundet og også gerne fra omegnen af 
Skårup samt fra Svendborg vil møde op, så Skårup kulturhus bliver rammen for et 
levende musiksted i lokalsamfundet. 
Så derfor opfordrer vi jer alle til at invitere jeres venner, naboer eller familie med til disse 
arrangementer! 
 
Det hele bliver skudt i gang den 12/9 kl. 18.00 i Kulturcafeen med 

• Walters store buffet efterfulgt af  
• Music Trail - som har lokale rødder i Skårup   

 
Music Trail består af tre musikere fra det Sydfynske, som spiller halvt akustisk/halvt 
elektrisk.  
Sangene er selvkomponerede, og som navnet antyder, søger vi musikken i hverdagen, 
og lader os inspirere af forbindelsen mellem sprog, følelser og musik. 
 

Music Trail består af: Ketil Amtrup (guitar og sang), Frederik Laursen (guitar) og Juan 
Karecki (bas). 

Sæt kryds i kalenderen og billetter kan købes i Brugsen og i Kulturcafeen  

fra d. 1/9 – 2014. Voksne 125 kr. & børn 10 kr. 

Vi ses i Kulturhuset – hilsen Skårup Musikforsyning! 

 

 



HUSK:
Søndage i lige uger afholder

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

HUSK:
Fredage i lige uger afholder

Borgerforeningens Støtter
Spillegilde i Skåruphallen kl. 18.45

HUSK:
I Pensionisternes Hus starter

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

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

Se også Aktivitetskalenderen 
online med altid opdateret 

aktiviteter i forhold til bladet på: 

www.folkogfae-online.dk/
aktivitetskalender

Onsdag d. 13. august kl. 18.00
Skårup Pensionistforening, Skårup Stationsvej 10

Afholder den årlige grillaften
TILMELDING SENEST DEN 5. AUG.

62231558/22392099

Søndag d. 24 august kl 10.00 - 13.00
Damgårdsklubbens store Loppemarked 

afholdes i Skårup Hallen

Søndag d. 24 august kl 13.00 - 20.00
På sportspladsen ved Skårup Kultur & 

Idrætscenter.

Lørdag d. 30 august kl. 12.00 - 16.00
Loppemarked i Vejstrup

Se tilmeldingen inde i bladet.

Lørdag d. 30 august kl. 9.00 - 12.00
Lørdag d. 22 november kl. 9.00 - 12.00

Avisindsamling i Skårup

Lørdag d. 6. september kl. 13 - 17.30
Kulturfest i Seminarieparken

Fri entré

Torsdag d. 11. september kl. 19-21
Strikkecafé i Skårup Kulturcenter

Onsdag d. 17. september. kl. 9.00 - 
Tur med Skårup persionistf. til Hvidsten Kro

 HUSK TILMELDING senest 10.9
på tlf. 62231558/22392099.

Tirsdag d. 23. september. kl. 10.00 - 
Kan man i pensionisterneshus lærer at lave orkis.

Et nemt lille håndarbejde. 
Kirsten Andersen kommer og viser os kunsten.

Onsdag d. 1.oktober kl.17.00 -
Skårup Pensionistf. Høstfest

Høsttale ved MF Jane Heitmann 
TILMELDING SENEST DEN 27.9

Onsdag d. 15.oktober kl.14.00 - 
Skårup Pensionistf. Modeopvisning. 

Senior Shop fremviser deres efterårskollektion 

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

Se tilmeldingen inde i bladet.

Onsdag d. 29. oktober kl.18.00
Skårup Pensionistf. Spisning af et let 

traktement og underholdning med 
” Hansigne” fra Langeland.

TILMELDING SENEST DEN 21.10
63231558/22392099

Design af logo

Hjemmesider

Brochurer & foldere

Plakater & � yers

Skilte & Roll up

T-shirts

Brevpapir & visitkort

Foreningsblade & hæfter

Din udfordring...

SKÅRUPgrafiskö

Tlf. 4088 1595 ö anja@skaarupgra� sk.dk ö skårupgra� sk.dk


