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 Kære Folk & Fæ læser!
 Medens vi spændt venter på, at indsamler-gruppen 

kommer tilbage med raslebøsserne, kan jeg lige oplyse, 

at Folk & Fæ har fået endnu en gæsteskribent.

Vi har jo allerede dyrlæge Kerstin Halberg, der giver 

gode råd om vores husdyr og Erik Appel, som er 

amatørastronom og fortæller om stjerner og planeter .

Men nu - - hvor den grønne bølge går sin gang over hele

Danmark - - og heldigvis også over store dele af 

jordkloden, så vil Jakob fortælle os noget om, hvad vi 

hver især kan gøre i vores små haver, både for dyr og 

planter og for at klimaforandringen kan bremses bare 

en lille smugle.

Kære Jakob! - Velkommen som gæsteskribent i 

Folk & Fæ. Vi glæder os til at læse dine sider om:

”Den frodige have”.

BEMÆRK:

Deadline for næste blad: 

Mandag d. 30 SEPTEMBER kl. 17.00

NB! Vi modtager gerne en side fra dig om alle de gode

og spændende oplevelser/aktiviteter, der foregår i

 ”vores distreks” - mærk indsendelsen ”En Folk & 

Fæ-læser skriver”. Send den en uge før til redaktøren.

Du kan altid støtte bladet med MobilePay: 2548 7386

Eller Fynske Bank: Reg. nr. 0819 konto 8195611123

Hermed sendes de bedste hilsner fra Folk & Fæ.

Henning Philbert
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Indvielse af Vejstrup Vandmølle. 
Tekst: Margit Løve Kølle.  

Fotos: Henning Philbert. 

Efter 3 års arbejde med hjælp fra fonde, 
Kulturstyrelsen, dygtige håndværkere, 
arkitekt med flere blev den nyrestaurerede 
vandmølle og omgivelserne indviet på den 
nationale mølledag d.16. juni 2019 kl.14.30. 

 

Projektet startede i 2014, fordi Vejstrup 
Vandmølles omgivelser på det tidspunkt blev 
fredet af Slots- og Kulturstyrelsen, og 
mølleejerne Torben og Hanne Christiansen 
fandt, at det var tiden til at påbegynde en 
restaurering af det ældste af møllens to hjul 
og det nederste stokværk i møllen, fordi 
Vejstrup Vandmølle ligger på en top10 liste af 
bevaringsværdige vandmøller, og ægteparret 
fandt, at restaureringen var vigtig for at 
bevare en vigtig kulturarv.  

Det nu gamle vandmøllehjul blev restaureret i 
1992, altså for 27 år siden, og møllen trængte 
bl.a. til et nyt møllehjul.   

 

I 2016 blev der sendt et renoveringsforslag 
ind til Slots- og Kulturstyrelsen, og i løbet af 
vinteren kom der positivt svar tilbage om, at 
der var givet grønt lys for en restaurering. 
Derefter var det tiden til at ansøge om 
fondsmidler til udgifterne. Dette skete i 
perioden fra 2016-2018, og i dag kan 
mølleejer Hanne Christiansen i sin 
velkomsttale fortælle hvilke fonde, der har 
ydet et bidrag til vandmøllens restaurering. 

• Slots- og Kulturstyrelsen. 
• A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-

Kinney Møllers Fond til almene 
Formaal. 

• Augustinusfonden. 
• Aage og Johanne Louis-Hansen Fond. 
• Energi Fyns Almene Fond. 
• Sonningfonden. 
• Sydfyns Elforsynings almennyttige 

fond. 
• Bygningsbevaringsfonden af 1975. 

Alle gæster og deltagere i indvielsen var i 
samlet flok gået over den nyetablerede 
træbro og stod nu og kunne beundre det nye 
møllehjul.  
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Møllersønnen klippede snoren over,  

 

og mølleren, Torben Christiansen, lod vandet 
løbe ind i slisken, 

       

 

                                                                                  

og møllehjulet begyndte at dreje rundt.  

 

Arkitekt Bendt Longmose Jacobsen, fra CV-
arkitekterne, sagde i sin tale, at mølledagen 
og indvielsen falder på en vejrmæssig god 
dag.  

 

Havde indvielsen fundet sted dagen før, den 
15. juni, havde regnen væltet ned. Hanne og 
Torben Christiansen har ydet et fint arbejde til 
de gamle håndværksmæssige traditioner 
med tappeansamlinger og ikke sømbeslag. 
Der blev rettet en varm tak til håndværkerne 
for deres kompetente arbejde.                                        
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Torben 
Christiansen 
lytter til 
talerne inde 
fra selve 
møllen. 

 

 

 

Hanne tog igen ordet og fortalte, at der var 
forfriskninger inde i selve møllen, og at 
deltagerne i arrangementet var velkomne til 
at sidde inde eller ude eller at gå op af 
trapperne ad Øhavsstien, hvor der i 
samarbejde med Naturturismen var lavet en 
”Kaffeplet” med bænke og borde. 

  

Gæsterne er på vej ind til forfriskningerne i 
vandmøllen. 

Inde i selve møllen skar møllerdatteren en flot 
møllelagkage for.  

 

Den meget lækre kage skæres for. 

Kagen var pyntet med et fotografi af 
vandmøllen overført til marcipan.  

 

Derefter var det tid til at nyde en forfriskning, 
frugt, sandwich og/ eller kage. Solen 
skinnede, og alle kunne nu hygge sig ude og 
inde i det sommerlige vejr.  
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Der er så smukt derude på landet.  

     
     

 

          

     
Møllerfamilien Hanne og Torben Christiansen med 
to af deres børn og deres kærester. Den ældste 
datter bor i udlandet og kunne ikke være tilstede 
ved indvielsen af vandmøllen.  
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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

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
� Gra�ttiafrensning

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

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

Åbent hver dag kl 8-15. 
Evt. aftenkonsultation mandag, onsdag og fredag efter aftale.
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Kontakt BDO i Svendborg
Norgesvej 2, 5700 Svendborg
Tlf. 63 21 60 00, svendborg@bdo.dk 
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Skårup Bylaug fejrede 
Dannebrogs 800 års-dag 
på Valdemarsdagen d.15. 
juni i øsende regn og tor-
den. Fejringen blev gen-
nemført med godt humør.   
Efter en våd og kort velkomst af 
Oldermanden, blev der sunget 
”Der er et yndigt land”, hvortil 
Tobias spillede smukt på trompet. 
Jørgen Erik fra Borgerforeningen 
overrakte det nye flag til Bylauget 
og håbede det kom til sin ret på 
Bystævnet midt i byen. 

Gaveregn i strålende vejr !! 
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Bystævnets 2 faste ”Flaghejsere” Nr.1; Jakob og 
Nr.2; Poul Erik nedfirede det gamle flag og gjorde  
det nye flag klar, mens Jan fortalte sagnet om 
”Slaget ved Lyndanisse” d. 15. juni 1219. 

”Valdemar Sejr var på togtet i Estland ved at tabe til 
Esterne og selvom Biskop Anders Sunesen med 
bønner hjalp til, så bølgede slaget frem - og især 
tilbage, men i rette øjeblik viste sig et korsbanner på 
himlen, der dalede ned i hånden på Valdemar. Det 
gav nyt mod – og Danerne vandt til sidst.”       
Historisk ses flaget første gang i skrifterne i 1370, og 
betragtes som verdens ældste nationalflag i brug.                                                           

Efter at Jan, vejret taget i betragtning, havde fortalt 
den forholdsvis korte version, blev der igen til Tobias’ 
fortrinlige trompetspil sunget. Denne gang ”Jeg elsker 
de grønne Lunde” og til sidste vers gled flaget til tops. 
Det nye flag fik derefter hurraråb med på vejen. 

Herover ses Jakob og Poul Erik, 
der hejser det nye Dannebrog. 

Så var det tid til endnu en gave-
overrækkelse; en gavecheck fra 
FYNSKE BANK på 4000.- kr. til 
bæredygtig (og nu giftfri) vedlige-
holdelse af Bystævnet. Det var 
Privatkundechef Erik Potempa, der 
stod for overrækkelsen af den driv-
våde check fra FYNSKE BANK. 
En del af pengene var allerede 
brugt, da Bylauget har investeret i 
det gas-brændersæt som Kristian 
viser her i forgrunden. 
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Mon der er kage nok, kan man næsten høre damerne 
spørge Bylaugets bestyrelse, der står med én af de to 
flotte flagpyntede jubi-brunsvigere – og det var der... 

Så var det tid til endnu en gave-
overrækkelse; en gavecheck fra FYNSKE 
BANK på 4000.- kr. til bæredygtig (og nu 
giftfri) vedlige-holdelse af Bystævnet. Det var 
Privatkundechef Erik Potempa, der stod for 
overrækkelsen af den driv-våde check fra 
FYNSKE BANK. En del af pengene var 
allerede brugt, da Bylauget har investeret i 
det gas-brændersæt som Kristian viser her i 
forgrunden. 

Bylauget havde naturligvis sørget for kaffe, saft 
og fest-kage til de godt og vel 30 fremmødte, der 
modigt havde vovet sig ud i den silende regn.      

Til højre ses Liam og Frederik studere den ene af 
de to nye INFO-tavler, som blev sat op med 
oplysning om Bystævnet og Bylaugets historie.      

Bylauget deltog bagefter på Torvedagen med en 
lille bod, delte kage ud og hvervede medlemmer i 
den silende regn – vådt, men godt.              

De nederste billeder viser Bylauget d. 5./5 i hårdt 
arbejde med at klargøre Bystævnet. En tiltrængt 
pause var der også plads til. (Fotograf: Kristian K)       

Endnu en gang takker Skårup Bylaug for de rigtig 
flotte sponsor-gaver fra   FYNSKE BANK,  
Skårup  Borgerforening  og til entreprenør 
Peter Mortensen,  Ø. Åby, der havde leveret 
grus og sten til Bystævnet.                        -JV 
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Den 5 juni  blev der for  gang afholdt Torvedag i Skårup. 
Vejrguderne var bestemt ikke med os, men arrangementet blev 
gennemført med god stemning. Imens regnen silede ned, kæmpede 
musikerne med at spille regnen væk og solen frem imens deres fødder blev 
vandet. Virksomhederne i boderne havde en utaknemmelig kamp med at 
holde deres varer tørre, imens der blev hygget med levende lys i teltet med 
de private lopper. okalhistorisk forening holdt foredrag om byens runde 
fødselsdag og bidrog med byens sang, som var skrevet af seminarister i a. 

5  flot sunget af i hard alene på s enen. 
Tilbagemeldingen var, at alle holdt sammen og hjalp hinanden med at få en 
god dag. 
  

rundet det meget dårlige vejr var der en del konkurren er og aktiviteter 
som ikke kunne gennemføres. Da Torvedagen løber rundt udelukkende på 
salg og boder, har dette kunne mærkes på indtægtssiden. Dagen kom ud 
med underskud, men der skulle være til en Torvedag i . 
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I år havde vi fået stor støtte af Fynske Bank 
Fonden og Sydfyns El Fond SEF, hvilket har 
bevirket at der er blevet indkøbt to store griller 
og der kunne være musik til fællesspisning. Ca. 55 
havde valgt at spise med og tak for det. De store 
griller kan lejes til fester, så kontakt for at høre 
mere. 
Vi er meget glade for alle de deltagere som 
bakkede op på dagen og især for de besøgende 
som trodsede regnvejret og mødte op samt alle 
de frivillige, som gav en hånd med. Tak de de 
unge fodbolddrenge med forældre som hjalp med 
telte. 
  
Tusind tak til både virksomheder, private 
deltagere og sponsorer som støtte os og som vil 
være med til at gøre Skårup en spændende by at 
bo i.  
  
Håber at vi alle ses igen den 13 juni 2020 
  
Søren Maler, Anja, Nicki, Khalid og Marianne 
Torvedagsgruppen 
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Khalid Mansour
Uddeler i SuperBrugsen i Skårup

SuperBrugsen  Skårup
Skårup Stationsvej 12

62 23 13 43
Åbent alle dage 8.00 - 20.45Skårup

SuperBrugsen 
i Skårup støtter lokale aktiviteter
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HJEMMEVÆRNET til Torvedag i Skårup. 
 
af rekrutteringsspecialist Morten Gudbjerg Karlsen, POLITIHJEMMEVÆRNSKOMPAGNI SVENDBORG 
 
 
HJEMMEVÆRNET er en del af del militære forsvar, og støtter Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet i 
løsningen af en række opgaver. HJEMMEVÆRNET støtter desuden Danmarks civile myndigheder, 
f.eks. POLITIET, SKAT og Beredskabsstyrelsen. 
 
Støtte til Forsvaret inkluderer: Bevogtning af militære installationer og flyvestationer, uddannelse 
af Forsvarets soldater, havmiljøopgaver, overvågning af luftrummet, suverænitetshåndhævelse til 
søs. Støtte til det civile beredskab inkluderer: Hjælp til POLITIET og SKAT til søs, sikring af civile 
lufthavne, afspærring af ulykkes- og gerningssteder, trafikregulering, eftersøgning.  
 
HJEMMEVÆRNETs fundament er de mange frivillige og veluddannede soldater samlet i en militær 
organisation. HJEMMEVÆRNET består af knap 15.000 aktive frivillige samt 30.000 i reservestyrken.  
 
Udover indenlandske opgaver har HJEMMEVÆRNET også løst opgaver i bl.a. Kosovo, Kuwait, Irak, 
Afghanistan og Mali 
 
Til Torvedag i Skårup i juni var HJEMMEVÆRNET repræsenteret af Peter Mike Rasmussen og Allan 
Rasmussen fra POLITIHJEMMEVÆRNSKOMPAGNI SVENDBORG, som er en specialenhed under 
Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn. Dette kompagnis primære opgave er at støtte Fyns Politi  med 
særligt fokus på Svendborg Kommune og det øvrige Fyn med omkringliggende øer i samarbejde 
med de øvrige politikompagnier på Fyn. 
 
Politiet rekvirerer ofte HJEMMEVÆRNET til løsning af en bred vifte af opgaver såsom afspærring 
ved gerningssteder, herunder grovere forbrydelser og brande, ofte indtil tekniske undersøgelser er 
afsluttet. Hertil kommer desuden evakuering, afspærring og bevogtning ved omfattende ulykker og 
katastrofer. Eksempelvis var mange soldater fra HJEMMEVÆRNET indsat omkring den tragiske 
togulykke på Storebælt i januar. POLITIHJEMMEVÆRNET bruger også mange kræfter på 
færdselsregulering ved større arrangementer, f.eks. sportsevents og koncerter m.m. og 
eftersøgning af savnede og bortgåede personer. POLITIHJEMMEVÆRNET kan desforuden også 
forestå transport af politiets materiel og køretøjer.  
 
Politihjemmeværnet er med sin indsats med til at frigøre nogle af Politiets ressourcer, så de kan 
indsættes på andre opgaver. POLITIHJEMMEVÆRNET gennemfører uddannelse og øvelser i tæt 
samarbejde med Politiet.  
 
Hvis man er interesseret i en aktiv fritid med stort fokus på støtte til lokalsamfundet, kan man 
kontakte HJEMMEVÆRNET på www.vistillerop.dk eller på mail til pohvksvb-info@hjv.dk Med den 
brede vifte af opgaver, er der en plads til de fleste.  
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Afskedsfest for Ida Fonsbøl, Skårup sogns 
dygtige og vellidte præst gennem 9 år. 
Tekst: Margit Løve kølle. Fotos: MLK og Henning Philbert. 

 

Afskedsfest i Skårup præstegårdshave den 23. juni 2019. 

Solen skinnede fra en skyfri himmel søndag 
den 23. juni, hvor Ida Fonsbøl holdt sin sidste 
gudstjeneste i Skårup Kirke, og hvor 
menighedsrådet efterfølgende havde inviteret 
alle interesserede til en afskedsfest med 
musik, mad og diverse drikkevarer i 
præstegårdshaven på Mosegårdsvej 4 i 
Skårup. Her var der mulighed for at sige 
farvel til Ida. 

   

Kirken var fyldt med mennesker i alle aldre, 
der ønskede for sidste gang at høre Guds ord 
fortolket af en stærk forkynder.    

Ida Fonsbøl har gennem sine 9 år som præst 
i Skårup hver søndag givet menigheden 
noget med hjem at tænke over, og ingen er 
gået tomhjertede fra en gudstjeneste.  

I præstegårdshaven var der stillet et telt op, 
og der var på forhånd dækket op til 65 
personer. Da der ikke var tilmelding til 
arrangementet, var det lidt spændende, om 
der ville være mad nok og siddepladser til alle 
de fremmødte. Men det gik så fint. Der kom 
mellem 80 og 90 mennesker fra nær og fjern 
og i alle aldre for at tage afsked med et 
menneske, som rigtig mange er kommet til at 
sætte stor pris på. 

Maden til buffeten blev leveret af ”Johans 
Landkøkken, Elleruphus” og var som altid helt 
i top og blev rost af mange af de fremmødte 
gæster. 
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Menighedsrådsmedlem Anne Dorthe Christensen 
med et fad af en af de lækre vegetariske retter 
leveret af ”Johans Landkøkken, Elleruphus”. 

 

 

Gæster ved buffeten. 

 

Under 
spisningen 
underholdt 
Skårup 
kirkes 
dygtige 
organist 
Rasmus 

Grønborg sammen med musikerne Jakob 
Lauritsen og Michael Dalgas. 

Talerne. 

Den første afskedstale blev holdt af Helle 
Bøving-Andersen, der er formand for 
Skårup menighedsråd.  

Det blev en meget 
personlig og hjertevarm 
tale. 

Helle overrakte 
menighedsrådets gave til 
Ida med tak for 9 
fantastiske år. Gaven 
indeholdt et sølvsmykke, 
der kunne minde om en 
firkløver og/eller et kors. 
Kirkens personale havde 
købt ørenringe, der 
passede til halssmykket.  

Næste taler var Lise 
Egeskov. Hun takkede 
for de 9 gode år og 
overbragte på vegne af 
flere af menighedens 

medlemmer en akvarel udført af Olaf 
Søndberg med motiv af Skårup Kirke. På det 
første foto er det hendes mand Erik Egeskov, 
der holder akvarellen op. 
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Herefter holdt Ida en personlig og varm 
takketale.  

 
Bemærk smykket Ida har på. Det er gaven fra menighedsrådet. 

 

Menighedsrådsmedlem Theodor V. 
Nielsen, der samtidig er nabo til 
præstegården, holdt en digterisk tale med 
personlige ord fra hans eget liv sammen 
med sin nu afdøde hustru.  

Bl.a. læste 
han et digt 
om ”Livets 
væv”.  

Theodor V. 
Nielsen 
sagde: 
”Hos dig, 
Ida 
forkyndes 
ordet rent 
og purt, og 
du giver os 

tid til at fordøje og lade ordene synke ind i 
os”.  

En kollega til Ida, Maj Bjerregaard Andersen, 
fortalte, at da hun havde sagt op i sin stilling 
som præst, sagde hendes overordnede: 
”Smut” og ”Hav det godt”, og disse ord gav 
Maj nu Ida med på vejen.  

 

Maj Bjerregaard Andersen holder sin tale ved 
afskedsfesten. 

 

Der lyttes til talerne. 

 

 

Der blev sunget danske sange fra et 
sanghæfte, der var lavet til anledningen, men 
undervejs var kirkesekretæren inde og 
kopiere den keltiske Bortsendelsessalme 
fra kirkebladet for juni 2019, fordi hver gang, 
Ida Fonsbøl er rejst ud i verden som 
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feltpræst, har denne salme været sunget for 
hende af menigheden, og rigtig mange af 
gæsterne fandt, at det var nødvendigt og 
vigtigt, at salmen blev sunget ved 
afskedsfesten som det sidste sangnummer.  

 

 

 

 

Der var glæde, latter, højt humør, men også 
tårer blev fældet, fordi dagens begivenhed for 

mange af sognets beboere også var en 
vemodig stund.  

 

Alle mennesker sætter spor, men nogle 
gør det kraftigere end andre, og her i 
blandt er sognets nu afgåede præst, Ida 
Fonsbøl.  

 

KELTISK BORTSENDELSESSALME  

Må din tro bevare gløden,  

og dit håb sit stærke vingeslag,  

og må kærligheden fylde dig,  

og din Gud velsigne dig og dit,  

indtil vi ses igen,  

må Gud holde, holde dig i sin hånd.  
Vers 4 af Holger Lissner 2005. 



19

Damgårdsklubben
             Støtter alle ældre i Skårup

Rasmus Skovgaard - Rønnovsvej 1 
5881 Skårup - Tlf. 20851033

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

Vejstrup Efterskole 

Vejstrup.dk 

VEJSTRUP AUTOSERVICE

Lars Berg Nielsen 
Landevejen 42  5882 Vejstrup

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

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

WWW.SYDFYNSFRIFAGSKOLE.DK
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På besøg hos tidligere seminarielærer   
Theodor Nielsen i Skårup. 
Tekst: Margit Løve Kølle. Fotos: MLK, Henning Philbert og Theodor Nielsens private fotos. 

 

Theodor Nielsen i sin blomstrende rosenhave. 

Tidligere seminarielærer Theodor Nielsen, 
der bor i et dejligt hus midt i Skårup, har 
sagt ja til at fortælle om sit liv og sin 
færden igennem et langt, godt og aktivt liv 
hvoraf størsteparten har været levet i 
Skårup. 

Theodor Nielsen har tilbragt det meste af sit 
voksenliv i Skårup. Han er uddannet på 
Skårup Seminarium i 1957, og vendte efter 7 
år på Viborgegnen sammen med sin kone 
Ellen tilbage til Skårup, hvor hans aktive 
professionelle liv fortsatte, indtil han gik på 
pension fra Seminariet i 2003.  

Men vi lader Theodor Nielsen selv få ordet, 
for at han selv kan fortælle om indholdet i et 
langt og godt liv. 

”Jeg er født i 1935 i Haarby Sogn, Odense 
Amt. Ja, sådan står der på min fødselsattest. 
Min far var tømrermester med eget værksted 
midt i Hårby og havde svende og lærlinge 
under sig. Min mor havde nok at se til med 
svende på kost og 5 børn. Jeg er nummer 3 i 
søskendeflokken. Min nærmeste bror blev 
født 20 minutter før mig, så jeg har altså en 
tvillingebror. Jeg gik i Hårby skole de første 
fire år. Dengang gik vi kun i skole hver anden 
dag. Mandag, onsdag og fredag i de to 
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mindste klasser og derefter hver tirsdag, 
torsdag og lørdag. Derefter skulle jeg gå i 
skole i Fåborg, og her tilbragte jeg årene, til 
jeg var færdig med realeksamen i april 1952. 
Dengang gik skoleåret fra 1. april til 1. april 
det følgende år, og dette ændredes først i 
1962, da skoleåret da fik sin start i starten af 
august. Efter realeksamen kom jeg hjem og 
var tømrerdreng hos min far, der regnede 
med, at jeg ville uddanne mig til tømrer, men 
jeg var gennem spejderførerarbejde blevet 
glad for at undervise andre og havde fundet 
ud af, at jeg var ganske god til at få andre til 
lytte til det, jeg sagde, og at få dem til at 
forstå det, jeg ville lære dem. Derfor søgte 
jeg, med mine forældres accept, om 
optagelse i præparandklassen på Skårup 
Seminarium. Jeg blev optaget i 1953 som 
16½-årig og dimitterede som lærer i 1957.  

Dengang udlejede mange familier i Skårup 
værelser ud til seminaristerne, som det 
dengang hed. De fleste af os unge 
mennesker boede på en hybel i private hjem 
og spiste på pensionat, som der var mange af 
i Skårup i 1950-erne. Jeg havde mit første 
logi på Stationsvej. Det var et kvistværelse 
med flere ydervægge, og for at holde varmen 
om vinteren måtte jeg bruge 1 hektoliter koks 
pr uge for at få varme i den gamle kakkelovn, 
der var på værelset. Senere flyttede jeg til 
Nørremarken. Vi boede tre seminarister dér. 
To boede i kælderen og jeg i stueetagen. Der 
var fælles toilet og en bruser med koldt vand i 
kælderen. Et værelse med varme kostede i 
året 1956: 56,50 kr. Mit 3. pensionat havde 
jeg hos Mor Anna. Hun boede lige før 
kirkestien i Østergade i et lille 
bindingsværkshus. Det var et godt spisested, 
og Mor Anna var en lille sirlig dame. Her 
betalte jeg 125,- kr. for fuld kost. På Skårup 
Seminarium havde jeg en klassekammerat, 
som kom fra Faaborg, og vi fulgtes tit ad, når 
vi skulle hjem og besøge vore familier. Der er 
51 km fra Skårup til Hårby, og det tog mig 3 
timer at cykle den strækning.  

Da jeg var blevet uddannet lærer og skulle ud 
at søge job, satte jeg mig med et 
Danmarkskort foran mig, lukkede øjnene og 
satte en finger et tilfældigt sted. Det var 
Viborg, der dukkede op under min finger, og 

da jeg søgte på stillingsannoncer, fandt jeg 
frem til Overlund Skole to km fra Viborg. De 
søgte en lærer, og jeg tror, at jeg blev valgt 
fremfor andre, fordi jeg ikke stillede krav om, 
at der skulle stilles en tjenestebolig til min 
rådighed. Jeg sagde, at jeg havde boet på 
hybler i årene i Skårup, og det kunne jeg 
sagtens fortsætte med. På pensionatet, hvor 
jeg spiste, traf jeg en lærer, der ligesom jeg 
var sløjdlærer. Vi tog i det tidlige forår 1959 
sammen til et ice-show i Århus. Ham, som jeg 
fulgtes med, kom sammen med en pige, og 
hun havde taget sin søster med til showet. 
Ved den lejlighed skød Amor en pil i hjertet 
på hende og mig, og det resulterede i, at vi to 
måneder senere forlovede os, og fem 
måneder senere blev vi gift.  

Ellen fotograferet den 17. maj 1959 på 
forlovelsesdagen. Theodor har haft fotoet i sin 
pengepung siden da. Ved et uheld kom 
pungen en dag med i vaskemaskinen, men 
fotoet overlevede, og pengene blev hvidvasket 
😊😊. Fotoet er sat over i en ny pung og forlader 
ikke pungen.  

Ellen og jeg var blevet mand og kone. Jeg var 
ansat i 6 år på Overlund skole, men alle mine 
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sommerferier tilbragte jeg på Askov 
Sløjdlærerskole, hvor jeg underviste i faget 
sløjd. Ellen kunne være sammen med mig i 
disse uger, idet vi fik et værelse stillet til 
rådighed på skolen og fik kosten samme 
sted. Jeg skal lige indføje, at jeg under min 
uddannelse på Skårup Seminarium havde 
taget 1. kursus af sløjdlæreruddannelsen hos 
Ejvind Madsen, hvorefter jeg gennemførte 
fortsætterkurset på Askov, og derefter var jeg 
klar til selv at undervise andre i faget.  

     
Ungdomsbilleder som Ellen og Theodor gav 
hinanden efter forlovelsen i 1959.                                   

Ellen vidste, at jeg gerne ville undervise både 
voksne og børn, og det var hendes forslag, at 
jeg søgte en ledig stilling ved Øvelsesskolen i 
Skårup. Den 2. januar 1964 flyttede vi med 
vores søn Henrik til Skårup. Vi flyttede ind i 
Legatskolen også kaldet Gårdes hus på 
Kirkebakken 11. I dag har huset et andet 
nummer. Senere samme år fik vi mulighed for 
at købe en grund på 710 m2 på 
Mosegårdsvej, og min far hjalp os med 
opførelsen af huset.  

 

Vores anden søn, Jens, blev født senere 
samme år, og i 1967 blev vor tredje søn, 
Kristian, født. I 1968 købte vi 2/3 af en 
nabogrund og udvidede vores hus i 1973 til 
de nu 190 m2 plus 32 m2 garage. Nu var der 
god plads til vore tre drenge og os. 

I 1973 blev jeg ansat som timelærer på 
Skårup Seminarium. Jeg blev fastansat i 
1974 og var der til 2003. Seminariet var en 
god arbejdsplads. Jeg var den eneste 
underviser i sløjd de første år, indtil der blev 
så mange timer i faget, at der skulle ansættes 
en lærer mere. Den nye underviser blev en af 
de elever, jeg selv havde uddannet. I 1982 
indførtes faget metalsløjd”. 

 

På bordet står en sovsekande i kobber, som Theodor 
har lavet i metalsløjd. Kanden er indvendig fortinnet, 
så den kan anvendes til madvarer. 

Theodor Nielsen fortæller, at han har haft et 
godt og aktivt liv i Skårup. Han har været 
kirkesanger fra 1970-90 ved Skårup Kirke. 
Theodor tog en præliminær orgelprøve, mens 
han gik på Skårup Seminarium og blev i 
årene i Jylland ansat som organist ved 
Asmild Kirke. Dette var en god ballast som 
kirkesanger, og lønnen var et godt 
supplement til lærerlønnen, der på det 
tidspunkt ikke var særlig høj. Siden 2013 har 
Theodor siddet i Skårup Menighedsråd og er 
glad for arbejdet dér.  

Musikkens betydning for Theodor Nielsen.  

Theodor fortæller videre: ”På den tid, hvor jeg 
gik på seminariet, skulle alle, der havde 10 
fingre, spille på violin. Jeg havde lært at spille 
lidt klaver i mit barndomshjem, men ikke 
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tilstrækkeligt til, at det blev anerkendt som et 
hovedinstrument. Men jeg blev glad for at 
spille på violin, og senere kom jeg også i 
gang med at spille bratsch. Jeg har tidligere 
nævnt Ejvind Madsen. Han fik en stor og 
vigtig betydning for mig og min familie. Han 
var, udover at være en dygtig sløjdlærer, 
korleder, og jeg valgte sang og musik som 
linjefag på Skårup Seminarium. Ejvind 
Madsens hjem var et rigtig musikhjem, og jeg 
var kammerat med deres børn. Vi var en 3-4 
seminarister, der sang i hans kor udover en 
del folk fra sognet. Vi sang blandt andet på 
Viborg Idrætshøjskole. Vi sang 4-stemmige 
sangværker, og koret havde omkring 18-20 
medlemmer. Så startede Ejvind Madsen et 
orkester, hvori jeg deltog med jævnaldrende 
seminarister. Ejvind Madsen blev overdirigent 
for fynske folkekor. Ejvind Madsens kone 
spillede til kvindegymnastikken i Skårup. 
Gymnastikken fandt sted i den gamle 
gymnastiksal på seminariet.  

 

Fotoet er fra en øveaften på Skårup Seminarium. 
Theodor sidder midtfor med det røde opslag. Til 
højre for sidder Thorkild A. Nielsen, der spiller på 
cello. Dirigent er Benjamin Christensen. 

Jeg har spillet bratsch fra 1964-65 i Skårup 
Private Symfoniorkester. Ejvind Madsen var 
den person, der inspirerede mig til at spille i 
orkestret.” 

Theodor Nielsen fortæller, at ledelsen og 
underviserne på Skårup Seminarium var 
meget udadvendte, og der var et utrolig fint 
samarbejde mellem den lokale befolkning og 
de ansatte på seminariet. Der blev holdt 
mange gode koncerter og foredrag for alle 
interesserede igennem mange år. 

 

Billedet viser indskudsborde i valnøddetræ, som 
Theodor selv har lavet. På bordet står et foto af 
Ellen. 

Theodor fortæller, at hans nu afdøde kone, 
Ellen, var medlem af skolenævnet ved 
Øvelsesskolen, og hun bakkede altid op om 
sin mands musikudøvelse og var altid en 
trofast tilhører ved koncerterne. Hun var en 
ualmindelig god hustru for Theodor. Da han 
blev alene i 2011, forstod han, hvor meget 
han havde mistet. ”Hun var betydningsfuld i 
alle henseender, og vi delte glæden over vore 
tre sønner og seks børnebørn”, siger han.  

 

Theodor viser to smukke roser foran sit hus. Den 
længst til venstre er Astrid Lindgren, og den røde 
rose i baggrunden er Ingrid Bergman. 
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Theodor viser en af sine mange smukt drejede skåle. 
Materialet er magnolietræ fra seminarieparken.  

Den lokale befolkning har betydet utrolig 
meget for Theodor Nielsen. Han var kendt, da 
han vendte tilbage til Skårup efter årene ved 
Viborg, og han følte sig lige fra starten godt 
tilpas i lokalsamfundet, og i dag ser han med 
stor glæde tilbage på alle årene og det gode 
og meningsfyldte liv, han har fået lov til at 
leve. 

 

 Theodor Nielsen slapper af i sit arbejdsrum. 

Til højre rosen Astrid Lindgren. 

 
Theodor har drejet mange skåle i nyfældet 
kirsebærtræ. Derved kaster træet sig, og skålene 
ændrer form uden at revne, forudsat at de er tynde 
nok. 

Det har stor betydning for Theodor, at han 
selv efter mange år fortsat har kontakt til sine 
gamle elever fra Overlund Skole. På 
Facebook er der en lukket gruppe, 
hvorigennem Theodor har kontakt til sin 
gamle klasse, og i juni 2020 er der allerede 
arrangeret et gensyn i Overlund.   

   



25

Kontakt skoleleder 
Benni Hauge Pedersen
Tlf. 62281289

www.ourefriskole.dk

www.jsxl.dk   
Nyborgvej 2   
5700 Svendborg

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

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

Den lokale bedemand®

Valdemarsgade 50, Svendborg – Telefon 6221 9909

dl
bg

.d
k

dl
bg

.d
k

dl
bg

.d
k

HYBEL VVS
62 21  01 56
Blikkenslager teamet

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

Installatør

 

Den Kommunale Dagpleje i Østerdalen 

Rammen om det gode børneliv for de 
yngste i Skårup – Oure – Vejstrup 

	

1 felt
Pris: 1735,- 

pr. år

ST
ØT

 V
0R

ES
 S

PO
NS

OR
ER

 - 
DE

 S
TØ

TT
ER

 D
IT

 L
OK

AL
BL

AD
 “

FO
LK

 &
 F

Æ
”



26

Michael Jensen   Foto: Henning Philbert

Erik Potempa fra Fynske Bank overrakte den 18.juni 
en check på 12.000 kr - til fodboldafdelingen i 
Skårup IF.
Pengene er en donation fra Fonden for Fynske Bank 
- som dermed har bidraget til at der igen kan gives 
tilskuerne og spillerne en bedre oplevelse på stadion

Michael Jensen - målmand og sponsoransvarlig 
i Skårup IF i den orange trøje modtog checken - 
flankeret af Grand Old Master  holdet, som består af 
spillere over 60 år.

INDVIELSE AF NYT STADIONUR
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Holdet mødte Ringe BK lige efter overrækkelsen og 
vandt en sikker 1-0 sejr, som blev behørigt fejret i 
cafeen bagefter med god mad fra Bo Isaksens frem-
ragende køkken.

Grand Old Master- holdet har et aktivt socialt sam-
menhold og arrangerer på 11. år fodboldture til 
udlandet. Holdet har været i Madrid, Barcelona, Liv-
erpool; Rom, Amsterdam, Malaga, Split, Düsseldorf, 
London og Lissabon og i år går turen til Napoli.

Skårups førstehold i serie 3 sikrede sig i øvrigt 
oprykning til serie 2 nogle få dage senere - efter en 
sejr på 2-1 over Egense Rantzausminde.

Skårup IF er ligeledes i fuld gang med forberedel-
serne til foreningens jubilæum i 2020.

Navnene på spillerne er

Bagerste række fra venstre: Bjarne Holgersen, Tor-
ben Kristiansen; Thorning Jensen, Martin Øxenbjerg, 
Bo Isaksen og Bo Tune
Midterste række fra venstre: Henrik-Munk Andersen, 
Hans Peder Rasmussen, Jan Rasmussen (anfører), 
Torben Christiansen (Godsi), Per Wendelboe, Allan 
Mikkelsen  og Jørgen Skov Nielsen (Basse)
1.række: Michael Jensen (sponsoransvarlig siden 
2018) og Erik Potempa fra Fynske Bank

Donationen er en vigtig del af anskaffelsen - men der 
skal også lyde en tak til Peter Mortensen for gravear-
bejdet og Flemming Krøis for elinstallationen - Ken 
Buch Nielsen for rammen og Bravida for sporing af 
elkabel i jorden fra det gamle anlæg.

Fodboldafdelingen og en masse frivillige har heno-
ver sommeren arrangeret den årlige fodboldskole i 
uge 28 sammen med DBU
og i forbindelse med GL.Torvedag den 1. august var 
det ligeledes Skårup IF, der var med til at stille boder 
op og tage dem ned.
I år havde foreningen en bod  med bl.a udskænkn-
ing af kolde drikke og mange frivillige bidrog til at 
Skårup IF økonomisk er i stand til at fastholde et 
højt aktivitetsniveau - så tusinde tak til alle for det 
store engagement.
Det gør bare at foreningen hvert år er i stand til at ge-
nerere et overskud - og det er ikke så ringe endda.....
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Nyt fra Brudager Folkedansere. 
Tekst: Margit Løve Kølle. 

Fotos: Margit Løve Kølle og Jørgen Clausen.

 

Arkivfoto. 

Onsdag den 18. september i tidsrummet kl. 
19.30 – 22.00 starter en ny sæson med 
folkedans i Brudager Forsamlingshus. Der 
danses hver onsdag i perioden september til 
november og igen i januar og til marts. I 
december holdes der juleferie.  

Foreningen Brudager Folkedansere har 
investeret i nye T-shirts med foreningens 
kendte logo, så alle medlemmer får en T-
shirt, når kontingentet for sæsonen er betalt. 

 

Tove Stenderup og Jørgen Clausen prøver de 
nye T-shirts af i en polka for to. 

Formanden for foreningen Tove Stenderup 
og Jørgen Clausen, der er foreningens 
dygtige web-master, fortæller, at 
folkedanserne siden marts har været samlet 
et par gange og danset i haverne hos 
forskellige medlemmer af foreningen. Efter 

endt dans hygger de sig alle hver gang med 
den medbragte mad.  

 

Et par dansere havde i år arrangeret en tur til 
Ringkøbing. Turen foregik samlet i bus. 
Første stop var ved Rørbæk sø, hvor den 
medbragte kaffe blev nydt. Herefter gik turen 
til Søndervig for at se de smukke 
sandskulpturer.  

 

Senere gik turen til Blåvand, hvor nogle 
valgte at besøge den interessante 
kanonbunker Tirpitz og museet, der for få år 
siden blev opført, ved siden af bunkeren. 
Andre valgte at gå en tur langs Vesterhavet 
ud til Blåvand Fyr.  
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Der var arrangeret overnatning på Danhostel 
i Ringkøbing. Tove fortæller, at personalet på 
Danhostellet havde dækket flot op til 
gæsterne. Efter middagen kom der en 
folkedanserforening fra Ringkøbing ved navn 
”Dansiring” for at danse sammen med 
medlemmerne af Brudager Folkedanser-
forening. Denne forening havde speciale i 
Ragna Tang danse.  

Ragna Tang (1915 – 2003) var, hvis man 
søger på nettet, en ildsjæl, der gjorde en stor 
indsats for udbredelsen af gymnastik og især 
for folkedansen. Hun var igennem 50 år leder 
af Ringkjøbingegnens Folkedansere. Hun har 
medvirket til at holde de gamle folkedanse og 
melodier i erindring, samtidig med, at hun har 
udbredt kendskabet derom i store 
befolkningskredse. Som nævnt skulle 
Brudagerdanserne på denne aften stifte 
bekendtskab med Ragna Tangs danse.  

 
Undervisning i en Ragna Tang dans ved 
arrangementet i Ringkøbing 

Dansene var ukendte for fynboerne, men ikke 
sværere end at de alle kunne klare trinene. 

 

Spillemænd til Ragna Tang dans i Ringkøbing. 

Efterfølgende var der folkedanse, som også 
fynboerne var sikre i, så alle ca. 50 deltagere 
havde en fin aften i selskab med hinanden.  

NYT – NYT - NYT  

Som noget nyt prøver foreningen i år at være 
en del af ”Svendborg Kulturnat” den 30. 
august. Her danser Brudager Folkedansere 
ved Borgerforeningen kl. 17.00. Der vil blive 
fremstillet en folder, som tilskuerne vil kunne 
tage med hjem. Her vil der være oplysninger 
om foreningens aktiviteter.  

Den 7. september er danserne med til at fejre 
”Øllets dag” på Refsvindinge Bryggeri.                         
Øllets Dag er en årligt tilbagevendende 
begivenhed, som foregår første lørdag i 
september. Formålet med Øllets Dag er at få 
fokus på øl og ølkultur og få hele landet til at 
syde med øl-aktiviteter. Det starter kl. 11.00. 
Folkedanserne danser lige før middag. 
Efterfølgende er der en lille smagsprøve på 
bryggeriets ølprodukter.  

Tove Stenderup og Jørgen Clausen fortæller, 
at foreningen er en meget social forening, og 
bestyrelsen forsøger at finde enhver lejlighed 
til, at medlemmerne af foreningen kan danse 
og hygge sig sammen. Der optages nye 
medlemmer, og alle, der kunne have lyst til 
for første gang i deres liv at prøve at danse 
folkedans eller genoptage tidligere tiders 
kendskab til nogle af de gamle folkedanse, er 
hjerteligt velkomne til at komme til Brudager 
Forsamlingshus hver onsdag i vinterhalvåret. 
Som nævnt i begyndelsen af artiklen er der 
sæsonstart onsdag den 18. september kl. 
19.30.  

 

Vel mødt til nogle hyggelige timer, hvor 
man både kan få sved på panden og et 
smil om læben. Husk, at man bliver glad af 
at danse.  
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Brudager Forsamlingshus 
Brudager Bygade 11, 5882 Vejstrup 

 
Der er plads til alle uanset alder, ene eller som par, 

nybegyndere eller øvede 
vi har det bare sjovt 

 

Husk kaffekurv til pausen 2030 - 2100 

 
Vi har 

 
Det er altid festligt, så kom og vær med. 

 
 
 

 

Spørgsmål - kontakt Tove 30247466 
Hjemmeside: www: Brudagerfolkedansere.dk 
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Der	sker	altid	noget	i	

	
Lørdag	d.	17.	aug.	Kl.	9.00	–	21.00	 	 Maraton	sang	ved	Svendborg	Forsamlingshus		
	 	 	 	 ”De	blå	Perler”	–	vi	synger	fra	Højskolesangbogen.	

Tirsdag	d.	3.	sept.	Kl.	16.30	 	 Sensommervandring		–	vi	mødes		på	Kilenvej		19,		
	 	 	 	 Oure	-	Medbring	madpakke.	

Onsdag	d.	4.	sept.	Kl.	17-18	 	 Septembersang	i	kirken	–	sangvært	Anders	Carlsson		
	 	 	 	 og	ved	klaveret	Andre`	Isager.	

Lørdag	d.	7.	sept.	Kl.9.00	 	 	 Arbejdsdag	–	vi	mødes	i	kirkehuset	og	starter	med		
	 	 	 	 morgenkaffe	og	fordeler	opgaverne.	Vil	du	være	med	
	 	 	 	 til	at	give	kirke,	kirkehus	og	kirkegård	en		
	 	 	 	 ”hovedrengøring”	så	mød	op.	

Onsdag	d.	11.	sept.	19.30	 	 	 Løvfaldskoncert		i	kirken	–	violinist	Ruthie	Dornfeld	og	

	 	 	 	 guitarist	og	sanger	Morten	Alfred	Høirup.	Entre`.	

Torsdag	d.	26.sept.	kl.	19.30	 	 ”Det	poetiske	hjørne	”-	Anders	Carlsson	fortæller	

	 	 	 	 om		digteren		Lorca.	Mødested	–	kirkehuset.	

Søndag	d.	29.	sept.		 	 	 Efter	gudstjeneste	præsenterer	Lisbeth	Svensmark	

	 	 	 	 Hulgaard	sine	billeder,	som	hun	udstiller	i	kirkehuset.	

Tirsdag	d.	1.	okt.	kl.	19.30			 	 Kridtcirklen	–	mødested	–	Gudme	Søpark,	27,	Gudme	

	 	 	 	 Tilmelding	62251992.	Kr.	25.00	pr.	halvår.	

Onsdag	d.	2.	okt.	kl.	17-18		 	 Oktobersang	i	kirken.	Sangvært		Steen	Pilgaard	og		
	 	 	 	 ved	klaveret	Andre`	Isager.	

Torsdag	d.	10.	okt.	kl.	19.30	 	 Fællessang	i	kirkehuset	–	”Vi	synger	Fynsk”	–	vært	

	 	 	 	 Andre`	Isager.	

Husk	at	sangkoret	”Opsang”	øver	i	kirken	torsdag	i	lige	uger	kl.	19.00	–	med	opstart	d.	5.	sept.		

Korleder		Ulrich	Klostergaard.	

Husk	at	alle	er	velkommen	til	alle	vores	gudstjenester	og	arrangementer.	

www.vejstrupvalgmenighed.dk	
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Vejstrup Forsamlingshus  
En forening, et hus og en landsby i udvikling 

Tekst og billeder: Elisabeth Antonsen 

 

Bestyrelsen for Foreningen Vejstrup Forsamlingshus har nu præsenteret de rådgivere, som den 

har indgået samarbejde med om at få udarbejdet program og dispositionsforslag for en 

omfattende renovering af Vejstrup Forsamlingshus. Det skete på et borgermøde i 

forsamlingshuset den 25. juni, og bestyrelsen glæder sig meget til at samarbejde med 

GRÅBRØDRE ARKITEKTER repræsenteret ved Niels Janus og Kristian Hvass.  

 

 
 

På borgermødet den 25. juni præsenterede rådgiverne deres syn på bygningen og arrangerede 

en workshop for de fremmødte borgere. Bestyrelsen skitserede tidligt på året en udvikling i et 

Visionsoplæg, der blev godkendt på generalforsamlingen i februar, og på borgermødets 

workshop skulle borgerne så tilføre deres syn på, hvad forsamlingshuset skal kunne. Engang 

hed det Vejstrup Gymnastik- og Forsamlingshus – skulle der igen tænkes i de baner - eller skal 

forening og forsamlingshus bevæge sig i en helt anden retning? 
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Der blev på allermest konstruktive måde udvekslet idéer og visioner over kaffe og lækre kager, 

og rådgiverne bruger nu sommeren på at samle det hele til et oplæg. 

 

                       
 

 

 
 

Niels Janus og Kristian Hvass har hjemme i Gråbrødre Arkitekters afdeling i Møllergade i 

Svendborg. Gråbrødre Arkitekter har blandt andet stået for et omfattende projekt på begge 

Ørkildskolens afdelinger, indretning af Fremtidsfabrikken 2 på Kvægtorvet og renovering af den 

Kgl. Vejerbod på Svendborg Havn. I 2018 fik de tildelt Svendborg Kommunes Arkitekturpris for 

en tilbygning til et bindingsværkshus i Brændeskov. 

Næste chance for at møde arkitekterne bliver på et nyt borgermøde i september, hvor de vil 

præsentere et oplæg til dispositionsforslag, som skal være grundlag for fondssøgning og salg af 

folkeaktier. Borgermødet vil blive annonceret på foreningens hjemmeside. 

 

–



34

Har du fået en hvalp? 
Tillykke! 

 
 
 
Det er vigtigt at du kommer godt fra start med din nye bedste ven. Her får du lidt fif og 
information om det at få en lille ny hvalp. Det kan bl.a. være en god ide at starte til 
hvalpetræning. Til hvalpetræning er det meningen at din hvalp skal lære socialisering og 
grundlæggende kommandoer. Siden klinikken åbnede i 2016, har vi løbende afholdt 
hvalpetræning på Vejstrupgaard. Alle hvalpe uanset race og størrelse er velkomne.  
 
af Dyrlæge Kerstin Halberg 
 

ræning af din hvalp må gerne starte tidligt. Hvalpe helt ned til 8 
uger kan begynde på træning. n god tommelfingerregel er at 
træne din hvalp 3 gange om dagen i det antal minutter, som den har 
af alder uger . Dvs. at en 11 uger gammel hvalp må træne 11 
minutter 3 gange dagligt. 
 
 de første mange måneder af din hvalps liv er det vigtigt at den 

lærer verden at kende for at undgå mulige adfærdsproblemer 
senere i livet. Derfor kan det være en god ide at den fx møder børn, 
kommer med ind til byen og møder andre mennesker, samt leger 
med andre hunde af forskelig størrelse.  
 

n anden måde at gøre det på kan være ved at gå til hvalpetræning. 
Derfor tilbyder vi hvalpetræning på Vejstrupgaard. Vores 
hvalpehold vil oftest afholdes om aftenen, så  har mulighed for at 
deltage efter arbejde og skole. Der er også muligt at komme mere 
end n ejer pr. hvalp, hvis  ønsker at deltage i træningen sammen. 

ræningen løber over typisk  gange, der inkluderer en teoriaften og træning. Her lærer man om 
alene-hjemme træning, renlighed og meget mere. Vi træner bl.a. indkald, plads og at gå pænt i snor 
uden at trække. 

 
år vejret tillader det vil træningen foregå på indhegnet græsareal, 

hvor der også vil være mulighed for fri leg og so ialisering efter 
træningen. Vi vægter at det skal være hyggeligt for alle og vi tager 
hensyn til de små hvalpe. Det vil derfor også være et max antal 
pladser pr. hold.  
 
Hold øje med vores fa ebookside Dyrlægen på Vejstrupgaard , 
hvor vi vil lægge flere billeder ud fra vores hvalpehold. Her ligger 
også kommende begivenheder såsom hvalpetræning, foredrag og 
dog alks . 

 
Deltager du i hvalpetræning vil du også kunne få rabatter på de 
foredrag som vi afholder, samt dyrlægeydelser og foder.  
 
Vi oplever ofte, at hvalpe der er kommet til træning på Vejstrup-
gaard, også er glade for at komme til dyrlæge senere i livet, da de 
har fået en positiv asso iation til at komme på visit . 
 

il  ugers undersøgelse hos 
d rl gen. 

er tr nes bliv  kommando til 
hvalpetr ning. 

Husk at alle hvalpe er velkomne at komme forbi til gratis godbidder 
og vejledning i fx tandbørstning og kloklip. Lav gerne en aftale med 
os, fx på sms, så vi er sikker på at vi ikke er ude til en hjemme-
konsultation.  
 
Der starter løbende hvalpehold op, så send os gerne en sms på 
mobil 53 38 12 34, hvis det kunne have interesse for jer. 
 
Med venlig hilsen 
  
Mette, Helene og Kerstin 
Dyrlægen på Vejstrupgaard 
 
 
 

	

Husk godbidderne når din hvalp har 
udført en korrekt kommando. 
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Husk godbidderne når din hvalp har 
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Husk godbidderne når din hvalp har 
udført en korrekt kommando. 
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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

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

1 felt
Pris: 1735,- 
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Tekst: Vibe / Fotos: Henning samt kunstnerne 

 



KUNSTGRUPPEN SØGER LOKALE UDSTILLERE: 

Vi har 6 udstillingsperioder á 2 måneder i løbet af året.  
Du behøver bestemt ikke at være professionel kunstner for at udstille.  
Ideen med galleriet er netop at vise, hvilken mangfoldighed af kreative  

og idérige mennesker, som vores lokalområde rummer.  
Så alle slags værker og kreationer kan udstilles. 

Vi sørger for PR både i ”Folk & Fæ”, i Brugsen og i de lokale aviser  
og vi hjælper gerne med opbygning af udstillingen og efterfølgende fernisering.  

Så kom ud af skabet og kontakt os! Vi glæder os til at høre fra dig. 

Kontakt Vibe: 41609211 eller Ulla 23230906.  

                  -
                  

              
                 

                   
      

  -                
               -       
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                -    
    -              

 

Skårup Kunstgruppe 
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Gymnastikafdelingen  

Invitere 1-4 klasses piger og drenge til 

Mandag den 19 August 
Fra kl. 16:30 til 18:00 

Vi tømmer redskabsrummet på Øster åby Vi tømmer redskabsrummet på Øster åby 
friskole, laver en masse sjove lege, træning af friskole, laver en masse sjove lege, træning af 
alle muskler og springer rundt på nogle fede alle muskler og springer rundt på nogle fede 

spring baner. 
Tag en ven med og få nogle kanon oplevelser. 

Og så er det GRATIS!!! 
 

Skårup Idræts Forening 
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SKÅRUP GYMNASTIK ER KLAR MED EN NY SÆSON, FOR 
NYE OG GAMLE GYMNASTER… 

Babygymnastik – torsdag kl. 10-11 i Skåruphallen (Fitness-salen) 
Skårup gymnastikforening tilbyder babygymnastik for babyer fra 3-12 mdr.  

Starter i uge 36 - 10 x  i Skåruphallen - fitness-salen  

Kom og leg med dit barn. 

Du vil få inspiration til hvordan du kan stimulere dit barns sanser og motorik. Vi synger 
og laver bevægelser til musik i både højt og roligt tempo.  

Øvelserne vil være tilpasset dit barns alder. 

Familieholdet 1–4 år, opdeles efter alder. Onsdag kl. 16.30 –
17.30 på Skårup Skole 
Familieholdet er et hold hvor børn og voksne laver gymnastik sammen, vi synger, leger 
og sidst men ikke mindst leger på redskaber. 

Vi triller, ruller, hopper, løber og danser rundt på en sjov redskabsbane til god musik. Vi 
synger, kaster med bolde, kører "biler", leger fangeleg o.a. Det er sjovt for både børn og 
voksne. Målet med vores undervisning er at børnene lærer at bevæge sig til musik, at de 
får kendskab til kroppen og dens kunnen, at de føler glæde ved bevægelse og at de 
udfordres motorisk. 

Krudtugler – drenge og piger 5 år – 1. kl. – onsdag kl. 
16.30-17.30 på Øster Åby Friskole 
Krudtuglerne er et hold for piger og drenge fra 5 år og til/med  1. klasse. Vi skal bevæge 
os til musik, have masser af sved på panden. På holdet prioriterer vi at det skal være 
sjovt at lave gymnastik, derfor får børnene lov til at lege gymnastikkens grundelementer 
ind, det være sig både rytme og spring. 

Spring og Parkour – drenge 1. kl – 5. kl – mandag kl. 17.30-18.30  

på Øster Åby Friskole

Kom og få en max sjov drengetræning, med spring, parkour og masser sjove 
træninger. Holdet er for drenge fra 1 kl. og opefter, der vil være plads til alle. 

Find mere info på www.skaarup-if.dk eller på facebook: 
Gymnastik i Skårup
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Volleyball	i	S.I.F.	begynder	torsdag		5.september	2019	i	Skårup-hallen	

KOM	OG	VÆR	MED	

De	nye	træningstider	er	hver	torsdag	kl.19.00	–	kl.21.00	
Vi	træner	og	spiller	mix	volley,	og	deltagere	også	i	løbet	af	sæsonen	i	
turneringer	på	Fyn.	

HAR	DU	LYST	TIL	AT	KOMBINERE	HOLDSPIL	MED	ALSIDIG	MOTION	OG	
SAMVÆR	PÅ	TVÆRS	AF	ALDER	SÅ	ER	SIKKERT	NOGET	FOR	DIG.	

MØD	FRISK	OG	PRØV	DIG	SELV	AF	OG	FIND	UD	AF	OM	DET	ER	NOGET	FOR	
DIG	–	SOM	NY	SPILLER	KAN	DU	DELTAGE	DE	FØRSTE	PAR	GANGE	UDEN	
KONTINGENTBETALING.		

FIND	OS	OGSÅ	PÅ	http://www.skaarup-if.dk/8-volleyball.html		

VI	GLÆDER	OS	TIL	AT	SE	DIG 	

Kontakt	Tom	Christiansen	tlf.	2215	9540	hvis	du	har	spørgsmål.	
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DOBBELT  JUBILÆUM I  2020

100 ÅR SKÅRUP BOLDKLUB STIFTET  1. JULI 1920
EFTER SAMMENLÆGNINGEN MED SKÅRUP NY 

GYMNASTIKFORENING I JANUAR 1993 –

NU SKÅRUP IDRÆTSFORENING.

50 ÅR SKÅRUPHALLEN – NU 

SKÅRUP KULTUR OG IDRÆTSCENTER. INDVIET 6. SEPT. 1970.

Det skal fejres – og det bliver det med stor fest i hallen lørdag den 20. juni 
2020, med danseorkestret  FENDERS.

I ugen op til festen vil der foregå en hel del både sportsligt og nostalgisk med 
udstilling i foyeren af gamle billeder, avisklip med mere.

Af aktiviteter planlægges der bordfodbold med 5 m/k pr. hold – gade – familie 
eller andet, crossløb , cykelsponsorløb. 

Fodboldkamp er i kontakt med OB`s Oldboys mod et mixed Skåruphold.

Satser på at kunne samle vores tidligere Dame Divisionshold til en kamp.

Håndbold: på tale at samle ”Gamle” Skårup drenge mod GOG. 

Så er det ellers op til de enkelte afdelinger at komme med tiltag.

For børn Hoppeborg med mere.

Lørdag den 20. juni 2020
Reception om formiddagen og aftenfest.

Dette er foreløbig information sæt kryds i kalenderes 20.juni 2020.
Udvalget:  Rikke Lysbjerg, Kitt West,

Michael Jensen, Basse og Arne Møller.
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DET SKER I 
CAFEEN 2019 

       Brunch kl.10-12 
Søndage: 8.sept.2019 €  

6.oktober 2019 € 3.november 2019 

       Spis sammen kl.18-20 
Onsdage: 25.september € 23.oktober € 

4.december (m julemenu) 

         Mad & Musik kl.18.30-23 

Fredage: 13.september 2019  

8.november 2019 

 

 

Alle arrangementerne drives af frivillige 
Til Brunch og Spis sammen er der ikke tilmelding, men kommer I en større gruppe på flere end 7, så tilmeld 

jer på FB og bestil bord. Velegnet som klassearrangement. 

Til Mad & Musik købes billetterne via Billet.dk .  

Kig ind på FB under ”Skårup Idrætsforening og Kulturcenter” 

 Møde for frivillige til kulturcaféen afholdes ONSDAG D.21.AUGUST KL.17.00 
ALLE ER VELKOMMEN. 

RING ELLER SMS til Tom Christiansen mobil nr.2215 9540 
hvis du ønsker at være ny frivillig i SKI.
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Skårup Musikforsyning præsenterer 
Louise Dubiel med band  

til Mad & Musik fredag d. 13.09 – 2019 
 

 

Billetter	kan	købes	
på	billet.dk	
	
Pris:		
uden	mad:	150	kr.	
med	mad:		225	kr.		
	
Baren	vil	være	åben	
fra	kl.	18.00	
	
Vi	spiser	kl.	18.30	
	
Louise	Dubiel	spiller	
kl.	20.00	
	
Tag	dine	venner	
og	naboer	med!	
	
Vel	mødt	i	
Kulturcafeen	
i	Skårup	

	
Louise	Dubiel	er	en	sangerinde	og	sangskriver	fra	København.		
Hun	tonede	første	gang	frem	på	fjernsynsskærmen	i	2008	på	Kanal	4’s	talent-progam	med	sangen:	
Elsk	Mig	i	Nat.		
I	2009	deltog	hun	i	DRs	tv-show	“Talent	09”	med	sangen	Forpulet	Perfekt,	og	fik	efterfølgende	en	
pladekontrakt	med	Universal.	Sangen	blev	et	stort	radiohit	henover	sommeren	2010.	Samme	år	blev	
Louise	den	8.	mest	spillede	danske	artist	på	dansk	radio,	og	fik	bl.a.	“Ugens	Album”	på	p4.		
I	2013	deltog	hun	i	det	Danske	Melodi	Grand	Prix	med	sangen	Rejs	Dig	Op.		
For	tiden	turnerer	Louise	rundt	i	Danmark	og	afholder	koncerter	og	samler	stof	til	hendes	næste	
plade.		
Louise	har	udgivet	cd’erne:	Alle	Kneb	Gælder	og	De	Nye	Superhelte,	samt	ep’en	Rigtig	Forkert.		
Louise	Dubiels	charmerende	publikumstække	har	fået	hende	op	på	både	de	største	og	mindste	danske	
scener.	Hun	har	opvarmet	for	navne	som	Rasmus	Seebach,	Turboweekend	og	Anne	Linnet.		
Louises	koncerter	er	kendt	for	at	have	en	helt	særlig	stemning,	nærvær	og	sammenspil	med	publikum,	
og	det	glæder	vi	os	til	at	opleve	i	Skårup	fredag	d.	13/9.	
Derudover	er	hun	kendt	for	sine	sjove	og	inspirerende	tekster	og	melodier,	der	sætter	sig	fast	allerede	
efter	det	første	lyt.	Her	har	vi	velklingende	hverdagspoesi	og	weekend-ironi	når	det	er	bedst,	så	der	er	
ingen	grund	til	at	vente	med	at	købe	din	billet	til	denne	koncert	i	Skårup.	
	
Tak	til	vores	sponsorer:	

• Auto-Centrum	Skårup,	Østergade	60-62,	5881	Skårup	
• Spånlundgård,	Nyborgvej	350,	5881	Skårup	
• Have	&	Parkcenter	Svendborg	ApS,	Tvedvej	170,	5700	Svendborg	
• Skårup	Autohandel,	Nyborgvej	489,	5881	Skårup	
• SkårupGrafisk,	Mølmarksvej	173,	5700	Svendborg	
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AUTOHANDEL OG REPARATION – EN TILLIDSSAG…
…Moderne autoværksted 

 

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

 

 

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

Service Partner

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

SPECIALE: VW, AUDI, SEAT OG SKODA

Skaarup Vandværk - stiftet 1909

Vandværk:  Østergade 31 A
Kontor:  Østergade 31
Kontor og telefontid: Torsdag 15.30 - 16.30
Kontor telefon:  62 23 22 04

Telefon vedr. daglig drift - 24 83 19 97
Hjemmeside: www.skaarupvand.dk
e-mail: skaarup.vand@mail.dk

JESPER RASMUSSEN   
      NYBORGVEJ 510  5881 SKÅRUP

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

Gode ideer engros  Service fra den rigtige murermester

Til faste 
priser

og aftalt tid

Skårup Rengøring 
& Vinduespolering

Jørgen E. Kristensen
Vidjekrogen 1C

5881 Skårup
Tlf. 62 23 12 70

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

 
 
 

 
 
 

  

 Hjælp til pasning af haver og  
grønne områder. 

 Løsning af enkelt opgaver 
eller pasningsaftale. 

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

 Kristian Kølln  
Tlf. 40711344 

AgroNatur 
  Grøn Service 

 

 

ØSTER ÅBY 
FRISKOLE & 
BØRNEHAVE

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

LÆRING OG LEG HVER ENESTE DAG, HVOR ALLE BØRN 
ER GLADE FOR AT GÅ I SKOLE OG BØRNEHAVE

• Vandinstallation • Varmeinstallation
 • Naturgasinstallation • Solvarme

 • Træpillekedler • Fjernvarme
• Ventilation • Varmepumper

 • Gas- og oliefyrservice
• Blikkenslagerarbejde

Tlf. 62 28 11 38
www.vejstrupblikvvs.dk

post@vejstrupblikvvs.dk

• Vandinstallation 
• Naturgasinstallation 

Tlf. 62 28 11 38Tlf. 62 28 11 38

v/ Steffen Sundberg

Landevejen 119
5883 Oure
steffen@oureauto.dk

Tlf.    62 28 12 75
Mob. 40 36 80 87

www.oureauto.dk

1 felt
Pris: 1735,- 

pr. år
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Skårup Skole 
på blå mandag 

d. 20.5.19 
 

7. Årgang 2018/2019 
Skrevet af: Kitt West  

Private billeder 
 

 

 
 

 

 

      

En dejlig dag med alle 38 elever fra årgangen . 
  
Dagen stod på forældre lavet brunch, 
centervognsrace i rosengårdscenteret, frokost på 
Jensens Bøfhus, et par svedige timer i Wilt , i 
Svendborg, dog med indlagt pause med 
aftensmad fra Wok House. Dagen var programsat 
med privat chauffør fra Frank A. Busser,  en fed 
måde at holde så mange unge mennesker samlet 
på.  
 
Stort tillykke med Konfirmationen / 
Nonfirmationen til alle de unge mennesker.  
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la eringen	af	 pollo	11,	12,	14,	1 ,	1 	og	1 s	
bemandede	månelandinger	

St erne m en	 e	nu	 	 åne an n er	 	Saturns	 åner	
f	amatørastronom	Erik	 ppel,	Folk	 	Fæ s	stjernerapporter,	 byskov	 matørobservatorium,	 byskovvej	24.	

	 	 	 	 	 	 	 	
Fejringen	af	 0	året	for	menneskets	første	skridt	på	en	fremmed	planet	er	forbi.	 lle	har	vist	genhørt	 eil	
rmstrongs	bevingede	ord	 one	small	step	for	man,	one	giant	leap	for	mankind .	Det	var	en	kæmpe	bedrift,	

mere	end	400.000	amerikanere	arbejdede	i	flere	år	på	 pollo	11	projektet.	US 	var	kommet	uhjælpeligt	
bagud	i	forhold	til	Sovjetunionen,	så	alle	sejl	blev	sat.	Som	bekendt	lykkedes	det	med	 pollo	11	projektet	
med	en	dristig	satsning,	at	få	2	mand	ned	på	månen	den	20.	juli	1969	og	at	få	dem	tilbage	til	jorden	igen	4	
dage	efter.			
Flere	månelandinger	fulgte	hurtigt	efter.	 	alt	lykkedes	det	at	få	 	yderligere	månelandinger	gennemført	
succesfuldt	frem	til	december	19 2,	hvorefter	det	var	slut.	Men	med	 pollo	13	var	det	nær	gået	grueligt	
galt.	En	ilttank	eksploderede	så	månelanding		måtte	opgives,	rumfartøjet	mistede	både	ilt	og	energi,	så	det	
var	en	meget	dramatisk	hjemrejse	for	de	tre	frysende	og	stakåndede	astronauter	inden	de	kunne	fiskes	op	
fra	Stillehavet	af	den	amerikanske	flåde.	Der	er	lavet	en	film	om	 pollo	13	med	Tom	 anks,	den	er	meget	
seværdig.	
umrejser	er	ikke	uden	risiko.	Da	 pollo	11	blev	sendt	afsted	med	den	enorme	Saturn	 	raket	 	pris	for	

raketten	alene	omkring	2, 	milliarder	kroner	 	blev	chancen	for	 eil	 rmstrong	og	hans	besætnings	
overlevelse	vurderet	til	 0	 !	
vis	man	overfører	den	konstaterede	risiko	for	død	og	ulykke	fra	det	amerikanske	rumprograms	

samlede13 	missioner	frem	til	i	dag	til	den	amerikanske	civile	flytrafik,	svarer	det	til,	at	der	ville	ske	 00	
flyulykker	 	om	dagen!	
Den	amerikanske	vicepræsident	har	for	nylig	i	en	tale	til	stor	overraskelse	for	alle	inklusive	 S 	(US s	
rumadministration)	erklæret,	at	US 	igen	skal	landsætte	mennesker	på	månen	inden	udgangen	af	2014.				
Det	er	 	år	før	 S s	egen	planlægning!	Det	bliver	spændende	at	følge,	især	når	der	også	gøres	ihærdige	
forsøg	fra	private	firmaer	på	at	blande	sig	i	rumrejseriet,	som	bliver	mere	og	mere	kommercielt	drevet.	For	
tiden	koster	en	tur	100	km	op	i	rummet	i	nogle	få	minutter	og	tilbage	igen	200.000	dollars	pr	mand,	og	en	
tur	i	rumstationen	 SS	koster	3 000 dag,	og	turen	derop	4 	mill. 	 	så	begynd	bare	at	spare	op!	
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vis	man	overfører	den	konstaterede	risiko	for	død	og	ulykke	fra	det	amerikanske	rumprograms	

samlede13 	missioner	frem	til	i	dag	til	den	amerikanske	civile	flytrafik,	svarer	det	til,	at	der	ville	ske	 00	
flyulykker	 	om	dagen!	
Den	amerikanske	vicepræsident	har	for	nylig	i	en	tale	til	stor	overraskelse	for	alle	inklusive	 S 	(US s	
rumadministration)	erklæret,	at	US 	igen	skal	landsætte	mennesker	på	månen	inden	udgangen	af	2014.				
Det	er	 	år	før	 S s	egen	planlægning!	Det	bliver	spændende	at	følge,	især	når	der	også	gøres	ihærdige	
forsøg	fra	private	firmaer	på	at	blande	sig	i	rumrejseriet,	som	bliver	mere	og	mere	kommercielt	drevet.	For	
tiden	koster	en	tur	100	km	op	i	rummet	i	nogle	få	minutter	og	tilbage	igen	200.000	dollars	pr	mand,	og	en	
tur	i	rumstationen	 SS	koster	3 000 dag,	og	turen	derop	4 	mill. 	 	så	begynd	bare	at	spare	op!	
	

	
	
	

	 1 	
																																1 	
																																																		11	
																																																		16					
											12	
														14	 	
	
	
	
	 	

	

	

Saturns	måner	
Solsystemets	3.	største	objekt,	planeten	Saturn,	er	klart	den	mest	spektakulære	at	se	på	med	dets	
ringsystem.	For	kort	tid	siden	var	Saturn	i	opposition	til	Solen,	dvs	den	lå	i	en	lige	linie	fra	solen	gennem	
jorden	og	ud	til	Saturn	og	samtidigt	relativt	tæt	på	jorden	(1,3	milliarder	km).	Derfor	er	Saturn	stadig	meget	

synlig	for	tiden	og	da	den	også	er	drejet	så	dets	ringsystem	vender	
maksimalt	mod	jorden	(24	grader),	er	Saturn	lige	nu	særlig	spændende	
at	betragte.	Uheldigvis	ligger	Saturn	i	august	og	september	måned	
meget	lavt	over	horisonten.	Men	alligevel	var	det	måske	en	god	ide	at	
forsøge	at	studerer	den	nærmere.	Den	kommer	højere	og	højere	op	på	
himlen	de	kommende	måneder.	Saturn	har	62	kendte	måner.	Mindst	
fire	af	de	største	er	synlige	lige	nu,	hvis	man	har	et	almindeligt	
amatørteleskop	på	omkring	100	mm	eller	større.	Den	meget	specielle	
isfyldte	Tethys	(1060	km	i	dimeter)	er	specielt	synlig	når	den	ses	fra	
jorden	i	dens	længste	afstand	fra	Saturn	(Elongationen),	hvilket	sker	to	
gange	pr	kredsløb	(1,9	døgn).		God	jagt!	

Saturn	med	4	af	dens	mange	måner,	
med	Tethys	som	særlig	tydelig	på	aftenhimlen	lige	nu.	
(8.	september	kl	21:43,	højest	på	himlen	(12	grader	over	horisonten	stik	syd))		
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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.

Sognepræst
Vakant
Oplysninger findes på Skårup Kirkes 
hjemmeside: www.skaarup.dk

Kordegn 
Ellen Sørensen, træffes torsdag kl. 8.00 - 12.00 på 
kirkekontoret i præstegården ·   Tlf. 23 42 81 57

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

Kirkeværge:  
Verner Christensen ·   Tlf. 23 60 02 18

Graver: 
Brian Riber ·   Tlf. 29 85 32 10

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

Gravermedhjælper:  
Jytte Clausen ·   Tlf. 62 23 16 73

Organist: 
Rasmus Grønborg ·   Tlf. 21 29 24 34

Kirkesanger:
Erik Jakobsen ·   Tlf. 28 77 91 70 

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

Fotograf: Margit Løve kølle

SKÅRUP SOGNS KIRKEBLAD     AUGUST -  NOVEMBER 2019 
   

SKÅRUP I DEN LEVENDE MIDDELALDER
Vidste du, at Skårup, oprindelig: Skovtorp, som landsby er blevet anlagt i midten af 1000-tallet? Endelsen på 
stednavnet: -rup er nemlig hæftet til beboelser på den tid. 
Der var i denne første del af den danske middelalder en stor befolkningstilvækst, og vi kan forstille os, at en 
eller flere familier er flyttet fra en overbefolket landsby i omegnen og har ryddet skoven, det sted, hvor de 
slog sig ned, og derved gjort det rede til bebyggelse og jordbrug. 
Skårup har trukket flere familier til, og med sin vækst har landsbyen, som alle landsbyer, indrettet sig efter 
den struktur, der var gældende helt frem til udflytningen af gårdene fra slutningen af 1700-tallet: Gårdene 
var bygget tæt sammen; til hver af dem hørte et lille areal, toften, der indeholdt køkkenhaven. Udenom lå 
markerne, som man dyrkede i fællesskab, og yderst lå græsningsarealet for kvæget. 
Samfundet var feudalt og hierarkisk opbygget. De lokale herremænd udgjorde toppen i landsbysamfundet, og selv 
her var der forskel på folk. Nogle var selvejere, andre, og det var efterhånden de fleste, var fæstere under herre-
mændene.  Det er bemærkelsesværdigt set med nutidsøjne, at bønderne i Skårup uanset status og velstand har 
haft et ligeværdigt, demokratisk samarbejde om markernes drift og byens forhold i kraft af de beslutninger, der blev 
taget på bystævnet. Fysisk bestod det af en plads i landsbyen, omkranset af en kreds af sten – en for hver bonde. 

Skarup
Kirke    Sogn

o

September
Søndag d.  1. sep. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Onsdag d.  4. sep. Musik og Stilhed i kirken  kl. 17.00-18.00 Rasmus Grønborg 

Søndag d.  8. sep. 12. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Tirsdag d. 10. sep. Syng sammen i Kirkeladen kl. 19.00-20.00 Rasmus Grønborg 

Søndag d. 15. sep. 13. s.e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d. 22. sep. 14. s.e. Trinitatis - Høstgudstjeneste kl. 10.00 Anders Kjærsig

Høstgudstjenesten er med efterfølgende middag og underholdning i Kirkeladen ved Leif Fabricius og Rasmus Grønborg. 
Pris 125,00 kr. Husk tilmelding til Jytte Philipsen senest den 13. september på mail: jyttephilipsen@hotmail.com eller 
på tlf.:28 31 63 00 eller skriv dig/jer på listen i Tårnrummet. Betalingen finder sted den 22. september i Kirkeladen. 

Søndag d. 29. sep. 15. s.e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Oktober
Søndag d.  6. okt. 6. okt. 16. s.e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Tirsdag d.  8. okt. Syng sammen i Kirkeladen kl. 19.00-20.00 Rasmus Grønborg 

Onsdag d.  9. okt. Musik og Stilhed i kirken kl. 17.00-18.00 Rasmus Grønborg 

Søndag d.  13. okt. 17. s.e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.  20. okt. 18. s.e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.  27. okt. 19. s.e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Onsdag d.  30. okt. ”Croonerkoncert” i Kirkeladen kl. 19.30 Mads Toghøj og 
Rasmus Grønborg

November
Søndag d.  3. nov. 20. s.e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Torsdag d. 7. nov. Fyraftensforedrag i Kirkeladen kl. 17.00

„ Robust - om sorg og magtesløshed.“ ved Lone Vesterdal

Tilmelding senest fredag den 1. november på mail til: jyttephilipsen@hotmail.com eller på tlf.:28 31 63 00 eller 
skriv dig/jer på listen i Tårnrummet. Betalingen finder sted i Kirkeladen, inden foredraget begynder.
Der tages forbehold for evt. ændringer, og der henvises til Skårup Kirkes hjemmeside: www.skaarup.dk 

GUDSTJENESTER OG 
ARRANGEMENTER I 
SEPTEMBER, OKTOBER 
OG PRIMO NOVEMBER
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Møderne blev ledet af oldermanden, der blev valgt 
af bønderne selv.
Centralt i Skårup lå kirken. Først opført i træ, senere 
i løbet af 1100-tallet af sten, bygget på grunden, hvor 
trækirken havde stået. Af den tidlige kirke ser vi i dag 
kun skibet selv gennem århundrederne i middelal-
deren blev der bygget om og bygget til. Men uanset 
kirkebygningens tilstand, var kirken som institution 
tæt forbundet med livets gang i Skårup, nærværende 
i stort og småt, ikke alene ved livets højtider, men 
også ved markante punkter i landsbyens årscyklus. 
Præsten velsignede kyllinger, køer og heste eller van-
drede i spidsen for en procession rundt om Skårups 
marker med Guds kors løftet højt for at sprede 
frugtbarhed og velsignelse over afgrøderne. Gudstje-
nestens liturgiske sprog var latin, men prædikenen

 

forgik på dansk. Det var 
afgørende for den enkelte, 
at han og hun forstod, 
hvad der blev sagt. For det handlede om mere end 
hverdagens liv og død. Der var et skæbnesvangert 
evighedsperspektiv i tilværelsen, der førte enten 
til himlen eller til helvede, der var bogstavelige 
størrelser for middelalderens menighed. Djævelen 
repræsenterede alt det, der truede med fortabelse 
og undergang. Som atomtruslen gjorde det i mine 
barneår i de mørke 50 ere. Eller som klimatruslen i 
dag. Heller ikke middelaldermennesket frøs til i angst 
overfor truslen, men reagerede ved at søge Guds 
nåde, og så i øvrigt hen ad vejen praktisere den 
omsorg for andre, der var doceret i evangeliet. 
At være bonde i Skårup i middelalderen var grund-
læggende et sejt slid. Der var perioder af tørke og 
misvækst, og så var arbejdet en kamp om overlevel-
se. Krige og konflikter, sygdom og alt for tidlig død, 
var et selvfølgeligt vilkår, og især pesten i 1300-tallet 
hærgede og decimerede befolkningen i landsbyen 
kraftigt. Men vores forgængere var utrolig gode til at 
rejse sig og finde et livsmod på trods af ulykkerne. 
Det hang sammen med en accept af, at livet nu en 
gang var usikkert. ngen kunne lulle sig ind i en over-
bevisning om at være i sikkerhed, så chokket over 
de slag, der ramte én selv, familien og landsbyen var 
mindre, end det ville have været i Skårup i år 2019. 
Men man havde nu også en solid sikkerhedsventil 
for tunge, indestængte følelser i den række fester, 
kirkeåret bød på. Der blev virkelig festet igennem i 
julen og påsken, der implicerede et socialt samvær, 
som omfattede alle. Majstangen blev hejst, og der 
blev spist og drukket, musiceret og danset over hele 
landsbyen, næsten i en stime, for derefter fulgte 

Sct. Hansaften, der i Skårup var en særlig fest for 
Johannes Døberen, som kirken var blevet indviet til, 
og den hedder faktisk den dag i dag Sct. Hans kirke. 
Senere fulgte så festen for Sct. Laurentius og en 
håndfuld andre helgener. 
De økonomiske konjunkturer, der indrammede landsby-
livet i Skårup gennem middelalderen - her ser vi tilbage 
på 500 år - var som i dag ekstremt følsomme overfor 
udefrakommende hændelser, og selvfølgelig spillede de 
vejrlige forhold en hovedrolle. Igennem lange perioder- 
og generelt- var landbruget i fremdrift og velstanden 
stigende i landsbyerne. Der blev produceret flere føde-
varer og det muliggjorde en befolkningstilvækst. rsa-
gen var bl.a., at nye teknologier var kommet til landet i 
1100-tallet via etableringen af en gruppe cistercienser-
klostre, der var landklostre, og havde godsdrift og jord-
dyrkning som økonomisk rygrad. En af dem var Holme, 
det nuværende Brahetrolleborg. Herfra lærte Skårup og 
omegn nye og mere effektive dyrkningsmetoder. 
Skårup var gennem de mange år på vej mod den revo-
lution reformationen og renæssancen indvarslede. En 
dynamisk tid, hvor hverdagslivet var i forandring, og kunst 
og kultur gav sprog og farve til nye forståelser af tilværel-
sen. Den levende middelalder.
Mogens Mye

ANDERS KJÆRSIG ER BLEVET ANSAT 
SOM FAST VIKAR I PRÆSTEEMBEDET 
VED SKÅRUP KIRKE I PERIODEN FRA 
1.SEPTEMBER TIL 1. NOVEMBER 2019.
Anders fortæller her lidt om sine 

uddannelser og sit private liv

Jeg er vestjyde. Det er jeg ikke stolt af, men taknem-
melig for. Jeg er oprindelig uddannet tømrer, men 
nåede aldrig at fungere som udlært - kun at få mit 

svendebrev. Som 19-årig gik jeg i gang med gym-
nasiet og derfra videre til universitetet. Da jeg var 
færdig som teolog, blev jeg højskolelærer i filosofi og 
teologi. Det var jeg i tre år og lærte her at undervise 
og formidle viden. Efterfølgende var jeg freelance 
journalist og skrev fast for forskellige danske aviser 
og tidsskrifter.  1998 blev jeg fuldtids fastansat præst 
i Nr. Søby-Heden pastorat. Der var jeg næsten i 20 
år. De sidste tre år har jeg levet af at være freelance 
skribent, foredragsholder og ikke mindst vikarpræst. 
Jeg har to dejlige kinesiske adoptivpiger, Signe og 
Ditte. I min fritid samler jeg på fossiler. Jeg har en 
stor og bred samling. 
Nu glæder jeg mig til at komme til Skårup og fungere 
som vikarpræst.
Venlig hilsen Anders

RENOVERING AF 
P. A. WEDELS GRAVMINDE
På Skårup 
Kirkegård er 
der et fint 
gravminde 
for præst og 
seminarie-
forstander 
P.A. Wedel 
(1768 - 1842). 
Wedel blev 
ansat som 
præst i Skårup 
i 1794, og 
han vandt et 
særligt ry ved i 
1803 at stifte og i begyndelsen i præstegårdens loka-
ler selv at undervise unge mennesker, der gerne ville 
uddannes til at blive lærere. P. A. edel blev således 
stifteren af Skårup Seminarium.
Efter hans død rejste tidligere elever et monument 
for ham, men gravmindet er efter 177 års placering 
på Skårup Kirkegård nu meget medtaget af vejr og 
vind, og kirken har derfor også ansøgt og fået bevil-
liget et pænt beløb til arbejdet. Men da skaderne er 
ret så omfattende, bliver det temmelig meget dyrere 
end beregnet, og de afsatte penge slår overhovedet 

ikke til. Derfor er der brug for at tænke kreativt og 
fx søge økonomisk støtte fra forskellige fonde.
I disse måneder er menighedsrådet imidlertid travlt 
engageret i blandt andet at ansætte sognets nye 
præst, så vi efterlyser flere personer, der kunne tæn-
ke sig at gå ind i et opsøgende arbejde med at skaffe 
penge til restaureringen af edels gravminde.
Såh…
Er der nogen, der sammen med en repræsentant fra 
menighedsrådet kunne have lyst til at være med i en 
gruppe på mindst 2-4 personer, som står for dels at 
indsamle/ansøge om penge/fondsmidler og dels efterføl-
gende at engagere de rette håndværkere til arbejdet?
Hvis ja, eller hvis du bare gerne vil vide mere om 
opgaven, er du mere end velkommen til at ringe til 
menighedsrådets formand Helle Bøving på telefon 
2194 7922 snarest muligt.
Vi håber at høre fra mange af jer.
Med venlig hilsen Menighedsrådet.

HØSTFEST I KIRKELADEN 
den 22. september efter gudstjenesten kl. 10.00.

Efter gudstjenesten den 22. september er der i forbin-
delse med middagen underholdning ved Leif Fabricius 
og Rasmus Grønborg. Leif er en kendt revy-skuespil-
ler og tekstforfatter fra det vestjyske. Derudover en 
populær foredragsholder, konferencier, entertainer 
m.m. Sammen lavede de for en del år siden en cd med 
jyske viser. Dem spiller de nogle af og krydrer det med 
monologer og fortællinger fra revyens verden. 

CROONERKONCERT 
Onsdag den 30. oktober i Kirkeladen kl. 19.30 

ved Mads Toghøj og Rasmus Grønborg.

Croonerkoncerten er en hyldest til danske og 
amerikanske croonere kendetegnet ved en fløjlsblød 
smidig mandsstemme, og denne aften med et 

lækkert jazzet pianoakkompagnement. Vi vil svømme 
hen til tonerne af blandt andet Elvis Presley, Frank 
Sinatra, Dean Martin samt Gustav inckler, Otto 
Brandenburg og Poul Reichhardt. 
Der er fri entre til Croonerkoncerten. Det vil være 
muligt at købe en øl/vand før eller undervejs.
Det bliver en spændende musikalsk aften, så husk at 
sætte kryds i kalenderen allerede nu. 

FYRAFTENSFOREDRAG
Torsdag den 7. november har Skårup Kirke besøg af 
sognepræst og forfatter forfatter Lone Vesterdal.
Det er som sædvanlig i Kirkeladen kl. 17.00 – 19.00. 
 pausen serveres sandwiches med 1 øl / 1 vand. Pris 
50,- kr. for foredrag samt traktement.
Tilmelding senest fredag d. 1.nov. til Jytte Philipsen 

på mobil 2831 6300 gerne i form af en sms eller 

en mail til: jyttephilipsen@hotmail.com   

Lone Vesterdal er ansat som sognepræst ved Bram-
drup Kirke ved Kolding. Lone Vesterdal har en ma-
ster i sjælesorg og er forfatter til en bog om emnet 
”Når livet går i sort - 52 læsninger til et sørgeår”.
Lone Vesterdals mand døde i 2007 af kræft, og hun 
blev alene med deres fire børn, der alle er født i 
perioden 1999 – 2005. Denne personlige krise satte 
gang i mange ting. Hun skrev bøger om sine tanker 
og følelser. Den 3.nov. 2017 udkom bogen: ” Robust 
- om tro og magtesløshed”. Hendes foredrag har 
fået titlen: ” Robust - om sorg og magtesløshed.” 
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Møderne blev ledet af oldermanden, der blev valgt 
af bønderne selv.
Centralt i Skårup lå kirken. Først opført i træ, senere 
i løbet af 1100-tallet af sten, bygget på grunden, hvor 
trækirken havde stået. Af den tidlige kirke ser vi i dag 
kun skibet selv gennem århundrederne i middelal-
deren blev der bygget om og bygget til. Men uanset 
kirkebygningens tilstand, var kirken som institution 
tæt forbundet med livets gang i Skårup, nærværende 
i stort og småt, ikke alene ved livets højtider, men 
også ved markante punkter i landsbyens årscyklus. 
Præsten velsignede kyllinger, køer og heste eller van-
drede i spidsen for en procession rundt om Skårups 
marker med Guds kors løftet højt for at sprede 
frugtbarhed og velsignelse over afgrøderne. Gudstje-
nestens liturgiske sprog var latin, men prædikenen

 

forgik på dansk. Det var 
afgørende for den enkelte, 
at han og hun forstod, 
hvad der blev sagt. For det handlede om mere end 
hverdagens liv og død. Der var et skæbnesvangert 
evighedsperspektiv i tilværelsen, der førte enten 
til himlen eller til helvede, der var bogstavelige 
størrelser for middelalderens menighed. Djævelen 
repræsenterede alt det, der truede med fortabelse 
og undergang. Som atomtruslen gjorde det i mine 
barneår i de mørke 50 ere. Eller som klimatruslen i 
dag. Heller ikke middelaldermennesket frøs til i angst 
overfor truslen, men reagerede ved at søge Guds 
nåde, og så i øvrigt hen ad vejen praktisere den 
omsorg for andre, der var doceret i evangeliet. 
At være bonde i Skårup i middelalderen var grund-
læggende et sejt slid. Der var perioder af tørke og 
misvækst, og så var arbejdet en kamp om overlevel-
se. Krige og konflikter, sygdom og alt for tidlig død, 
var et selvfølgeligt vilkår, og især pesten i 1300-tallet 
hærgede og decimerede befolkningen i landsbyen 
kraftigt. Men vores forgængere var utrolig gode til at 
rejse sig og finde et livsmod på trods af ulykkerne. 
Det hang sammen med en accept af, at livet nu en 
gang var usikkert. ngen kunne lulle sig ind i en over-
bevisning om at være i sikkerhed, så chokket over 
de slag, der ramte én selv, familien og landsbyen var 
mindre, end det ville have været i Skårup i år 2019. 
Men man havde nu også en solid sikkerhedsventil 
for tunge, indestængte følelser i den række fester, 
kirkeåret bød på. Der blev virkelig festet igennem i 
julen og påsken, der implicerede et socialt samvær, 
som omfattede alle. Majstangen blev hejst, og der 
blev spist og drukket, musiceret og danset over hele 
landsbyen, næsten i en stime, for derefter fulgte 

Sct. Hansaften, der i Skårup var en særlig fest for 
Johannes Døberen, som kirken var blevet indviet til, 
og den hedder faktisk den dag i dag Sct. Hans kirke. 
Senere fulgte så festen for Sct. Laurentius og en 
håndfuld andre helgener. 
De økonomiske konjunkturer, der indrammede landsby-
livet i Skårup gennem middelalderen - her ser vi tilbage 
på 500 år - var som i dag ekstremt følsomme overfor 
udefrakommende hændelser, og selvfølgelig spillede de 
vejrlige forhold en hovedrolle. Igennem lange perioder- 
og generelt- var landbruget i fremdrift og velstanden 
stigende i landsbyerne. Der blev produceret flere føde-
varer og det muliggjorde en befolkningstilvækst. rsa-
gen var bl.a., at nye teknologier var kommet til landet i 
1100-tallet via etableringen af en gruppe cistercienser-
klostre, der var landklostre, og havde godsdrift og jord-
dyrkning som økonomisk rygrad. En af dem var Holme, 
det nuværende Brahetrolleborg. Herfra lærte Skårup og 
omegn nye og mere effektive dyrkningsmetoder. 
Skårup var gennem de mange år på vej mod den revo-
lution reformationen og renæssancen indvarslede. En 
dynamisk tid, hvor hverdagslivet var i forandring, og kunst 
og kultur gav sprog og farve til nye forståelser af tilværel-
sen. Den levende middelalder.
Mogens Mye

ANDERS KJÆRSIG ER BLEVET ANSAT 
SOM FAST VIKAR I PRÆSTEEMBEDET 
VED SKÅRUP KIRKE I PERIODEN FRA 
1.SEPTEMBER TIL 1. NOVEMBER 2019.
Anders fortæller her lidt om sine 

uddannelser og sit private liv

Jeg er vestjyde. Det er jeg ikke stolt af, men taknem-
melig for. Jeg er oprindelig uddannet tømrer, men 
nåede aldrig at fungere som udlært - kun at få mit 

svendebrev. Som 19-årig gik jeg i gang med gym-
nasiet og derfra videre til universitetet. Da jeg var 
færdig som teolog, blev jeg højskolelærer i filosofi og 
teologi. Det var jeg i tre år og lærte her at undervise 
og formidle viden. Efterfølgende var jeg freelance 
journalist og skrev fast for forskellige danske aviser 
og tidsskrifter.  1998 blev jeg fuldtids fastansat præst 
i Nr. Søby-Heden pastorat. Der var jeg næsten i 20 
år. De sidste tre år har jeg levet af at være freelance 
skribent, foredragsholder og ikke mindst vikarpræst. 
Jeg har to dejlige kinesiske adoptivpiger, Signe og 
Ditte. I min fritid samler jeg på fossiler. Jeg har en 
stor og bred samling. 
Nu glæder jeg mig til at komme til Skårup og fungere 
som vikarpræst.
Venlig hilsen Anders

RENOVERING AF 
P. A. WEDELS GRAVMINDE
På Skårup 
Kirkegård er 
der et fint 
gravminde 
for præst og 
seminarie-
forstander 
P.A. Wedel 
(1768 - 1842). 
Wedel blev 
ansat som 
præst i Skårup 
i 1794, og 
han vandt et 
særligt ry ved i 
1803 at stifte og i begyndelsen i præstegårdens loka-
ler selv at undervise unge mennesker, der gerne ville 
uddannes til at blive lærere. P. A. edel blev således 
stifteren af Skårup Seminarium.
Efter hans død rejste tidligere elever et monument 
for ham, men gravmindet er efter 177 års placering 
på Skårup Kirkegård nu meget medtaget af vejr og 
vind, og kirken har derfor også ansøgt og fået bevil-
liget et pænt beløb til arbejdet. Men da skaderne er 
ret så omfattende, bliver det temmelig meget dyrere 
end beregnet, og de afsatte penge slår overhovedet 

ikke til. Derfor er der brug for at tænke kreativt og 
fx søge økonomisk støtte fra forskellige fonde.
I disse måneder er menighedsrådet imidlertid travlt 
engageret i blandt andet at ansætte sognets nye 
præst, så vi efterlyser flere personer, der kunne tæn-
ke sig at gå ind i et opsøgende arbejde med at skaffe 
penge til restaureringen af edels gravminde.
Såh…
Er der nogen, der sammen med en repræsentant fra 
menighedsrådet kunne have lyst til at være med i en 
gruppe på mindst 2-4 personer, som står for dels at 
indsamle/ansøge om penge/fondsmidler og dels efterføl-
gende at engagere de rette håndværkere til arbejdet?
Hvis ja, eller hvis du bare gerne vil vide mere om 
opgaven, er du mere end velkommen til at ringe til 
menighedsrådets formand Helle Bøving på telefon 
2194 7922 snarest muligt.
Vi håber at høre fra mange af jer.
Med venlig hilsen Menighedsrådet.

HØSTFEST I KIRKELADEN 
den 22. september efter gudstjenesten kl. 10.00.

Efter gudstjenesten den 22. september er der i forbin-
delse med middagen underholdning ved Leif Fabricius 
og Rasmus Grønborg. Leif er en kendt revy-skuespil-
ler og tekstforfatter fra det vestjyske. Derudover en 
populær foredragsholder, konferencier, entertainer 
m.m. Sammen lavede de for en del år siden en cd med 
jyske viser. Dem spiller de nogle af og krydrer det med 
monologer og fortællinger fra revyens verden. 

CROONERKONCERT 
Onsdag den 30. oktober i Kirkeladen kl. 19.30 

ved Mads Toghøj og Rasmus Grønborg.

Croonerkoncerten er en hyldest til danske og 
amerikanske croonere kendetegnet ved en fløjlsblød 
smidig mandsstemme, og denne aften med et 

lækkert jazzet pianoakkompagnement. Vi vil svømme 
hen til tonerne af blandt andet Elvis Presley, Frank 
Sinatra, Dean Martin samt Gustav inckler, Otto 
Brandenburg og Poul Reichhardt. 
Der er fri entre til Croonerkoncerten. Det vil være 
muligt at købe en øl/vand før eller undervejs.
Det bliver en spændende musikalsk aften, så husk at 
sætte kryds i kalenderen allerede nu. 

FYRAFTENSFOREDRAG
Torsdag den 7. november har Skårup Kirke besøg af 
sognepræst og forfatter forfatter Lone Vesterdal.
Det er som sædvanlig i Kirkeladen kl. 17.00 – 19.00. 
 pausen serveres sandwiches med 1 øl / 1 vand. Pris 
50,- kr. for foredrag samt traktement.
Tilmelding senest fredag d. 1.nov. til Jytte Philipsen 

på mobil 2831 6300 gerne i form af en sms eller 

en mail til: jyttephilipsen@hotmail.com   

Lone Vesterdal er ansat som sognepræst ved Bram-
drup Kirke ved Kolding. Lone Vesterdal har en ma-
ster i sjælesorg og er forfatter til en bog om emnet 
”Når livet går i sort - 52 læsninger til et sørgeår”.
Lone Vesterdals mand døde i 2007 af kræft, og hun 
blev alene med deres fire børn, der alle er født i 
perioden 1999 – 2005. Denne personlige krise satte 
gang i mange ting. Hun skrev bøger om sine tanker 
og følelser. Den 3.nov. 2017 udkom bogen: ” Robust 
- om tro og magtesløshed”. Hendes foredrag har 
fået titlen: ” Robust - om sorg og magtesløshed.” 



52

          

Møderne blev ledet af oldermanden, der blev valgt 
af bønderne selv.
Centralt i Skårup lå kirken. Først opført i træ, senere 
i løbet af 1100-tallet af sten, bygget på grunden, hvor 
trækirken havde stået. Af den tidlige kirke ser vi i dag 
kun skibet selv gennem århundrederne i middelal-
deren blev der bygget om og bygget til. Men uanset 
kirkebygningens tilstand, var kirken som institution 
tæt forbundet med livets gang i Skårup, nærværende 
i stort og småt, ikke alene ved livets højtider, men 
også ved markante punkter i landsbyens årscyklus. 
Præsten velsignede kyllinger, køer og heste eller van-
drede i spidsen for en procession rundt om Skårups 
marker med Guds kors løftet højt for at sprede 
frugtbarhed og velsignelse over afgrøderne. Gudstje-
nestens liturgiske sprog var latin, men prædikenen

 

forgik på dansk. Det var 
afgørende for den enkelte, 
at han og hun forstod, 
hvad der blev sagt. For det handlede om mere end 
hverdagens liv og død. Der var et skæbnesvangert 
evighedsperspektiv i tilværelsen, der førte enten 
til himlen eller til helvede, der var bogstavelige 
størrelser for middelalderens menighed. Djævelen 
repræsenterede alt det, der truede med fortabelse 
og undergang. Som atomtruslen gjorde det i mine 
barneår i de mørke 50 ere. Eller som klimatruslen i 
dag. Heller ikke middelaldermennesket frøs til i angst 
overfor truslen, men reagerede ved at søge Guds 
nåde, og så i øvrigt hen ad vejen praktisere den 
omsorg for andre, der var doceret i evangeliet. 
At være bonde i Skårup i middelalderen var grund-
læggende et sejt slid. Der var perioder af tørke og 
misvækst, og så var arbejdet en kamp om overlevel-
se. Krige og konflikter, sygdom og alt for tidlig død, 
var et selvfølgeligt vilkår, og især pesten i 1300-tallet 
hærgede og decimerede befolkningen i landsbyen 
kraftigt. Men vores forgængere var utrolig gode til at 
rejse sig og finde et livsmod på trods af ulykkerne. 
Det hang sammen med en accept af, at livet nu en 
gang var usikkert. ngen kunne lulle sig ind i en over-
bevisning om at være i sikkerhed, så chokket over 
de slag, der ramte én selv, familien og landsbyen var 
mindre, end det ville have været i Skårup i år 2019. 
Men man havde nu også en solid sikkerhedsventil 
for tunge, indestængte følelser i den række fester, 
kirkeåret bød på. Der blev virkelig festet igennem i 
julen og påsken, der implicerede et socialt samvær, 
som omfattede alle. Majstangen blev hejst, og der 
blev spist og drukket, musiceret og danset over hele 
landsbyen, næsten i en stime, for derefter fulgte 

Sct. Hansaften, der i Skårup var en særlig fest for 
Johannes Døberen, som kirken var blevet indviet til, 
og den hedder faktisk den dag i dag Sct. Hans kirke. 
Senere fulgte så festen for Sct. Laurentius og en 
håndfuld andre helgener. 
De økonomiske konjunkturer, der indrammede landsby-
livet i Skårup gennem middelalderen - her ser vi tilbage 
på 500 år - var som i dag ekstremt følsomme overfor 
udefrakommende hændelser, og selvfølgelig spillede de 
vejrlige forhold en hovedrolle. Igennem lange perioder- 
og generelt- var landbruget i fremdrift og velstanden 
stigende i landsbyerne. Der blev produceret flere føde-
varer og det muliggjorde en befolkningstilvækst. rsa-
gen var bl.a., at nye teknologier var kommet til landet i 
1100-tallet via etableringen af en gruppe cistercienser-
klostre, der var landklostre, og havde godsdrift og jord-
dyrkning som økonomisk rygrad. En af dem var Holme, 
det nuværende Brahetrolleborg. Herfra lærte Skårup og 
omegn nye og mere effektive dyrkningsmetoder. 
Skårup var gennem de mange år på vej mod den revo-
lution reformationen og renæssancen indvarslede. En 
dynamisk tid, hvor hverdagslivet var i forandring, og kunst 
og kultur gav sprog og farve til nye forståelser af tilværel-
sen. Den levende middelalder.
Mogens Mye

ANDERS KJÆRSIG ER BLEVET ANSAT 
SOM FAST VIKAR I PRÆSTEEMBEDET 
VED SKÅRUP KIRKE I PERIODEN FRA 
1.SEPTEMBER TIL 1. NOVEMBER 2019.
Anders fortæller her lidt om sine 

uddannelser og sit private liv

Jeg er vestjyde. Det er jeg ikke stolt af, men taknem-
melig for. Jeg er oprindelig uddannet tømrer, men 
nåede aldrig at fungere som udlært - kun at få mit 

svendebrev. Som 19-årig gik jeg i gang med gym-
nasiet og derfra videre til universitetet. Da jeg var 
færdig som teolog, blev jeg højskolelærer i filosofi og 
teologi. Det var jeg i tre år og lærte her at undervise 
og formidle viden. Efterfølgende var jeg freelance 
journalist og skrev fast for forskellige danske aviser 
og tidsskrifter.  1998 blev jeg fuldtids fastansat præst 
i Nr. Søby-Heden pastorat. Der var jeg næsten i 20 
år. De sidste tre år har jeg levet af at være freelance 
skribent, foredragsholder og ikke mindst vikarpræst. 
Jeg har to dejlige kinesiske adoptivpiger, Signe og 
Ditte. I min fritid samler jeg på fossiler. Jeg har en 
stor og bred samling. 
Nu glæder jeg mig til at komme til Skårup og fungere 
som vikarpræst.
Venlig hilsen Anders

RENOVERING AF 
P. A. WEDELS GRAVMINDE
På Skårup 
Kirkegård er 
der et fint 
gravminde 
for præst og 
seminarie-
forstander 
P.A. Wedel 
(1768 - 1842). 
Wedel blev 
ansat som 
præst i Skårup 
i 1794, og 
han vandt et 
særligt ry ved i 
1803 at stifte og i begyndelsen i præstegårdens loka-
ler selv at undervise unge mennesker, der gerne ville 
uddannes til at blive lærere. P. A. edel blev således 
stifteren af Skårup Seminarium.
Efter hans død rejste tidligere elever et monument 
for ham, men gravmindet er efter 177 års placering 
på Skårup Kirkegård nu meget medtaget af vejr og 
vind, og kirken har derfor også ansøgt og fået bevil-
liget et pænt beløb til arbejdet. Men da skaderne er 
ret så omfattende, bliver det temmelig meget dyrere 
end beregnet, og de afsatte penge slår overhovedet 

ikke til. Derfor er der brug for at tænke kreativt og 
fx søge økonomisk støtte fra forskellige fonde.
I disse måneder er menighedsrådet imidlertid travlt 
engageret i blandt andet at ansætte sognets nye 
præst, så vi efterlyser flere personer, der kunne tæn-
ke sig at gå ind i et opsøgende arbejde med at skaffe 
penge til restaureringen af edels gravminde.
Såh…
Er der nogen, der sammen med en repræsentant fra 
menighedsrådet kunne have lyst til at være med i en 
gruppe på mindst 2-4 personer, som står for dels at 
indsamle/ansøge om penge/fondsmidler og dels efterføl-
gende at engagere de rette håndværkere til arbejdet?
Hvis ja, eller hvis du bare gerne vil vide mere om 
opgaven, er du mere end velkommen til at ringe til 
menighedsrådets formand Helle Bøving på telefon 
2194 7922 snarest muligt.
Vi håber at høre fra mange af jer.
Med venlig hilsen Menighedsrådet.

HØSTFEST I KIRKELADEN 
den 22. september efter gudstjenesten kl. 10.00.

Efter gudstjenesten den 22. september er der i forbin-
delse med middagen underholdning ved Leif Fabricius 
og Rasmus Grønborg. Leif er en kendt revy-skuespil-
ler og tekstforfatter fra det vestjyske. Derudover en 
populær foredragsholder, konferencier, entertainer 
m.m. Sammen lavede de for en del år siden en cd med 
jyske viser. Dem spiller de nogle af og krydrer det med 
monologer og fortællinger fra revyens verden. 

CROONERKONCERT 
Onsdag den 30. oktober i Kirkeladen kl. 19.30 

ved Mads Toghøj og Rasmus Grønborg.

Croonerkoncerten er en hyldest til danske og 
amerikanske croonere kendetegnet ved en fløjlsblød 
smidig mandsstemme, og denne aften med et 

lækkert jazzet pianoakkompagnement. Vi vil svømme 
hen til tonerne af blandt andet Elvis Presley, Frank 
Sinatra, Dean Martin samt Gustav inckler, Otto 
Brandenburg og Poul Reichhardt. 
Der er fri entre til Croonerkoncerten. Det vil være 
muligt at købe en øl/vand før eller undervejs.
Det bliver en spændende musikalsk aften, så husk at 
sætte kryds i kalenderen allerede nu. 

FYRAFTENSFOREDRAG
Torsdag den 7. november har Skårup Kirke besøg af 
sognepræst og forfatter forfatter Lone Vesterdal.
Det er som sædvanlig i Kirkeladen kl. 17.00 – 19.00. 
 pausen serveres sandwiches med 1 øl / 1 vand. Pris 
50,- kr. for foredrag samt traktement.
Tilmelding senest fredag d. 1.nov. til Jytte Philipsen 

på mobil 2831 6300 gerne i form af en sms eller 

en mail til: jyttephilipsen@hotmail.com   

Lone Vesterdal er ansat som sognepræst ved Bram-
drup Kirke ved Kolding. Lone Vesterdal har en ma-
ster i sjælesorg og er forfatter til en bog om emnet 
”Når livet går i sort - 52 læsninger til et sørgeår”.
Lone Vesterdals mand døde i 2007 af kræft, og hun 
blev alene med deres fire børn, der alle er født i 
perioden 1999 – 2005. Denne personlige krise satte 
gang i mange ting. Hun skrev bøger om sine tanker 
og følelser. Den 3.nov. 2017 udkom bogen: ” Robust 
- om tro og magtesløshed”. Hendes foredrag har 
fået titlen: ” Robust - om sorg og magtesløshed.” 
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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.

Sognepræst
Vakant
Oplysninger findes på Skårup Kirkes 
hjemmeside: www.skaarup.dk

Kordegn 
Ellen Sørensen, træffes torsdag kl. 8.00 - 12.00 på 
kirkekontoret i præstegården ·   Tlf. 23 42 81 57

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

Kirkeværge:  
Verner Christensen ·   Tlf. 23 60 02 18

Graver: 
Brian Riber ·   Tlf. 29 85 32 10

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

Gravermedhjælper:  
Jytte Clausen ·   Tlf. 62 23 16 73

Organist: 
Rasmus Grønborg ·   Tlf. 21 29 24 34

Kirkesanger:
Erik Jakobsen ·   Tlf. 28 77 91 70 

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

Fotograf: Margit Løve kølle

SKÅRUP SOGNS KIRKEBLAD     AUGUST -  NOVEMBER 2019
   

SKÅRUP I DEN LEVENDE MIDDELALDER
Vidste du, at Skårup, oprindelig: Skovtorp, som landsby er blevet anlagt i midten af 1000-tallet? Endelsen på 
stednavnet: -rup er nemlig hæftet til beboelser på den tid. 
Der var i denne første del af den danske middelalder en stor befolkningstilvækst, og vi kan forstille os, at en 
eller flere familier er flyttet fra en overbefolket landsby i omegnen og har ryddet skoven, det sted, hvor de 
slog sig ned, og derved gjort det rede til bebyggelse og jordbrug. 
Skårup har trukket flere familier til, og med sin vækst har landsbyen, som alle landsbyer, indrettet sig efter 
den struktur, der var gældende helt frem til udflytningen af gårdene fra slutningen af 1700-tallet: Gårdene 
var bygget tæt sammen; til hver af dem hørte et lille areal, toften, der indeholdt køkkenhaven. Udenom lå 
markerne, som man dyrkede i fællesskab, og yderst lå græsningsarealet for kvæget. 
Samfundet var feudalt og hierarkisk opbygget. De lokale herremænd udgjorde toppen i landsbysamfundet, og selv 
her var der forskel på folk. Nogle var selvejere, andre, og det var efterhånden de fleste, var fæstere under herre-
mændene.  Det er bemærkelsesværdigt set med nutidsøjne, at bønderne i Skårup uanset status og velstand har 
haft et ligeværdigt, demokratisk samarbejde om markernes drift og byens forhold i kraft af de beslutninger, der blev 
taget på bystævnet. Fysisk bestod det af en plads i landsbyen, omkranset af en kreds af sten – en for hver bonde. 

Skarup
Kirke    Sogn

o

September
Søndag d.  1. sep. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Onsdag d.  4. sep. Musik og Stilhed i kirken  kl. 17.00-18.00 Rasmus Grønborg 

Søndag d.  8. sep. 12. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Tirsdag d. 10. sep. Syng sammen i Kirkeladen kl. 19.00-20.00 Rasmus Grønborg 

Søndag d. 15. sep. 13. s.e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d. 22. sep. 14. s.e. Trinitatis - Høstgudstjeneste kl. 10.00 Anders Kjærsig

Høstgudstjenesten er med efterfølgende middag og underholdning i Kirkeladen ved Leif Fabricius og Rasmus Grønborg. 
Pris 125,00 kr. Husk tilmelding til Jytte Philipsen senest den 13. september på mail: jyttephilipsen@hotmail.com eller 
på tlf.:28 31 63 00 eller skriv dig/jer på listen i Tårnrummet. Betalingen finder sted den 22. september i Kirkeladen. 

Søndag d. 29. sep. 15. s.e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Oktober
Søndag d.  6. okt. 6. okt. 16. s.e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Tirsdag d.  8. okt. Syng sammen i Kirkeladen kl. 19.00-20.00 Rasmus Grønborg 

Onsdag d.  9. okt. Musik og Stilhed i kirken kl. 17.00-18.00 Rasmus Grønborg 

Søndag d.  13. okt. 17. s.e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.  20. okt. 18. s.e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.  27. okt. 19. s.e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Onsdag d.  30. okt. ”Croonerkoncert” i Kirkeladen kl. 19.30 Mads Toghøj og 
Rasmus Grønborg

November
Søndag d.  3. nov. 20. s.e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Torsdag d. 7. nov. Fyraftensforedrag i Kirkeladen kl. 17.00

„ Robust - om sorg og magtesløshed.“ ved Lone Vesterdal

Tilmelding senest fredag den 1. november på mail til: jyttephilipsen@hotmail.com eller på tlf.:28 31 63 00 eller 
skriv dig/jer på listen i Tårnrummet. Betalingen finder sted i Kirkeladen, inden foredraget begynder.
Der tages forbehold for evt. ændringer, og der henvises til Skårup Kirkes hjemmeside: www.skaarup.dk 

GUDSTJENESTER OG 
ARRANGEMENTER I 
SEPTEMBER, OKTOBER 
OG PRIMO NOVEMBER
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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.

Sognepræst
Vakant
Oplysninger findes på Skårup Kirkes 
hjemmeside: www.skaarup.dk

Kordegn 
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Rasmus Grønborg ·   Tlf. 21 29 24 34
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Erik Jakobsen ·   Tlf. 28 77 91 70 

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

Fotograf: Margit Løve kølle
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SKÅRUP

OURE

VEJSTRUP

ÅBYSKOV

SKÅRUPSØRE

BRUDAGER

SKÅRUP, OURESKÅRUP, OURESKÅRUP, OURESKÅRUP, OURE

Støt det lokale samfund 
med en annonce i Folk & Fæ

Bladet omdeles gratis 6 gange om året til ca. 2000 private husstande 
i “Vores Distrikt”: 5881 Skårup + 5882 Vejstrup + 5883 Oure.

Alle i Folk & Fæ-redaktionen arbejder ulønnet for at støtte og styrke lokalområdet

SKÅRUP, OURESKÅRUP, OURESKÅRUP, OURESKÅRUP, OURESKÅRUP, OURESKÅRUP, OURESKÅRUP, OURESKÅRUP, OURESKÅRUP, OURESKÅRUP, OURE5881 Skårup5881 Skårup5881 SkårupSKÅRUP, OURE5881 SkårupSKÅRUP, OURESKÅRUP, OURE5881 SkårupSKÅRUP, OURESKÅRUP, OURE5881 SkårupSKÅRUP, OURESKÅRUP, OURE5881 SkårupSKÅRUP, OURESKÅRUP, OURE5881 SkårupSKÅRUP, OURESKÅRUP, OURE5881 SkårupSKÅRUP, OURESKÅRUP, OURE5881 SkårupSKÅRUP, OURESKÅRUP, OURE5881 SkårupSKÅRUP, OURESKÅRUP, OURE5881 SkårupSKÅRUP, OURESKÅRUP, OURE5881 SkårupSKÅRUP, OURE
5882 Vejstrup5882 Vejstrup

5883 Oure5883 Oure

EKSISTERENDE VINDMØLLER 

OFFENTLIGE OMRÅDER

BOLIGOMRÅDE 

BLANDET BOLIG OG ERHVERV

REKREATIVE OMRÅDER 

ERHVERSOMRÅDER 

BUTIKSOMRÅDER

LANDSBYOMRÅDER 

NATURNETVÆRK 
(sammenhængende natur)

Priser pr. år:
1 felt                     1735,-

2 felter           3412,-

3 felter (højkant)  5120,-

4 felter           6411,-

5 felter (højkant)  8314,-

6 felter        10.033,-

1 side=10 felter  16.021,-

Dit �rma, forening eller andet kan tegne et sponsorat i Folk & Fæ:

1. Hvis du har fast bopæl i nævnte område.
2. Hvis din virksomhed eller en væsentlig 

del af den ligger i nævnte område.

Støt bladet med et beløb, når vores indsamlergruppe 
kommer rundt med bladet i august.

Du kan nu også støtte med et beløb via MobilePay 2548 7386
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Nyt fra  
     Åbyskov Forsamlingshus 

 
 
 
 
 
 

 
Samlet og redigeret af Jørgen Larsen, Åbyskov Forsamlingsbus 
 
Ombygningen afsluttet! 
I juni måned kunne håndværkerne aflevere det færdige arbejde med nye toiletter, nyt indgangsparti og 
rammerne for ny garderobe. 
 
Gennemførelse af ombygningen lader sig ikke gøre uden at der også er penge til håndværkerne og alle 
de løse og uforudsete udgifter, hvilket der har været en del af. 
 
De samlede udgifter til ombygningen er opgjort til godt 722.000 kr. uden moms, heraf udgør de direkte 
håndværkerudgifter 577.000 kr., de resterende ca. 145.000 kr. Vedrører honorar til arkitekt, gebyrer ved 
oprettelse af byggekredit og renter af træk på kreditten, Landinspektør til opmåling af grunden, 
forskellige anskaffelser m.m.  Der er modtaget donationer fra Svendborg kommune med 350.000 kr. og 
Fonden for Fynske Bank med 200.000 kr.  Her udover er der modtaget gaver og bidrag fra Skårup 
Borgerforening, Åbyskov Strand Camping, Andelskassen, Rise Flemløse Sparekasse, Murermester 
Vagn Bech, KF Boligudlejning og flere private bidragydere, samt et overskud fra den afholdte støttefest 
i april måned.  Et samlet beløb på ca. 45.000 kr..  Herefter skal der skaffes finansiering for de resterende 
127.000 kr., hvilket vi har en forventning om, at der kan fremskaffes inden for det kommende år.  
Derfor er større og mindre beløb fortsat meget velkommen.  Deltag i husets arrangementer og giv gerne 
et økonomisk bidrag, vi modtager meget gerne mindre beløb, alt tæller. – benyt husets konto i Fynske 
Bank 0819 – 819 0155 405. 
 

 

 
Den 19. juli modtog vi en donation 
fra Fonden for Fynske Bank, der blev 
overrakt af en repræsentant fra fon-
den Erik Potempa, nr. 4 fra venstre. 
Fra bestyrelsen deltog der ved 
overrækkelsen: Elin Boss Hansen, 
Arne Jensen, Jørgen Larsen, Preben 
Gammelmark og Aase Koefoed.  

Bestyrelsen siger tak til Fonden for Fynske Bank, der sammen med tilskuddet på 350.000 kr. fra 
Svendborg kommune gjorde Det muligt at gennemføre den tiltrængte modernisering af toiletforholdene 
m.m. 
 
Tilbage står færdiggørelse af garderoben, etablering af depot i det gamle herretoilet og ikke mindst et 
større oprydnings- og monteringsarbejde i kælderen under scenen og arkivet på balkonen.  Til denne del 
af arbejdet kan vi godt bruge nogle flere hænder, så har du lyst til at være med til at løse nogle enkle og 
mindre tidskrævende opgaver, så kontakt formanden Arne Jensen tlf. 2381 7337 eller kasserer Jørgen 
Larsen tlf. 4224 7143. 

▄ 
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Kommende arrangementer i forsamlingshuset: 
 

Det er lykkedes at få Ghita Nørby og Lars Hannibal til Åbyskov. 
Torsdag den 29. august kl. 19 – I ord og toner! 

 

En aften hvor du kan komme tæt på to af Danmarks førende kunstnere – Ghita Nørby og Lars Hannibal. 
 
De 2 har optrådt med over hele landet med temaet ”I ord og toner”, hvilket også betyder, at der under 
deres optræden uden tvivl vil komme overraskelser som publikum kan glæde sig til og over. 
 

 

Ghita Nørby kender vi jo alle sammen, måske navnlig 
fra Matador og den gamle film ”Baronessen fra 
Benzintanken”. De mange teaterstykker og de mere 
end 150 film hun har spillet med i.  60 år som 
skuespiller går ikke upåagtet hen. 
 
Lars Hannibal er måske mindre kendt, men han er en 
af Danmarks dygtigste guitarister, der populært sagt 
kan spille på alle ”strenge”, hvor han er i stand til at 
fortolke musikken, så man ikke kan undgå at lytte og 
dermed få en særlig musikalsk oplevelse.  

Lad ikke denne mulighed for en god oplevelse gå fra dig.  Det er ikke sikkert den 
kommer igen. 
Tilmelding senest den 27. august på https://aabyskov.nemtilmeld.dk/ evt. til Jørgen på tlf. 4224 7143. 
Pris inkl. kaffe og kage 200,00 kr. 

▄ 
 

Mandag den 30. september kl. 19.00 en sangaften.  
Kim Larsens sange lever videre i os alle – kom og syng med! 

 

 

Den 30. september er det et år siden Kim Larsen døde.  Vi synes der er 
god grund til at markere det under temaet ”Et år uden Kim Larsen”. 
En aften hvor vi kan mindes og synge nogle af de mange sange han var 
en ”mester” i at skrive, forståeligt, jordnært og vedkommende.  Mange 
kan flere af hans tekster uden ad.  Lad os genopleve den gode 
stemning, hvor vi synger sammen. 
 

Til at hjælpe og ”styre” os igennem denne aften, med musik, 
fortællinger og sang, har vi lavet aftale med Jesper Vognsgaard. 

 

Jesper Vognsgaard er en aktiv vært for fællessang. Den gode og 
vedkommende (fælles) sang ligger Jesper meget på hjerte.  
Jesper har været professionel musiker og er på Sydfyn kendt for sin 
tid som forstander på Ollerup Efterskole for sang og musik. 
 

For mange danskere har Kim Larsen sat livet i musik. Han har mange 
gange skrevet en sang til livet: fra morgensange til aftensange, fra 
glødende kærlig til de sorgfulde stunder eller fra den store 
verdenshistorie til den lille mands hverdagsliv 
Tilmelding senest til den 27. september på: 
 https://aabyskov.nemtilmeld.dk/ - evt. til Jørgen på tlf. 4224 7143.  
 

Pris inkl. kaffe og kage 125,00 kr. børn under 14 år. 40,00 kr. 
▄ 
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Fællesspisning med musik og dans.  
Wienerschnitzel med det hele, dessert og kaffe. 

Mandag den 4. oktober kl. 18.  
 

 

Støttegruppen står på opfordring fra flere, igen i 
køkkenet og tilbereder wienerschnitzel med det hele.  
Der er naturligvis også dessert og kaffe med 
småkager. 
 
Denne aften skal ikke stå alene med spisning, vi vil 
krydre aftenen med god og alsidig musik, hvor 
gruppen Åge & Band spiller op til dans,  hvis nogen 
får lyst er der mulighed for at tage en svingom efter 
middagen. 
 

Vi håber at mange fra nær og fjern vil bakke op om arrangementet, så vi får fuldt hus – der skal være 
schnitzler nok. Tag derfor naboen, vennerne og familien med til en god og hyggelig aften. 
Pris for mad og musik kun 200,00 kr. 
Tilmelding senest mandag den 30. september på https://aabyskov.nemtilmeld.dk/ evt. til Ellen på tlf. 
4224 4854. 

▄ 
 

Fangekoret gentager succesen – gå ikke glip af det! 
Frokostkoncert søndag den 27. oktober kl. 12.30. 

 
 

 

I 2017 søndag den 29. oktober holdt Fangekoret en 
koncert, hvor der var totalt udsolgt og der måtte 
oprettes venteliste.  
 
Mange har efterspurgt en ny mulighed for at opleve 
Fangekoret igen. Derfor har vi arbejdet meget på at 
få endnu en koncert i forsamlingshuset, hvilket ikke 
var det nemmeste, idet koret er meget efterspurgt. 
 
Det er lykkedes i 2019 at finde et ”hul” i korets.  
Eneste mulighed var den 27. oktober.  

Koret optræder med 35 koncerter i 2019, heraf kun 3 på Fyn, hvor den ene er i Åbyskov 
Forsamlingshus. Vi er glade for, at vi igen kan få del i denne særlige oplevelse, både hvad angår korets 
sange og livsbekræftende fortællinger fra en verden vi ikke kender meget til. 
 
Der er allerede nu en del tilmeldinger og det tilrådes derfor interesserede at reservere en plads, inden det 
er for sent. Praktisk info:  Der forventes at frokosten begynder kl. ca. 12.30 og selve koncerten begynder 
lige omkring kl. 14.  Der servers kaffe i pausen.  
 
Tilmelding/reservering sker på  https://aabyskov.nemtilmeld.dk/ - evt. til Jørgen på tlf. 4224 7143. 
Sidste frist for tilmelding er den 24. oktober 2019.  
 
Pris for frokostbuffet, dessert, kaffe og koncert er kun 250,00 kr.  Børn op til 14 år. 100,00 kr.  

▄ 
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Vi følger med tiden – et nyt tiltag! 

Torsdag den 31. oktober kl. 17-19 - halloween for børn! 
 
Halloween fejres flere og flere steder, hvor både hygge og uhygge går op i en højere enhed, men hvor 
det væsentlige er, at alle der deltager får en god oplevelse.  Den Halloween vi vil markere retter sig 
særligt mod familier med børn, men alle er naturligvis meget velkommen.  Kom derfor til et par gode 
timer og tag bedsteforældrene og naboerne med. Kom til en ”uhyggelig” oplevelser og god mad. 
 

 
Tilmelding senest den 28. oktober på https://aabyskov.nemtilmeld.dk/ eller  
til Ellen på tlf. 4224 4854.  Pris for deltagelse inkl. noget at spise er kun  
 
Da vi mangler hjælpende hænder, vil det bare være herligt, hvis nogen vil være med til planlægningen 
og nogle praktiske opgaver – det er ikke noget der vil lægge beslag på meget tid.  Kontakt Ellen – tlf. 
4224 4854 - for nærmere information. 

▄ 
 
Fredag den 15. november kl. 18.00 – vinsmagning. 
Vinsmagning, hvor temaet er Julens Vine med Erik Prangsgaard.  Der skal smages på 8 forskellige 
vine, som passer godt til en god dansk traditionel julemiddag. Der vil naturligvis også være forskellige 
små retter, der passer til de forskellige vine.   
 
Der vil være gode tilbud på aftenens vine, der kan købes i SuperBrugsen i Skårup, så der er mulighed 
for at sikre en god flaske vin til julemaden. 
 
Prisen for både vin og mad er som altid på et rimeligt niveau – kun 200,00 kr.  
 
Tilmelding på https://aabyskov.nemtilmeld.dk/ senest den 10. november. Kan også ske til Jørgen på tlf. 
4224 7143., men det er bedst med online tilmelding.  

▄ 
 
Torsdag den 5. december kl. 19 – julebanko! 
Traditionen tro holder støttegruppen julebanko.  Dørene åbnes som altid kl. 18.00.  Der kan købes 
drikkevarer m.m. i pausen. 

▄ 
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Søndag den 22. december kl. 18.00 – juletræ! 
Ingen jul uden juletræ i forsamlingshuset – derfor er der igen juletræ med godter, julelotteri, julemand, 
risengrød og meget mere – som altid den 22. december. Reserver aftenen og kom til nogle hyggelige 
timer, der kan være forberedelsen til en afslappet juleaften. 
 
Oplysning om tilmelding m.m. kommer i Folk & Fæ for oktober. 

▄ 
 

Gennemførte arrangementer: 
 

Årsmøde for hjerteløberne mandag den 3. juni2019! 
Af Gudmund Larsen, tovholder omkring hjertestarteren, Åbyskov Forsamlingshus 

 

 

Det årlige møde for Hjerteløberne blev afholdt den 3. juni, hvor der 
desværre kun mødte 7, der var afbud fra 8.  Det blev et godt og 
udbytterigt møde. 
 
Det blev på mødet oplyst, at 2 har trukket sig, fraflytning og 
arbejdsmæssige grunde. Der er kommet en ny til: Christian 
Abildskov, Åbyskovvænget 6. 

Aktuel status: Der er24 Hjerteløbere i Åbyskov og 7 Førstehjælpere - Kurt, Jan, Lennart, Lisbeth, Lea, 
Tina og Mette. Flere skal være velkomne. 
 
Der gøres forsøg på, at starte en gruppe af Førstehjælpere og Hjerteløbere i Skårup by, hvor Jan, Lea og 
Lennart har kontakt til flere, og Ulla Henriksen i samarbejde med Gudmund prøver, at få det sat i gang. 
Flere af Førstehjælperne i Åbyskov har været kaldt til Skårup, de gør det gerne, men det er ikke optimalt 
rent tidsmæssigt. 
 
Hjertestarteren på Åbyskov Forsamlingshus har været i brug en gang i 2019 sammen med Lennart og 
Lea.  Hjertestarterne skal kontrolleres 4 gange årligt, hvilket udføres af Gudmund. 
 
Hjerteforeningen har haft en landsindsamling, hvor der var en ny Hjertestarter som præmie til en værdi 
af 21.500 kr., under forudsætning af, at er kunne dækkes 15 ruter, hvilket ikke lykkedes at skaffe 
indsamlere til.  Det der i den forbindelse undrede var, at brugere af området ved Ishuset m.m.: 
Oureskolerne, Skårupøre Campingplads og Bådelavet ikke meldte sig som indsamlere, det havde måske 
betydet, at der havde været nok indsamlere til at få en Hjertestarte ved toiletbygningen. Det er et spm. 
om der ved næste års indsamling skal gøres et nyt forsøg. 
 
De nye kurser for førstehjælpere er mere effektive og er nu nede på en varighed af 4 timer, hvilket gør 
det mere overkommeligt at deltage – der er derfor håb om at flere melder sig til kurserne i efteråret. 
 
På mødet blev også drøftet ny aktiviteter til efteråret 2019, hvilket kan være: 
Førstehjælp for/til børn? Kursus i brandslukning.  Andre forslag modtaget gerne, kan sendes til 
Gudmund på  
 

 
▄ 
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Torvedag i Skårup den 15. juni 2019! 

Foto Henning Philbert 
 

 
Vi der var der:  Arne, Christiane, Ellen og Jørgen. 

Den årlige Torvedage i Skårup giver en god 
mulighed for bl.a. foreninger at vise ”flaget”, 
hvilket vi i forsamlingshuset synes er en god 
mulighed for at kunne fortælle om huset og de 
muligheder der er for leje af huset og de særlige 
muligheder, der for medlemmerne at bruge huset 
gratis.  Det er også vigtigt at være med til at 
bakke lokale initiativer op. 
 
I forsamlingshusets bod var der i år mulighed for 
at kaste med pile mod balloner og der var en 
præmie, hvis alle 3 pile ramte en ballon, der var 
også ringspil, endvidere kunne købes nyop- 
gravede kartofler. 

Vejret var ikke med Torvedagen hele dagen, men midt på eftermiddagen klarede det op og det blev 
efterhånden pænt besøgt. Vi fik talt med mange og flere gav udtryk for, at de ville overveje 
forsamlingshuset til deres næste fest.  På den måde var formålet med at deltage i Torvedagen også 
opnået. 

▄ 
 

Kræmmer- og Loppemarked søndag den 16. juni! 
Af Ellen Larsen, Støttegruppen.  Foto Jørgen Larsen 

 
Det er blevet en tradition, at støttegruppen holder kræmmer- og loppemarked en gang om året, sammen 
med Åbyskov Gl. Skole. 2019 er heller ingen undtagelse. Det er også dejligt med den opbakning, der er 
fra ”kræmmere” der kommer igen år efter år.  Det er samtidig godt at nye kommer til. Udvalget af 
”lopper” var meget bredt –lige fra planter til tøj, porcelæn, tøj, tasker, sko, pyntegenstande og meget 
mere – gode muligheder for at gøre en god handel.  Vejret var også med os, så der var også et par boder 
udendørs. 
 
Vi havde indrettet en café, hvor der blev solgt æbleskiver, kaffe, kage, øl og vand, 
 
Der var mange som lagde vejen forbi forsamlingshuset og Åbyskov Gl. Skole og der blev gjort gode 
handler. 
 
Fra støttegruppen siger vi tak til alle vore trofaste og nye ”kræmmere”, for uden jer var der ingen, der 
kiggede ind den søndag. 
 

     
▄ 
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Sankt Hans sammen med Åbyskov Strand Camping den 23. juni! 

Af Ellen Larsen, Foto Preben Gammelmark 
 
Så blev det Sankt Hans, en aften mange ser frem til.  Bliver vejret godt, så man kan nyde bålet.  Vejret 
blev godt.  Det blev en hyggelig aften ved stranden på campingpladsen.  I år blev der bål, sidste år var 
der afbrændings forbud. 
 
Søren holdt sædvanen tro båltalen, der helt aktuelt tog udgangspunkt i det afholdte folketingsvalg.  
Temaet var: ”Det at træffe valg.”  Det gælder både de store og små beslutninger.  Hver dag må man 
vælge og vælge fra, hvilket også er et valg.  Søren kom langt omkring og flere ting i båltalen gav 
anledning til – noget at tænke over. 
 
Forsamlingshuset var igen med, hvor vi solgte øl, vand og friskbagte vafler.  Der var god afsætning på 
vaflerne og vi fik ved lejlighed afprøvet de nyanskaffede vaffeljern. Vi understøtter gerne det lokale 
samarbejde med campingpladsen – et godt initiativ fra Søren og Pia – nu må det være en tradition. 
 

    
▄ 

 
 

Møde med lokalrådet den 15. juni.  Borger- og Byrådsmøde den 25. juni! 
 
Svendborg Byråd har nedsat et Lokaludvalg, der har til formål at styrke og udvikle nærdemokratiet i 
hele kommunen.  Lokaludvalget består af repræsentanter fra alle partigrupper i byrådet + et medlem 
valgt blandt løsgængere.  Udvalget har en forberedende eller rådgivende funktion over for de stående 
udvalg, hvor beslutningerne træffes. 
 
Svendborg kommune er opdelt i ”Lokalområder”, hvor et af dem dækker:  Skårup, Skårupøre, Åbyskov, 
Vejstrup og Oure. 
 
Den 15. juni mødtes repræsentanter fra Lokaludvalget – formanden Hanne Ringgaard Møller og Palle 
Fischer – med repræsentanter fra vores lokalområde: Lea Holch, Aase Koefoed, Jørgen Larsen, Bo Tune 
og Jacob Bonde.  Der var desværre flere afbud. 
 
Formålet med mødet var at forberede emner til borgermødet, der afholdes umiddelbart før byrådsmødet 
den 25. juni.  Det er emner der er særligt vigtige for hele lokalområdet. Der var mange problemstillinger 
der kunne tages op til drøftelse ved borgermødet – efter en prioritering blev til 4 temaer:  
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Tema 1: Områdets naturværdier. Bademuligheder/udfordringer, toiletvogn, Saunahytte m.m. Tema 
2: Infrastruktur. Telebusser, fodgængerfelt i Skårup, kirkesti, Skibspladsen.  Tema 3: Skårup, Folk & 
Fæ, Skårup Kultur og Fritidscenter.  Tema 4: De unge i Åbyskov, Skårup og Vejstrup. 
 
Den 25. juni var der Borger- og Byrådsmøde.  Forud for beslutningen om at henlægge byrådsmødet til 
Åbyskov Forsamlingshus, havde vi henvendt os til Byrådssekretariatet og gjort opmærksom på, at et 
byrådsmøde godt kunne afvikles i huset.  Henvendelsen blev modtaget positivt og rammerne m.m. blev 
aftalt. 
 
Der var mødt omkring 50 tilhørere, hvilket må betegnes som godt fremmøde. Det skyldtes dog næppe 
borgermødet alene, men særligt et punkt på dagsordenen til Byrådsmødet havde særlig opmærksomhed 
– skøjtebanen på Torvet.  Borgermødet begyndte kl. 16, hvor der blev orienteret om Lokaludvalget og 
taget fat på drøftelse af de 4 temaer i 4 grupper.  Konklusionerne fra drøftelsen i grupperne blev 
sammenfattet og senere drøftet i de relevante stående udvalg.  Det vil række for vidt at referere fra de 4 
grupper, men det er en god måde at der gives mulighed for at fremføre lokale mærkesager eller 
problemstillinger, således at samtlige byrådsmedlemmer hører, hvad de rører sig lokalt. 
 
Hele mødevirksomheden lige fra økonomiudvalgsmødet kl. 15, Borgermødet kl. 16 og Byrådsmødet fra 
kl. 17 forløb efter planen og forløbet synes vi var en succes, hvilket samtidig bevirker, at vi godt tør 
binde an med tilsvarende møder en anden gang.  Det var også rart at få anerkende bemærkninger for den 
måde, vi havde tacklet det hele på.  Vi siger tak til Byrådssekretariatet for godt samarbejde.  
 
Det var et godt tidspunkt at byrådsmøde blev afviklet i forsamlingshuset, idet byrådets medlemmer ved 
selvsyn kunne se, hvad det kommunale tilskud på 350.000 kr. var blevet anvendt til. 
 

▄ 
 

Fredagsbar med grill den 2. august! 
Foto Jørgen Larsen. 
Første fredagsbar efter sommerferien har de seneste år v æret med grill.  Hvilket også var tilfældet i år, 
hvor vi havde lånt en stor grill på Åbyskov Strand Camping, så alt var klar kl. 17 til at få grillet sine 
pølser og andet godt. 
 
Der kom kun få, men det var nogle hyggelige timer, hvor Åge Spejlborg sørgede for iørefaldende og 
populær musik. Måske var det valgte tidspunkt uheldig valgt, måske havde mange ferie endnu, så dato 
og tidspunkt vil blive overvejet for første fredagsbar efter sommerferien i 2020. 
 

         
 
Der er også fredagsbar den 6. september, 11. oktober, 8. november og julefredagsbar den 6. 
december, hver gang fra kl. 16- ca. 18.  Kom og få nogle hyggelige timer i forsamlingshuset, tag 
familie, venner og naboen med. 

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

vejstruptoemrer@tdcadsl.dk

Salon Elmelund
-Et naturligt valg

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

Vi er begge på Facebook
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Folkedans på den sjove måde Folkedans på den sjove måde

Tlf:3024 7466 
Brudagerfolkedansere.dk 

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

Nu med Friluftsrådets 
grønne og blå flag.

Små grønne fodtrin
Agerskiftet 16

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

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

Tinalaursen1@live.dk

1 felt
Pris: 1735,- 

pr. år
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Skårups private pasningsordninger har fået et skønt fristed. 
Tekst: Margit Løve Kølle. 

Fotos: Heidi Heide, Margit Løve Kølle og Henning 
Philbert. 

. 

 

Arkivfoto fra juli 2018.                                             
På billedet ses fra venstre mod højre: Heidi 
Heide, formanden for Friluftsrådet kreds 
Sydfyn Michael Martin Jensen og Tina 
Laursen. 

I augustnummeret af ”Folk & Fæ” 2018 var 
der en artikel, der fortalte den glade nyhed  
om, at Tina Laursen på P.A. Wedelsvej 11 og 
Heidi Heide på Agerskiftet 16 i Skårup, der 
begge har en privat pasningsordning, var 
blevet godkendt til det blå flag fra 
Friluftsrådet.  

Her i 2019 har Heidi og Tina været så heldige 
at få lov til at låne et grundstykke beliggende i 
en gammel, uberørt frugtplantage, hvor de 
kan cykle hen med deres 10 dejlige børn 
mindst én gang om ugen for at stimulere 
børnenes motorik og sanser ude i naturen, 
lave bål og bålmad og hygge sig ude i den 
frie natur. 

Tina og Heidi tænkte efter 4 kurser om børn, 
motorik, sanser og natur med Nanett Borre 
som underviser: ”Vi må kunne lave et sted, 
der opfordrer børn til at bruge alle deres 
sanser i naturen, på én og samme dag”. 

Efter et besøg i en naturbørnehave i 
Silkeborg kom ideen til ”Friheden”, som de 
kalder deres naturgrund.  

 

Tina Laursen og Oscar hygger sig i "Friheden". 

Her har de en campingvogn stående, som de 
har sat i stand, og gjort hyggelig. 

Den er indrettet med et stillerum i de 
beroligende farver lilla, blå og grøn. 

I den modsatte ende er de vækkende farver 
rød, orange og gul brugt. Her kan de alle 
sidde og være kreative.  

Campingvognen giver børn og voksne 
mulighed for at 
gå i læ og 
spise deres 
mad, eller for 
børnenes 
vedkommende 
sove til 
middag, hvis 
de bliver 
overrasket af 
vejret. 
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Udenfor er der lavet forskellige baner, hvor 
børnene kan kravle over eller under, hvorved 
primært den taktile- og den vestibulære sans 
stimuleres, fortæller Tina og Heidi.  

 

Ordforklaringer:  

Taktilsansen har noget med berøring at 
gøre.                                               
Vestibulærsansen sidder i et meget fint- 
følende organ i det indre øre. Den styrer 
balancen og fornemmelsen for kroppen i 
forhold til tyngdekraften. 

Muskel-ledsansen kaldes også for den 
proprioceptive sans eller stillings- og 
bevægelsesansen. ... Den proprioceptive 
sans er beliggende i muskler, led og sener i 
kroppen, hvor den registrerer kroppens 
position og bevægelse i forhold til 
tyngdekraften.  

Heidi og Tina fortæller: ”På naturgrunden er 
der hængekøjer, hvor der er mulighed for en 
formiddagslur, eller bare lidt ro.  

Rundt på grunden er der lavet små stier i det 
høje ukrudt og græs, som flere steder er lige 
så højt som børnene. Her er der mulighed for 

at gå på opdagelse eller at lave huler, eller for 
at se om der er flyttet dyr ind i vores insekt- 
hotel, eller i de mange træstubbe og gamle 
tykke grene, der ligger på jorden”. 

 

Oscar bliver gynget af Tina og nyder det. 

Der er tænkt på udvikling og stimulering af 
alle barnets sanser, når de befinder sig på 
naturgrunden. I det høje græs mærker 
barnet, at det kilder på arme og ben, og 
endda i ansigtet. De får trænet deres 
bevægeapparat, når de skal løfte benene lidt 
højt nogle gange, og kroppen derved kommer 
ud i nogle yderpositioner. 

”Vi træner at kaste med pinde eller poser 
med forskellige naturmaterialer. Børnene gør 
erfaringer med om noget er let eller tungt. Og 
når de løfter og slæber og trækker i store 
grene, som de finder og gerne vil lege med, 
lærer de at koordinere deres bevægelser.  

    

Hele ideen er, at der ikke er noget legetøj af 
plastik. Børnene må bruge deres fantasi og 
lege med de ting, de kan finde i naturen, 
hvilket styrker deres kreative tankegang. Det 
eneste legetøj, vi har, er biler, som vi har 
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lavet af noget af det træ, der er blevet savet 
ned, da vi startede derude.  

Vi har store gynger, som man kan ligge på og 
kigge op i træerne. Høre fuglene der pipper, 
og vinden, der får bladene til at rasle. På den 
måde stimuleres både synssansen, 
høresansen og balanceevnen. 

 

oria og a a u er hind r. 

På grunden er der også et væld af gamle 
æbletræer, kirsebærtræer, ribs, solbær og 
stikkelsbærbuske, samt både vilde hindbær 
og brombær. Et sandt slaraffenland for 
børnene, der her får udviklet deres 
smagssans.                       Det er rigtig 

lækkert for 
børnene selv at 
kunne gå og 
plukke og smage. 
Men det giver også 
mulighed for, at vi 
kan lave noget ud 
af det på vores 
bålsted, hvor vi 
også tilbereder 
varm mad til 
børnene.                 

 

 

 

 

L r e ud ors er den i de na ur. 

 

 

Tid i  hygge og n r r i na uren. 

På vores skønne naturgrund er der mulighed 
for både fordybelse og vilde lege. Der er 
mulighed for at bøvle og øve sig i at mestre 
sin krop. Der er mulighed for at udvikle 
kreativitet, og at knytte stærke bånd både til 
os, de andre børn, og til naturen”, fortæller 
Heidi og Tina med overbevisning og glæde i 
stemmen. 
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SKOVDONG BYG & MASKINSERVICE

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

Salg af 
reserve-

dele

 

Altid gratis 

 

afhentning og 

 

levering på Sydfyn!

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

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

HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

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

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

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og åter

Informationsbod den 15/6

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

Iso 9001 certi�ceret
- 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 åter

Informationsbod den 15/6

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

Iso 9001 certi�ceret
- tryghed og kvalitet

Østerdalen er et af Svendborg  
Kommunes dagtilbudsområder.  
 

Området består af:  

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

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

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

DYREHANDEL
APS

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

Dennis Jakobsgaard,
- din lokale mand på Sydøstfyn

Andersen & Thomsen A/S
Sjælen bor på Sydfyn

Den lokale folkeskole
Læring for alle
Læring for livet

www.skaarupskole.dk    Tlf.: 62 23 48 84
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Den frodige Have     Tekst: Jakob  -  Foto: Henning / Jakob

Her i skrivende stund i starten af august måned, kan havefolket være godt tilfreds med 
den fordelingen af regn, sol og varme vi har haft hen over sommeren. Tænk bare på de 
udfordringer vejret gav på samme tidspunkt sidste år.


Blomster og grøntsager står 
frodigt og græsplænen er 
grøn, dog må grundvandet 
stå lavt, idet der kun skal få 
dage til uden regn, før det 
virker tørt derude.

Når vi nu snakker om at 
dyrke grøntsager, er det en 
god ide´ også at have 
mange blomster i haven. De 
tiltrækker insekter og 
dermed også fugle, der bla. 
lever af de insekter, der 
angriber grøntsagerne. 
Blomsterne gør det også 
sværere for insekter som 
feks. gulerodsfluen at finde 
frem til gulerødderne.


Det er således vigtigt at have forskellige planter i haven, som tiltrækker de mange arte af 
bier vi har, både for at få en god bestøvning af frugtbuske, frugttræer og grøntsager, men 
også fordi bierne er i kraftig tilbagegang. 

Undersøgelser viser at insekterne i almindelighed er reduceret med op til 70 %, herunder 
også flere arter af de vilde bier. Tænk bare på hvor mange døde insekter der var på 
forruden, efter en længere køretur, for blot 20 år siden.

Årsagerne til tilbagegang for de vilde biernes vedkommende, skal findes i tab af 
levesteder, føderessourcer og redepladser, og den måde vores natur bliver forvaltet på, 
samt landbrugets intensive dyrkning med brug af pesticider (sprøjtegifte). 

Også klimaændringerne og sygdomme har en betydning for tilbagegangen.


“Men, hvad kan vi selv gøre?”


Ja, som så mange andre havefolk, kan man lade være med at 
bruge sprøjtgifte, og istedet bruge den viden, der findes om 
økologisk havedyrkning, herunder naboplanter, sædskifte og 
hakkejern.

Det er jo ikke hensigtsmæssigt at hælde gift ud på jorden, når vi  
bor oven på vores drikkevand.


Der er også mange der laver eller køber et “hotel” til insekter. Her 
kan de krybe i skjul inden vinteren og vågne frisk og udhvilet op 
om foråret, klar til det de nu skal, hver især. 
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Jeg har ladet en 
del af haven stå 
med højt græs, 
det ser faktisk 
rigtig hyggeligt 
ud. Efterhånden 
kommer der flere 
og flere vilde 
planter til, og 
giver hermed 
levested for 
mange insekter.

Måske skal man 
lige vænne sig, til 
at haven ikke 
behøver at være 
trimmet overalt, 
og så spare man 
også på 
græsslåningen. 


“Haveaffaldet”, som nogle kalder det, skal selvfølgelig blive på matriklen, find et hjørne i 
haven, hvor det ikke kan ses. Det giver levested for et væld af mikroorganismer og 
smådyr, og efter nogle år har man den fineste muld til haven og til potterne. Desuden 
sparer man turen til genbrugsstationen.


Så håber vi selvfølgelig også, at den nye regering vil få gjort noget ved omlægningen: 

Få omlagt urentabelt landbrugsjord til natur, plantet mere skov, støtte de landmænd der 
vil lægge om fra konventionel landbrug til økologisk landbrug, få fjernet pesticiderne fra 
hylderne i supermarkederne, blot for at nævne et par tiltag.


Tilbage til have, hvor arbejdet i køkkenhaven bære frugt 
så kurvene bugner. Tomaterne modner i drivhuset, 
pralbønner kan plukkes hver anden dag, det samme 
gælder for squash.

Løg og hvidløg ligger til tørre i solen, så de kan spises 
langt ud på vinteren og frem til næste forår, hvis man 
har dyrket mange nok.

De nyopgravede aspargeskartofler smager så fuglene 
synger, med en hjemmelavet løvstikkepesto til. 

Friskplukket persille, koriander, purløg og basilikum 
giver ekstra smag til aftensmaden - ja, det lyder måske 
lidt som et eventyr, men det er det ikke!


Alle der har et stykke jord, kan lave en køkkenhave. 
Start med en lille have , som du kan overskue at passe. 
Det skal ligger åben for solen, i læ for vinden og vandes 
i tørre perioder - så nemt er det! 

Har du brug “hjælp” så kik bare ind !    Hilsen Jakob
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Skårup Pensionistforening 

Skårup Stationsvej 10 

5881 Skårup 

 

Håber alle har haft en dejlig sommerferie. 

Skårup Pensionistforening er nu klar til de næste halve års arrangementer, og håber på ligeså stor 
tilslutning til vores foredrag/møder m.m. som tidligere.  

Alle 3 foreninger har haft arbejdsdage i Pensionisthuset, hvor damerne gjorde rent i alle skabe/skuffer og 
hylder og mændene har malet hele huset udvendigt. Annie havde lavet en lækker frokost til alle og vi siger 
tusind tak til alle de frivillige.  

 .  

 

Det nye program er delt ud til alle medlemmer og som vi meddelte i sidste Folk og Fæ, starter vi med vores 
årlige Grill-aften onsdag, den 7. aug. 

 

Kommende arrangementer: 

Onsdag, den 4. september 2019 kl.14.00 -Modeopvisning med Senior Shoppen. Denne gang vises der 
efterårs/vintertøj og de præsenteres af lokale damer. Der serveres et glas vin, chips og kaffe. Pris kr. 40,-

 

Onsdag, den 18. september 2019. Sensommertur til Kerteminde. 

Vi skal besøge Johannes Larsens Museum ( Dansk maler). Vi kører fra Pensionisthuset kl.9.30. Turen 
omfatter kørsel, entre samt sandwich til frokost. På vejen hjem køres en omvej UD I DET BLÅ. Hvor vi 
drikker kaffen. Pris kr. 200,-                                                                                                                                        

Tilmelding senest den 5. sep. På tlf. 2425 2516
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Onsdag, den 2. oktober 2019 kl.19.00- oredrag med enning randsen

 

Kom og hør et spændende foredrag: Udstødt og deporteret. Pigerne fra Sprogø, mændene på Livø og 
racehygiejnen. Pris for dette foredrag in l. kaffe og kage kr. 50,-                                                                             
Tilmelding senest den 25. sep. På tlf. 2425 2516 

Onsdag, den 0. oktober 2019 kl.18.00 st fterårsfest 

Der serveres suppe, oksekød, peberrodssovs mm. Samt kaffe og the. Høsttaler Bjarne Bekker, Skårupøre. 
Pris: kr. 150,- Tilmelding senest den 20. okt. På tlf. 2425 2516 

arne ekker, Skårup re  

Onsdag, den 2 . nov. 2019 kl.14.00 uleafslutningKom og s ng ulen ind sammen med Margit ve K lle, 
der vil spille og uleh gge med os. l gg, bleskiver og kaffe. Pris kr. 50,00

 

 

Kommende arrangementer: 

Onsdag, den 4. september 2019 kl.14.00 -Modeopvisning med Senior Shoppen. Denne gang vises der 
efterårs/vintertøj og de præsenteres af lokale damer. Der serveres et glas vin, chips og kaffe. Pris kr. 40,-
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omfatter kørsel, entre samt sandwich til frokost. På vejen hjem køres en omvej UD I DET BLÅ. Hvor vi 
drikker kaffen. Pris kr. 200,-                                                                                                                                        
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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 10-15 fra sep. til april
Selvbetjeningsbod åbent hver dag

Lundevej 7, 5700 Svendborg

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

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

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

højtrykshedvandsrenser
• Facade maling
• Sprøjtelakering
• Vinduer-træværk udvendig 

brandhæmmende og epoxy maling

Kendt for kvalitet og god service

Søren
Hansen
Telefon
30 88 89 48

Peter
Müller
Telefon
60 13 89 48

• Certificeret til at male med 

• Vejmarkeringer

1 felt
Pris: 1735,- 

pr. år

62281950
Telefontid samt ind- og
udlevering kun mellem
kl. 9-11 og kl. 17-18

V/BIRGITTE FREDERIKSEN, BOELSMOSEVEJ 8, 5883 OURE
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HUSK:
Søndage i lige uger afholder

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

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

PENSIONISTHUSET
Kortspil:

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

Nørkle:
fra 2. tirsdag i januar

til 2. tirsdag i september

Søndag d. 18.august kl. 15.00
Sommerkoncert ved gadekæret

Vejstrup Forsamlingshus
Lørdag d. 24 august

Avisindsamling
Fredag d. 30. august kl. 17.00   

Kulturnatten, dans på Borgerforeningens terrasse
www.brudagerfolkedansere.dk

Søndag d. 1. september kl. 10.00 - 13.00
Damgårdsklubben holder loppemarked 

i Skårup Hallen
Onsdag d. 4. september kl.14                                                                                                                                            

        Modeopvisning - Seniorshoppen
kommer med efterårstøj.                                                                          

Skårup Pensionistforening, Pensionisthuset.
6.-9. september

Bustur til Bruxelles arr. SKI
Lørdag d. 7. september ca. middagstid

Vi danser til Øllets Dag, ved Refsvindinge Bryggeri
www.brudagerfolkedansere.dk

Søndag d. 15. september kl. 11.00-12.00
Kunstgruppen holder fernisering i SKI 

Onsdag d. 18. september kl. 9.30                                                                                                                           
Sensommertur til Johannes Larsens Museum.                                                                                                                     

Skårup Pensionistforening.
Onsdag d. 18 september       

Opstart ny sæson, håber vi at se alle igen, 
samt nye dansere. www.brudagerfolkedansere.dk

Lørdag d. 26. oktober 
Folkefest

Fredag d. 1 november      
Legestue på Vejstrup Efterskole, med mange 
spillemænd. www.brudagerfolkedansere.dk

Lørdag d. 16 november
Avisindsamling

GRAFiSK
Hjælp til layout & Logo 

ring  4922  4944

Lørdag d. 9. nov. og søndag d. 10. nov.
fra  10.00-15.00 begge dage

Pensionisthusets-støtter afholder Julemarked

Nye arrangementer i Åbyskov Forsamlingshus; 
Se inde i bladet & på www.folkogfae.dk
Nyt arrangementer i Mad og musik-; 
Se inde i bladet & på www.folkogfae.dk

Nyt arrangementer i Vejstrup Valgmeniighed; 
Se inde i bladet & på www.folkogfae.dk

Nye aktiviteter i Skårup Idrætsforening; 
Se inde i bladet & på www.folkogfae.dk




