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Kære Folk & Fæ læser!
Du har sikkert allerede bemærket, at det lille lokalblad har  

skiftet navn fra ”Folk & Fæ i Skårup Sogn” til kort og godt  

”Folk & Fæ”. - Anledningen hertil er, at bladet nu i mange  

år også er omdelt i Vejstrup (5882), og – efter lukningen af  

Sct. Michaels Skolen i Oure, hvor børnene blev flyttet til  

Skårup Skole, - også er blevet omdelt i Oure by sidste år.  

Folk & Fæ ”breder” sig fra og med dette nummer til nu  

også at omdeles til hele Oure postdistrikt (5883), og vi byder  

derfor velkommen til alle vore nye læsere. - Vi håber I vil få  

glæde af bladet - - - - og samtidig håber vi, at Oure vil  

deltage med at levere artikler til bladet. Derfor: Findes der i  

Oure en person, som har lyst og tid til at være med i  

redaktion 6 gange om året, så kontakt straks redaktøren.  

Det er med stor gælde, at vi nu kan udsende Folk & Fæ i  

farver. - Der skal derfor siges en stor og varm tak til alle  

jer sponsorer, foreninger, skoler og institutioner, der har  

accepteret en prisstigning på 25%, og derved muliggjort at  

bladet nu kan omdeles i farver. - Mange har endog udvidet  

deres annonce, - hvilket vi selvfølgelig er meget glade for.

Det er ikke kun i Oure, vi mangler en skribent. - Vi må  

desværre sige farvel til endnu en af vore gode skribenter.

Kære Helle! Tak for alle dine gode artikler til bladet  

gennem de sidste mange år. - Vi ved,  du er primus motor i  

bestræbelserne på at starte en højskole på det gamle  

seminarium i Skårup, samtidig med, du har travlt i din  

virksomhed på Rødegården – Kirkebakken 3 i Skårup.

Vi ønsker dig rigtig god vind fremover med alle dine  

aktiviteter og følger spændt med i ”Højskolen i Skårup”.

Deadline for næste blad er rykket til mandag d. 8. april, da  

den første mandag i april falder på en helligdag.

Bladet udkommer onsdag d. 24. april.

Hermed mange hilsner fra Folk & Fæ – Henning Philbert 

Skribent

Det kunne være dig!

?
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Invitation.
Vi har i Lokalhistorisk Arkiv arbejdet videre med de butikker og erhverv, der har været

eller stadig er i Skårup Sogn og er nu klar med 3. del som omfatter:

Nyborgvej, Vildmarken, Vidjekrogen, Åbyvejen, Klingstrupvej, Nørre-
marken, Oluf Rings Vej, Holmdrupvej, Skovdongvej og Rønnowsvej.

Det er for alle interesserede, og det bliver som de foregående år i samarbejde med

Skårup Borgerforening, der også giver kaffe m. tilbehør. Richard fortæller igen og vi-

ser  mere end 160 billeder - nogle med reklamer fra dengang og nu.

Vi ses tirsdag d. 26. februar kl. 19.00 i Pensionisthuset!
(NB. Foredraget gentages tirsdag d. 12. marts kl. 19.00.)
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ET 0-ENERGIHUS I SKÅRUP 
 

Kvarteret omkring Plovskiftet er et af Skårups nybyggede kvarterer. Her er der 
gennem de sidste år blevet bygget mange specielle huse. Et af dem har ejeren den 
lokale murer Palle Dejgaard Bragt selv bygget. Det er et 0-energi-hus, som stod klar 
til indflytning i april 2012. Vi har besøgt huset på Plovskiftet 23. 

Palle startede byggeriet i 2010, han støbte sokkel i okt. 2010 og begyndte 
murerarbejdet i sep. 2011. D. 1. april 2012 kunne familien flytte ind i det ny -
byggede hus. 
Palle er en murer med passion for 0-energi byggeri. Han har gennem årene haft 2 
lignende selvbygger projekter. De 2 tidligere byggerier var dog ikke lav energi huse. 
Det ene ligger i Rantzausminde, her boede familien i ca. 2 år. Det andet ligger på 
Nyborgvej i Skårup, her boede familien i 7 år. Mens byggeriet af huset i Plovskiftet 
stod på, boede familien dels på Nyborgvej og dels 3 mdr. i en skurvogn. 

Fra Palles arbejde som murer og fra de to tidligere private husbyggerier, har Palle kunne samle en masse erfaringer 
og gode ideer både mht. byggematerialer, husets energianlæg og indretning.  
Han har selv tegnet det hele både udvendig og indvendig samt hele husets indretning. Alt er tegnet i hånden i en 
teknisk, målfast tegning, som derefter blev sendt til Teknisk Forvaltning. 
For at få byggetilladelse skal ingeniøren lave en energirammeberegning. Derefter skal det færdigt byggede hus 
gennemgå en trykprøve, hvor alle huller tillukkes og huset udsættes for vakuum, så man kan måle, hvor tæt det er. 
Målingerne suppleres med billeder med et termisk kamera. Derefter kan huset energimærkes.  

Det 250 m2 store hus opvarmes dels via et varmepumpe-fyr, dels via en stor masseovn og dels via solvarmepaneler. 

Varmepumpe-fyret: 
Varmepumpeanlægget har en kapacitet 200 m2. Det virker 
som et modsat køleskab ved at omdanne kold luft til varm luft 
ved hjælp af en kompressor. Varmepumpen giver 3-4 gange 
mere varme pr kWh end en el-radiator, så det er billigt at 
opvarme med et varmepumpefyr. I modsætning til et 
jordvarmeanlæg har varmepumpeanlægget et 
ventilationsanlæg, som skifter al luften ud i huset 18-20 gange 
i døgnet. Der er gulvvarme i hele huset. Da fyret er en smule 
for lille i forhold til husets størrelse er det suppleret med en 
masseovn, der kan tages i brug ved kraftigt frostvejr. 

Masseovnen: 
Den store masseovn er placeret centralt i huset. Den er bygget 

Tekst: Vibe  Foto: Privat / Henning
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ind i væggen i køkken – alrummet midt i huset med den lune mur / skorsten op gennem huset. Den er allervarmest 
8-16 timer efter optændingen, som foregår som i en esse med fuldt tryk på varmen og en kort brændetid. Røgen og 
dermed varmen cirkulerer derefter op og rundt i røggaskamrene og afgiver varme i flere døgn efter. Over 
optændingskamret er der en lille ovn, hvor familien kan bage de lækreste brød, pizzaer o. l. Husets termostat sikrer 
en konstant temperatur på 20-22 grader, så dén varme, som er tilovers 
fra masseovnen, suges blot ud i ventilationsanlægget og genanvendes til 
varmtvandsbeholderen og til gulvvarmen. 
Masseovnen forbruger ca. 2 m3 brænde om året. Palle bruger 
affaldstræ, som han tager med hjem fra sit arbejde på byggepladserne. 

Solvarmepanelerne: 
Husets 3 solvarmepaneler er placeret på sydsiden og bruges både til 
husets opvarmning og til opvarmning af brugsvand. Panelerne laver kun 
varme, når solen skinner, men en tommelfinger regel er, at den samlede 
besparelse svarer til varmtvandsforbruget i husstanden, hvilket i dette 
tilfælde er ca. 500 Kwh strøm. 

Solceller: 
Selvfølgelig har 0-energi-huset også de meget populære solceller. Huset 
er tegnet og bygget i forhold til den mest optimale placering af det 8000 
KWh store solcelleanlæg (dog kun med en 6KWt inverter pga. gældende 
regler). Husets placering, tagets hældning og selve rygningen er således 
tilpasset panelerne, som er nedsænket i taget og egentlig bare ligner 
store tagplader.  
Siden opstarten i april har forbruget ligget på 6845 kWh til varme og 
strøm til varmepumpens ind- og udsugning samt til ventilation. 
Anlægget er sat til 7500 kWh på et år. 

Bygningens øvrige energielementer: 
På husets 1. sal er de fleste og største vinduespartier placeret ud mod en stor balkon / svalegang i hele husets 
længde. Normalt ville sådanne vinduespartier lige mod syd give en ulidelig varme om sommeren. Her er taget 
imidlertid bygget med et stort udhæng, som sikrer skygge ved høj sol om sommeren og tilpas varme ved lav sol om 
vinteren.  
En lille finesse er en vindeltrappe, som fører direkte ned fra balkonen til haven. Den lette adgang betyder, at familien 
bruger balkonen meget mere, end hvis de skulle gennem hele huset for at komme derop. 
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Huset er bygget meget kompakt som én stor bygning med masseovnen i midten. De tykke fuldmurede vægge 
(mursten både ud- og indvendig) har 190 mm isolering og der er 80 cm isolering i alle lofter. 
Da huset er bygget i sten, tabes der lidt af varmebesparelsen, idet luften er fugtigere her end i fx et træhus. Tør luft 
er nemlig nemmere at varme op, fordi vandindholdet i den fugtige luft trækker mere varme.  
Bortset fra de store sydvendte vinduer har huset relativt få vinduer. Alle vinduer er med 3 lags termoglas. 

Køkkenet før    - og efter 

Der skal spares på strømmen for at holde energiniveauet på 0. Derfor har Palle indbygget LED spots i alle lofter. Det 
giver et ensartet orienteringslys i alle rum. For at holde strømniveauet på et minimum har familiens indkøb af alle 
hårde hvidevarer været med højeste energimærke. I køkkenet hænger en kulfilter - emhætte, som ikke suger den 
varme luft ud af rummet, men recirkulerer luften. Andre emhætter ”forbruger” ved fuld kræft mellem 300 og 1200 
m2 af rummets varme luft i timen.  

Palle har desuden tænkt bæredygtighed i valget af 
materialer til gulvene i huset og på terrassen. På 1. 
salen har Palle lagt bambusgulv, som er en meget 
hurtigt-voksende træsort. Bambus er nemlig kun 2-
3 år om at udvikle sig. Desværre har det vist sig, at 
man ikke har fået udviklet bambusgulve i 
tilstrækkelig grad. Palle er ikke tilfreds med gulvet, 
fordi det har slået sig flere steder. Til gengæld er 
der fuld tilfredshed med skiffergulvet i hele 
stueetagen samt på balkonen. Skifferpladerne er 
lagt i faldende længder dvs. i uens lange stykker, 
som giver et fint spil og mønster. På terrassen har 
Palle af æstetiske grunde valgt teglsten. 

1. salens store sydvendte vinduer 

Iflg. Palles udregninger producerer husets energianlæg rigeligt energi til familiens forbrug. Selv om energiforbruget 
har ligget lidt højt i den første tid, hvor Palle stadig arbejdede med sine maskiner på den sidste istandgørelse, er 
resultatet positivt. Så huset vil helt sikkert fremover kunne leve op til sin betegnelse som et 0-energi-hus. 

Baggrund: 
Palle og hans kone, Rebecca har kendt hinanden i 17 – 18 år. De mødte hinanden, da de var ganske unge på 
Levnedsmiddelskolen. Rebecca er et kendt ansigt i byen, for hun arbejder på 17. år i SuperBrugsen i Skårup. 
Parret har to døtre; Laura på 8 år og Freja på 10 år.  
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Oprindelig ville Palle være tjener og havde fået læreplads på 
Stensgårds herregårdspension, men de lange arbejdsdage med 
meget aftenarbejde, passede Palle dårligt, så han sprang fra. Han 
gik derfor i mesterlære som murer hos det gamle Svendborgfirma, 
Tommy Rasmussen. Efter de obligatoriske skoleperioder nedsatte 
han sig som selvstændig i 2010. Palle arbejder fast sammen med en 
anden selvstændig murer for firmaet Huskompagniet, som står for 
byggeriet af flere af husene i kvarteret.  

Palle har én hobby: Undervandsrugby, som han dyrker to gang om 
ugen i den gamle svømmehal i Svendborg. Her har dykkerklubben 
”Dråben” et hold på motions-niveau. Skulle nogle af vores læsere 
være interesseret i at prøve denne sport, er man velkomne til at få 
en prøvetime tirsdage kl. 21 og torsdage kl. 20.30. 

Kvarteret: 
Palle og Rebecca er glade for at bo i denne del af Skårup. Her er et 
godt naboskab. Tidligere holdt man både en børnedag og en vejfest 
om året, men nu er begge arrangementer slået sammen, så nu 
mødes alle på de store fællesarealer til leg om dagen og en stor 
grillfest om aftenen. Det er en fast tradition, som giver et godt 
sammenhold for både børn og voksne.  

Familien Dejgård Bragt regner med at blive boende i mange år. Det er ikke kun af økonomiske grunde, at Palle er 
stolt og glad for sit gennemførte husprojekt.  Energibesparelsen i huset ligger på ca. 2000 kr. pr måned. Det er værd 
at tage med, men Palle har på mange andre måder fået lige det hus, som han længe har drømt om at skabe.  
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Meld dig ind på: fi tnessskaarup@gmail.com 
Hjemmeside: www.skaarup-if.dk

Der er en lighed mellem 
Folk & Fæ og FOMO
Vi dyrker begge fællesskabet. Du kan også blive en del 
af sammenholdet i FOMO og oven i købet score en 
økonomisk gevinst ved det.
Det fortæller vi gerne mere om – kontakt os på  
6221 4488, fomo@fomo.dk eller kig ind til os.

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

� Kurser � Foredrag � Workshops 
� Afbalanceringer � Personlig Udvikling 

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

v/livscoach og 
transformationskinesiolog

Helle Bøving
Skårup Kirkebakke 3
5881 Skårup Fyn

KINESIS
Center for

kinesiologi og
personlig udvikling

VEJSTRUP BLIK - VVS as

GAS- OG OLIEFYRSERVICE
TLF. 6228 1138

WWW.VEJSTRUPBLIKVVS.DK

Skal du også 
have solgt?

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

Korsgade 2  5700 Svendborg
www.svendborg.photocare.dk

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

SuperBrugsen  Skårup
Skårup Stati onsvej 12

62 23 13 43
Åbent alle dage 9.00-20.00

Vi har friskbagt bagerbrød alle dage

Malermester
Flemming Jönsson
Skårup Vestergade 28
5881 Skårup
Tlf. 21 68 92 55
E-mail: malerfj@mail.dk
www.malerfj.com
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Skårup Kultur og Idrætscenter 
 
FOLKEAKTIER/STØTTEBEVISER 
 
Der er solgt folkeaktier for 70.000 kr. og derudover har vi modtaget en anonym støtte på 60.000 kr. 
(omtalt i december-nummeret af Folk & Fæ), så tak til alle jer der allerede har støttet projektet. 
 
Vi har en flok frivillige ”dørsælgere” i gang, og de er på vej rundt i de områder vi endnu ikke har 
nået at besøge.  
Så hvis du ikke har købt en folkeaktie endnu, så bak op om det visionære projekt, og vær med til at 
fremtidssikre vores lokalsamfund. 
Din støtte er med til at vi kan få byggeriet helt færdigt – der er flere gode elementer der ikke bliver 
råd til medmindre I hjælper til. 
 
130.000 kr. Det er flot ! Men vi skal bruge flere penge. Vores mål er at nå 200.000 kr. – følg med i 
Superbrugsen, hvor vores barometer står. 
 

  
Projektet forløber planmæssigt, så vi forventer opstart af byggeriet i maj måned. 
Vores Arkitekter C&W arkitekterne er i gang med at klargøre udbudsmaterialet. 
 
Når byggeriet går i gang vil der også blive behov for noget frivillig arbejdskraft, så det hører I 
nærmere om – det kan også være en måde at støtte på.  
 
Fmd. Bo Tune 
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Skårup Kultur og Idrætscenter 
 
 
 
SPONSORATER 
 
Skårup Kultur og 
Idrætscenter har fået 
vores første store 
sponsor – Go'on tanken 
ved Nyborgvej, som 
Inam Dar er indehaver 
af. 
 
På billedet er det 
undertegnede – formand for 
Skårup Kultur og 
Idrætscenteret, som tanker 
benzin. 
Vi får 5 øre for hver liter 
brændsel, der bliver tanket 
på Go'on tanken. Jeg kan 
derfor kun anbefale, at så 
mange som muligt benytter 
den mulighed for at støtte 
centeret – jo flere liter vi 
tanker jo flere penge til 
kultur og Idrætscenteret :) 
 
Vi er klar til at tage en snak 
med de lokale 
erhvervsdrivende, om et 
sponsorat. Der er flere 
muligheder, som alle giver 
nogle modydelser til 
gengæld for sponsoratet. 
Vi vil i den kommende periode tage kontakt til alle, for at finde en sponsorløsning der kan passe til 
den enkelte. 
 
Hvis du som sponsor ønsker din helt egen måde at støtte projektet på, skal du 
være velkommen til at kontakte os. 
 
 
 
 
Fmd. Bo Tune 
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Skårup Stationsvej 16 · 5881 Skårup · Tlf.: 6223 1010 · www.svendborgsparekasse.dk

Afdelingschef 
Nicki L. Christiansen 

Vi søger nye kunder!

søger du ny bank?

Kunderådgiver 
Lene Kruse 

Kundemedarbejder 
Mai-Britt Christiansen 

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

Tlf. 62 20 71 63 
Fax 62 23 21 02 

Mobil 40 21 71 63

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

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

Knud Hansens Begravelsesforretning
Den lokale bedemand®

Valdemarsgade 50, Svendborg – Telefon 6221 9909
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Svend Friborg   Majorgaarden   Tlf. 6228 1819
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Portræt af en sponsor – 
med kursen lagt fra 
verdenshavene til alfarvej. 

Som kgl. privilegeret kro ligger 
Majorgaarden lige ved alfarvej. Midt i 
verden. Kroen ejes af Bodil og Svend 
Friborg, som begge nåede at sejle 
verdenshavene tynde, inden de blev 
værter på den hyggelige kro i Oure. 

Bag de blåmalede vinduer emmer det af 
hygge og idyl. Stearinlysene er tændt i 
krostuen og køkkenet sender liflige dufte 
rundt i alle lokaler i den gamle kro. Der er så 
småt ved at komme fuld damp under 
kedlerne i kroens maskinrum, køkkenet, efter 
en kortere vinterpause i januar måned.  

 

 

Billede fra Hennings CD-Rom – nr. 9 i rækken 

”Bodil Friborg i køkkenet” 

 

 

 

 

 

 

 

I en travl hverdag er der brug for et lille 
pusterum for en stund, og det er der som 
regel lige netop plads til i den første måned i 
året. Da er juletravlheden overstået og 
juleanden for længst nydt sammen med 
æbleflæsk og marinerede sild og en 
velsignelse af madglæder. Nu står 
Majorgaardens menukort i stedet for på 
sæsonens vildt, vildsvin, Broholmgryde, 
Majorsteak og mange andre herligheder. 

 

 

 

 Billede fra Hennings CD-Rom – nr. 12 i 
rækken. 

”Svend Friborg foran Majorgaarden” 

 

 

 

 

 

 

Vi har sat Svend Friborg stævne i 
restauranten, mens hans hustru, Bodil 
huserer i køkkenet sammen med personalet. 
Der er mange selskaber at gøre klar til op til 
weekenden. ”Jo, det går helt fint”, siger 
Svend, ”Vi mangler ikke arbejde.  Der er 
meget at se til fra morgen til aften. Det er jo 
ikke ligefrem noget helt almindeligt job at 
drive en kro. Før vi overtog kroen tjente vi vel 
dobbelt så meget og arbejdede det halve”, 
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fortæller han med et lunt glimt i øjet. For bag 
travlheden og arbejdet gemmer sig en glæde 
over, at der også er mange fordele ved at 
være selvstændig. 

Svend Friborg startede sin karriere til søs. 
Efter at være blevet uddannet på 
maskinmesterskolen i Svendborg i 1977 blev 
han ansat i rederiet A. P. Møller og senere 
tog han uddannelse som reserveofficer og 
var i søværnet, hvor han sejlede med 
inspektionsskibe på Grønland. Senere igen 
blev han maskinmester hos A. P. Møller og 
det var her, at han mødte sin hustru, Bodil. 
Hun var hovmester på Rita Mærsk efter at 
være blevet uddannet som kok hos DFDS. ”Vi 
fik sejlet over næsten hele verden, inden vi 
besluttede os for at gå i land i 1995.” 

Bodil er født i Oslo, og flyttede som otte-årig 
til Danmark med sine danske forældre. Svend 
er lokal. Han stammer fra Vejstrup, hvor hans 
forældre havde en frugtplantage på 
Strandvejen. 

Efter de gode år på søen forpagtede Bodil 
selskabslokalerne Den Private i Svendborg på 
Nannasvej, mens Svend fortsatte en kort tid 
som maskinmester på Storebælt og siden på 
Langeland-Kiel, inden også den rute lukkede. 
Bodils forpagtningsaftale udløb i 2000 og 
derefter blev Majorgaarden så deres 
arbejdsplads og hjem. 

”Jeg tror, at jeg skal bæres herfra”, siger 
Svend Friborg. ”Det er blevet en livsstil at 
have kroen, og jeg tror hverken at Bodil eller 
jeg kunne tænke os at kaste os ud i andre 
eventyr. Noget skulle vi jo tage os til, og så 
faldt valget altså på Majorgaarden. Det har vi 
ikke fortrudt et eneste øjeblik.”. 

 

 

 

Billede fra Hennings CD-Rom – nr. 7 i rækken 

”Svend Friborg byder velkommen” 

 

 

”Vi har ikke lavet meget om på selve 
konceptet, siden vi overtog stedet.”, siger 
Svend, efter at vi har rejst os for at blive vist 
rundt i lokalerne. ”Det meste er, som det har 
været gennem mange år. Vi lever af selskaber 
og familiefester. Det kan være alt lige fra 
generalforsamlinger og jubilæer til 
guldbryllupper og barnedåbsfester. Og så har 
vi mad ud af huset. Smørrebrød eller dagens 
ret. Man kan også overnatte her. Vi har fire 
hyggelige dobbeltværelser og så har vi jo 
sidst, men ikke mindst vores restaurant, hvor 
spisekortet især præges af klassiske 
kroretter, og hvor vin- og ølkortet præges af 
min store interesse for netop det felt.” 

 

 

 

Billede fra Svend F.s private CD-Rom – nr. 11 
og nr. 7 i rækken 

”Selskabslokalet i festligt skrud.” 

”Krostuen med ting fra de verdenshavene” 
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På vores tur rundt i lokalerne kommer vi 
gennem det ene hyggelige rum efter det 
andet og et stort selskabslokale. I 
selskabslokalet er der dækket op til et halvt 
hundrede mennesker, der skal feste på kroen 
næste dag. I Krostuen hygger et par lokale 
gæster sig. Her er væggene fyldt med 
effekter fra parrets år til søs og netop 
Krostuen er et sted, der samler mange af de 
lokale. ”Her kan de bare komme forbi i deres 
arbejdstøj og stadig føle sig godt tilpas”, 
fortæller Svend.   

I Jagtstuen er væggene prydet med opsatser 
og andre jagttrofæer og i Borgerstuen, som 
er den ældst bevarede stue i kroen, har 
Svend samlet historiske dokumenter og 
billeder, som viser kroens historie og sender 
tankerne over 250 år tilbage i tiden. 

 

Billede fra Hennings CD-Rom – nr. 8 i rækken 

”Svend Friborg blandt opsatser og vingede 
væsner” 

 

Majorgaarden fik sit navn i 1964, men kroens 
historie går helt tilbage til 1761, hvor den fik 
navn af at være en ”kongelig privilegeret 
kro”. Denne betegnelse gemmer på en 
righoldig historie, som går helt tilbage til 
1283, hvor kong Erik Klipping bestemte, at 
der skulle oprettes kroer ved de såkaldte 
kongeveje og færgesteder. Her skulle kongen 
kunne overnatte med sit følge, når han drog 
rundt i sit rige. Ved skæbnens ironi blev Erik 
Klipping tre år senere myrdet i Finderup Lade, 
hvor han måtte overnatte, fordi der ingen kro 
var i nærheden. Dronning Margrethe den 1. 
bestemte i 1396, at der skulle være en kro for 
hver fjerde mil. Det blev så i 1522 ændret til 
hver anden mil ved Christian d. 2.´s såkaldt 
verdslige lov. 

Kromandens løn for at tage imod vejfarende 
og altid have en seng og et måltid mad parat 
til de rejsende var, at han afgiftsfri måtte 
brænde brændevin, brygge øl og bage brød, 
både til egen brug på kroen og til salg ud af 
huset. Ud over det, var kromanden fri for 
indkvartering af soldater. Ind til 1912 var en 
kgl. privilegeret kro udelukkende for 
vejfarende. Landsbyens beboere måtte ikke 
komme der. Det må de gerne nu, og 
Majorgaarden står som et lysende eksempel 
på et samlingssted også for egnens lokale, 
som kommer her i lyst og i nød, til fest og til 
stille hyggestunder i fortroligt lag. 
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Billede fra Svend F.s private CD-Rom – nr. 24 
i rækken 

”Restauranten klædt i gult og blåt” 

 

 

 

 

Majorgaardens egen historie tegner sig 
tilbage til 1761, hvor Frederik den 5. var 
konge i Danmark. Man ved, at Nyborg og 
Tranekær Amt i 1772 gav en bevilling til at 
brænde brændevin i Oure by til Anders 
Albjerg. På det tidspunkt var kroen fast 
station for den hestetrukne dagvogn, der 
bragte post og passagerer mellem Nyborg og 
Svendborg. Der findes en komplet ejerliste 
over ejere af stedet fra år 1800. Før den tid 
har kroen sandsynligvis tilhørt et af egnens 
godser, muligvis Broholm. I forbindelse med 
en renovering af kroen blev der nemlig 
fundet et brev til kongen, skrevet at Peter 
Wessel, senere bedre kendt som 
Tordenskjold. Hans bror, Caspar, blev gift 
med en Elisabeth fra Broholm. Tanken om 
kroens forbindelse til Broholm er derfor 
nærliggende. 

På kroens ejerliste står bl.a. opført en Søren 
Christensen Bøgebjerg, som i 1860 købte 
stedet for 500 rigsdaler af 25 lodsejere, som 
var gårdmænd fra egnen og gårdfæstere fra 
de to store godser, Broholm og 
Hesselagergård. Når Søren Bøgebjerg er 

særligt interessant, hænger det sammen 
med, at han var den første eneejer af kroen 
efter 1800. 

 

 

Billede fra Hennings CD-ROM – nr. 4 i 
rækken 

”Svend Friborg viser Borgerstuen frem” 

 

 

 

På ældre billeder, hængt op i kroens 
Borgerstue, ses en lille købmandsforretning i 
kroens sydlige ende. Forretningen forsvandt 
kort efter første verdenskrig. På samme 
billeder ses også en rejsestald i forlængelse af 
kroens sydlige ende.  

 

 

Billede fra Hennings CD-Rom – nr. 5 i rækken 

”Majorgaarden ca. anno 1910” 

 

 

 

 

 

Stalden blev revet ned kort før 2. verdenskrig 
for at give plads til en ændring af landevejens 
forløb. Før og under 2. verdenskrig var kroen 
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ejet af Anna Jespersen. Det hedder sig, at 
hun ”ikke var for små børn”, men på det 
tidspunkt var kroen heller ikke et sted, hvor 
hverken børn eller det bedre borgerskab 
kom.  En temmelig stor møllersvend fra Oure 
Mølle sørgede for ro og orden. Til det formål 
havde han efter sigende altid lidt peber i 
vestelommen, som eventuelle uromagere 
måtte snuse til, før straffen blev eksekveret. 

Sådan har kroen gennem årene givet husly til 
vejfarende såvel som lokale, og sådan giver 
lofter og vægge stadig genklang af mange 
spændende historier og skæbner. Skæbner, 
som også er blevet en del af Bodil og Svend 
Friborgs liv. 

”Vi har oplevet så meget sammen, Bodil og 
jeg. Både til søs og som landkrabber. Og lige 
meget, hvad vi har beskæftiget os med, så 
har det været en livsstil for os. Og vi er glade 
for at være her på Majorgaarden. Det giver 
mening. Så mon ikke vi begge skal bæres 
herfra, når den tid kommer?” slutter Svend, 
og Deres høfligst udsendte tager af sted en 
oplevelse rigere, fyldt af en dejlig undren 
over, hvordan menneskelivet nogen gange 
kan forme sig både finurligt og meningsfyldt. 
Så vi måske først ved, hvad vi leder efter, når 
vi har fundet det. Og ikke altid kender 
rejsemålet, selv om kursen er lagt. For er det 
ikke en opløftende tanke: at alle mennesker 
kan møde hele verden, når bare de er til 
stede og lykkelige, dér hvor de nu en gang 
befinder sig? Lige midt i verden. Som Svend 
og Bodil. Sådan som de først mødte hele 
verden ved at sejle ud på havene og sådan 
som de nu møder hele verden ved at være til 
stede på kroen nær alfarvej og ved på den 
måde at lade verden komme til dem.  

Majorgaarden finder du online på 
www.majorgaarden.com  

Tekst: Anders 

Foto: Privat / Henning 
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JKP-BYG
Murermester  Jens Pedersen
Nyborgvej 516, Skårup
Mobil  20 21 86 06

JKP-BYG  62 23 23 06

SYDFYNSANTENNE-MONTERING

Traverskiftet 33 
5881 Skårup Fyn 

63 23 21 38

Murermester Vagn Bech
Åbyvænget 17  • 5881 Skårup

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

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

DYREHANDEL
APS

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

DYREHANDEL
APS

Husk vi udfører alt indenfor blomster
Åbningstider:

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

Landevejen 156 · 5883 Oure · Tlf. 62 25 40 60
www.blomstersmeden-oure.dk
stor p-plads i gÅrden
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BOGFØRINGS- OG 
KONTORASSISTANCEN
SUSAN SUNNE
Åbyvejen 18
5881 Skårup
Tlf. 20 86 58 18
susan-bloch@post.tele.dk

Er du træt af at sidde med dit regnskab
når alle andre holder fri så kontakt:

Assistance ved EDB-bogføring, klargøring af 
årsregnskab til revisor, moms- og lønregnskab, 
samt andet forefaldende kontorarbejde

v/Søren A. Hansen

Østergade 19 · 5881 Skårup
Tlf. 62 23 10 23 · Fax. 62 23 10 83 · Mobil. 30 88 89 48

DANSKE MALERMESTRE
Svendborg Malerlaug

SKÅRUPMalerforretning

- med Grundtvig og Kold   

&

www.ourefriskole.dk

Indskrivning til indeværende og kommende skoleår?

Kontakt skoleleder
Ole Folke Pedersen
Tlf. 62281289

Smutvej 4ö5881 SkårupöTlf. 4088 1595öanja@skaarupgra� sk.dk

SKÅRUPgrafiskö
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125 års jubilæumsdag
SKÅRUP HUSFLIDSSKOLE

STEDET HVOR KREATIVE MENNESKER MØDES

Den 16. december kunne Skårup Husflidsskole 
fejre 125 års jubilæum. I den anledning holdt vi 
åbent hus i den gamle, fine bygning på 
Nyborgvej, og vi vil gerne benytte muligheden 
for – gennem Folk & Fæ – at sige 1000 tak til 
alle dem, der kom forbi og gjorde vores dag 
festlig.
En helt særlig tak sender vi til Richard Sørensen 
fra Lokalhistorisk Arkiv, som havde sat en 
spændende udstilling op, der fortalte om 
Husflidsskolen gennem 125 år.
Dette gav anledning til mange spørgsmål …. Og mange muntre svar …......

Folk kom fra nær og fjern for at ønske tillykke 
til Danmarks ældste husflidsskole på 125 års 
jubilæumsdagen.
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Gamle avisudklip fortæller en spændende 
historie om Husflidsskolen.

Og så blev der tid kaffe, hjemmebag og 
hyggesnak  ….... 

For dem der havde tid, blev der serveret snitter 
med øl og vand.
Til sidst vil vi sige 1000 tak for de fine gaver, og 
så håber vi at se mange af jer i Skårup 
Husflidsskole fremover. 

Tekst: På bestyrelsens vegne Vibeke Boesgaard
Foto: Henning Philbert
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Tekst:
På bestyrelsens vegne
Vibeke Boesgaard

Foto:
Henning Philbert
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40 års jubilæum i Pensionisternes Hus 
den 8. december 2012

Formand Jørgen Erik Kristensen 
og Borgmester Curt Sørens 

Glad bestyrelse Jørgen Erik, 
Annie og Flemming

Ved Jubilæumsfesten den 12. dec. Var huset fyldt med glade gæster .
                             

Det 40 år gamle 
Pensionisternes Hus i Skårup 

Uden mad og drikke………..

Carsten Abild ved møde den 28. nov. 

Der er gang i mange forskellige aktiviteter i Huset
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14,878,93 kr.
fra SuperBrugsen og OK

til Skårup Idrætsforening

Der var stor glæde ved OK Benzintanken i Skårup, da brugsuddeler Kim 

kunne overrække Basse den store check på 14,878,93 kr. - Basse fortalte, at 

pengene især skal bruges til at styrke ungdomsarbejdet i idrætsklubben.

Pengene er indkommet ved, at mange af kunderne har fået et OK benzinkort.

Hver gang man køber benzin på kortet, giver Brugsen og OK et ørebeløb pr. 

liter solgt benzin til idrætten. - Basse fra Skårup Idrætsklub håber derfor, at  

mange flere vil støtte idrætten i Skårup ved at få et OK benzinkort.

Uddeler Kim kunne endvidere oplyse, at kunder med medlemskort yderligere 

kan få billigere benzin ved også at bruge medlemskortet samt benzinkortet. 

Derved opsparer man nemlig bonus-point, der kan bruges til køb af vare i 

SuperBrugsen.

Ja, hva´mon blir´det næste!                     Tekst og foto: Henning Philbert    
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Generalforsamlinger 
i SIF, Fitness Center og 
Skårup Kultur & Idrætscenter
Der afholdes generalforsamling i SIF, Fitness center og Støtter, samt Skårup Kultur og Idrætscenter som følger. 

Mandag den 25. marts kl. 18.30 
i Skåruphallens mødelokale

Generalforsamlingerne holdes umiddelbart i forlængelse af hinanden, 
så udover start tidspunkt som er kl. 18.30, er de anførte tider ca tider.

18.30 Skårup Fitness center.
19.00 SIF

 Skåruphallen – valg til bestyrelsen.
 Støtterne
 Skårup Kultur og Idrætscenter.

Dagsorden i de enkelte afdelinger jævnfør vedtægterne. 
Eventuelle forslag der ønskes optaget på dagsordnen skal være formanden 
i hænde senest 14 dage.

Foreningerne er vært med øl, vand, samt kaffe med brød. 

På foreningernes vegne
Fmd i SIF
Arne Buch

SKÅRUP

ROADRUNNERS 2011

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Kom	  til	  generalforsamling	  i	  Fitness	  Skårup	  
	  
	  

Mandag	  d.	  25.	  Marts	  kl.	  18.30	  –	  19.00	  i	  Skåruphallen.	  
Du	  har	  nu	  mulighed	  for	  at	  videreudvikle	  et	  i	  forvejen	  velfungerende	  
center.	  Kulturhuset	  er	  lige	  om	  hjørnet	  –	  det	  betyder	  nye	  og	  større	  

lokaler	  og	  plads	  til	  holdtræning	  for	  Fitness.	  
Vi	  har	  2	  på	  valg	  i	  bestyrelsen,	  så	  nu	  mangler	  vi	  bare	  lige	  	  

DIG	  
	  
	  
	  
HUSK	  at	  du	  altid	  er	  velkommen	  til	  at	  få	  lagt	  nyt	  program.	  Vores	  friske,	  
dygtige	  og	  altid	  oppe	  på	  dupperne	  instruktører	  vil	  så	  gerne	  være	  med	  
til	  at	  udvikle	  dig	  ;-‐)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Kom	  til	  generalforsamling	  i	  Fitness	  Skårup	  
	  
	  

Mandag	  d.	  25.	  Marts	  kl.	  18.30	  –	  19.00	  i	  Skåruphallen.	  
Du	  har	  nu	  mulighed	  for	  at	  videreudvikle	  et	  i	  forvejen	  velfungerende	  
center.	  Kulturhuset	  er	  lige	  om	  hjørnet	  –	  det	  betyder	  nye	  og	  større	  

lokaler	  og	  plads	  til	  holdtræning	  for	  Fitness.	  
Vi	  har	  2	  på	  valg	  i	  bestyrelsen,	  så	  nu	  mangler	  vi	  bare	  lige	  	  

DIG	  
	  
	  
	  
HUSK	  at	  du	  altid	  er	  velkommen	  til	  at	  få	  lagt	  nyt	  program.	  Vores	  friske,	  
dygtige	  og	  altid	  oppe	  på	  dupperne	  instruktører	  vil	  så	  gerne	  være	  med	  
til	  at	  udvikle	  dig	  ;-‐)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Kom	  til	  generalforsamling	  i	  Fitness	  Skårup	  
	  
	  

Mandag	  d.	  25.	  Marts	  kl.	  18.30	  –	  19.00	  i	  Skåruphallen.	  
Du	  har	  nu	  mulighed	  for	  at	  videreudvikle	  et	  i	  forvejen	  velfungerende	  
center.	  Kulturhuset	  er	  lige	  om	  hjørnet	  –	  det	  betyder	  nye	  og	  større	  

lokaler	  og	  plads	  til	  holdtræning	  for	  Fitness.	  
Vi	  har	  2	  på	  valg	  i	  bestyrelsen,	  så	  nu	  mangler	  vi	  bare	  lige	  	  

DIG	  
	  
	  
	  
HUSK	  at	  du	  altid	  er	  velkommen	  til	  at	  få	  lagt	  nyt	  program.	  Vores	  friske,	  
dygtige	  og	  altid	  oppe	  på	  dupperne	  instruktører	  vil	  så	  gerne	  være	  med	  
til	  at	  udvikle	  dig	  ;-‐)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Kom	  til	  generalforsamling	  i	  Fitness	  Skårup	  
	  
	  

Mandag	  d.	  25.	  Marts	  kl.	  18.30	  –	  19.00	  i	  Skåruphallen.	  
Du	  har	  nu	  mulighed	  for	  at	  videreudvikle	  et	  i	  forvejen	  velfungerende	  
center.	  Kulturhuset	  er	  lige	  om	  hjørnet	  –	  det	  betyder	  nye	  og	  større	  

lokaler	  og	  plads	  til	  holdtræning	  for	  Fitness.	  
Vi	  har	  2	  på	  valg	  i	  bestyrelsen,	  så	  nu	  mangler	  vi	  bare	  lige	  	  

DIG	  
	  
	  
	  
HUSK	  at	  du	  altid	  er	  velkommen	  til	  at	  få	  lagt	  nyt	  program.	  Vores	  friske,	  
dygtige	  og	  altid	  oppe	  på	  dupperne	  instruktører	  vil	  så	  gerne	  være	  med	  
til	  at	  udvikle	  dig	  ;-‐)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Kom	  til	  generalforsamling	  i	  Fitness	  Skårup	  
	  
	  

Mandag	  d.	  25.	  Marts	  kl.	  18.30	  –	  19.00	  i	  Skåruphallen.	  
Du	  har	  nu	  mulighed	  for	  at	  videreudvikle	  et	  i	  forvejen	  velfungerende	  
center.	  Kulturhuset	  er	  lige	  om	  hjørnet	  –	  det	  betyder	  nye	  og	  større	  

lokaler	  og	  plads	  til	  holdtræning	  for	  Fitness.	  
Vi	  har	  2	  på	  valg	  i	  bestyrelsen,	  så	  nu	  mangler	  vi	  bare	  lige	  	  

DIG	  
	  
	  
	  
HUSK	  at	  du	  altid	  er	  velkommen	  til	  at	  få	  lagt	  nyt	  program.	  Vores	  friske,	  
dygtige	  og	  altid	  oppe	  på	  dupperne	  instruktører	  vil	  så	  gerne	  være	  med	  
til	  at	  udvikle	  dig	  ;-‐)	  



22

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

Vi tilbyder os med 
alt indenfor...

          Ø.Åby 
Vognmands & 

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

HEINES FRUGT & GRØNT
Heine Rasmussen

Vidjekrogen 5 - 5881 Skårup
Tlf. 62 23 18 56

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

 HOLMDRUP
 KLOAKSERVICE
 OG MASKINSTATION Aps.
 AUT. KLOAKMESTER

 DØGNVAGT
 62 23 12 08

Skårup Autoservice
Vildmarken 1  5881 Skårup

62 23 10 98

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

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

Rasmus Skovgaard - Rønnovsvej 1 
5881 Skårup - Tlf. 20851033

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
”

Vejstrup Efterskole
Højskolevej 49  5882 Vejstrup  Tlf. 62 28 10 89

vejstrup@vejstrup.dk
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Nyt	  fra	  Fitness	  Skårup.	  
Vi	  indfører	  en	  prøveperiode	  på	  5	  måneder,	  hvor	  medlemmer	  kan	  købe	  

en	  ”Engangsbillet”	  og	  have	  en	  gæst	  (min.	  15	  år)	  med.	  

Prisen	  på	  en	  billet	  vil	  være	  40	  kr	  (modtages	  kun	  kontanter).	  

	  

For	  at	  komme	  ind	  på	  engangsbilletten,	  skal	  man	  følge	  nedenstående	  
regelsæt:	  

1.	  Billetten	  købes	  hos	  instruktørerne	  i	  instruktørtiden	  	  

(man.	  –	  tors.	  16.30	  –	  18.30)	  

	  af	  det	  medlem	  som	  skal	  have	  en	  gæst	  med.	  

2.	  Der	  bliver	  påført	  navn	  på	  medlem,	  navn	  på	  gæst	  og	  hvilken	  
dato	  den	  er	  gældende	  til.	  

3.	  Man	  skal	  følges	  med	  medlemmet,	  der	  har	  købt	  billetten,	  og	  
som	  derved	  står	  inde	  for,	  at	  man	  færdes	  i	  centeret	  efter	  de	  
gældende	  regler.	  

4.	  Man	  skal	  have	  billetten	  på	  sig,	  og	  kunne	  fremvise	  den,	  hvis	  
dette	  kræves.	  

5.	  Efter	  endt	  træning	  smides	  billetten	  i	  postkassen	  udenfor	  
døren	  til	  centeret.	  

	  

Vi	  håber,	  at	  dette	  nye	  tiltag	  vil	  blive	  positivt	  modtaget	  og	  forvaltet	  på	  en	  
måde,	  så	  alle	  stadig	  kan	  føle,	  de	  træner	  i	  et	  godt	  og	  ordentligt	  center.	  

Med	  venlig	  hilsen	  Bestyrelsen	  
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16 løbere trodsede søndag den 27. januar 
meteorologernes prognoser og vejrgudernes 
luner og løb en tur i Skårup og nærmeste omegn. 
Løbeklubben i Skårup, Skårup Roadrunners var 
denne dag vært for løbere fra 5 løbeklubber i det 
Sydfynske område, der samarbejder i netværket 
Samløb Sydfyn. Den sidste søndag i måneden 
besøger klubberne hinanden på skift , og på den 
måde får man lejlighed ti l at løbe nye ruter og 
møde løbere på samme niveau som en selv, der 
ti l dagligt løber i de andre klubber. Hver gang er 
der ruter på hhv. 5, 10 og 15 km, og denne gang 
var vores formand Michael Jensen guide for 
nogle af ”de vilde” fra Horne og Fåborg på en tur 
off -road ad Klingstrup Løkke, gennem Vejstrup 
Ådal og hjem ad Kirkesti en. De andre ture var 
mere �civiliserede�. Eft er løbeturene samledes 
vi i hallens cafeteria ti l en løbe-snak samt vand, 
frugt og kaff e. I dagens anledning var Folk og 

Fæ�s husfotograf Henning Philbert på plett en 
og forevigede begivenheden som det ses på 
billederne.

Skårup Roadrunners er en løbeklub for alle, der 
gerne vil ud og løbe. Vi er en blandet fl ok med 
forskellige ambiti oner og grunde ti l at løbe. Fælles 
for os alle er dog, at vi har fundet glæden og 
fordelene ved at løbe sammen med andre. Denne 
glæde ved løb med et socialt element vil meget 
gerne formidle ti l andre, og derfor er alle velkomne 
i klubben. Kan du løbe 5 km eller der over, kan du 
bare møde op ti l træning på de faste ti dspunkter, 
der er ti rsdag kl. 17 og søndag kl. 10, hele året. Vi 
mødes på parkeringspladsen bag Skåruphallen.

Typisk bliver der løbet fra 5 ti l 15 km på en 
træningstur - alt eft er lyst og kunnen, og selvfølgelig 
løber alle ikke lige langt. Vi lægger vægt på at følges 
ad, og at man kan tale sammen undervejs.

Skårup Roadrunners med i 

Samløb Sydfyn og Stafet for Livet

Generalforsamlinger 
i SIF, Fitness Center og 
Skårup Kultur & Idrætscenter
Der afholdes generalforsamling i SIF, Fitness center og Støtter, samt Skårup Kultur og Idrætscenter som følger. 

Mandag den 25. marts kl. 18.30 
i Skåruphallens mødelokale

Generalforsamlingerne holdes umiddelbart i forlængelse af hinanden, 
så udover start tidspunkt som er kl. 18.30, er de anførte tider ca tider.

18.30 Skårup Fitness center.
19.00 SIF

 Skåruphallen – valg til bestyrelsen.
 Støtterne
 Skårup Kultur og Idrætscenter.

Dagsorden i de enkelte afdelinger jævnfør vedtægterne. 
Eventuelle forslag der ønskes optaget på dagsordnen skal være formanden 
i hænde senest 14 dage.

Foreningerne er vært med øl, vand, samt kaffe med brød. 

På foreningernes vegne
Fmd i SIF
Arne Buch

SKÅRUP

ROADRUNNERS 2011
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Er du nybegynder og har brug for den rigti ge 
opstart, som er vigti g for at bevare moti vati onen 
og nødvendig for at undgå skader, kan vi ti lbyde 
opstart for nye, uanset niveau, søndag den 17. 
marts kl. 10.

Hvorfor løbe i klub? Der er mange fordele ved at 
melde sig i en løbeklub. En arti kel i den seneste 
udgave af fysioterapeuternes magasin, Krop + Fysik, 
nævner bl.a. den øgede moti vati on ved at løbe 
sammen med andre, og muligheden for at fi nde 
løbemakkere på ens eget niveau, som væsentlige 
grunde. De fl este klubber, også Skårup Roadrunners, 
har uddannede instruktører, der kan hjælpe ti l at 
man træner mere eff ekti vt og undgår skader.

Foruden de ugentlige træningsture og Samløb 
Sydfyn, deltager Skårup Roadrunners også i andre 
arrangementer i løbet af året. Vi er bl.a. trofaste 
deltagere i Alpeløbet i Svanninge Bjerge og 
Svendborgløbet.

I år har vi desuden ti lmeldt os Stafet for Livet i 
Christi ansminde den 31. august - 1. september. 
Formålet er at samle sponsorkroner ti l støtt e for 
Kræft ens Bekæmpelse, samti dig med at vi har 
en god weekend sammen med løbeklubben og 
familien. Vi forventer at sti lle med 15-20 løbere, 
idet der ti l enhver ti d skal være mindst én løber på 
banen i hele det døgn, løbet varer.

Stafet For Livet er en anledning ti l at mindes 

dem, der tabte kampen mod kræft , og give håb ti l 
dem, der kæmper. Stafett en varer 24 ti mer for at 
symbolisere, at det er hårdt arbejde døgnet rundt 
at have kræft . Natt en kan være hård at komme 
igennem. Du har lyst ti l at give op, men bliver ved, 
fordi du ved, at der er en ny dag i morgen.

Vi opfordrer de lokale erhvervsdrivende, herunder 
annoncørerne i dett e blad, ti l at støtt e vores 
deltagelse i løbet. Vi skal betale ti lmeldingsgebyr 
på 100kr. pr. løber, og derudover håber vi at få 
omgangssponsorer, der vil betale 1-5kr. pr. omgang 
vi løber. Vi har umiddelbart som mål at løbe 
omkring 1000 omgange i alt. Samtlige beløb går ti l 
Stafet for livet, der 

Hvis du vil støtt e 
som løber eller 
som sponsor, så 
kontakt gerne 
undertegnede på 
jan.askholm@
gmail.com eller 
mobil 72215522.

Jan Askholm, næstf ormand og Samløbskoordinator 
i Skårup Roadrunners

Stafet For Livet er en anledning ti l at mindes 
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Vejstrup 
Auto & Traktorservice

Lars Nielsen 
Landevejen 42  5882 Vejstrup

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



www.vejstrupauto.dk

Auto Centrum Skårup
Østergade 60-62  5881 Skårup

Telefon 62 23 19 91
www.autocentrum.dk

Bedre brugte biler  Alt i reparation

SKÅRUP SMEDE- OG
MASKINVÆRKSTED
Aut. VVS-installatør

Hans Åge bang nielsen  Nyborgvej 423, 5881 Skårup
 Tlf. 62 23 10 79

VVS

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

	  

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	  

	  

	  

TAGPAPTAG
� Over 20 års erfaring
� Gratis tageftersyn
� Alt i reparationer

   Tilsluttet

Tal med
SKÅRUP
            IAGDÆKNING

Gartnerhøj 26, 5700 Svendborg
mobil 40 76 75 66 · tlf. 62 23 15 66

 

Enkelt annonce
Pris: 1300,- 

pr. år
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 I 
      Skåuphallen lørdag den 16.3.2013 
 
                      Kl. 13.30 – 17.00 
 
Kom og oplev en forrygende eftermiddag, med masser 
af gymnastik og bevægelse. 
 
Tag hele familien med – der er noget for alle aldre. 
 
Gæstehold i år:  
GS Gudmes springpiger og SG`s juniorhold. 
 
Kaffe, kage mm kan købes. 
 
Entre: kr. 40,00 (fra 18 år) – Dørene åbnes kl. 13 
            
På grund af parkeringsforhold opfordrer vi folk der 
bor i Skårup til at gå eller cykle. 
 
 
Med venlig hilsen   
S.I.F. -  gymnastikafdelingen 
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Rødegaard,	  Skårup	  Kirkebakke	  3,	  

5881	  Skårup	  Fyn 

 

 

Velkommen til Nymånemeditationer 
 onsdage i foråret 2013 

 
Årets velkendte 12 stjernetegn har hver sin nymåne og fuldmåne med hver sin energi, som vi mennesker 
uvægerligt påvirkes af – uanset om vi ved det eller ej. 
 
Ved hver nymåne er både måne og mennesker som et tomt kar. Tidspunktet er gunstigt for at lægge 
planer, sætte os mål, lade fortiden ligge og lade os fylde og inspirere af de nye energier, der strømmer over 
jorden.   
Ved fuldmåne er indstrømningen på sit højeste til at føre planerne ud i livet.  
Ved næste nymåne kan vi igen åbne os for den nye energi, der strømmer til os, fordi Solen er gået ind i det 
næste stjernetegn. Ved at være opmærksomme kan vi hele året igennem nyde godt af universets energier 
og bevidst lade dem løfte vores egen energi til det, vi nu hver især måtte være i færd med.  
 
En nymåneaften indledes med et forholdsvis kort foredrag om det aktuelle stjernetegn og den udfordring, 
tegnet bringer os. Derefter en guidet meditation under den aktuelle energi. 
Aftenen ledes af Helle Bøving, Transformationskinesiolog og Livscoach. 

 

 
Følgende onsdagsaftener i foråret 2013 afholdes  

nymåneforedrag og -meditation kl. 19.30 – ca. 22 i Kinesis Center: 
 
 

• Vandbærerens tegn    Fuldmåne den 27. januar kl.05.38 
onsdag den 13. februar   Nymåne den 10. februar kl. 08.20 

 
• Fiskenes tegn    Fuldmåne den 25. februar kl. 21.26  

onsdag den 13. marts    Nymåne den 11. marts kl. 20.51 
 

• Vædderens tegn    Fuldmåne den 27. marts kl. 10.27 
onsdag den 10. april    Nymåne den 10. april kl. 11.35 

 
• Tyrens tegn     Fuldmåne den 25. april kl. 21.57 

onsdag den 15. maj    Nymåne den 11. maj kl. 02.28 
 

• Tvillingernes tegn    Fuldmåne den 25. maj kl. 06.25 
onsdag den 12. juni    Nymåne den 8. juni kl. 17.56 

 
• Krebsens tegn    Fuldmåne den 23. juni kl. 13.32  

sommerferie     Nymåne den 8. juli kl. 09.14 
    

 
Alle er velkomne, både begyndere og øvede. 

 
Der kræves absolut ingen forudsætninger.  

 
Af hensyn til det praktiske arrangement  

bedes man dog tilmelde sig senest kl. 17 samme dag på telefon 21947922.  
 

Entré: 50,- kr. 
 

Kontakt Helle Bøving for mere info eller læs selv på hjemmesiden 
www.kinesis.dk   -    telefon 2194 7922   -   mail@kinesis.dk  
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Op - råb / lysning !
Generalforsamling i Borgerforeningen

Da der på generalforsamlingen skal tages stilling til overførsel af penge til evt. 
”Multihus” i 5881 Skårup, ønskes der fra bestyrelsen side så stor opbakning som 
muligt, da der vil blive afholdt afstemning ang. pengebidrag. 
 
Bestyrelsens holdning er delte, men mød op med din stemme!

Så medlemmer, Hvad skal vi gøre ?        
Venligst mød op og støt os i denne svære situation!

 
Kassen er ikke så fuld mere som den har været, da opbakningen ikke er som man 
kunne ønske sig. 
 
Yderligere har der været udgifter i forbindelse med afholdelse af div. arrangementer 
samt sponsorater til bla. Pensionisthuset, Damgårdsklubben/

Oskar mm. Disse ting skal der fortsat være midler til at støtte .

Skårup Borgerforening, har med en kontrakt med Svendborg Kommune, forpligtet sig 
til at opsætte / vedligeholde badebroen ved Skårupøre / ishuset i en 10 års periode. 
Det vil udmønte sig i indkøb af ny type bro som kan overleve vinteren samt div. 
storme.

Dette vil løbe op i omegnen af 190.000 kroner, så dette skal der selfølgelig også 
tænkes på i fremtiden.

Så nok engang, mød op så vi sammen kan gå fremtiden i møde,     
og støt os i vores arbejde.

Flertallet bestemmer!

Til nye Skårup borgere, vi kan godt bruge noget ungt blod i vores forening. Det være 
sig opbakning til vores fastelavn samt menige bestyrelses medlemmer! 
 
Ser frem til at se jer ved generalforsamlingen, da vi ved der er mange unge 
bidragsydere til vores medlemskort, ca. 450 betalende, dog ikke unge alle, da den 
gamle garde stadig bakker op og uden dem gik det jo nok ikke J
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Juletræsfest i 
Vejstrup  
Det var med stor succes, da der blev afholdt juletræsfest 
i Vejstrup Forsamlingshus d.16. dec. 2012.  Ca. 40 
forventningsfulde børn var mødt op sammen med forældre til en hyggelig 
eftermiddag. Musikken blev leveret af Vikingos Coloritos, som leverede en forrygende 
underholdning. Først med traditionelt julemusik, til dans om juletræet og derefter 
sanglege med børn og voksne, krydret med salsa og samba rytmer, til stor glæde for 
alle. Der var naturligvis også besøg af Julemanden, som havde gaver og slikposer med 
til alle børnene. Arrangementet blev stablet på benene af en forældregruppe, som 
havde samlet sponsorpenge ind, fra lokale firmaer i og omkring Vejstrup. En STOR tak 
til forældregruppen og sponsere som gjorde det muligt at gennemføre dette 
arrangement. Vi håber at succesen kan gentages til jul 2013.       

M.v.h. Støtteforeningen for Vejstrup Forsamlingshus            

 

  

Borgerforening afholder generalforsamling
Skårup Sogns Borgerforening afholder generalforsamling Onsdag d 13-3-13 kl 19,oo i Pensionisthuset.

Foreslag skal være formanden i hænde senest  7 dage før generalforsamlingen.
Det er kun dem som har indløst medlemskort i år 2012 som kan stemme.

Alle husstande har været besøgt i år 2012, og hvis der ikke var nogen hjemme, blev der lagt en sedel
hvorefter man kunde indbetale kontigent på vor konto.

Mød op da vi i bestyrelsen kommer til at mangle 3 personer, og husk vi har en aftale med Svendborg
kommunne om at badebroen skal opsættes de næste 10år.
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TVEDVEJ 170 � 5700 SVENDBORG � TLF. 6224 1536 � MOBIL 2174 0326 � WWW.HPC-SVENDBORG.DK 

ÅBNINGSTIDER: MANDAG-TORSDAG KL. 7.00-16.30 � FREDAG KL. 7.00-14.00

GRØN
SERVICE
med et SMIL

HAVE OG PARK CENTER SVENDBORG

Jimmy Hermansen Nick Hermansen

Er der vrøvl med maskinen...
så ring til Have og Park center beliggende i Tved. 
Her er hjælp at hente hos Jimmy Hermansen, der har mere end 
25 års erfaring i reparationer af maskiner til park og skov.
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Nyt fra Åbyskov Forsamlingshus 
Tekst og foto Jørgen Larsen, kasserer i Åbyskov 
Forsamlingshus 

 
 
 

Hvad sker der i forsamlingshuset i marts? 
Generalforsamling tirsdag den 5. marts kl. 18.30.  Annonceres også i Østkysten og ved hus-
standsomdel flyer i Åbyskov og Skårupøre. 
 
Dagsorden i henhold til § 11 i love for Åbyskov Forsamlingshus.  Lovene kan læses på husets 
hjemmeside www.aabyskov-forsamlingshus.dk  
 
Et af punkterne på dagsordenen er fremlæggelse af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 
(lovændringer), hvilket er en opfølgning af beslutningrn på generalforsamlingen i 2012.  De 
gældende love og ændringsforslaget kan læses på husets hjemmeside. 
 
Alle der har betalt kontingent for regnskabsåret 2012-2013 har stemmeret. Fornyelse af 
medlemskort og indmeldelse kan ske ved fremmøde på generalforsamlingen. 
 
Efter generalforsamlingen er der fællesspisning. 
 

Mød frem og gør din indflydelse gældende. 
 

▄ 
 
 

 

Onsdag den 13. marts bydes på: 
”Smagen af  Italien”. 

 
En aften med Erik Prangsgaard, der har udvalgt 7 
forskellige Italienske vine, der giver et bredt billede 
af vin fra Nord- til Syditalien.  
 
Til vinen vil blive serveret noget let og lækkert fra  
Italien. 
 
Kom og bliv klogere på Italienske vine og få 
samtidig en smagsoplevelse for kun 125 kr. 
 
 

Der vil denne aften være mulighed for at bestille den vin der smages – naturligvis er det gode 
tilbud.  Vinene leveres fra SuperBrugsen i Skårup. 
 
Tilmelding senest den 5. marts 2013, meget gerne på mail havblik@sydfynsmail.dk eller til 
Jørgen på tlf. 4224 7143. 
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Lidt om Italien og vin: 
Italien er verdens 2. største vinproducerende land, når der ses på kvantum.  Landet er opdelt i 20 
regioner, strækker sig over 301.000 km2.  Der er mere end 2.000 druesorter i Italien – de 
primære sorter er Nebbiolo og Sangiovese.  Forskelligheden er stor, hvilket ikke mindst skyldes 
de mange lokale druesorter, som hver region dækker over. Det skyldes ikke mindst, at der 
findes flere end 2.000 druesorter i Italien, hvoraf 300-500 bruges i det daglige. Mange har 2-5-
10 navne, som mere eller mindre er de samme, men en fuldstændig kortlægning har aldrig 
fundet sted. Der produceres meget konsumvin, som italienerne drikker hurtigt efter vinhøsten – 
den type vin indgår ikke i vores vinsmagning. 
 
Kom og bliv lidt klogere på Italiens vin – det bliver med garanti en hyggelig aften. 
 

 
 

▄ 
 
 
 
Dilettant 2013 - ”Kludder i clairvoyancen” 
 
I december numret af Folk & Fæ blev dilettant 2013 omtalt. Et stykker, der har alt det som et 
dilettantstykke skal indeholde - og det hele går op i højere enhed til sidst, naturligvis efter 
forviklinger, og med sproglige undertoner, der ikke kræver den store fantasi for at forstå 
dobbelttydigheden i det, der bliver sagt. 
 
Opførelserne forløb også godt, der var de misforståelser og forglemmelser, der nu en gang høre 
sig til når der spilles dilettant, men alle udfyldte deres rolle virkelig godt, såvel de store som de 
små. 
 
Det var en velbesøgt generalprøve med 48 publikummer, hvilket er godt dobbelt så mange som 
der har været de senere år.  Der var bl.a. besøg af dilettanter fra Skellerup, der var kommet for at 
få inspiration til deres kommende forestilling. Til aftenforestillingen var der udsolgt.  
Forestillingen onsdag den 30. januar var også vel besøgt, her var der også flere end tidligere år.  
Ved fredags forestillingen den 1. februar var der færre publikummer end der sædvanligvis har 
været de tidligere år – måske skyldes det, at forestillingen foregik en fredag, men når 
regnestykket gøres op, har der alligevel været omkring 250, der har overværet forestillingerne, 
hvilket næsten er samme antal som ved forestillingerne i 2012.  Det er dejligt for dilettanterne 
og forsamlingshuset at opleve den gode opbakning – det giver lyst og styrke til at fortsætte. 
 
Et lille, men væsentlig element, er hvad der serveres ved fællesspisning. Der var mange rosende 
ord til kokken Pernille Bertelsen, der havde leveret buffeten.  
 
. Ved forestillingerne i år, kunne publikum følge bedre med i teksterne, idet der var anskaffet 
lydanlæg, hvilket også gave gode muligheder for at ”lege” lidt med lyd og musik, hvilket gav en 
god effekt.  På næste side er der nogle glimt fra stykket. 
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Generalforsamling Skårup vandværk
Afholdes påvandværket Østergade 31 Torsdag den 28. februar 2013 kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtækterne.

mvh bestyrelsen
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   FOLKEFEST 
    ♪   BUFFET        MUSIK         DANS    ♪ 

        D. 26. Oktober 2013 
I skåruphallen 

 

Tag din nabo, familie, kollegaer, venner ja hvem   
som helst med til fest...... ALLE er velkommen til 

folkefest i Skårup. 
                                     ♪                              

Book allerede nu din barnepige !  
        ♪
                Musik:

øgne
90´er band

♪
 

♪
.........Årets fest i Skårup 2013 ! 
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Auto Centrum Skårup

    

  62 23 19 91

     Østergade 60 Skårup
     Lige overfor Skårup skole

    

62 23 19 91

bedre brUgte biler
aUtoHandel

      sKÅrUp

aUto-CentrUm

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

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

Skårup Rengøring & Vinduespolering

TÆPPERENS
HÅNDVÆRKERRENS
VINDUESPUDSNING
RENGØRING

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

Skaarup Vandværk - stiftet 1909

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

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

Hoved-/Totalentreprise

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

mUrermester brian CHristensen

Åbyskovvej 4
5881 Skårup

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

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

Cleveland
l

l

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

k o n c e r t   e v e n t
l i v e  t u r n é  p r o d u c t i o n
r e c . s t u d i e  p r o d u c t i o n
m a n a g e m e n t     b o o k i n g

v/ Gunnar Nyholm

ApS

Landevejen 176, 5883 Oure 
Tlf. 6966 3066 - www.atdesign.dk v/ Gunnar Nyholmv/ Gunnar Nyholmv/ Gunnar Nyholmv/ Gunnar Nyholmv/ Gunnar Nyholmv/ Gunnar Nyholmv/ Gunnar Nyholmv/ Gunnar Nyholmv/ Gunnar Nyholmv/ Gunnar Nyholmv/ Gunnar Nyholmv/ Gunnar Nyholmv/ Gunnar Nyholm

ApSApS

Landevejen 176, 5883 Oure 
Tlf. 6966 3066 - www.atdesign.dk

SKILTE
Vidste du - at vi er rigtig gode til at lave

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

Din partner – hele vejen

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

Niels Duedahl
Statsautoriseret revisor

Henrik Holm Fenger
Revisor HD(R)

Jørn Skaarup Christiansen
Registreret revisor
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Poul Olsen
Aut. El-installatør

KUOPIOVEJ 32  5700 SVENDBORG  TLF 6220 2321  FAX 6220 1952

MARINEELEKTRONIK KOMMUNIKATIONSANLÆG

A
psPoul Olsen

Aut. El-installatør

KUOPIOVEJ 32  5700 SVENDBORG  TLF 6220 2321  FAX 6220 1952

MARINEELEKTRONIK KOMMUNIKATIONSANLÆG

A
ps

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

Charlotte Flyvbjerg
Telefon: 6228 1711
www.vejstrupborger.dk

Dyrlægerne Charlotte og Torben Sølund Christensen

Korsgade dyreKliniK
Korsgade 21 · 5700 Svendborg

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

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

Konsultation efter aftale

www.korsgadedyreklinik.dk

HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

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

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

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og flåter

Informationsbod den 15/6

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

Iso 9001 certificeret
- tryghed og kvalitet

HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

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

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

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og flåter

Informationsbod den 15/6

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

Iso 9001 certificeret
- tryghed og kvalitet
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TØMRERMESTER HUUS
ALT I RENOVERING OG NYBYGNING
TØMRER/ SNEDKER ARBEJDE ¿ TAG RENOVERING ¿ ENERGI RENOVERING ¿ DØRE 
OG VINDUER ¿ FACADER ¿ TERRASSER ¿ GULVE ¿ MONTAGE AF SOLPANELER 

TØMRERMESTER HUUS

DIN GLADE TØMRER

VIDJEKROGEN 8 B

5881 SKÅRUP

TLF 23 44 05 47

v/ Susanne Huus Elmelund

Nyborgvej 396,  5881 Skårup
Tlf. 62 281 281

Online tidsbestilling på www.salonelmelund.dk
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KANDIS  
i Skårup Hallen            

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

Fredag d.  10. maj 2013.        fra kl. 19.00 - 01.00   
Spisning fra kl. 18.00  ( dørene åbnes kl. 17.00 ) 

 
 

60 billetter tilbage 
 

Billetter vil blive solgt efter ” først til mølle ” princippet  
 

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

Indbetaling skal ske på konto : 0819-0001119699 
 
 
Billetter kan kun bestilles på tlf. 3054 1372.  

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

Stedet hvor kreative mennesker mødes
Nyborgvej 451 5881 Skårup

www.skaarup.husfl id.dk    vbnielsen44@gmail.comST
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        regnskab 2012

Indtægter:

Sponsorer:     83.616 kr.

Foreninger og institutioner:   37.200 kr.

Indsamling:     30.829 kr.

i alt      151.645 kr.

Udgifter:

Trykkeri:     105.353 kr.

Postomdeling:     24.941 kr.

Redaktion, kontor, kørsel m.m.:  6.293 kr.

i alt      136.784 kr.

Årets resultat:    14.861 kr.   

Bemærkninger til regnskabet:

SIF har i 2012 betalt 2 gange 12.000 kr. , da de ikke fi k indbetalt sit støttebeløb i 2011.

Vi har ekstraordinært fået et støttebeløb fra Skårup Borgerforening på 3.000 kr. til indkøb af PC til 
redaktionen.

Så selv om årets resultat ser fornuftigt ud, kan det ikke direkte overføres til en forventning om et 
2013-regnskab vil ende på samme måde. 

Det kræver fl ere indtægter og / eller lavere udgifter for at komme ud af 2013 med et plus på bundlinien.

Dette sammenholdt med vores mål om at udgive bladet i farver, kræver et større træk på vores 
sponsorer, og de foreninger der typisk er de største bidragsydere (SIF og Skårup Borgerforening).  

Vi håber selvfølgelig at jer der skal bære udgifterne, er enige i at bladet i farver er udgiften værd.

Skulle du sidde og blive nysgerrig på hvordan tallene i regnskabet er sammensat, så spørg endelig.

Kasserer Bo Tune

        



HUsK:
Søndage i lige uger afholder

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

HUsK:
Fredage i lige uger afholder

Borgerforeningens Støtter
Spillegilde i Skåruphallen kl. 18.45

HUsK:
Hver mandag kl. 14.00-16.00 

spilles der kort m.m.

Hver tirsdag kl. 13.30 til 16.00
Nørkle-eftermiddag 

i Pensionisternes Hus, alle er 
velkommen og der er plads til fl ere!

Se også Aktivitetskalenderen 
online med altid opdateret 

aktiviteter i forhold til bladet på: 

www.folkogfae-online.dk/
aktivitetskalender

Onsdag, d. 25. januar, kl. 9.30:
Generalforsamling i Borgerforeningen.

 Onsdag den 13. februar 19.30 til ca. 22.00
Nymånemeditation vandbærerens tegn.

Onsdag den 27. februar 13. + 20. marts
kl.18.30 til 21.30

Flet tasker/armbånd, Skårup Husfl idsskole.

Torsdag den 28. februar kl. 19.00
Generalforsamling i Skårup vandværk.

Onsdag den 6. marts kl. 16.00
Skårup Pensionistforening 
holdergeneralforsamling.

5.+6.+7.+8. mart kl. 9.00 til 15.00
Møbelpolstring, Skårup Husfl idsskole.

Lørdag den 9. marts kl. 9.00 til 16.00
Filtekursus, Skårup Husfl idsskole.

Den 12. marts kl. 19.00 til 22.00
Grøn inspiration i den Grønne Oase.

Onsdag den 13. mart kl. 19.00 
Borgerforeningen afholder 

generalforsamling  i Pensionisthuset.

 Onsdag den 13. marts 19.30 til ca. 22.00
Nymånemeditation Fiskens tegn.

Lørdag den 16. marts kl. 13.30 til 17.00
Gymnastikopvisning i Skåruphallen.

Onsdag den 20. marts kl. 12.00
Skårup Pensionistforening holder 

påskefrokost i Pensionisternes Hus. 

mandag den 25. marts kl. 18.30
Generalforsamling i SIF.

Onsdag den 3. april kl. 14.00
Skårup Pensionistforening

viser Senior Shop forårs- og sommer mode.

Onsdag den 17. april 14.00
Skårup Pensionistforening holder foredrag 

ved Bent Rasmussen og Erik Jensen.

Lørdag 24. april kl. 14.00
Forårskoncert i SG Hallen i Svendborg

 Onsdag den 10. april 19.30 til ca. 22.00
Nymånemeditation vædderens tegn.

Tlf. 40 88 15 95öanja@skaarupgra� sk.dk

SKÅRUPgrafiskö


