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Kære Folk & Fæ læser!
Som vi alle ved, er Sct. Michaels skole i Oure nu 
lukket. - Det vil altid være et stort tab for en lille  
landsby, når den lokale skole lukker, og sådan vil det  
også være for Oure. Omkring 150 børn er nu startet på 
Skårup skole. (Se artiklen om skolestarten!) Ud over  
skolen er der mange andre aktiviteter i Skårup, som 
børn og unge kan deltage i. En af de mange tilbud er at  
være med i Tween-klubben, der bliver omtalt senere i  
dette blad. Der er også en ungdomsklub, hvor de unge 
kan mødes med jævnaldrene, og så er der stor aktivitet  
inden for sport, idræt og motion, hvor alle kan finde en 
aktivitet, der passer til ens eget niveau. Der er også en 
mangfoldighed af foreninger, der udfolder deres  
aktiviteter til glæde for det nære samfund.

Når alle disse ting bliver nævnt, er det, fordi Folk &Fæ 
gerne vil byde velkommen til Oure by, hvor bladet vil  
udkomme det næste år. - Vi håber, Oure by vil tage godt  
imod bladet  - - -  og selv blive en del af det!
Derfor:

Vi søger gæsteskribenter, der sammen med Folk 
& Fæ vil beskrive, hvad der rører på sig i Oure.

Vi søger nogle virksomheder, forretninger,  
foreninger, institutioner og skoler, der vil tegne et  
sponsorat i bladet, for derved at muliggøre udsendelse 
af bladet ud over den planlagte tid på et år.

Vi søger en indsamlergruppe, der til august 
næste år vil samle penge ind til bladet, med det formål 
at Oure – og forhåbentlig oplandet omkring byen 
fremover får bladet 6 gange årligt.
Er du er en af dem vi søger, så kontakt straks  
redaktøren. (Se øverst på denne side) – Vi glæder os til  
at høre fra dig.
Hermed endnu engang velkommen til Oure by.
        Venlig hilsen fra Folk & Fæ – Henning Philbert
Næste deadline: 
Mandag d. 5. december kl. 17.00 
(Afleveres i vores postkasse i SuperBrugsen)
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REDAKTIONEN PÅ ”FOLK & FÆ” i SKÅRUP SOGN Folk & Fæ indsamlergruppen august 2011.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Det sidste nummer af Folk & Fæ blev omdelt af vores trofaste indsamlergruppe, der endnu engang ind-
samlede et fantastisk flot beløb. – Derfor en stor tak til den flittige indsamlergruppe, men også en særlig 
varm tak til alle jer, der lagde penge i raslebøsserne, da de kom rundt på ruterne. - I alt blev der i Skårup 

sogn og Vejstrup/Brudager indsamlet ikke mindre end: 

31,489,50 kr.
Det er en helt utrolig glædelig overraskelse, at der i disse krisetider blev indsamlet så mange penge. – 

Hvis du ikke var hjemme, da indsamleren kom forbi, kan du stadigvæk nå at støtte bladet. - Vi har vores 
lille pengekasse i SuperBrugsen, hvorpå der står skrevet: Støt Folk & Fæ.  Det er også muligt at støtte 
bladet ved at indbetale et beløb enten i Sparekassen eller over netbank til: Svendborg Sparekasse Reg. 

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

penge ved den årlige indsamling, - men uden alle vore trofaste sponsorer samt bidrag fra foreninger, 
skoler og institutioner gik det jo slet ikke. – Derfor også en stor tak til dem. 

Endnu engang tak til alle jer som støtter Folk & Fæ, og endnu engang tak til indsamlergruppen. Vi 
kommer rundt med raslebøsserne igen til august 2012 

                    Hermed mange hilsner fra Folk & Fæ – Henning Philbert  

Henning Philbert

Bo Tune Gregers TuxenThorkild SøgaardAnja Bøttger Thunbo

Steen Piilgaard Anders Jensen“ Jakob”

Kisten RefshaugeLene Reese Eril FrantzHans Rasmussen

Hanne Skov

Nicolai K. Hansen

Tea JensenInge Feldingbjerg Charlotte Flyvebjerg
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SÅ LYKKEDES DET !

I kommunens budgetforlig er vi nu begunstiget med en lånegaranti, så vi kan komme I mål med 
byggeriet.

Driften hænger fint sammen, så længe vi ikke skal låne mere end budgetteret, og det er derfor 
vigtigt med lokal opbakning fra alle der bor I området, og det lokale erhversliv.

Som vi skrev I sidste nummer af bladet er det også på høje tid at få bedret forholdende I og omkring 
Skåruphallen, nu hvor Tweenklubben er flyttet ind. Der meldes om stor tilfreds-hed med at fungere 
på det nye sted.

Som nogen vil have bemærket er vi i fuld gang med at sælge folkeaktier/støttebeviser, med til-
hørende medlemsfordele. Hvis du ikke har haft besøg, så fortvivl ikke. Du kan enten vente på, at en 
af vores energiske sælgere kommer forbi din dør, eller købe en eller flere støttebeviser ved Brugsen, 
når vi står der (I Brugsen vises status på salg af støttebeviser). Hvis du ikke lykkes med nogen af 
delene, så skriv til undertegnede, og jeg kommer straks forbi på din adresse :)

Skårup Kultur og Idrætscenter

værdi: 500kr.

Se bagsiden af denne folkeaktie.

Dato

Underskrift:

FOLKEA
KTIE

BBBBB
B
B
B
B
B
B
B
B
B

B

BBBBBBBBBBBBBBBBB
B
B
B
B
B
B
B
B

B
B

BBBBBBBBBBBBB

Aktie nr. *00199*

Skårup Kultur- og Idrætscenter

værdi: 1000kr.

Se bagsiden af denne folkeaktie.

Dato

Underskrift:

FOLKEAKTIE

BBBBB
B

B
B
B
B
B
B
B
B
B

BBBBBBBBBBBBBBBBB

B
B
B
B
B
B
B
B

B
B

BBBBBBBBBBBBB

Aktie nr. *00000*

Skårup Kultur     og Idrætscenter
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Er du ikke interesseret i, at købe en folkeaktie, kan du godt støtte projektet alligevel ved, at overføre 
dit støttebeløb til : REG.NR 0819 KTO 3531034421

Til jer potentielle sponsorer har vi også nogle gode tilbud/forslag, såsom at I kan byde på dele af 
projektet hvis du er håndværker, eller tegne et årligt sponsorat med forskellige tilbud tilknyttet. 
Også på dette område er vi i gang, og du hører fra os.

Vi vil gøre alt for, at så meget som muligt, af byggeriet, bliver udført af lokale håndværkere.

Projektets hovedtal:
Indskud fra SIF, Borgerforeningen, SkårupHallen 500 tkr. 
Folkeaktier       300 tkr.
Sponsorer og tilskud fra Fonde    550 tkr.
Egenkapital i alt      1350 tkr.

Lån       6350 tkr. Det beløb vi har fået garant på.

Finansiering i alt     7700 tkr.

LÆS mere på Folk og Fæ’s hjemmeside: folkogfae-online.dk

Lad os sammen vise at Skårup, Vejstrup og omegn er værd at satse på, og skabe en helhed i hverda-
gen i og omkring Skåruphallen/Skårup Kultur og Idrætscenter. Fremtiden er vi selv med til at skabe 
og udvikle.

På bestyrelsens vegne

Fmd. Bo Tune
bo.tune@svendborg.dk, mobil: 2488 6212

Skårup Kultur     og Idrætscenter
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Michael Lüthi
Afdelingschef
Tlf. 6323 0141

Lene Kruse
Kunderådgiver
Tlf. 6323 0143

Mai-Britt Christiansen
Kundemedarbejder
Tlf. 6323 0142

20 år med Folk & Fæ
se de gamle blade på

www.folkogfae-online.dk

VEJSTRUP

Tømrer&Snedker
FORRETNING

Jan Szustykiewicz

Tømrermester
Egemosevej 20 5882 Vejstrup

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

Damgård 
Rønnowsvej 3 – Skårup 

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

 

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

Smutvej 45881 SkårupTlf. 4088 1595anja@skaarupgrafisk.dkwww.skaarupgrafisk.dk
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Tweenklubbens nye leder - Anja Engler. 

 
Som de fleste nok ved, er Tweenklubben 
en fritidsklub for 4.-6. klasserne, som i 
starten havde til huse i Skårup Ung-
domsklub lige ved siden af skolen.  
I forbindelse med skolesammen-
lægningerne er børn fra Vejstrup og 
Oure også inviteret til at være med i 
klubben, og i sommerferien er klubben 
flyttet til Skårup Hallens lokaler og har 
fået en ny leder: Anja! 
 

   
 
Klubben er åben mandag-torsdag kl. 
11.30-16, så børnene kommer 
efterhånden som de får fri fra skole. og 
når de lander i klubben, står Anja og 
tager imod. Der er 4 andre ansat i 
Tweenklubben, men Anja er den 
gennemgående figur. 
 
Klubben har et stort lokale, som er deres 
helt eget. De øvrige lokaler deler de med 
Hallens brugere og Idrætsforeningen. 
”Det er fint nok”, siger Anja, ”selvom det 
selvfølgelig ville være skønt at have helt 
egne lokaler. Vi er superglade for dette, 
og det er skønt, at børnene må bruge 

både sportshallen og mødelokalerne og 
ikke mindst de flotte udendørs forhold.” 

 
Det betyder meget, at børnene kan 
færdes frit ude og inde, og at de selv kan 
vælge. 
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Det er dejligt, at der er mulighed for at 
få brugt sin krop og brænde noget energi 
af. Så mange børn vælger at være rigtig 
meget i sportshallen. De spiller bold og 
får løbet en masse. Og her i hallen 
generer de jo ikke nogen. Der er langt 
hen til klublokalet, hvor de andre børn 
er. 
 
I det store rum, som er Tweenklubbens 
eget, er der blevet bygget en flot 
hjørnesofa, hvor der kan sidde rigtig 
mange børn ad gangen. 

 
Det er smadderhyggeligt og et 
eftertragtet sted at være. Inde under 
sofaen er der en pude-hygge-krog, hvor 
man kan få lidt fred for de andre. 
 
Som sagt kan børnene selv vælge 
aktiviteter. Lige for tiden er der mange, 
der gerne vil være med i en konkurrence 
om at lave det flotteste forslag til et t-
shirt-print, så der er gang i tusserne.  
Og desuden er der mange, der gerne vil 
sy på de to symaskiner, så der er nok at 
gøre for Anja.  

 
 
Måske ville det være praktisk at være en 
blæksprutte. Og det er næsten, hvad 
Anja er i stand til at være. Der bliver 
kaldt på hende rigtig mange gange, 

 
 
selvom børnene også er virkelig gode til 
at arbejde alene – og til at hjælpe 
hinanden. 
 
Hver dag får børnene eftermiddagsmad. 
Alle har  jo brug for noget at styrke sig 
på, og da især når man er så aktiv som 
disse mange børn. 
Så da går alle ind i kantinen. Og så er 
der saftevand og nogle gange knækbrød, 
andre gange frugt.  
I dag er det dog kanelsnegle, som Anja 
har bagt derhjemme. De mangler bare 
lige at få glasur på.  

 
Men der er en flok piger, der hurtigt har 
klaret dette. Og så er der serveret! 
Det er noget, de kan bruge. 
 
Alle hygger sig, og det hele foregår i en 
gemytlig stemning, som er dejlig at være 
i. Der bliver også givet nogle beskeder 
en gang imellem. Dette er jo samlings-
tidspunktet. For det meste er børnene 
spredt for alle vinde. 
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Når alle har fået det, de skulle, og der 
ikke er mere, man skal høre, er hele 
flokken klar igen til at gå videre med 
det, de var i gang med. 
Der er jo netop frit valg på alle hylder. 
 
”Det vigtige i en sådan klub er, at 
børnene netop selv vælger. Det er jo 
deres fritid, så de skal ikke få en 
fornemmelse af at være i skole endnu”, 
siger Anja.  

 
 
Der er mange planer for fremtiden. Anja 
har rigtig mange gode ideer og har 
masser af energi til at få dem 
gennemført. Men børnene skal jo være 
med i processen, så vi tager et skridt ad 
gangen. 
 
Men hvordan kan det gå til, at Anja lige 
havner her i Tweenklubben? 
Jo såmænd.... 
 
I 2004 kom Anja til Sydfyn sammen med 
sin mand Claus og deres venner Claus og 
Tea. Disse fire, som alle har uddannet 
sig til keramikere på Bornholm, købte 
den gamle brugs i Vejstrup og 
omdannede den til ’Villa Vejstrup’, som 

er et kombineret keramikerfællesskab og 
Bed&Breakfast-sted (og som Folk og Fæ skrev 
om i 2005) 
 

 
    Anja med sin morgenmads serie af keramik. 

 
Forinden har Anja dog også lavet mange 
andre ting. Hun uddannede sig først til 
håndarbejdslærer på Seminariet for 
kunst og Håndværk i Kerteminde, senere 
var hun både i Grønland og i Thailand for 
at studere de traditionelle skikke for 
brugskunst disse steder.  
Så var hun friskolelærer i Smørum, hvor 
hun stod for alle de kreative fag og 
fortælletimer.  
Hun har også været frivillig deltager i 
arbejdslejre for Mellemfolkeligt Sam-
virke, hvor hun i Frankrig og i Danmark  
bl.a. har været med til at bygge 
jernalderhuse. 
Der har været gang i den hele tiden! 
 
I 2008, hvor Anja og Claus havde to 
børn, Ida og Anna Berta, valgte de at 
flytte til Oure, hvor Anja stadig bor med 
pigerne. Parret blev siden skilt, så Claus 
bor nu i Ollerup.  
 
Anja har i foråret købt et lille dejligt hus, 
- hvor der også er plads til pigernes to 
shetlandsponyer – og her bor de tre 
sammen.  
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      Anja, Ida og Anna Berta med ponyerne 

 
Der er stadig ting, der skal ordnes i 
huset, men det må vente til efterårs-
ferien, for der skete jo noget lige 
pludselig i sommers: 
 
Anja løb på Lotte Zarlang, som hun 
kender i anden sammenhæng. Lotte var 
jo en af initiativtagerne til Tween-
klubben, og hun har været leder indtil i 
sommers. Men hun spurgte i hvert fald 
Anja, om ikke det ville være noget for 
hende at blive leder i klubben, når nu 
den skulle flytte ned i Hallen. 
 

 
 
”Og det var da lige noget for mig”, siger 
Anja, ”det var lige det, jeg havde lyst til 
og brug for. Her kan jeg være sammen 
med en masse glade børn og lege, grine, 
finde på, sprælle og kun lade fantasien 
begrænse mig. Det er skønt!” 
Så Anja skrev en ansøgning, kom til 
samtale og fik jobbet. 
 
Der er mange planer for fremtiden. Der 
skal fortsat være ’Åbent Hus’-dage. 
 

For det er sjovt for børnene at få deres 
forældre og bedsteforældre på besøg og 
indvi dem i alle de ting, børnene er så 
optaget af. 
 
Der er 100 børn tilmeldt Tweenklubben. 
”De kommer ikke alle sammen hver dag, 
men der er nok imellem 40-50 drenge og 
piger her dagligt”, siger Anja. ”Så der 
skal jo også ske noget for dem”. 
 
”Vi prøver at lave Tweenklubben til et 
kreativt sted, hvor stemningen er positiv 
og hvor alle trives og hygger sig med 
hinanden.  
Derfor ønsker vi os nogle flere rum, så vi 
ikke skal pakke vores ting ned og væk i 
kasser hver dag. det er dejligt at kunne 
lade ting og sager hænge på væggene 
og ligge fremme til inspiration, så andre, 
der kommer næste dag, også får lyst til 
at gå i gang. 
Men vi er godt på vej. 
Og vi har det sjovt. Hver dag,” siger 
Anja. 
 
Og Folk og Fæ siger Tak for en 
spændende dag. Bare man var barn igen 
og kunne gå i Tweenklub! 
 

 
                       Hjemme i sofaen.. 
 

Se mange flere flotte  
farvebilleder på 

www.folkogfae-online.dk 

eller 
www.tweenklub.dk 

 
Tekst: Helle Bøving 
Fotos: Henning Philbert og Anjas arkiver. 
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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

62 28 11 38 
E-mail: post@vejstrupblikvvs.dk

www.vejstrupblikvvs.dk

Vejstrup
blik-VVs a

s

62 28 11 38 
E-mail: post@vejstrupblikvvs.dk

www.vejstrupblikvvs.dk

Vejstrup
blik-VVs a

s

 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

Senetensbehandling
Effektiv muskelafspænding

Ane Vestermark
sygeplejerske og sentensbehandler 

Sognevej 51, 5882 Vejstrup
41566201 / 62224383

Ane@anevestermark.dk
www.anevestermark.dk

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

Tlf. 62 20 71 63 
Fax 62 23 21 02 

Mobil 40 21 71 63

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

v/ Susanne Huus Elmelund

Nyborgvej 396,  5881 Skårup
Tlf. 62 281 281

Online tidsbestilling på www.salonelmelund.dk

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

Her kan du annoncere 
for 1300,- om året
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På	  Søndersidegård	  nær	  Åbyskov	  bor	  en	  af	  Folk	  og	  Fæ’s	  sponsorer;	  Tømrer	  Jesper	  Ullegård,	  hans	  kone	  Dorthe,	  som	  er	  
lærer,	  og	  parrets	  3	  drenge	  William	  på	  10	  år,	  Daniel	  på	  6	  år	  og	  Victor	  på	  13	  år.	  	  
Dorthe	  og	  Jesper	  er	  et	  par	  aktive	  mennesker,	  som	  altid	  har	  haft	  gang	  i	  mange	  ting	  i	  deres	  liv.	  Folk	  og	  Fæ	  besøgte	  dem	  
og	  det	  blev	  et	  spændende	  besøg,	  hvor	  vi	  bevægede	  os	  langt	  omkring	  både	  i	  tid	  og	  rum.	  	  

Den	  gamle	  firlængede	  gård	  

Historien	  	  
Der	  lå	  en	  gang	  en	  gammel	  gård	  i	  Rødskebølle	  ved	  
Sørup	  dér,	  hvor	  der	  i	  dag	  er	  genbrugsstation.	  Da	  
kommunen	  projekterede	  den	  nye	  motorvej	  til	  
Svendborg,	  blev	  gården	  eksproprieret	  og	  dens	  
ejere	  Tove	  og	  Ole	  Ullegård	  købte	  en	  ny	  gård	  ved	  
Åbyskov,	  Søndersidegård.	  I	  udstykningstiden	  blev	  
denne	  gård	  flyttet	  ud	  fra	  Øster	  Åby.	  På	  det	  
tidspunkt	  var	  den	  en	  stor	  4-‐længet	  gård.	  Da	  Tove	  
og	  Ole	  overtog	  den,	  besluttede	  de	  at	  rive	  det	  
gamle	  stuehus	  ned	  og	  opføre	  et	  nyt	  på	  den	  
tidligere	  staldbygnings	  plads	  med	  udsigt	  til	  
vandet.	  Den	  sidste	  staldlænge	  lod	  de	  stå.	  	  	  

Jorden	  rundt	  
Jesper	  er	  således	  opvokset	  i	  Rødskebølle.	  I	  1990	  
kom	  han	  i	  lære	  som	  tømrer	  i	  Vester	  Skerninge.	  
Samme	  år	  mødte	  han	  Dorthe,	  som	  var	  flyttet	  til	  
Thurø	  og	  gik	  på	  handelsskole	  i	  Svendborg.	  
Allerede	  året	  efter	  flyttede	  de	  sammen	  i	  et	  hus,	  
som	  Jesper	  skulle	  passe	  for	  en	  kammerat	  og	  i	  
1991	  købte	  de	  selv	  hus	  på	  Christiansvej	  i	  
Svendborg.	  Det	  var	  et	  gammelt	  hus,	  som	  det	  
aktive	  par	  tog	  fat	  på	  at	  sætte	  i	  stand.	  	  

Det	  nye	  stuehus	  	  

Der	  blev	  dog	  også	  tid	  til	  fornøjelser,	  for	  i	  1995-‐96	  
rejste	  de	  jorden	  rundt.	  Turen	  gik	  fra	  USA	  over	  
Costa	  Rica	  og	  Fijiøerne	  til	  New	  Zealand	  og	  
Australien	  og	  videre	  til	  Indonesien,	  Malaysia	  og	  
Thailand.	  I	  Australien	  fik	  parret	  arbejdsvisum	  og	  
arbejdede	  i	  3-‐4	  uger,	  så	  der	  var	  penge	  til	  den	  
videre	  rejse.	  

Her	  havde	  Jesper	  og	  Dorthe	  en	  spøjs	  oplevelse.	  
Jesper	  arbejdede	  i	  et	  sjak	  med	  en	  gruppe	  skotter	  i	  
Sydney.	  Han	  var	  så	  uheldig	  at	  komme	  til	  skade	  
med	  sin	  tommelfinger	  og	  da	  det	  så	  ret	  alvorligt	  
ud,	  ville	  Jesper	  gerne	  tilses	  af	  en	  læge.	  Alle	  
forsøgte	  at	  tale	  ham	  fra	  det	  (der	  var	  vist	  
problemer	  med	  arbejdspladsens	  forsikring)	  og	  
løsningen	  blev,	  at	  han	  lånte	  den	  ene	  skottes	  
sygesikringsbevis.	  Jesper	  indvilligede,	  da	  han	  
regnede	  med,	  at	  det	  blot	  drejede	  sig	  om	  et	  kort	  
lægebesøg.	  Desværre	  viste	  det	  sig,	  at	  han	  skulle	  
indlægges	  på	  det	  lokale	  hospital.	  Så	  det	  blev	  et	  
mindeværdigt	  hospitalsophold,	  hvor	  Jesper	  alias	  
Stuart	  Heddle	  måtte	  tale	  det	  bedste	  skotske,	  han	  
havde	  lært.	  Indimellem	  havde	  han	  svært	  ved	  at	  
forstå	  sygeplejerskernes	  forklaringer	  på	  
behandlingen	  for	  ikke	  at	  tale	  om	  den	  senere	  
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fysioterapi,	  som	  også	  krævede	  kendskab	  til	  
forskellige	  fagudtryk.	  	  Men	  Jesper	  blev	  rask	  og	  
efter	  2	  uforglemmelige	  uger	  kunne	  parret	  rejse	  
videre.	  

Børn	  og	  uddannelse	  
Da	  Jesper	  og	  Dorthe	  kom	  hjem	  fra	  deres	  store	  
rejse,	  startede	  Dorthe	  på	  læreruddannelsen	  i	  
Skårup	  og	  parret	  fik	  de	  2	  ældste	  drenge,	  Victor	  i	  
1998	  og	  William	  i	  2000.	  Børnene	  hindrede	  dog	  
ikke	  Jesper	  og	  Dorte	  i	  deres	  rejselyst	  og	  i	  2001	  
rejste	  de	  alle	  4	  til	  Grønland.	  
	  

Jesper,	  Dorthe,	  Victor	  og	  William	  i	  lufthavnen	  i	  Sdr.	  
Strømfjord	  

	  Dorthe	  fik	  job	  som	  folkeskolelærer	  og	  Jesper	  
arbejdede	  som	  tømrer.	  Det	  blev	  en	  stor	  oplevelse	  
med	  den	  smukke	  grønlandske	  natur	  og	  den	  meget	  
fremmedartede	  grønlandske	  kultur.	  
Efter	  et	  år	  valgte	  de	  dog	  at	  flytte	  tilbage	  til	  
Danmark.	  Lærerjobbet	  var	  ekstremt	  hårdt	  og	  
Victor	  havde	  svært	  ved	  at	  falde	  til	  i	  børnehaven.	  	  

	  

På	  tur	  med	  hundeslæde,	  Sisimiut	  

	  

William	  og	  Victor	  med	  deres	  grønlandske	  legekammerater	  	  	  
udenfor	  familiens	  bolig	  i	  Maniitsoq	  
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Da	  familien	  kom	  hjem	  til	  Danmark,	  fik	  Dorthe	  
arbejde	  på	  Østre	  Skole	  og	  har	  været	  ansat	  der	  
indtil	  august	  2010,	  hvor	  hun	  skiftede	  til	  VUC,	  hvor	  
hun	  bl.a.	  underviser	  ordblinde.	  

AZ	  Tømrer	  &	  Snedker	  

I	  2005	  overtog	  Dorthe	  og	  Jesper	  hans	  forældres	  
gård	  i	  Åbyskov.	  Parret	  havde	  gode	  venner	  i	  Skårup	  
og	  Dorthe	  kendte	  byen	  fra	  sin	  seminarietid,	  så	  det	  
var	  naturligt	  for	  dem	  at	  slå	  sig	  ned	  her.	  Samme	  år	  
blev	  den	  yngste	  søn,	  Daniel	  født	  og	  Jesper	  
startede	  sit	  eget	  tømrerfirma:	  A-‐Z	  Tømrer	  &	  
Snedker.	  	  

	  

De	  første	  fem	  år	  gik	  forrygende,	  men	  Jesper	  har	  
nok	  kunnet	  mærke	  en	  lidt	  stille	  periode	  under	  
finanskrisen.	  Nu	  er	  det	  igen	  vendt	  for	  firmaet	  og	  
opgaverne	  begynder	  at	  komme.	  Indimellem	  
samarbejder	  Jesper	  også	  med	  andre	  lokale	  
håndværkere.	  Han	  har	  i	  perioder	  haft	  en	  enkelt	  
mand	  ansat,	  men	  han	  foretrækker	  at	  være	  alene	  
om	  arbejdsopgaverne	  i	  firmaet.	  	  

	  Åbyskov	  Bed	  &	  Breakfast	  

Det	  er	  tydeligt,	  at	  Dorthe	  og	  Jesper	  er	  tiltrukket	  af	  
suset	  fra	  den	  store	  verden.	  Allerede	  i	  huset	  på	  
Christiansvej	  indrettede	  de	  et	  kælderværelse	  til	  
udlejning	  for	  turister	  i	  sommermånederne.	  Det	  
åbnede	  et	  vindue	  til	  verden	  -‐	  ikke	  mindst	  for	  
børnene.	  Det	  var	  derfor	  en	  gammel	  drøm,	  da	  de	  
overtog	  Søndersidegård,	  at	  indrette	  en	  rigtig	  Bed	  
&	  Breakfast.	  I	  de	  forløbne	  år	  har	  de	  lagt	  planer	  og	  
målt	  og	  regnet.	  Den	  sidste	  del	  af	  den	  gamle	  gård,	  
hestestalden,	  var	  meget	  faldefærdig.	  Her	  skulle	  

det	  være.	  Skulle	  der	  renoveres	  eller	  bygges	  nyt?	  
Var	  der	  mulighed	  for	  at	  søge	  midler?	  

	  Den	  ombyggede	  hestestald	  

Overvejelserne	  har	  været	  mange	  og	  lange.	  I	  2009	  
blev	  et	  stykke	  jord	  eksproprieret	  til	  Øhavsstien	  og	  
det	  satte	  skub	  i	  projektet.	  Dorthe	  søgte	  LAG	  -‐	  
midler	  til	  at	  højne	  turismen	  i	  Åbyskov	  og	  langs	  
Øhavsstien	  (puljen	  til	  fremme	  af	  livskvaliteten	  for	  
landdistrikternes	  beboere)	  og	  samme	  år	  fik	  parret	  
tilladelse	  til	  at	  renovere	  den	  gamle	  staldlænge	  
med	  henblik	  på	  at	  udleje	  til	  turister.	  Projektet	  
bestod	  af	  at	  skabe	  4	  værelser,	  to	  toiletrum,	  et	  
køkken/alrum	  i	  bygningen	  samt	  2	  shelters	  og	  en	  
bålhytte	  i	  den	  gamle	  landbohave.	  Planerne	  var	  
store	  og	  bordet	  fangede;	  Når	  tilladelsen	  var	  givet,	  
kunne	  projektet	  ikke	  uden	  videre	  formindskes	  og	  
det	  er	  tydeligt,	  at	  alt	  er	  blevet	  gjort	  grundigt	  og	  i	  
de	  bedste	  materialer.	  Så	  byggeriet	  har	  trukket	  ud.	  
Familien	  tog	  også	  en	  lille	  tur	  til	  Sydafrika	  for	  1½	  år	  
siden,	  det	  skal	  jo	  også	  passes.	  Men	  i	  dag,	  2	  år	  
efter,	  er	  byggeriet	  næsten	  færdigt	  og	  denne	  
sommer	  kunne	  2	  af	  værelserne	  og	  det	  ene	  shelter	  
indvies.	  Resten	  mangler	  lidt	  finish,	  men	  der	  er	  
ingen	  tvivl	  om,	  at	  alt	  står	  klart,	  når	  fristen	  udløber	  
d.	  31.12.	  	  

	  Et	  af	  de	  fine,	  lyse	  værelser	  med	  udgang	  til	  haven	  



17

Stolperne	  fra	  det	  gamle	  bindingsværk	  med	  mærker	  efter	  
hestebid	  er	  bevaret	  som	  en	  del	  af	  værelsernes	  udsmykning	  

Projektet	  kommer	  forhåbentlig	  også	  lokalområdet	  
til	  gavn.	  Her	  kan	  børnehaver,	  pensionistgrupper	  
og	  andre	  interesserede	  leje	  lokaliteterne.	  Vi	  lokale	  
beboere	  kan	  bruge	  Bed	  og	  Breakfast	  
overnatningen	  til	  gæster	  og	  festdeltagere.	  	  Her	  
kan	  vandrere	  langs	  Øhavsstien	  hvile	  benene	  i	  den	  
gamle	  landbohave,	  børnefamilier	  kan	  få	  en	  
shelter-‐overnatningspakke	  med	  madrasser,	  
råvarer	  til	  bålmad,	  petroleumslygter	  m.m.	  og	  
endelig	  kan	  turister	  fra	  nær	  og	  fjern	  overnatte	  i	  de	  
smukkeste	  værelser	  med	  fine	  faciliteter	  og	  god	  
udenomsplads.	  	  

	  
Dorthe	  har	  tillige	  planer	  om	  at	  etablere	  et	  
samarbejde	  med	  andre	  Bed	  og	  Breakfast	  -‐	  
udbydere	  langs	  Øhavsstien,	  så	  interesserede	  kan	  
tilrettelægge	  længere	  vandreture	  med	  
overnatninger	  undervejs	  på	  linje	  med	  
Hærvejsprojektet	  i	  Jylland.	  

Frivilligt	  arbejde	  
Man	  skulle	  ikke	  tro	  det,	  men	  parret	  er	  også	  aktive	  
i	  det	  lokale	  fritidsliv;	  Jesper	  på	  det	  udøvende	  plan;	  
Han	  spiller	  hockey.	  Dorte	  på	  det	  organisatoriske	  
plan;	  Hun	  har	  været	  medlem	  af	  skolebestyrelsen	  
på	  Skårup	  Skole	  og	  er	  repræsentant	  i	  
ungdomsudvalget	  i	  fodboldafdelingen	  og	  i	  
hovedbestyrelsen	  i	  SIF.	  

Den	  dalende	  interesse	  for	  foreningsarbejde	  blandt	  
de	  lokale	  betyder,	  at	  der	  kun	  er	  3	  repræsentanter	  
i	  fodbold-‐	  ungdomsafdelingen,	  som	  har	  ca.	  150	  
aktive	  spillere.	  Så	  afdelingen	  har	  hårdt	  brug	  for	  
flere	  aktører.	  Når	  man	  er	  alt	  for	  få,	  er	  der	  ikke	  
overskud	  til	  at	  sætte	  gang	  i	  nye	  tiltag	  og	  til	  at	  få	  
tid	  til	  at	  arrangere	  sjove	  aktiviteter	  for	  børnene	  
som	  fx	  overnatningsture,	  fodboldstævner	  og	  	  
turneringer.	  Med	  så	  få	  kræfter,	  går	  arbejdet	  
udelukkende	  til	  det	  administrative	  arbejde.	  Og	  det	  
er	  surt!	  Man	  brænder	  hurtigt	  ud,	  hvis	  al	  arbejdet	  
handler	  om	  at	  udfylde	  restance-‐	  og	  medlemslister,	  
sørge	  for	  dommere	  og	  fordele	  haltider,	  passe	  
cafeteria	  og	  lign.	  	  
Dorthe	  kunne	  godt	  drømme	  om,	  at	  flere	  forældre	  
ville	  komme	  ud	  af	  busken	  og	  være	  med	  til	  at	  
skabe	  nogle	  sjove	  rammer	  for	  børnenes	  idrætsliv.	  	  
Det	  gælder,	  i	  følge	  Dorthe,	  ikke	  kun	  i	  
fodboldafdelingen,	  men	  i	  de	  fleste	  af	  S.I.F.´s	  
underafdelinger,	  hvor	  der	  arbejder	  mange	  gode	  
frivillige	  kræfter,	  men	  hvor	  der	  er	  hårdt	  brug	  for	  
flere	  hænder.	  At	  være	  aktiv	  i	  foreningsarbejde	  er	  
også	  et	  givende	  arbejde;	  Man	  møder	  en	  masse	  
rare	  mennesker,	  støtter	  vores	  lokalsamfund	  og	  
gør	  en	  forskel	  for	  vores	  børns	  hverdag.	  Der	  er	  
brug	  for	  al	  slags	  hjælp,	  selv	  en	  lille	  indsats	  er	  
kærkommen.	  Opfordringen	  til	  Skårup	  og	  omegn’s	  
forældre	  er	  hermed	  givet	  videre!	  	  

Det	  har	  været	  spændende	  at	  høre	  Dorthe	  og	  
Jespers	  historie	  og	  det	  var	  en	  dejlig,	  
livsbekræftende	  oplevelse	  at	  møde	  disse	  
mennesker,	  som	  tør	  og	  kan	  skabe	  et	  liv	  med	  krudt	  
i.	  	  Folk	  og	  Fæ	  ønsker	  held	  og	  lykke	  med	  alle	  de	  
spændende	  projekter.	  

Tekst:	  Vibe.	  Foto:	  Henning	  +	  familiens	  egne.
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                        Pensionist-husets Støtter 
KUNSTUDSTILLING 

i  
Pensionisternes-hus 

 

    
 
 
Tove Grünewald med sine flotte malerier – høns, der bare var så levende at se på.  Hun 
havde også mange andre flotte motiver. 
 

   
 
André Isager med sine flotte ting af træ, der virkelig viste hvad man kan få ud af et stykke 
træ, når det kommer i den rette mands hænder. 
Sønnen Bjarne maler, også hans flotte værker kunne man se på udstillingen. 
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Ingerlise Østberg laver nogle særdeles flotte smykker i mange forskellige materialer. 
Her var smykker for enhver drøm og pengepung. 
 
 

      
 
Marian Henriksen viste sine flotte malerier frem. 
 
Mon det havde hjulpet at kysse frøer? Var der så kommet flere? 
 
Det var synd, at så få så den smukke udstilling, som der var gjort så stort et stykke arbejde 
på. 
 
Er interessen for vore kunstneres arbejde så ringe? 
 
Skal vi mon finde på noget andet at bruge Pensionisternes Hus til? 
 
Pensionist-husets Støtter siger kunstnerne fra 2011 en stor tak for at måtte få et indblik i 
hvad I går og laver. 
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Meld dig ind på: fitnessskaarup@gmail.com 
Hjemmeside: www.skaarup-if.dk

Østergade 16 Skårup 52 52 66 55

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

SVENDBORG STORCENTER

Østergade 20, Skårup 
Tlf. 51 77 72 20

Brød, kager, sandwich, 

salater, øko kaffe & 

smilende service.

Åbningstider:
Man - fredag 6.30 - 17.00

Lør & søndag 7.00 - 15.00
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Skårup Pensionistforening 
 
Den 21. september havde foreningen en rigtig dejlig tur til Skarø. Vejret kunne godt have 
været lidt bedre, men det er vi jo ikke herrer over. 
Efter ankomst til Skarø gik vi til Lasse og  Bjarne Bekkers ”Vestetrgaard” , hvor Bjarne 
fortalte om gården , dens udstillinger og fremtidige drømme om nye tiltag når der findes 
penge. Et meget spændende tiltag på øen. Vi fik også fortalt en masse om Skipper, som 
Bjarne har haft et tæt forhold til. Det skal blive spændende at se når Skippers stue bliver 
færdig på loftet i laden. Allerede nu er der en masse spændende ting at se i laden – mange 
ting, hvor der blev sagt ”ja det kan vi godt huske” og ”nå hvor det sådan det forgik. Lige 
nu arbejder Bjarne på en bog og også udstillingsmateriale om Kaptajn Karlsen (ham med 
det skæve skib) 
Herefter gik vi til den gule gård, hvor Gitte driver en cafe, her vente et dejligt måltid på os. 
Gitte har også røgeri, så der var friskrøget laks på menuen (mums). Et dejligt sted men en 
meget fin betjening. Om vinteren er Gitte jordmoder på Svendborg sygehus, det en driftig 
dame vi besøgte. Skarøis havde desværre ikke åbent. Så det må vi have til gode. Mon ikke 
der er nogle der blevet inspireret til en tur på egen hånd ?. 
  
Onsdag den  2. november kl. 1700 
Kommer den landskendte forfatter og causør Søren Ervig  og viser sine billeder fra 
alverdens vildmarker. 
Søren har i 42 år  rejst med kamera, riffel og fiskestang, bl. a. som vildmarksguide i de 
canadiske Rocky Mountains, og har gjort det til sin livsgerning at søge spænding, 
oplevelse og livserfaring fra klodens mest øde og dramatiske natur. Der vil blive vist 
billeder fra Rocky Mountins, de store afrikanske nationalparker og fiskeri i Alaska. efter 
gigantiske fladfisk.. 
Også det nye show ”Den dansk natur” vi blive vist. 
Her er lagt op til en fornøjelig aften. Der vil blive serveret et let traktement i pausen 
Pris 60 kr. for medlemmer og 90 kr, for ikke medlemmer. Det ville være dejligt med en 
forhånds tilmelding på tlf. 62231558 eller 62231058. 
Alle er velkommen. 
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Se her hvordan det gik for ”Ole” og alle de andre.….. 

 

Kanon 1. skoledag  
      på Skårup Skole ! 
 Så stod man med indby-
delsen i hånden !!! 
Hvad var det for noget, 
”Ny skolestart” på Skårup 
Skole – for alle ? 
Uanset om man skulle i 
0.klasse, 1. klasse, 5. kl. 
eller 8. kl.  skulle alle star-
te på ny – i nye klasser – 
med nye lærere og mange  
skulle endda starte på ny 
skole, også selv om man  
ikke selv havde valgt det.  
 

Heldigvis havde man som-
merferie og kunne jo så 
glæde sig over det gode 
vejr…(he-he)… 
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15.08. 2011 kl. 08.05 
”Ihh hvor var jeg spændt…. 
Ville det regne?  
Var der plads til alle?  
Var lærerne søde?  
Var der nogen jeg kendte? 
Var der lektier den 1. dag? 
Hvad skulle der ske?  

Ved indgangen fik vi udleveret flotte 
vindmøller og så gik vi om på sports-
pladsen. Nårhh, hvor var der mange 
mennesker... 800 børn og voksne sam-
let foran scenen.  
Her stod ”Dirk Passer” med mærkelig 
hjelm på og kaldte på ”Line-Al” og 
”Tavle-Knud”. Men hvor var resten af 
lærerne; ”Kridt-Eske”, ”Syvtab-Ellen” 
Tor-Nyster og alle de andre…… 
 

Pludselig kom der en rigtig gul USA - 
skolebus kørende ind med lærerne…. 
Det var også deres 1. skoledag med 
fregner, bare knæ og nye skoletasker. 



24

Vi sang også nogle gode 
sange. Det lød rigtig godt, 
når vi var så mange der 
sang og lærer-orkesteret  
spillede med. 
 
Så fik Skoleinspektøren, 
som hedder Lene, lov til at 
holde en tale. Den handle-
de om at være fælles og 
om at lære noget og var 
nok mest til de voksne.  

 
Pludselig råbte ”Line-Al” 
til ”Tavle-Knud”, at skolen 
var låst med en stor hæn-
gelås….  
Heldigvis fik ”Dirk Passer” 
fat på Pedellen - Lars. Han 
fandt selvfølgelig nøglen, 
så Lene kunne låse skolen 
op. 
Derefter sang vi en sang 
for skolen - Endelig kunne 
vi komme rigtig i skole !! 
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   Alle ønskes et rigtig      
    godt skoleår !               ( JV - ”Dirk Passer”) 

Her kan I se nogle flere 
billeder af min første sko-
ledag .  
Nå,  jeg skal ned i klassen 
og min mor skal op og have 
kaffe i salen. Ses…. 
PS; jeg tror det bliver 
sjovt at gå i skole”.  (”Ole”) 
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Nyt fra Åbyskov Forsamlingshus – året 2010. 
 
Af Jørgen Larsen, kasserer i Åbyskov Forsamlingshus 

 

Oktoberfest den 28. oktober - Igen noget at glæde sig til!  

I sidste nummer af Folk & Fæ blev oktoberfest den 28. oktober 2011 omtalt, her er der 
virkelig noget at glæde sig til.  Det tegner til en fest med stor forhåndsinteresse, der er allerede 
42 tilmeldt, så der er ikke lang til de 90 der vil blive lukket ind. 
  

 

Der vil være specialiteter fra det sydlige 
tyskland, smagsprøve på tysk øl og ikke at 
forglemme en tre retters Bayrisk menu. 
 

. 
 
Vi ville gerne have haft et besøg af et ægte 
tyrolerorkester, men da de ikke ville komme 
mindre end 15 mand, så måtte vi melde fra, 
men musik bliver der, idet CUCHULAIN 
BAND sørger for musikken, så alle der har 
lyst, får mulighed for en svingom til festlig 
musik. 

 

 




 

 
Inden der åbnes for bordet glæder, vil Christiane Gammelmark fortælle lidt om Oktober-
festens historie og Bayrisk madkultur, måske er der også mulighed for at få en opskrift til 
brug der hjemme.  Det bliver en festlig aften – en aften der måske kan gentages i oktober 
2012.  Det koster kun 165 kr. for at være med denne aften. 
Tilmelding nødvendig – senest den 23. oktober til Ellen på 4224 4854 eller Gitte 3035 1557. 
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Banko aften den 1. december: 
Vi nærmer os med hastige skridt december og den 1. december er der næste arrangement - 
banko aften kl. 19.00. 

 

 
 

 
Der er lagt op til en hyggelig aften med 
traditionelt bankospil og gode præmier – 
måske kan du vinde en and. 
 
Da vi er begyndt på december måned vil der 
kunne købes glög og æbleskiver, kaffe øl og 
vand til rimelige priser. 
 
Mød op og vær med til at støtte forsam-
lingshuset. 
 

Dilettant januar 2012: 
Vi kan allerede nu oplyse at årets dilettant i 2012 vil blive opført i januar måned lørdag den 
21., onsdag den 25. og lørdag den 28. 
 
Stykket hedder: ”Jagten på de grås guld.”   Det er stykke handler bl.a. om den rolator-
besværede Elinor og den halvsenile og heldøve Gregers, hvor svigersønnen Hans gør mindre 
hærdelige forsøg på at få de gamle på plejehjem og fingrene i deres hus.  Hans plan er at få 
bygget et storcenter, men det går ikke så let for ham.  I sin rolle som socialudvalgsformand 
har han sørget for at tage hjemmehjælpen fra dem, hvilket resultere i, at de svarer igen med at 
svine hjemmet til og invitere pressen: ”De tog Inger Margrethe fra os – nu lever vi i et syndigt 
rod. 
Alt der kan gå galt, går galt.  De gamle barrikaderer sig, tager posten som gidsel, lejer 
børneværelset ud til en selvstændig erhvervsdrivende, der klæder sig mere af end på – til stor 
glæde for den halvsenile Gregers. Et festligt stykke til glæde for mange. 



 
 

Scene fra dilettant 2011. 
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Dyrlægerne Charlotte og Torben Sølund Christensen

KOrSgADe DyreKLiNiK
Korsgade 21 · 5700 Svendborg

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

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

Konsultation efter aftale

www.korsgadedyreklinik.dk

Vejstrup 
Auto & Traktorservice

Lars Nielsen 
Landevejen 42  5882 Vejstrup

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



www.vejstrupauto.dk

Auto Centrum Skårup
Østergade 60-62  5881 Skårup

Telefon 62 23 19 91
www.autocentrum.dk

Bedre brugte biler  Alt i reparation

SKÅRUP SMEDE- OG
MASKINVÆRKSTED
Aut. VVS-installatør

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

VVS

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

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

Vejstrup
Efterskole

Højskolevej 49  5882 Vejstrup
Tlf. 62 28 10 89

vejstrup@vejstrup.dk

JESPER RASMUSSEN   
      Nyborgvej 510  5881 skårup

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

Gode ideer engros  Service fra den rigtige murermester

Til faste priserog aftalt tid

Sælg din gamle cykel på
www.folkogfae-online.dk 



 

Har du for nylig besøgt www.folkogfae-online.dk? 
Vidste du, at du på hjemmesiden kan læse bladet i farver?  

Kender du de mange andre muligheder, der findes? 

Ved du, at denne hjemmeside er meget mere end blot en hjemmeside om bladet? 
Folk & Fæ - online er nemlig for hele vores nærområde med en masse muligheder for kommunikation og 
information borgerne imellem.  
Derfor vil vi i redaktionen gøre ekstra opmærksom på vores hjemmeside, som forhåbentlig på denne måde 
kan blive dét, den er tænkt som: Hele lokalsamfundets hjemmeside! 
Her finder du: Opdateret information om vigtige lokale tiltag. De faste menupunkter er: 

Menupunkter, som angår bladet: 

 

Menupunkter til kommunikation: 

 

Menupunkter til information: 

 
 
Menupunkter vedr. web- og bladredaktionen: 

 
 
Andre menupunkter: 

 

Denne side er i mange farver. Se det på hjemmesiden!  Vi ses på www.folkogfae-online.dk 

a. Aktivitetskalender: Her findes en ajourført liste af aktiviteter for lokalsamfundets institutioner 
og foreninger. 

b. Fagregister: Her finder du alle vores sponsorer med direkte links til deres hjemmesider. 
c. Borgeroplysning: Her findes direkte links til vigtige adresser i kommunen. 
d. Nyhedsarkiv: Her finder du alle nyhederne fra forsiden på Folk & Fæ - online. 

a. Bladredaktionen: Her finder du en liste over alle i bladredaktionen, ansvarsområder og 
kontaktoplysninger samt billeder fra en almindelig redaktionsaften. 

b. Kontakt: Her kan du skrive til webredaktionen. 
c. Nyhedsbrev: Her kan du tilmelde dig, så du får en e-mail, når det seneste blad er tilgængeligt 

online.   

a. Seneste blad: Bladet kan læses direkte på skærmen eller downloades som pdf-fil. 
b. Bladarkiv: Her findes alle blade udgivet helt tilbage fra februar 2007. 
c. Artikelbilleder: Fotografens billeder fra de seneste udgivelser, som ikke kom med i det trykte 

blad. 
d. Sponsor-info: Priser, spalteplads m.m. 

a. Køb, salg, bytte: Her kan du som Facebookbruger indrykke en annonce. Siden kan læses af 
alle. 

b. Opslagstavlen: Her kan du som Facebookbruger fortælle om stort og småt i lokalsamfundet. 
Siden kan læses af alle. 

c. Gæstebog: Her kan du skrive en lille hilsen eller kommentar.   
d. Multimedie: Her findes interessante billeder og filmklip. I øjeblikket ligger der historiske 

billeder fra Skårup. 

a. Facebookgruppen: Folk & Fæ på Facebook. 
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Hvor blev de af? 

	  

	  
	  
	  
	  Mogens	  Kragh	  Andersen	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  skoleleder	  01-‐03-‐1997	  –	  28-‐02-‐2002	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Skårup	  Skole	  
	  

	  
Hvad	  beskæftiger	  du	  dig	  i	  dag?	  Er	  du	  erhvervsaktiv/ikke	  erhvervsaktiv?	  
	  
Jeg	  er	  stadig	  erhvervsaktiv	  og	  arbejder	  i	  dag	  som	  direktør	  for	  Social-‐	  og	  Sundhedsskolen	  Fyn,	  som	  er	  en	  
ungdomsuddannelsesinstitution,	  som	  udbyder	  erhvervsuddannelser	  inden	  for	  sundhed,	  omsorg	  og	  
pædagogik.	  Uddannelserne	  er	  vekseluddannelser	  hvor	  teoriundervisning	  på	  skolen	  veksler	  med	  
undervisning	  i	  praksis,	  hvilket	  jeg	  synes	  er	  en	  fantastisk	  god	  måde	  at	  sætte	  uddannelser	  sammen	  på.	  Vi	  
udbyder	  grundforløb	  til	  uddannelserne,	  social-‐	  og	  sundhedsuddannelsen,	  som	  består	  af	  to	  trin	  –	  trin	  
1/social-‐	  og	  sundhedshjælper	  og	  trin	  2/social-‐og	  sundhedsassistent,	  uddannelsen	  til	  pædagogisk	  
assistent	  og	  en	  omfattende	  efter-‐	  og	  videreuddannelsesaktivitet	  –	  se	  i	  øvrigt	  www.sosufyn.dk	  .	  Det	  er	  
stor	  skole	  som	  har	  4	  afdelinger	  i	  henholdsvis	  Svendborg,	  Middelfart	  og	  Odense	  (2),	  hvor	  jeg	  har	  mit	  
kontor	  på	  vores	  nyeste	  afdeling	  i	  Odense.	  Skolen	  har	  et	  flow	  af	  elever	  og	  kursister	  på	  omkring	  5-‐6.000	  
om	  året,	  hvilket	  selvsagt	  stiller	  store	  krav	  til	  fleksibilitet	  og	  ydeevne	  hos	  den	  store	  stab	  af	  medarbejdere	  
på	  mellem	  180	  og	  190	  (undervisere,	  administrative	  medarbejdere,	  tekniske	  medarbejdere	  og	  ledere).	  
Skolen	  omsætter	  for	  omkring	  120	  millioner	  kr.	  om	  året	  	  
	  
Ser	  du	  nogen	  gange	  tilbage	  på	  din	  tid	  som	  skoleleder?	  
	  
Det	  gør	  jeg	  ind	  imellem	  –	  specielt	  når	  der	  opstår	  nye	  situationer	  for	  folkeskolen	  generelt	  og	  skolerne	  i	  
Svendborg	  specielt	  –	  men	  også	  når	  jeg	  i	  min	  egenskab	  af	  formand	  for	  styregruppen	  for	  Syddansk	  
uddannelsesaftale	  (www.syddanskuddannelsesaftale.dk)	  –	  er	  med	  til	  at	  arbejde	  for	  at	  endnu	  flere	  unge	  
gennemfører	  en	  ungdomsuddannelse.	  Et	  spændende	  tiltag	  hvor	  Region	  Syddanmark,	  regionens	  
kommuner,	  regionens	  uddannelsesinstitutioner	  og	  regionens	  erhvervsliv	  arbejder	  tæt	  sammen	  om	  at	  
få	  de	  unge	  til	  at	  gennemføre	  uddannelserne.	  I	  den	  position	  trækker	  jeg	  tit	  på	  min	  erfaring	  fra	  skolen,	  og	  
ikke	  mindst	  i	  forhold	  til	  hvad	  vi	  i	  skolen	  gjorde	  for	  at	  gøre	  eleverne	  klar	  til	  en	  ungdomsuddannelse.	  Der	  
er	  ingen	  tvivl	  om,	  at	  det	  er	  yderst	  nødvendigt	  med	  et	  tæt	  samarbejde	  mellem	  folkeskolen	  og	  
ungdomsuddannelserne	  for	  at	  sikre	  den	  bedst	  mulige	  overgang	  mellem	  disse.	  Et	  samarbejde	  som	  jeg	  
også	  oplever,	  at	  alle	  parter	  gerne	  vil.	  
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På	  det	  mere	  personlige	  plan	  får	  jeg	  stadig	  gode	  flash	  backs	  til	  Skårup	  Skole	  og	  dens	  elever,	  når	  jeg	  	  
taler	  med	  vores	  elever	  og	  de	  oplevelser,	  som	  de	  får	  på	  skolen	  her.	  Hvor	  er	  det	  tit	  genkendeligt	  når	  
deres	  grin	  og	  sjove,	  vrede,	  glade	  udtryk	  kommer	  frem.	  Og	  så	  bruger	  jeg	  i	  øvrigt	  stadig	  at	  fortælle	  om	  
nogle	  af	  de	  gode	  tiltag	  som	  både	  elever,	  undervisere	  og	  øvrigt	  personale	  på	  Skårup	  Skole	  satte	  i	  værk.	  
God	  erfaring	  skal	  deles!	  	  	  
Hvilke	  ting	  har	  været	  svære	  at	  forlade	  jobbet?	  
Det	  tætte	  forhold	  til	  eleverne	  og	  undervisningen	  og	  skolens	  medarbejdere,	  som	  jeg	  holdt	  rigtig	  meget	  
af.	  Men	  også	  forældrekontakten	  som	  jeg	  værdsatte	  meget	  højt.	  Jeg	  husker	  stadig	  tilbage	  på	  situationer	  
i	  skolen,	  hvor	  jeg	  tydeligt	  har	  kunnet	  mærke,	  at	  det	  arbejde	  som	  vi	  gjorde	  betød	  en	  forskel	  for	  elever	  
og/eller	  deres	  forældre.	  På	  skolen	  kunne	  vi	  forholdsvis	  hurtigt	  træffe	  en	  beslutning	  og	  føre	  den	  ud	  i	  
livet.	  Den	  tætte	  kontakt	  til,	  hvad	  der	  foregår	  i	  maskinrummet	  har	  jeg	  ikke	  i	  dag.	  	  
	  
	  
	  
Hvad	  har	  været	  af	  positiv	  
karakter?	  
	  
At	  sidde	  som	  øverste	  leder	  
på	  en	  stor	  og	  meget	  
kompleks	  selvejende	  
institution	  under	  staten,	  
hvor	  bestyrelsen	  har	  vide	  
beføjelser	  til	  at	  drive	  skole	  
er	  meget	  attraktivt	  og	  
udfordrende.	  Vejen	  til	  
undervisningsministeriet	  og	  
politikerne	  er	  klart	  kortere	  
end	  jeg	  husker	  det	  fra	  min	  
tid	  i	  Svendborg	  Kommune,	  
men	  her	  er	  selvfølgelig	  også	  
sket	  ændringer	  ved	  jeg.	  
Rammerne	  og	  vilkårene	  for	  
at	  drive	  Social-‐	  og	  
Sundhedsskolen	  Fyn	  
opfatter	  jeg	  også	  som	  
meget	  positive,	  og	  så	  vil	  jeg	  
også	  nævne,	  at	  det	  at	  have	  
en	  medarbejderstab	  som	  
breder	  sig	  over	  mere	  end	  
10	  forskellige	  faggrupper	  
alene	  på	  undervisersiden,	  
giver	  en	  spændende	  tilgang	  
til	  skoledriften.	  
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Ønsker	  du	  dig	  nogen	  sinde	  tilbage	  til	  ”det	  gamle	  job”?	  
Nej	  det	  gør	  jeg	  ikke,	  men	  jeg	  har	  også	  den	  tilgang	  til	  livet,	  at	  jeg	  er	  optaget	  af	  det,	  jeg	  er	  i	  gang	  med.	  
Men	  som	  tidligere	  skrevet	  mindes	  jeg	  ind	  imellem	  de	  mange	  gode	  stunder	  med	  elever,	  personale	  og	  
forældre	  på	  Skårup	  Skole	  	  
	  
	  
Hvad	  beskæftiger	  du	  
dig	  med	  i	  dag	  når	  du	  
ikke	  er	  
erhvervsaktiv?	  
	  
Jeg	  holder	  stadig	  
meget	  af	  at	  dyrke	  
sport	  og	  løber	  og	  
spiller	  jævnligt	  
fodbold	  (når	  de	  gamle	  
ben	  ellers	  kan	  holde	  
til	  det).	  Ellers	  er	  
avislæsning	  og	  en	  god	  
bog	  også	  noget	  der	  
fylder	  og	  nogle	  gode	  
lange	  gå-‐	  eller	  
løbeture	  med	  min	  
kone.	  
	  

	  
	  

	  

	  
En	  tak	  til	  Mogens	  
Andersen	  for	  vi	  fik	  
lov	  at	  få	  et	  indblik	  i	  
hans	  aktive	  liv.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Skribent:	  	  
Kirsten	  Søberg	  
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• Jord-, vej- og kloarkarbejde
• Vejunderføring
• Vognmandskørsel
• Container udlejning
• Belægningsarbejde

Vi TiLByDer OS meD 
ALT iNDeNFOr...

          Ø.ÅBy 
VOgNmANDS & 

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

HEINES FRUGT & GRØNT
Heine Rasmussen

Vidjekrogen 5 - 5881 Skårup
Tlf. 62 23 18 56

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

 HOLMDRUP
 KLOAKSERVICE
 OG MASKINSTATION Aps.
 AUT. KLOAKMESTER

 DØGNVAGT
 62 23 12 08

Skårup Autoservice
Vildmarken 1  5881 Skårup

62 23 10 98

TAGPAPTAG
 Over 20 års erfaring
 Gratis tageftersyn
 Alt i reparationer

   Tilsluttet

Tal med
SKÅRUP
            iAgDÆKNiNg

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

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

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

Rasmus Skovgaard - Rønnovsvej 1 
5881 Skårup - Tlf. 20851033

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

www.voresfriskole.dk
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BEDSTEFORÆLDREDAG I DAGPLEJEN

Torsdag d. 1. september afholdte Skårups dagplejere bedsteforældredag. Vi havde 
en rigtig hyggelig formiddag, med et rigtig godt fremmøde af bedsteforældre. Vejret 
var heldigvis med os, hvilket gjorde at vi kunne være ude. De dejlige omgivelser bag 
hallen, dannede rammen om denne dag. Børnene var i trygge rammer, da vi i dagplejen 
tit benytter de fine faciliteter ved multibanen/hallen. I den anledning skal lyde en 
stor tak til Arne,  for altid at være behjælpelig når vi skal bruge hallens faciliteter.

Det var en skøn dag, hvor vi dagplejere mødte op en halv time før og pyntede op og 
gjorde klar

Da alle ”Bedsterne” var ankommet, bød vores kontaktperson velkommen, hvorefter vi 
spiste. Da alle maver var fyldte, var der stor glæde og livlig aktivitet på gynger, 
rutsjebane, sandkasse og boldbane. 
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 Børn og Bedsteforældre nød samværet denne dag.
                               

                                          Vores lokale bager og brugs havde sponsoreret lækkerier i 
                                                    form af brød, brunsviger, frugt og juice. 
            

 
Vi havde en rigtig dejlig dag, og vi sætter stor pris på den store opbakning til arrangementet. 
Der var ca. 40 bedsteforældre til de 40 børn vi er her i Skårup gruppen. Så stor tak for det...
Vi glæder os til at se lige så mange næste år.
Mvh. Børn og dagplejere i Skårup                                             Tekst: Dagplejen i Skårup. Foto: Henning
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I Vejstrup Børnehus på Brudagervej i Vejstrup, har børn og voksne netop holdt den 
årlige høstfest, - en tilbagevendende tradition, som både små og store glæder sig til 
hvert eneste år. 
 

 
Forud for selve festen, har huset summet af aktivitet inde og ude de sidste par uger . 
Der er hentet halmballer hos en lokal bondemand, og børnene hjalp ivrigt med at køre 
halmballerne ind i børnehavens gamle lade. Forinden havde alle ryddet op i laden og 
pyntet op til fest. 
 

 
 
En gruppe børn var med hjemme 
hos en af de ansatte og høste 
æbler, rødbeder og kartofler. 
Andre var rundt i Vejstrup og 
plukke hyben, som blev gjort 
rene og lavet til marmelade.   
 

 

 

 

 
 

 
Endelig havde børnene mange ting med 
hjemme fra som f. eks blommer, rabarber, 
krydderurter, nødder, pærer og meget 
mere.  
Der var masser af aktivitet i køkkenet, hvor 
der blev syltet, bagt og lavet saft i lange 
baner. En stor oplevelse med noget for alle 
sanser og masser af læring. Hvem har 
puttet rødbederne ind i glassene i brugsen, 
og hvor kommer de mon fra,  eller hvordan 
bliver brombærrene i hegnet til det 
lækreste syltetøj? 
 

Høstfest i Vejstrup Børnehus  
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På selve dagen, med den store høstfest, er der masser af bondedrenge og – piger.  
Børn og voksne kommer i fint tøj, - drengene med skjorter eller vest og pigerne i 
kjoler og måske med tørklæde. Alle har noget med hjemmefra, som de har høstet 
enten til at spise til festen eller til at pynte op med. Til selve festen havde 
børnehuset inviteret de lokale dagplejere, som kom med deres børn og lidt de havde 
høstet til den store middag, som skulle spises på halmballerne i laden.  
Der blev snakket om og kigget på de ting, børnene havde haft med, og der blev sunget 
høstviser og andre sange. Der blev også danset til Først den ene vej og andre gamle 
danse, som både små og store kan være med til. 
 

 
 

 
Efter sang og dans, gik alle ombord i det flotte bord, der bugnede af mange 
forskellige slags syltetøj, varm leverpostej og syltede rødbeder, æbleflæsk, 
spinatpandekager, hjemmebagt brød og lækker hjemmelavet saft til at skylle det  
hele ned med. Fantastisk dejlig afslutning på to uger, hvor alle børn havde haft 
fingrene i bær, frugter og grøntsager, og havde været med i alle forberedelserne 
helt nede i børnehøjde, hvor man, selv når man kun er 3 år, kan opleve og føle sig 
betydningsfuld sammen med sine kammerater.  
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Det var vel nok en dejlig dag! 

 

 
 
Indlæg: Pia Drost/daglig leder   Opsætning: Kirsten Søberg 
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Svendborg Sparekasse og Superbrugsen i Skårup fejrer 
Halloween. Vil du være med til en sjov dag og samtidig 
forsøge at lave en rekord til børnenes rekordbog? 
Det foregår mandag d. 31. oktober ved Svendborg 
Sparekasse i Skårup.

$

   

Det er

for 
børn Halloween

Vær med til at slå rekord
14 oktober

Navn:  Alder:

Min mor og/eller far vil gerne se på eller være med:  Ja          Nej 

Mor eller fars navn Tlf.

                                                Underskrift af mor eller far

tilmeldingskupon - Jeg vil gerne deltage:

Du kan 
også tilmelde 

dig online

Dagens program
15.00:  Fremmøde ved sparekassen. Alle børn får et græskar.  

Husk at tage en ske med. Samtidig med at vi udskærer 
græskar, vil der være nogle forfriskninger.

17.00:  Rekordforsøget bliver registreret og der vil blive taget 
billeder. Bedste udklædning og flotteste græskar kåres. 
Derefter vil vi gå samlet op til Skårup kirke.

17.45:  Arrangementet slutter og alle kan tage deres eget græskar 
med hjem.

tilmelding er nødvendig senest 25. oktober
Aflever nedenstående tilmeldingskupon til Svendborg Sparekasse 
i Skårup eller send en mail til post@svendborgsparekasse.dk med 
de samme oplysninger som der står på tilmeldingskuponen.

Med venlig hilsen 
Svendborg Sparekasse og Superbrugsen 
i Skårup i samarbejde med spejdergruppen 
Pionererne og Skårup borgerforening.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til 
at kontakte Afdelingschef Michael Lüthi på 
tlf. 6223 1010

m         m
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Sommerens grill-vinder i 
Svendborg Sparekasse: Tom 
Gillet fra Skårup ved siden af 
afdelingschef Michael Lüthi 

Svendborg Sparekasse og Superbrugsen i Skårup fejrer 
Halloween. Vil du være med til en sjov dag og samtidig 
forsøge at lave en rekord til børnenes rekordbog? 
Det foregår mandag d. 31. oktober ved Svendborg 
Sparekasse i Skårup.

$

   

Det er

for 

børn Halloween
Vær med til at slå rekord

14 oktober

Navn:  Alder:

Min mor og/eller far vil gerne se på eller være med:  Ja          Nej 

Mor eller fars navn Tlf.

                                                Underskrift af mor eller far

tilmeldingskupon - Jeg vil gerne deltage:

Du kan 
også tilmelde 

dig online

Dagens program
15.00:  Fremmøde ved sparekassen. Alle børn får et græskar.  

Husk at tage en ske med. Samtidig med at vi udskærer 
græskar, vil der være nogle forfriskninger.

17.00:  Rekordforsøget bliver registreret og der vil blive taget 
billeder. Bedste udklædning og flotteste græskar kåres. 
Derefter vil vi gå samlet op til Skårup kirke.

17.45:  Arrangementet slutter og alle kan tage deres eget græskar 
med hjem.

tilmelding er nødvendig senest 25. oktober
Aflever nedenstående tilmeldingskupon til Svendborg Sparekasse 
i Skårup eller send en mail til post@svendborgsparekasse.dk med 
de samme oplysninger som der står på tilmeldingskuponen.

Med venlig hilsen 
Svendborg Sparekasse og Superbrugsen 
i Skårup i samarbejde med spejdergruppen 
Pionererne og Skårup borgerforening.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til 
at kontakte Afdelingschef Michael Lüthi på 
tlf. 6223 1010

m         m



Pionererne
Indvielse af bålhytte

Søndag den 
14. august 

indviede Pioner-
erne, Det Danske 

Spejderkorps deres 
bålhytte i Vejstrupdalen. 

Det blev en festlig formiddag 
med taler, det røde bånd 

hugget over af LAG Svendborg 
bestyrelsesformand Kurt Storknæs, 

grilstegt mad og aktiviteter ved bålet 
for gæster og børnene fra FAMILIESPE-

JD, 

For 2 år siden ansøgte man LAG om penge til 
en bålhytte med shelter. De blev bevilget i 2010, 

og spejderne gik straks i gang med bygningen af 
shelteren. Den blev færdig inden vinter, og mange 

patruljer afprøvede den i vinterhalvåret. De bedyrede 
alle, at de havde haft en lun nat. Men de havde også haft 

bål foran shelteren. 

I foråret 2011 begyndte så bygningen af selve bålhytten. Og den 
14.august var den så færdig.

Pionererne ejer den dejligt grund langs Vejstrup Å. Der er både skov og 
plæne. Flere og flere finder vej til pladsen, og de er alle velkomne, hvis de 

overholder de uskrevne love, som gælder på andres jord og i naturen.  De 
gælder enkeltpersoner, familier, men især de mange børnehaver og skoleklass-

er. Det er en glæde at se alle de små og store børn, der leger ved åen, hygger sig 
ved bålet og forundrer sig over naturen. 

Pladsen bruges hele året, men især om vinteren kan det være dejligt med lidt overdækn-
ing i regnvejr. Derfor er bålhytten et ekstra plus området. 

Sponsoreret af:
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Kom	  i	  form	  i	  Fitness	  Skårup!	  

	  

Du	  kan	  stadig	  nå	  at	  sikre	  dig	  et	  medlemskab	  i	  Fitness	  Skårup,	  som	  er	  et	  veludstyret	  og	  kun	  et	  par	  år	  
gammelt	  fitnesscenter	  beliggende	  i	  Skåruphallen.	  

Meld	  dig	  ind	  snarest	  og	  træn	  frit	  i	  alle	  ugens	  dage	  i	  tidsrummet	  kl.	  06.00-‐22.00.	  

Det	  koster	  kun	  150	  kr	  om	  måneden	  og	  200	  kr	  i	  oprettelsesgebyr.	  

Du	  binder	  dig	  og	  betaler	  for	  6	  måneder	  ad	  gangen,	  -‐	  altså	  betaler	  du	  1100,00	  kr	  første	  gang.	  	  

Ellers	  får	  du	  et	  medlemskab	  for	  kun	  900,00	  kr.	  

Vi	  har	  veluddannede	  instruktører,	  som	  du	  til	  enhver	  tid	  kan	  få	  råd	  og	  vejledning	  af.	  
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Du	  melder	  dig	  ind	  ved	  at	  skrive:	  

navn,	  adresse,	  personnummer,	  telefon	  og	  email	  adr.	  til;	  

fitnessskaarup@gmail.com	  

Hvis	  du	  vil	  vide	  lidt	  mere	  om	  centeret,	  som	  er	  drevet	  af	  frivillige	  og	  en	  del	  af	  Foreningsfitness,	  så	  gå	  
ind	  på	  vores	  hjemmeside	  på;	  

www.skaarup-‐if.dk	  og	  kig	  under	  fitness.	  

Du	  er	  også	  velkommen	  til	  at	  kontakte	  formanden	  Lotte	  Lundsgaard	  på	  tlf.	  	  20	  61	  35	  75	  	  

efter	  kl.14.30.	  

Vi	  håber	  at	  kunne	  byde	  dig	  velkommen	  i	  vores	  center.	  

Og	  til	  alle	  jer	  ”gamle	  medlemmer”	  –	  nu	  er	  det	  vist	  tid	  at	  få	  kigget	  programmet	  efter	  i	  sømmene.	  
Instruktørerne	  sukker	  efter	  at	  få	  mere	  at	  lave,	  så	  benyt	  jer	  af	  dem	  og	  få	  nye	  ideer	  til	  træningen.	  

De	  er	  der	  for	  jeres	  skyld,	  -‐	  BRUG	  DEM!	  

MVH	  

Bestyrelsen	  i	  Fitness	  Skaarup.	  
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Snedkermester 
rudi Samsboe

· Om- & tilbygninger
· renovering
· Opsætning af køkken, bad & garderobe
· Udskiftning af døre & vinduer
· Alt i tømrer, snedker og glasarbejde

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

HUSeT meD gOD mAD Og miLJØ
www.aabyskov-forsamlingshus.dk

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

Møbler-Interiør-Børnetøj åben hverdag 12-18 incl. lør/søn.

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

JKP-BYG  62 23 23 06

SyDfyNSANTENNE-MONTERING

Skårup Stationsvej 5 
5881 Skårup Fyn 

63 23 21 38

Murermester Vagn Bech
Nørremarken 33 • 5881 Skårup

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

SKÅRUP

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

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

DANSKE MALERMESTRE
Svendborg Malerlaug

Malerforretning

®

-naturlig balance

Novasel EU ApS
Tlf. 63230002  

www.novasel.dk

- til ømme muskler

BOGFØRINGS- OG 

KONTORASSISTANCEN

SUSAN SUNNE
Åbyvejen 18
5881 Skårup
Tlf. 20 86 58 18
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Auto Centrum Skårup

    

  62 23 19 91

     Østergade 60 Skårup
     Lige overfor Skårup skole

BeDre BrUgTe BiLer
AUTOHANDeL

      SKÅrUP

AUTO-CeNTrUm

Auto Centrum Skårup

    

  62 23 19 91

     Østergade 60 Skårup
     Lige overfor Skårup skole

BeDre BrUgTe BiLer
AUTOHANDeL

      SKÅrUP

AUTO-CeNTrUm

Roser til haven
stort udvalg

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

Roser til haven
stort udvalg

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

HYBEL VVS
62 21  01 56
Blikkenslager teamet

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

Installatør

HYBEL VVS
62 21  01 56
Blikkenslager teamet

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

Installatør

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

Skårup Rengøring & Vinduespolering

TæPPERENS
HÅNdVæRKERRENS
VINdUESPUdSNING
RENGØRING

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

Skaarup Vandværk - stiftet 1909

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

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

Hoved-/Totalentreprise

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

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

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

www.claus-bo.dk
Tømrer  Snedker  termoglas

mUrermeSTer BriAN CHriSTeNSeN

Åbyskovvej 4
5881 Skårup

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

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

Thomas johansen
nyborgvej 489
5881 skårup fyn

 www.skaarup-autohandel.dk

62 23 13 72
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Onsdag, d. 19. oktober, kl. 13.45:
Skårup Pensionistforening afholder 

virksomhedsbesøg på Skårupøre Vingård.

Fredag, d. 28. oktober, kl. 18.00:
Oktoberfest i Åbyskov forsamlingshus.

Lørdag, d. 29. oktober:
Skårup Folkefest i Skåruphallen.

mandag, d. 31. oktober, kl. 15.00:
Halloween ved Svendborg sparekasse, 

Skårup afdeling.

Onsdag, d. 2. november, kl. 17.00:
Fotograf og forfatter Søren Ervig kom-
mer og fortæller i Pensionisternes Hus.

Tirsdag, d. 8. november, kl. 19.00:
Gammeldaws andespil i Vejstrup for-
samlingshus. Opvarmning kl. 18.30.

Onsdag, d. 16. november, kl. 14.00:
The HLM’s med bl.a. Lene Nyfjord 
underholder i Pensionisternes Hus.

Søndag, d. 20. november, kl. 10.00-15.00:
Julestue i Vejstrup forsamlingshus.

Lørdag, d. 29. november, kl. 10.00-13.00:
Mini loppemarked i 

Vejstrup forsamlingshus.

Onsdag, d. 30. november, kl. 14.00:
Juleafslutning med deltagelse af Else 

Mortensen i Pensionisternes Hus.

Torsdag, d. 1. december, kl. 19.00:
Bankoaften i Åbyskov forsamlingshus.

D. 21., 25. og 28. januar 2012:
 i Åbyskov forsamlingshus.

HUSK:

Søndage i lige uger afholder

S.i.F. Støtter

Spillegilde i Skåruphallen kl. 18.30

HUSK:

Fredage i lige uger afholder

Borgerforeningens Støtter

Spillegilde i Skåruphallen kl. 18.45

HUSK:

Hver mandag kl. 14.00-16.00 
spilles der kort m.m. 

i Pensionisternes Hus.
Alle er velkommen og 

der er plads til flere!

Se også Aktivitetskalenderen on-
line med altid opdateret aktiviteter i 

forhold til bladet på: 

www.folkogfae-online.dk/
aktivitetskalender


