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Kære Folk & Fæ læser!
I alle de år, bladet er udkommet i Vejstrup og omegn har vi 
efterlyst en lokalredaktør fra området. - Dette er nu lykk-
edes, idet Anders Carlsson har påtaget sig denne opgave. 
Mange af vore læsere kender Anders Carlsson for hans 
aktive deltagelse i lokalområdet og for hans virke som præst 
i Vejstrup Valmenighed. -  Mange husker måske, at Folk & 
Fæ bragte en artikkel om Anders Carlsson i februar 2011, 
hvor han berettede om et spændende og aktivt liv.
Og nu kan Anders tilføje endnu en aktivitet: Lokalredaktør 
for Vejstrup og Oure med opland. 
Derfor: Sker der noget spændende i dette område, så kontakt 
Anders Carlsson på Tlf. 62281081 / 4o475919
eller anders.carlsson65@gmail.com 

Samtidig med at vi byder Anders Carlsson velkommen i 
redaktionen, må vi desværre sige farvel til Maja, der har 
været med i gruppen siden 2008. - Vi vil komme til at savne 
dit gode humør og dine fine artikler til bladet, - men – som 
du selv siger- - alenemor til 2 børn – to jobs – to orkestre 
og nu i gang med en vidregående uddannelse, ja - så må du 
holde en pause fra Folk & Fæ. Tak for din indsats for bladet 
gennem 5 år. Vi ønsker dig god vind fremover.

Hermed mange hilsner fra Folk & Fæ – Henning Philbert
Deadline for næste blad: Mandag d. 1. oktober
Afleveres i vores postkasse i Superbrugsen senest kl. 17.00
Sendes til Anja: anja@skaarupgrafisk.dk senest kl. 17.00
Sendes til: www.folkogfae-online.dk onsdagen før deadline
Folk & Fæ udsendes 6 gange årligt til ca. 2000 husstande i 
Skårup Sogn 5881, Vejstrup 5882 + Oure by.        
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VELKOMMEN TIL NÆSTE SÆSONS  

 
- fællesspisning for alle - 

 
i Skårup Skoles gymnastiksal kl. 18 - ca. 21. 

 
Skårupaften er som bekendt et åbent arrangement, hvor ALLE, både børn og 
voksne, gamle og unge, indfødte og tilflyttere, naboer osv kan deltage.  
Et rigtigt godt sted at ses til en snak og hygge over lækker 
mad, som et frivilligt madhold har tilberedt på bedste vis.... 
 

Skårupaften afholdes som altid 
den 3. fredag i september, 
november, januar og marts.  
 
Sæt allerede nu X i kalenderen. 
 

I Brugsen hænger tilmeldingslisten i ugen op til arrangementet.  
Man tilmelder sig senest dagen før.  
Ellers kan man ikke regne med at kunne få mad.  
Det frivillige madhold har nemlig kun mulighed for at lave mad til omtrent det 
antal mennesker, der står på listen. 
 
Skulle man dog have glemt at melde sig til og alligevel gerne vil deltage, må 
man lige melde sig i skolekøkkenet hos madholdet.  
Hvis der er plads, er det fint – hvis ikke, må man gå hjem igen! 
 
Vi har allerede et madhold til denne Skårup-aften. De vil tilberede et lækkert 
måltid til alle tilmeldte, og man betaler så 15,- pr. barn og 45,- pr. voksen på 
selve aftenen. Øl, vin og vand kan købes til billige priser. 
 
Medbring: Service til sig selv (der er ofte også dessert og kaffe), evt. 
drikkevarer, hvis man ikke vil købe. Husk kontanter til betaling for mad osv. 
 
Vi mødes kl. 18 og sætter sammen borde og stole frem. Maden serveres kl. 
18.30. Inden vi går hjem, finder vi et madhold til næste gang og hjælpes ad 
med oprydning i salen. Madholdet klarer køkkenet.  
 

HUSK at tilmelde Jer på listen i Brugsen torsdag den 20.9. 
VI SES – OG TAG GERNE NABOEN OG FAMILIEN MED. 

  
Venlig hilsen Udvalget ( Evt. kontakt: Lena 6223 2415 eller Helle 2194 7922) 



4

”Jorden drejer om sin akse…”
”Det vigtigste for mig er at glæde andre med det, jeg laver.”

Vi er på besøg i Drejebiksen ved Landevejen i udkanten af Vejstrup. Det dufter af kaffe fra køkkenet og 
helt ud i indkørslen, men inden vi sætter os til kaffebordet, skal vi lige om ad Drejebiksen, hvor André 
har stået i utallige timer gennem årene og drejet et hav af træsorter til skærebrætter, snurretoppe, 
skåle, lysestager, peberkværne og mange, mange andre smukke og funktionelle træarbejder.

Her, i sit elskede værksted, skal han lige 
nå at vise sin sidste opgave udi trædrej-
ningens svære kunst. En mundingsprop 
i asketræ til et kanonløb. En opgave, han 
er blevet spurgt om at løse for Nyborg 
Slot. Hvordan den så skal laves, ja det 
findes der ingen færdig opskrift på. ”Der 
er et forlæg, en tegning, men hvordan jeg 
så lige får realiseret den tegning, ja det er 
det udfordrende ved det hele.” Men som 
i så mange andre situationer, finder André 
en løsning på det hele.
”Alle mine ting er håndlavede og jeg 
former og kreerer dem ud fra egne idéer 
og tanker”, siger han med en beskeden-
hed, der præger hele hans væsen ”og 
desuden får jeg efterhånden flere og flere 
bestillingsarbejder. Faktisk så mange, at 
jeg er begyndt at sige nej til flere af dem. 
For døgnet har stadigvæk kun 24 timer, 
og jeg har så mange andre ting at give 
mig i kast med i det daglige. Men får man 
en opgave som mundingsproppen her, 
”siger han, mens han peger på et stort 
stykke asketræ, fastgjort i en drejebænk, 
” ja så er det bare med at kaste sig ud i det 
og prøve at gøre det så godt som muligt. 
Det er spændende!”.

André er en sand kunstner på sit felt, 
og han sætter en ære i at løse også 
næsten umulige opgaver. ”Og så er 
folk velkomne til at komme med træ 
fra deres egen have eller skov og få 
drejet et stykke kunstværk af det.” En 
af årsagerne til den store efterspørg-
sel er, at Andrés træhåndværk nu kan 
googles på hjemmesiden www.dreje-
biksen.dk , og det har skaffet ham 
mange nye opgaver og kontakter. 

André klar til arbejdet

Der drejes på livet løs
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”Jeg får forespørgsler om at deltage 
med mine træarbejder i forbindelse med 
middelaldermarkeder, sportsuger og 
andre spændende arrangementer over 
hele landet. Det griber hurtigt om sig.”
Lene, Andrés hustru, kommer over i 
Drejebiksen og inviterer på kaffe. Hun 
går lige en tur om den lille, hyggelige 
butik ved siden af værkstedet, for at 
nyde tingene, der er sat frem og for at 
fornemme det dejlige lys, der får træet 
til at træde smukt frem i tingene.

Vi går over i stuehuset, og mens Lene 
fortsætter sine mange gøremål både 
ude og inde, sætter André og Deres 
udsendte sig ved kaffebordet for at 
snakke videre. Det er et hjem, præget 
af kunst og god, sikker smag. Og det 
er et hjem, præget af lys og nærvær.
Lene har i mange år arbejdet med 
indretning af butikker. Hun har bl.a. 
været hos Planova. Hun er stoppet på 
arbejdsmarkedet, men der kaldes 
stadig på hendes dygtige hånd og 
sikre blik inden for faget. Hun er ud-
dannet inden for markedsføring og 
økonomi. André er uddannet snedker. 
Han stammer fra den midtjyske lands-
by Levring, nær Kjellerup. Her havde 
hans forældre en købmandsbutik, men 
selv om det kunne have været oplagt 
for ham at overtage forældrenes for-
retning, valgte André at gå snedkerve-
jen. ”Jeg har altid været fascineret af 
træ. I alle mulige former. Af alle mulige 
slags. Træ er et fantastisk materiale 
at arbejde med”, siger han med glød i blikket. Snedkerfaget blev dog aldrig Andrés levevej. Der 
var så mange spændende udfordringer, som krydsede hans livsvej. Han kom i militæret og senere 
flyttede han fra det jyske til Fyn. Her fik han arbejde på et snedkerværksted i Højby ved Odense. 
”En aften skulle en af mine venner og jeg en tur i biografen. Vi kørte på hovedgaden og pludselig 
fik jeg øje på et par piger, der gik og snakkede på fortovet. Den ene af pigerne havde jeg allerede 
haft lidt kig på. Hun arbejdede på en gård i nærheden, og jeg havde flere gange set hende fra vin-
duet på værkstedet. Jeg bad min ven om at vende bilen lige med det samme, og det gjorde han 
så. Vi kørte hen til pigerne, jeg rullede vinduet ned og spurgte, om de ville en tur med i biografen. 
Det ville de gerne, og det korte af det lange er, at vi købte fire billetter, gik ind i mørket med pop-
korn og glade forventninger. Og inden filmen var kommet ret langt hen, sad den ene pigerne og 
jeg og holdt hinanden i hånden. Og pigen, det var Lene.” smiler André, mens Lene griner henne 
fra køkkenvasken, hvor hun er i gang med at hælde nylavet, varm solbærsyltetøj på glas. ”Det er 
faktisk en pudsig historie, men jeg vidste fra første øjeblik, at det skulle være os to. Jeg kan ikke 
forklare hvordan det hænger sammen, men sådan er det bare”, fortsætter André.

André viser et lille udsnit af alle de flotte ting i butikken
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Lene læner sig ind over køkkenbordet og tilføjer, at hun havde det på nøjagtig samme måde. ”Der 
har bare aldrig været andre tanker i mig, end at sådan skulle det være”, siger hun. Ser man de 
to sammen, forstår man, hvad de mener. Det er sjældent at møde to mennesker, som i dén grad 
er ét, samtidig med, at de udstråler hver sit helt særlige væsen. ”Vi er stadig meget forelskede i 
hinanden. Sådan er dét også bare. Vi glæder os sammen hvert eneste øjeblik. Jeg tror, at en af 
hemmelighederne bag det hele er, at vi kender hinandens grænser og får talt om tingene hele 
vejen igennem. Det skal der åbenhed til. Vi er fælles om så meget. Ikke kun, når solen skinner og 
det hele er så skønt, men også, når det hele truer med at ramle sammen.”, siger Lene.
Efter de første år sammen i Højby og senere i Bogense, flyttede de to til Skårup, hvor de havde 
købt købmandsbutikken Centra på Østergade. På det tidspunkt havde de fået forøget familien 
med fire dejlige drenge. De to ældste af drengene, Allan og Benny, blev født i Højby og de to 
yngste, Bjarne og Peter kom til verden i Bogense.”Vi tog springet til Skårup, fordi vi syntes, at 
det var en spændende udfordring og fordi vi havde hver sit at byde ind med i det daglige arbejde 
i butikken,” forklarer André. ”Lene havde jo de bedste forudsætninger med sin uddannelse, og 
jeg kunne også sagtens se mig selv som en del af den livsstil, det er at have en købmandsbutik. 
Det er arbejde nærmest i døgndrift, og det blev en spændende tid for os begge, også fordi vi i jo 
havde vores fire drenge”.”Vi lærte meget af de år”, fortsætter André. ”Vi har altid haft en meget 
tæt fællesskab i familien, og det kan da godt være, at det sammenhold og fællesskab startede 
der. I Skårup. Det tror jeg.”
Men på det tidspunkt var det ikke de nemmeste vilkår for de frie købmænd, så André og Lene 
solgte det hele efter nogle få år. Efter tiden i Skårup købte Lene og André så huset ved Lande-
vejen, hvor de har boet lige siden. Og her fulgte der et komplet træværksted med. På den måde 
fik André mulighed for at genoplive sin livslange kærlighed til træmaterialet, og samtidig fik han 
lejlighed til at gøre sin store passion til sin hobby. Han havde desuden fået arbejde som pedel på 
Vejstrup Ungdomsskole (i dag: Vejstrup Efterskole). ”Mit møde med efterskoleverdenen blev et 
lykkeligt møde, for arbejdet på Ungdomsskolen var lige mig”,
smiler André. ”Jeg havde gået på efterskole som helt ung. Det var på Nr. Nissum i Vestjylland, så 
helt fremmed var den verden ikke for mig. Det blev tolv dejlige år som pedel, men så kom jeg galt 
af sted med den ene af mine tommelfingre,” fortsætter han, mens han viser fingeren frem. Der 
er et langt ar på langs af hele fingeren. ”Den flækkede simpelthen hele vejen ned”, siger han så. 
”Jeg stod herhjemme på mit eget værksted og var ved at reparere et eller andet, da et bræt smut-
tede for mig og skubbede fingeren ind i fræsemaskinen, jeg stod ved.” ”Det var lidt noget skidt”, 
fortsætter André med jysk underdrivelse, ”men Hans og Else Mortensen, som dengang var for-
standerpar på efterskolen, fik ordnet det sådan, at jeg blev ansat som lærer på skolen i stedet for. 

André og Lene i 
fælles omarmelse
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Jeg fik bl.a. sløjd, som jo egentlig også var mit fag. Og så tog jeg klaverspillet op igen. Når jeg 
siger ”igen” er det fordi, jeg som barn havde gået til klaver et par år. Men det havde ikke rigtig 
fænget mig dengang. Men nu fik jeg virkelig lyst til og mulighed for at tage den tråd op igen”. An-
dré har været på skolen lige siden. ”Det er en gave at få lov til at blive en del af så mange, dejlige 
unge menneskers liv”, siger André, efter at have kigget i kaffekoppen en eftertænksom stund. 
”Jeg gik godt nok på efterløn for tretten år siden, som 61-årig. Men i stedet for at stoppe fra den 
ene dag til den anden, fik jeg mulighed for at blive på skolen sådan mere ”løst”. Jeg spiller til mor-
gensamlinger og hjælper her og der i forbindelse med temauger og andre begivenheder dernede 
på efterskolen. På den måde holder jeg liv i forbindelsen til skolen. Det vil jeg aldrig undvære. Sid-
ste år sagde Esben Jensen da også ved et særligt arrangement, at nu havde jeg været på skolen i 
35 år, så nu så han frem til mine næste 35 år…”.

Livet på efterskolen betød en opblomstring for musikken i Andrés liv. Hans medfødte musikalitet 
er siden kommet til at fylde meget i hans hverdag. ”Jeg er autodidakt som musiker. Det har vel 
egentlig altid bare ligger der. Jeg spiller regelmæssigt klaver på tre plejecentre i omegnen. Det er 
en stor glæde for mig. I det hele taget er det vigtigste for mig at glæde andre med alt det, jeg gør”, 
siger André eftertænksomt. ”Jeg er med i ”Linje 4”, som består af Torben Nielsen, Bent Rosenfeld, 
Margrethe Schmidt og mig. Vi tager rundt og underholder med sketches og musik og sang. Det er 
gode stunder, kan du tro. Og så har jeg lavet over 35 revyer med tekst og musik til revyer rundt om 
på egnen. Og jeg komponerer og laver musik til bl.a. Jeppe Aakjærs sange og Halfdan Rasmussens 
fantastiske ”Tosserier”. Det er vel efterhånden blevet til godt en halv snes melodier alene til Halfdan 
Rasmussens digte.” Lene har i mellemtiden sat sig ved vores kaffebord og hun skynder sig at sige, 
at André burde udgive alle de fantastiske melodier på en eller anden måde. ”Du har så meget 
materiale, så det er bare med at komme i gang, André”. Men Andrés ydmyge indstilling til livet 
fornægter sig heller ikke her. Han ved ikke rigtig, trækker på det og siger så: ”Jeg nyder jo at tage 
rundt og glæde andre mennesker og være med til at spille og synge sammen med dem. 

Så syng da,…, lad hjertet tale”
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Med CD-udgivelser og alt sådan noget, ja med det ved jeg ikke rigtig…”. At musikken betyder 
kolossalt meget for André, viste sig også, da han i vinters skulle præsentere sine yndlingssange 
ved en af de spændende sangaftener i valgmenigheden. Han skulle stå for en aften sammen med 
sønnen Bjarne og barnebarnet Nanna ved et af de mange arrangementer dér, nemlig ”Tre Gen-
erationer spiller ud.”. Da André skulle præsentere sin første sang for forsamlingen fortalte han, 
at da han skulle udvælge sine yndlingssange derhjemme, var han gået hårdt til værks og havde 
barberet mange favoritsange fra. På den måde var han kommet helt ned på 70 yndlingssange….

”Jeg sidder tit herinde i stuen med lukkede øjne og spiller mig frem til nye melodier. Og jeg tror, at 
jeg har det lidt på samme måde, som når Benny Andersen digter og komponerer. Han kan også 
kun være rigtig
kreativ, når han har trygge rammer og ro i sit liv. Jeg kan ikke skabe noget, hvis jeg ikke har det 
godt. Så enkelt er det.” Og Andrés melodier afspejler da også den livsglæde og det ”jævne, mun-
tre og virksomme liv”, som han og Lene og hele familien udfolder i fællesskab. Melodierne fænger 
på en meget livsbekræftende måde.
Andrés musikalske evner og hans medfødte talent for toner og sang er også til stor glæde for Ve-
jstrup Valgmenighed, som hele familien er tilknyttet. Han er fast kirkesanger og afløser af og til på 
orgelet. Desuden spiller han til utallige arrangementer og kan altid lige sætte sig ved klaveret eller 
orgelet og spille ”fra bladet”, hvis der skulle være behov for det.
”Vi har på alle måder et rigt og godt liv”, siger André efter at have vist sit klaver frem. ”Vi har også 
haft vores tab og modgange. Især da vi mistede vores ældste søn, Allan, som kun blev 15 år. Han 
blev dræbt ved en trafikulykke og det var en sort og hård tid for os alle sammen. Da ramlede det 
virkelig sammen. Men vi stod sammen også i den periode, og jeg tror, at vores åbenhed og ær-
lighed overfor hinanden og det, der skete, hjalp os utroligt meget netop da.” På spørgsmålet om, 
hvordan han og Lene har kunnet leve et liv med så megen glæde, også nogen gange på trods af 
modgangene, ja da svarer André helt enkelt: ”Jamen vi er jo sammen om det. Vi er åbne og ber-
iges af hinanden hver eneste dag. Vi deler virkelig livet med hinanden. Sådan har vi det bare.”

Andre´ i dyb 
koncentration
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Har man én gang oplevet André folde sin musik og sang ud, er man ikke i tvivl om, at han ud fra 
hans og Lenes og familiens fælles tab virkeliggør Benny Andersens ord fra Mørkets sang, hvor 
det et sted hedder: ”Jeg ved en zone, hvor mørket er lyst. Der vil jeg synge og være.”
En del af livet sammen foregår også på deres fælles rejser rundt om i verden. For otte år siden 
anskaffede Lene og André sig en autocamper, som de har haft stor glæde af lige siden. ”Vi har 
været på Nordkap, i Alsace og i Paris, ja vi har besøgt så mange byer og lande.” Årets tur gik til 
Portugal, som de vendte hjem fra for godt en måneds tid siden. ”Det har været en fantastisk tur, 
hvor vi nåede at få kørt 8500 km.! Hold da op for en fantastisk tur”, smiler Lene.
Man fristes helt til at citere Benny Andersen endnu en gang, når man tænker på Lene og André 
rejsende gennem verden med fælles oplevelser: ”Du førte mig på opdagelse i mig selv. Du kendte 
genveje til oversete udsigter og undersete koralrev. Hvad der på mit kort stod opført som BLIND 
VEJ, viste sig at føre til sindets største og kærligste lufthavn.” Skønne linjer, som også rammer 
ind alt det, de to har levet sammen gennem alle årene. ”Men vi er jo aldrig helt alene, vi to,” siger 
Lene så pludselig. ”Vores børn, svigerbørn og alle de 9 børnebørn er en uundværlig del af hele 
vores liv. De har et meget tæt fællesskab og støtter og hjælper hinanden, og har det i det hele 
taget godt med hinanden alle sammen. Det glæder os. Og så har vi jo Jakob. Ham fik vi i arv 
fra min far, som selv fik ham som ung.” Da Deres udsendte afslører total forvirring i mimikken, 
forklarer André, at Jakob er en skildpadde, som de har boet sammen med i mange år. ”Han er 
over 100 år gammel og er blevet fast inventar på matriklen”, griner han. ”Vi overtog ham som sagt 
fra Lenes far, og mon ikke vore børn og børnebørn gerne tager over, når den tid kommer.”

André sætter Jakob tilbage i folden og peger på nogle vinplanter, der vokser i haven. ”Vi har jo et 
familieprojekt hos Bjarne på Landmålervej. Vi laver den såkaldte Landmålervin af tre forskellige 
slags druer.

Jakob og André.
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Det er kun sådan lidt for sjov, men vi får meget ud af den fælles interesse. Hele familien. Vores 
druer her i haven er bare til at spise fra planterne, men på Landmålervej har vi en hel lille mark 
med vinstokke.”

Og sådan kunne André Isager blive ved, for som den tusindkunstner han er, har han mod på så 
mange udfordringer. Og så er der altid liv og glæde omkring ham og Lene. Der er altid nyt, der 
skal opleves. Der er altid mange mennesker, de skal glæde med alt det, de har at give af. For ver-
den ligger åben med alle sine oversete udsigter og begges opmærksomme blikke. Verden ligger 
åben og livet er ungt endnu

Inden vi slutter besøget, vender vi tilbage til Drejebiksen. André viser et skærebræt frem og 
fortæller: ”Før jul fik jeg et bestillingsarbejde, hvor jeg skulle lave et meget stort skærebræt i tre 
træsorter, som jeg så limede sammen. For kort tid siden så jeg det bræt igen, og det har vist 
sig, at den ene af træsorterne åbenbart ikke har været helt så tør som de andre, da jeg lavede 
brættet. Så den fugtigere træsort er i mellemtiden tørret og skrumpet så meget, at der nu er en 
forskel på over en millimeter i overfladen. Det vil jeg så ordne ved at slibe overfladen endnu en 
gang. Men tænk: så levende og fantastisk et materiale er træ. Det lever hele tiden!”.

André i værkstedet
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Skårup Pensionistforening                                                                                                                                            Telefon: 62 23 15 518 

 
 
 
 
 
Skårup Pensionistforening 
Der har været nogle rigtig gode arrangementer i foreningen i foråret.  
Turen til Ditlevsdal og Konsdal Have var en god tur selv om vejret ikke var med os. Det var spændende 
at se og høre om de store bissonner, Det var en dejlig bøf af bisson kød, der blev serveret. Konsdal Have 
er en skøn plet, der bør besøges engang når det er sol og sommer, da må der være skønt der. 
 

                                  
 
  
Grill-aftenen er forhåbentlig vel overstået når I læser dette. 
 
Onsdag den 19. september kl. o9oo går turen til Skovsgaard på Langelend. Hvor en søn af den tidligere 
forpagter vil fortælle om livet der, og lidt om frk. Fuglede, som levede dengang. Nu er det et økologisk 
landbrug. Pris 275kr. incl. mad og kaffe. Husk tilmelding på tls. 62231558 eller 62231058 senest den 
10/9. 
 
 Høstfesten afholdes i år onsdag den 3, oktober kl. 1700, hvor Poul Weber holder høsttalen. 
Af hensyn til indkøb af mad (suppe og kød med pererrodssaus Pris 100 kr.) er der tilmelding senest den 
27/9 til ovennævnte numre  
 
Onsdag den 17. oktober kl. 1400 kommer Thorkild Søgaard og vise de sidste af sine blileder fra 
Venezuela. 
 
 
Pensionist-husets Støtter. 
Nørkle eftermiddagene starter op igen efter sommerferien Tirsdag den 4. september kl. 1400 til 1600.  
Her plads til mange flere, så bare mød op med dit håndarbejde. Vi håbe der vil komme mange forskellige 
slags ideer frem, så vi kan lære lidt af hinanden. Har du lyst blot at komme og hygge dig og bare få en 
snak med andre så er du også velkommen Alle er velkommen uanset alder og køn. Pris er 10 kr. pr. gang 
incl. kaffe. 
Den 17. september kl. 1400 starter kortspil eftermiddagen op igen. Her spille alle muligeformer for 
kort og andre former for spil. Her er det også bare om at møde op of en hyggelig eftermiddag. Prisen er 
også her 10 kr. pr. gang. 
Også den 17. september kl. 1600 starter der et hold porcelænsmaling op. Det et hold uden nogen form 
for undervisning udover, hvad der kan læres af hinanden. Også her vil hyggen være i højsæde.  
 
Fredag den 12. oktober kl. 1800  er spisning med en fiskebuffe på menuen.  Her er der tilmelding på tlf. 
62231558 eller 62231058. 
 
 .  
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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

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

DET LEVENDE FORSAMLINGSHUS
her kAn du hoLde din feST på din egen Måde...

www.AAbySKOV-FORSAMLINGSHUS.DK 
reServATion på TLF. 3048 2738

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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Besøg fra Canada i Kirkeladen. 
 

 
                                                                             Foto: Erik Egeskov - 2007 
 
   Onsdag d. 29. august kl. 19.oo vil vores  
tidligere præst, Charlotte Berg og hendes 
mand Peter komme på besøg i Kirkeladen  
og fortælle om deres oplevelser i det frem- 
mede.  
   For godt to år siden rejste de til Canada 
til millionbyen Calgary, hvor Charlotte    
skulle være præst for den lille danske 
menighed under DKU (dansk kirke i ud- 
landet), som betaler hendes løn. Alle andre 
udgifter afholdes af menigheden, så der er 
masser af frivilligt arbejde og indsamling  
af penge. 
 
Alle, der har lyst til at høre om, hvordan det er at bo og arbejde i Calgary, er 
velkomne d. 29. aug. kl. 19 i Kirkeladen. 
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Onsdag d. 13. juni var der stor fest på Damgården i Skårup. Det nye drivhus skulle indvi-
es med pomp og pragt. 

Pedellerne Ebbe og Børge har ikke bare haft 
travlt med at samle drivhuset, det skulle også 
gøres kørestols venlig og boltes i jorden. 

Aktivitets medarbejder Heidi har haft travlt med 
at prikle og så. Samt med at sætte de to pedeller 
i arbejde—for nu skulle det være! For tomatplan-
terne, der var sat til forspiring, var ved at være 
for store til minidrivhuset. 

Damgårdsklubben har skænket drivhuset til Ple-
jecentret Damgården, til stor glæde for beboere 

og brugere af Dagcentret. De 12,1 m2 vil ikke 
kun blive brugt til at dyrke agurker og tomater 
i, der er også plads til café bord og stole.  

Vi er meget glade for denne flotte gave—
ligesom alle de andre skønne gaver, Dam-
gårdsklubben gennem tiderne har skænket til 
Damgården. Her kan nævnes: Ældre sagens 
sangbøger, Flagstang, Diverse redskaber til 
træningscentret og meget, meget mere. 

NY GRØN OASE PÅ DAMGÅRDEN 
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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

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

Cleveland
l

l

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

k o n c e r t   e v e n t
l i v e  t u r n é  p r o d u c t i o n
r e c . s t u d i e  p r o d u c t i o n
m a n a g e m e n t     b o o k i n g
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Håndbold i S.I.F. 
Træning starter i uge 35 – Tirsdag d. 28 august i Skåruphallen. 

      Træner 

Tirsdag: 16.00 – 17.15 U14 Diger   7 – 8 kl. Mick Outzen 

 17.15 – 18.30 U12 Drenge 5 – 6 kl. Klaus Moritzen 

Onsdag: 16.15 – 17.00 U8 Piger + Drenge 0 – 2 kl. Lars Bak 

 17.00 – 18.30 U12 + U10 Drenge 3 – 4 kl.  

Træning for U10 Drenge flytter til tirsdag når fodbold slutter udendørs. Vi mangler 
stadig en træner til dette hold. Måske er det noget for dig? 

Torsdag: 20.00 – 22.00  Herre Senior   

 

Kontaktpersoner: 

Klaus   61 36 81 59 

Kenneth 26 14 33 88 

Arne 30 54 13 72 

Hilsen  

Håndboldudvalget 

Håndbold i S.I.F. 
Træning starter i uge 35 – Tirsdag d. 28 august i Skåruphallen. 

      Træner 

Tirsdag: 16.00 – 17.15 U14 Diger   7 – 8 kl. Mick Outzen 

 17.15 – 18.30 U12 Drenge 5 – 6 kl. Klaus Moritzen 

Onsdag: 16.15 – 17.00 U8 Piger + Drenge 0 – 2 kl. Lars Bak 

 17.00 – 18.30 U12 + U10 Drenge 3 – 4 kl.  

Træning for U10 Drenge flytter til tirsdag når fodbold slutter udendørs. Vi mangler 
stadig en træner til dette hold. Måske er det noget for dig? 

Torsdag: 20.00 – 22.00  Herre Senior   

 

Kontaktpersoner: 

Klaus   61 36 81 59 

Kenneth 26 14 33 88 

Arne 30 54 13 72 

Hilsen  

Håndboldudvalget 

Håndbold i S.I.F. 
Træning starter i uge 35 – Tirsdag d. 28 august i Skåruphallen. 

      Træner 

Tirsdag: 16.00 – 17.15 U14 Diger   7 – 8 kl. Mick Outzen 

 17.15 – 18.30 U12 Drenge 5 – 6 kl. Klaus Moritzen 

Onsdag: 16.15 – 17.00 U8 Piger + Drenge 0 – 2 kl. Lars Bak 

 17.00 – 18.30 U12 + U10 Drenge 3 – 4 kl.  

Træning for U10 Drenge flytter til tirsdag når fodbold slutter udendørs. Vi mangler 
stadig en træner til dette hold. Måske er det noget for dig? 

Torsdag: 20.00 – 22.00  Herre Senior   

 

Kontaktpersoner: 

Klaus   61 36 81 59 

Kenneth 26 14 33 88 

Arne 30 54 13 72 

Hilsen  

Håndboldudvalget 

Håndbold i S.I.F. 
Træning starter i uge 35 – Tirsdag d. 28 august i Skåruphallen. 

      Træner 

Tirsdag: 16.00 – 17.15 U14 Diger   7 – 8 kl. Mick Outzen 

 17.15 – 18.30 U12 Drenge 5 – 6 kl. Klaus Moritzen 

Onsdag: 16.15 – 17.00 U8 Piger + Drenge 0 – 2 kl. Lars Bak 

 17.00 – 18.30 U12 + U10 Drenge 3 – 4 kl.  

Træning for U10 Drenge flytter til tirsdag når fodbold slutter udendørs. Vi mangler 
stadig en træner til dette hold. Måske er det noget for dig? 

Torsdag: 20.00 – 22.00  Herre Senior   

 

Kontaktpersoner: 

Klaus   61 36 81 59 

Kenneth 26 14 33 88 

Arne 30 54 13 72 

Hilsen  

Håndboldudvalget 



18

Vinbonden der vil gøre en forskel
Af Charlotte F. Poulsen

Lige nu har Poul Henriksen 500 
vinstokke, som han pusler om på 
den lille mark ved siden af huset 
på Brudagervej i Vejstrup.

Han har fået lidt bedre tid til at 
beskære stokken efter han i januar i 
år valgte at trække sig som formand 
for Vejstrup Borgerforening. Her 
havde han ellers siddet i bestyrelsen 
siden 1985 og været formand siden 
1986 – i 26 år! 

   -  Da jeg blev spurgt om jeg ville 
være formand, var jeg ellers meget 
i tvivl. Jeg mente ikke jeg havde 
tid, siger han.

Godt at gøre forskel

Og det forstår man godt. For på det 
tidspunkt var han næstformand i 
bestyrelsen på Øster Åby Friskole 
og Formand for forældrestyrelsen i 
Det Danske Spejderkorps.

   -  Men jeg kan godt lide at gøre 
en forskel. Hvis vi bare sidder hver 
for sig i hvert vores hus, så sker der 
jo ikke noget. Så det var måske derfor 
jeg sagde ja, siger Poul Henriksen.
 

Han havnede i Vejstrup efter at have boet først i Grønland og senere en kort overgang i Skårup. 
I følge Poul Henriksens filosofi er det lettere for en tilflytter at falde til, hvis man involverer sig i 

samfundet. Derfor var det helt bevidst, at hans navn fra 
tid til anden er dukket op på listen over bestyrelsesm-
edlemmer i diverse foreninger.

Det lange formandskab i Vejstrup Borgerforening ser han 
tilbage på med stor glæde.
   -  Det har egentligt været ganske let. For jeg har haft sådan 
en god og stabil bestyrelse, siger Poul Henriksen.
 
Han understreger at der undervejs har været mange 
andre ildsjæle, der har hjulpet. Det gælder blandt andet 
bygning af bålhytte og etablering af byens legeplads
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Gadekærret

Noget af det første Poul Henriksen var med til i Vejstrup Borgerforening, var genetablering af 
byens gadekær. Siderne var skvattet sammen og vandet var plumret. Men ved fælles hjælp og 
lidt kommunekroner lykkedes det at få gadekæret til at være andet end et mudderhul. I dag er 
der fisk i vandet. Og mange af byens børn har  gennem tiderne fået en af de sprællende væsener 
på krogen. Et andepar slår sig fra tid til anden ned i det lille hus på øen i midten og så må vi ikke 
glemme det traditionsrige Sankt Hans- arrangement, hvor et flydende bål skaber en stemningsfuld 
ramme om den lyse aften.

Og det er blevet en bragende succes. Så sent som 
til Sankt Hans i år mødte 200 mennesker op ved 
gadekærets kant for at synge midsommer-vise, 
høre båltale og bare lune sig i fællesskabet.

Gadekæret er dog ikke kun lutter idyl. En af de 
episoder, der står klart i Poul Henriksens erindring 
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var da politiet endevendte bunden i forsøget på at finde en kniv brugt til et mord. Kniven blev 
ikke fundet, men idyllen var brudt et par dage.

Smuk sangaften

Gennem årene har Borgerforeningen med Poul Henriksen i spidsen haft masser af arrangementer. 
Busture og udflugter, ture med 30-40 Vejstrup-borgere til Nyborg Voldspil og gule ærter i forsam-
lingshuset. Men tiderne ændrer sig, og udflugterne blev for dyre dag vognmand Clausen i Brud-
ager stoppede. Da færgen til Tyskland også stoppede ebbede den tradition ud. 

En af de ting jeg husker rigtigt godt er en sangaften i riddersalen på Tiselholt. 

   -  Vi havde store besværligheder med at bære et klaver op fra kælderen, og opgav midt på trap-
pen. Gode råd var dyre, men vi havde hørt at Arne Ploug kunne sådan noget med at flytte tunge 
ting. Så vi fik fat i ham og så kom det på plads.

Niels Bystrup, der skulle have ledet sangaftenen var blevet syg, så den daværende præst i valgme-
nigheden sagde ja til at stå for arrangementet, hvis han måtte tage sin kone med. Det måtte han!
Flere hundrede mennesker troppede op til fællessang.

   -  Og jeg glemmer aldrig. Det var så smukt. Mens vi sang gik solen ned over Storebælt. Det 
kunne vi se fra Tiselholts vinduer, erindrer Poul Henriksen.

En af de traditioner han håber den nye bestyrelse vil holde i hævd er valgaftner i forbindelse med 
kommunalvalget.
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-  Første gang vi holdte det, foregik det på Vejstrup Efterskole og der var 4-500 tilhørere. De unge 
fra skolen talte selvfølgelig også med i den statistik, siger Poul Henriksen med et grin, velvidende 
at 500 mennesker i et lille samfund, som Vejstrup er vældigt mange.

Hjemmeside

Selvom Poul Henriksen har sluppet roret, som den ansvarlige i Vejstrup Borgerforening er han 
stadigvæk med på sidelinjen. Han sørger for at der kommer nyt på byens hjemmeside Vejstrup-
borger.dk og han deltager gerne i byens arrangementer.

Derudover går der nok lang tid, inden han begynder at kede sig. For nylig havde han besøg af en 
italiensk vinbonde, som var imponeret over, at druerne overhovedet gad at vokse under så iskolde 
forhold, som Danmark byder. Og ganske ofte tager Poul Henriksen og hans kone Birthe til Aus-
tralien på research.

   -  Det er mest fordi Birthes søster bor down under, siger Poul Henriksen.

Men al den research har givet pote. For Poul Henriksen og hans Vejstrup Vin har fået adskillige 
medaljer gennem årene. Og også i år har han sendt tre vine ind til det årlige vinskue.

   -  Det har været lidt sært for mig at bakke ud af Borgerforeningen, men jeg er gået aktivt ind i 
foreningsarbejde omkring vinen og er blevet formand for ERFA-gruppen, siger han.
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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

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

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

Charlotte Flyvbjerg
Telefon: 6228 1711
www.vejstrupborger.dk
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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

Skårupøre Strandkiosk
..det er os med de store vafler..

Skårupøre Strandvej 53
tlf. 7217 0050

fam.ebdrup@gmail.com

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

Go’on Skårup, Nyborgvej 438, 5881 Skårup, tlf. 62231120
inamrdar@hotmail.com, www.skårup-tanken.dk
Åbningstider: Mandag til lørdag 7.15 - 21.00
        Søndag 8.00 - 21.00
Tips og Lotto. Lej og køb video. Vin, tobak og blade.
Spilorama til gavn for SIF.
Leje af trailer, gratis v/køb af fyringsolie.

FRISK bRØD HVER DAG
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KLAUS bAbA -

SyDFyNS FOUR JACKS - musikalske godtfolk fra Skårup
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I denne udgave af “Hvor blev de af?” 
starter vi under varmere himmelstrøg; 
nemlig Mexico. Vi befinder os på Costa 

Careyes på Mexicos vestkyst. Klokken  
er ca. 20 og det er torsdag aften i 
starten af december 2011. Rundt 
omkring på Ceremonipladsen arbejder 

fotografer og lysmesteren med at gøre 
klar til den kommende “parceremoni” i 
realityprogrammet Paradise Hotel. 

Mellem dem går to skikkelser og retter 
på fakler, palmer og kar med 

selvlysende vand. Den solbrændte hud 
og den vante gang på stedet vidner om 
at de har befundet sig i den mexikanske 

sol i længere tid. Pludselig bryder den 
ene skikkelse cikadernes støjende 
stilhed:  “Vi skal sætte nogle lys i 
forgrunden. Giver du en hånd?” “Ja, 

selvfølgelig!”...

Stemmerne tilhører Zette Philbert og 
Mathias Rasmussen. De to 

barndomsvenner forlod sidste efterår 

København og Danmark et par 
måneder for at lave reality-tv i Mexico. 
Kulminationen på et foreløbigt 

arbejdsliv i film-/og TV-branchen, siden 
den første filmproduktion sammen i 
Adams Æbler og et venskab der 
startede med fælles opvækst i Skårup, 

og siden har budt på rejser, fester og 
voksenliv i Hovedstaden....

Fra Skårup til København og... Mexico!

ZETTE OG MATHIAS HAR KENDT 
HINANDEN SIDEN DE BLEV FØDT, 
OG HAR FULGT HINANDEN LIGE 
SIDEN...

ZETTES FØDSELSDAG I 2006 PÅ ARBEJDE I MEXICO STRANDHYTTEN I CHAMELA

HVOR BLEV DE AF?
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Fra Skårup til København

Mathias Asger Rasmussen kom til 
verden på Svendborg Sygehus i februar 

1983 og et halvt års tid senere fulgte 
Zette Philbert efter.  Mathias voksede 
op på Oluf Ringsvej, mens Zette 
tilbragte de første år på det gamle 

mejeri på Rosenkildevej. Deres forældre 
var venner og Mathias og Zette fandt 
derfor hurtigt hinanden.

Hvor længe har I kendt 
hinanden?

Mathias:  “Jeg tror altid vi har kendt 

hinanden? Vores forældre var venner inden 
vi blev født og jeg tror ligesom vi blev sat 
sammen på den måde. Vi havde ikke noget 

valg – vi blev bare sat sammen. “
Zette:  “Ja, men jeg blev altså kun 
venner med Mathias fordi han var 

stærkere og kunne løbe hurtigere end mig! 
Så kunne jeg lige så godt blive venner med 
ham...”

Hvornår forlod I Skårup?
Zette: “Jeg flyttede med min mor til 
Svendborg, da jeg gik i 3. klasse, men min 

far bor der stadig, så helt har jeg vel aldrig 
forladt Skårup? Jeg forlod Fyn og flyttede til 
København i 2002 på grund af arbejde.”

Mathias: “Årh, det gjorde jeg faktisk 

ret sent. Det var vist i 2001. Jeg tror jeg 
har været 18 år første gang jeg flyttede til 
Svendborg – det var før jeg skulle i 

militæret... Jeg flyttede til København i 
2004, fordi der røg jeg ind i filmverdenen. 

Hvordan kom I ind i 
filmverdenen?

Mathias:
Det var lige efter jeg kom hjem fra 

militæret og arbejdede på fabrik, hvor jeg 
stod ved samlebånd.
Det var frygteligt, så jeg ringede til Zette 

og spurgte om hun ikke kunne skaffe mig 
et job på den der film hun lavede. Det 
kunne hun og pludselig stod jeg med mit 

første filmjob. Så flyttede jeg fra kæreste, 

hus og kat til København for at lave film. 
Det har jeg gjort siden...”

“Vores forældre var venner inden vi blev født og jeg tror 
ligesom vi blev sat sammen på den måde. Vi havde ikke noget 
valg – vi blev bare sat sammen...” Mathias

PÅ SET MED ZETTE OG 
MATHIAS:

PÅ SET: ADAMS ÆBLER, 
HORNE

PÅ SET: PARADISE HOTEL, 
QUINTO SOL. MEXICO

PÅ SET: EKSPERIMENTET, 
OURE

PÅ SET: PARADISE HOTEL 

FOTO FRA DE TIDLIGE ÅR 
SAMMEN I SKÅRUP. PÅ 
BILLEDET SES MATHIAS OG 
ZETTE MED DERES FÆLLES 
VENINDE KAMILLA.



(Fortsat fra forrige side)

Zette: 

Jeg gik på Svendborg Produktionsskoles 
medielinje, fordi jeg gerne ville være 
filmfotograf. En dag blev der et holdt et stort 

møde og vi blev spurgt om der var nogen der 
havde lyst til at være ”Runner”? 
Jeg vidste ikke rigtig hvad det var, så jeg 

meldte mig ikke. Bagefter kom tre af mine 
lærere over til mig og spurgte hvorfor jeg ikke 
havde meldt mig? Jeg tror, de mente at jeg var 
god til jobbet, da jeg havde krudt i røven og 

samtidig kunne tage ansvaret for jobbet. Jeg 
havde ikke kørekort på det tidspunkt, hvilket 
var nødvendigt, og desuden vidste jeg ikke 

rigtig om jeg havde lyst til at være 3 måneder 
i København? 
Det hele endte med at jeg bestod køreprøve 

om fredagen og begyndte på ”Bertram og 
Co.” om mandagen. Det er nok den hårdeste 
produktion jeg har været med til, da chefen 
gerne ville vise os hvor hårdt det er at være i 

filmbranchen – så vi fik næsten ingen søvn og 
arbejdede konstant. Det endte også med at 
min runner-kollega stoppede og jeg måtte 

gøre arbejdet færdigt alene.”

“JEG KOMMER FRA EN 
KREATIV FAMILIE, SÅ DET 
ER KOMMET LIDT NEMT TIL 
MIG, MÅSKE?” ZETTE

Hvorfor lige filmbranchen? 

Zette: ”Jeg har altid været kreativ og det er 
stort plus at jeg har hjulpet min far med at 

bygge hus. Jeg kommer fra en kreativ famile, 
så det er kommet lidt nemt til mig, måske? 
Det har altid været noget jeg har lavet. Hver 

jul samlede far alle mine venner, så vi kunne 
lave lerfigurer og malerier til vores forældre i 
julegave.”

Mathias: “Det er bare spændende hver 

dag! 

Efter Adams Æbler, blev jeg ansat hos en 
lysudlejning. Samtidig blev jeg lejet ud til 

produktioner som belyser. Det stod på i 3 år, 
så sagde jeg op og blev freelance. Det har jeg 
været i en 5 års tid og det kører bare”.

ZETTE

BOR I KØBENHAVN V. OG 
ARBEJDER SOM FREELANCE 
REKVISITØR. 

HUN SES PÅ BILLEDET FRA EN AF 
SINE TURE TIL MEXICO, HVOR 
HUN HAR LAVET REALITY-TV DE 
SENESTE 3 EFTERÅR.

MATHIAS

BOR PÅ NØRREBRO I KØBENHAVN 
OG ARBEJDER SOM FREELANCE 
BELYSER.

HAN SES PÅ BILLEDET I ET TRÆ I 
MEXICO. MATHIAS ARBEJDEDE 
SOM REGI-ASSISTENT PÅ DEN 
SENESTE SÆSON AF PARADISE 
HOTEL.

HOS HENNING

MATHIAS SER ALTID FREM TIL 
DEN ÅRLIGE JULEFROKOST HOS 
HENNING, MEN MÅ FOR ANDET ÅR 
I TRÆK UNDLADE AT MØDE OP, DA 
MATHIAS OG ZETTE ER I MEXICO. 

TIL GENGÆLD PLEJER DER AT 
VÆRE EN FORSINKET 
JULEFROKOST I FEBRUAR...
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(Fortsat fra forrige side)

Zette: Jeg havde en pause fra film for 
nogle år siden. Jeg tog til New York, hvor jeg 
gik på teaterskole for at udfordre mig selv 

på en anden kreativ måde end den jeg 
plejede. Da jeg kom hjem fra USA tog jeg 
på højskole i Oure, da min drøm på det 

tidspunkt, var at undervise børn i drama. 
Her startede jeg på teaterlinjen, men jeg 
fandt hurtig ud af at jeg savnede at være 
mere kreativ. Desuden er der så mange 

dygtige mennesker der gerne vil være 
skuespillere, at det vil jeg lade dem om...

Hvilke produktioner har I 
været med på?

Mathias: Årh, jeg kan lige gå ind på 
imdb*. Det er så længe siden! 
Hmm, ”Adams Æbler” sammen med Zette 

og bagefter film som ”Mørke”, 
”Springfarlig Bombe”, ”Dirch” og en masse 
andre. Derudover har jeg lavet nogle 

serier, såsom ”Livvagterne”, ”Borgen” og 
”Den som Dræber”. 
Jeg har også været med  på ”The Last 
Airbender”, som var en stor Paramount 

produktion i Grønland med den instruktør 
der har lavet ”Den Sjette Sans” og 
fotografen der har filmet alle ”Ringenes 

Herre” - filmene, så det var sådan 
halvstort.
Og så en masse reklamefilm...”

Zette: “Efter ”Bertram” lavede jeg ”De 
Grønne Slagtere” på Fyn og herefter 
flyttede jeg til København, hvor jeg havde 

alle mulige småjobs, bl.a. som bartender og 
cykelbud. Så fik jeg et runnerjob på 
”Adams Æbler” og flyttede faktisk hjem til 

Skårup i den periode. Herefter begyndte 
jeg at arbejde som rekvisitør, hvilket jeg har 
gjort siden. Men jeg laver også andet end 

spillefilm. 
For eksempel har jeg været i Mexico de 
seneste tre at for at lave Paradise Hotel. 
Det er dejligt at arbejde i så skønne 

omgivelser med en masse søde kollegaer, 

og så er det en anden måde at arbejde på 
end i Danmark. Der er nogle spændende 
udfordringer i forhold til sprogbarrieren og 

så er det selvfølgelig lækkert at vågne op i 
en strandhytte og se på delfiner og palmer! 
”
Hvad laver I for tiden?

Mathias: “Jeg har sommerferie fra 
“Borgen”, hvor vi er i gang med 3. sæson 
og i min ferie har jeg lavet reklamefilm. Ja, 

og så stikker vi jo til Mexico bagefter for at 
lave Paradise Hotel.”

Zette: “Jeg bor på Vesterbro i København 

og arbejder for tiden på nogle projekter for 
TV2. Lige nu er jeg scenograf for et 
trailerspot der skal laves til den kommende 

sæson af  Vild med Dans. Derudover er jeg 
ved at uddanne mig til Pole Dance 
instruktør. Jeg har haft mulighed for at 

beskæftige mig med dans det sidste halve 
år, da jeg har lavet kortere projekter og 
derfor har haft mere fritid end tidligere.”

Hvad er jeres forhold til Skårup 

i dag?

Zette: “Min far, onkel og farmor bor der 
stadig, så jeg kommer her af og til. 

Desværre ikke så ofte som jeg gerne ville! 
Men Jeg elsker at komme hjem til den lille 
hyggelige by og se alle de ting der stadig 

bliver gjort for børn og unge!”

Mathias: “Jamen, man kan sige at jeg 
kender ikke rigtig nogen der bor der mere. 

Men det er jo stadigvæk Skårup – vores 
gamle hood. Skårup har altid betydet 
meget for mig og drengene inden vi 

opdagede hvor stor verden er!”

Zette: “Jeg savner ofte Skårup når jeg er 
ude at rejse og jeg tænker også på min 

barndom dér, som var fantastisk. Det er 
skønt at komme hjem til min far, hvor jeg 
altid bliver mødt med kærlighed og åbne 
arme. Men jeg synes det er vanskeligt at 

afgøre om jeg kunne flytte tilbage? Tanken 
om at ens børn vokser op i et trygt miljø er 
dejlig, men det er svært når alle mine 

venner bor i København.”

Mathias: “Ja, det er også svært for mig 
at afgøre. Jeg kunne godt tænke mig det 
der sammenhold, som vores forældre 

havde. Men som det ser ud nu, så nej. Jeg 
synes det er hyggeligt at køre igennem 
Skårup og komme i kirken juleaften og 

møde gamle lærere osv. - Nu hvor har jeg 
chancen vil da gerne sende en hilsen til 
mine gamle lærere Alice, Ellen og Jørgen, 
fordi de var nogle gode lærere der har 

betydet noget for mig!”

Her slutter den foreløbige beretning om 

Zette og Mathias, der mens dette blad er i 
trykken, pakker deres kufferter endnu en 
gang og rejser til Mexico for at lave 

Paradise Hotel. De ved endnu ikke hvad 
der venter dem af arbejdsmæssige 
udfordringer, når de vender næsen hjem til 
Danmark efter nytår, men sådan er livet 

som freelance i filmbranchen...

 

* imdb - internet movie database (www.imdb.com)
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Opfordring til at indsende ønsker til artikler om:  

Hvor blev de af  
Vær med til at præge bladet – give inspiration til artiklerne – vær lidt 
nysgerrig. Alt kan bruges – næsten. 

Skulle du sidde inde med en nysgerrighed, interesse, en ide til serien 

-er det meget let at skrive dit ønske eller din ide på nedenstående talon, 
klippe den af, og smide den i postkassen TIL FOLK OG FÆ, der hænger 
over opslagstavlen i SuperBrugsen-Skårup. 

Vi modtager gerne ideer, så det der skrives om får bred almen interesse. 
De/dem/det du ønsker noget mere viden om, behøvedes ikke være 
”kendte”.  

I næste nr. vil der være en artikel og tre tidligere skoleledere fra 
Skårupområdet. 

Kom med nogle ideer og inspiration, så ser vi på det, og går i gang med det 
lille detektivarbejde, og ser om der kan komme et spændende indlæg ud 
af det.  

------------------------------------------------------------------------------ 

IDEER TIL SERIEN – HVOR BLEV DE AF!  

---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 
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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

 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

Stationsvej 12 · 5881 Skårup
tlf. 62 23 13 43 · Slagter tlf. 62 23 14 66
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Sankt Hans-succes i Vejstrup
Borgerforeningen og Forsamlingshuset samlede 
op imod 200 mennesker til bål og taler.

Den drilske vind havde lagt sig og gadekæret 
var som et spejl, da årets Sankt Hans-bål 
skulle tændes i Vejstrup.

Hele 200 mennesker var mødt frem for at se bål 
og høre socialdemokraten Torben Lønbergs bål-
tale. En tale om sammenhold, storkommuner og 
den indre svinehund. (se talen i sin helhed andetsteds på Vejstrupborger.dk).

Svaret på, hvorfor Sankt Hans- talen kom til at handle om den indre svinehund, fik man ved at se 
ud på bålet i gadekæret. For her var den traditionelle heks skiftet ud med et blåt grisehoved med 
onde røde øjne lavet af keramiker og kunsthåndværker Tea Jensen fra Villa Vejstrup.

Grisen var iklædt en lang sort frak-
ke, og var et ganske godt billede på 
den indre svinehund. Inspirationen 
er taget fra Odense-kunstneren 
Jens Galschiøt som i 1993 lavede 
den indre svinehund som skulptur 
for at sætte spot til europæernes 
forhold til indvandring. I Vejstrup 
handler det ikke om indvandring 
men om demokratiske principper 
efter kommunesammenlægningen, 
tolkede båltaler Torben Lønberg.

Han fremhævede dog også sammenholdet i Vejstrup. Det gode naboskab og lysten og viljen til at 
drive og bo i et lokalsamfund. Noget som en Sankt Hans-aften med så flot et fremmøde satte en 
tyk streg under.

Mens Torben Lønberg talte og musikerne Holger og Bent spillede midsommerviser, kom der så 
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småt gang i bålet. Længe så det ud som om det ville gå ud, men så kom der pludselig gang i 
flammerne og røgen stod ud af munden på svinehunden og til sidst var den bare en bunke kul.
-Det holdt sgu hårdt at få svinehunden ned med nakken, men det lykkedes, grinede folk lettede 
omkring bålet. 
                                                                    
      Tekst: C.F.P.
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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

         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.malerfj.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 
priser

og aftalt tid

- med Grundtvig og Kold   

&

www.ourefriskole.dk

Indskrivning til indeværende og kommende skoleår?

Kontakt skoleleder
Ole Folke Pedersen
Tlf. 62281289

Enkelt annonce
Pris: 1300,- 

pr. år
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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
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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 med sine mere 
end 25 års erfaring i repation af maskiner til park og skov.



PORTRÆT AF EN SPONSOR: SKÅRUP TANKEN 
Siden 1. april 1999 har Inam Rafi Dar ejet og drevet vores lokale tankstation på Nyborgvej. Inam er glad for alle sine tro-
faste kunder og lægger vægt på at være en del af lokalsamfundet.  

Som mange andre småhandlende, har finanskrisen også haft alvorlige konsekvenser for den lokale tankstation, som Inam 
kæmper for at bevare. Han kan lide at skabe forandringer og udvikling. Så for at overleve krisen har han nu haft brug for 
alle sine kreative evner og har i den senere tid skabt en masse nye tiltag, som udvider tankens tilbud til kunderne.   

Efter bagerens lukning, har Inam opbygget en lille bageraf-
deling med udsalg af brød og kager fra Bavinchi-bageren i 
Tved. Her kan man få friskt rugbrød og det særligt gode 
husmandsbrød, som Inam viser frem. 
Ved siden af er der en salatbar til sandwich. Her kan man 
også få pølser, hotdogs m.m. 

Udover de almindelige danske spil som Lotto, Odds, Tips, 
Varelotteri og Landbrugslotto har tanken de senere år haft 
sin egen spillehal. Nu har Inam udvidet, så der er 23 for-
skellige spillemaskiner og en rygekabine med kraftig ud-
sugning, så rygerne også kan være med.  
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Kiosken tilbyder også gavekort med oplevelser 
for enhver smag fra oplevelsesgaver.dk 

Inam holder selvfølgelig fast i alle de kendte tank– og kiosktilbud som benzin, autoudstyr, flaskegas, udlejning af en 400 
liters fyringsolietrailer, kolonialvarer, tobak, øl, vin, spiritus og meget mere.  

Som et specielt tiltag har kioskens slikhylder fået en særlig sektion med slik, som ikke er tilsat sukker ligesom Inam sæl-
ger sukkerfri bolcher af mærket Creme Live. Folk og fæ’s udsendte fik en smagsprøve. 

Man kan stadig leje de nyeste videoer i butikken. 

Hvis nogen skulle være i 
tvivl, så ligger Skårup Tan-
ken på Nyborgvej 438 og 
har åbent alle dage fra  
kl 6.30—kl. 21.00 

 

 

 

 

Tekst: Vibe 
Fotos: Henning 



36

16.30-18.00  16.15 - 17.15 16.30-18.00  16.00 - 17.00

Turbotøser 2 Turbotøser 1 Supertøser/ Turbodrenge 2
1. + 2. kl. 5 år + bh.klasse Superdrenge 1. + 2. klasse
Instruktør: Instruktør: fra 3. - 6- kl. Instruktør:  
Dorthe Madsen og Louise Vestergaard Søren Kramer
Lars M. Andersen Jørgensen Holdet oprettes kun 

hvis instruktør findes

17.00 - 18.00
Turbodrenge 1
5 år og bh.kl.

Holdet oprettes kun hvis
instruktør findes

19.00-20.30 19.00-20.00 19.45 - 20.45

M/K-Hold  Kvindetons Herrehold
Instruktør: Instruktør: Gitte Stenum Instruktør:

og Kirsten Pram Lars Møller Andersen
Marie Elmegaard Poul Stenum

Per Wendelboe

16.30 - 17.30    16.30-17.30 16.30 - 17.45 19.00-20.00
Dans fra 4. kl.

Familiehold 1 - 3 år Leg og bevægelse Instruktør: Dame motion
Instruktør 3 - 4 år Sofie Rolskov, Instruktør: 
Peter Strandhauge og Instruktør: Annette Maria Stenum Vibeke Søndergaard
Dorte Røgild Jakobsen og og Mette Refshauge Hjælpetr. Lotte Aunsborg

Mette Fenger Danseholdet vil blive delt STARTER I UGE 37  
i to hold efter niveau

Ret til ændringer i programmet forbeholdes       SIF`s hjemmeside          www.skaarup-if.dk
SIF er ved at etablere nyt betalingssystem - check hjemmesiden og se om tilmeldingssiden er klar.
Hilsen Gymnastikudvalget: Jørn Rolskov, Jeanette Johansen, Lisbeth  Bodenhoff, Sanne  F. Andersen

Jane Svensson Kirkmand og Lykke Dyrehauge Larsen

Mandag Tirsdag Onsdag
Skårup Skole

Gymnastiksæsonen starter i uge 36 (03.09 - 06.9.2012) 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG

FRISKOLEHALLEN
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OPRÅB	  fra	  Gymnastikafdelingen	  i	  Skårup	  IF	  
	  

I	  mange	  år	  har	  vi	  haft	  en	  stærk	  og	  velfungerende	  
gymnastikafdeling	  i	  Skårup.	  Vi	  er	  heldige	  med,	  at	  mange	  
af	  vore	  instruktører	  fortsætter	  år	  efter	  år	  til	  glæde	  for	  
såvel	  børn	  som	  voksne.	  Vi	  har	  stadig	  mange	  dygtige	  og	  
stabile	  instruktører	  i	  vores	  forening,	  men	  efter	  sidste	  
sæson	  stoppede	  en	  stor	  gruppe	  instruktører,	  som	  i	  
mange	  år	  har	  dannet	  grundlaget	  i	  vores	  program.	  Som	  
det	  fremgår	  af	  vores	  sæsonprogram	  2012/2013	  her	  i	  
bladet,	  har	  vi	  to	  hold	  som	  vi	  ikke	  har	  været	  i	  stand	  til	  at	  
finde	  instruktører	  til.	  Det	  er	  meget	  ærgerligt	  hvis	  vi	  er	  
nødt	  til	  at	  lukke	  hold	  og	  sende	  vore	  børn	  til	  andre	  
foreninger	  på	  grund	  af	  manglende	  instruktører.	  Det	  
betyder	  at	  børn	  fra	  3.klasse	  ikke	  har	  mulighed	  for	  at	  gå	  
til	  springgymnastik	  i	  Skårup,	  hvilket	  vi	  i	  
gymnastikudvalget	  synes	  er	  en	  trist	  udvikling.	  

Derfor	  skal	  der	  her	  lyde	  en	  opfordring	  til	  alle	  om	  at	  tænke	  i	  mulige	  instruktører.	  
Kender	  du	  nogen,	  er	  der	  tilflyttere	  eller	  ligger	  du	  selv	  inde	  med	  en	  lyst	  til	  at	  gøre	  en	  
forskel	  for	  byens	  børn	  og	  unge,	  så	  tager	  vi	  med	  glæde	  imod	  din	  henvendelse.	  	  

Hilsen	  Gymnastikudvalget:	  	   	  

Jeanette	  Johansen,	  Lisbeth	  Bodenhoff,	  Jane	  Svensson,	  Sanne	  F.	  Andersen,	  	  	  

Lykke	  D.	  Larsen	  og	  Jørn	  Rolskov	  (2711-‐7557)	  
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Michael Lüthi
Afdelingschef
Tlf. 6323 0141

Lene Kruse
Kunderådgiver
Tlf. 6323 0143

Mai-Britt Christiansen
Kundemedarbejder
Tlf. 6323 0142

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. 2348 8909rolf@skaarupgrafisk.dkwww.skaarupgrafisk.dk

Stedet hvor kreative mennesker mødes
Nyborgvej 451 5881 Skårup

www.skaarup.husflid.dk    vbnielsen44@gmail.com

SKÅRUPgrafiskö
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SKÅRUP	  	  	  IDRÆTSFORENING	  
	  

BADMINTONAFDELINGEN	  
	  
	  

Hovedbestyrelsen	  i	  Skårup	  Idrætsforening	  har	  truffet	  principbeslutning	  
om,	  at	  fra	  sæsonen	  2012/2013	  skal	  badmintonafdelingen	  dele	  træningstid	  
med	  den	  nystartede	  bordtennisafdeling	  under	  Skårup	  Idrætsforening.	  
	  
Dette	  medfører,	  at	  på	  mandage	  kl.	  17.00	  	  –	  22.00	  og	  på	  onsdage	  kl.	  18.30	  –	  
22.00	  tildeles	  1/3	  af	  hallen	  af	  hallen	  til	  bordtennisafdelingen	  og	  2/3	  af	  
hallen	  til	  badmintonafdelingen.	  Der	  forventes	  opsat	  afskærmning	  mellem	  
de	  2	  sportsgrene.	  
	  
Tilmelding	  og	  betaling	  til	  badminton	  sker	  via	  idrætsforeningens	  nye	  
tilmeldings-‐	  og	  betalingssystem	  –	  se	  venligst	  Skårup	  Idrætsforenings	  
hjemmeside	  www.skaarup-‐if.dk	  	  	  

	  
Der	  har	  været	  spillet	  badminton	  i	  Skåruphallen	  i	  rigtig	  mange	  år;	  men	  
desværre	  måtte	  afdelingen	  for	  nogle	  år	  siden	  stoppe	  med	  badminton	  for	  
børn,	  idet	  færre	  ønskede	  at	  spille	  badminton	  og	  Skårup	  Idrætsforening	  
ikke	  kunne	  skaffe	  trænere.	  
	  
Sidste	  år	  ønskede	  turneringsafdelingen	  at	  trække	  sig,	  på	  grund	  af	  mangel	  
på	  badmintonspillere	  -‐	  	  og	  det	  tidligere	  succesfyldte	  samarbejde	  mellem	  
turneringsspillere	  fra	  Oure/Gudme	  og	  Thurø	  ophørte	  således.	  
	  
Badmintonafdelingen	  er	  selvfølgelig	  åben	  for	  atter	  at	  tage	  såvel	  
børnebadminton	  som	  turneringsbadminton	  på	  programmet.	  
Interesserede	  børn/forældre	  samt	  turneringsspillere	  er	  velkomne	  til	  at	  
rette	  henvendelse	  til	  badmintonafdelingen	  v/formanden	  Jørn	  Gissemann	  
Larsen,	  E-‐mail	  lykkeogjoern@webspeed.dk.	  
	  
	  
BADMINTONAFDELINGEN	  
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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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Skårup Kultur og Idrætscenter
SÅ er vi i gang !

En gruppe nedsat af Skårup Kultur og Idrætscenters bestyrelse,  bestående af alle de nuværende og 
kommende interessenter i centeret, såsom SIF, Halinspektør, Biblioteket, Lokalhistorisk arkiv, Fitness, 
Tweenklubben, Ungdomsklubben, Kunst og musik, Borgerforeningen, er nu i gang sammen med C&W 
arkitekterne i den såkaldte skitsefase.

Vi arbejder videre med udgangspunkt i at vi får biblioteket med i projektet, men som I kunne læse i juni-
nummeret af Folk & Fæ, så afventer vi den endelige politiske beslutning ved kommunens budgetforlig her 
til efteråret.

Sidder du og tænker at du har ideer til hvordan stedet kan udformes så det imødekommer så mange 
ønsker her i lokalområdet som muligt, er du velkommen til at deltage i skitsefasen, som løber frem til ca. 
november. Kontakt undertegnede og vi finder ud af det.

Til november går vi i udbud med byggeriet, som skal efterleve de regler der gælder inden for det 
offentlige. Det sker i tæt samarbejde med kommunens eksperter på området.

Inden længe vil vi igen klø på med at få solgt nogle folkeaktier, så jer der endnu ikke har fået muligheden 
for at købe en kan få det.

LÆS også sidste nummer af Folk og Fæ, hvor projektets status er yderligere beskrevet.

På vegne af Skårup Kultur og Idrætscenters bestyrelse Fmd. Bo Tune, 24886212, bo.tune@svendborg.dk

Skårup Kultur – og Idrætscenter - Gør Skårup til et særligt sted at bo!
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Nyt fra Åbyskov Forsamlingshus. 
 
 
  
 
Grundlovsdagen fejret 
Af Ellen Larsen, Forsamlingshusets støttegruppe. 
 

 

 
Den 5. juni er Grundlovsdag og den blev fejret i huset 
med en aften, hvor der var grundlovstale af Anne-
Grethe Jensen, Skårup.  Anne Grethe holdt en god 
tale over emnet ”Frihed til at mødes i forsamlinger, 
samles i foreninger og friheden til at udtrykke sig i 
tale og skrift.” En tale der gav stof til eftertanke og 
ikke mindst mindede os om det gode det er at leve i et 
frit land.  

Der blev sunget mange danske sange og Karen Nielsen spillede til.  Det var en virkelig god 
aften, men ærgerligt at vi kun var omkring 20, hvilket jo ikke ansporer ret meget til at gentage 
et tilsvarende arrangement for at fejre grundlovsdagen.  Det kan umiddelbart undre at der er få 
der vil fejre en så vigtig dag. 
Støttegruppen siger tak til dem der stod for kagebordet og andre hjælpere. 
 

 
Anne Grethe Jensen 

 
 

 
Karen Nielsen ved klaveret 

▄ 
 
Forsamlingshuset ”stråler” i hvidt 
Af kasserer Jørgen Larsen 
 
 I sidste nr. af Folk & Fæ blev der orienteret om vedligeholdelsesarbejder og nyanskaffelser i 
Åbyskov Forsamlingshus.  Der blev også vist et billede af husets facade mod Åbyskovvej, der
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var under reparation.  Arbejdet er nu afsluttet og huset siger tak til ”De tre gamle mænd”, der har 
skaffet midlerne til maling og malerarbejdet har Jens Iversen stået for.  Bestyrelsen takker for 
støtten til huset og det udførte arbejde. Andre nødvendige arbejder er også blevet udført, De 
forskellige arbejder har været koordineret af Preben Jensen. 
 

  
Huset under og efter vel udført arbejde. 

 

  
 
I juni og juli måned er der arbejdet indendørs med forskellige vedligeholdelsesopgaver.  Baren 
har fået ny bordplade, der er sat op af Jesper Ullegård.  Bardisken og ”fodtrin” er blevet slebet og 
lakeret og fremtræder nu som nye. 
Gulvet i salen så ikke særlig godt ud, havde fået flere skrammer.  I juli er gulvet slebet og lakeret 
– Arne Jensen og Per Henriksen har stået for dette arbejde.  Vi siger tak for alt det udførte 
arbejde, der er med til at gøre huset attraktivt for brugerne. 

▄ 
 

EFTERLYSNING 
Af Ellen Larsen, instruktør ved dilettant. 
 
Til årets dilettant i 2013 mangler vi et par spillere.  Vi efterlyser derfor interesserede, der kan 
tænke sig en større eller mindre rolle.  Vi arbejder i et godt og positivt team, hvor alle bidrager 
med det de kan.  Det forventes at der fra slutningen af oktober vil være en ugentlig øveaften.  
Første forestilling er den sidste lørdag i januar. 
 
Er du interesseret?  Kontakt mig (Ellen) på telefon 4224 4854 for nærmere oplysninger. 

▄ 
 

 
EM på storskærm 
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Af Bente Frost Holbech, medlem af bestyrelsen. 
 
Der er kommet nye folk i forsamlingshusets bestyrelse og det var dem, som i foråret luftede ideen 
om, at vise store sportsbegivenheder på storskærm. EM stod lige for døren og det blev besluttet at 
vise Danmarks to sidste kampe i gruppespillet. De nødvendige tilladelser fra UEFA og TV2 blev 
indhentet. Sydfyns Elforsyning lagde internet og TV-signal ind på 2 dage og sørgede dermed, i 
sidste sekund, for at arrangementet kunne gennemføres. 
 
Omkring 50 glade fodboldtosser, lokale som turister, dukkede op til kampen mod Portugal iført 
klaphatte og med flag på de runde kinder. Og med tre point i hus fra den første kamp var der 
virkelig optimisme i luften. Det gik da også fint de første 20 minutter og det var i hvert fald ikke 
manglende opbakning fra Åbyskov der slog de danske drenge ud af kurs. 2 mål i træk fra 
portugiserne lagde, for en kort bemærkning, en dæmper på selskabet, men da Bendtner scorede 
til 1-2 var vi med igen. Og da han, 10 minutter før tid, udlignede til 2-2 lettede taget på Åbyskov 
Forsamlingshus. 3 minutter før tid blev der råbt lige så højt, men denne gang i skuffelse over at 
portugiserne løb med sejren. 
 
Søndag var vi så klar igen. Med et lille håb om en plads i kvartfinalen var vi igen ca. 50 rød-
hvide fodboldfans, som valgte at aftensmaden skulle bestå af hotdogs og øl. Men lige meget 
hvor meget vi gangede og dividerede og håbede og bad så blev det altså ved en sejr til Tyskland 
og et farvel til de danske tropper i EM. Ærgerligt men som min nabo sagde: ”Det er i det 
mindste sjovere at overvære nederlaget sammen med andre end at sidde hjemme i sofaen og 
være sur helt alene”. 
 

  
 

  
 

Stemningsbilleder fra første EM-aften. 
▄ 

 
 

 

”Månedens” kunstudstilling 
Af Bente Frost Holbech, medlem af bestyrelsen. 
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De nydelige hvide vægge i vores pæne forsamlingshus bliver lidt mere spændende når der 
kommer lidt farve på dem. Derfor har vi i bestyrelsen forsøgt os med at lave skiftende 
udstillinger. Vi lagde ud med en fantastisk udstilling af den anerkendt Odense kunstner Jan 
Berens. Udstillingen er omtalt i sidste nummer af Folk & Fæ, hvor der blev bragt fotos af 3 af 
Jan Berens værker.  Ved omtalen fik vi ikke oplyst at Jan Berens har atelier i Odense og flere af 
hans billeder kan ses på hjemmesiden: www.atelierberens.dk.  
 
Den aktuelle udstilling er fra en stadig ukendt kunstners hånd. Kunstner er nok ikke den rigtige 
betegnelse, han vil sikkert helst kaldes amatørfotograf. Knud Ladegaard Pedersen er biolog og 
ansat på Biologisk institut på syddansk Universitet. At han er lidt miljøskadet anes i den serie af 
fotografier som i øjeblikket pryder de hvide vægge. Udstillingen hedder ”Rejerejsen” og skildrer 
omgivelserne set med en fjordrejes øjne. 

                                

▄ 
 
 

Kom og være med – deltag i vore nye tiltag! 
 

SPONSORCYKELLØB FOR BØRN OG VOKSNE 
Søndag den 26. august kl. 10.30 

Mødested og mål er Skibsbakken. 
 

 

Efter løbet mødes vi i Forsamlingshuset til 
præmieoverrækkelse og fælles spisning. Der kan købes 
drikkevarer, sandwiches, frikadeller, pølser m.m. Støt-
tegruppen giver en øl/vand til alle deltagere. 
 
Der vil være præmier til både børn og voksengruppen til 
dem, der cykler flest penge ind, den der køre flest omgange 
og så naturligvis er der en præmie til den sjovest 
udklædte/pyntede cyklist. 
 
Tilmelding gerne en uge før, men kan også ske ved 
startstedet. Kontakt Ellen på tlf. 42424854 eller Gitte tlf. 
3035 1557. 

Arrangører Forsamlingshusets støttegruppe. 
 

 
▄ 
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Hvordan var det at bo og leve i Åbyskov og Skårupøre for år tilbage? 
 
Lokalhistorisk arkiv har kun en mindre samling af oplysninger om Skårupøre og Åbyskov, 
hvilket vi, der bor i området (særligt dem der har boet her i mange år) måske kan hjælpe med 
historier, billeder oplysninger om bygninger, tidligere forretninger og meget mere, således at vi 
på den måde kan hjælpe med til at bevare og forstå fortiden og udviklingen.  
 
Vi opfordrer alle interesserede i at møde op til en aften, hvor vi selv bestemmer indholdet, der vil 
være til gavn og glæde for os selv og lokalhistiorisk arkiv.   
 
Arkivleder Richard Sørens vil indlede med et kort oplæg om bl.a. det vigtige er for et område at 
kunne kende fortiden i det område man bor.  Mange ting er forsvundet fra området:  
Købmandsforretninger, fiskemand, kroen, skolen og meget mere. 
 
Kom og vær med til en hyggelig og oplysende aften 
 

Onsdag den 13. september kl. 19.00 i forsamlingshuset. 
Prisen er kun 40 kr. inkl. kaffe med brød. 

 
Gerne tilmelding til Jørgen på tlf. 4224 7143. 

 
Arrangør: Forsamlingshusets bestyrelse. 

▄ 
 

  
▄ 

 



47

 
 

▄ 
 

Vi gentager succesen fra sidste år! 

OKTOBERFEST I ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS 

Fredag den 5. oktober kl. 18.00 
 

 

 
I lighed med sidste år vil der blive serveret udvalgte tyske 
retter og andre lækkerier og naturligvis Oktoberfestbeer og et 
par andre gode øl. 
I år vil musikken blive stykket sammen af Christiane og det 
bliver naturligvis Tyrolermusik m.m.. Alt sammen til en pris 
af 200 kr. 
Kom og vær med til en festlig aften.  Tag naboen, venner og 
bekendte med.  
Plads kan allerede nu reserveres på   
 

Tlf. 4224 4854 Ellen eller tlf. 3035 1557 Gitte 
 

Sidste frist for tilmelding er fredag den 28. september. 
 

Arrangør er forsamlingshusets støttegruppe. 
▄ 

 
 



   FOLKEFEST 
    ♪   BUFFET        MUSIK         DANS    ♪ 

        D. 27. Oktober 2012 
Kl. 18.30 – 01.00 

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

folkefest i Skårup. 
     

Præmie til største tilmeldte bord          
♪ Book allerede nu din barnepige !        ♪

Musik:
      Mad:    Carlos laver maden 

 
Entré                 160 kr. 
Entré + buffet 220 kr. 

 
Billetter kan bestilles på tlf. 26 14 33 88 (efter kl. 18)          

eller på mail plovskiftet@gmail.com 
Betales på konto nr. 0819- 3531055259 (oplys navn)eller ved 

afhentning på salgsstedet i Brugsen  
fredag d 12/10 kl. 16 - 18 el. lørdag d. 20/10 kl. 10 - 12 

Forslag til årets Skårupborger afleveres i Folk&Fæ postkassen 
inden 1/10

.........Årets fest i Skårup 2012 ! 



   FOLKEFEST 
    ♪   BUFFET        MUSIK         DANS    ♪ 

        D. 27. Oktober 2012 
kl. 18.30 – 01.00 

 

Nyt ....Nu med  

ungdomsbord  
for unge mellem 18 og 24 år! 

 
Entré + buffet kun 125 kr. 

 
Saml dine klassekammerater/venner og tilmeld jer 

ungdomsbordet på facebook eller  
kontakt tlf. 61 73 25 50 for nærmere information. 

 
 

♪Facebook: Skårup folkefest 2012♪
 

 
.........Årets fest i Skårup 2012 ! 









 
 
 

 
 

 

HØSTFEST 
 

 
LØRDAG D. 29. SEPT. 2012 KL. 18.00 

I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS 
 
 

SPISNING, REVY, KAFFE OG DANS 
 

 
  

TILMELDING SENEST d. 24. SEPT. 
ANNI:         TLF. 24467368 
SIGNE:       TLF. 30702376 
HENNING: TLF. 22323353 

(tilmeld gerne med SMS, husk at skrive navn) 
 
 

      Støtteforeningen  
Vejstrup Forsamlingshus 

Kom og vær med til årets store 
fest i Vejstrup Forsamlingshus, 
hvor der foruden mad, revy, 
musik og kaffe, også vil være 
mulighed for, at vinde flotte 
præmier i lotteriet, samt hygge 
i baren, hvor der kan købes øl, 
vand og vin + forskelligt 
spiritus. Vi ses.    



Endelig . . . . 
Efter 10 år uden badebro ved Skårupøre er det  

nu en realitet, at badebroen blev opsat af  

Skårup Borgerforening d. 8. juli 2012.

Folk & Fæ fotografen fik våde bukser, men  

hvad - - - - - Billederne taler for sig selv, da en  

flok energiske ”borgerforeningsmænder” 

kastede sig over opgaven med at opsætte den go´  

gamle badebro, der har ligget tørt – men alt for  

længe og  kedeligt – i alle disse år.

Aftalen er herefter, at Skårup Borgerforeningen 

gratis opsætter badebroen i 10 år, medens  

Svendbord Kommune i samme periode betaler  

lejen til ejeren af grunden.

Og så går det løs!!!!!

Der bankes og dunkes på livet løs . . . . .



Der er fart på, når Skårup Borgerforenings 

brobisser rigtig tager fat.

Det fine vejr og det gode humør fortsatte dagen  

lang. Jo - - det var en festdag ved Skårupøre.

Skårupøre Strandkiosk glæder sig over, at broen 

nu er opsat. - Mon ikke de ivrige badegæster  

trænger til en forfriskning efter en tur i bølgen  

blå ?

Badebroen var akkurat færdig, da de første  

badegæster tog den i brug.

Og så var det tid til en velfortjent pause for de  

hårdtarbejdende brobisser.

Skiltet skal hjem i varmen og renoveres til vinter  

- - - efter alle disse års ensomhed ved stranden.

Folk & Fæ ønsker tillykke med, at det omsider  

er lykkedes at få badebroen op igen.

                          Tekst og foto: Henning Philbert



HUSK:
Søndage i lige uger afholder

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

HUSK:
Fredage i lige uger afholder

borgerforeningens Støtter
Spillegilde i Skåruphallen kl. 18.45

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 
online med altid opdateret 

aktiviteter i forhold til bladet på: 

www.folkogfae-online.dk/
aktivitetskalender

Onsdag, d. 29. august, kl. 19.00:
Skårup kirkes tidl. præst, Charlotte Berg, 
fortæller om livet som præst i Canada. 

Foredraget afholdes i kirkeladen.

Lørdag, d. 8. september, kl. 13.00-18.00:
Støttearrangement for ”Højskolen i Skårup”. 

Afholdes i Seminariets park.

Onsdag, d. 19. september, kl. 09.00:
Skårup Pensionistforening afholder tur til 

Skovsgaard. Afgang fra Pensionisternes hus.

Fredag, d. 21. september, kl. 18.00-21.00:
Skårupaften på Skårup skole.

Lørdag, d. 29. september, kl. 18.00:
Høstfest i Vejstrup forsamlingshus.

Onsdag, d. 3. oktober, kl. 17.00:
Høstfest i Pensionisternes hus.

Onsdag, d. 17. oktober, kl. 14.00:
Skårup Pensionistforening afholder foredrag og 
viser billeder fra Venezuela i Pensionisternes hus.

Hver tirsdag kl. 14.00 fra den d. 4. september
Nørkleeftermiddag i Pensionisternes hus.

Hver mandag kl. 14.00 fra den d. 17. september
Kortspil i Pensionisternes hus.

Hver mandag kl. 16.00 fra den d. 17. september
Porcelænsmaling i Pensionisternes hus.

Skårup RoadRunners. Din lokale løbeklub
løber tirsdag kl. 17.00 og søndag kl. 10.00
fra Skåruphallen.Mere info på www.sif.dk

SKÅRUPgrafiskö

Smutvej 45881 SkårupTlf. 4088 1595anja@skaarupgrafisk.dkwww.skaarupgrafisk.dk
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