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  Kære Folk & Fæ læser!
Søndag d. 2 juni var en hel særlig dag for vores lokale  

samfund. En dag som vi har ventet på, - har arbejdet hårdt  

for i mange, mange år - - - og nu kan glæde os over, at det  

endelig er lykkedes.

Som det fremgår af forsiden og af artiklen senere i bladet,  

var der første spadestik til det nye Kultur- og Idrætscenter i  

Skårup søndag d. 2. juni 2013.

Det var ikke en kæmpestor fest, men en utrolig glæde for alle  

os, der har arbejdet med projektet i så mange, mange år.  

Og nu er byggeriet så endelig i gang – Herligt.

Et stort tillykke til vores lille lokalsamfund.

Folk & Fæ følger med i projektet fra start til slut.

Mange, mange opgaver skal løses i  forskellige grupper, men  

det kan du læse om senere.

Forhåbentlig bliver projektet ikke kun til glæde for det gamle  

Skårup Sogn, men også for den tilligere Oure-Vejstrup 

Kommune. 

Der vil helt sikkert blive brug for dig, - - så kom og vær med  

lige fra starten. 

Dette nummer er jo blevet bragt ud af bladets  

indsamlergruppe. Vi er meget spændte på, om vore læsere  

påskønner, at bladet nu udkommer i farver - - - og derfor  

giver en ekstra skærv til indsamlerne.

Hvis du/I ikke var hjemme, da indsamleren kom forbi, så er  

det ikke for sent at støtte vores lokalblad.

Benyt vores konto i Svendborg Sparekasse,  

Skårupafdelingen til at indbetale et beløb eller benyt netbank.

Kontonummer: 819-56-11123
Bladet udkommer til ca. 2000 husstande i Skårup, Vejstrup  

og Oure, men desværre er der ingen indsamlere fra Oure, der  

har meldt sig som indssamler. 

Deadline for næste blad er:

Mandag d. 5. august kl. 17.00

Indlæg afleveres i vorers postkasse i  

SuperBrugsen eller sendes til 

Anja Bøttger Thunbo:

anja@skaarupgrafisk.dk 
Deadline for efterfølgende blade:

Mandag d. 7. oktober - udkommer 23. oktober

Mandag d. 2. december – udkommer ca. 18. december.

Jeg har sikkert før nævnt det, men husk at alle i bladgruppen  

arbejder ulønnet.

Hermed ønsket om en rigtig god sommer fra Folk & Fæ.

Henning Philbert
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     Sommerfest d. 24. august  
      2013 kl. 15-22
   Der er lagt op til en fest for hele familien 
   Kom og deltag i 
   

  Bordtennisturnering, Fordboldturnering
  Skårup Open i beachvolley, Prøv Streetbasket, 
  Tennis eller hoppeborgen
 Du kan leje en stand til vores loppemarked
 Er du den fødte konditor? Vær med i den store Kagedyst
 Vind flotte præmier i Tweenklubbens tombola
 Vi byder på wellness, nyt hår og flotte negle
 Underholdning fra musikscenen
 Ungdomsfest i telt med DJ
 Godt til ganen: Popcorn, slushice, kaffe og kage, is, 
 fadøl, sodavand, aftensmad og meget mere.

Vi håber på at se jer alle på sportspladsen ved hallen
Arrangør: Skårup Kultur- og Idrætscenter 
Hele overskuddet går til inventar og 
indretning af  det nye Kultur- og Idrætscenter

Har du en god idé, eller har du lyst til at stå for en aktivitet, 
          så kontakt Sus tlf. 29474353 eller Lisbeth tlf. 2334405 

Sommerfest	  d.	  24.	  august	  2013	  kl.	  15-‐22	  
Der	  er	  lagt	  op	  til	  en	  fest	  for	  hele	  familien.	  Kom	  og	  deltag	  i	  	  

Bordtennisturnering	  

Fordboldturnering	  

Skårup	  Open	  i	  beachvolley	  

Prøv	  Streetbasket,	  Tennis	  eller	  hoppeborgen	  

Du	  kan	  leje	  en	  stand	  til	  vores	  loppemarked	  

Er	  du	  den	  fødte	  konditor?	  Vær	  med	  i	  den	  store	  Kagedyst	  

Vind	  flotte	  præmier	  i	  Tweenklubbens	  tombola	  

Vi	  byder	  på	  wellness,	  nyt	  hår	  og	  flotte	  negle	  

Underholdning	  fra	  musikscenen	  

Ungdomsfest	  i	  telt	  med	  DJ	  

Godt	  til	  ganen:	  Popcorn,	  slushice,	  kaffe	  og	  kage,	  is,	  fadøl,	  sodavand,	  aftensmad	  og	  meget	  mere.	  

Vi	  håber	  på	  at	  se	  jer	  alle	  på	  sportspladsen	  ved	  hallen	  

Arrangør:	  Skårup	  Kultur-‐	  og	  Idrætscenter	  	  

Hele	  overskuddet	  går	  til	  inventar	  og	  indretning	  af	  det	  nye	  Kultur-‐	  og	  Idrætscenter	  

Har	  du	  en	  god	  idé,	  eller	  har	  du	  lyst	  til	  at	  stå	  for	  en	  aktivitet,	  så	  kontakt	  Sus	  tlf.	  29474353	  eller	  Lisbeth	  tlf.	  
2334405	  	  

	  

	  

	  

Hvorfor	  skal	  du	  støtte?	  

Facelift	  i	  cafeen,	  ny	  opvaskemaskine,	  ovn,	  
køledesk	  m.m.	  -‐	  180.000	  kr.	  
Kulturcafeen	  skal	  gerne	  indrettes	  med	  scene	  
og	  lyd	  og	  lys	  -‐	  130.000	  kr.	  
Nye	  møbler	  til	  kulturcaféen	  -‐	  30.000	  kr.	  
Tweenklubben-‐indretning:	  hyggemøbler,	  
bordfodbold,	  minikøkken	  -‐	  20.000	  kr.	  
Klatrevæg	  -‐	  6000	  kr.	  
Mødelokaler	  -‐	  indretning	  med	  borde,	  stole,	  
projektor	  og	  tavle	  -‐	  60.000	  kr.	  
Multifunktionel	  legeplads	  til	  Tweenklubben	  -‐	  
60.000	  kr.	  
3	  brandsikre	  vinduer	  mellem	  Fitness	  og	  
hallen	  -‐	  45.000	  kr.	  
Lettere	  renovering	  af	  parkeringsplads	  -‐	  15.000	  kr.	  
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Skårup Kultur 
og Idrætscenter 

Så er vi i gang ! 
Før der kan bygges nyt skal der rives ned. 

 

Her er det rygeskuret der pilles ned af et lille men 
godt team af frivillige håndværkere. Det bliver 
sikkert sat op igen længere nede af hal-væggen, 
men vi skal lige have lov til det af kommunne. 

 

Jørgen Jensen og hans effektive teleskoplæsser. 

Dagen efter skulle taget over kantinen så pilles 
ned, og der kom også et godt team af frivillige 
håndværkere og gik i gang. Men en vigtigt hjælper 
var Jørgen Jensens teleskoplæsser, som tog det 

tunge løft af tagplader og spær. Speciel tak til 
Jørgen for at lægge maskine og mand til. Sjovt 
nok var Jørgen også med da taget blev sat op i sin 
tid. 

 

Her er så nedrivningsteamet: Anders Skovgaard, 
Niels Ågaard, John Magelund, Erik (fra Johannes 
Jørgensen – totalentrepenøren) og Jørgen Jensen. 

Der gik det meste af en lørdag med opgaven, og så 
var der noget oprydning til de følgende dage. 

 

Der blev knoklet meget med at få den store trappe 
til loftet flyttet. 

 

Tapspærerne tages ned, og så var taget væk ! 

Tekst: Bo Tune Foto: Henning Philbert
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Skårup Kultur 
og Idrætscenter 

1. Spadestik 

Efter nedbrydning kommer opbygning og det er 
det, der skal i gang nu. Derfor havde vi søndag 2. 
juni kl 16. arrangeret 1. Spadestik ved hallen. Her 
deltog formanden for Kultur og Planudvalget 
Bruno Hansen. 

 

Her er det Bruno Hansen der tager 1.spadestik. 

Bruno roste de gode lokale kræfter der har aktivtat 
medvirket til at understøtte den politik kommunen 
gerne vil udmønte omkring det lokalområderne. 

 

Christian Thuesen - C&W 

Vores rådgivende arkitektfirma C&W /v Christian 
Thuesen talte om et spændende projekt, som han 
på firmaets vegne vil styre os godt igennem. Han 
er derudover en stort aktiv i vores arbejde med 
projektet, da han privat er med i projektet. 

Det blev et lille hyggeligt arrangement, hvor der 
deltog nogle repræsentanter fra de forskellige 
interessenter. Efter talerne bød vi på pølse-brød og 
en øl/sodavand. 

 

Et lille samling af interessenter var mødt op til 1. 
spadestik – taler og pølser m/brød. 

Totalentrepenøren på projektet Johannes 
Jørgensen havde medbragt den fine spade, som 
Bruno og formanden skulle tage 1.spadesik med. 

 

Johannes Jørgensen sammen med undertegnede. 

På andre sider i dette nummer er der annonceret 
sommerfest og omtalt sponsor-arbejde. Som I kan 
læse der skal der stadig skaffes penge, så vi kan få 
indrettet det pænt og funktionelt. Bliv sponsor – 
køb folkeaktier – kom til sommerfest – brug 
nogen af jeres penge på Skårup Kultur og 
Idrætscenter.  Fmd. Bo Tune – 24886212. 

Tekst: Bo Tune Foto: Henning Philbert
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Skårup Stationsvej 16 · 5881 Skårup · Tlf.: 6223 1010 · www.svendborgsparekasse.dk

Afdelingschef 
Nicki L. Christiansen 

Vi søger nye kunder!

søger du ny bank?

Kunderådgiver 
Lene Kruse 

Kundemedarbejder 
Mai-Britt Christiansen 

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

Tlf. 62 20 71 63 
Fax 62 23 21 02 

Mobil 40 21 71 63

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

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

Knud Hansens Begravelsesforretning
Den lokale bedemand®

Valdemarsgade 50, Svendborg – Telefon 6221 9909

w
w

w
.d

lb
g.

dk

Bodil & Svend Friborg   Tlf. 62 28 18 19
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Vi styrker sponsorsamarbejdet! 
 
Søndag den 2. juni kunne vi langt om længe tage første spadestik til Skårup Kultur- 
og Idrætscenter (SKI). 
 
Sådan et enkelt lille spadestik syner måske ikke af så meget, men betydningen skal 
man ikke tage fejl af:  
NU er vi endelig i gang!  
Aftalerne med kommunen er på plads, kontrakterne med entreprenør og 
håndværkere er underskrevet, og hvad der er allermest synligt – taget over cafeteria 
og indgang er revet ned, og der gøres klar til at sætte de første stålspær op. 
Under hele forløbet, som har krævet både en stor arbejdsindsats og stor tålmodighed 
hos de involverede, har der været et stærkt og godt samarbejde mellem 
arbejdsgruppen for SKI og foreningerne bag, nemlig Skårup Hallen, Borger-
foreningen og SIF.              
Søren Bøving 
               Næstformand, SKI 
Nu styrkes samarbejdet yderligere. 
Ved en kommende ekstraordinær generalforsamling vil Skårup Hallen og Skårup Kultur- og Idrætscenter 
blive slået sammen til een forening, og samtidig lægger vi arbejdet med at skaffe sponsorer til SIF, Hallen 
og SKI ind under een paraply. 
Det ville have været uholdbart, hvis vi endte i en situation, hvor sponsorerne blev lidt overrendt af alle 
parter, så dette er langt den bedste løsning for både sponsorerne og foreningerne. 
Allerede nu har SIF etableret et sponsorudvalg, der går i gang med arbejdet til fælles bedste, og inden 
sommerferien vil vi have et koncept på plads, der sikrer, at vores sponsorer har gode valgmuligheder for 
sponsorbidrag, der passer til både interesser og pengepung. 
Desuden er det vores håb, at et stærkt samarbejde mellem foreningerne og sponsorerne blandt 
virksomhederne i Skårup kan munde ud i en form for erhvervsklub i Skårup, der kan fremme både kulturen, 
idrætten og erhvervslivet i Skårup og omegn. 
Sidste års arrangement ”Åben Skårup”  med rundtur til byens mange foreninger og årets Torvedag i Skårup 
den 15. juni er gode initativer, der trækker i samme retning.  
 
Kære sponsorer - her mangler vi stadig en pæn skilling: 
 

• Større investeringer: 
o Cafeen trænger til et facelift, og ny opvaskemaskine, ovn, køledisk m.m.  
o Kulturcafeen ønsker vi indrettet med scene, lyd og lys. 

• Mellemstore investeringer: 
o Mødelokaler - indretning med borde, stole, projektor og tavle. 
o Multifunktionel legeplads til Tweenklubben. 
o 3 brandsikre vinduer mellem Fitness og hallen. 

• Mindre investeringer: 
o Nye møbler til kulturcafeen. 
o Tweenklubben vil gerne kunne indrette med hyggemøbler, bordfodbold og minikøkken . 
o Klatrevæg. 
o Lettere renovering af parkeringsplads. 

 
 
Er du interesseret i helt konkret at støtte med et bidrag til en eller flere af ovenstående ønsker til forbedring 
og styrkelse af projektet, er du meget velkommen til at kontakte undertegnede. 
 
I Danmark er vi vant til sommerbyger, men i år ønskes alle i stedet en god bygge-sommer! 
 
Med venlig hilsen 
Søren Bøving 
Næstformand, Skårup Kultur- og Idrætscenter 
Tlf. 2128 1128; email: soeren.boeving@gmail.com  
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Meld dig ind på: fitnessskaarup@gmail.com 
Hjemmeside: www.skaarup-if.dk

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

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

 Kurser  Foredrag  Workshops 
 Afbalanceringer  Personlig Udvikling 

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

v/livscoach og 
transformationskinesiolog

Helle Bøving
Skårup Kirkebakke 3
5881 Skårup Fyn

KINESIS
Center for

kinesiologi og
personlig udvikling

VEJSTRUP BLIK - VVS AS

GAS- OG OLIEFYRSERVICE
TLF. 6228 1138

WWW.VEJSTRUPBLIKVVS.DK

Skal du også 
have solgt?

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

Korsgade 2  5700 Svendborg
www.svendborg.photocare.dk

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

SuperBrugsen  Skårup
Skårup Stationsvej 12

62 23 13 43
Åbent alle dage 9.00-20.00

Vi har friskbagt bagerbrød alle dage

Malermester
Flemming Jönsson
Skårup Vestergade 28
5881 Skårup
Tlf. 21 68 92 55
E-mail: malerfj@mail.dk
www.malerfj.com
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”Den	  store	  kagedyst”	  på	  Oure	  Friskole.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  

I	  det	  spæde	  forår,	  afholdte	  Oure	  Friskole	  ”Den	  store	  bagedyst”	  –	  og	  hvilken	  dag.	  Den	  ene	  mere	  fantastiske	  
kage,	  efter	  den	  anden	  blev	  præsenteret	  i	  festlig	  stemning.	  

I	  alt	  havde	  18	  deltagere	  meldt	  sig	  til	  Oure	  Friskoles	  kagedyst,	  og	  alle	  deltagere	  havde	  præsteret	  deres	  
ypperste,	  for	  at	  præsentation,	  smag	  og	  duft	  skulle	  tage	  sig	  festligt	  ud.	  	  

Princippet	  bag	  ”Den	  store	  kagedyst”	  bestod	  i	  alle	  interesseret	  i	  Svendborg	  kommune	  kunne	  tilmelde	  sig	  
bagedysten.	  Om	  deltagerne	  ville	  fremtrylle	  de	  vidunderlige	  kager	  i	  Oure	  Friskoles	  skolekøkken,	  eller	  i	  deres	  
eget	  hjem	  var	  frivilligt.	  	  Men	  alle	  deltagere	  skulle	  præsentere	  en	  kage,	  der	  blev	  placeret	  til	  Oure	  Friskoles	  
aula,	  der	  til	  dagen	  var	  pyntet	  smukt.	  	  

Ved	  kaffetid	  myldrede	  over	  100	  kagelystne	  gæster	  ind	  af	  de	  åbne	  døre.	  Med	  forventnings	  fulde	  øjne,	  og	  
kage	  sultne	  ganer	  fik	  hver	  gæst	  uddelt	  en	  stemmeseddel.	  Det	  var	  via	  denne	  stemmeseddel,	  gæsterne	  
”prøvede”	  at	  smage	  alle	  kagerne,	  for	  derefter	  at	  stemme	  på	  deres	  absolutte	  farvorit……..hvilket	  var	  
uendelig	  svært,	  da	  alle	  kagerne	  var	  unikke	  og	  vidunderlige.	  	  

Dagens	  vinder	  blev	  ”Von	  Der	  Lieth	  Pandekage	  Kage”,	  der	  blev	  fejret	  med	  gaver	  og	  hjemme	  lavede	  
perleplade	  medaljer.	  

Alt	  i	  alt	  var	  ”Den	  Store	  kagedyst”	  en	  meget	  vellykket	  og	  stemningsfyldt	  dag.	  Og	  arrangørerne	  vil	  gerne	  takke	  
alle	  deltagerne	  for	  at	  fremtrylle	  helt	  vidunderlige	  kager,	  vi	  nød	  til	  fulde	  den	  energi	  alle	  deltagere	  havde	  lagt	  
i	  deres	  kager.	  

”Den	  Store	  Kagedyst”	  var	  så	  vellykket	  en	  dag,	  at	  Oure	  Friskole	  selvfølgelig	  vil	  gentage	  succesen	  igen	  til	  
foråret	  2014.	  Så	  kære	  alle	  Folk	  og	  Fæ	  læsere,	  I	  kan	  godt	  komme	  i	  kagebagnings	  træning,	  og	  øve	  jer	  i	  
kagekunstens	  unikke	  tilblivelse,	  da	  der	  i	  2014	  er	  mulighed	  for	  at	  deltage	  i	  ”Den	  store	  Kagedyst”.	  

Glæder	  os	  til	  vi	  ses	  til	  ”Den	  Store	  Kagedyst”	  på	  Oure	  friskole	  i	  foråret	  2014.	  

På	  gensyn	  fra	  Oure	  Friskoles	  Venner.	  
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Der var fest, farver og godt humør, da det kommu-
nale dagplejeteam, fejrede Dagplejens dag, i festsalen 
på Skårup seminarium.

Ud over dagplejere, børn, forældre / bedstefor-
ældre, havde vi inviteret, de tre børnehaver og Ve-
stereng.

Vi havde en fantastisk formiddag. Efter en fin vel-
komst, af dagplejen’s nye leder i syd /øst Ole Lund, 

var der underholdning med ballon klovnen JOJO, 
Dernæst underholdt BABYBANDET, med sange og 
musik, fra deres nye cd. Til sidst, fik vi besøg af Na-
turamas dygtige formidler Simon Høegmark, som 
underholdt med nogen spændende dyr og en leven-
de slange. Vi havde en fantastisk formiddag, og vil 
hermed gerne sige tak, til UCL – lillebælt, fordi de 
gav os husly.

Vi vil også gerne sige tak, til alle de andre sponsorer, 
der gjorde det muligt for os, at afholde så stort et 
arrangement.

På vegne af dagpleje teamet
Gitte & Anne Dorthe

Tak til: JS- byggemarked, Heines frugt og grønt, Den Grønne Oase, Slagter Engstrøm, Kræs 
Børnetøj, Legetøjskæden, Kvickly storcenter, Føtex- svendborg, Super Brugsen Skårup, Svendborg 
Sparekasse, Imiz Hairdesign skårup, Skårup Pizza, Skårup VVS, Helle Lerche, Automester Steen 
Fønsskov,Miniaturen, Babysam, Gyngehesten, FOA- svendborg, Buddy legetøj, Sø-Pet, Fjord & Bælt, 
Naturama, Skårup Malerforretning, Flexbolig, Sydfyns Dyreklinik, Indoor møbler.

Dagplejens Dag 

Foto: Henning Philbert

Layout & opsætning:  Anne Kathrine Christensen

– den 8 maj, 2013

Velkomst ved Ole Lund - Ny leder af dagplejen Syd / øst

Vi fik besøg af tvfyn, og Signe Ryge, der optog koncerten med 
BABYBANDET

Ballon klovnen JO JO, formåede at få den helt 
store latter frem

Babybandet underholdt for fuld udblæsning. Der blev danset, sunget og 
klappet i takt til musikken, af alle de små dansemus. 

Simon Høegmark, fra Naturama, tryllebandt børnene, med sjove fortællinger om de medbragte dyr.

Se flere billeder på bladets 
hjemmeside: www.folkogfae-online.dk
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Huset hvor man mødes!
Husets vært: 
Anette Christiansen, 
Telefon: 3022 2986

Charlotte Flyvbjerg
Telefon: 6228 1711
www.vejstrupborger.dk

HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

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

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

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og flåter

Informationsbod den 15/6

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

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

TØMRERMESTER HUUS

DIN GLADE TØMRER

VIDJEKROGEN 8 B

5881 SKÅRUP

TLF 23 44 05 47

2 felter på langs
Pris: 3200,- pr. år

SKÅRUP SMEDE- OG
MASKINVÆRKSTED
Aut. VVS-installatør

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

VVS
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Damgårdsklubbens	  

Loppemarked	  
I	  Skårup	  Hallen	  

Søndag	  d.	  11	  august	  2013	  

	  

Igen	  i	  år	  har	  vi	  mange	  gode	  effekter	  på	  vores	  

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

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

	  

Ting	  og	  sager	  ønskes	  stadig	  til	  loppemarkedet	  

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

/	  Bestyrelsen	  
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Med	  sanserne	  på	  rejse…	  

Det	  ville	  ikke	  være	  så	  underligt,	  hvis	  netop	  denne	  
artikel	  dufter	  af	  pragtfulde	  krydderier	  og	  blomstrende	  
argentinske	  lapachotræer.	  Vi	  er	  nemlig	  på	  besøg	  i	  
Øster	  Åby	  hos	  en	  af	  egnens	  helt	  store	  livskunstnere,	  
Carlos	  Novello,	  der	  stammer	  fra	  Argentina	  og	  kom	  til	  
Danmark	  i	  1986.	  

”Jeg	  holder	  så	  utroligt	  meget	  af	  Danmark.	  Her	  har	  jeg	  
fået	  et	  nyt	  hjemland.	  Selv	  om	  de	  første	  par	  år	  her	  i	  
Danmark	  krævede	  en	  langsom	  tilvænning,	  så	  er	  det	  
her,	  jeg	  føler	  mig	  hjemme.”,	  siger	  Carlos	  og	  peger	  ud	  
på	  et	  par	  syrener,	  der	  blomstrer	  ved	  gavlen	  til	  hans	  og	  
familiens	  hjem	  i	  Øster	  Åby.	  ”Naturen	  skifter	  med	  
årstiderne,	  og	  der	  er	  hele	  tiden	  nye	  dufte.	  Det	  elsker	  
jeg.”	  

	  

	  

	  

	  

	  

BILLEDE	  G105799	  

Undertekst:	  ”Carlos	  i	  solen”	  

	  

	  

	  

	  

Carlos	  fortæller,	  at	  hans	  opvækst	  i	  Necochea	  i	  
Argentina	  var	  præget	  af	  et	  stort	  familiesammenhold	  
med	  tryghed	  og	  varme.	  ”Men	  tænk	  lige	  på,”	  fortsætter	  
han,	  	  ”at	  jeg	  kun	  har	  levet	  i	  Argentina	  under	  
militærjuntaen	  med	  diktatur	  og	  et	  anderledes	  
samfund	  end	  nu.	  Det	  var	  ikke	  lige	  de	  lyseste	  udsigter	  
at	  vokse	  op	  i.	  Da	  jeg	  gik	  i	  skole,	  var	  der	  en	  periode	  på	  
nogle	  år,	  hvor	  man	  sparede	  alle	  de	  praktiske	  fag	  væk.	  I	  
stedet	  for	  lavede	  skolerne	  aftaler	  med	  lokale	  
håndværkere,	  som	  så	  havde	  en	  elev,	  som	  de	  lærte	  et	  
fag	  og	  håndværk	  i	  skoletiden.	  Det	  gav	  meget	  mere,	  

fordi	  børnene	  lærte	  et	  fag	  af	  folk,	  der	  ikke	  kun	  havde	  
læst	  sig	  til	  det,	  men	  som	  levede	  af	  det.”	  Carlos	  
fortæller	  videre,	  at	  han	  på	  den	  måde	  kom	  ud	  til	  en	  
automekaniker	  allerede	  som	  9-‐årig,	  og	  da	  perioden	  
med	  skoletimerne	  i	  værkstedet	  var	  overstået,	  spurgte	  
mekanikeren,	  om	  Carlos	  ikke	  kunne	  tænke	  sig	  at	  
fortsætte	  efter	  skoletid.	  ”Jeg	  havde	  allerede	  dengang	  
vist	  stor	  interesse	  for	  bilerne	  og	  alt	  det	  arbejde,	  der	  
udfoldede	  sig	  på	  værkstedet.	  Senere	  tog	  jeg	  så	  
uddannelsen	  som	  både	  elektromekaniker	  og	  
elektriker.	  Det	  gik	  for	  sig	  på	  den	  måde,	  at	  jeg	  
arbejdede	  på	  værkstedet	  i	  dagtimerne	  og	  gik	  på	  skole	  
om	  aftenen.	  Jeg	  var	  færdiguddannet	  som	  18-‐årig.”,	  
fortæller	  han,	  og	  fortsætter:	  ”I	  Argentina	  er	  der	  mange	  
efterkommere	  efter	  alle	  de	  tusindvis	  af	  danskere,	  der	  
emigrerede	  til	  Argentina	  fra	  ca.	  1870	  til	  1930.	  De	  
bosatte	  sig	  især	  omkring	  trekantsområdet	  Necochea,	  
hvor	  jeg	  jo	  kommer	  fra	  –	  og	  så	  Tandil	  og	  Tres	  Arroyos.	  
Den	  mekaniker,	  jeg	  kom	  i	  lære	  hos	  var	  også	  af	  dansk	  
afstamning.	  Han	  havde	  en	  meget	  seriøs	  tilgang	  til	  
faget,	  og	  det	  tror	  jeg	  hænger	  sammen	  med	  hans	  
danske	  baggrund.	  Det	  lærte	  mig	  i	  al	  fald	  utroligt	  
meget.	  Man	  kan	  vel	  godt	  sige,	  at	  jeg	  ikke	  havde	  en	  
teenagertid,	  som	  de	  unge	  nu	  til	  dags	  oplever.	  Der	  var	  
ikke	  så	  megen	  tid	  til	  leg	  og	  afslapning,	  for	  der	  var	  altid	  
et	  eller	  andet	  at	  beskæftige	  sig	  med.”	  	  

”I	  Argentina	  er	  det	  stadigvæk	  sådan,	  at	  der	  ingen	  
fagforeninger	  er,	  og	  der	  er	  heller	  intet	  
dagpengesystem,	  som	  vi	  kender	  det	  her	  i	  Danmark.	  
Man	  er	  vant	  til	  at	  skulle	  tjene	  pengene	  selv,	  ellers	  må	  
man	  spise	  hos	  sin	  mor	  eller	  søster”,	  smiler	  Carlos.	  ”Det	  
tror	  jeg	  er	  med	  til	  at	  skabe	  en	  kreativitet	  og	  en	  evne	  til	  
at	  få	  tingene	  til	  at	  virke	  og	  fungere.	  Man	  snakker	  nok	  
ikke	  så	  meget	  om,	  hvordan	  man	  løser	  det	  ene	  eller	  
andet	  problem,	  som	  man	  gør	  herhjemme.	  I	  stedet	  for	  
går	  man	  bare	  i	  gang	  og	  løser	  det.	  Hvis	  man	  
overhovedet	  kan.	  Det	  har	  nok	  præget	  min	  tilgang	  til	  
arbejdet	  lige	  siden.”	  

”På	  den	  måde	  fornemmer	  jeg,	  at	  mentaliteten	  er	  lidt	  
anderledes	  i	  Argentina.	  Alting	  går	  så	  hurtigt	  dér,	  for	  
man	  bliver	  nødt	  til	  at	  være	  på	  forkant	  og	  pejle	  sig	  ind	  
på	  nye	  løsninger	  og	  nye	  muligheder	  hele	  tiden”,	  
fortsætter	  Carlos.	  ”Det	  er	  typisk,	  at	  man	  i	  Argentina	  
har	  op	  til	  flere	  jobs,	  så	  man	  for	  eksempel	  er	  mekaniker	  
om	  dagen	  og	  har	  en	  bagerforretning	  om	  aftenen	  og	  
natten.”	  

Carlos i solen
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”Argentina	  har	  givet	  mig	  alle	  mine	  forudsætninger	  for	  
at	  få	  kendskab	  til	  mange	  forskellige	  fag,	  og	  så	  er	  det	  jo	  
helt	  fantastisk	  at	  jeg	  kom	  til	  et	  land,	  hvor	  jeg	  fik	  alle	  
muligheder	  for	  at	  bruge	  så	  meget	  af	  det,	  jeg	  har	  lært”,	  
konkluderer	  Carlos.	  	  

”Jeg	  kom	  til	  Danmark	  i	  1986,	  hvor	  jeg	  fik	  arbejde	  som	  
svejser	  på	  Lindøværftet.	  Sidenhen	  havnede	  jeg	  i	  
Vejstrup	  på	  efterskolen,	  efter	  at	  jeg	  fik	  forbindelse	  
med	  det	  tidligere	  forstanderpar,	  Hans	  og	  Else	  
Mortensen.	  Hans	  Mortensen	  stammede	  jo	  fra	  det	  
samme	  område	  i	  Argentina,	  som	  jeg	  kommer	  fra,	  og	  
han	  opfordrede	  mig	  til	  at	  blive	  pedelmedhjælper	  på	  
skolen.	  Han	  fik	  meget	  stor	  betydning	  i	  mit	  liv.	  Det	  blev	  
nogle	  gode	  år,	  hvor	  skolen	  voksede	  hastigt	  og	  hvor	  jeg	  
virkelig	  fik	  mulighed	  for	  at	  anvende	  meget	  af	  det,	  jeg	  
havde	  lært	  i	  Argentina.	  Der	  skulle	  repareres	  og	  bygges	  
ny	  hal	  og	  meget	  andet.	  Hele	  tiden	  skulle	  skolen	  
udbygges	  med	  plads	  til	  flere	  elever	  og	  flere	  
aktivitetsmuligheder	  og	  faciliteter.	  Sammen	  med	  en	  
god	  kollega	  var	  jeg	  med	  til	  at	  starte	  et	  metalværksted,	  
som	  blev	  meget	  populært	  især	  blandt	  drengene.	  Det	  
var	  spændende	  år.	  Og	  så	  mødte	  jeg	  Marianne,	  som	  på	  
det	  tidspunkt	  arbejdede	  som	  lærer	  på	  skolen.”	  smiler	  
Carlos	  og	  peger	  hen	  på	  et	  billede	  af	  hele	  familien,	  hans	  
hustru	  Marianne	  og	  børnene	  Anton	  (16	  år)	  og	  Astrid	  
(14	  år).	  ”Vi	  boede	  tæt	  ved	  skolen,	  men	  da	  Marianne	  
ventede	  Astrid	  købte	  vi	  huset	  heroppe	  i	  Øster	  Åby.	  
Hun	  fik	  ansættelse	  på	  Øster	  Åby	  Friskole,	  hvor	  hun	  
stadigvæk	  er.	  Jeg	  blev	  nogle	  år	  på	  efterskolen,	  indtil	  
jeg	  i	  2004	  søgte	  stillingen	  som	  pedel	  på	  Skårupskolen”.	  

Mens	  vi	  sidder	  og	  taler,	  rækker	  Carlos	  ud	  efter	  en	  chili,	  
der	  ligger	  på	  køkkenbordet.	  Han	  dufter	  til	  den	  og	  
skifter	  hurtigt	  spor,	  ført	  væk	  af	  duften	  og	  alle	  de	  
erindringsspor,	  den	  bringer	  med	  sig.	  

”Min	  lidenskab	  for	  madlavning	  har	  jeg	  fra	  min	  far.”	  
fortæller	  Carlos.	  ”Han	  var	  egentlig	  murer,	  men	  
prøvede	  så	  i	  en	  periode	  at	  tage	  til	  søs.	  Dér	  lavede	  han	  
mad	  til	  skibenes	  besætninger.	  Jeg	  blev	  så	  inddraget	  i	  
hans	  verden	  med	  mad	  og	  krydderier	  og	  hvad	  der	  eller	  
hørte	  til,	  og	  på	  den	  måde	  kom	  jeg	  langsomt	  ind	  i	  faget.	  
Det	  var	  i	  mine	  sene	  teenageår,	  så	  jeg	  var	  stadigvæk	  
mest	  optaget	  af	  at	  reparere	  biler	  og	  motorcykler	  og	  
spille	  fodbold.”	  

”En	  af	  de	  ting,	  jeg	  lærte	  af	  min	  fars	  madlavning,	  var	  
kendskabet	  til	  syrebalancen	  i	  fødevarerne.	  Hvordan	  de	  

forskellige	  syrer	  i	  maden	  kan	  fremhæve	  smagen,	  og	  
hvordan	  smagen	  kan	  ændre	  sig	  fuldstændigt,	  alt	  efter	  
sammensætningen	  af	  ingredienser.	  Jeg	  fandt	  så	  
senere	  ud	  af,	  at	  det	  faktisk	  nærmest	  var	  molekylær	  
madlavning,	  min	  far	  praktiserede.	  Længe	  før,	  det	  blev	  
en	  trend.	  Men	  det	  gav	  mig	  en	  helt	  grundlæggende	  
fornemmelse	  af	  fødevarernes	  egenskaber	  og	  
hemmeligheder.”	  
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Undertekst:	  ”Carlos	  tryller	  og	  retter	  an”	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Vi	  har	  nu	  bevæget	  os	  ind	  på	  et	  område,	  som	  helt	  
tydeligt	  vækker	  en	  dyb	  lidenskab	  i	  Carlos.	  Han	  rejser	  
sig	  pludseligt	  fra	  stolen	  og	  begynder	  at	  afsøge	  
køkkenet	  for	  krydderier	  og	  mundgodt.	  Han	  rækker	  en	  
pose	  med	  en	  masse	  spanske	  ord	  og	  eksotiske	  billeder	  
frem.	  ”Prøv	  lige	  at	  dufte	  til	  den	  her	  paprika.	  Og	  føl,	  
hvor	  utroligt	  blød	  og	  fin	  den	  er.	  Det	  er	  knust	  paprika,	  
pimentòn,	  som	  også	  kaldes”oro	  molido”	  (”det	  knuste	  
guld”).	  Du	  kan	  sikkert	  fornemme,	  at	  dét	  her	  intet	  har	  
med	  vores	  kedelige,	  røgede	  paprika	  at	  gøre”,	  
fortsætter	  Carlos,	  mens	  Deres	  udsendte	  må	  vedgå,	  at	  
posen	  virkelig	  gemmer	  på	  en	  helt	  særlig	  smags-‐	  og	  
duftoplevelse.	  

”Den	  argentinske	  madkultur	  er	  påvirket	  af	  alle	  de	  
mange	  lande,	  folket	  dernede	  stammer	  fra.”,	  
konkluderer	  han.	  ”For	  godt	  hundrede	  år	  siden	  
indvandrede	  millioner	  af	  især	  europæerne	  til	  
Argentina,	  og	  det	  har	  selvfølgelig	  også	  sat	  sit	  tydelige	  
præg	  på	  maden.	  Retter,	  jeg	  	  i	  mange	  år	  har	  troet	  var	  
specielt	  argentinske,	  har	  jeg	  senere	  fundet	  ud	  af	  
stammer	  fra	  Rusland,	  Italien,	  Frankrig,	  Spanien,	  ja	  
mange,	  mange	  lande.”	  Carlos	  rejser	  sig	  igen	  fra	  sin	  stol	  
og	  finder	  bøger	  frem,	  der	  tager	  os	  på	  en	  kulinarisk	  
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rejse	  til	  Spanien,	  Ukraine	  og	  flere	  andre	  lande.	  ”Men	  
skulle	  jeg	  nævne	  noget,	  der	  er	  helt	  særligt	  for	  
Argentinas	  mad,	  må	  det	  blive	  grill-‐traditionen.	  Landet	  
bugner	  af	  verdens	  bedste	  kød,	  og	  er	  man	  i	  Argentina,	  
vil	  man	  hurtigt	  opleve	  deres	  ”asado”-‐grill.	  En	  
kæmperist	  med	  plads	  til	  hele	  lam	  og	  svin.	  Der	  er	  en	  hel	  
kultur	  omkring	  den	  argentinske	  måde	  at	  grille	  på,”	  
slutter	  Carlos	  sin	  tankerække	  om	  mad	  og	  Argentina.	  
For	  ham	  betyder	  mad	  sanselighed	  med	  smag	  og	  farver	  
og	  dufte.	  

Det	  siges,	  at	  tangoen,	  der	  også	  stammer	  fra	  Argentina,	  
er	  et	  sanseligt	  møde	  og	  favntag	  mellem	  to	  ensomme	  
mennesker.	  Sådan	  er	  det	  også	  med	  Carlos´	  mad.	  Den	  
er	  et	  møde	  og	  et	  favntag	  mellem	  flere	  og	  mange	  gange	  
vidt	  forskellige	  ingredienser	  i	  maden.	  Og	  den	  er	  et	  
møde	  mellem	  ham	  som	  kreatør	  og	  ophav	  og	  så	  den,	  
der	  nyder	  og	  beriges	  af	  maden.	  For	  har	  man	  én	  gang	  
oplevet	  Carlos´	  vidunderlige	  mad	  ved	  selskaber	  og	  
buffeter,	  er	  man	  ikke	  i	  tvivl	  om,	  at	  her	  står	  et	  
menneske	  bag,	  der	  væver	  mange	  kunstneriske	  
talenter	  sammen	  og	  folder	  dem	  ud	  gennem	  maden.	  
Her	  er	  virkelig	  noget	  for	  alle	  sanser.	  En	  æstetisk	  
nydelse	  og	  en	  smagsoplevelse,	  der	  tilsammen	  bringer	  
én	  på	  vandring	  gennem	  argentinske	  pampassletter,	  
langs	  vældige	  vandfald,	  på	  knejsende	  bjergkamme	  og	  
op	  ad	  lokkende	  floder.	  Maden	  røber,	  at	  der	  bag	  det	  
hele	  gemmer	  sig	  et	  menneske,	  der	  generøst	  deler	  ud	  
af	  sin	  livsglæde	  og	  giver	  sig	  hen	  til	  livskunsten.	  

”Mad	  er	  min	  hobby,	  ligesom	  bilerne	  og	  mekanikken	  er	  
det”	  siger	  Carlos	  beskedent.	  ”Jeg	  tror,	  at	  man	  kan	  
smage	  på	  mad,	  om	  det	  er	  lavet	  med	  lidenskab	  og	  
kærlighed.	  Fantasien	  skal	  med	  i	  maden.	  Og	  
nysgerrigheden.”	  

Carlos´	  virke	  som	  gastronom	  og	  kok	  her	  i	  Danmark	  
begyndte	  egentlig	  i	  det	  små	  i	  forbindelse	  med	  
fællesspisningerne	  i	  Skårup.	  ”Jeg	  foreslog	  på	  et	  
tidspunkt,	  at	  vi	  skulle	  grille.”	  fortæller	  han.”	  Siden	  hen	  
blev	  jeg	  så	  spurgt	  om	  at	  komme	  og	  grille	  og	  lave	  
buffeter	  ved	  både	  større	  og	  mindre	  sammenkomster,	  
og	  på	  den	  måde	  bredte	  det	  sig.	  Efterhånden	  så	  meget,	  
at	  jeg	  for	  et	  par	  år	  siden	  besluttede	  at	  lave	  mit	  eget	  
firma.	  Jeg	  tager	  ud	  alene	  og	  tilbereder	  maden	  på	  
stedet,	  efter	  at	  have	  forberedt	  så	  meget	  som	  muligt	  
hjemmefra.	  	  Den	  mad,	  jeg	  laver,	  er	  selvfølgelig	  
argentinsk,	  latinamerikansk.”	  
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Undertekst:	  ”Værsgo´,	  så	  er	  der	  serveret”	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Carlos	  tænker	  tilbage	  på	  årene	  i	  Argentina	  og	  alle	  de	  
år,	  han	  har	  været	  i	  Danmark,	  hans	  nye	  hjemland.	  ”Jeg	  
har	  været	  så	  heldig	  at	  kunne	  beskæftige	  mig	  med	  alt	  
det,	  jeg	  brænder	  for	  og	  er	  glad	  for	  at	  lave.	  Ikke	  kun	  
madlavning,	  sammensætning	  af	  buffeter	  og	  menuer	  
og	  alt,	  hvad	  det	  fører	  med	  sig,	  men	  også	  arbejdet	  med	  
metal	  og	  biler.	  Udformningen	  af	  alle	  mulige	  figurer	  og	  
indretningen	  af	  alt	  muligt	  på	  selve	  skolen.	  
Reparationer	  af	  gamle	  biler	  og	  motorcykler.	  Arbejdet	  
med	  eleverne.	  Det	  er	  i	  det	  hele	  taget	  spændende	  at	  
være	  på	  en	  skole	  som	  Skårupskolen.	  Gode	  kollegaer	  og	  
skønne	  unge	  mennesker.	  Og	  så	  er	  der	  hele	  tiden	  
mulighed	  for	  faglige	  udfordringer.	  Vi	  har	  forbedret	  
kulturen	  omkring	  affald,	  så	  vi	  f.eks.	  sparer	  store	  beløb	  
på	  sortering	  og	  sammenpresning	  af	  skolens	  affald.	  Og	  
så	  har	  vi	  udviklet	  en	  kværn,	  som	  knuser	  alt	  affald	  fra	  
køkkenet	  og	  pulveriserer	  det	  hele,	  så	  det	  kan	  indgå	  i	  
naturens	  kredsløb	  uden	  at	  tiltrække	  skadedyr	  og	  andet	  
skidt.”,	  fortæller	  Carlos.	  

	  

	  

	  

rejse	  til	  Spanien,	  Ukraine	  og	  flere	  andre	  lande.	  ”Men	  
skulle	  jeg	  nævne	  noget,	  der	  er	  helt	  særligt	  for	  
Argentinas	  mad,	  må	  det	  blive	  grill-‐traditionen.	  Landet	  
bugner	  af	  verdens	  bedste	  kød,	  og	  er	  man	  i	  Argentina,	  
vil	  man	  hurtigt	  opleve	  deres	  ”asado”-‐grill.	  En	  
kæmperist	  med	  plads	  til	  hele	  lam	  og	  svin.	  Der	  er	  en	  hel	  
kultur	  omkring	  den	  argentinske	  måde	  at	  grille	  på,”	  
slutter	  Carlos	  sin	  tankerække	  om	  mad	  og	  Argentina.	  
For	  ham	  betyder	  mad	  sanselighed	  med	  smag	  og	  farver	  
og	  dufte.	  

Det	  siges,	  at	  tangoen,	  der	  også	  stammer	  fra	  Argentina,	  
er	  et	  sanseligt	  møde	  og	  favntag	  mellem	  to	  ensomme	  
mennesker.	  Sådan	  er	  det	  også	  med	  Carlos´	  mad.	  Den	  
er	  et	  møde	  og	  et	  favntag	  mellem	  flere	  og	  mange	  gange	  
vidt	  forskellige	  ingredienser	  i	  maden.	  Og	  den	  er	  et	  
møde	  mellem	  ham	  som	  kreatør	  og	  ophav	  og	  så	  den,	  
der	  nyder	  og	  beriges	  af	  maden.	  For	  har	  man	  én	  gang	  
oplevet	  Carlos´	  vidunderlige	  mad	  ved	  selskaber	  og	  
buffeter,	  er	  man	  ikke	  i	  tvivl	  om,	  at	  her	  står	  et	  
menneske	  bag,	  der	  væver	  mange	  kunstneriske	  
talenter	  sammen	  og	  folder	  dem	  ud	  gennem	  maden.	  
Her	  er	  virkelig	  noget	  for	  alle	  sanser.	  En	  æstetisk	  
nydelse	  og	  en	  smagsoplevelse,	  der	  tilsammen	  bringer	  
én	  på	  vandring	  gennem	  argentinske	  pampassletter,	  
langs	  vældige	  vandfald,	  på	  knejsende	  bjergkamme	  og	  
op	  ad	  lokkende	  floder.	  Maden	  røber,	  at	  der	  bag	  det	  
hele	  gemmer	  sig	  et	  menneske,	  der	  generøst	  deler	  ud	  
af	  sin	  livsglæde	  og	  giver	  sig	  hen	  til	  livskunsten.	  

”Mad	  er	  min	  hobby,	  ligesom	  bilerne	  og	  mekanikken	  er	  
det”	  siger	  Carlos	  beskedent.	  ”Jeg	  tror,	  at	  man	  kan	  
smage	  på	  mad,	  om	  det	  er	  lavet	  med	  lidenskab	  og	  
kærlighed.	  Fantasien	  skal	  med	  i	  maden.	  Og	  
nysgerrigheden.”	  

Carlos´	  virke	  som	  gastronom	  og	  kok	  her	  i	  Danmark	  
begyndte	  egentlig	  i	  det	  små	  i	  forbindelse	  med	  
fællesspisningerne	  i	  Skårup.	  ”Jeg	  foreslog	  på	  et	  
tidspunkt,	  at	  vi	  skulle	  grille.”	  fortæller	  han.”	  Siden	  hen	  
blev	  jeg	  så	  spurgt	  om	  at	  komme	  og	  grille	  og	  lave	  
buffeter	  ved	  både	  større	  og	  mindre	  sammenkomster,	  
og	  på	  den	  måde	  bredte	  det	  sig.	  Efterhånden	  så	  meget,	  
at	  jeg	  for	  et	  par	  år	  siden	  besluttede	  at	  lave	  mit	  eget	  
firma.	  Jeg	  tager	  ud	  alene	  og	  tilbereder	  maden	  på	  
stedet,	  efter	  at	  have	  forberedt	  så	  meget	  som	  muligt	  
hjemmefra.	  	  Den	  mad,	  jeg	  laver,	  er	  selvfølgelig	  
argentinsk,	  latinamerikansk.”	  
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Undertekst:	  ”Værsgo´,	  så	  er	  der	  serveret”	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Carlos	  tænker	  tilbage	  på	  årene	  i	  Argentina	  og	  alle	  de	  
år,	  han	  har	  været	  i	  Danmark,	  hans	  nye	  hjemland.	  ”Jeg	  
har	  været	  så	  heldig	  at	  kunne	  beskæftige	  mig	  med	  alt	  
det,	  jeg	  brænder	  for	  og	  er	  glad	  for	  at	  lave.	  Ikke	  kun	  
madlavning,	  sammensætning	  af	  buffeter	  og	  menuer	  
og	  alt,	  hvad	  det	  fører	  med	  sig,	  men	  også	  arbejdet	  med	  
metal	  og	  biler.	  Udformningen	  af	  alle	  mulige	  figurer	  og	  
indretningen	  af	  alt	  muligt	  på	  selve	  skolen.	  
Reparationer	  af	  gamle	  biler	  og	  motorcykler.	  Arbejdet	  
med	  eleverne.	  Det	  er	  i	  det	  hele	  taget	  spændende	  at	  
være	  på	  en	  skole	  som	  Skårupskolen.	  Gode	  kollegaer	  og	  
skønne	  unge	  mennesker.	  Og	  så	  er	  der	  hele	  tiden	  
mulighed	  for	  faglige	  udfordringer.	  Vi	  har	  forbedret	  
kulturen	  omkring	  affald,	  så	  vi	  f.eks.	  sparer	  store	  beløb	  
på	  sortering	  og	  sammenpresning	  af	  skolens	  affald.	  Og	  
så	  har	  vi	  udviklet	  en	  kværn,	  som	  knuser	  alt	  affald	  fra	  
køkkenet	  og	  pulveriserer	  det	  hele,	  så	  det	  kan	  indgå	  i	  
naturens	  kredsløb	  uden	  at	  tiltrække	  skadedyr	  og	  andet	  
skidt.”,	  fortæller	  Carlos.	  

	  

	  

	  

rejse	  til	  Spanien,	  Ukraine	  og	  flere	  andre	  lande.	  ”Men	  
skulle	  jeg	  nævne	  noget,	  der	  er	  helt	  særligt	  for	  
Argentinas	  mad,	  må	  det	  blive	  grill-‐traditionen.	  Landet	  
bugner	  af	  verdens	  bedste	  kød,	  og	  er	  man	  i	  Argentina,	  
vil	  man	  hurtigt	  opleve	  deres	  ”asado”-‐grill.	  En	  
kæmperist	  med	  plads	  til	  hele	  lam	  og	  svin.	  Der	  er	  en	  hel	  
kultur	  omkring	  den	  argentinske	  måde	  at	  grille	  på,”	  
slutter	  Carlos	  sin	  tankerække	  om	  mad	  og	  Argentina.	  
For	  ham	  betyder	  mad	  sanselighed	  med	  smag	  og	  farver	  
og	  dufte.	  

Det	  siges,	  at	  tangoen,	  der	  også	  stammer	  fra	  Argentina,	  
er	  et	  sanseligt	  møde	  og	  favntag	  mellem	  to	  ensomme	  
mennesker.	  Sådan	  er	  det	  også	  med	  Carlos´	  mad.	  Den	  
er	  et	  møde	  og	  et	  favntag	  mellem	  flere	  og	  mange	  gange	  
vidt	  forskellige	  ingredienser	  i	  maden.	  Og	  den	  er	  et	  
møde	  mellem	  ham	  som	  kreatør	  og	  ophav	  og	  så	  den,	  
der	  nyder	  og	  beriges	  af	  maden.	  For	  har	  man	  én	  gang	  
oplevet	  Carlos´	  vidunderlige	  mad	  ved	  selskaber	  og	  
buffeter,	  er	  man	  ikke	  i	  tvivl	  om,	  at	  her	  står	  et	  
menneske	  bag,	  der	  væver	  mange	  kunstneriske	  
talenter	  sammen	  og	  folder	  dem	  ud	  gennem	  maden.	  
Her	  er	  virkelig	  noget	  for	  alle	  sanser.	  En	  æstetisk	  
nydelse	  og	  en	  smagsoplevelse,	  der	  tilsammen	  bringer	  
én	  på	  vandring	  gennem	  argentinske	  pampassletter,	  
langs	  vældige	  vandfald,	  på	  knejsende	  bjergkamme	  og	  
op	  ad	  lokkende	  floder.	  Maden	  røber,	  at	  der	  bag	  det	  
hele	  gemmer	  sig	  et	  menneske,	  der	  generøst	  deler	  ud	  
af	  sin	  livsglæde	  og	  giver	  sig	  hen	  til	  livskunsten.	  

”Mad	  er	  min	  hobby,	  ligesom	  bilerne	  og	  mekanikken	  er	  
det”	  siger	  Carlos	  beskedent.	  ”Jeg	  tror,	  at	  man	  kan	  
smage	  på	  mad,	  om	  det	  er	  lavet	  med	  lidenskab	  og	  
kærlighed.	  Fantasien	  skal	  med	  i	  maden.	  Og	  
nysgerrigheden.”	  

Carlos´	  virke	  som	  gastronom	  og	  kok	  her	  i	  Danmark	  
begyndte	  egentlig	  i	  det	  små	  i	  forbindelse	  med	  
fællesspisningerne	  i	  Skårup.	  ”Jeg	  foreslog	  på	  et	  
tidspunkt,	  at	  vi	  skulle	  grille.”	  fortæller	  han.”	  Siden	  hen	  
blev	  jeg	  så	  spurgt	  om	  at	  komme	  og	  grille	  og	  lave	  
buffeter	  ved	  både	  større	  og	  mindre	  sammenkomster,	  
og	  på	  den	  måde	  bredte	  det	  sig.	  Efterhånden	  så	  meget,	  
at	  jeg	  for	  et	  par	  år	  siden	  besluttede	  at	  lave	  mit	  eget	  
firma.	  Jeg	  tager	  ud	  alene	  og	  tilbereder	  maden	  på	  
stedet,	  efter	  at	  have	  forberedt	  så	  meget	  som	  muligt	  
hjemmefra.	  	  Den	  mad,	  jeg	  laver,	  er	  selvfølgelig	  
argentinsk,	  latinamerikansk.”	  

	  

BILLEDE	  G104018	  

Undertekst:	  ”Værsgo´,	  så	  er	  der	  serveret”	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Carlos	  tænker	  tilbage	  på	  årene	  i	  Argentina	  og	  alle	  de	  
år,	  han	  har	  været	  i	  Danmark,	  hans	  nye	  hjemland.	  ”Jeg	  
har	  været	  så	  heldig	  at	  kunne	  beskæftige	  mig	  med	  alt	  
det,	  jeg	  brænder	  for	  og	  er	  glad	  for	  at	  lave.	  Ikke	  kun	  
madlavning,	  sammensætning	  af	  buffeter	  og	  menuer	  
og	  alt,	  hvad	  det	  fører	  med	  sig,	  men	  også	  arbejdet	  med	  
metal	  og	  biler.	  Udformningen	  af	  alle	  mulige	  figurer	  og	  
indretningen	  af	  alt	  muligt	  på	  selve	  skolen.	  
Reparationer	  af	  gamle	  biler	  og	  motorcykler.	  Arbejdet	  
med	  eleverne.	  Det	  er	  i	  det	  hele	  taget	  spændende	  at	  
være	  på	  en	  skole	  som	  Skårupskolen.	  Gode	  kollegaer	  og	  
skønne	  unge	  mennesker.	  Og	  så	  er	  der	  hele	  tiden	  
mulighed	  for	  faglige	  udfordringer.	  Vi	  har	  forbedret	  
kulturen	  omkring	  affald,	  så	  vi	  f.eks.	  sparer	  store	  beløb	  
på	  sortering	  og	  sammenpresning	  af	  skolens	  affald.	  Og	  
så	  har	  vi	  udviklet	  en	  kværn,	  som	  knuser	  alt	  affald	  fra	  
køkkenet	  og	  pulveriserer	  det	  hele,	  så	  det	  kan	  indgå	  i	  
naturens	  kredsløb	  uden	  at	  tiltrække	  skadedyr	  og	  andet	  
skidt.”,	  fortæller	  Carlos.	  

	  

	  

	  

Værsgo´, så er der serveret
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BILLEDE	  G105777	  

Undertekst:	  ”Blandt	  tangodansere	  og	  møtrikker”	  

	  

	  

	  

	  

	  

Inden	  vi	  slutter	  den	  spændende	  rundrejse	  i	  Carlos´	  
begivenhedsrige	  liv,	  rejser	  han	  sig	  endnu	  en	  gang	  fra	  
sin	  plads:	  ”Du	  har	  jo	  slet	  ikke	  smagt	  mine	  pølser.	  De	  er	  
lige	  blevet	  færdige	  og	  de	  er	  lavet	  på	  svine-‐	  og	  oksekød	  
og	  med	  paprika	  og	  meget	  andet	  godt.	  De	  er	  
fantastiske	  til	  grill.	  Det	  er	  en	  gammel	  opskrift,	  som	  
stammer	  fra	  et	  område	  i	  Spanien,	  Extremadura,	  der	  i	  
øvrigt	  har	  en	  særlig	  tradition	  for	  lufttørret	  skinke	  og	  
lufttørret	  mørbrad.”	  Carlos	  fortæller,	  at	  Extremadura-‐
regionens	  køkken	  er	  præget	  af,	  at	  alt	  hvad	  der	  
overhovedet	  kan	  gro	  i	  Spanien,	  også	  gror	  dér.	  Oliven,	  
vin,	  korn,	  alt.	  Og	  markerne	  vrimler	  med	  geder	  og	  får	  
og	  det	  specielle	  Iberiske	  svin.	  ”Prøv	  lige	  at	  smage	  dem	  
her”,	  slutter	  Carlos	  og	  rækker	  et	  par	  pølser	  frem.	  
Deres	  udsendte	  tager	  skønsomt	  imod	  godbidderne,	  
lukker	  øjnene	  og	  lader	  sig	  føre	  på	  endnu	  en	  kulinarisk	  
rejse	  gennem	  ukendte	  landskaber.	  Og	  mens	  disse	  
linjer	  skrives,	  er	  det	  som	  om	  Deres	  udsendte	  stadig	  
mærker	  strejf	  af	  paprika,	  hvidløg	  og	  andre	  gådefulde	  
krydderier.	  Som	  en	  gave	  fra	  en	  livskunstner	  og	  som	  et	  
varsel	  om	  en	  varm	  og	  solrig	  sommer.	  	  Jo,	  det	  smager	  
af	  sommer	  og	  sydlige	  himmelstrøg.	  

Tekst:	  Anders	  Carlsson	  

Billeder:	  Henning	  Philbert	  
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Undertekst:	  ”Blandt	  tangodansere	  og	  møtrikker”	  

	  

	  

	  

	  

	  

Inden	  vi	  slutter	  den	  spændende	  rundrejse	  i	  Carlos´	  
begivenhedsrige	  liv,	  rejser	  han	  sig	  endnu	  en	  gang	  fra	  
sin	  plads:	  ”Du	  har	  jo	  slet	  ikke	  smagt	  mine	  pølser.	  De	  er	  
lige	  blevet	  færdige	  og	  de	  er	  lavet	  på	  svine-‐	  og	  oksekød	  
og	  med	  paprika	  og	  meget	  andet	  godt.	  De	  er	  
fantastiske	  til	  grill.	  Det	  er	  en	  gammel	  opskrift,	  som	  
stammer	  fra	  et	  område	  i	  Spanien,	  Extremadura,	  der	  i	  
øvrigt	  har	  en	  særlig	  tradition	  for	  lufttørret	  skinke	  og	  
lufttørret	  mørbrad.”	  Carlos	  fortæller,	  at	  Extremadura-‐
regionens	  køkken	  er	  præget	  af,	  at	  alt	  hvad	  der	  
overhovedet	  kan	  gro	  i	  Spanien,	  også	  gror	  dér.	  Oliven,	  
vin,	  korn,	  alt.	  Og	  markerne	  vrimler	  med	  geder	  og	  får	  
og	  det	  specielle	  Iberiske	  svin.	  ”Prøv	  lige	  at	  smage	  dem	  
her”,	  slutter	  Carlos	  og	  rækker	  et	  par	  pølser	  frem.	  
Deres	  udsendte	  tager	  skønsomt	  imod	  godbidderne,	  
lukker	  øjnene	  og	  lader	  sig	  føre	  på	  endnu	  en	  kulinarisk	  
rejse	  gennem	  ukendte	  landskaber.	  Og	  mens	  disse	  
linjer	  skrives,	  er	  det	  som	  om	  Deres	  udsendte	  stadig	  
mærker	  strejf	  af	  paprika,	  hvidløg	  og	  andre	  gådefulde	  
krydderier.	  Som	  en	  gave	  fra	  en	  livskunstner	  og	  som	  et	  
varsel	  om	  en	  varm	  og	  solrig	  sommer.	  	  Jo,	  det	  smager	  
af	  sommer	  og	  sydlige	  himmelstrøg.	  

Tekst:	  Anders	  Carlsson	  

Billeder:	  Henning	  Philbert	  

	  

	  

Blandt tangodansere og møtrikker
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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

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

vejstrup@vejstrup.dk
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Besøg af OB-spillere i Skårup 
 

 

Via Øens Hold, som er et samarbejde mellem OB og omkring 100 klubber rundt på Fyn, 
havde vi onsdag d. 1. maj besøg af 2 af OB’s superligaspillere.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 2 spillere, som begge var midtbanespillere, var den 20 årige Christian Sørensen samt 
den 23 årige Cedric N’Koum, som stammer fra Cameroun. 

Omkring 100 børn og unge + en masse forældre og bedsteforældre fandt vej til banerne 
ved Skåruphallen denne eftermiddag.  

Alle spillerne fra U5 til U13 var delt op i 3 grupper efter alder. Christian og Cedric fik 
omkring 25 minutter i hver gruppe, hvor de engageret deltog i forskellige øvelser og 
svarede på spørgsmål fra de nysgerrige unger.  
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”Ha, der fik jeg dig, Christian!” 
Sådan snørrer man en 
superligaspiller :o) 

Så spilles der ”Fuglekonge” 
med Christian. 

”Tak for kampen, 
Cedric”, siger træner 
Allan Østergaard på 
ungernes vegne. 
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De større af spillerne brugte en del af deres tid på at stille spørgsmål til både Christian og 
Cedric, som svarede seriøst og fornuftigt. Cedric talte engelsk og måtte have hjælp af 
trænerne med at oversætte, men det fandt de også ud af. Det blev igen bekræftet, at man 
ikke bare bliver en dygtig fodboldspiller uden videre. Det kræver hårdt arbejde og mange 
timers daglig træning i mange år, hvis man vil noget med sin fodbold. Det er ikke nok at 
være hurtig, at kunne drible eller at kunne sparke hårdt. Man skal være 100 % seriøs både 
til træning og kamp, hvis man vil udvikle sig og blive bedre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

”Tak for kampen, Christian!” 

Der stilles mange interessante spørgsmål fra de største af 
drengene og Cedric svarer så godt han kan med Neil som tolk. 
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Efter turen rundt i grupperne var det tid til at skrive autografer og til sidst var det vist kun 
fantasien, der satte grænser for, hvor man kunne få skrevet sin autograf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selv om dette blad nok ikke udkommer, der hvor de færdes til dagligt, skal der hermed 
alligevel lyde en stor tak til Christian og Cedric for deres indsats ved dette arrangement. 
De gik seriøst til værks, uanset om det var 5 årige eller 13 årige, de stod overfor. Deres 
måde at "tackle" ungerne på var rigtig god og alle fik seriøse svar på i hvert fald de seriøse 
spørgsmål. De var på alle måder et par super ambassadører for OB, som i hvert fald ikke 
har fået færre fans efter besøget i Skårup.  

Samtidig en stor tak til alle trænere og hjælpere i øvrigt, der var med til at bakke op om 
arrangementet og give alle ungerne en på opleveren. Det er jo det, det handler om! 

 

Jan Henriksen 

Skårup IF 

 

 
 

 

Foto: Henning Philbert
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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
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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

Til faste 
priser

og aftalt tid

	  

Her	  kan	  du	  holde	  din	  fest	  på	  din	  egen	  måde	  

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

tilrettelæggelse	  af	  din	  fest.	  
• har	  indlagt	  bredbånd.	  

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

	  

	  

 

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

Skårupøre Strandvej 53
tlf. 7217 0050

fam.ebdrup@gmail.com

2 felter

Pris: 3200,- 

pr. år
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PORTRÆT AF EN SPONSOR.

Vi er på besøg hos en af ”Folk og Fæ̀ s” trofaste 
sponsorer - nemlig Jan W. Nielsen. 

Jan er ejer af AUTO-CENTRUM i Østergade 
60 i Skårup. Her startede han selv værkstedet i 
1986. - Faktisk er værkstedet beliggende i 
Skårups gamle skole, som er fra slutningen af 
1800tallet. - Selve værkstedet ligger i dag ved 
siden af den gamle skole. Det købte Jan i 1995. 

I  dag kører værkstedet rigtig fint. - Jan har 
foruden sig selv ansat 1 svend, 2 lærlinge og en 
arbejdsmand på halv tid. - Så i dagligdagen er der 
nok at lave, for Jan sælger også biler ved siden af sit 
autoværksted. 

Jan bor i dag privat på Nybogvej 456. 
Ejendommen var planteskole før han købte den. 
Da Jan købte ejendommen i 1991 var det med 
håbet om på et tidspunkt at kunne flytte både 
værkstedet og udstilling derned. Han har nu i 
mere end 19 år søgt om tilladelse til at kunne 
lave udstilling på Nyborgvej 456!!

Det er nu endelig lykkedes for ham at få 
tilladelse til at lave udstilling på Nyborgvej!!! 
Tålmodighed belønnes åbenbart i sidste ende, så 
nu håber han - eller rettere sagt: Jan er sikker på 
at være færdig med pladsen, således at han kan 
åbne sin udstilling her i sommeren 2013.

Hvem er så Jan??

Ja, han er født i Svendborg i 1962, men flyttede 
med sine forældre til Skårup som 4-årig i 1966, 
og han har boet i Skårup lige siden, og som han 
siger: ”Skårup er et rigtig dejlig sted at bo, -  her 
flytter jeg aldrig fra.”

Egentlig var det Jans drøm at uddanne sig som 
maskinmester og komme ud og sejle på de store 
Verdenshave, men da dette ikke kunne 
kombineres med hans altoverskyggende 
interesse for moto-cross, så valgte han at komme 
i lære som automekaniker.

Han starter som lærling i 1978 og bliver 
færdiguddannet som mekaniker i 1982 –  efter at 
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have været hos 3 forskellige mestre, hvoraf de 2 
første lukkede - - - men det var IKKE Jans skyld, 
at de lukkede. - Jan endte hos dem, vi i dag 
kender som Kjær Group, hvor han blev udlært. 
Efter læretiden fortsatte Jan i 4 år hos Kjær, og 
efter disse 4 år startede han, som nævnt, for sig 
selv i 1986 i den tidligere gamle skole i Skårup, 
Østergade 60. 
Jans helt store interesse, ja, man kan vel kalde 
det lidenskab, er moto-cross og motorcykler og 
da i særdeleshed moto-cross cykler. 
Jan har vel mellem 25 og 30 forskellige moto-
cross cykler i alle modeller og størrelser. 

Al Jans fritid går med moto-cross og moto-cross 
cyklerne, eller i hvert fald en meget, meget stor 
del af hans fritid.

Jans interesse for moto-cross startede med, at 
han begyndte at køre knallert allerede som 10-
årig.  Da Jan så bliver konfirmeret, og han får 
lidt penge på lommen, drager han hurtigt til 
Sorø,

hvor han køber sin allerførste moto-cross 
maskine. 
Jan deltog i mange løb, og det går det slag i slag. 
Han begyndte at bevæge sig op i både den 
danske elite, men så sandelig også op i toppen af 
den europæiske elite, og det topper med, at han 
faktisk bliver Europamester i Moto-Cross 3 
gange, i henholdsvis 2005, 2006 og 2012. 

Jan er ugift, men han har 2 voksne børn i alderen 
26 år og 23 år, som begge bor i Svendborg. 
Jans fremtidsplaner gå i retning af, at han måske 
vil koncentrere sig mere om salg af biler fra sin 
nye udstilling på Nybogvej 456. 
Men det ligger nok en del år frem i tiden, så 
indtil den tid måske kommer, vil han fortsætte 
med at reparere biler og køre moto-cross. Jan 
regner med - og håber på, at han kører moto-
cross i mange år endnu. Der er egentlig kun en 
eneste ting, der kan stoppe hans mulighed for at 
køre moto-cross, - - - - nemlig helbredet. Og det 
skal da i sandhedens interesse siges, at Jan har 
fået en del skader ved at køre moto-cross –  det 
kunne jeres udsendte konstatere ved selvsyn 
under samtalen. Men som Jan siger: 
”Kærligheden til moto-cross er så stor, at der 
skal rigtig meget til, før jeg stopper”. 
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Jan fyldte 50 år i december 2012. 
Selve fødselsdagen fejres på en meget speciel 
måde den 1. juni i år.                

Jan har nemlig arrangeret et kæmpe moto-cross løb 
på Svendborgbanen på Bodøvej med efterfølgende 
stor fest. Både løbet, naturligvis, men også den 
efterfølgende fest foregår på Bodøvej, og Jan 
regner med, at det bliver en kæmpe begivenhed, 
hvor han forventer, der kommer mange gæster 
både her fra Danmark, men også en del fra 
udlandet, til denne specielle begivenhed.

    Vi ønsker Jan held og lykke 
med den store dag den 1.juni 
2013. 

Jans søn Kasper var også i topform på dagen.

Her i Skårup kan vi være 
helt stolte over at have en 
europamester boende blandt 
os.

Tekst: Kaj Stillinger 
Fotograf: Henning Philbert
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Stationsvej 12 · 5881 Skårup
tlf. 62 23 13 43 · Slagter tlf. 62 23 14 66

Skårup Rengøring & Vinduespolering

TÆPPERENS
HÅNDVÆRKERRENS
VINDUESPUDSNING
RENGØRING

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

Skaarup Vandværk - stiftet 1909

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

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

Hoved-/Totalentreprise

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

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

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

v/ Gunnar Nyholm

ApS

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

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

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

Din partner – hele vejen

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

Niels Duedahl
Statsautoriseret revisor

Henrik Holm Fenger
Revisor HD(R)

Jørn Skaarup Christiansen
Registreret revisor
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Auto Centrum Skårup
Østergade 60-62  5881 Skårup

Telefon 62 23 19 91
www.autocentrum.dk

Bedre brugte biler  Alt i reparation
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Nyt fra Åbyskov Forsamlingshus. 
 
Af Jørgen Larsen, kasserer i Åbyskov Forsamlingshus 

 
”Linje 4” på besøg i forsamlingshuset onsdag den 28. august kl. 19.30: 
 
Det bliver en aften med underholdning og sange. ” Linje 4” er en gruppe på 4 glade amatører 
der underholder med sange, sketch, monologer og andet sjov. 
 De 4 er: André Isager, Bent Rosenfeldt, Torben Nielsen og Margrethe Schmidt, kender 
hinanden fra mange revyer, dilettant og meget andet, som de har været sammen om gennem 
mange år.  
 
De glæder sig til at komme og være med til at skabe en god aften med tekster, der skaber 
glæde og en god stemning.  På vegne af gruppen, siger André bl.a.: Vi glæder os hver gang, vi 
skal ud og underholde og ser frem til at skabe glæde og god stemning i Åbyskov 
Forsamlingshus.  
 
Hvem er hvem:  Margrethe er organist ved Valgmenigheden i Vejstrup, Torben er lærer ved 
VUC i Svendborg, Bent er chauffør hos H. I. Hansen og André er gruppens eneste pensionist 
og klaverbokser.  
 

▄ 
 

Cykelsporsonløb søndag den 25. august kl. 11-15: 
 
I august sidste år havde støttegruppen arrangeret cykelsponsorløb og der deltog 11 voksne og 
4 børn.  Der blev kørt i alt 188 km. Og cyklet ca. 15.000 kr. hjem til forsamlingshuset – 
virkelig godt klaret. 

 
Fra starten sidste år. 

Støttegruppen gentager sponsorløbet igen i 
år, hvor det måske udvides med, at man kan 
gå eller løbe ruten, men detaljerne er ikke 
planlagt endnu. 
 
Der vil som hidtil blive omdelt flyer til 
husstandene i Åbyskov og Skårupøre og 
omtales på husets hjemmeside: 
www.aabyskov-forsamlingshus.dk. 
 
Det kan blive en rigtig god familiedag for 
voksne og børn, hvor man både får lidt 
motion, kan få en god frokost og samtidig 
støtte op om forsamlingshuset. 

Har du lyst til at være med til, at få nogle hyggelige timer sammen med andre, så reserver 
allerede nu dagen og tag børn og naboer med.  Der er på nuværende tidspunkt også god tid til 
at overveje hvem der kan og vil være sponsor, som kan støtte det gode formål.  Der er brug 
for pengene til nyanskaffelser og vedligeholdelse af huset. 
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Nærmere om arrangementet og om tilmelding sker ved husstandsomdeling af flyer i Åbyskov 
og Skårupøre, ved opsætning af plakater og kan læses på husets hjemmeside:  
www.aabyskov-forsamlingshus.dk.  

▄ 
 
Et rigtigt vælgermøde den 23. oktober 2013 kl. 18: 
 
TV2 Fyn og chefredaktør/politisk kommentator Troels Mylenberg kommer 
i Åbyskov forsamlingshus. 
 
Tirsdag den 19. november er der valg til Svendbog Byråd og Regionsrådet. Det vil vi gerne 
tage alvorligt i Åbyskov Forsamlingshus, idet der i vores lokalområde er nok af emner at tage 
fat på, tænk bare på sikring af kysten langs Skårupøre Strandvej, men der er også: bybus, 
havneplaner skoler, grøn kile og meget mere der kan bringes på banen, når repræsentanter fra 
partierne stiller op.  
 
En gruppe bestående af Arne Jensen, Elin Boss Hansen, Jens Iversen og Gudmund Larsen har 
arbejdet med planlægning af et gammeldags vælgermøde.  Der er nu truffet aftale med 
samtlige aktører. Det bliver uden tvivl et spændende vælgermøde, hvor mange kan komme til 
orde og der bliver mulighed for at stille skriftlige spørgsmål inden mødet. Troels Mylenberg 
vil lede slagets gang. 
 
Jens Iversen vil stå for traktementet, der naturligvis er gule ærter, flæsk og pølse til den ringe 
pris af 100 kr. og så er kaffen oven i købet også inkluderet.  
 
Der er kun plads til 80 deltagere.  Nærmere oplysninger om tilmelding kommer i Folk & Fæ i 
august, på husstandsomdelte flyer, opsatte plakater og forsamlingshusets hjemmeside: 
www.aabyskov-forsamlingshus.dk. 
 
Der omdeles som altid flyer i Åbyskov og Skårupøre og yderligere omtale sker i Folk & Fæ i 
august. 
 

▄ 
Hjertestarter i Åbyskov: 
 

Bestyrelsen har søgt TRYG-Fonden om opsætning af en hjertestarter ved forsamlingshuset, 
men ansøgningen blev ikke imødekommet.  Det har ”DE TRE GAMLE MÆND” hørt om, og 
det vil de gøre noget ved, derfor stiller de op igen med det formål at skaffe penge til en 
hjertestarter, der skal sættes op i et skab ved forsamlingshuset.  Til glæde for alle beboerne i 
området. 
 
De tre gamle mænd – Jan Madsen, Jens Iversen og Gudmund Larsen -  planlægger at servere 
stegt flæsk og persillesovs i marts 2014 – og som de udtrykker det: Vi håber vi lever så længe 
uden hjertestarter! 

 
▄ 
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Fællesspisning den 17. april – igen en succes! 
 
 

 

Forsamlingshusets støttegruppe havde den 17. april 
arrangeret fællesspisning, hvor menuen bestod af en forret, 
Brændende Kærlighed og Æblegrød til kun 60 kr.  Et 
arrangement med stor opbakning – der deltog 85. 
 
Maden blev rost af gæsterne og der blev næsten spist op – 
der var god appetit.  Maden var lavet af 4 af husets støtter. 
 

 
 

Ellen, Gitte, Jens og Christiane 
 

 

 
Den lækre forret. 

 

 
Der var trængsel ved fadene. 

 
Der er fællesspisning igen den 19. juni 2013, hvor der serveres stegt kylling og nye kartofler. 
 

▄ 
 

Vi minder om:  Kom og slå din nabo! 
I sidste nummer af Folk & Fæ orienterede vi om, at der tages et nyt initiativ i 
forsamlingshuset, hvor forsamlingshuset åbnes for alle, der er interesserede i at spille spil 
sammen med andre.  Hyppigheden afhænger helt af interessen. 

   
 
Vi regner med at der kommer gang i ”spilleriet” i september måned.  Det kommer til at handle 
om kortspil, (l`hombre, bridge, whist) brætspil (skak, backgammon, ludo) og ”spil om viden” 
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(Besserwisser, Trivial Pursuit) – både for begyndere og øvede. Uanset hvor dine talenter 
ligger, så er der mulighed for at være med. 
 
Hold øje med annoncering på husets hjemmeside: www.aabyskov-forsamlingshus.dk og der 
vil naturligvis som altid blive husstandsomdelt flyer i Åbyskov og Skårupøre.  Tovholder på 
spilleaftenerne er Elin Boss Hansen, der gerne modtager tilmelding fra interesserede allerede 
nu, benyt mail: elinbosshansen@hotmail.com.  
 

▄ 
 
Andre kommende arrangementer i forsamlingshuset: 
 
Høstfest den 27. september: støttegruppen – omtales i Folk & Fæ i august. 
Øl smagning – det forlyder i området, at Henrik Holbech og Gudmund Larsen arbejder på et 
arrangement med øl smagning i forsamlingshuset en gang efteråret omtales i Folk & Fæ i 
august. 
Bankospil i begyndelsen af november: støttegruppen - omtales i Folk & Fæ i august. 
Julefrokost den 30. november: støttegruppen - omtales i Folk & Fæ i oktober. 
Torskespisning – i januar 2014, omtales i Folk & Fæ i oktober eller december. 
Dilettant 2014 – den 1., 3. og 5. februar 
 
Der kan komme flere andre arrangementer. Følg med på husets hjemmeside:  www.aabyskov-
forsamlingshus.dk. 
 

▄ 
Kræmmer- og loppemarked den 2. juni: 
 
Loppe og Kræmmermarkedet i Åbyskov Forsamlingshus søndag d. 2/6 var en succes! Fra 17 
stande var det muligt at købe alt fra håndværk til pynt, gammelt og nyt.  Forsamlingshusets 
støttegruppe er godt tilfreds med forløbet og når økonomien gøres op forventes det, at der 
blive et pænt overskud til gavn for huset. Der var godt salg i cafeen og de ca. 130 der kom for 
at se på ”lopper”, fik også noget med hjem.  I 2014 holder vi også Kræmmer- og 
loppemarked. 
 

  
 

Et par stamningsbilleder fra markedet. 
 

▄ 
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Annes boghylde

M.L. Stedman: Lyset i havet

Jeg	  må	  hellere	  præsentere	  mig	  selv.	  Mit	  navn	  er	  Anne	  Servais	  og	  jeg	  er	  bibliotekar	  
og	  uforbederlig	  læsehest	  og	  arbejder	  en	  gang	  om	  ugen	  (onsdag)på	  Skårup	  Bibliotek.	  
Jeg	  har	  tænkt	  mig	  at	  anmelde	  2	  nye	  gode	  bøger	  hver	  gang	  her	  i	  bladet.	  

Bliver	  du	  inspireret	  til	  at	  låne	  bøgerne,	  så	  trop	  bare	  op	  på	  Skårup	  Bibliotek	  mandag	  
og	  onsdag	  mellem	  kl.	  14	  og	  18.	  Du	  kan	  også	  kontakte	  mig	  på	  denne	  mailadresse	  :	  

anne.servais@svendborg.dk	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Kristin	  Marja	  Baldursdottir:	  Fra	  hus	  til	  hus	  

Den	  islandske	  forfatter	  har	  også	  skrevet	  Karitas	  og	  karitas	  kaos	  på	  lærred	  samt	  et	  par	  titler	  
mere.	  Jeg	  har	  læst	  alle	  hendes	  romaner	  og	  de	  er	  fantastiske.	  Et	  fællestræk	  er	  de	  stærke,	  
selvstændige	  kvinder	  der	  befolker	  dem,	  denne	  roman	  er	  ingen	  undtagelse.	  

Den	  arbejdsløse	  Kolfinna	  er	  flyttet	  hjem	  til	  sin	  mor	  igen	  efter	  bruddet	  med	  kæresten	  
gennem	  flere	  år.	  Hendes	  liv	  er	  ret	  elendigt	  og	  ensomt	  og	  moren	  er	  en	  meget	  pessimistisk	  og	  
bitter	  kvinde,	  bestemt	  ikke	  noget	  forbillede	  for	  Kolfinna.	  For	  at	  tjene	  nogle	  penge	  overtager	  
hun	  venindens	  job	  som	  rengøringskone	  hos	  4	  meget	  forskellige	  mennesker:	  advokaten,	  
operasangeren,	  forskeren	  og	  en	  ældre	  kvinde,	  alle	  får	  på	  hver	  deres	  måde	  indflydelse	  på	  
hendes	  liv.	  

Hun	  får	  et	  unikt	  indblik	  i	  hvordan	  livet	  udspiller	  sig	  i	  de	  forskellige	  hjem	  og	  bliver	  inspireret	  af	  deres	  måde	  at	  leve	  
livet	  på.	  Operasangerinden	  for	  eksempel,	  hvis	  skønne	  lejlighed	  dufter	  af	  roser,	  opfordrer	  hende	  til	  at	  få	  sin	  
oprindeligt	  lyse	  hårfarve	  tilbage	  og	  straks	  viser	  mændene	  på	  hendes	  rengøringsrunde	  interesse	  for	  hende.	  Det	  er	  
en	  helt	  igennem	  skøn	  og	  humoristisk	  bog	  og	  den	  har	  en	  meget	  overraskende	  -‐	  og	  også	  lidt	  sørgelig-‐	  slutning	  -‐	  den	  
vil	  jeg	  selvfølgelig	  ikke	  afsløre	  her.	  :-‐)	  

	  

	  

En	  fremragende	  roman	  og	  så	  er	  det	  endda	  den	  australske	  forfatters	  debutroman.	  I	  1926	  
befinder	  et	  ungt	  ægtepar	  sig,	  som	  eneste	  beboere,	  på	  en	  ø	  med	  et	  fyrtårn	  ved	  den	  
vestaustralske	  kyst.	  

Tom	  er	  fyrpasser	  på	  øen	  og	  er	  lige	  blevet	  gift	  med	  Isabel,	  de	  lever	  et	  isoleret	  men	  lykkeligt	  liv	  
på	  øen.	  De	  får	  kun	  forsyning	  hver	  tredje	  måned	  og	  landlov	  til	  fastlandet	  hver	  andet	  år.	  

Alt	  er	  fryd	  og	  gammen	  lige	  bortset	  fra	  at	  de	  brændende	  ønsker	  sig	  et	  barn,	  men	  Isabel	  
aborterer	  flere	  gange.	  Så	  vil	  skæbnen	  at	  de	  finder	  et	  spædbarn	  alene	  i	  en	  båd	  ved	  stranden	  
og	  deres	  liv	  bliver	  for	  altid	  forandret.	  De	  lader	  nemlig	  som	  om	  at	  det	  er	  deres	  eget	  barn	  og	  

undersøger	  ikke	  hvor	  det	  kommer	  fra	  og	  om	  nogen	  savner	  det.Den	  beslutning	  får	  siden	  hen	  fatale	  konsekvenser	  for	  
dem,	  fordi	  de	  ikke	  kan	  blive	  ved	  med	  at	  skjule	  sandheden	  om	  barnet.	  

Det	  er	  en	  meget	  smuk	  roman,	  naturbeskrivelserne	  er	  fantastiske	  og	  den	  er	  skrevet	  med	  en	  meget	  følsom	  pen.	  Især	  
ægteparrets	  hjerteskærende	  kærlighed	  til	  barnet	  er	  beskrevet	  så	  fint.	  

Jeg	  havde	  meget	  svært	  ved	  at	  lægge	  den	  fra	  mig	  og	  den	  dukker	  stadig	  op	  i	  min	  erindring,	  selvom	  det	  er	  stykke	  tid	  
siden	  jeg	  har	  læst	  den.	  
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Store flyttedag i
Fitness Skårup

Så er første spadestik til vores nye kul-
tur- og idrætscenter taget. Det betyder at
vi skal igennem en længere ombygnings-
proces af vores nuværende idrætshal og
tilhørende lokaler. 

Da vores nuværende Fitnesslokale bliver
inddraget, har det været nødvendigt at
holde flyttedag for vores maskinpark.

Lørdag d. 1. Juni mødte en flok friske
herrer i deres bedste alder op og bistod
med flytningen af alle vores maskiner.
Det gik hurtigt selvom nogle maskiner
måtte amputeres lidt for at komme gen-
nem døren. Bredskuldrede medlemmer
kræver jo bredskuldrede maskiner!  

Vi er i  bestyrelsen taknemmelige for
hjælpen og en stor tak skal lyde til Arne
Larsen, Niels Aagaard, Jan Viuf, Niels
Nyholm, Jens Ole Pedersen og Hans
Skovgaard. Altid dejligt når nogen giver
en hånd med.
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Nu er alle vores maskiner linet op i den
bagerste ende af hallen og vægtene i de-
potrummet bagved. Vi synes selv det står
fint og giver mulighed for at Fitness kan
holde åbent under hele byggeprocessen.

Vores medlemmer har stadig adgang
med nøglekort bagom hallen. Der er
åbent 7-22. I hverdagene kan I komme
ind fra kl. 6 hvor rengøringen kommer.

Pga. Spillegilde, som jo også skal holdes
igang under ombygning, vil Fitness hol-
de lukket fredag og søndag i lige uger fra
kl. 18.

Vi håber alle vores
medlemmer vil tage
godt imod den midler-
tidige ændring og vil
glæde os til vi skal ind
i de nye lokaler, når
Skårup Kultur- og
Idrætshus står fær-
digt.
God træningslyst og god sommer fra
bestyrelsen

Tekst: Kirsten Refshauge
Foto: Henning Philbert
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JKP-BYG
Murermester  Jens Pedersen
Nyborgvej 516, Skårup
Mobil  20 21 86 06

JKP-BYG  62 23 23 06

SYDFYNSANTENNE-MONTERING

Traverskiftet 33 
5881 Skårup Fyn 

63 23 21 38

Murermester Vagn Bech
Åbyvænget 17  • 5881 Skårup

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

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

DYREHANDEL
APS

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

DYREHANDEL
APS

Husk vi udfører alt indenfor blomster
Åbningstider:

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

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

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

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

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

v/Søren A. Hansen

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

DANSKE MALERMESTRE
Svendborg Malerlaug

SKÅRUPMalerforretning

- med Grundtvig og Kold   

&

www.ourefriskole.dk

Indskrivning til indeværende og kommende skoleår?

Kontakt skoleleder
Ole Folke Pedersen
Tlf. 62281289

Smutvej 45881 SkårupTlf. 4088 1595anja@skaarupgrafisk.dkST
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 52 torsk på krogen til glade Vejstrup-fiskere

Vejstrup Borgerforening inviterede den 13.04.13 på den traditionelle fisketur.
Vi samledes ved Vejstrup Forsamlingshus Kl. 06.50. Herfra kørte vi til Bagenkop, hvor 
vi gik ombord på der gode skib ” Long Island ”. Klokken 08.00 sejlede vi ud. Det var lidt 
diset, temperaturen var ok,  der var heldigvis plus grader. 
Det skulle vise sig at blive en god tur, selvom vi fik lidt regn om formiddagen. På alle de 
pladser skipper fandt, blev der fanget fisk. Vi var 12 mand afsted, og alle fik fisk med 
hjem. Den største blev fanget af Emil, den vejet 6.2 kg. Derudover blev der taget en på 
5.9, 5.8 og en 5.2. I alt blev fangede vi 52 torsk!!!!
Gættekonkurrencen om hvor mange fisk vi ville fange blev vundet af Kaj Ottemo, han 
havde gættet på 55 stk. Vi var tilbage i Bagenkop ca. kl 14 efter en dejlig dag på havet, og 
en fantastisk fangst.
Torben Hansen, næstformand Vejstrup Borgerforening
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Konfirmanderne 2013
Dette års strålende konfirmander bekræftede alle deres dåb på Bededag den 26. april 2013. 
Det var en dejlig og festlig dag i kirken med tre konfirmationer lige i hælene på hinanden. 

De unge klarede det så flot, og det har været en fornøjelse at lære dem at kende og at tale med 
dem hen over året. Hvis I har nogle spørgsmål angående kristendom, så kan I roligt henvende 

jer til disse 30 pragteksemplarer på byens ungdom, for de ved det hele om det vigtigste.
Jeg ønsker dem og jer alle en glædelig sommer,

Ida Fonsbøl, sognepræst.

Øverst fra venstre: Emilie Louise Rosenkær Jensen, 
Magnus Johannes Berens Bang, Mathias Krøis Møller, Simon Nielsen

Nederst fra venstre: Jonas Balle Jørgensen, Andreas Gammelgaard Johansen, Anton Bech Christensen 

Øverst fra venstre: Martin Ulmer Nielsen, Laurits Bondo Nissen, 
Klara Lyneborg Øxenberg, Karen Acker Rasmussen, Cecilie Krøis

I midten fra venstre: Alexander Vitus Bering Jensen, Martin Rasmussen, Louise Lerche Hansen 
Forrest fra venstre: Isabelle Hazen, Valdemar Broberg Hansen, Oliver Berg Purtoft, Emil Phu Gregersen
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Øverst fra venstre: Frey Grundsted Høegmark, Malthe Lægdsgaard Madsen, 
Annemette Horup Lind, Luna Duedahl, Pernille Line Ottosen

I midten fra venstre: Kirstine Juel Jensen, Stig Thybo Isen
Nederst fra venstre: Sidsel Hvidtfeldt Foged, Cathrine Barmose Christensen, Sille Margit Larsen, Ane Ørnfeldt Kirkmand  

NYT fra Skårup Kirkes Menighedsråd

Vedr. Skårup Præstegård, Mosegårdsvej 4

Som sikkert mange i Skårup har bemærket, er præstegården lukket indtil videre på grund af renovering.

Sognepræst Ida Fonsbøl er midlertidig flyttet i en lejet bolig i Oure, og præstesekretær Jette Ørbæk Larsen
har flyttet sine kontoropgaver til Vester Skerninge Sogns kirkekontor.

Årsag til lukningen er, at der i september-oktober 2012 blev konstateret angreb af skimmelsvampe i 
præstegården

Først blev det konstateret i krybekælderen, og senere har det så bredt sig til dæk- og gulvkonstruktionen og 
nederste del af ydervæggene. Det er en meget stor sag, som kræver meget grundige overvejelser
og med Teknologisk Institut og de kirkelige myndigheder ind over, før beslutningen kan træffes.

Menighedsrådet håber på en afklaring inden udgangen af juni måned. 
Skal der renoveres eller bygges helt nyt??

Med venlig hilsen
Tage Ditlev-Jensen, formand.
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Tweenklubben vil gerne takke for 
det Tweenklub år der netop er 
afsluttet. Et godt år hvor børn og 
voksne har tilbragt mange skønne 
timer i Skårup hallen. 
 
Nu ser vi meget frem til det 
kommende Tweenklub år, og 
glæder os til at se og gense dig i 
klubben.  
 
Rigtig god sommerferie til alle 
kommende og nuværende 
Tweenklub kids. 
 
 
 
 
 
 
 
 

	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  TWEENKLUB!	  
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Næste Tweenklub år vil være fyldt af 
traditionelle aktiviteter, så som Bowl n´fun, 
pige / drenge overnatning, halloween, 
forældre aften, svømmehal, koloni m.m. 

 
Foruden disse gode aktiviteter har Tweenklub  
børnene ønsket at næste klub år skal 
indeholde kæledyrsdag, folbold tunering, 
teater, fisketur, kagedyst, lanaften/nat, 
sæbekassebils løb, fastalavns fest, moutian 
bike tur, opsøge kulturelle tilbud i Svendborg 
kommune, så som ZAKK, teater m.m. 
battelball turnering, 6 klasses tur, bordtennis 
turnering, en månedlig pige / drenge klub 
aften, flere kreative aktiviteter, foruden gys og 
sjov. 
 
Nye Tweenklub børn er begyndt at melde sig, 
så ønsker du at være en del af disse tilbud, 
skal du tilmeldes Tweenklubben via: 
www.tweenklub.dk, eller ved at ringe til  
Anja Engler på tlf. 60602766 eller 
20688899.  
 
 

                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                             
                                                                                          
     På glædeligt gensyn fra Alle i Tweenklubben.  
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Spisning, bål og 
En måske 
kommende 
Borgmester?

Så er Vejstrup Borgerforening og 
Forsamlingshuset igen ved at varme op 
til en stemningsfuld Sankt Hans Aften. 
Også i år er det meningen, at byens 
borgere og også meget gerne gæster 
udefra, får hele pakken. Det vil sige, at 
der først er fællesspisning på legepladsen 
bag den tidligere børnehave på 
Brudagervej. Starten går klokken 18. 
Borgerforeningen har tændt op i bålhytten, 
hvor der kan grilles medbragt mad. 
Der er stole og borde udenfor og bænke 
inde i bålhytten. Men i godt vejr plejer vi, 
at være rigtigt mange, så tag for en 
sikkerheds skyld et tæppe med til at sidde på.
Når den sensommerlige picnic er overstået, 
går vi i fælles flok i fakkeltog ned forbi 
plejehjemmet, hvor Bent og Holger Hansen 
spiller Midsommervisen. Det er klokken 21.

Klokken 21:30 holder borgmesterkandidaten fra Venstre, tidligere borgmester i både Gudme og 
Svendborg, Lars Erik Hornemann, båltale. Bent og Holger Hansen spiller igen og  bålet tændes 
på øen i gadekærret. Og selvom det ikke er verdens største bål, vi kan præstere i Vejstrup er det 
særdeles stemningsfuldt og meget specielt at kunne gå hele vejen rundt om et bål, som spejler sig 
i det stille vand i gadekærret. Der plejer at komme cirka 100 til bålet, som også glæder mange af 
de forbipasserende chauffører og passagerer i biler og busser.
De seneste to år har vi ladet Sankt Hans-heksen om at flyve til Bloksbjerg uden vores hjælp. Til 
gengæld har i forsøgt at brænde en trold og Den Indre Svinehund af. 
Om vi år tilbage til det mere traditionelle i år, vides i skrivende stund ikke. Men en ting er sikkert. 
Et flot Sankt Hans-bål, det bliver det.

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

Stedet hvor kreative mennesker mødes
Nyborgvej 451 5881 Skårup

www.skaarup.husflid.dk    vbnielsen44@gmail.comST
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Egemosevej 20 ◆ 5882 Vejstrup ◆ Tlf.: 62 28 16 84 
Jan Mobil: 20 23 16 84 ◆  www.vejstruptømrer.dk 

vejstruptoemrer@tdcadsl.dk
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Status – Håndbold
Sæsonen er for længst overstået

  U8 Mix  God tilslutning gennem hele sæsonen – 16 spillere.
  U 10     Startede træningen sent for at få det til at passe med fodbold – 
      Fin opbakning og gode resultater til stævner.
  U 14    Mange af spillerne havde alderen til at spille U12,
      men for at kunne stille hold blev 4 årgange slået sammen – 
      klarede udfordringen rigtigt flot.
     Herre senior S1 +  S3 Middel resultater. For Serie 1 lykkedes det at få spillet nogle unge spillere ind på holdet.

   Kommende sæson
   Vi tilstræber følgende hold:
   U 8:   5 År og op til 2 kl.
   U 10:    Pvi +Dr 3-4 kl.
   U 12:    Dr 5-6 kl.
   U 14:    Dr 7-8 kl.
   Herre senior:   Serie 1 + Serie 3

   Træningstider er ikke helt fastlagt, vi har følgende tider i hallen:
   Tirsdag  15.30-20.00
   Onsdag 16.00-18.00
   Torsdag 20.00-22.00
   Nærmere info i FOLK & FÆ i August, samt i skoleklasserne.

Frivillige ledere/trænere kan der aldrig blive for mange af, det gælder også i Håndbold. 
Derfor hører vi gerne fra Dig, hvis du har interesse i at deltage i Håndboldafdelingen.

     
     Kontakt:
     Arne 30541372
                Kenneth 26143388 ( efter 18)
     Håndboldudvalget.



HUSK:
Søndage i lige uger afholder

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

HUSK:
Fredage i lige uger afholder

Borgerforeningens Støtter
Spillegilde i Skåruphallen kl. 18.45

HUSK:
Hver mandag kl. 14.00-16.00 

spilles der kort m.m.

Hver tirsdag kl. 13.30 til 16.00
Nørkle-eftermiddag 

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

Hver mandag kl. 16.00
Porcelænsmaling i Pensionisternes Hus

Se også Aktivitetskalenderen 
online med altid opdateret 

aktiviteter i forhold til bladet på: 

www.folkogfae-online.dk/
aktivitetskalender

Onsdag, d. 23. juni, kl. 18.00:
Sankt Hans aften ved 

Vejstrup forsamlingshus.

Søndag, d. 11. august, kl. 10.00-13.00:
Damgårdsklubbens loppemarked.

Lørdag, d. 24. august, kl. 15.00-22.00:
Sommerfest 

i Skårup Kultur- og idrætscenter.

Søndag, d. 25. august, kl. 11.00-15.00:
Åbyskov forsamlingshus 

afholder Cykelsponsorløb.

Onsdag, d. 28. august, kl. 19.30:
Linje 4 på besøg 

i Åbyskov forsamlingshus.

Tlf. 40 88 15 95anja@skaarupgrafisk.dkskaarupgrafisk.dk


