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 Kære Folk & Fæ læser!
Jeg sidder lige og læser de første numre af Folk & Fæ, 

der udkom i 1990. - Det var et lille blad på kun 20 sider i

sort/hvidt. - Det var rigtigt spændende dengang , om det 

lille lokalblad havde nogen fremtid! - Og det havde det 

heldigvis. - Nu er det jo i farver, og det er næsten ikke 

noget blad, - - men et helt magasin.

Det er utroligt glædeligt at kunne skrive, at det igen har 

været et rigtigt godt år for Folk & Fæ.

En helt særlig tak er der derfor til den faste stab i 

bladgruppen, som du kan se på denne side: 

Bo Tune – Vibe Eriksen – Anja Bøttger Thunbo – 

Anders Carlsson – Kaj Stillinger - Olaf Søndberg

Margit Løve Kølle.

Også en stor tak til gæsteskribenterne: 

Dyrlæge Kerstin Halberg, amatørastronom Erik Appel 

og Jakob med den frodige have - - og så til alle Jer, 

jeg kalder for Folk & Fæ-vennerne, der bidrager med 

spændende artikler fra Jeres klubber, skoler, foreninger,

kirker og institutioner.

Også en stor tak til vores flittige og trofaste 

indsamlergruppe, der hvert år i august går fra dør til dør

med bladet og raslebøsserne for at samle penge ind til 

bladets fortsatte eksistens - - - og naturligvis også en stor

tak til alle Jer, der støttede bladet, da de kom rundt – 

eller har støttet med et bidrag på anden måde.

En helt særlig tak er der til alle vore sponsorer, som  gør

det muligt at lave et så flot lokalblad.

Derfor: Støt bladets sponsorer når du kan. 

Så støtter du samtidig lokalsamfundet.

Som jeg tidligere har skrevet: Vi har brug for din 

hjælp!!!! - Send mig en kort beskrivelse af en person, 

der gør en særlig indsats i dit lokalområde.

Vi kalder det ”Portræt af en Ildsjæl” 

Send en mail-adresse eller et telefonnummer, så jeg kan 

kontakte vedkommende.

Og så er det vistnok på tide at ønske dig en glædelig jul 

samt et rigtigt godt nytår – og tak for det år, der nu snart

rinder ud.

Hermed sendes de bedste hilsner fra Folk & Fæ.

   Henning Philbert

Du kan altid støtte bladet med MobilePay: 2548 7386 

Fynske Bank: Reg. nr. 0819 konto 8195611123

Gem dette telefonnummer til Tryksagsomdelingen, der 

nu hedder SK distribution, hvis du ikke modtager bladet 

5 gange årligt: 7010 4000

(Augustnumret omdeles af vores indsamlergruppe)
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Portræt af to ildsjæle.  
Bodil og Arne Møller Larsen, Skårup.  

 
Skribent og fotograf: Margit Løve Kølle.

6. og 7 generation på slægtsgården 
”Holmdrupgård”. 

Der er en gammel talemåde, der siger: 
”Æblet falder ikke langt fra stammen”, hvilket 
må siges at være tilfældet, når det drejer sig 
om Arne Møller Larsen. Arne Møller Larsen 
og hans kone Bodil blev, da de overtog 
slægtsgården ”Holmdrupgård” på 
Rønnowsvej 2 i Skårup efter faren Jens 
Møller Larsens død den 9. april 1973, sjette 
generation på gården.  

For 10 år siden overtog 7. generation 
gården, idet den yngste søn, Claus, 
bosatte sig på slægtsgården og i dag 
driver kvægløst landbrug på jordene. 
Claus er uddannet VVS- og landbrugssmed 
hos Hans Åge Nielsen tidl. Skårup Smede & 
Maskinværksted i Skårup og har hele sit liv 

sagt, at han ville bo på gården, når han blev 
voksen. Tilmed har han altid interesseret sig 
for maskiner - også fremstillingen af sådanne 
- og allerede i en alder af 14 år lavede han 
sammen med en kammerat en vogn til 
havetraktoren.  
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Senere har han selv fremstillet en grubber, 
som han anvender på markerne. Denne 
grubber blev fremvist i Landbrugsmagasinet, 
da den stod færdig funklende ny. 

Claus’ storebror, Kenneth, er uddannet i 
SuperBrugsen i Skårup i 1996. Kenneths 
sport har altid været håndbold. Da han var 
udlært, kom han til Juelsminde SuperBrugs 
og spillede håndbold dér.  

 

Der mødte han nogle agenter, der spurgte, 
om han havde lyst til at komme til Tyskland 
og spille håndbold. Han sagde: ”Ja” og 
flyttede til Diebholst nær Bremen. Citat fra 
Arne: ”Det ligger ved Bremen og til højre”. 
Kenneth fik ansættelse som lagerarbejder i et 
firma i Diebholst og spillede på 2. 
divisionsholdet. Der var han i 2 år. Nu 
arbejder han i Royal Unibrew (Albani) og er 
glad for sit arbejde dér.   

Men lad os gå tilbage i historien. 

Arnes forældre, Else og Jens Møller 
Larsen, var begge aktive i lokalsamfundet 
igennem hele deres voksenliv.  

 

Else Møller Larsen blev udnævnt til årets Skårupborger i 
1999. I den anledning var der en artikel i ”Folk & Fæ”. 

 

Som Else Møller Larsen sagde: ”Som 
menneske skal man gøre sin borgerpligt”. 

I 1950-erne og frem til 1970 havde Skårup et 
sangkor, der hed ”Skårup Sangkor”. Det var 
under ledelse af seminarielærer Ejvind 
Madsen og var et velanskrevet kor for både 
kvinder og mænd. I dette kor var Else 
formand i mange år. Også i Skårup 
husflidsforening var Else særdeles aktiv. Hun 
var dygtig til håndarbejde. Men også på det 
mere praktiske plan var hendes hænder sat 
rigtig på. Else fremstillede bl.a. et træskrin, 
hvori hun opbevarede slægtens historie helt 
tilbage til omkring 1700-tallet og frem sin 
egen død.  

     

En af Else Møller Larsens store interesser var 
arbejdet i Lokalhistorisk Arkiv i Skårup, hvor 
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hun gennem en lang årrække lagde mange 
timers arbejde.  

Jens Møller Larsen var udover at være 
landmand interesseret i politik og var den 
sidste sognerådsformand i Skårup Sogneråd 
fra 1968-1970, hvor sognerådet blev nedlagt 
ved kommunalreformen i 1970.  

 

Det sidste sognerådsmøde i Skårup den 23. marts 
1970. Jens Møller Larsen sidder for bordenden. 

Fra 1966 var Jens Møller Larsen allerede 
kommet ind som repræsentant for partiet 
Venstre i sognerådet. I alt var der 9 
medlemmer i Skårup Sogneråd med 
repræsentanter for de forskellige politiske 
partier. Jens Møller Larsen var også med i 
mejeriet Rosenkilde og Rosenkilde 
Lokalforening, der var en afdeling under FAF.  

Else og Jens Møller Larsen fik tre børn. 
Jørgen, Arne og Ingrid.  

Arne Møller Larsen. 

Arne tog realeksamen fra Skårup 
Øvelsesskole i 1966 samt 
landbrugsuddannelse fra Dalum 
Langbrugsskole og blev den af børnene, der 
overtog gården. 

 

Arne Møller 
Larsens 

fødegård 

’Holmdrupgård’ 
på Rønnowsvej 
2 i Skårup.  

 

Det var indenfor sport, at Arnes 
fritidsinteresse lå. Fra 17- års alderen har 

Arne været med i håndbold. En aktiv 
håndboldspiller som kom med i 
håndboldudvalget. For Arne har ordet 
HOLDSPORT en vigtig betydning. Fra 1974 
var Arne med i Skårup Ny Gymnastik-
forening og var formand, da denne forening 
blev sammenlagt med Skårup Boldklub.  
Også i Skårup Idrætsforening har Arne Møller 
Larsen været formand i en årrække.  

I en periode spillede Arne lidt seniorfodbold, 
men da faren døde i 1973, blev der andet at 
se til. Også på oldboys- og veteranholdet har 
Arne spillet. Nu spilles der fra sidelinjen, 
fortæller han.       

 

Det er imponerende, at Arne Møller Larsen 
igennem 40 år hver anden søndag aften 
hele året rundt har arbejdet i Spillegilde 
Banko for at tjene penge til 
idrætsforeningen i Skårup. Igennem årene 
har indtægterne svinget fra 5.000 – 80.000 kr. 
pr år, og der kommer mellem 100 til 110 
mennesker fast hver søndag. Folk, kommer 
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fra lokalsamfundet, fra Svendborg og 
nabobyer, ja selv fra Nyborg kommer der ca. 
30 personer hver eneste søndag, der spilles 
Banko. For tiden er der lukket på grund af 
Covid-19. 

I 1965 var Arne med til at bygge klubhuset 
ved Skårup Hallen. På det tidspunkt var 
fodboldbanerne blevet flyttet fra området ved 
Skårup Skole, og man manglede nogle 
omklædningslokaler. Vejstrupgård havde 
oprindelig ejet jorden, men grundstykket blev 
købt af Skårup Sogneråd. Alle, der deltog i 
arbejdet, leverede gratis arbejdskraft. Det 
gjaldt lokale håndværkere og medlemmer af 
Skårup Boldklub, og alle bød ind med det 
arbejde, de var i stand til. Dette gav 
sammenhold, og som Arne udtrykker det: 
”Det sociale sammenhold skal man ikke 
kimse af”.   

Ved sølvbrylluppet i1998 sagde sønnen 
Kenneth i sin tale: ”Hvis du skulle gå hen og 
kede dig en dag far, kan du altid blive 
halinspektør”. Det grinede gæsterne af, for 
ingen kunne forestille sig, at dette få år efter 
skulle blive til virkelighed. 

Arne har i mange år siddet i bestyrelsen for 
Skårup Hallen, og han var formand, da han 
søgte og fik stillingen som halbestyrer i 2003. 
I 2014 blev den nye ombygning og udvidelse 
indviet, og navnet blev ændret til Skårup 
Kultur- og Idrætscenter. Arne lagde også 
mange kræfter i dette arbejde. Efter 
indvielsen af det nye center stoppede Arne 
som halbestyrer i sommeren 2014, for på det 
tidspunkt fandt han, at det var tiden at gå på 
pension.  

MEN dette er en udtalelse med 
modifikationer, for Arne Møller Larsen 
arbejder fortsat i Skårup Hallen. Hver torsdag 
formiddag er der et frivilligt hold på 5 mænd, 
der laver forefaldende opgaver, der måske 
ellers ville blive udskudt. Desuden har Arne 
200 timer på årsbasis til lukkevagt i hallen 
hver anden uge. Opgaverne består bl.a. i at 
moppe gulvet, tømme skraldespande, ja kort 
sagt pedelopgaver.     

Ja, så er der hjælpen til sønnen Claus på 
fødegården. Claus er god til at lave en 
arbejdsliste, så far ikke kommer til at kede 

sig, når han kommer på besøg. Men 
retfærdigvis skal siges, at Arne nyder de 
forskellige arbejdsopgaver.                                     
Ja, så er der jo - ikke at forglemme - 
bestyrelsesposten i Skårup Vandværk, som 
læserne af ”Folk & Fæ” kunne læse om i 
augustnummeret 2020. Her har Arne Møller 
Larsen været bestyrelsesmedlem siden 2005.  

Tilfældigheder kan føre til mange ting. 

Ved en privat fødselsdagsfest i november 
2010, kom der Arne for øre, At ’Kandis’ med 
stor succes havde spillet til halbal i Vester 
Åby. 

Det blev et punkt på næste bestyrelsesmøde 
i Idrætsforeningen, og trods lidt skepsis fra 
enkelte blev det besluttet at forsøge. 

Og det må siges at være en god beslutning. 
Der var 10-års jubilæum med ’Kandis’ i 2019, 
og fra 420 gæster de første år, har der de 
seneste år været udsolgt med 550 fest- og 
danseglade gæster fra hele Fyn.  

Det har for Arne været sjovt at være med til at 
arrangere, både fordi mange har en rigtig 
fornøjelig aften, og som sidegevinst er det et 
godt økonomisk tilskud til foreningen. 

Festen i 2020 måtte desværre aflyses, men 
den 14. maj 2021 skulle det gerne være 
muligt at afholde næste fest. Der er stort set 
udsolgt. 

Nu hvor pensionisttilværelsen har taget sin 
begyndelse, nyder Arne indoor bike, 
seniorfitness, hus, have, familien og den 
store omgangskreds af gode venner samt 
hunden Molly, som ofte skal ud at luftes.  

Bodil og Arne Møller Larsen traf hinanden på 
dansestedet Viking i Svendborg i 1968.  
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Bodil Møller Larsen. 

Bodil kommer fra Vejstrup og gik i forskole i 
Vejstrup indtil 4. klasse. Skolen, som nu er 
privatbolig, lå overfor Vejstrup 
Forsamlingshus.  Bodil har lige fra sin 
barndom gået til gymnastik. I starten af 1970-
erne var der kun to gymnastikhold i Skårup, 
og Bodil syntes sammen med andre 
gymnaster, at interessen måtte kunne 
udvides. Derfor blev der nedsat et udvalg 
med ildsjæle, der ville fremme 
gymnastikinteressen. Der kom flere hold op 
at stå. Bodil tog nogle kurser gennem DGI og 
blev instruktør i en del år. Senere kom Bodil 
ind i bestyrelsen. På det tidspunkt foregik 
gymnastikundervisningen dels på Skårup 
Seminarium og på Skårup skole. I dag ligger 
undervisningen på Øster Åby Friskole. Bodil 
har også været kasserer i Skårup Ny 
Gymnastikforening, og da drengene, Kenneth 
og Claus, blev så store, at de startede til 
håndbold, blev Bodil aktiv tilskuer og 
chauffør. Det er blevet til mange ture rundt i 
landet. Én weekend husker Bodil og Arne 
specielt, for da kørte de til Herning både 
lørdag og søndag, fordi Claus skulle spille 
håndbold begge dage. 

Omkring 1982 
tog Bodil 
eksamen i 
håndarbejde 
som ekstern 
studerende 
på Skårup 
Seminarium. 
Derefter 
underviste 
hun i syning i 
2-3 år i 
Skårup 
Husflidsskole. 

I 1982 startede Bodil med at sælge stof fra en 
af gårdens sidebygninger. Forretningen fik 
navnet ”Stof-lade”. Her kunne man bl.a. købe 
strækfløjl, joggingstoffer og velour, som var 
kommet på mode. I en artikel i Ugeavisen 
Svendborg kunne man den 15. september 
1982 læse om ”Land- og stof- brug! på 
meterstoffer og tekstiler i landlige 
omgivelser på Rønnowsvej 2 i Skårup.  

Fra 1990 til oktober 1999 var Bodil 
selvstændig butiksindehaver i forretningen 
”Husqvarna Sy- shop” i Kattesundet 1C. Bodil 
har altid selv syet på en Husqvarna 
symaskine og kunne kun anbefale, at 
kunderne købte symaskiner af dette fabrikat. I 
forretningen var der også salg af et mindre 
sortiment af stoffer og andet sytilbehør. I 
1999 blev Bodils mor syg, og Bodil lukkede 
forretningen som selvstændig. I stedet blev 
hun ansat i forretningen ” STOF-2000” som i 
starten lå i Svendborg Bycenter. Dette var 
Bodils arbejdsplads indtil 2006. Sidste 
arbejdssted blev ”Gardinmesteren” i 
Tinghusgade. I dag ligger forretningen i 
Odense og hedder ”Merkur”. I 2011 var det 
blevet tid til at lade sig pensionere. 

Fællesskabet. 

Bodil og Arne har altid været gode til at bakke 
hinanden op i deres forskellige aktiviteter, og 
selvom nogle af de frivillige arbejdsopgaver 
har fyldt godt i kalenderen, har de begge 
indrettet sig efter opgaverne, som de hver 
især havde påtaget sig.  

Ægteparret har siden ungdommen opbygget 
en stor og nær omgangskreds. De fortæller 
begge, at når mændene spillede 
håndboldkampe, var ”pigerne” med til at 
heppe og kikke på. På den måde lærte man 
hinanden at kende og havde noget fælles at 
tale om. Efter en kamp blev det ofte 
arrangeret at fortsætte hyggen i et af 
hjemmene. Så tog parrene, hvad de hver 
især havde i deres køleskab med til 
fællesspisningen, og så var der med ét en 
fest i gang. Bodil og Arne mindes med stor 
glæde alle de mange gode fester, der blev 
afholdt fra slutningen af 1970-erne og mange 
år frem i tiden. De mener begge, at der ikke 
længere er det samme sammenhold blandt 
de unge i dag, fordi kærester ikke kommer 
med til kampene, men parret giver de unge 
det råd at stå sammen om 
sportsbegivenhederne, fordi det er givende 
for begge parter at være med i et socialt 
fællesskab.  
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Egemosevej 20 ◆ 5882 Vejstrup ◆ Tlf.: 62 28 16 84 
Jan Mobil: 20 23 16 84 ◆  www.vejstruptømrer.dk 

vejstruptoemrer@tdcadsl.dk

Salon Elmelund
-Et naturligt valg

Landevejen 89 – 5882 Vejstrup
Tidsbestilling: www.salonelmelund.dk – Tlf. 35 12 66 86

Find mig på Facebook

Folkedans på den sjove måde 

Tlf:3024 7466 
Brudagerfolkedansere.dk 

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

Nu med Friluftsrådets 
grønne og blå flag.

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

Tinalaursen1@live.dk

BRUDAGER 
FORSAMLINGSHUS                                                       

BRUDAGER BYGADE 11                                                         
5882 VEJSTRUP                                                         
TLF: 27 74 27 15
BRUDAGERBYLAUG@GMAIL.COM
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Portræt af en sponsor.  
Niels Duedahl Senior Partner og statsautoriseret revisor i 
BDO på Grønnemosevej 6 i Svendborg.  
Fra venstre imod højre: Niels Duedahl, Maria Højborg og Brian Andersen.

 
Skribent: Margit Løve kølle. Fotografer: Niels Duedahl og Margit Løve Kølle.  

Virksomheden BDO i Svendborg er et 
statsautoriseret revisionsaktieselskab 
med 20 ansatte. Der er ansat 3 
statsautoriserede revisorer, 16 revisorer 
og en sekretær.    

Niels Duedahl, som denne artikel handler 
om, er, udover at være en af de 3 
statsautoriserede revisorer, også senior 
partner og aktionær i BDO. Niels Duedahl 
er den ene af 60 ejere i BDO Danmark.                                                                                                                              

Revisionsfirmaet BDO har i hele Danmark 31 
kontorer med i alt 1.300 ansatte, men på 
verdensplan er der i alt 84.000 ansatte. 
Selskabet i Svendborg samarbejder med de 
tilsvarende BDO-firmaer i udlandet, men er et 
selvstændigt dansk firma.   

Niels Duedahls CV. 

Niels Duedahl startede sin arbejdsmæssige 
revisor karriere hos revisionsfirmaet Edelbo & 
Dalgaard. I 1993 blev han færdiguddannet 
statsautoriseret revisor, men forsatte i samme 
firma indtil 1997. I december 1997 fik han 
ansættelse som økonomidirektør i Skaka A/S 
i Fåborg, og de følgende 4 år rejste han rundt 
i hele verden, hvor nogle af arbejds-
funktionerne bestod i at styre firmaets 
økonomi i de forskellige afdelinger. Det var et 
24 til 7 job med arbejdsområder lige fra 
selskabets årsregnskab til lønforhandlinger 
for 400 mennesker og implementering af nye 
IT-systemer i samarbejde med IBM. For Niels 
var det et ønskejob, og han kom i kontakt 
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med mange mennesker rundt om i verden, 
hvilket passede ham som fod i hose. Men i 
1999 var familiens anden datter, Luna, blevet 
født, og Niels fik lyst til og mod på at starte 
egen virksomhed fra hjemadressen på 
Traverskiftet 16 i Skårup. Således så 
konsulentfirmaet ADVIECO ApS dagens lys. 
(Bogstaverne står for advice economy). Det 
var en igangsættervirksomhed for andre små 
foretagender, og i perioden frem til 2010 
endte Niels med at blive økonomichef for 
mange af de nystartede firmaer. I 2010 
mødte Niels Duedahl Jørn Skårup 
Christiansen og Henrik Holm Fenger fra 
Skårup, der havde et revisionsfirma i 
Svendborg, og sammen blev de enige om at 
starte eget firma med konsulent- og 
revisorvirksomhed. Den 1. august 2010 så 
Dansk Revision Svendborg A/S, med adresse 
på Norgesvej, dagens lys. I starten var der i 
alt 5½ ansat, men i årene frem til 2017 blev 
firmaet udbygget til at have 17 ansatte. Fra 
2017 har Niels Duedahl som fortalt ovenfor 
været ansat i BDO i Svendborg.  

 
Fra venstre imod højre: Niels Duedahl, Maria 
Højborg og Brian Andersen. 

Niels fortæller: ”Da vi solgte Dansk 
Revision Svendborg til BDO i 2017, var jeg 
den eneste statsautoriserede revisor her i 
Svendborg kontoret, så jeg var den 
eneste, som måtte underskrive på 
reviderede regnskaber. Maria Højborg 
præsterede at bestå eksamen som 
statsautoriseret i 2018, og så var vi 2. 
Vores mål har været at være 3 
statsautoriserede, og vi har så været så 
heldige at kunne ansætte Brian Andersen, 
som er startet op her pr. 9/11-20, men vi 

kender hinanden, da Brian kommer fra 
vores kontor i Odense. Brian skal foruden 
at være partner i Svendborg også være 
kontorleder, så han overtager de 
administrative opgaver fra mig, så jeg kan 
fokusere på det, som jeg helst vil, nemlig 
KUNDERNE. 

Skårup blev familiens base. 

I 1994 flyttede Niels Duedahl sammen med 
sin kæreste, Nina, og parrets datter Rosa på 
4 mdr. til Traverskiftet 16 i Skårup. Familien 
havde det indtryk, at der i Skårup var et rigt 
kulturliv og mange muligheder for gode 
aktiviteter for såvel børn som voksne i byen, 
og de ønskede begge, at der skulle være tid 
og mulighed for andet end udearbejde i 
familiens liv. Familien fik hurtigt mange gode 
venner i Skårup. Det viste sig, at valget af 
bopæl for hele familien var det rigtige. Nina 
og Niels blev gift i Skårup Kirke i 1999, 
samme år hvor familien fik datteren Luna.  

I Skårup var der indkøbsmuligheder, gode 
sportsfaciliteter, og Skårup skole viste sig at 
blive en super god skole for døtrene Rosa og 
Luna, og gennem skolens musikundervisning, 
der blev ledet af flere kompetente og 
inspirerende musiklærere, startede Rosa og 
Luna deres musikalske interesse. Rosa og 
Luna har gået til undervisning på Svendborg 
Musikskole, hvor Rosa spillede på klaver og 
Luna på guitar, og de spillede begge i 
orkester på Skårup Skole. En af Rosas 
kompetente klaverundervisere på 
musikskolen i Svendborg var Rasmus 
Grønborg, der blandt mange af sognets 
beboere også er kendt som en dygtig 
organist i Skårup Kirke.                                                                                                   
I januar 2021 skal Rosa sammen med sit 
band: ”No direction home” spille til 
arrangementet ”Mad og Musik” i Skårup 
Kulturhus.                                                       

Både Nina og Niels deltager med stor 
interesse og glæde i arrangementerne ”Mad 
og Musik”. De har også i mange år nydt at 
være med til Skårupaften. Rosa har spillet 
meget fodbold og Luna volleyball, og Niels 
Duedahl valgte at gå ind i bestyrelsesarbejdet 
i Skårup Idrætsforening. Her sad han og 
repræsenterede økonomien i en del år. Det 
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var i perioden, hvor også Arne Buch, Gunnar 
Nyholm og Arne Møller Larsen var 
bestyrelsesmedlemmer. Niels var rigtig glad 
for arbejdet, som han dog måtte trække sig 
fra, da han blev statsautoriseret revisor i 
Dansk Revision Svendborg A/S.  

Niels var også, sammen med en god ven, 
initiativtager til Skårup Road Runners. De 
syntes, det kunne være sjovt at få en lokal 
løbeklub op at stå og satte plakater op rundt 
om i Skårup, men da aftenen kom, blev 
vennen forhindret i at deltage, og Niels var 
overbevist om, at han ville stå alene på den 
pågældende mørke december aften foran 
Skårup Hallen. Men nej, der kom mange 
interesserede, og i dag kan man bl.a. søndag 
formiddag se rigtig mange løbe i naturen 
rundt i Skårups omegn. Det er blevet en rigtig 
succes. 

Og nu til det nok mest overraskende og 
imponerende, så find lige en hat frem, som I 
kan tage af om et øjeblik.       

Langdistanceløbene. 

På vej i mål efter 
at have løbet 
over de 2 bjerge 
i Swiss Alpine 
Marathon. 

Niels Duedahls 
store passion er 
løb. Ikke den 
slags løb 
mange af os 
foretager for at 
få motion, men 
krævende, 
udfordrende 
langdistanceløb, 

som kun ganske få kan klare at gennemføre.  

Niels startede med at løbe i 1977 og har løbet 
mere end 100.000 km i løbet af en årrække 
på 40 år.                                                                   
Her er en liste over nogle af de gennemførte 
løb.  

• Det startede med et bjergløb i Schweiz 
i 1990 kaldet ”Solalauf” på i alt 270 km. 
Det er en stafet med 14 deltagere på 
et hold, der løber fra solopgang til 

solnedgang i en weekend i maj 
måned. 

• Første Marathon løb fandt sted i Århus 
i 1981, hvor løbetiden var på 3 t 21 
min.  

• Berlin Marathon er løbet 3 gange. 
• Fra 2000 har Niels dyrket triatlon. 
• I 2009 fulgte Swiss Alpin Marathon, 

hvor deltagerne løber over 2 bjerge 
helt op til 2.600 m’s højde. Løbet 
starter med, at løberne løber opad de 
første 8 km. Selve løbet varer over 5 
timer. 

Og nu til det helt ultimative løb: 

• Everest Marathon i 2011. For at 
deltage i dette løb skal hver deltager 
indsende oplysninger om, hvorfor de 
mener, at de vil være kvalificerede til 
at deltage i dette løb. 75 deltagere på 
verdensplan deltog i 2011. Løbet 
starter i 5.230 m’s højde i Base Camp, 
som er udgangspunktet for, hvor 
hardcore bjergbestigere starter. Men 
inden deltagerne befandt sig på 
startstedet, skulle de først flyve fra 
Katmandu til Lukla, der har en af 
verdens farligste lufthavne, fordi 
landingsbanen er ultrakort. Derefter 
skulle der vandres i 2 uger for at nå 
frem til startstedet. Der var engelske 
guider med og lokale sherpaer til at 
bære telte og mad.  

Halvvejs på 
Everest 
Marathon. 

Det er ekstremt 
hårdt for 
kroppen, fordi 
luften er så 
iltfattig i 5 km’s 
højde, at man 
får kvalme og 
hovedpine, og 
på trods af 
dette er det 
absolut 

nødvendigt at spise og drikke, for at 
kroppen kan klare strabadserne. Løbet er 



12

sat til maks. 8 timer, men Niels 
gennemførte løbet på 6 timer.  

Her er det, at I skal tage hatten af i 
respekt.       

• Ultraløb i Schweiz, Østrig og Nepal. 
• Ironman i de Schweiziske Alper 3 

gange. 
• Polar Marathon på den grønlandske 

indlandsis i 2019. Her løbes der i store 
is formationer. Niels kvalificerede sig 
her til at blive nr. 58 ud af 250. Løbet 
gennemførtes på 5 timer og 4 minutter. 

 

Polar 
Marathon 
2019. 
Marathon i 
Grønland på 
indlandsisen. 

 

 

 

 

 

 

Dette imponerende løbeprogram kræver, 
udover indsatsen fra løberen selv, opbakning 
fra familien, og den har været der fra første 
dag. Rosa og Luna har løbet sammen med 
deres far og kender begejstringen ved at 
løbe, og Niels Duedahl fortæller om sin kone, 
Nina, at hun altid har været der for sin mand 
og sine to døtre. Hun er den praktiske 
person, der kræser for sin familie og sørger 
for, at alt tøjet er vasket, og vejen er banet for 
idrætsudøverens nye udfordringer. Uden for 
hjemmet er Nina ansat på Rådhuset i 
Svendborg, hvor hun administrerer 
børnepasningsområdet med forældrebetaling.  

 

 

 

De følgende billeder er fra virksomheden 
BDO på Grønnemosevej 6 i Svendborg. 
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Tekst: Vibe / Fotos: Henning og Vibe 

Som til så mange andre kulturelle arrangementer, 
skulle vi have mundbind på, når vi bevægede os 
rundt. Men så snart vi fik bænket os på en af de man-
ge stole, som var sat frem i dagens anledning, kunne 
vi smide mundbindet og lade snakken gå. 

Fremmødet var da også noget af det største, vi længe 
har oplevet, for mange venner og familiemedlemmer 
havde valgt at komme og kigge på Hennings udstilling 
af hans karakteristiske og ekspressionistiske malerier. 

Hennings udstilling består af både ældre og helt ny-

malede værker.  
Nogle af de ældre er lavet med 
en helt speciel teknik, hvor Hen-
ning har sat sine egne svejsede 

jernskulpturer fast på malerierne, så skulpturens rum-
lige, grafiske form og maleriets farve-elementer dan-
ner et spændende sammenspil.  
Andre ældre malerier er med de velkendte legende 
former og farver, som danner svævende væsener og 
figurer. Hennings nyeste malerier er en glad eksplosi-
on af farver, som bevæger sig henover billedfladen. 

Hennings malerier er ikke til at overse, når man besø-
ger Kulturcenteret og 
de farvestrålende ma-
lerier vil forhåbentlig 
bringe lidt glæde og 
humør ind i en ellers 
mørk årstid. 

Besøgende kan se 
Hennings malerier ind-
til starten af januar, 
hvor vi åbner op for en 
ny udstilling. 

(Se de følgende sider)

Trods Corona-restriktioner og nedlukning kunne det sagtens lade sig gøre for Henning at holde en hyggelig 
fernisering i Kulturhuset søndag eftermiddag d. 1. 11. 
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Med vores næste udstilling byder vi velkommen til en ny tilflytter til vores lokalområde og et nyt medlem af 
kunstgruppen. Sidste år flyttede Werner Funder og hans kone nemlig fra Sydfrankrig til Vejstrup. Werner er 
en aktiv mand med flere bøger og malerier bag sig. I dette års juni-nummer af Folk & Fæ, kan man læse om 
Werner og hans kones historie og rejse ”Fra Provence til Vejstrup”. 

Werner fortæller selv om sit kreative virke: 

”Det at have lyst til at være kreativ, som man siger, det vil sige skabe ting med hænderne eller med hovedet, 
skal være en naturlig trang. Ikke noget man presser sig selv til. Jeg havde lysten i mange år, men arbejde og 
småbørn forhindrede mig. I virkeligheden er det ikke rigtigt, det er snarere, at trangen ikke er stærk nok til at 
overvinde mageligheden eller de daglige pligter.  

Men pludselig stod jeg i et turbulent vendepunkt i mit liv, og jeg begyndte at skrive romaner. De kom helt af 
sig selv, et eller andet sted indefra. Den første var på 800 sider, som jeg skrev på under et år. Det var for me-
get, og jeg brugte tre år på at redigere den, og begynde en ny. I dag har jeg skrevet fem romaner og oversat 
en fra fransk til dansk.  
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Lige nu er jeg i gang med en roman om min farmor, der kom til Danmark omkring 1902 som emigrant fra 
Finland. Hun var kun sytten år. Dengang var det mindst lige så hårdt at blive accepteret og integrere sig i 
det danske samfund som i dag. Finland var ludfattigt og man var ikke velset i Danmark. Det skriver jeg om. 
Jeg ved ikke alt om hende, der er sorte huller, så en del er fiktion. Men historien er fyldt med sandheder, og 
begivenheder, hun virkelig har gennemlevet. I det hele taget skriver jeg om mennesker, der har svært ved at 
tackle livet. For det er faktisk ikke altid nemt, selvom mange af dem, der har det godt, kan have svært ved at 

tro det.  

Brigitte, min kone, er kunsthåndværker, og 
laver udelukkende ting med hænderne.  
Vi sad tit hver for sig og arbejdede, for når 
man skriver, vil man have ro og døren luk-
ket. Så vi fandt ud af, at det kunne være 
rart at arbejde i det samme rum, og jeg 
begyndte også at male.  
Jeg er selvlært, selvom jeg gik på maler-
kursus i fire år i Frankrig, og været på to 
ugekurser på Ærø Kunsthøjskole. I dag har 
jeg malet i ti år, og det er pragtfuldt.  
Fordelen ved at male er, at man kan gå 
frem og tilbage, en time her og et par timer 
der, lade maleriet stå nogle dage eller en 
uge, og arbejde videre på det, eller på flere 
på samme tid. At skrive kræver, at man 
arbejder konstant, ofte timer i træk, og over 

en lang periode. Mine bøger tager mindst halvandet år eller to år. Enkelte sågar tre. Men jeg holder at beg-
ge dele, så det fortsætter jeg med. Det er en aktivitet, der giver mig energi, og jeg kender ikke til det med at 
vente på inspirationen. Det tror jeg ikke på. At have frihed til at skrive og male er inspiration i sig selv.  
Det er velfærd og velvære.  
               Werner Funder” 
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Khalid Mansour
Uddeler i SuperBrugsen i Skårup

SuperBrugsen  Skårup
Skårup Stationsvej 12

62 23 13 43
Åbent alle dage 8.00 - 20.45Skårup

SuperBrugsen 
i Skårup støtter lokale aktiviteter
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Som jeg tidligere har fortalt, er Skårup Seminarium blevet solgt til en privat bygherre, som ønsker at etablere se-
niorboliger på grunden. Det er rigtigt dejligt, at der nu endelig kommer liv i det gamle historiske miljø. De nuvæ-
rende kommunale bestemmelser fastlægger brugen af området  til offentlige formål (undervisning). Derfor kræ-
ver projektet en række ændringer af den nuværende kommuneplan og lokalplan. Disse ændringer forgår i 3 eta-
per i løbet af 2020. Da jeg synes, det berører os alle i Skårup -selvfølgelig specielt for os tætte naboer -, vil jeg 
efter bedste evne forsøge at lave en løbende gennemgang af sagens forløb.  

Indtil nu har der været en for-høring og en endelig høring om ændring til kommuneplanen udfærdiget som et 
tillæg til den gældende kommuneplan. (Se links i slutningen af artiklen). 
Tillægget fastlægger nogle retningslinjer for den nye bebyggelses udformning samt nogle principper for udarbej-
delsen af den efterfølgende nye lokalplan for området. Kommunetillægget findes i sin fulde længde på kommu-
nens hjemmeside. (Se links i slutningen af artiklen) 

Kommuneplanstillægget fastslår flg: 

• 30 % bebyggelsesgrad på grunden (som nu) 

• Ny bebyggelse må max være 12 m og 3 etager 
(svarer til taghøjde på hovedbygning) 

• Ny bebyggelse skal  harmonere med Østergades 
og Vestergades huse og miljø. 

• Der udarbejdes ikke en miljørapport, da der 
ikke forventes væsentlig indvirkning på miljøet. 

Den fortsatte fortælling om:  

Skårup Seminarium, der bliver til seniorboliger 
- nu har kommunen vedtaget kommuneplanstillægget 

Af Vibe Eriksen, nabo til seminariet 

Dette område er omfattet af den pågældende kommuneplan. 
(Trekanten ved bystævnet samt Skårup Kirkebakke forbliver uændret) 
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Den kommende lokalplan. 

På baggrund af de indkomne høringssvar (i kursiv) påpeges at udarbejdelse af lokalplanen skal medtage flg. 
”opmærksomhedspunkter”: 

• Bekymring om hvorvidt parken forbliver offentlig? 
Parken friholdes for bebyggelse som grønne arealer for den kommende bebyggelse, dog vel det være natur-
ligt at arbejde med enkelte offentlige stiforbindelser . 

• Boligbyggeriet vil øge trafikken i de tilstødende gader, så der skal være hastighedsbegrænsende tiltag. 
Trafikmængde og trafikafvikling vil blive afdækket. Beslutning om chikaner er Politiets anliggende. 

• De foreslåede byggehøjder vil være for dominerende i forhold til den bevaringsværdige hovedbygning og de 
omkringliggende veje og bygninger. 
Fastlæggelse af byggefelter (30 %), byggehøjder (tagryg max 12) og etageantal (max 3) for kommende be-
byggelse ud fra rimelig betragtning om nabohensyn dvs  at hovedbygning og rektorbygning fortsat skal væ-
re de dominerende bygninger, at ny bebyggelse ud mod Østergade skal harmonere med stationsbygninger-
ne på modsatte sider af vejen og at ny bebyggelse ud mod Vestergade skal afpasses landsbygadens profil. 
Placeringen af ny bebyggelse vil være et centralt punkt i administrationens drøftelser med bygherre, både 
med udgangspunkt i principperne og med udgangspunkt i nabogener. 

• Bekymring om nybyggeriet vil kaste skygge på solcelleanlægget på Skårup Kirkebakke 6. 
Der er endnu ikke taget konkret stilling til skyggeforhold. 

En hvidbog 

Vi har som naboer derudover modtaget en liste over kommunens svar og forslag til videre proces, som svar på de 
enkelte naboindsigelser (6 i alt), en såkaldt hvidbog. Disse svar og forslag er i store træk gengivet ovenfor. 
Hvidbogen kan læses i sin fulde længde på bladets hjemmeside (Se links i slutningen af artiklen) 

Det næste, der sker er den egentlige udarbejdelse af lokalplanen, som bliver de endelige, uanfægtelige retnings-
linjer for byggeriet.  
Man  kan ikke på nuværende tidspunkt sige, hvornår 
lokalplanen udarbejdes og om denne vil blive sendt til 
offentlig høring.  
Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, hvis vi ikke bliver hørt 
i denne endelige og vigtigste etape. Hvis planen bliver 
sendt til offentlig høring, er det selvfølgelig vigtigt, at 
så mange som overhovedet muligt endnu en gang gi-
ver deres mening til kende.  

Det er min fornemmelse, at kommunen tager vores 
indsigelser alvorligt og lytter til de enkelte høringssvar 
(jfr. hvidbogen). Indtil nu har man dog ikke ændret 
noget væsentligt på det oprindelige forslag. Hvorvidt 
vores eventuelle høringssvar efterfølgende implemen-
teres i den endelige plan, må tiden vise. 

Kommunens høringsside: https://www.svendborg.dk/
sites/default/files/PDF/
kommuneplantillaeg_2017.28.pdf 

Tidligere indlæg: www.folkogfae.dk/skårup-seminarium 

Hvidbogen: www.folkogfae.dk/skårup-seminarium 
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www.jsxl.dk   
Nyborgvej 2   
5700 Svendborg

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

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

Den lokale bedemand®

Valdemarsgade 50, Svendborg – Telefon 6221 9909
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DDeenn  KKoommmmuunnaallee  DDaaggpplleejjee  ii  ØØsstteerrddaalleenn  

Rammen om det gode børneliv for de 
yngste i Skårup – Oure – Vejstrup 
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www.hybel-vvs.dk · 62 21 01 56

OURE VANDVÆRK AMBA

Vandværket forsyner områderne

 
BRUDAGER – VEJSTRUP – OURE 

 

31 45 80 42  

WWW.OUREVAND.DK

INFO@OUREVAND.DK

Telefon 62 28 12 89 mail@ourefriskole.dk

LAD DIT BARN VÆRE
SIG SELV

Jannika Simonsen
Indehaver

Svendborg Dækcenter ApS
Englandsvej 10
5700 Svendborg
jannika@mail.dk

TLF. 62 20 34 35 - Mobil 20 33 71 36
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Nyt fra Åbyskov Forsamlingshus. 
 
Samlet og redigeret af Jørgen Larsen, Åbyskov Forsamlingshus 

 
 
Corona og aktiviteter i forsamlingshuset: 
Forsamlingshusets muligheder for at afholde 
arrangementer er naturligvis meget berørt af de 
restriktioner om forsamlingers størrelse og kan 
derfor heller ikke gennemfører arrangementer, 
hvor der deltager mere end 50 personer 
samtidig.  Vi kan håbe at restriktioner omkring 
forsamlingers størrelse hæves, så vi igen kan 
afholde arrangementer med et blandet indhold 
– foredrag, underholdning, fællesspisninger, 
loppemarked og meget andet.  Vi ser frem til, 
at vi igen kan åbne og få liv i huset. 
 
Det vil være nærliggende, at der holdes en 
”Åbningsfest”, når mulighederne byder sig. 
For udlejning af huset til private er de aktuelle  

retningslinjer meget stramme, idet der ikke må 
afholdes arrangementer, hvor antallet af personer 
ikke må være højere end 10, hvilket har betydet 
mange aflysninger og dermed mistede indtægter for 
huset.  Vi håber meget, at det inden for en 
overskuelig tid, igen bliver muligt at holde private 
sammenkomster i huset. 
 
De første 3 mdr. af 2021 planlægges ud fra de 
aktuelt gældende regler for forsamlinger og 
gennemføres naturligvis under iagttagelse af 
sundhedsmyndighedernes anbefalinger.  Når vi 
passer på hinanden kan alle være trygge ved at 
deltage i husets arrangementer. 

▄ 

Kommende arrangementer i Åbyskov Forsamlingshus: 
 
Første arrangement i 2021er et spændende foredrag tirsdag den 9. februar 
kl. 19.30. 
Vi bliver taget med på en ”rejse” til ”Verdens varmeste sted” med direktør for 
Panorama Travel og professionel eventyrer Søren Bonde.  
 
Søren Bonde har rejst gennem 
Etiopiens Danakil-ørken, som er 
verdens varmeste sted. Om indholdet 
i foredraget fortæller Søren: 
 
 

 

 
”Det er en rejse gennem Etiopiens Danakil-ørken, som er 
verdens varmeste sted. Området bebos af det nomadiske Afar-
folk der er et af de mest ugæstfri i verden; endeløse 
sandsletter, saltminer, boblende syrebade, en rødglødende 
lavasø, vagtsomme stammefolk, krigeriske oprørsbevæg-
elser, nådesløs varme, tørke, hungersnød, lejesoldater, 
bortførelser, mord. I ord, film og billeder fortæller jeg en 
gribende og indsigtsfuld historie om mennesker, der presses 
til den yderste grænse – og lidt til. 
 
Udstyret med kamera, bevæbnede vagter og viljestyrke rejser 
jeg i firehjulstrækkere tværs gennem Danakil ørkenens land-
skaber for at finde verdens varmeste sted. I dette ekstremt 
barske område, hvor både veje og hjulspor for længst er 
forsvundet, møder jeg det hårdføre Afar-folk, som kæmper for 
overlevelse og selvstændighed. 

I nattens mulm, torden og silende regn bestiger jeg vulkanen 
Erta Ale. Midt om natten står jeg mutters alene på kanten af 
krateret og stirrer ned i en af verdens eneste permanente 
lavasøer – et hedt vindue til jordens indre. ” 
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Fra Etiopiens Danakil-ørken. 
 
Der kan være meget at undre sig og være 
nysgerrig for at få uddybet.  Et nærliggende 
spørgsmål kan være:  Hvordan kan man leve 
under disse ekstreme forhold? Der er nok at undre 
sig over, og stille spørgsmål om. Kom og få mere 
at vide bl.a. om: 
 

 Hvorfor vælger mennesker at bo under så 
ekstreme forhold? 

 Hvordan overlever man verdens varmeste sted? 
 Hvilket livssyn har Afar-folket? 
 Kan man leve af salt? 
 Kan en ørken blive oversvømmet? 
 

Vil du vide noget om Sørens ekspeditioner og 
rejsemål, så gå ind på vagabonde.dk. (foredrag) 
og panoramatravel.dk (rejser). 
 

Reservation og køb af billetter senest 
mandag den 5. februar på: 
https://aabyskov.nemtilmeld.dk, evt. til 
Jørgen på tlf. 4224 7143. 
 

Pris for denne aften er kun 90 kr. for 
voksne og 50 kr. for børn. 
Drikkevarer kan købes. 
 

 
Søren Bonde kan tilbyde mange forskellige rejse-
mål, hvor der ikke kommer mange turister. Hvis 
der er tilstrækkelig interesse for en særlig 
oplevelsesrejse, der med garanti er ud over det 
almindelige, vil han kunne ”strikke” et godt tilbud 
sammen. 

▄ 

 
Der er fastelavn for børn med tøn-
deslagning søndag den 14. februar 
kl. 10-13: 
 

 
Foto Jørgen Larsen 
 
Støttegruppen markerer fastelavn, da det var en 
stor succes i 2020, vi synes derfor det skal 
gentages i 2021.  Sammenligner vi med tidligere 
år, så vil det igen blive en festlig formiddag for 
både børn og voksne. 
 
Ved tøndeslagningen deles børnene i 2 alders-
grupper, så der både bliver kattekonge og katte-
dronning for små og store.  Der er også præmier 
til de bedst og mest fantasifuldt udklædte børn 
og voksne.  Det er kun fantasien der sætterne 
grænserne for hvad man være udklædt som. 
 
Arrangementet forventes at have en varighed af 
2-3 timer, hvor der ud over tøndeslagning vil 
være små konkurrencer og sikkert også 
ballondans.  Der skal naturligvis også være lidt 
til maven, hvilket bliver fasterlavnsboller og 
selvlavede ”Hot Dogs”, endvidere vil der være 
saftevand til børnene og kaffe til de voksne. 
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Tilmelding nødvendig på: 
 https://aabyskov.nemtilmeld.dk  
evt. til Christiane Gammelmark på tlf. 2762 0758 – 
senest fredag den 10. februar inden kl. 16. 
  
Pris: 50 kr. for børn og voksne. 
 
Der tages naturligvis forbehold for evt. ude fra 
kommende restriktioner. 

▀ 
Så bliver det marts! 
 
Støttegruppen arrangerer Forårsbanko 
mandag den 1. marts kl. 19: 
 

Der er efterhånden tradition for, at støttegruppen 
holder årets første banko i marts måned, 2021 skal 
ikke være nogen undtagelse.  Dog med et 
forbehold som kan følge af evt. 
forsamlingsrestriktioner. 
 
Dørene åbnes som vanligt kl. 18. Der kan købes 
diverse drikkevarer i baren og i pausen købes kaffe 
og kage. 
 
Der er gode præmier på spil denne aften. 
 
Følg med på forsamlingshusets hjemmeside 
www.aabyskov-forsamlingshus.dk vedr. evt. af-
lysning på grund af restriktioner. 
 

 
Det forventes at der også vil blive holdt såvel 
andebanko i november som julebanko i decem-
ber.  Dette omtales i kommende numre af Folk & 
Fæ og naturligvis på husets hjemmeside 

 
Foto Jørgen Larsen 

▀ 

 
Den årlige generalforsamling 
holdes tirsdag den 25. marts kl. 
18.00: 
 
Husets generalforsamling skal i henhold til 
vedtægternes § 8 afholdes hvert år i marts 
måned og indkaldes med 14 dages varsel.  Vi 
håber naturligvis på, at der ikke sker udsættelse, 
som tilfældet har været i 2020, hvor generalfor-
samlingen først kunne holdes den 2. juli.  End-
videre måtte der afholdes ekstraordinær general-
forsamling den 3. september for at få valgt en 
fuldtallig bestyrelse. 
 
Generalforsamlingen i 2021 må anses for særlig 
vigtig bl.a. på grund af de særlige forhold der 
har været på grund af forsamlingsrestrik-
tionerne, hvilket har påvirket forsamlingshusets 
økonomi i negativ retning.  Der vil være behov 
for at drøfte mulighederne for at forbedre husets 
økonomi.  Ideer og forslag må meget gerne 
komme frem på generalforsamlingen. 

 
Man er stemme- og opstillingsberettiget, hvis 
der er betalt kontingent for 2020.  Det kan nås 
endnu. 
 
På generalforsamling, vil der som traditionen 
byder sig, være fællesspisning.  Reserver afte-
nen og få aftensmaden ude. 

 
 

▄ 
Andre arrangementer! 
 
Dilettant 2021: 
På grund af usikkerheden omkring forsamlings-
restriktionerne er det planlagt at Dilettant først 
spilles lørdag den 15., onsdag den 19. og fredag 
den 21. maj.   
Har du en ”dilettant” gemt i maven og har lsyt til 
at være med, så kontakt:  

Helle Withen på 2642 3332. 
Der øves tirsdag og torsaften kl. 19 med start den 
28. januar – der øves ikke i vinterferien. 

▄ 
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Andre arrangementer er under planlægning. 
Abboner på husets Nyhedsbrev og følg med på 
forsamlingshusets hjemmeside. 

▀ 
 

Medlemskab og økonomi!  
Som nævnt ovenfor har de manglende aktiviteter i 
forsamlingshuset påvirket indtægter, idet disse 
har være begrænset, hvilket også gælder for-
nyelser af medlemskort.  Tidligere år er der ind-
kommet omkring 15.000 kr., men i 2020 er der 
indtil nu kun betalt kontingent med 4.440 kr., så 
der er langt igen for at nå samme niveau som 
tidligere. 
 
Kontingentopkrævning ved besøg hos den enkelt 
husstand har været begrænset, idet bestyrelsen har 
fundet, at forholdene med krav om mundbind 
m.v. har gjort det vanskeligt at komme rundt.  Vi 
håber det bliver lettere i 2021, herunder at 
medlemskab fornys uopfordret, f.eks. ved at 
beløbet for kontingent indbetales via netbank som 
en tilbagevendende fast udgift. 
 
Du kan let få/bestille et medlemskort! 
Hvis du ikke har haft lejlighed til at købe et 
medlemskort til Huset i 2020, kan det bestilles 
hos Jørgen på mail: havblik@sydfynsmail.dk   - 
eller på sms tlf. 4224 7143. 
 
Skriv navn og adresse på dem i husstanden, der 
vil være medlem, så fremsendes mail med 
kontonummer til indbetaling.  Kvittering for 
indbetaling gælder som medlemsbevis. Det koster 
100 kr. pr. år at være medlem.  Indbetaling kan 
også ske på husets konto i Fynske Bank reg.nr. 
0819 konto 819 0155 405. Husk at oplyse 
adresse for korrekt registrering af betalingen. 
 
Ud over den kontante støtte til Husets drift, 
betyder antallet af medlemmer meget, når der 
skal søges fonde til forbedringer af Huset eller til 
indkøb af større nyanskaffelser. 

▀ 
Corona-aflysninger: 
Desværre har det været nødvendigt at aflyse flere 
arrangementer på grund af forsamlingsrestrik-
tionerne som følge af Covid19. 
 

Fællesspisning den 25. september. 
Loppemarked for børn den 4. oktober. 
Halloween for børn den 2. november. 
Fredagsbar den 6. november. 
Julefrokost med John Mogensen Jam den 28. 
november.   
 

Vi forsøgte i stedet af afholde vinsmagning 
med Erik Prangsgaard den 28. november, men 
denne måtte også aflyses. 
Julebanko den 3. december. 
Fredagsbar den 4. december. 
Juletræ den 22. december. 
 
Meget ærgerligt at det ikke har været muligt at 
leve op til husets motto ”Det levende Forsam-
lingshus” – men vi lever fortsat og vil gøre, hvad 
vi kan for at holde liv i det gamle hus.   

▄ 
 
Afholdte arrangementer siden sep.  
2020: 
 
Underholdning med Trine Gadeberg den 
6. oktober: 
 
Trine Gadeberg regnes for en af Danmarks bedste 
entertainere – kunne hun leve op til det ved 
hendes besøg i forsamlingshuset?  Det kunne hun 
til fulde. 
 
Det var en fantastisk aften, hvor de godt 50 
fremmødte fik oplevet en afslappet og festlige 
Trine, der virkelig forstod at fange publikum.  
Det var et meget alsidigt program med såvel 
alvorlige, klassiske og traditionelt indhold. 
 
Det der var en særlig oplevelse var Trines stem-
me, der strakte sig fra den populære Mormors 
Kolonihavehus til opera – helt fantastisk at 
opleve. 
 
Det blev en aften af de helt særlige. 
 

 
                     Foto Jørgen Larsen 

▄ 
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Fredagsbar den 9. oktober – ikke en 
almindelig fredagsbar! 
 
Det var ikke en helt almindelig fredagsbar, idet 
der var truffet aftale med Vand og Affald om at 
komme og fortælle om den nye affaldsordning, 
hvor der lægges langt mere vægt på sortering og 
genbrug end den nuværende.  
 
Informationen om den nye affaldsordning blev 
forestået af Pia Duus fra Vand og Affald. Hun 
havde taget de nye affaldsspande med og der var 
også en demonstrationsvogn, hvor der var vist 
eksempler på, hvordan man kunne indrette sig i et 
køkken for lettest mulig sortering af affald.  
 
Der blev vist en film om affaldssystemet og Pia 
Duus supplerede med oplysninger om ordningen. 
 
Der var mødt omkring 40 op til denne 
eftermiddag, nogen flere end til en alm. 
fredagsbar, hvilket bestyrelsen kunne glæde sig 
over, navnlig da der også kom flere vi ikke 
tidligere havde set i forsamlingshuset. 
 
Det var en god og oplysende eftermiddag, hvor 
mange fik svar på tvivlsspørgsmål. 
 
Der er gode informationer at finde på dette link: 
https://www.vandogaffald.dk/affald/vi-gir-igen-
nye-affaldsordninger-2020/ 
 

 
Fote Vand og Affald 

▄ 
 

Rytmevæsenet kom til Åbyskov 
forsamlingshus den 11. oktober. 
Tekst og foto Bjarne Lundsgaard. 
 
Rytmevæsnet var på besøg i forsamlingshuset 
en søndag i oktober. 
 
Thomas Sandberg og Carl-Quist Møller fik 
sprittet både højttalere, lyde og rytmer af. 
Bevæbnet med blyant, trommestik, Computer-
teknik og slapstick mødte Carl og Thomas 
Rytmevæsnet.  
 
Der blev spillet rytmer på både medbragte 
instrumenter og apparater, samt på forsamlings-
husets vægge, lamper og vinduer. 
 
Det blev et overflødighedshorn af komik, live 
tegning, elektronik leg, hjemmebyggede trom-
mer og sjove sange for de fremmødte børn og 
voksne. 
 

 
 

 
▄ 
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Den 17. november foredrag med 
vejrmanden Peter Tanev: 
 

 
 

”Går klimaet Amok? 
 

Så lykkedes det efter flere tilløb at afholde en 
aften med Peter Tanev.  Når man tænker tilbage 
på oplevelsen og indholdet af foredraget, så var 
det ærgerligt, at der ikke deltog flere, hvilket 
samtidig kan undre, når der var gratis adgang 
for medlemmer og flere bor tæt på vandet. 
 

Det var et både underholdende og lærerigt 
foredrag, hvor de fremmødte fik nogle meget let 
forståelige forklaringer på de mange begreber 
der jævnlig dukker op i klimadebatten. 

 
Peter Tanev var en oplagt foredragsholder, 
der helt klart viste at han var ”hjemme” i ”det 
med vejret”. 
 
Der var mange gode fortællinger, som blev 
leveret med lune og humor, så der også var 
noget at grine af under vejs. 
 
Peter Tanev levede helt klart op til forvent-
ningerne om at han er ”Danmarks vejrmand”. 
 
En af dem der overværende foredraget var 
Peter M. fra Svendborg han udtaler bl.a. om 
sin oplevelse: 
 
”Underholdende foredrag om vejr, klima og 
miljø.  En munter aften med humor og grin, 
uden at det blev alt for videnskabeligt.  Alt i 
alt blev man lidt klogere på vejret.  Man 
mærkede med det samme, at han elsker sit 
job. 
 
Jeg bemærkede særligt, at han i pausen satte 
sig ned og drak kaffe med os andre.  Han er til 
stede hele tiden, en person man aldrig får nok 
af.  Tak for en dejlig aften. ” 

 
Peter Tanev viste flere gode og informative plancher, som det vil række for vidt at medtage her, men en 
enkelt af dem giver et godt indblik i de forandringer, der kan konstateres om klimaet siden det 1800 
århundrede.  Forklarende tekst til forståelse af den globale opvarmning, er formodentlig ikke nødvendig. 
   

 
 

▀ 
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Meld dig ind på: fitnessskaarup@gmail.com 
Hjemmeside: www.skaarup-if.dk

Skal du også 
have solgt?

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

 Ullemose frugt 
Gårdbutik og firmafrugt 

Smag mere på 
www.ullemosefrugt.dk 

 
 

V/ Jesper & Anne-Mette Ullemose
Hovvej 7 - 5883 Oure
6228 2856 - ullemosefrugt@gmail.com
www.ullemosefrugt.dk

Gårdbutik åbent lørdag fra 10-15 fra sep. til april
Selvbetjeningsbod åbent hver dag

Lundevej 7, 5700 Svendborg

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

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

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

højtrykshedvandsrenser
• Facade maling
• Sprøjtelakering
• Vinduer-træværk udvendig 

brandhæmmende og epoxy maling

Kendt for kvalitet og god service

Søren
Hansen
Telefon
30 88 89 48

Peter
Müller
Telefon
60 13 89 48

• Certificeret til at male med 

• Vejmarkeringer

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

V/BIRGITTE FREDERIKSEN, BOELSMOSEVEJ 8, 5883 OURE
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På virksomhedsbesøg hos Ullemose Frugt. 
Tekst og fotos: Margit Løve Kølle. 

 

 

Sofie, Anne-Mette og Jesper Ullemose samt hunden Toni ved lidt af dagens æblehøst.

Oktober måned er en af årets travle måneder, 
når det drejer sig om æble- og pæreplukning. 
Således også hos familien Ullemose, der 
driver Ullemose Frugt på Hovvej 7 i Oure.  

På en kold, men solrig efterårsdag møder 
”Folk & Fæ”s udsendte Jesper Ullemose og 
datteren Sofie i virksomhedens sorteringshal, 
hvor det er æblesorten ”Bellida” – også kaldet 
”Cola-æblet” - der denne dag bliver sorteret 
efter størrelse og kvalitet. 

       

Sofie fortæller følgende sjove historie om 
navnet ”Colaæble”: ”Denne æblesort er 
meget populær hos vore kunder. Æblesorten 
Bellida stammer fra Holland og er en 
krydsning af æblesorterne ”Elstar” og ”Ida 
Red”. Bellida er et rundt æble med en flot rød 
dækfarve. Smagen er sød, sprød og meget 
saftig. Navnet faldt ikke lige for hos kunderne, 
så min far, Jesper, fandt på at give æblet 
tilnavnet ”Cola-æblet”, ikke fordi det smager 
af Cola, men fordi han syntes, at det er et 
æble, der passer til Cola generationen, der 
kan lide noget, der er saftigt og sødt”.                                               
Æblet ”Belilda” er blevet til Ullemose Frugts 
”bestseller” Det er et æble, der er sødt og 
sprødt, og farven er smuk rød. Oven i købet 
er det et æble, der har en lang 
opbevaringstid. De første æbler modner i 
slutningen af september og kan på køl ved 
+1½-2 gr. holde sig lige til april måned. 
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Plukningen af æblesorten foregår over 3 
omgange. 

 

Billedet viser tre Bellidaæbler. Fra venstre 
imod højre: 1., 2. og 3. plukning.  

Virksomheden ”Ullemose frugt” er et 
familieforetagende, hvor 5. generation nu er 
med i driften.  

Jesper og Anne-Mette Ullemose overtog 
den 1. juli 2000 gården efter Jespers 
forældre, Erik og Birthe Ullemose. 
Siden1970´erne har gården på Hovvej 7 
været drevet som ren frugtplantage. 

 

Jespers oldefar, Jens, købte gården og drev 
den på klassisk vis med blandet dyrehold, 
korn og roer på markerne og meget lidt frugt. 

Jespers farfar, Johannes, opdagede, at her 
var gode vilkår for at dyrke æbler, men det 
var stadig landbruget, der var 
hovederhvervet. 

Da Erik Ullemose overtog gården i midten af 
50´erne, var det halvt landbrug halvt frugtavl, 
men efter to års tillægsuddannelse i 
frugtplantager i USA vendte Erik Ullemose 

hjem med et klart mål. Han ville være 100% 
frugtavler. 

Allerede i starten af 1960´erne lykkedes det 
at plante jordene til med frugttræer, men 
endnu frem til slutningen af 1970´erne havde 
han lidt svineavl. 

Frugtavlen blev styrket op gennem 
1970´erne, og i 1980´erne vandt maskinerne 
stadig mere indpas i produktionen og høsten. 
De otte faste medarbejdere blev reduceret til 
fire samtidig med, at han tilkøbte jord. 

Noget af arealet på Hovvej er meget kuperet 
terræn, hvor det var vanskeligt at få 
frugttræer plantet og få udnyttet jorden. 
Problemet blev løst ved, at Jespers farfar, 
Johannes Ullemose, med en énfuget plov 
med en hest foran lavede terrasser, så der 
kunne plantes frugttræer på arealet. Kører 
eller cykler man på Hovvej, kan man, især i 
løbet af efterårsmånederne, hvor æblerne 
lyser rødt på træerne, ikke andet end nyde 
synet af de fint anlagte terrasser.  

 

John Ullemose i æbleplantagen med de 
mange flotte terrasser. 

FAMILIEN ULLEMOSE. 

Jesper Ullemose er født på gården på 
Hovvej 7 og har arbejdet fuldtids med 
plantagedrift siden han var 15 år. Foruden 
arbejdet som frugtavler er Jesper optaget af 
politik og medlem af Venstre. I 2001 blev han 
valgt ind i kommunalbestyrelsen i Gudme, og 
ved kommunesammenlægningen fik Jesper 
plads i den ny Svendborg Kommunes byråd.  

Tidligere spillede Jesper meget fodbold og 
var bl.a. på SfB’s divisionshold. 
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Anne-Mette Ullemose har kendt sin mand 
Jesper siden 1980, og i 1988 blev parret gift. 
Indtil 2004 havde Anne-Mette udearbejde ved 
siden af arbejdet på gården. Bl.a. har Anne-
Mette været butiksansvarlig i 
modetøjsforretninger og sagsbehandler i en 
fagforening. Men nu har familien valgt, at de 
begge bruger deres kræfter på at styrke 
frugtavlen og ikke mindst gårdbutikken - 
foruden opgaverne derhjemme. 

John er 27 år. John blev færdig med sin 
uddannelse som produktionsgartner med 
speciale i frugtavl for 6 år siden. John har 
taget sin næsten 4 års uddannelse dels på 
”Jordbrugsuddannelsescenter Århus” og i 
praktik på gården hjemme på Hovvej. Den 
sidste praktikperiode tilbragte John i New 
Zealand. De sidste par år har John arbejdet i 
familievirksomheden, men har også aftjent 
sin værnepligt i livgarden og været tilbage i 
New Zealand i fem måneder med et 
arbejdsophold på den samme farm som i sin 
praktikperiode. John fortæller, at det passer 
således, at når æbleplukningen er afsluttet i 
Danmark, passer det med, at æbleplukningen 
starter i New Zealand. Æblesæsonen dér 
strækker sig kun over 4 uger, da der kun 
dyrkes én æblesort på denne plantage. Det 
er store plantager med 250 plukkere, og John 
var med på teamet af 50 supervisor, der laver 
kvalitetstjek og leder og fordeler arbejdet. 
Efter plukkesæsonen har John fortsat sit 
arbejde med klargøring og beskæring af 
frugttræerne dernede.  

 

Det er plantageplejen, der især har Johns 
interesse. Her i plukningssæsonen sørger 
han for, at arbejdet for plukkerne bliver 
optimalt, og det er ham, der sørger for, at de 

nyplukkede æbler og pærer kommer i hus. I 
plantagen arbejder der fem gæstearbejdere. 
De kommer dels fra Grækenland og 
Bulgarien. Det er rutinerede arbejdere. To af 
de fem plukkere arbejder hos ”Ullemose 
Frugt” på 6. og 7. år, og de andre har erfaring 
fra frugtplukning i andre europæiske lande. 

 

Christina og Anna kommer begge fra 
Grækenland og er glade for at arbejde i 
plantagen hos Ullemose Frugt. 

John sætter pris på, at det er plukkere, som 
kender til arbejdet og behandler frugten 
varsomt og samtidig er behagelige og stabile 
arbejdere. John er tilfreds med vejret her i 
plukningssæson 2020. Der har ikke været ret 
mange regnvejrsdage. Skulle der komme 
morgenregn, kan man altid vente et par timer, 
indtil der kommer opklaring i vejret. At 
arbejde i regn er demotiverende for 
plukningen. Høj og klar luft med sol er at 
foretrække.  

 

Når frugthøstningen er i hus i november 
måned, går John i gang med vinterens 
projekt, nemlig håndbeskæring af 
frugttræerne. I den del af plantagen, hvor der 
er terrasser, er det æblesorten ”Bellida”, der 
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dyrkes. John er glad for sit arbejde og sætter 
pris på familiesamarbejdet med sin far og sin 
søster Sofie. Han nyder vejrets skiften og 
glæder sig over at bo i et land med fire 
årstider.  

Sofie er 22 år og arbejder i virksomheden 
med at sortere og pakke frugt til gårdbutikken 
og salgsboden. Sofie har igennem de sidste 
tre år rejst rundt i Asien sammen med en 
veninde i de perioder af året, hvor der ikke 
har været så meget arbejde på gården. I 
2021 regner hun med at flytte til Århus og 
starte på en uddannelse dér. Det er Sofie, der 
står for virksomhedens Facebook- og 
hjemmeside, og Sofie holder af at fotografere.  

Louise er 30 år og bor i Sønderborg med sin 
mand Morten og deres lille datter. Louise 
arbejder som sygeplejerske. Hun kommer 
hjem, så ofte tiden tillader det og hjælper til 
med lidt af hvert. Louise nyder at være med 
på markeder og få en snak med kunderne om 
virksomhedens frugter, most og de fynske 
specialiteter, som Ullemose Frugt også 
sælger.  

Freja er 11 år og går i 6. klasse på Øster.Åby 
Friskole. Freja går til svømning og spejder, og 
ellers er hun optaget af bl.a. leg med sine 
venner og familiens katte og hunden Toni. 

Til gården hører der 50 hektar plantage.  

Når man er plantageejer, er det helt naturligt, 
at man følger vejrudsigten fra april til 
november, og hvis det lige er tiden at få 
plantet, sprøjtet eller høstet, så kommer 
arbejdet fremfor familiefødselsdage eller 
andre planlagte aktiviteter. Jesper Ullemose 
er ikke et menneske, der spiller i Lotto, for ind 
i mellem er der lotteri nok i tilværelsen. 
Således natten til den 29. august 2020 
præcis kl. 02.40 blev plantagen i Albjerg ramt 
at et kraftigt haglvejr i 5 minutter. Det lyder 
ikke af meget, men det betød, at 100 tons 
æbler blev ødelagt. Anne-Mette og Jesper 
tilså deres tre andre plantager, men heldigvis 
havde haglvejret ikke været forbi dér. Det er 
for dyrt at forsikre sig imod haglvejr, og da vi 
heldigvis ikke bliver ramt så tit af hagl i 
Danmark, kan det ikke betale sig. Jesper 
kender ikke nogen i sit erhverv, der har 
haglskadeforsikringer, da det er så dyrt. Men 

det er klart, at frugtavlerne kan mærke at 
klimaet forandrer sig.  

Som Jesper siger: ”Vejret kan vi ikke gøre 
noget ved, men vi må sørge for at gøre det 
bedste, vi kan, for at pleje træer og buske 
rigtigt. Så kan vi ikke gøre mere.” 

Frugtavl kræver langtidsplanlægning. 

I dag driver familien lidt over 20 hektar med 
æbler, pærer og lidt bær. Resten er forpagtet 
ud.  

Hvert år skiftes omkring 3000-4000 træer ud. 
Både i gode og dårlige år selv om det koster 
omkring en kvart million kroner. Der kan stå 
omkring 3000 træer på en hektar, så i løbet af 
20 år har familien fornyet hele plantagen, og 
så begyndes der forfra. 

Moden skifter heldigvis relativt langsomt 
inden for æblesorter, men forkerte sats kan 
godt blive dyre. 

Dengang Jespers far Erik Ullemose var 
frugtavler, var der omkring 17 frugtavlere i 
området Åbyskov, Skårup og Oure. I dag er 
der ganske få frugtavlere tilbage.  

Hos Ullemose frugt har de bygget den 
gamle frugtlade om til gårdbutik. Det er 
Jespers farfar som byggede laden. Nu har de 
isoleret den og fremhævet det gamle træværk 
fra 1920. Gårdbutikken har åbent fra kl. 10-
15 hver lørdag fra september til april. Her 
kan man smage alle deres æble- og 
pæresorter. Det er ligesom en slikbutik, hvor 
du selv blander din egen pose med al din 
yndlingsfrugt.  

 

I den kønne gamle gårdbutik sælges der ud 
over frugt samt æblemost også fynske 
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specialiteter som marmelade og sirup fra 
andre lokalvirksomheder på Fyn.  

Hos Ullemose frugt går de selvfølgelig også 
op i miljøet og bæredygtighed. De synes, det 
er vigtigt, at man køber lokalt. Alle deres 
poser er også af papir i stedet for plastik. Hos 
Ullemose frugt går de ligeledes op i at passe 
på naturen og miljøet, da de lever af det og er 
afhængige af det.  

Jespers farfar 
Johannes 
Ullemose har 
bygget frugtladen 
omkring 1920. Det 
var en uisoleret 
bygning, hvor 
bindingsværket er 
fra træ, som han 
selv har fældet. De 
hvide plader er sat 
op for 10-12 år 
siden. Dengang 
blev rummet 
isoleret. 

 

Erik Ullemose tilbragte fra 1955-57 to år i USA med 
plantagedrift og tog denne nummerplade med hjem 
fra æblestaten Michigan. Han havde også en drøm 
om at åbne en gårdbutik på sin ejendom, men tiden 
var ikke til dette på det tidspunkt.  

I ”Ugeavisen Svendborg” kunne man den 16. 
september 2020 læse, at Ullemose Frugt 
sammen med to andre virksomheder var med 
i finalen som Årets Lokalproducent. I avisen 
kunne man læse, citat:” Internetportalen 
goforlocal leder for andet år i streg efter 
Danmarks bedste lokalproducenter”.                                                                                                                         
”Goforlocal” er en app, som er et 
samlingssted for forskellige danske 
producenter. Her har folk kunnet nominere 

deres favoritproducent. At Ullemose Frugt er 
blandt de tre bedste, er et klart bevis på, at 
kunderne værdsætter virksomhedens 
produkter og er glade for at handle lokalt. 

 
Når æblekasserne er fyldte efter sorteringen, 
bringes de til kølerummet, og når temperaturen er 
sænket, lægges der låg på kasserne, og æblerne 
opbevares nu på køl ved +1½ og 2 gr. (For 
pærernes vedkommende opbevares frugten ved 0 
gr.) Her står frugten, indtil den skal sælges. 
Opbevaret på denne måde med låg sættes 
modningen i stå og iltindholdet kontrolleres bedre. 

 

Selvbetjeningsboden ved vejen har åbnet 
hver dag fra morgen til aften. Den er fyldt 
op med sæsonens frugter, most, honning, 
sirup og æg fra Maglemose. 
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Nyt	fra	Damgårdsklubben	
	

	

2020	har	været	et	stille	år,	hvor	alle	vores	arrangementer,	en	efter	en,	er	blevet		aflyst	
p.g.a.	Corona.	

Vores	julemarked	og	Luciaoptog	er	det	sidste	,	vi	måtte	aflyse.	

Det	har	været	svært	at	finde	på	andre	alternativer,	der	har	kunnet	glæde	beboerne,	da	de	
var	allermest	ramt	af	alle	de	restriktioner,	der	blev	indført.	Der	blev	lukket	ned	for	
besøgende	og	beboerne	måtte	heller	ikke	komme	ud	af	huset.	

For	at	skabe	lidt	julestemning	på	Damgården	har	vi,	i	samråd	med	personalet	sørget	for	2	
timers	julemusik	ved	Allan	Frederiksen	og	Gert	Ole.	

Vi	har	købt	en	julegave	til	hver	af	beboerne,	samt	lidt	godt	til	personalet.	

Vi	ønsker	alle	vores	medlemmer,	sponsorer	og	alle	dem,	der	har	bakket	os	op		

															En	rigtig	glædelig	jul	samt	et	godt	nytår.	
Hvis	der	er	nogen	der	har	lyst	til	at	yde	en	ulønnet	indsats	for	de	ældre	i	Skårup	og	omegn		
kan	bussen	Oskar	bruge	flere	Chauffører,	både	til	hverdags	kørsel	og	til	banko	kørsel	fredag	
og	søndag	så	kontakt	kørselsleder	Finn	på	tlf	71-21-12-31	

Tekst	Hans	Rasmussen	

Foto	Peter	Rasmussen	

	

Husk	at	skrive	i	kalenderen,	at	Damgårdsklubben	afholder	generalforsamling	torsdag	d.	28.	
januar	2021	kl.	18.00.	Alle	medlemmer	af	foreningen	er	velkommen	til	at	deltage	
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                                 Da telefonen kom til Skårup.           
 

                                            
 
Af en notits i Fyens Stiftstidende den 6. maj 1907 fremgår det, at en 
telefoncentral vil blive oprettet i Skårup og være klar til ibrugtagelse om 
ca. 3 uger.           Research og manuskript: Leif Andersen 

 
Telefonens oprindelse tilskrives amerikaneren, Alexander Graham Bell, der i 1876 fik patent på sin 
opfindelse – patentet er senere blevet kaldet for verdens mest værdifulde. 
Den nye kommunikationsform bredte sig med lynets hast til den øvrige verden. Allerede i 1877 
kunne man se de første telefoner i Danmark.  
For at udnytte det nye medie, skulle der dog skabes en fælles base, ”der kunne samle trådene”. 
Det skete i 1881, hvor der blev oprette en telefoncentral i København med i første omgang 22 
abonnenter. 
Resten af landet sluttede op – først i de større provinsbyer og som sidste led i den landsdækkende 
udbygning af telefonnettet - fulgte landområderne. 
Fyns Kommunale Telefonselskab (Odense Telefon Selskab) blev stiftet i 1884. 
Vigtigt i processen var etableringen af en lang række lokale telefoncentraler, hvor abonnenterne 
kunne forbindes med hinanden via et omstillingsbord med vægpanel, som blev betjent af en 
række telefonistinder, også kaldet ”nummerpiger”. Kvalifikationskravene til disse var fra starten af 
omfattende og specielle. De skulle rekrutters blandt ”det bedre borgerskab” og underskrive et 
tavshedsløfte (da de havde mulighed for at aflytte samtaler mellem abonnenterne). De skulle 
være fyldt 20 år, være ugifte, kunne tale uden dialekt og være mindst 161 cm høje (så de kunne nå 
den øverste del af panelet). Nogle steder krævede man i øvrigt en attest fra en præst, der skulle 
erklære dem sædelige og ædruelige. 
 Disse krav slækkedes i løbet af årene, således fik man fra år 1920 ret til at være gift. 
På de små centraler i stations- og landsbyerne var kravene til telefonistinderne dog langt mindre. 
Telefoncentralen i Skårup blev etableret i en stue i portør og landpost, Rasmus Johannes Jensen 
Finds, ejendom beliggende på vejen overfor Skårup Station (nuværende adresse Skårup 
Stationsvej 9). Johannes Find boede i ejendommen sammen samen med sin kone og 2 sønner. Det 
var således hans hustru, Hedevig Find, der blev Skårups første telefonistinde. 
Telefoncentralen blev oprettet, fordi der blandt sognets beboere var et stigende behov for at blive 
tilsluttet det stærkt ekspanderende telefonnet. De nye tilsluttede abonnenter fik tildelt et 
telefonnummer. 
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       Skårup Central på Stationsvej. På billedet ses Hedevig Find og Johannes Find med sønnerne siddende foran.  
       Midt i billedet daværende medhjælper ved centralen (ukendt). Billedet er fra kort tid efter centralens åbning. 
 
Selve centralen fik nummer 1, og de efterfølgende abonnenter tildeltes numre i den rækkefølge, 
de blev tilsluttet. Avisen,”Langelands Social-Demokrat”, omtaler den 4. januar 1913 udgivelsen af 
en ny telefonbog for Sydfyn. Heraf fremgår det, at der i Skårup nu er 35 abonnenter (i Vejstrup er 
tallet 53, i Svendborg by 800). 
Ved en gennem gang af de først tildelte numre ses en klar tendens. Telefonen var i første omgang 
ikke ”hvermandseje”.  
I 1920 havde centralen rådighed over 100 numre, hvoraf 4 ikke var i brug. Af de første 10 
oprettede abonnenter var de 6 sognets større gårde, 2 købmænd, 1 fiskehandler og 1 
handelsgartner. 
Foruden gårdejere/proprietærer (42), handlende (23), fiskere (5), håndværkere (5), 
forstandere/lærere (5) havde følgende telefon: lægen, jordemoderen, præsten, 
kommunekontoret, stationen, gæstgivergården, mejeriet, ligesom 5 af omegnens centraler havde 
eget nummer hos Skårup Central - desuden 4 private personer uden stillingsbetegnelse.  
I 1954 var Skårup Centrals abonnementstal vokset til 239.  
Telefoncentralerne i landområderne var i starten typisk kun åbne i dagtimerne f.eks. fra kl. 7 – 20 
samt søndag formiddag. Efterhånden som abonnementstallet steg, måtte åbningstiden udvides, så 
Hedevig Find fik en medhjælper til pasning af telefonpanelet. I 1911 hed hun Kirstine Petersen, i 
1916 hedder medhjælperen Petrea Fransiska Olsen. 
At være ”telefondame” betød ofte lange arbejdsdage. Dette vidner følgende lille ”vandrehistorie” 
om. Den blev i juli 1915 bragt i en lang række af landets aviser under overskriften, ”Sov sødt !”: 
”Paa Svendborg Telefoncentral gaar det haardt til. Forleden var det umuligt at vække Damen i en 
lille Time, og der vil nu, efter hvad ”Svendb. A. Dagbl.” paastaar, blive ansat en Vaagekone, der 
skal paase, at Personalet ikke slumrer ind i en aarelang Tornerose-Søvn.” 
Fra 1921 var Johannes Find ikke længere blot landpostbud, men han havde også fået titel af 
”Centralbestyrer” – en titel han bevarede indtil sin død i 1941. Medhjælperen 1921, der nu 
tituleredes ”telefondame”, hed Mary Cicilie Christensen. 
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Abonnenternes antal var stødt stigende og dermed også aktiviteten på centralen. I 1925 var der 
således ansat to telefondamer, Johanne Jensen og Clara Anine Thomsen. 
I perioden op mod 1930 var centralen fortsat bemandet med to medhjælpere, Astrid Nielsen og 
Gudrun Schaumann, nu benævnt ”centraldamer” samt yderligere en ung pige i huset, Astrid 
Jeppesen. Hun blev senere forfremmet til centraldame, og hendes ophold på centralen blev af lidt 
længere varighed, idet hun i 1934 giftede sig med husets yngste søn, Johannes Kaj Jensen Find.  
I 1940 var centralen stadig bemandet med to medhjælpere, Ester Kirstine Rasmussen og Ester 
Hansen. 
Blandt alle de nævnte ”centraldamer” var der kun en enkelt ”Skåruppige”, Johanne Jensen (1925). 
Stillingen blev fortrinsvis besat med ”udenbys” piger, hvorved faren for aflytning af samtaler 
mellem bekendte i byen formindskedes. 
Efter centralbestyrer Johannes Finds død i 1941 fortsatte han enke, Hedevig Find, som leder af 
telefoncentralen i Skårup.  
I 1946 købte Fyns Kommunale Telefonselskab ejendommen for 23.000 kr., og selskabet ansatte nu 
selv en centralbestyrer. 
I 1960´erne blev hele telefonvæsnet automatiseret. Man skulle nu ikke længere ”kalde op” til 
centralen og bede om det nummer, man ville tale med. De ”gammeldags” telefoner – det kunne 
være modellen, der hang på væggen eller en på bordet stående model – udskiftedes med 
telefoner med drejeskive. Alle abonnenter tildeltes et 6-cifret nummer, men man beholdt sit 
oprindelige nummer, nu som sidste del af de 6 cifre. 
I Fyns Kommunale Telefonselskabs telefonbog 1964, figurerede de nye numre for første gang. 
I forbindelse med oversigten over de lokale telefonnumre i Skårup blev det oplyst, at 
automatiseringen af Skårup Central forventedes gennemført i marts måned 1965. 
Det betød et stop for telefoncentralen på Stationsvej efter 58 års eksistens. Fyens Kommunale 
Telefonselskab solgte i 1965 ejendommen på Stationsvej for 45.000 kr. til ekspedient, Ejler 
Nielsen. Hans Kone, Margit, ”Gitte”, indrettede den tidligere telefonstue til damefrisørsalon. 
En ny central – helt uden manuel betjening - var blevet opført på Nyborg Landevej (nuværende 
adresse Nyborgvej 457), og det blev dermed et endeligt farvel til ”centraldamerne” i Skårup. 
 

                                                             
 
                             Hedevig Find ved omstillingsbord og panel i telefoncentralen på Stationsvej i Skårup.                                                     
 



36 Tømrermestre K-K Nielsen ApS

Alt i tømrerarbejde
Speciale i energirenovering og tagarbejde

Tømrermestre K-K Nielsen ApS
v/ Ken Bunch-Nielsen

Agerskiftet 10, 5881  Skårup, tlf. 20769831

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

Åbent hver dag kl 8-15. 
Evt. aftenkonsultation mandag, onsdag og fredag efter aftale.
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MALERFIRMA BRDR. FOLKMANN
Jesper
24 45 43 02
❱ Spartling
❱ Malerarbejde

ind- og udvendig
❱ Tapetsering

Klaus
40 35 78 40
❱ Facaderenovering
❱ Facadeafrensning
❱ Microcement
❱ Epoxy gulve

KONTAKT BDO  
I SVENDBORG
Grønnemosevej 6,  
5700 Svendborg
Tlf.  63 21 60 00
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Portræt af Knud Erik Christensen, Vejstrup. 
Skribent: Margit Løve Kølle.                                                                                                                    
Fotografer: Søren Kjeldgaard, Pernille Møller Christensen, Heine Sand Kristensen, Knud Erik 
Christensen og Margit Løve Kølle. 

 

Underviser Knud Erik Christensen modtog den 30. september 2020 den nyoprettede 
Undervisningspris. Prisen blev overrakt af kronprinsesse Mary og uddannelses- og 
forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S). Fotograf: Søren Kjeldgaard.

Underviser på læreruddannelsen på UCL 
Erhvervsakademi og Professionshøjskole 
Knud Erik Christensen, Vejstrup, modtog den 
30. september 2020 Undervisningsprisen for 
sin undervisning på UCL, hvor han bl.a. 
underviser i billedkunst, læremiddeldesign og 
playful learning.  

Knud Erik Christensen kaldes i indstillingen til 
prisen ”et fagligt fyrtårn for fremtidens 
lærere”. Det har nu gjort ham til modtager af 
Undervisningsprisen 2020, med hvilken der 
følger 500.000 kroner. 

Hvad angår de 500.000 kroner, er prisen delt 
op. De 200.000 er en personlig hæderspris, 
mens de 300.000 er øremærket til 

udviklingsaktiviteter, der understøtter et godt 
og engagerende undervisningsmiljø på den 
pågældende uddannelsesinstitution, altså i 
dette tilfælde på UCL. 

Knud Erik Christensen har bl.a. valgt at 
donere de 300.000 kr. til to store 
vægudsmykninger til læreruddannelsens 
billedkunstlokaler lavet af kunstneren Asbjørn 
Skou. 

Undervisningsprisen. 

Undervisningsprisen er en nystiftet pris, der 
uddeles af Uddannelses- og 
Forskningsministeriet til undervisere på 
videregående uddannelser, der gør et 
særdeles godt stykke arbejde. 
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I år uddeles syv priser, og med hver pris 
følger 500.000 kroner. 

Prisen har til formål at anerkende den store 
betydning, som inspirerende, nytænkende og 
inddragende undervisere har. Desuden skal 
prisen gøre det mere prestigefyldt at være en 
god underviser, ligesom den skal skabe øget 
opmærksomhed om underviserrollen på de 
videregående uddannelser. 

Prisoverrækkelsen foregik i Uddannelses- og 
Forskningsministeriet i København. Hæderen 
blev overrakt af Kronprinsesse Mary og 
uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen 
(S). 

 

Her overrækker kronprinsesse Mary 
Undervisningsprisen til Knud Erik 
Christensen. Fotograf: Søren Kjeldgaard.  

Knud Erik Christensen er blevet indstillet af 
rektorkollegiet hos Danske Professions-
højskoler. 

I indstillingen skrev Danske Professions-
højskoler blandet andet: ”Knud Erik 
Christensen mestrer kunsten at undervise 
lærerstuderende til perfektion. Han har 
ambitioner om at holde et højt fagligt niveau i 
undervisningen og er samtidig tydelig om sine 
forventninger til de studerende”. 

Folk & Fæ’s udsendte er taget på besøg hos 
Knud Erik Christensen for at høre om, 
hvordan det var at modtage denne 

prestigefyldte hæderspris og få lidt viden om, 
hvem mennesket Knud Erik Christensen er, 
hvad der optager ham, og hvad han brænder 
for.  

Forhistorien til prisuddelingen. 

Den 9. oktober 2019 modtog Knud Erik 
Christensen en mail fra en sekretær på UCL 
med ordlyden: ”Jeg kan med glæde fortælle 
dig, at du er blevet indstillet til en national 
undervisningspris”. Han var noget uvidende, 
da han ikke kendte til prisens eksistens på 
det tidpunkt. Det fremgik også af mailen, at 
han var blandt 3 undervisere fra UCL, der var 
gået videre i udvælgelsen til prisen. I 
slutningen af oktober 2019 blev han bedt om 
at komme til et møde på ledelsens kontor. 
Der var ingen forklaring på, hvad mødet 
drejede sig om, men da han kom frem, 
mødtes han af to ledere, den ene UCL’ 
rektor, Jens Mejer. Begge så meget glade ud: 
”Tillykke, vi har i går aftes fået at vide fra 
ministeriet, at du er blevet udvalgt til at 
modtage den nationale undervisningspris”. 
Lederen tog en flaske champagne op ad sin 
taske, og der blev skålet i plasticglas. Resten 
af indholdet får han lov til at tage med hjem til 
sin hustru Pernille, så han kan skåle med 
hende. Knud Erik Christensen får at vide, at 
ingen andre må få nyheden at vide, før prisen 
vil blive uddelt.  

Overrækkelsen var planlagt til at finde sted 
fredag den 27. marts 2020. Det skulle være 
en fest med mellem 150-200 gæster, hvor 
Lykke Friis var indbudt til at interviewe de 7 
vindere. MEN så kom Coronaen og satte en 
kæp i hjulet for dette. Arrangementet bliver 
udskudt til september 2020.  

En fotograf og en journalist fra ministeriet 
kom i januar 2020 og tog billeder og lavede 
interview til brug i materialer, der skulle 
bruges i forbindelse med pristildelingen. Der 
kom også en fotograf og lavede en video om 
Knud Eriks undervisning. Den ligger nu på 
ministeriets hjemmeside for at sætte fokus på 
prisen. Knud Erik Christensen, der er et 
beskedent menneske, begyndte at stille sig 
selv spørgsmålet: ”Hvorfor netop mig?” –”Der 
er så mange undervisere, der brænder ligeså 
meget for deres arbejdsfelt, som jeg gør? 
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Derfor ender det med, at han henvender sig 
til ministeriet og beder om baggrunden for 
indstillingen, men ender med at tænke: ”Jeg 
er blevet indstillet til prisen. Nogen har 
syntes, at netop jeg fortjente hæderen, så lad 
mig nyde øjeblikket.”                                                              
Bladet ”Folkeskolen” bringer efter 
prisoverrækkelsen to artikler, og dagblade og 
TV bringer nyheden.  

Knud Erik Christensen, der er inkarneret 
billedkunstlærer, mærker, at faget har fået en 
højere status i de senere år. Faget er nu 
obligatorisk til og med 6. klasse og er 
samtidigt også blevet et prøvefag i 
grundskolen, hvilket altid gør, at et fag får 
større status og vægtes højere. Fra 
sommeren 2021 skal de første prøver 
afvikles.   

Billedkunstner Asbjørn Skou fremmaner 
et imaginært Bauhaus.  

I forbindelse med prisoverrækkelsen har 
Knud Erik Christensen i tæt kontakt til sin 
ledelse fået billedkunstner Asbjørn Skou til at 
lave to tegninger på tilsammen ca. 72 m2 i 
Billedkunstlokalet på UCL i Odense. Lokalet 
har tidligere været undervisningslokale for 
ingeniøruddannelsen og fremstår som en 
maskinhal med god plads og højt til loftet. 

 

Billedkunstner Asbjørn Skou er i gang med at 
tegne direkte på væggen i billedkunstlokalet 
på UCL i Odense. 

Tegningerne er udført i grafit og med 
viskelæder og er efterfølgende blevet fikseret 
for, at grafitten ikke tværes ud. Målet har 
været, at værket kan medvirke til at give de 

studerende inspiration til deres studie, fx til 
udarbejdelse af undervisningsforløb til 
skoleklasser. Asbjørn Skou er inspireret af 
kunstretningen ”Bauhaus” og den retning 
Asger Jorn var talsmand for, nemlig ”Det 
imaginære Bauhaus”, hvor hovedideen er at 
skabe et sted, hvor studerende skal 
uddannes i at formidle og undersøge æstetik 
og æstetiske processer i teori og praksis. 

 

Udsnit af en del af tegningen således som det 
ser ud på forsiden til Billedpædagogisk 
Tidsskrift Nr. 3 oktober 2020. Fotograf: Heine 
Sand Kristensen. 

Knud Erik Christensen er meget begejstret for 
resultatet, og allerede på nuværende 
tidspunkt er 7 grupper af studerende i fuld 
gang med at omsætte dele af værket til 
undervisningsforløb til børn.  

Knud Erik Christensens professionelle 
baggrund.  

Når man gennemlæser Knud Erik 
Christensens CV, er listen lang. Den starter 
med læreruddannelse fra Herning 
Seminarium i 1991 og undervejs en 
ansættelse som fagkonsulent i 
Undervisningsministeriet og Skolestyrelsen i 
perioden 2004 -2008, artikler og 
bogudgivelser fra 2000 til 2020 samt 
freelancefotograf fra 2008.  

Går vi hurtigt frem til 1999, boede Pernille og 
Knud Erik på det tidspunkt i Vestjylland. De 
havde stiftet familie og var blevet forældre til 
de 2 første af deres 3 børn. Knud Erik havde 
lyst til at blive ansat som billedkunstlærer, og 
pludselig en dag kom Pernille med bladet 
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”Folkeskolen”, hvori der var slået en stilling 
op med en deltidsstilling i faget billedkunst på 
Skårup Seminarium. Familien tog på udflugt 
til Sydfyn. Her var jo smukt. Natur og vand. 
Dog en by som Vejstrup ville familien aldrig 
vælge. Huse på begge sider af en trafikeret 
vej. Nej tak. Knud Erik søgte stillingen og fik 
den, og tilmed blev ansættelsen det første år 
en fuldtidsstilling, men i første omgang kun 
det første år. Familien flyttede, ja, til Vejstrup, 
hvor de fandt et dejligt rødstenshus med 
udsigt over Vejstrupgaards marker, og herfra 
har familiens verden gået siden 1999. I året 
1999 var der på seminarierne, i det 
nuværende UCLs geografiske område, 
tilsammen 10 undervisere i faget billedkunst, i 
dag er Knud Erik den eneste 
billedkunstunderviser.  

Allerede i 1997 var Knud Erik startet på 
Cand. Pæd. uddannelsen i billedkunst, og 
dette stod på indtil 2004 sideløbende med 
stillingen som billedkunstlærer i perioder 
både i Skårup, i Odense og i 
Undervisningsministeriet som fagkonsulent. 
Det var arbejdsmæssigt hektiske år, også 
fordi han sammen med kollegaen Henrik 
Marxen gik i gang med at lave fagbøger til 
billedkunstfaget. I 2009 påbegyndte de 
således et undervisningssystem til 
undervisning i billedkunst fra 1. kl. til 
udskolingen.  

 

Knud Erik Christensen med de mange 
bogudgivelser. 

I dag er rækken af lærebøger stor, og den 
sidste bog: ”Billedkunst-valgfag og prøve”, 
der udkom i marts 2020 i 1000 eksemplarer, 

er allerede udsolgt og netop udgivet i 2. 
oplag, for nu er der virkelig brug for en 
fagbog, der kan være en inspiration i 
undervisningen, og som giver konkrete bud 
på formulerede prøveoplæg. 

                       

Fotografering er en af Knud Erik 
Christensens store interesser, og han har 
lavet mange af billederne i bøgerne. Bl.a. i 
fokusbøgerne, som fotoet herunder viser. 

 

Udover fotografering er der også musik på 
programmet. Klaverspillet går tilbage til 
barndommen i Ringkøbing, men saxofonen er 
kommet til i 2015. I 2018 fandt Knud Erik ud 
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af, at det var muligt for voksne at få individuel 
undervisning i Svendborg Musikskole. Det 
tilbud benyttede han sig af og nyder i dag at 
spille saxofon.  

I 2018 gav Pernille sin mand en 
metaldetektor, så Knud Erik kunne komme ud 
i naturen, dyrke sin interesse for arkæologi og 
historie og måske forsøge at finde den 
forsvundne guldskat, som siges at ligge for 
foden af regnbuen, og det har vist sig at være 
et hit.  

 

Han har fået tilladelse til at gå på mere end 
10 forskellige matrikler i lokalområdet, der 
tilhører forskellige gårde. Arkæologerne har 
hidtil haft den opfattelse, at Vejstrup- området 
har haft bebyggelse tilbage i middelalderen, 
men nogle af de ældre fund, som Knud Erik 
har gjort, daterer sig nok længere tilbage. 
Dette gælder fx det fine forgyldte 
Vejstrupkors, der blevet fundet i påsken i år, 
og som nu er lavet som et kopismykke, der 
kan købes. Korset, som er et danefæ, 
vurderes at være fra 1000-1100-tallet. Knud 
Erik Christensen fortæller, at hvis man finder 
noget i jorden, er der først et møde med 
Svendborg Museum, hvor de finder ud af, om 
genstanden skal sendes til danefæ-vurdering 

på Nationalmuseet. I øjeblikket er 
sagsbehandlingstiden dér op til 5 år.  

 

Billedet viser det fine forgyldte Vejstrupkors. 

Og herunder en kopi af smykket. Fotoet er fra 
Museumskopismykkers hjemmeside. 

                                        

Men dét at gå med metaldetektoren og nogle 
gange være så heldig at finde gamle mønter 
fra middelalderen eller andre fortidsminder er 
en fantastisk oplevelse, som ikke kan 
beskrives, før man selv har prøvet det, 
fortæller Knud Erik Christensen, som også 
fortæller, at det er et stort ønske at få lov til at 
kunne gå på marker i Gudme - Broholm 
området, hvor der er gjort en del fund fra 
jernalderen.  
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Entreprenør 
Peter Mortensen
Aut. Kloarkmester - Kloakservice - Døgnvagt
Nyborgvej 514 - 5881 Skårup

Tlf. 62 20 71 63 
Fax 62 23 21 02 

Mobil 40 21 71 63

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

Brudagervej 6 ● 5882 Vejstrup ● 62 28 10 81

	  

Her	  kan	  du	  holde	  din	  fest	  på	  din	  egen	  måde	  

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

tilrettelæggelse	  af	  din	  fest.	  
• har	  indlagt	  bredbånd.	  

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

Vi holder spillegilde i Skåruphallen 
fredag i lige uger. 

Årlige Fastelavn og Juletræsfest. 

Op og nedtagning 
af badebro i Skårupøre, 

samt Flagallé i byen. 

SKÅRUP SOGNS 
BORGERFORENING
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Kjærsigs klumme 

 
Når det gode frister os       

Tekst:  
Sognepræst Anders Kjærsig

Velmenende mennesker, der er ude i en 
god sags tjeneste, kan være farlige. De 
stirrer sig blind på deres egen skråsikre 
forestilling om, hvad der er godt. Ikke kun 
for sig selv, men også for alle andre. 
Fristelsen til at sætte egen godhed i system 
er alt for besnærende. Når mennesker er 
ude i en god sags tjeneste, kan næsten 
intet stoppe dem. 

Trafikforskere bliver rasende, hvis man 
tager til orde mod sikkerhedsseletvangen 
og betvivler deres statistikker. 
Selekampagnerne bilder bilisterne ind, at de 
næsten er usårlige, hvis bare de lægger sig 
i selen. Så kan man nemlig køre ind i andre 
uden selv at tage skade. 

Men det bedste argument for at køre 
ordentligt er medtrafikanternes sårbarhed. 
Jeg skal passe på de andre. Det gør 
sikkerhedsselen mig blind for. 
Sikkerhedsselen er i virkeligheden et våben 
rettet mod alle de andre trafikanter, som må 
have trukket deres kørekort i en af DSB’s få 
fungerende billetautomater. 

Velmenende mennesker ude i en god sags 
tjeneste er farlige. Når mennesker er ude i 
en god sags tjeneste, kan næsten intet 
stoppe dem. Det er ligesom med retfærdige 
krige. De er skånselsløse, for man kæmper 
ikke bare imod noget, man kæmper også for 
noget. Man fristes af sin egen godhed. 

I flere år har man talt vidt og bredt om 
rygerelaterede sygdomme. En rygerelateret 
sygdom er ikke direkte forårsaget af 
rygning. Man ved faktisk kun, at den, som 
fik sygdommen, også røg. Det fortaber sig  

altså i det uvisse, hvordan sygdom og 
rygning er forbundet med hinanden. På den 
måde kan en hvilken som helst sygdom 
kædes sammen med rygernes lastefulde liv.  

I fremtiden vil vi komme til at høre meget 
mere om fedmerelaterede sygdomme. Og 
en dag vil al uønsket adfærd blive samlet 
under betegnelsen misbrugsrelaterede 
sygdomme. Arbejdsrelaterede sygdomme 
kan aldrig forekomme, da man gerne må 
arbejde. Vi må ikke nyde, men vi må godt 
yde. 

Det er helt i tidens ånd at flytte fokus fra 
sygdommen til den syge. Kan vi ikke komme 
sygdommen til livs, kan vi komme den syge 
til livs. Arbejdsløsheden kan vi ikke gøre 
noget ved, men de arbejdsløse kan vi 
behandle, aktivere, motivere, genere og 
mobbe. Alt dette i godhedens tjeneste. 

Godheden sat i system er ond. Det gode 
eksisterer i alt sin skønsomhed mellem 
mennesker, når vi tager hensyn til hinanden. 
Men sættes godheden i system begynder vi i 
stedet at undertrykke andre.  
Ikke et ord om minkskandalerne og Covid19.  
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Velkommen til juleaften i 

Skårup Kirke. 
I år inviterer vi til julegudstjeneste på en 
ny måde: Julen synges og spilles ind, 
evangeliet læses, og der er det, der 
hører til – men uden fællessang…. 

personalet og særligt inviterede gæster 
sørger for det hele. 

Der kan højst være 100 i kirken ad 
gangen. Derfor inviterer vi til 4 tjenester: 

Julegudstjeneste kl. 11.00 
Julegudstjeneste kl. 12.00 

Julegudstjeneste kl. 14.00 
Julegudstjeneste kl. 15.00 

For at få en plads i kirken til den enkelte 
tjeneste, er det nødvendigt at have en 
gyldig billet til hver eneste deltager – 

både små og store. 

Billetten er gratis,  
men skal hentes på forhånd 
efter først-til-mølle-princippet. 

Billetter kan afhentes enten på 
kirkekontoret torsdage i december kl. 8 – 

12 eller hos menighedsrådsformand 
Helle Bøving , Skårup Kirkebakke 3,  
den 21., 22. og 23. dec. kl. 15 – 18. 

Vi glæder os til at se jer alle juleaften og 
ønsker en glædelig december og jul. 

 
Se mere på kirkens hjemmeside 

www.skaarupkirke.dk  

 

 

Velkommen til  
Nytårsaftens gudstjeneste  

d. 31. december 2020 kl. 15. 
Samme dilemma om fællessang gør sig 
gældende ved Nytårsaften, hvor vi sæd-

vanligvis er op til 100 personer samlet til en 
festlig gudstjeneste kl. 15 i kirken  
med efterfølgende champagne. 

I år vil vi forvandle denne dejlige  
gudstjeneste til en mere koncertagtig tjeneste 
med gæstemusikere og -sangere og med de 
sædvanlige tekster, prædiken, velsignelse og 

det hele, men uden fællessang. 

Vi håber naturligvis, at alle forstår 
nødvendigheden af disse foranstaltninger  
og håber desuden, at ligeså mange som  

hidtil gerne vil komme og være med. 

 

 

 
 

 

Det sker i Skårup Kirke 

Syng Sammen sættes på pause 
Den første tirsdag hver måned i vinterhalvåret 

plejer vi at mødes og synge af hjertens lyst 
fra Højskolesangbogen og andre gode bøger. 
Dette er sat på pause fra jul indtil videre pga. 
Corona, men tages op igen, så snart vi kan. 
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AK’s Forsamlingshus 

For en hel del år siden i sit tidligere embede 
lavede vores præst, Anders Kjærsig et 
debatforum, der hed ’AK´s Forsamlings-
hus’. Det var inspireret af det daværende 
Højlunds Forsamlingshus, blandet med den 
erfaring, AK havde som højskolelærer.  
Ideen gik i al sin enkelhed ud på, at man 
tog et aktuelt emne - det være sig et 
begreb, en politisk beslutning eller en 
kulturel strømning - op til diskussion.  

”Jeg indledte altid med at brede problemet 
ud ved at se på det ud fra forskellige 
filosofiske og litterære positioner. 
Efterfølgende var der så debat, og her var 
ordet frit. Enhver kunne komme med sin 
holdning og sine betragtninger. Man skulle 
ikke forberede noget hjemmefra; hverken 
læse et kapitel i en bog eller se en speciel 
udvalgt film. Man skulle blot møde op og 
sige sin mening. Det var alt, men det var 
heller ikke så lidt. Det var både 
stimulerende og underholdende at være 
med til, uanset hvor mange vi var”.  

Denne ide vil vi i Skårup Kirke gerne dele 
med borgerne. Derfor inviterer vi nu til  
              AK´s Forsamlingshus: 

Onsdag d. 20. januar vil vi diskutere 
forholdet mellem eksperter og politikere 
med udgangspunkt i Covid-19 og 
minkskandalerne.  
Onsdag d. 10. februar vil vi diskutere 
forholdet mellem individ, samfund og stat, 
og den position de har i forhold til hinanden.  
Begge gange er det kl. 16.30 og varer en 
god time, så man kan komme hjem inden 
spisetid.  
Vi håber så mange som muligt har tid til at 
komme. 

NB! Også i AKs Forsamlingshus tager vi højde for 
Covid19-reglerne med håndsprit, behørig afstand og 

fornuftig indretning. Alle er velkomne. 

 

 
Det nyvalgte menighedsråd  

i Skårup Kirke tiltræder ved kirkeårets 
begyndelse 1. søndag i Advent 

Helle Bøving-Andersen – formand 
Jytte Steen Philipsen – næstformand/kirkeværge 
Kaj Stillinger – kontaktperson 
Anne Grethe Jensen – kasserer  
Lotte Zarlang - sekretær 
Anne Dorthe Christensen – rådsmedlem 
Mogens Nye – rådsmedlem 

Menighedsrådet afholder som altid møde den 3. 
tirsdag hver måned. Møderne er offentlige. 
Dagsordener og referater kan læses på  kirkens 
hjemmeside www.skaarupkirke.dk  

 

 

 
Musik og Stilhed 

Hen over vinteren kan man i skumringstiden 
mellem kl. 17.00-18.00 komme ind i kirken og 
lytte til Rasmus Grønborg på klaver og orgel 

onsdag den 6. januar, den 10. februar,  
den 10. marts samt den 7. april. 

Man kan tage en kop kaffe eller the med ind 
fra tårnrummet, man kan tænde et lys og 

ellers bare sidde og slappe af fra hverdagens 
larm og uro og nyde musikken og rummet. 

 

 

 
Nyt fra Skårup Kirkegård 

Der bliver lige nu skiftet hæk på kirkegården, 
så de gamle thujaer erstattes med taks.  
Grandækningen er omtrent færdig, og flere af 
de nye staudebede er etableret. Der er travlt 
og mange bolde i luften med et flot resultat i 
sigte.                
                                                   God jul fra Anders, Jesper og Petra. 
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DECEMBER 
 
Søndag d. 20. dec. 4. søndag i Advent    10.00 Anders Kjærsig 

Torsdag d. 24. dec. Juleaften (billetter påkrævet, se opslag her i bladet) 
11.00  & 12.00 
 
14.00  & 15.00 

 
Anders Kjærsig 
 
Anders Kjærsig 
 

Fredag d. 25. dec. 1. juledag 10.00 Anders Kjærsig 

Lørdag d. 26. dec. 2. juledag 10.00 Anders Kjærsig 

Søndag d. 27. dec. Julesøndag   9.00 Rebecca Aagaard-
Poulsen 

Torsdag d. 31. dec. Nytårsgudstjeneste m/champagne 15.00 Anders Kjærsig 

 
JANUAR 2021 
 
Søndag d.    3. jan. Hellig Trekongers søndag 10.00 Anders Kjærsig    

Onsdag d.    6. jan Musik og Stilhed 17.00 Rasmus Grønborg 

Søndag d.  10. jan. 1. søndag efter Hellig Trekonger 10.00 Anders Kjærsig    

Søndag d.  17. jan. 2. søndag efter Hellig Trekonger 10.00 Anders Kjærsig    

Onsdag d.  20. jan. AK’s Forsamlingshus – ’Eksperter og politikere…’ 16.30 Anders Kjærsig 

Søndag d.  24. jan. Sidste søndag efter Hellig Trekonger 10.00 Anders Kjærsig    

Søndag d.  31. jan. Søndag Septuagesima 10.00 Anders Kjærsig    
 
FEBRUAR 2021 
 

Søndag d.  7. febr. Søndag Seksagesima 10.00 Anders Kjærsig    

Onsdag d. 10. febr. Musik og Stilhed 17.00 Rasmus Grønborg 

Søndag d. 14. febr. Fastelavnssøndag 10.00 Anders Kjærsig    

Søndag d. 21. febr. 1. søndag i Fasten   9.00 Anden præst 

Onsdag d. 24. febr. AK’s Forsamlingshus – ’Individ, samfund og stat…’ 16.30 Anders Kjærsig 

Søndag d. 28. febr. 2. søndag i Fasten 10.00 Anders Kjærsig    
 
MARTS 2021 
 

Søndag  d. 7. marts 3. søndag i Fasten 10.00 Anders Kjærsig    

Onsdag d.10.marts  Musik og Stilhed 17.00 Rasmus Grønborg 

Søndag d.14.marts Midfastesøndag 10.00 Anders Kjærsig    

Gudstjenester og arrangementer   
i Skårup Kirke og Kirkeladen  

december 2020 - marts 2021  
under forudsætning af sundhedsmyndighedernes tilladelse. 

Se venligst mere på Skårup Kirkes hjemmeside: www.skaarupkirke.dk 
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Glædelig Jul 
og godt 

nytår.  
 
Skrevet af: Kitt West, Skårup Sogns Borgerforening.  

  
 

 

  
 

 

 

Privat Foto.  Privat foto 
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    Den frodige Have.           Foto og Tekst: Jakob 

 
 

 
 
Vi nærmer os den korteste dag på året, 
og forhåbentlig ligger der nu et fint lag 
sne over haven til at lyse op i mørket. Det 
er nu årstiden, hvor de overvintrende 
småfugle skal fodres på foderbrættet 
eller med foderkugler, da føden 
efterhånden er knap derude. 
 
De sidste rodfrugter er taget op af 
mulden, og tilbage står kun kålplanter 
som rosenkål, palmekål og grønkål, der 
sagtens kan tåle kulden. Kålen er et fint 
vitamintilskud gennem vinteren, og  

 
smager godt fintsnittet i en salat med 
eksempelvis æbler eller appelsiner. 

 
Jordskokker, selleri, rødbeder og 
pastinakker ligger nedgravet i drivhuset, 
og er nemme at komme til i løbet af 
vinteren. 
Nedfaldsbladene er revet samme fra 
græsset og spredt ud i et tykt lag i 
køkkenhaven. Ovenpå er lagt et lag 
hestemøg og til sidst et lag kompost, så 
havens mikroorganismer, regnorme og 
andre smådyr har noget at leve af. Dette 
lag holder jorden fri for ukrudt, og til 
foråret er jorden klar til såning efter en let 
forarbejdning med riven. 

 
 
Med skiftende temperaturer mellem frost 
og tø gennem vinteren, skal man være 
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opmærksom på at få fjernet sne fra driv- 
husets tag. For mange år siden kom jeg 
en vinterdag ud til mit drivhuset, og opda- 
gede at taget var trykket ned af tøsne. 
Der lå omkring titusinde glasskår i 
drivhuset. 
Hvis du ikke har fået lagt blomsterløg i 
løbet af efteråret, kan du stadig nå det 
her i december, hvis der er en frostfri 
dag. Ligeledes kan havens træer, buske 
og hække beskæres, hvis vejret er mildt 
og uden frost.  
Georginerne har jeg dækket med deres 
eget løv og et tykt lag nedfaldsblade, i 
håbet om at de klarer sig gennem 
vinteren. Bliver vinteren hård, må jeg 
dække bedene yderligere til. Går det helt 
galt, må jeg ud og skaffe nye knolde til 
foråret.  

 
 

Knoldfennikel står stadig fint her i starten 
af december, og den tåler også lidt frost 
uden at tage skade. Hvis man vil høste 
denne fantastiske knold med smag af 
lakrids gennem efteråret og et stykke ind 
i vinteren, skal man vente med at så den 
til sidst i juni. Det er vigtigt at vande hen 
over sommeren, så de små planter ikke 
tørre ud. 

Her sidst på året er det også tiden hvor 
vindruerne i drivhuset skal klippes ind til 
et par cm fra hovedstammerne. 

 
Og så til noget helt andet  -  Langt de 
fleste familier har en tradition for at 
anskaffe juletræ til højtiden, blandt andet 
for at bringe naturen indenfor. 
Umiddelbart kan man tænke at et juletræ 
er et juletræ, men det er ikke rigtigt. Der 
findes forskellige måder at dyrke træerne 
på, den økologiske og den konventionelle 
måde. 
Cirka to procent af de juletræer, der 
produceres i Danmark er økologisk 
dyrket, men efterspørgslen er stigende. 
Ved økologisk produktion bruges som 
udgangspunkt ikke kunstgødning og 
sprøjtegifte, kun enkelte midler som er 
godkendt til økologi. 
Ved konventionelt dyrkede juletræer 
bruges sprøjtegifte til at holde ukrudt og 
lus væk fra træerne, og da de skal vokse 
i 8 til 10 år, bliver de sprøjtet over mange 
år. Ved produktion af træerne, er der ikke 
tale om noget naturligt økosystem. I 2019 
blev der brugt cirka 25 tons Roundup til 
produktionen af omkring 12 mill. 
juletræer. 
 
Vil man gi´ en gave til naturen her i 
julemåneden, er det en god idé at købe 
et økologisk dyrket juletræ. Det er 
desværre ikke så let at finde en 
producent her i nærområdet, men Fair 
Trees sælger juletræer online.  
Er der nogen blandt læserne, der har 
kendskab til et sted på Sydfyn, hvor der 
bliver dyrket og solgt økologiske træer, vil 
jeg da gerne have et praj.  
Rigtig god jul !  
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Skårup Fjernvarme omlægger til grønnere energi.   

Foto: Henning Philbert.  Tekst: Jakob 
 
 

 
 
En kølig november morgen, hvor disen stadig 
hænger over solfangerne i anlægget, er 
Henning og jeg inviteret til en lille fremvisning 
af Skårup Fjernvarmes nye varmepumpeanlæg 
på Nyborgvej. 
Vi bliver modtaget af fjernvarmens 
bestyrelsesformand Ove Eskildsen, 
næstformand Brian Østergaard og 
fjernvarmens to daglige driftsmedarbejdere 
Søren Lund og Lars Jørgensen. 
 
 Anledningen til besøget er 
Skårup Fjernvarmes nyeste 
tiltag med opførelse af et 
varmepumpeanlæg, der skal 
supplere det nuværende 
solfangeranlæg. Anlægget er 
tæt på at være færdigt, og 
efter en testafprøvning i 
december måned, er det 
planen at anlægget skal står 
klar til varmeproduktion inden 
januar 2021. 
Der bliver naturligvis en 
indvielse af anlægget i løbet  
 

 
 
af foråret 2021, hvor byens borgere, 
repræsentanter fra Svendborg Kommune og 
andre interesserede får mulighed for at se og 
høre mere om det nye tiltag. Her bliver det 
også muligt at få mere information om de  
tekniske detaljer og omlægningen til grønnere 
varmeproduktion.  
  
Det nuværende solfangeranlæg producerer 
20% af fjernvarmebrugernes årlige 
varmeforbrug, og med det nye 
varmepumpeanlæg kommer den samlede 
grønne varmeproduktion op på 80%. Det vil 
sige at gasforbruget, som anlægget i 
Traverskiftet bruger i produktionen, nu bliver 
reduceret til 20%. Alt i alt betyder det en 
kæmpe CO2-besparelse på den varme, vi får 
ud i radiatorerne, hvilket i sidste ende også er  
nødvendigt i forhold til at nå CO2-målene i 
2030. 
 
Skårup Fjernvarme vil således i nær fremtid 
lykkes med at omlægge til grønnere energi. 
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Med den teknologi vi kender i øjeblikket er det 
ikke rentabelt helt at undgå gas i 
varmeproduktionen. Det skal lige bemærkes, at 
de nye investeringer på 15 mill. kr. ikke 
kommer til at betyde en merpris for 
fjernvarmebrugerne, idet besparelsen fra det 
reducerede gasforbrug kort fortalt betaler 
regningen.  
  
Det nye varmepumpeanlæg er bygget efter de 
gældende miljøkrav, og samtidig bygget med 
så stor kapacitet, at pumperne ikke skal køre i 
højeste gear, hvilket betyder et lavere 
støjniveau.  
 

Bestyrelsen og medarbejderne er alle enige 
om, at der er plads til, at flere forbrugere bliver 
koblet på fjernvarmen. Jo flere vi er, des flere 
er der til at betale driftsudgifterne, og på den 
måde vil prisen falde for den enkelte forbruger. 
I forbindelse med regeringens nye 
energispareordning er der åbnet mulighed for  
at søge tilskud til omlægning fra naturgas til 
fjernvarme. 
Jeg skal også hilse og sige, at alle er velkomne 
til at henvende sig til Skårup Fjernvarme på 
62231348, hvis man har spørgsmål, eller der 
er noget man gerne vil vide mere om. 
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Uddrag fra ”Skårup Statsseminarium 1803 -1978.”   175-års jubilæumsskrift.  Red. Jens Peder Jensen. 
Afsnittet; Skårup by – en bebyggelsesgeografisk udviklingsrække af fhv. seminarielektor Johannes 
Nielsen (1978) er med forfatterens tilladelse redigeret og tilpasset til Folk og Fæ 2020 af Jan Viuf Hansen. 
”Kortet fig. 5 angiver bebyggelsessituationen 1939 og vejnettet i 1964 (”enkelte rettelser”). 
 Den vel nok væsentligste 

enkelte rettelse er jernbanesig-
naturens bortfald. En styrende 
faktor for udviklingen i en 
periode på 77 år er forsvundet; 
men som bebyggelsen viser, er 
det ikke sket sporløst. Ved 
vejrevisionen i 1964 er 
medtaget Skadegydens 
forlængelse, Oluf Ringsvej, 
forbi Hovgården mod 
Nørremarken. 
Området mellem jernbane og 
landevej er nu tilbygget og en 
bebyggelse langs landevejen 
er påbegyndt. Nye mindre huse 
er dukket op langs de gamle 
landsbygader. 
Landbrugsskolen er blevet til 
Husholdningsskole og 
Fattiggård til Alderdomshjem. 
(socialreform 1933). 
 

Fig.6 (næste side) er et udsnit af 4-cm kortet 1312 II SØ 
Svendborg og giver et øjebliksbillede af bebyggelsen i 
1974. De to store gårde, som på 1939-kortet stadig kan ses 
ved Østergade, er nu borte. Deres bygninger var 
bindingsværk med stråtag. Den ene, Helgesminde, 
nedbrændte i 1942 og den anden, Mosegården, blev ildens 
bytte i 1959. Begge gårde er ”genopstået” på deres jord ved 
landevejen, og udflytningen har givet plads til den første 
planlagte større bebyggelse i Skårup. 
Der er 35 år mellem fig. 5 og fig. 6; men den øgede 
bebyggelse har især fundet sted efter 1964. Den nye bydel 
mellem Østergade og Landevejen skiller sig tydelig ud fra 
den ældre by. Der bygges nu efter udstykningsplaner. 
Adgangsvejene til området er P. A. Wedelsvej, Emil 
Rostrupsvej og Mosegårdsvej.  
De øvrige veje er blinde og derved er fremkommet et 
trafiksvagt og roligt boligmiljø. Der er nu kun få 
landbrugsejendomme tilbage i Skårup. Til gengæld er en 
helt ny bebyggelse vokset frem; institutionerne.  
 

  

KORT & godt om Skårup. 
 2. del – fortsættelse fra okt. nummeret af Folk og Fæ. 
 

Skårup 

Fig. 5: Maalebordsblad M 4018 
SKAARUP maalt 1912-13, 
rettet 1939, enkelte Rettelser 
1964, 1:20.000. (udsnit) 
Kortet, fig.7, viser at 
nu sker der en rivende 
udvikling af nyt 
byggeri, især nordøst 
for den gamle landsby-
kerne, fortrinsvis 
mindre rækkehuse, 
også som følge af 
ændrede 
familiemønstre; 
Østermarken (1982-
90), langs den gamle 
jernbanestrækning 
mod nordøst 
(Kærlighedsstien) og 
Emil Rostrupsvej 
(1984-91).  
 

 

2 funktioner som ikke længere eksisterer i bybilledet. 
Skårup Kro (foto omkr.1965) og Tatol, (AL Jensen) 
på Kirkebakken (foto omkr. 1960) (ophørt maj 1974) 
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Et felt som i nord er optaget af Øvelsesskolen 
(Skårup Skole) med tilhørende friarealer strækker 
sig mod syd og rummer kirken, seminariet, 
plejehjem og kollegiet. 
Øvelsesskolen har fået helt ny og større bygning 
(1968). Seminariet har bredt sig med nye byg-
ninger (1966) bl.a. på den tidligere præstegårds 
arealer; den nye præstegård ligger på den udflyt-
tede Mosegårds plads.  
Ved Mellemvej, mellem Østergade og Vestergade 
har en gård ved sin udflytning givet plads til både 
plejehjem og kollegium. Der er sket en videre-
udvikling af det butiksområde, som i sin tid 
fremkom på stationsarealet, med forretninger, 
postekspedition og rutebilholdeplads og er 
sammen med Østergades forretninger et mindre 
trafik- og servicecenter med diverse bankfilialer. 
Trods de nye boligområders omfang, der forud-
sætter en arbejdspendling, især til Svendborg, er 
Skårup ikke en soveby. Den lever helt op til sin 
rolle som lokalcenter og på visse områder f.eks. 
seminariet, fungerer på regionsniveau.” (1978 red) 
 Her slutter jeg, min gamle geografilærer fra seminariet, Johannes Nielsens analyse af Skårups udvikling frem 

til 1978 og skal selv kort forsøge at beskrive byens seneste 40 års udvikling vist på efterfølgende kortudsnit. 
Kortet, fig.7, viser at nu sker der en rivende udvikling af nyt byggeri, især nordøst for den gamle landsby-
kerne. Det er fortrinsvis mindre rækkehuse, dels som følge af ændrede familiemønstre, dels ældre beboere; 
Østermarken (1982-90), langs den gamle jernbanestrækning mod nordøst (Kærlighedsstien) og Emil 
Rostrupsvej (1984-91).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hovgården har fået ny hovedbygning og stalde, 
og på Stationsvej er Superbrugsen udvidet 
bagud omkr. 1980 (igen udvidet omkr. 2014). 
Langs yderkanten af byen ses, at flere landbrug, 
vognmænd og håndværkere har bygget 
maskinhaller til deres større maskinpark og 
køretøjer, især omkring Nyborgvej og 
Nørremarken. 
Kroen er væk (1990) og nu er der opført 
rækkehuse; Krohaven (1992) 
Er Skårup blevet en by i udvikling eller er den 
under afvikling? Som i de fleste stationsbyer 
rundt i landet, er specialforretninger som den lille 
købmand, bager, slagter, blomsterhandlere, 
frisører, pengeinstitutter, samt postkontor og 
seminarie de sidste 40 år forsvundet og erstattet 
af pizzarier og supermarkeder. 
Den er blevet et led i øget centralisering og 
beboernes større mobilitet i form af at de fleste 
familier har mindst én privatbil. Nu er det 
kulturen og foreningerne der holder liv i 
lokalsamfundet. 

Fig. 6: 4 – cm kort 1312 II SØ SVENDBORG. 
Flyvefotogr. 1973, kompletteret i marken 1974. 

Fig. 7: 4–cm kort 1312 II SØ SVENDBORG. (1974) -  Flyvefotografi. 1997. 

Fig. 7 
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Fastelavnsspisning mandag d. 15/3- 2021. 
Her afholder Skårup Bylaug den 
traditionsrige spisning i Skårup Kultur & 
Idrætscenter for nuværende og kommende 
medlemmer i for 167. gang 
Ud over spisning og miniforedrag afholdes også 
generalforsamling, hygge, samt spil m.m. 
Arrangementet foregår kl. 18.00 - ca. 22.30.  
På grund af vinterferie i uge 7 og usikkerhed om 
Covid-19 regler til den tid fastsættes datoen til 
mandag d. 15. marts! 
Skårup Bylaug, der er for alle mænd 
bosiddende i Skårup Sogn, nærmer sig de 167 
år på papiret, men har været i drift siden 
udskiftningen i 1700-tallet, hvor byens gårde 
samledes på bystævnet. Det årlige kontingent 
er på kun 75 kr. og går til bystævnets pleje. 
 

Nærmere oplysning om arrangementets 
gennemførelse, pris, tilmelding og 
indhold, kommer i februar-nr. af Folk & 
Fæ, samt på Bylaugets Facebook-side. 
OOllddeerrmmaanndd  ––  JJaann  VViiuuff  HHaannsseenn  --  22111144  22991111  
 

.  

.  

 Sidste kort, fig. 8, viser de 
sidste godt 20 års byggerier; 
træhuse ved Vidjekrogen 
(1999) Ø.Åby, Institutionen          
Vestereng (2002) ridehal 
ved Hovgården (2003),     
nyt boligområde mod NØ 
ved Åbyvænget (2005). 
Der er blevet opført nye 
moderne rækkehuse ved 
Nørremarken (2007) og ved 
Vesterløkken (2008-11). 
Det sidste bare område i 
firkanten mellem Skårup og 
Ø. Åby er blevet til 
Plovskiftet og Agerskiftet  
(2008-20). 
Her slutter gennemgangen af 
Skårups udvikling set på KORT.       
            Red. - Jan Viuf Hansen 
 Fig. 8: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering hentet januar 2019. - 1: 25000 (GeoDanmark, DHM/Terræn, stednavne) 

Fig. 8 

          
MMaannddaagg  dd..  1155..  mmaarrttss  kkll..  1188..0000  

iinnvviitteerreerr  ttiill
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Portræt af Mikkel Oldenburg, der er ansat som 
pædagogisk koordinator på Oure Friskole. 
Tekst og fotos: Margit Løve Kølle. 

Mikkel Oldenburg tilhører en af egnens 
mange ildsjæle, der som underviser og in-
spirator brænder for at være med til at ud-
danne børn og unge, så de efter endt 
grundskoleforløb har fået alle de faglige- og 
sociale kompetencer, der skal til for at begå 
sig i det komplekse samfund, de i fremtiden 
bliver en del af. Det er spændende og inte-
ressant at lytte til Mikkels fremtidsvisioner 
for en god skole, hvor hvert barn kan få lov 
til at være sig selv. Hvor pædagoger, læ-
rere, ja hele personalet sammen med for-
ældrene i fællesskab sætter de rigtige og 
trygge rammer for, at hvert enkelt barn og 
ungt menneske kan blive til et helt og vel-
fungerende menneske med hjerne, hjerte 
og sjæl.  

Mikkel Oldenburg har, inden han kom til 
Oure Friskole, været ansat i Fåborg-Midtfyn 
Kommune på Nordagerskolen, hvor han 
har arbejdet som både koordinator, projekt-
leder og international linjedesigner. Mikkel 
lavede i denne periode også projekter for 
og med Fåborg-Midtfyns Kommune. Efter-
følgende har han været med til at opbygge 
FUND Friskole i Odense. Friskolen fik hur-
tigt et ret stort elevgrundlag, og skolen stod 
for at skulle flytte ned i de gamle lokaler på 

Thrige firkanten i Odense, da Coronakrisen satte ind og bremsede for udviklingen. Mikkel var både 
udvikler og underviser på friskolen, og i samtalens forløb, mærker man tydeligt Mikkels begejstring 
for friskoletankens ideer. 

Ansættelse på Oure Friskole. 
I sommer besøgte Mikkel Svendborg bibliotek 
og så her en reklame for Oure Friskole og fik 
lyst til at kontakte skoleleder på Oure Fri-
skole, Rasmus Vincent, for at høre, om de 
havde brug for en ung mand med skoleleder-
erfaring, ideer og gåpåmod. Denne samtale 
førte til et personligt møde, og efter sommer-
ferien 2020 begyndte Mikkel at dække noget 
vikararbejde på skolen. Flere konstruktive 
samtaler er endt med, at Mikkel nu er blevet  

 

ansat som pædagogisk koordinator på Oure 
Friskole. Rasmus Vincent og Mikkel Olden-
burg havde tidligere mødt hinanden i en helt 
anden sammenhæng, idet Mikkel, som for-
mand for Langelands Jazzklub, havde været 
med til at engagere bandet ”Første forsøg”, 
hvori Rasmus Vincent var guitarist og forsan-
ger.    
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Her et arkivfoto af Rasmus Vincent. 

 

Mikkel Oldenburg har en udstråling og et 
engagement, der får en til at lytte til det, han 
siger. Han har selv på egen krop været med 
til at starte en friskole op og kender til de pro-
blemer og udfordringer, der på mange felter 
kan være i opbygningen af noget nyt. Han har 
ideer og en viden, der er nødvendig for at få 
ting til at lykkes. Han har selv erfaring med, 
hvad der kan bremse en udvikling, og hvad 
der skal til for at få fremdrift og succes. 

Morgenaktiviteter. 
På Oure Fri-
skole arbej-
der de med 
mobilfrie 
miljøer. Der-
for starter 
skoledagen 
med, at ele-
vernes    

mobiltelefoner indsamles. 

 

Focus interview. 
Mikkel er gået i gang med af lave fokus inter-
view med forældre og børn for at få en for-
nemmelse af, i hvilken retning skolen skal gå, 
ud over at være et sted hvor fagligheden er i 
top. Det er vigtigt, at alle involverede parter er 
bevidste overfor, hvorfor der laves skole på 
netop denne måde, som man gør på skolen. 
Dette er jo dybt forankret i hele skolens fun-
dament.                                                            
Mikkel udtrykker det på denne måde: ”Det er 
klart nemmere at være til og være sig selv, 
når man kender rammerne. Kerneopgaven 
som skole er at skabe hele velfungerende 
elever. Så må de voksne, pædagoger og læ-
rere i samarbejde finde ud af, hvordan opga-
verne løses bedst muligt. Er det faglighed fra 
morgenstunden og de kreative fag over mid-
dag? Skal valgfagene lægges på én ugentlig 
dag, hvor undervisningen lægges ude i natu-
ren, og de forskellige fag indgår i emnerne? 
Hvordan laver vi undervisningsdifferentiering, 
så den enkelte elev bedst tilgodeses?  Hvor-
dan får vi et forpligtende fællesskab, hvor alle 
trives, vokser og tager hensyn til hinanden? 
Hvad er det for nogle værdier, som vi voksne 
ønsker at videregive til børn og unge? Hvor-
dan får vi eleverne til at tro på egne evner og 
være, som man nu engang er? Ja, der er 
mange spørgsmål, men man skal huske på, 
at alle har kompetencer, der skal vækkes til 
live. Jeg ønsker, i samarbejde med foræl-
dre, kolleger og ledelse at skabe en skole i 
flow. Der skal være plads til, at den en-
kelte elev kan udvikle sig og tage ansvar”.  

Mikkel Oldenburg fortæller, at personalet alle-
rede her i oktober afholder et fælles visions-
møde, hvor der lægges en plan for de foran-
dringer, man i fællesskab mener, der skal 
gennemføres i indeværende skoleår, for at 
optimere undervisningen til gavn for alle, der 
har tilknytning til Oure Friskole. 

For Mikkel er det dog også helt essentielt, at 
vi mennesker stiller krav til hinanden. Man 
skal gøre sig umage, man må faktisk godt stå 
på tæer, når man er i skolen. For eksempel 
skal man nu til på Oure Friskole at arbejde 
systematisk med elevsamtalen. En ugentlig 
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samtale med en voksen hvor elevens egen 
indsats, faglige og sociale progression kort-
lægges og reflekteres over. For Mikkel er det 
nemlig helt nødvendigt, at eleverne er PÅ, ak-
tive og engagerede i deres læring.   

Morgenaktivitet.  

Denne morgen bliver de elever, som Mikkel 
underviser, delt ind på to hold. Nogle starter 
dagen med at gå tur, og andre skal i gang 
med  - hvad Mikkel kalder - et "hjemmebryg-
get" basket og læsningsspil. I hold af to læser 
man, mens det andet hold samarbejder om at 
score så mange point som muligt. Undervejs 
roterer de to hold, og der afsluttes fælles med 
at snakke om, hvad eleverne har læst.   

 

  

 

 

Citat af N.F. S. Grundtvig. 

Mikkel holder meget af Grundtvigs berømte 
citat:  

 

Mennesket er 
et resultat af  
et mirakel, og 
derved er men-
nesket også 
skabt til at 
skabe miraku-
løse ting.  

 

 

Portræt af præsten og salmedigteren N.F. S. 
Grundtvig. 

“Jeg synes, at dette citat på fineste vis udtryk-
ker, hvad det hele handler om og lige præcis 
det mirakuløse, dét en friskole kan og skal. 
Det, som jeg er mest stolt af, er, at jeg på 
Oure Friskole er blevet en del af et personale, 
der hver eneste dag går på arbejde og bræn-
der igennem med kærlighed, faglighed og en-
gagement.” 

                

Private oplysninger.    

Mikkel Oldenburg er gift med Karoline, og de 
har sammen tre dejlige børn: Albert, Ludvig 
og Karla. Mikkel styrketræner og løber. Di-
stancen er hovedsagelig på 6-10 km, men 
Mikkel har også løbet en halvmaraton flere 
gange. Desuden er Mikkel vinterbader, så 
han er helt bestemt god til at holde hovedet 
koldt og klart, også hvad angår fritidsaktivite-
ter. 😊😊 
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Skårup Pensionistforening 

Skårup Stationsvej 10 

5881 Skårup 

                

 

 

  

             

 

 

                           

Som alle er bekendt med, er vi 
jo stadig berørt af Covid-19 , og 
vi aner ikke hvad tiden bringer 
og hvad Sundhedsmyndig-
hederne giver os lov til,  antal 
personer er stadig usikkert, 
men vi må ta`en dag ad gangen.  

Som det fremgik af sidste Folk 
og Fæ, måtte vi desværre aflyse 
alle vores arrangementer her i 
efteråret og resten af 2020. 

 Vi håber på Sundhedsmyndig-
hederne snart  løsner op for 
arrangementer med flere antal 
deltager, så vi i foreningen, kan 
få gennemført de udskudte 
arrangementer. 

Vi trænger alle til at komme ud 
blandt andre mennesker, det er 
pt. en svær- og ensom tid for 
mange ældre. 

Vi skal i gang med at planlægge 
det nye program for det næste 
halve år 2021, men kan være 
lidt svært i denne tid, så vi er 
nød til at ta` forbehold for 
arrangementerne.  

Normalt udkommer det nye 
program i januar måned 
samtidig med vi opkræver 

kontingent som stadig er 60 kr. pr. pers. Vi satser stadig på det 
kommer rundt til medlemmerne i januar. 

Selvom vi desværre har måtte aflyse alt her i efteråret og resten af 
2020, håber vi på Jeres forståelse og at I stadig ønsker at betale 
medlemskontingent. Foreningen har ikke haft nogen indtægter 
siden vi stoppede i august. 

2021 
1.arrangement i 2021 ( selvfølgelig med forbehold for Covid-19) 

ONSDAG, den 27. januar  kl. 18.00 

Fællesspisning med 3 stk. smørrebrød til hver og underholdning 
med vores kendte sangerinde fra Svendborg Helle Lynge. 

Mange har hørt hende synge før og vi kender hende også fra 
Dansktoppen. Helle synger mange populære sange og de 
kommer lige fra hjertet.  

TILMELDING SENEST: 20. januar PRIS: kr. 125,00 

                      

                      
 

Arrangementer fra februar 2021 til august 2021, meddeles i det nye 
Program som bliver omdelt i januar og i Folk og Fæ i næste nr.  

Vi skal jo også have gennemført vores 50 års jubilæum (som vi 
desværre også måtte udskyde) med festmiddag og musik af Mads 
Toghøj og Rasmus Grønborg der underholder med CROONER.( læs 
mere herom nedenfor). 
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Der satses på en dato i april 
eller maj måned, men mere 
herom senere og i det nye 
program. Der vil blive ny 
tilmelding.

 
 

 
 

 CROONER 

Med Mads Toghøj & 
Rasmus Grønborg 

Hvad er en crooner? Hvis man 
googler det spørgsmål for man 
følgende svar: ” Crooner er en 
betegnelse for en mandlig 
sanger som synger smægtende, 
blødt og svagt, en sangstil 
indenfor Jazz og 
populærmusikken, som slog 
igennem i 1920´erne, da den 
elektriske mikrofon blev taget i 
anvendelse. Tidligere måtte 
sangerne synge så højt og 
kraftigt som muligt for at kunne 
høres, dette både overfor et 
fysisk publikum og ved plade 
indspilninger”. Nu har du 
chancen for at komme til 
koncert med alle croonerne på 
en gang! Frank Sinatra, Dean 

Martin, Elvis Presley, Nat King Cole, Jim Reeves og vores egne, 
Gustav Winkler, Otto Brandenburg og Poul Reichhardt! Dette er et 
helt nyt musikalsk projekt, fordi de synes det er sjovt og ikke kan 
lade være!! Vi dykker ned i en tidslomme  

__________________________    

      

 

 

Praktiske oplysninger. Skårup Pensionistforening 

Hvor intet andet er anført finder arrangementerne sted i Pensionisternes 
Hus i Skårup, Skårup Stationsvej 10, 5881 Skårup 

Vi tilstræber at alle aftenarrangementer slutter senest kl. 22.00 

Tilmeldinger til arrangementer sker for medlemmer efter først til 
mølleprincippet på tlf. 2425 2516 eller 2272 2245. Evt. på mail: 
Skaaruppensionistforening@gmail.com eller SMS. NYT: Der kan nu 
betales via mobilpay til 427895 eller til  konto i Sydbank reg. 7045 
konto 0001304284 

 

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR OG PÅ GENSYN TIL ET 
FORHÅBENTLIG BEDRE  2021 UDEN COVID-19.. 
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Damgårdsklubben
             Støtter alle ældre i Skårup

Rasmus Skovgaard - Rønnovsvej 1 
5881 Skårup - Tlf. 20851033

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

Find os på
www.vejstrup.dk

VEJSTRUP AUTOSERVICE

Lars Berg Nielsen 
Landevejen 42  5882 Vejstrup

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

10. skoleår på kostskole 

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

WWW.SYDFYNSFRIFAGSKOLE.DK
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Så meld dig/jer 
ind i foreningen 
og deltag i mange 
spændende  
arrangementer.

Skårup  
Pensionistforening
Skårup Stationsvej 
10, Skårup

Mail: skaaruppensionistforening@gmail.com  •  Mobilepay: 427895
Formand: Ingelise Petersen 2425 2516

ER DU 60+?
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Skårup Musikforsyning præsenterer: 
No Direction Home i kulturcafeen I Skårup d. 22/1 – 2021. 
 
Skribent: Torben Hansen 

 
Efter 2 succesfulde koncerter i Hallen med henholdsvis Søs Fenger og Claus Hempler flytter vi nu 
den næste koncert tilbage til Cafeen for at lave den rette stemning til denne intime koncert. 

I 2021 fylder den legendariske sanger og musiker Bob Dylan 80 år.  
Bob Dylans musik har været soundtrack til flere generationers liv, og derfor vil vi gerne fejre hans 
fødselsdag. 
Vi har inviteret det odenseanske Bob Dylan kopiband No Direction Home til at komme og spille i 
Skårup. Bandet, som har den lokale Rosa Dudahl fra Skårup med på klaver og keyboard, sætter 
deres eget præg på sangene. 
 
Rosa Dudahl skriver: No Direction Home har kokkereret en storartet menu af Bob Dylans musik til 
koncerten i Skårup. Her vil No Direction Home diske op med fortolkninger af Bob Dylans musik, og 
du vil høre velkendte såvel som nye værker af Bob Dylan.   
Gennem de seneste otte år har de seks medlemmer af No Direction Home kredset sig ind på 
Dylans univers, og udtryksformen er forstærkede akustiske instrumenter blandet med elektriske 
elementer.  
Orkestret, med den amerikanske forsanger Jude Myers i spidsen, er både tro og nyfortolkende i 
forhold til Dylans enorme bagkatalog af sange, og de vil tage dig med på en rejse, hvor der er sans 
for detaljen. 
 
Bandmedlemmer 
Jude Myers Pedersen: vokal. Rosa Dudahl: klaver, vokal. Leif Ringkjøbing: guitar, harmonica. Ulf 
Benzon Soll: bas. Poul Roed: trommer, vokal. Henrik Hansen: guitar, vokal 

Corona: På sammen måde som de 2 allerede afholdte koncerter, vil vi overholde div. corona 
regler. Du kommer med mundbind på, indtil du sidder ned. Vi sørger for afstand og sprit!                                                                              

Billetter købes på Billet.dk 
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Skårup Musik Forsyning 
Koncert m. Claus Hempler, fredag d. 6. november 2020 
Tekst af Frederik Laursen/Foto: Henning Philbert 
 
Scenen er sat af Skårup Musikforsynings utrættelige 
gruppe af frivillige og bargruppen og caféudvalget har 
endnu engang stilletop på en fredag eftermiddag og 
aften for at give Skårup en fantastisk musikalsk 
oplevelse. Her i Coronatid, er det ellers ikke almindeligt 
at gå til større arrangementer og alle sikkerhedsregler 
følges da også til punkt og prikke, såsom håndsprit, 
påbud om mundbind og afstand på stolerækkerne og af 
samme årsag er spisningen aflyst og de første gæster 
møder derfor først op lidt efter kl. 19:00. De 150 gæster 
bliver anvist pladser på stolerækkerne af de frivillige og 
hver gang bliver en stol bliver til overs, som stilles til 
side for at overholde afstandskravene. 
Klokken rinder 20:00 og formanden, alias Erik Jakobsen 
tager, på sædvanlig munter vis ordet og introducerer 
aftenens kunstner. Under klapsalver kommer aftenens hovedperson gående ind fra højre, i hvid 
skjorte m. jakkesæt og vest m. brune laksko, lille tynd underspillet mand m. skægstubbe og 
skovsnegl, skæve tænder, brune hornbriller og tyndt halvlangt glat, lidt fedtet pagehår. Med en 
overraskende dyb stemme indtager Claus Hempler mikrofonen og byder velkommen og god aften, 
fedt at ser Jer og så mange! Ellers ikke givet i denne Coronatid! Claus tager en af sine to guitarer 
frem, en let slidt Martin Dreadnought western guitar og fortæller, at han egentlig helst vil spille 
numre fra sit nyeste album og gerne i den indspillede rækkefølge men, at vi lige ville få et par af de 
gamle numre først. Man fornemmer allerede Claus´ lidt underspillede melankolske facon, dog med 
et glimt i øjet idet han slår guitaren an til aftens første nummer, som vist nok hedder: 
 

1. ”Kind of Blue to Dark Side of the Moon” 
 
Det skal lige siges, at undertegnede ikke kender særligt 
meget til aftenens artist, hans repertoire og musikstil 
siden han var forsanger i det hedengangne Odense-
band Fielfraz fra start- og midt-halvfemserne. Fielfraz 
var, efter min mening et fedt rockband med Claus 
Hempler som forsanger og som mange spåede en 
international karriere, og efterfølge arven fra Gasolin og 
DAD. Jeg kom til koncerten med absolut ingen 
forventninger, selv om jeg selvfølgelig havde skelet lidt 
til hans medvirken i TV-programmet Toppen af poppen, 
både i 2018 og indeværende år. Ikke sønderligt 
imponeret af hverken hans fremtræden, musikalske stil 
eller performance, som mindst af alt mindede mig om en 
dansk version af canadiske Leonard Cohen, som jeg 
heller aldrig har været helt vild. Når det er sagt, så er jeg 
altid vild med livemusik og jeg elsker at lytte til dygtige 
kunstnere, som enten fortolker egne eller covernumre. 
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Allerede første nummer viser, at Claus Hempler er en kompetent 
herre, med ordet i sin magt og en fed dyb stemme. En noget 
anden stil end den han lagde for dagen med Fielfraz, men manden 
er jo også fyldt 50 år! 
Manden står der, alene på scenen, næsten ”nøgen" med sin 
Martin og crooner som en anden Elvis Costello, David Bowie eller 
Leonard Cohen, men på dansk! Han har tydeligvis noget på hjertet 
og med slet skjult selvironi, melankoli og tungsind får han vredet 
ordene ud af det danske sprog! Han må have været enhver 
dansklærers kæledægge, hvis han ellers har gået i gymnasiet. 
Lyden i salen er i øvrigt eminent god og designet af Claus´ egen 
lydmand Niel Young, - ja, det hedder han sgu og kommer fra 
Aalborg! 
Inden næste nummer iklæder han sig sin anden guitar, en Fender 
Telecaster med effektpedaler og slår an i en tungsindig lyd og tone 
alla Steen Jørgensen og Sort Sol. Den lidt skingrende effekt og de 
nærmest falske toner fra guitaren passer godt til den velklingende 
sang: 
 

2. ”Alle ved besked”, en oversættelse og fortolkning af Leonard 
Cohens ”Everybody Knows” 
 

Herefter fortsætter Claus Hempler, på skiftende guitarer, med den 
annoncerede rækkefølge af nye numre fra det senest album 
”Kuffert fuld af mursten” fra 2019. 
 
Side 1: 

3. ”Navnet er Hempler” 
4. ”Op” 
5. ”Jeg drømmer om en sang” 
6. ”Tung tweet i juli” 
7. ”Lang lang dans” 

 
Pause 
 
Side 2 

8. ”Mig oven på dig, dig oven på mig” 
9. ”Gammel travhest takker af” 
10. ”Vejen frem” 
11. ”Humørbussen” - punkteret og på værksted langt uden for byen…  
 
Ekstranumre 
12. ”City Slanger” - "Levende" fortolkning af Lars HUG 
13. ”Rock star dagbog spam filter blues” – citat fra sangen: ”Sangen som ingen har hørt om, som 

egentlig aldrig skulle bruges - Hvis der er et ubehag, der ulmer, er det helt sikkert mit" 
 

Claus serverer sangene med en overbevisning, fede klodser på guitaren, en dyb croonende 
stemme og en lang efterfølgende vibrato. Mellem numrene giver han en lille intro på en skælmsk, 
let samfundsrevsende, underspillet humoristisk facon og med glimt i øjet. Fx mht. nummeret ”Jeg 
drømmer om en sang”, bedyrer han, at han godt ved vi hellere vil høre den med Kwamie Liv, 
hende fra Toppen af Poppen, som fortolkede sangen på sin helt egen måde. Men, som Claus 
siger: ”Kwamie synger jo kun de to første vers, hos mig får I alle fem! Og, så er det for helvede 
også mig der har skrevet sangen!” 

Faktaboks om Claus Hempler 
 
Claus Hempler (født 4. januar i Højby, Odense) er 
en dansk sanger, sangskriver og musiker. Han var 
i slutningen af 1980'erne med til at stifte bandet 
Fielfraz, med hvem han lavede tre studiealbum. 
Da bandet gik i opløsning slutningen af 1990'erne 
fortsatte Hempler som solist. 

I starten af 90'erne var Claus Hempler sanger og 
naturligt midtpunkt i gruppen, som debuterede 
med albummet Shine i 1990. 

Med sit lange lyse hår sang Hempler med musik 
baseret på den klassiske rockopskrift med guitar, 
bas og trommer, svarede Hemplers kønne ansigt 
fint overens med gruppens energiske, 
udadvendte og meget melodiske udtryk. Senere 
kommer udgivelserne Electric Eel og Slick fra 
1996. Selv om anmelderne roser bandet til 
skyerne kommer det efterfølgende store 
gennembrud aldrig. Fielfraz er vist aldrig blevet 
officielt opløst, men efter et tilløb på 7 år, 
udsender Claus Hempler sit første solo-album, 
som slet og ret bærer titlen 'Hempler'. 

Den lyshårede prettyboy er blevet til en 34-årig 
melankolsk crooner i elegant tuxedo, med 
sideskilning, farvet hår og mascara om øjnene. 
Musikken er blevet mindre elektrisk, mere 
"klassisk" i sit snit.  

Claus Hempler har deltaget som underholdning 
ved European Song Contest 2014 og deltaget i TV-
programmet Toppen af poppen 2018 & 20, m.m…  

Soloalbums: 
Charm School for Popsingers (1999) 
Hempler (2004) 
Return of the Yes Men (2007) 
Uppers (2017) m. Dicte 
Kuffert fuld af Mursten (2019) 
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Andet sæt slutter af med nummeret ”Humørbussen” og er alt andet end ”humør” og passer godt og 
er meget sigende for Claus Hemplers blå og tungsindige univers. 
Mange af sangene indeholder referencer til sine egne helte og en del name dropping af fx Pink 
Floyd, Miles Davis, Karen Blixen, Poul Dissing, Søren Kragh Jakobsen, Eik Skalø, Lars HUG, Sort 
Sol, Jim Morrison, Power Corruption, Tim Burkin, Nat King Cole, David Bowie, m.fl. 
 
Alt i alt endnu en intens musikoplevelse og dejlig aften hos Skårup Musikforsyning J 
 

 

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

DYREHANDEL
APSSkårupørevej 39

5881 Skårup Fyn

mail@denlokalemaler.dk

DEN LOKALE  MALER

v/ Dorthe Weiskvist & Susan Flodin
28 214 495 25 324 347

SKÅRUP ApS

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

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

v/ Steffen Sundberg

Landevejen 119
5883 Oure
steffen@oureauto.dk

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

www.oureauto.dk
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Motion	er	ekstra	vigtig		
i	denne	Coronatid		
	
	
Der	al	mulig	grund	til	at	være	opmærksom	på	
Svendborg	Senior	Idræts	tilbud	i		Skårup.	
	

	
Det	 anbefales	 nemlig	 af	WHO,	 at	
alle	 voksne	 dyrker	 motion	 med	
pulsen	oppe	i	ca.	2	½	time	fordelt	
over	 en	 uge.	 Fysisk	 aktivitet	
hjælper	ikke	kun	med	til	at	fore-
bygge	 hjerte-	 og	 karsygdomme,	
diabetes	 og	 kræft,	 men	 motion	
kan	også	være	med	til	at	reduce-
re	depression	og	angst.	
Det	er	også	med	til	at	styrke	hu-
kommelsen	 og	 forebygge	 de-
menssygdomme	 som	 fx	 Alzhei-
mers.	
	
	
	
I	Skårup	tilbyder	SVSI	 følgende	aktivi-
teter:	
	
Basis	 	Motion	er	frisk	motion,	
hvor	 der	 arbejdes	 med	 grundlæg-
gende	 træning	 i	 form	 af	 styrke,	
kondition	 og	 balance	 ved	 hjælp	 af	
forskellige	redskaber.		
Efter	 træningen	 er	 der	 en	 tredje	
halvleg	 med	 mulighed	 for	 hygge,	
sang	og	snak.	
Basis	 motion	 foregår	 hver	 torsdag	
kl.	9.45	-	11.15,		

første	gang	torsdag	den	7/1	–	2021	
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Let	Motion	er	træning	på	eller	ved	en	stol,	en	time	hvorefter	der	er	samvær	
i	cafeen.	
Træningen	foregår		hver	torsdag	kl.	11.30	–	13.00,		
første	gang	torsdag	den	7/1	-	2021	
	

Bordtennis	er	et	hurtigt	spil,	der	tilpasses	i	intensitet	og	tempo,	så	alle	kan	
være	med.	
Det	foregår	hver	onsdag	kl.	17.30-19.00,		
første	gang	onsdag	den	6/1	-	2021	
	
Volleyball	er	tilrettelagt,	så	alle,	der	kan	gribe	og	kaste	en	bold,	kan	være	
med	
Det	foregår	hver	tirsdag	kl.	14.45	–	16.00,		
første	gang	tirsdag	den	5/1	–	2021	
	

Yoga		arbejder	med	længere	tids	stræk	samt	aktivt	og	bevidst	muskelarbejde.	
Træningen	foregår	i	samarbejde	med	yogainstruktør,	Karen	Margrethe	Jensen.	
Yoga	finder	sted	i	Vejstrup	Valgmenigheds	lokaler,	Brudagervej	3,	hver	tirsdag	
kl.	11.00-12.45,		
første	gang	tirsdag	den	6/1	–	2021	
	
	
	
For	at	kunne	tilmelde	sig	en	aktivitet	i	
Svendborg	Senior	Idræt,	skal	man	være	
medlem	af	foreningen.	Det	koster	150	kr.	
for	kalenderåret	2021.			
	
Yderligere	information,	priser	og	tilmel-
ding	kan	findes	på	foreningens	hjemme-
side:	www.svsi.dk	eller	du	kan	henvende	
dig	til	foreningen	på	telefon	62	23	30	19,	
på	mail:	svsi.tlf@mail.com	eller	på	konto-
ret	Ryttervej	70	1.	sal,	Svendborg	Idræts-
center.		
	
Du	kan	desuden	følge	med	i,	hvordan	det	
går	på	nogle	af	holdene	på	Facebooksiden	:	
Svendborg	Senior	Idræt	
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SKOVDONG BYG & MASKINSERVICE

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

Salg af 
reserve-

dele

 

Altid gratis 

 

afhentning og 

 

levering på Sydfyn!

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

Østerdalen er et af Svendborg  
Kommunes dagtilbudsområder.  
 

Området består af:  

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

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

Den lokale folkeskole
Læring for alle
Læring for livet

www.skaarupskole.dk    Tlf.: 62 23 48 84
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2 felt
Pris: 3457,- 

pr. år

Tag os med på råd 
hvis du overvejer 
og sælge din bolig.

Ring til os på tlf. 6220 2000 
og aftal tid til en gratis og 
uforpligtende salgsvurdering 
af din bolig.
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Skribent:	Kaj	Stillinger	

Foto:	Per	Nellemann	

Ny	afdeling	under	SIF	

SIF	har	nu	fået	endnu	en	afdeling	i	SIF-

familien.	

Det	er	Skårup	Bowling.	

Efter	enstemmighed	ved	2	

generalforsamlinger,	både	i	hovedafdelingen	

i	SIF	den	26.	august	2020	og	den	20.	

september	2020	i	bowlingklubben	SSB,	er	

bowlingafdelingen	nu	en	del	af	den	store	SIF-

familie,	som	rummer	12	forskellige	

afdelinger.	

Medlemstallet	i	Skårup	Idrætsforening	

overstiger	nu	1200	medlemmer,	så	vores	

lokale	idrætsforening	er	en	af	de	helt	store	

idrætsforeninger	i	det	sydfynske,	og	det	er	da	

ganske	imponerende,	og	noget,	som	vi	i	

lokalsamfundet	har	lov	til	at	være	rigtig	stolte	

over.	

Det	vidner	om	et	stort,	frivilligt	engagement,	

for	uden	de	mange	frivillige	ville	vi	aldrig	

kunne	fremvise	en	idrætsforening	med	12	

afdelinger	og	mere	end	1200	medlemmer.	

Jeg	får	en	snak	med	formanden	for	den	nye	

afdeling	under	SIF,	Per	Nellemann.	

Han	starter	med	at	fortælle,	at	

Bowlingklubben	SSB,	som	den	hed	før	

sammenslutningen	med	SIF	har	eksisteret	i	

20	år,	og	han,	Per	Nellemann,	har	været	

formand	i	samtlige	20	år.	

Det	er	ganske	imponerende.	

	

Per	Nellemann	har	været	formand	for	

Bowlingklubben	i	20	år.		

Jeg	starter	med	at	spørge	ham:	”Hvordan	

startede	det?”	

Per	Nellemann	svarer:	”Vi	var	4	ægtepar,	som	

havde	lyst	til	at	spille	organiseret	bowling,	og	

på	den	måde	startede	foreningen.”	

Skribent:	Kaj	Stillinger	

Foto:	Per	Nellemann	

Ny	afdeling	under	SIF	

SIF	har	nu	fået	endnu	en	afdeling	i	SIF-
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Jeg	får	en	snak	med	formanden	for	den	nye	
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Han	starter	med	at	fortælle,	at	
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Det	er	ganske	imponerende.	

	

Per	Nellemann	har	været	formand	for	

Bowlingklubben	i	20	år.		

Jeg	starter	med	at	spørge	ham:	”Hvordan	

startede	det?”	

Per	Nellemann	svarer:	”Vi	var	4	ægtepar,	som	

havde	lyst	til	at	spille	organiseret	bowling,	og	

på	den	måde	startede	foreningen.”	

Skribent:	Kaj	Stillinger	

Foto:	Per	Nellemann	

Ny	afdeling	under	SIF	

SIF	har	nu	fået	endnu	en	afdeling	i	SIF-

familien.	

Det	er	Skårup	Bowling.	

Efter	enstemmighed	ved	2	

generalforsamlinger,	både	i	hovedafdelingen	

i	SIF	den	26.	august	2020	og	den	20.	

september	2020	i	bowlingklubben	SSB,	er	

bowlingafdelingen	nu	en	del	af	den	store	SIF-

familie,	som	rummer	12	forskellige	

afdelinger.	

Medlemstallet	i	Skårup	Idrætsforening	

overstiger	nu	1200	medlemmer,	så	vores	

lokale	idrætsforening	er	en	af	de	helt	store	

idrætsforeninger	i	det	sydfynske,	og	det	er	da	

ganske	imponerende,	og	noget,	som	vi	i	

lokalsamfundet	har	lov	til	at	være	rigtig	stolte	

over.	

Det	vidner	om	et	stort,	frivilligt	engagement,	

for	uden	de	mange	frivillige	ville	vi	aldrig	

kunne	fremvise	en	idrætsforening	med	12	

afdelinger	og	mere	end	1200	medlemmer.	

Jeg	får	en	snak	med	formanden	for	den	nye	

afdeling	under	SIF,	Per	Nellemann.	

Han	starter	med	at	fortælle,	at	

Bowlingklubben	SSB,	som	den	hed	før	

sammenslutningen	med	SIF	har	eksisteret	i	

20	år,	og	han,	Per	Nellemann,	har	været	

formand	i	samtlige	20	år.	

Det	er	ganske	imponerende.	

	

Per	Nellemann	har	været	formand	for	

Bowlingklubben	i	20	år.		

Jeg	starter	med	at	spørge	ham:	”Hvordan	

startede	det?”	

Per	Nellemann	svarer:	”Vi	var	4	ægtepar,	som	

havde	lyst	til	at	spille	organiseret	bowling,	og	

på	den	måde	startede	foreningen.”	

	

Efter	klubmesterskaber	hygger	man	sig	i	

Pensionisthuset	i	Skårup	

Per	Nellemann	fortsætter:”	I	dag	er	vi	20	

voksne	medlemmer	og	16	unge	mellem	12	og	

18	år:”	

Jeg	spørger	videre:”	Hvorfor	ønskede	I	at	

blive	en	del	af	SIF-familien?”	

Per	Nellemann:	”Vi	kunne	se,	at	vi	blev	færre	

og	færre	medlemmer,	på	trods	af,	at	vi	nu	

heldigvis	har	fået	en	del	unge	mennesker	

med	i	klubben,	så	derfor	gik	overvejelserne	

på,	om	vi	kunne	blive	en	del	af	noget	større,	

og	her	var	SIF	jo	en	oplagt	mulighed,	også	

fordi	vi,	som	en	del	af	en	stor	idrætsforening,	

får	meget	større	slagkraft	overfor	

myndigheder.”	

	

De	fynske	mestre	ungdom	2019	i	deres	

debutsæson.Fra	venstre	Oliver,	Bertram,	

Tobias	og	Rasmus	

Per	Nellemann	tænker	sig	lidt	om,	og	siger	så	

efterfølgende,	med	et	lille	smil:	”Vi	har	måske	

også	et	håb	om,	at	nogle	SIF-	medlemmer	

kunne	overveje	at	prøve	bowling,	og	at	vi	

derigennem	kunne	få	en	medlemsfremgang.”			

Per	Nellemann	fortæller	endvidere,	at	man	

træner	i	bowlinghallen	Bowl´	Fun	i	Svendborg	

1	gang	om	ugen	2	timer	med	2	uddannede	

trænere.	

Per	Nellemann	fortsætter:	”Alle	kan	blive	

medlem,	vores	ældste	medlem	er	88	år	

gammel,	så	alder	er	ingen	hindring.”	

Kontingentet	er	for	unge	under	18	år:	750	kr.	

pr.	halvår	for	turneringsspillere,	og	for	voksne	

over	18	år	er	kontingentet	1125	kr.	pr.	halvår’	
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Efter	klubmesterskaber	hygger	man	sig	i	

Pensionisthuset	i	Skårup	

Per	Nellemann	fortsætter:”	I	dag	er	vi	20	

voksne	medlemmer	og	16	unge	mellem	12	og	

18	år:”	

Jeg	spørger	videre:”	Hvorfor	ønskede	I	at	

blive	en	del	af	SIF-familien?”	

Per	Nellemann:	”Vi	kunne	se,	at	vi	blev	færre	

og	færre	medlemmer,	på	trods	af,	at	vi	nu	

heldigvis	har	fået	en	del	unge	mennesker	

med	i	klubben,	så	derfor	gik	overvejelserne	

på,	om	vi	kunne	blive	en	del	af	noget	større,	

og	her	var	SIF	jo	en	oplagt	mulighed,	også	

fordi	vi,	som	en	del	af	en	stor	idrætsforening,	

får	meget	større	slagkraft	overfor	

myndigheder.”	

	

De	fynske	mestre	ungdom	2019	i	deres	

debutsæson.Fra	venstre	Oliver,	Bertram,	

Tobias	og	Rasmus	

Per	Nellemann	tænker	sig	lidt	om,	og	siger	så	

efterfølgende,	med	et	lille	smil:	”Vi	har	måske	

også	et	håb	om,	at	nogle	SIF-	medlemmer	

kunne	overveje	at	prøve	bowling,	og	at	vi	

derigennem	kunne	få	en	medlemsfremgang.”			

Per	Nellemann	fortæller	endvidere,	at	man	

træner	i	bowlinghallen	Bowl´	Fun	i	Svendborg	

1	gang	om	ugen	2	timer	med	2	uddannede	

trænere.	

Per	Nellemann	fortsætter:	”Alle	kan	blive	

medlem,	vores	ældste	medlem	er	88	år	

gammel,	så	alder	er	ingen	hindring.”	

Kontingentet	er	for	unge	under	18	år:	750	kr.	

pr.	halvår	for	turneringsspillere,	og	for	voksne	

over	18	år	er	kontingentet	1125	kr.	pr.	halvår’	

	

Efter	klubmesterskaber	hygger	man	sig	i	

Pensionisthuset	i	Skårup	

Per	Nellemann	fortsætter:”	I	dag	er	vi	20	

voksne	medlemmer	og	16	unge	mellem	12	og	

18	år:”	

Jeg	spørger	videre:”	Hvorfor	ønskede	I	at	

blive	en	del	af	SIF-familien?”	

Per	Nellemann:	”Vi	kunne	se,	at	vi	blev	færre	

og	færre	medlemmer,	på	trods	af,	at	vi	nu	

heldigvis	har	fået	en	del	unge	mennesker	

med	i	klubben,	så	derfor	gik	overvejelserne	

på,	om	vi	kunne	blive	en	del	af	noget	større,	

og	her	var	SIF	jo	en	oplagt	mulighed,	også	

fordi	vi,	som	en	del	af	en	stor	idrætsforening,	

får	meget	større	slagkraft	overfor	

myndigheder.”	

	

De	fynske	mestre	ungdom	2019	i	deres	

debutsæson.Fra	venstre	Oliver,	Bertram,	

Tobias	og	Rasmus	

Per	Nellemann	tænker	sig	lidt	om,	og	siger	så	

efterfølgende,	med	et	lille	smil:	”Vi	har	måske	

også	et	håb	om,	at	nogle	SIF-	medlemmer	

kunne	overveje	at	prøve	bowling,	og	at	vi	

derigennem	kunne	få	en	medlemsfremgang.”			

Per	Nellemann	fortæller	endvidere,	at	man	

træner	i	bowlinghallen	Bowl´	Fun	i	Svendborg	

1	gang	om	ugen	2	timer	med	2	uddannede	

trænere.	

Per	Nellemann	fortsætter:	”Alle	kan	blive	

medlem,	vores	ældste	medlem	er	88	år	

gammel,	så	alder	er	ingen	hindring.”	

Kontingentet	er	for	unge	under	18	år:	750	kr.	

pr.	halvår	for	turneringsspillere,	og	for	voksne	

over	18	år	er	kontingentet	1125	kr.	pr.	halvår’	

	

Efter	klubmesterskaber	hygger	man	sig	i	

Pensionisthuset	i	Skårup	

Per	Nellemann	fortsætter:”	I	dag	er	vi	20	

voksne	medlemmer	og	16	unge	mellem	12	og	

18	år:”	

Jeg	spørger	videre:”	Hvorfor	ønskede	I	at	

blive	en	del	af	SIF-familien?”	

Per	Nellemann:	”Vi	kunne	se,	at	vi	blev	færre	

og	færre	medlemmer,	på	trods	af,	at	vi	nu	

heldigvis	har	fået	en	del	unge	mennesker	

med	i	klubben,	så	derfor	gik	overvejelserne	

på,	om	vi	kunne	blive	en	del	af	noget	større,	

og	her	var	SIF	jo	en	oplagt	mulighed,	også	

fordi	vi,	som	en	del	af	en	stor	idrætsforening,	

får	meget	større	slagkraft	overfor	

myndigheder.”	

	

De	fynske	mestre	ungdom	2019	i	deres	

debutsæson.Fra	venstre	Oliver,	Bertram,	

Tobias	og	Rasmus	

Per	Nellemann	tænker	sig	lidt	om,	og	siger	så	

efterfølgende,	med	et	lille	smil:	”Vi	har	måske	

også	et	håb	om,	at	nogle	SIF-	medlemmer	

kunne	overveje	at	prøve	bowling,	og	at	vi	

derigennem	kunne	få	en	medlemsfremgang.”			

Per	Nellemann	fortæller	endvidere,	at	man	

træner	i	bowlinghallen	Bowl´	Fun	i	Svendborg	

1	gang	om	ugen	2	timer	med	2	uddannede	

trænere.	

Per	Nellemann	fortsætter:	”Alle	kan	blive	

medlem,	vores	ældste	medlem	er	88	år	

gammel,	så	alder	er	ingen	hindring.”	

Kontingentet	er	for	unge	under	18	år:	750	kr.	

pr.	halvår	for	turneringsspillere,	og	for	voksne	

over	18	år	er	kontingentet	1125	kr.	pr.	halvår’	

	”Er	man	konkurrencemenneske,	så	er	der	

store	muligheder	i	bowling,	”	siger	Per	

	

Klubmestre	for	piger	2019:	til	venstre	guld:	

Melisa	og	til	højre:	sølv	Caia	Maria	

Nellemann,	”vi	spiller	turneringskampe	mod	

andre	klubber	på	Fyn,	Langeland	og	på	Ærø.	I	

alt	findes	der	20	klubber	i	det	fynske	område,	

som	vi	konkurrerer	med.”		

Jeg	spørger	endvidere	formanden	om,	hvilket	

udstyr	man	skal	have,	hvis	man	vil	være	

turneringsspiller.	

Formanden	understreger,	at	man	ikke	skal	

begynde	at	indkøbe	udstyr	før	man	har	

prøvet	om	bowling	er	noget,	man	ønsker	at	

fortsætte	med.	Alle,	der	ønsker	at	forsøge	

sig,	kan	få	stillet	udstyr	til	rådighed	–	uden	

omkostninger.			

”Men”,	fortsætter	formand	Per	Nellemann:	

”hvis	du	bliver	bidt	af	sporten,	så	er	der	

naturligvis	udgifter	til	udstyr	i	bowling,	som	i	

hvilket	som	helst	anden	sport.”	

Han	fortæller,	at	hvis	man	bliver	

turneringsspiller,	og	vil	engagere	sig	i	

sporten,	så	er	der	følgende	investeringer:	

helst	2	kugler,	som	kan	koste	op	til	2000	kr.	

stykket,	hvis	man	skal	have	en	af	de	bedste,	

taske	til	kugler,	speciallavede	sko,	som	kan	

koste	1500	kr.	

Men	igen	understreger	Per	Nellemann:”	lad	

jer	ikke	afskrække	af	udgifterne,	de	kommer	

først	på	tale,	hvis	man	virkelig	brænder	for	

sporten,	så	indtil	da,	behøver	man	ikke	at	

blive	forskrækket,	klubben	hjælper	

nybegyndere,	så	man	i	ro	og	mag	kan	finde	

ud	af,	om	bowling	er	noget,	man	kunne	

tænke	sig	at	dygtiggøre	sig	i	og	blive	

turneringsspiller.	

Per	Nellemann	fortæller	også,	at	man	i	dag	

har	både	herre	række	og	dame	række	og	

Open	Række	dvs.	at	rækken	består	af	både	

damer	og	herrer.	Ungdom	spiller	med	

blandede	hold.	

Per	Nellemann	oplyser	endvidere,	at	man	har	

fået	penge	fra	Danmarks	Idrætsforbund	for	
	”Er	man	konkurrencemenneske,	så	er	der	

store	muligheder	i	bowling,	”	siger	Per	

	

Klubmestre	for	piger	2019:	til	venstre	guld:	

Melisa	og	til	højre:	sølv	Caia	Maria	

Nellemann,	”vi	spiller	turneringskampe	mod	

andre	klubber	på	Fyn,	Langeland	og	på	Ærø.	I	

alt	findes	der	20	klubber	i	det	fynske	område,	

som	vi	konkurrerer	med.”		

Jeg	spørger	endvidere	formanden	om,	hvilket	

udstyr	man	skal	have,	hvis	man	vil	være	

turneringsspiller.	

Formanden	understreger,	at	man	ikke	skal	

begynde	at	indkøbe	udstyr	før	man	har	

prøvet	om	bowling	er	noget,	man	ønsker	at	

fortsætte	med.	Alle,	der	ønsker	at	forsøge	

sig,	kan	få	stillet	udstyr	til	rådighed	–	uden	

omkostninger.			

”Men”,	fortsætter	formand	Per	Nellemann:	

”hvis	du	bliver	bidt	af	sporten,	så	er	der	

naturligvis	udgifter	til	udstyr	i	bowling,	som	i	

hvilket	som	helst	anden	sport.”	

Han	fortæller,	at	hvis	man	bliver	

turneringsspiller,	og	vil	engagere	sig	i	

sporten,	så	er	der	følgende	investeringer:	

helst	2	kugler,	som	kan	koste	op	til	2000	kr.	

stykket,	hvis	man	skal	have	en	af	de	bedste,	

taske	til	kugler,	speciallavede	sko,	som	kan	

koste	1500	kr.	

Men	igen	understreger	Per	Nellemann:”	lad	

jer	ikke	afskrække	af	udgifterne,	de	kommer	

først	på	tale,	hvis	man	virkelig	brænder	for	

sporten,	så	indtil	da,	behøver	man	ikke	at	

blive	forskrækket,	klubben	hjælper	

nybegyndere,	så	man	i	ro	og	mag	kan	finde	

ud	af,	om	bowling	er	noget,	man	kunne	

tænke	sig	at	dygtiggøre	sig	i	og	blive	

turneringsspiller.	

Per	Nellemann	fortæller	også,	at	man	i	dag	

har	både	herre	række	og	dame	række	og	

Open	Række	dvs.	at	rækken	består	af	både	

damer	og	herrer.	Ungdom	spiller	med	

blandede	hold.	

Per	Nellemann	oplyser	endvidere,	at	man	har	

fået	penge	fra	Danmarks	Idrætsforbund	for	



70

	”Er	man	konkurrencemenneske,	så	er	der	

store	muligheder	i	bowling,	”	siger	Per	

	

Klubmestre	for	piger	2019:	til	venstre	guld:	

Melisa	og	til	højre:	sølv	Caia	Maria	

Nellemann,	”vi	spiller	turneringskampe	mod	

andre	klubber	på	Fyn,	Langeland	og	på	Ærø.	I	

alt	findes	der	20	klubber	i	det	fynske	område,	

som	vi	konkurrerer	med.”		

Jeg	spørger	endvidere	formanden	om,	hvilket	

udstyr	man	skal	have,	hvis	man	vil	være	

turneringsspiller.	

Formanden	understreger,	at	man	ikke	skal	

begynde	at	indkøbe	udstyr	før	man	har	

prøvet	om	bowling	er	noget,	man	ønsker	at	

fortsætte	med.	Alle,	der	ønsker	at	forsøge	

sig,	kan	få	stillet	udstyr	til	rådighed	–	uden	

omkostninger.			

”Men”,	fortsætter	formand	Per	Nellemann:	

”hvis	du	bliver	bidt	af	sporten,	så	er	der	

naturligvis	udgifter	til	udstyr	i	bowling,	som	i	

hvilket	som	helst	anden	sport.”	

Han	fortæller,	at	hvis	man	bliver	

turneringsspiller,	og	vil	engagere	sig	i	

sporten,	så	er	der	følgende	investeringer:	

helst	2	kugler,	som	kan	koste	op	til	2000	kr.	

stykket,	hvis	man	skal	have	en	af	de	bedste,	

taske	til	kugler,	speciallavede	sko,	som	kan	

koste	1500	kr.	

Men	igen	understreger	Per	Nellemann:”	lad	

jer	ikke	afskrække	af	udgifterne,	de	kommer	

først	på	tale,	hvis	man	virkelig	brænder	for	

sporten,	så	indtil	da,	behøver	man	ikke	at	

blive	forskrækket,	klubben	hjælper	

nybegyndere,	så	man	i	ro	og	mag	kan	finde	

ud	af,	om	bowling	er	noget,	man	kunne	

tænke	sig	at	dygtiggøre	sig	i	og	blive	

turneringsspiller.	

Per	Nellemann	fortæller	også,	at	man	i	dag	

har	både	herre	række	og	dame	række	og	

Open	Række	dvs.	at	rækken	består	af	både	

damer	og	herrer.	Ungdom	spiller	med	

blandede	hold.	

Per	Nellemann	oplyser	endvidere,	at	man	har	

fået	penge	fra	Danmarks	Idrætsforbund	for	

at	kunne	promovere	bowling,	og	at	man	i	det	

nye	år	(om	Corona	ellers	giver	os	lov)	vil	

arrangere	nogle	præsentationsstævner,	hvor	

alle	får	mulighed	for	at	prøve	bowling,	og	at	

det	selvfølgelig	er	gratis	at	prøve.			

Til	slut	fortæller	formanden,	at	de	er	meget	

taknemmelige	over,	at	moderklubben	har	

doneret	træningstrøjer	til	alle	og	kamptrøjer	

til	turneringsholdene,	det	har	betydet	meget	

for	klubben,		

at	man	er	blevet	modtaget	med	åbne	arme	af	

moderforeningen.

	

Bertram	får	overrakt	turneringstrøjer	af	

næstformanden	for	SIF	Ian	

”Folk	og	Fæ”	byder	den	nye	klub	velkommen	

i	Skårup	og	ønsker	den	fremgang	i	de	

kommende	år.		

PS.	Hvis	man	kunne	tænke	sig	at	prøve	

bowlingspillet,	så	ring	til	Per	på	tlf.	22973505,	

så	kan	man	få	en	gratis	prøvetime.	

at	kunne	promovere	bowling,	og	at	man	i	det	

nye	år	(om	Corona	ellers	giver	os	lov)	vil	

arrangere	nogle	præsentationsstævner,	hvor	

alle	får	mulighed	for	at	prøve	bowling,	og	at	

det	selvfølgelig	er	gratis	at	prøve.			

Til	slut	fortæller	formanden,	at	de	er	meget	

taknemmelige	over,	at	moderklubben	har	

doneret	træningstrøjer	til	alle	og	kamptrøjer	

til	turneringsholdene,	det	har	betydet	meget	

for	klubben,		

at	man	er	blevet	modtaget	med	åbne	arme	af	

moderforeningen.

	

Bertram	får	overrakt	turneringstrøjer	af	

næstformanden	for	SIF	Ian	

”Folk	og	Fæ”	byder	den	nye	klub	velkommen	

i	Skårup	og	ønsker	den	fremgang	i	de	

kommende	år.		

PS.	Hvis	man	kunne	tænke	sig	at	prøve	

bowlingspillet,	så	ring	til	Per	på	tlf.	22973505,	

så	kan	man	få	en	gratis	prøvetime.	

at	kunne	promovere	bowling,	og	at	man	i	det	

nye	år	(om	Corona	ellers	giver	os	lov)	vil	
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Skårup	Kultur	og	Idrætscenter	

	

SKI	fungerer	så	godt	som	Corona	restriktioner	giver	os	lov	til	det.	De	fleste	sportsaktiviter	kører	med	hver	
deres	begrænsninger,	Tweenklubben	kører	rigtigt	godt,	og	leder	Aase	har	sammen	med	klubbens	
bestyrelse	tilrettelagt	en	god	hverdag	for	de	mange	børn.	

Ungdomsklubben	kører	også	2	dage	om	ugen	med	god	deltagelse.	

Der	er	en	fin	udstilling	i	foyeren,	som	kunstgruppen	altid	står	for,	og	det	er	vi	meget	taknemmelige	for.	

Musikgruppen	er	lykkedes	med	at	afholde	siddende	koncerter	og	fortsætter	med	dette	de	næste	gange.	
Det	er	rigtige	gode	koncerter	der	har	været	gennemført.	

Desværre	er	der	ikke	for	tiden	mad	til	musikarrangementerne,	og	der	er	heller	ikke	foreløbigt	planlagt	nye	
Brunch	og	Spis	sammen	arrangementer.	

Desværre	har	vi	haft	en	tid	med	en	del	ødelæggelser	og	hærværk.	Det	er	rigtig	kedeligt	både	for	SKI,	men	
også	for	f.eks	de	kunstnerne	der	udstiller.	

Vi	vil	sammen	med	Skolen	og	SSP	forsøge	at	få	en	snak	med	de	unge,	og	høre	hvad	vi	kan	gøre	for	at	
ødelæggelserne	kan	stoppe	igen.	

Vi	har	altid	og	vil	gerne	fortsætte	med	at	have	et	åbent	hus,	så	alle	kan	føle	sig	velkommen,	men	det	kræver	
at	alle	voksne	hjælper.	Målet	må	være	at	alle	helt	naturligt	værner	om	vores	dejlige	sted	–	Skårup	Kultur	og	
Idrætscenter.	

Vi	vil	gøre	vores	til	at	gøre	stedet	indbydende	og	lækkert	at	være	i.	

Kommunikation	–	er	svært	og	det	vil	vi	gerne	blive	bedre	til.	Vi	sætter	fokus	på	dette	i	den	kommende	tid,	
og	hvis	der	er	nogen	der	frivilligt	vil	hjælpe	til	med	Hjemmeside,	Facebook	opslag	m.m.,	så	tag	endelig	fat	i	
mig	 	

Pas	på	jer	selv	og	hinanden,	så	håber	vi	snart	at	det	bliver	normaliserede	tilstande	igen,	og	sætte	gang	i	
fællesskabet	igen.	

Formand	for	SKI,	Bo	Tune.	
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Vejstrup	Valgmenighed	på	vej	ind	i	2021	

I	disse	Covid	19	tider	er	der	forandringer	mange	steder.	I	Vejstrup	Valgmenighed	forsøger	vi	at	gennemføre	så	
mange	arrangementer,	som	coronaen	og	reglerne	fra	sundhedsmyndighederne	tillader.		

De	fem	julegudstjenester	er	spredt	ud	over	juleaftensdag	og	som	det	ser	ud	nu,	er	der	kun	få	ledige	pladser	kl.	
10.30	tilbage.	Tilmelding	/	forespørgsel	på	40402646,	Lene	Isager	

Nytårsaften	er	der	gudstjeneste	kl.	15.00,	efter	gudstjenesten	ønsker	vi	hinanden	et	godt	nytår	med	et	glas	
champagne	og	lidt	sødt.	også	her	med	tilmelding	på		40255382,	Lone	Arntzen.	

Koret	”	Opsang”	under	ledelse	af	kirkens	organist	Frey	Klarskov	er	startet	op	og	der	er	kor	aften	torsdag	

i	lige	uger	kl.	19.00-21.00.	Mød	bare	op!	

Under	hensyntagen	til	Covid	19	reglerne	foregår	alle	arrangementer	i	kirken.	

	

Planlagte	aktiviteter	
• Januarsang	med	sangvært	Karen	Rosenberg	

															og	ved	klaveret	André	Isager	 	 	 6.	januar	2021	kl.	17.00	–	18.00	

• ”	Opsang	”		 	 	 	 14.	januar	2021	kl.	19.00-21.00	
• Kulturcafé		

Hvalsang:	Lee	Miller,	Ryslinge:	HAVPATTEDYR	OG		
DERES	LYDVERDEN	Gennem	de	sidste	45	år	har	
han	studeret	hørelse	hos	pattedyr	specielt	hos	hvaler.	 18.	januar	2021	kl.	14.30	–	16.30	

• Halfdan	Rasmussen	
Som	en	slags	udløber	af	det	kommende	digtarrangement		
i	april	måned	'Krigere	uden	våben'	har	vi	planlagt	en	aften		
med	Halfdan	Rasmussens	digte,	hvor	hovedvægten	er	lagt	
	på	digterens	mere	alvorlige	side.	 	 	 21.	januar	2021	kl.	19.00	–	22.00	

• ”	Opsang”	 	 	 	 28.	januar	2021	kl.	19.00	–	21.00	
• Kulturcafé	 	 	 	 	

Rosarium-eftermiddag,	Anders	Carlsson	fortæller		
om	projektet,	som	omfatter	en	af	verdens	største	
rosensamlinger.	 	 	 	 1.	februar	2021	kl.	14.30	–	16.30	

• Februarsang	m.	André	Isager	v.	klaveret	 	 3.	februar	2021	kl.	17.00-18.00	
• ”	Opsang	”	 	 	 	 11.	februar	2021	kl,	19.00	–	21.00	

	
	
Hvis	man	vil	modtage	kirkens	nyhedsbrev	–	send	en	mail	til	kirkevaerge@vejstrupvalgmenighed.dk	
	

	Vejstrup	Valgmenighed,	Brudagervej	6,	Vejstrup	
				www.vejstrupvalgmenighed.dk	

	

	
	

Vejstrup	Valgmenighed	–	Gudstjenesteliste	
December	2020	

• 20.12	kl.	10.00	
• 24.12	kl.	10.30,	11.30,	13.30,14.30	og	15.30.	kun	få	ledige	pladser.		

							Tilmelding	nødvendig	på	40402646.	

• 25.12	kl.	11.00	–	Tilmelding	nødvendig	på	40402646.	
• 26.12	kl.	19.00	
• 31.12	kl.	15.00	-	Tilmelding	nødvendig	på	40255382.	

Januar	2021	

• 3.01	kl.	10.00	
• 10.01	kl.	10.00	
• 17.01.kl.	10.00	
• 24.01	kl.	19.00	
• 31.01.	kl.		10.00	

						Februar	2021	

• 7.02.		kl.	10.00	
• 14.02.	kl.	19.00	

	

Hvis	man	vil	modtage	kirkens	nyhedsbrev	–	send	en	mail	til																																																						
kirkevaerge@vejstrupvalgmenighed.dk	
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 1.a på Skårup Skole blev Danmarks mikroforskere nr. 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleverne i 1.a på Skårup Skole har været så dygtige til at udforske de små dyr i den nære natur,   
at de i november vandt andenpræmien i den landsdækkende Mikroforskerkonkurrence 2020. 
Med en imponerende rapport om biller og tusindben sikrede 1.a på Skårup Skole sig tirsdag en 
høj placering i den landsdækkende Mikroforskerkonkurrence 2020. Klassen har sammen med 
deres lærer undersøgt forskellige kendetegn ved smådyrene. Måden, de arbejdede med projektet 
på, var nok til en flot andenplads. 
Eleverne i klassen er gået i dybden med mikroforskningen - en ny naturvidenskabelig, enkel 
arbejdsmetode for 0. - 3. klassetrin, hvor eleverne ud fra deres egen undren laver små 
naturvidenskabelige undersøgelser af naturens små Krible Krable dyr.  
”Arbejdsformen var ny både for os og for eleverne. Men det blev en kæmpesucces, eleverne var 
slet ikke til at stoppe igen, de arbejdede selv videre i frikvartererne. Det er tydeligt, at metoden 
med at tage udgangspunkt i elevernes egne spørgsmål, virkelig giver dem engagement. Og nu 
bliver vi ovenikøbet belønnet for projektet, fortæller lærer Jane Lønberg, der har kørt projektet 
sammen med Peter Østmann og Anne Storm Knudsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Her er 1.a i ”felten” på Bjergager. Haven undersøges for biller og andre krible-krabledyr (privat foto)  

Red: Jan Viuf Hansen 
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Høj kvalitet i arbejdet 
Juryen, som består af et 
ekspertpanel fra 
Naturvejledning Danmarks 
Krible-Krable projekt, var 
ikke i tvivl om rapportens 
vinderkvalitet. 
”Spændende elev-
undersøgelser, gode og 
relevante undringsspørgsmål, 
godt og eksemplarisk forløb, 
elevcentreret arbejde”, lyder 
det blandt andet fra juryen. 
Efter en undringstur til en 
landhave i nærheden, hvor 
eleverne fandt en masse 
smådyr, valgte de de 
spørgsmål, de allerhelst ville 
have besvaret: Hvor mange 

ben har et tusindben og har de alle lige mange? Kan biller høre? Er det antallet af ben, som afgør 
om det er biller eller tusindben, der er hurtigst? 
Herefter hentede eleverne 
oplysninger om biller og 
tusindben, lavede forsøg 
med dem, arrangerede et 
dyreOL, for at se, hvilket 
dyr, der løber hurtigst - og 
hvorfor.  
Til sidst blev hele 
processen formidlet i en 
rapport, som har været i 
konkurrence med rapporter 
fra hele Danmark. 
Første gang i stor skala 
Mikroforskermetoden og 
den tilhørende børne-
forskerkonkurrence er en 
del af Naturvejledning 
Danmarks Krible Krable 
univers. Den har norsk 
forbillede og det er første 
gang den afprøves i stor skala i Danmark. 
”Børnenes undren og naturlige lyst til at udforske naturen er drivkraften i projektet. Når børnene 
er drevet af deres egen interesse, bliver de engagerede og får ejerskab til det undersøgende 
arbejde.,” siger projektleder for Mikroforskerprojektet, naturvejleder Kari Hald. 
Med andenpladsen følger 8.000 kroner, som 1.a kan bruge på en ekskursion til et sted, som kan 
bidrage til videre mikroforskning. Ud over pengene fik eleverne overrakt hvert deres diplom 
samt et lille badge til at sætte på tøjet. 
 
PS: Klassens konklusion blev, at billen løber hurtigst på grund af benenes længde og opbygning. 
  
                            Pressemeddelelse: Projektleder for Mikroforskerne, Kari Hald. 

Efter at alt var undersøgt og indsamlet blev der hygget omkring bålet. (privat foto) 

Børnene er her ved at klargøre sig til at undersøge krible-krabledyrene.(privat foto) 
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5881	Skårup	Sogn	
Hvem	er	vi,	hvad	kan	vi,	og	kan	vi	gøre	det,	vi	kan,	endnu	bedre?	

Mange	af	jer	har	i	løbet	af	oktober	besvaret	et	digitalt	spørgeskema	om,	hvilken	oplevelse	I	
har	af	vores	lokalsamfund	”5881	Skårup	Sogn”.	

Spørgeskemaet	er	andet	trin	af	den	raket,	som	blev	sendt	af	sted	i	det	tidlige	forår,	hvor	det	
kommunale	Lokaludvalg	havde	indkaldt	til	det	første	borgermøde.	Her	skulle	der	etableres	
en	arbejdsgruppe,	der	som	første	opgave	skulle	sikre	udarbejdelse	af	en	potentialeplan	for	
5881	Skårup	Sogn.	

Til	at	udarbejde	den	plan	valgte	arbejdsgruppen	firmaet	’Urban	Goods’	fra	Århus.	Som	
deres	første	opgave	udarbejdede	de	det	spørgeskema	som	ca.	30	%	af	jer	har	svaret	på.	Alle	
svarene	er	nu	ved	at	blive	bearbejdet,	så	Urban	Goods	kan	lave	en	analyse,	der	i	
begyndelsen	af	det	nye	år	vil	blive	gjort	tilgængelig	for	alle	på	vores	facebookside	eller	via	
Folk	og	Fæ’s	hjemmeside.	

Samarbejdet	mellem	Urban	Goods	og	arbejdsgruppen	har	været	rigtig	godt,	men	er,	lige	
som	så	meget	andet,	præget	af	situationen	med	Covid	19	

Det	betyder,	at	de	fleste	møder,	både	
internt	i	arbejdsgruppen	og	med	
konsulentfirmaet,	er	foregået	digitalt.	

	

	

	

	

Teams	møde	med	Urban	Goods	

Arbejdsgruppen	har	fået	de	første	resultater	af	undersøgelsen,	og	nogle	af	dem	vil	vi	gerne	
dele	med	jer	her:	

• Der	er	rigtig	mange,	som	fremhæver,	at	Arbejdsgruppen	skal	være	med	til	at	sikre,	at	
infrastrukturen	både	den	trafikale	og	den	digitale	bliver	sat	på	dagsordenen	i	forhold	
til	samtale	med	politikerne.	

• Mange	peger	på,	at	naturen	med	skov,	strand,	vandre-	og	cykelruter	giver	os	nogle	
unikke	muligheder	for	ude-aktiviteter,	som	bestemt	gør	vores	område	meget	
attraktivt.	
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	Svendborg	Miljø-	og	Naturskole	som	ligger	i	5881.	

• Mindst	hver	femte	synes,	at	vi	har	”et	stærkt	fællesskab	og	sammenhold,	som	giver	
tryghed	

	

Det	var	planen,	at	vi	i	midten	af	november	ville	gennemføre	en	Sognevandring	med	
udgangspunkt	i	Skårup	og	Åbyskov.	Dagen	skulle	slutte	i	hallen,	hvor	de	oplevelser	og	
idéer,	som	var	opstået	i	løbet	af	dagen,	skulle	diskuteres.	Men	på	grund	af	de	seneste	
Covid19-reguleringer	måtte	vi	som	med	så	meget	andet	udskyde	sognevandringen,	
forhåbentlig	til	tidligt	på	foråret.	

Arbejdsgruppen	ser	frem	til,	at	vi	igen	kan	mødes	til	et	regulært	borgermøde	eller	til	
mindre	dialogmøder,	hvor	enkeltemner	er	til	drøftelse.	

Vi	vil	løbende	holde	jer	orienteret	via	’Folk	og	Fæ.	og	vores	Facebook-side	xxxxx	

På	vegne	af	arbejdsgruppen	

Torsten	Andersson	 	 	 	 	
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AUTOHANDEL OG REPARATION – EN TILLIDSSAG…
…Moderne autoværksted 

 

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

 

 

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

Service Partner

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

SPECIALE: VW, AUDI, SEAT OG SKODA

Skaarup Vandværk - stiftet 1909

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

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

JESPER RASMUSSEN   
      Nyborgvej 510  5881 skårup

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

Gode ideer engros  Service fra den rigtige murermester

Til faste 
priser

og aftalt tid

Skårup Rengøring 
& Vinduespolering

Jørgen E. Kristensen
Vidjekrogen 1C

5881 Skårup
Tlf. 62 23 12 70

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

 
 
 

 
 
 

  

 Hjælp til pasning af haver og  
grønne områder. 

 Løsning af enkelt opgaver 
eller pasningsaftale. 

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

 KKrriissttiiaann  KKøøllllnn    
TTllff..  4400771111334444  

AAggrrooNNaattuurr  
  Grøn Service 

 

 

ØSTER ÅBY 
FRISKOLE & 
BØRNEHAVE

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

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

• Vandinstallation • Varmeinstallation
 • Naturgasinstallation • Solvarme

 • Træpillekedler • Fjernvarme
• Ventilation • Varmepumper

 • Gas- og oliefyrservice
• Blikkenslagerarbejde

Tlf. 62 28 11 38Tlf. 62 28 11 38
www.vejstrupblikvvs.dk

post@vejstrupblikvvs.dk

Alt til havedammen – over 30 års erfaring

Fyns
Havedam ApS

Flemming Olsen • Tlf. 4015 8814

Fyns Havedam ApS • Knarreborg Møllevej 8 • 5883 Oure
www.fynshavedam.dk  • info@fynshavedam.dk

Dean 51 32 98 32  
dean@landevejens.dk
www.landevejens.dk
Landevejen 89  .  5882 Vejstrup
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Tekst: Elisabeth Antonsen, foto: Henrik Kramer 

 

Først ville Vejstrup Forsamlingshus sælge 

folkeaktier til fordel for ombygningen i marts 

måned. Det spolerede Corona. Så blev salget 

planlagt til september, og sælgerne var klar til 

at rykke ud i samlet trop, da Corona endnu 

engang spændte ben.  

Nu kunne man jo synke hen i depression over 

det, for salget af folkeaktier udgør et vigtigt 

fundament i egenfinansieringen til ombygningen 

af forsamlingshuset og har derfor stor 

betydning i forhold til fondssøgningen. 

Byggegruppen har dog ikke ladet sig slå ud, 

men i stedet for brudt deres hjerner for at finde 

en løsning på at få salget i gang. Forleden 

nåede man frem til, at ligesom andre 

arrangementer har kunnet tilpasses Corona, så 

måtte det samme kunne gøres med 

folkeaktiesalget. Som sagt så gjort – det blev til 

konceptet ”Folkeaktier med afstand”. Ved at 

gentænke metoden for salget, undgår man nu 

nærkontakt og kommer alligevel videre med 

pengeindsamlingen til ombygningen af 

forsamlingshuset, 

I løbet af de næste uger vil repræsentanter fra 

Vejstrup Forsamlingshus banke på dørene i 

Vejstrup Sogn for at sælge aktier. Man 

bestemmer selv, hvor stort beløbet på ens 

folkeaktie skal være – dog minimum 100 kr. 

Man betaler med MobilePay, via bankoverførsel 

eller eventuelt med aftalte penge. Sælgerne 

registrerer køberne med navn, adresse og 

beløb, og senere afleveres folkeaktien på 

Coronasikker vis i Vejstrups postkasser.  

Hvis sælgerne ikke træffer nogen hjemme ved 

første besøg, kommer de igen en anden dag, og 

lykkes det heller ikke her, så kommer der en 

seddel med betalingsoplysninger i postkassen.  

De første har allerede fået besøg, og 

modtagelsen af initiativet med folkeaktier har 

været overmåde positiv og helt over 

forventning. Overalt er foreningen blevet mødt 

af venlige og anerkendende borgere, som var 

forbavsende velorienterede om projektet. 

Selvfølgelig var der nogle, som ikke ønskede at 

købe en aktie, men der er også borgere, der 

ikke tidligere har været medlemmer af 

forsamlingshuset, som har bidraget med flere 

hundrede kroner! Vejstrup Forsamlingshus er 

taknemlig for hver en krone – for med hvert 

bidrag rykker ombygningen et lille skridt 

nærmere, og jo flere, der bidrager, jo større 

chance er der for, at fonde vil interessere sig 

for projektet. 

Den glade bestyrelse har nylig kunnet opdatere 

”pengometeret”, som er ophængt på 

forsamlingshuset til 108.000 kr. Målet er 

minimum 300.000 kr., og hvis opbakningen 

fortsætter, som den er startet med køb af såvel 

folkeaktier som erhvervsaktier, er der kun 

grund til optimisme.  
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Hvis man er nysgerrig efter at vide mere om 

byggeprojektet, så findes der information på 

foreningens hjemmeside 

www.vejstrupforsamlingshus.dk. Man kan også 

gøre stop ved forsamlingshuset og tage et kig 

på den flotte planche på muren ved 

indgangsdøren og ”pengometeret”, der viser 

status på salget af aktier. Hvis man ikke bor i 

Vejstrup Sogn og derfor ikke får besøg, så kan 

man alligevel støtte projektet.  Man betaler med 

MobilePay på 56904 (støtteforeningen) eller 

bankoverførsel på 5986 – 1170179 og skal 

blot huske at skrive F + adresse i 

kommentarfeltet. Alle donationer er 

velkomne, og bestyrelsen og byggegruppen 

siger på forhånd en stor tak for opbakning og 

støtte. 

 

 

Tekst og foto: Elisabeth Antonsen 

 

Et længe ventet arrangement løb af stablen i 

Vejstrup Forsamlingshus søndag den 1. 

november, hvor en veloplagt Josefine Ottesen 

fortalte eventyr for en flok opmærksomt 

lyttende børn og forældre. 

Eventyreftermiddagen var oprindelig planlagt til 

marts måned, men måtte udsættes på grund af 

Coronavirus, så det var et forventningsfuldt 

publikum, der mødte frem, og de blev på ingen 

måde skuffede. 

Josefine indledte med en snak med børnene om 

deres interesser for bøger, film. spil m.m. og fik 

på den måde rigtig god kontakt med sine 

tilhørere, inden hun fortalte det forunderlige 

eventyr om Fjeren og Rosen – om Kongen af 

Det Smukke Land, der forelsker sig i hejrepigen 

Ea fra Fuglelandet og af bare kærlighed 

kommer til at svigte sin Ea. For at frelse sit 

eget land og Fuglelandet fra den truende sump 

må han tyde spådommen - og endelig….. 

Jo, det ender godt! 

Der blev lyttet med både store ører og øjne, og 

efter fortællingen svarede Josefine beredvilligt 

på spørgsmål om alt fra sin skostørrelse og til, 

hvad der inspirerer hende til at skrive. Vi fik 

også indblik i, hvor meget hun tjener som 

forfatter, og hvordan indtægterne er fordelt på 

selve udgivelsen af bøgerne og biblioteksudlån. 

Josefine har skrevet omkring 100 bøger og har 

mange stående på bibliotekernes hylder, og hun 

fortalte åbent om, hvad det indbringer på 

kontoen. 

Til sidst kunne man få lov at kigge i Josefines 

fine udstilling, og man kunne også købe bøger 

og få en autograf. Alt dog under forudsætning 

af, at man tog sit mundbind på og sprittede 

fingre, hvilket forekom som det mest allermest 

naturlige i Josefines selskab.  
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Tekst: Elisabeth Antonsen, foto: Aarhus Universitet 

 

Sæsonen er slut for i år, men Vejstrup 

Forsamlingshus genoptager succesen med de 

naturvidenskabelige foredrag - livestreamet fra 

Søauditorierne på Aarhus Universitet efter 

nytår. Foredragene har uden problemer kunnet 

gennemføres på trods af Coronavirus, fordi 

arrangementer med biografopstilling er tilladte, 

blot kravene om afstand, mundbind og 

håndsprit tilgodeses.  

I Vejstrup er der plads til 40 tilskuere, men så 

mange har der ikke på noget tidspunkt været, 

så man har trygt kunnet være til stede.  

Foredragene har emnemæssigt ført vidt 

omkring og er alle meget professionelt og flot 

formidlet; men den forgange sæsons absolutte 

hit var et foredrag med Eske Willerslev om Det 

moderne menneskes tilblivelse. I næste sæson 

kan man blandt andet høre om, hvordan man 

kan påvirke sin levetid, om sansernes 

betydning for vores virkelighedsopfattelse, om 

vand og om pandemier.  

Datoerne er at finde på listen over de 

kommende aktiviteter i Vejstrup 

Forsamlingshus, som kendes på nuværende 

tidspunkt. 

 

 
 

 

Af Margrethe Schmidt 

 

Selv om det jo næsten siger sig selv, så er 

bandet ’Det si’r sig selv’, der optræder i 

Vejstrup den 29. januar, i sig selv en god 

historie. Bandet består nemlig af de garvede 

musikere Thorkil Bisgaard, Niels Kiiele og Kim 

Sagild, og den lokale, Anders Kjærsig, der er 

præst i Skårup Kirke.  

Projektet var oprindelig en kærlighedserklæring 

til digteren og rockpoetens skarpe og til tider 

satiriske tekster, hvor Anders Kjærsig først 

holdt foredrag om C.V. Jørgensen, og derpå 

spillede bandet en række af hans sange. Nu er 

det mindre foredrag og mere musik, hvor 

bandet kommer på banen ind i mellem Kjærsigs 

fortolkninger. 

Der er lagt op til en både musikalsk og tekstuel 

tour de C.V., når ’Det si’r sig selv’ optræder i 

Vejstrup til januar.  

Billetter koster 100 kr., og du kan allerede nu 

bestille hos Henrik Kramer på tlf. 61822106. 
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Af Margrethe Schmidt 

 

Selv om Vejstrup stadig venter på den helt 

store overhaling af Forsamlingshuset, ser en 

gruppe borgere ingen grund til at vente på et 

fremtidigt caféprojekt. 

Derfor inviterer de nu interesserede til møde og 

arbejdsdag, kaffe og kage d. 9. januar kl. 16, 

hvor de vil lodde interessen og få sat gang i 

projektet. 

Det er meningen, at caféen med tiden skal 

holde åbent ugentligt eller oftere, men lige nu 

vil de bare gerne have et månedligt mødested 

for vejstrupperne, hvor der kan drikkes en kop 

kaffe, spises noget kage, verdenssituationen 

blive ordnet og nogle måske optræde med en 

sang eller et nummer på guitar eller klaver. Der 

er også mulighed for, at lokale kunstnere kan 

udstille og sælge deres ting. For Vejstrup 

bugner af kreative folk, og det vil gruppen 

gerne være med til at støtte. 

Men der startes altså i det små d. 9. januar, 

hvor der skal kigges på lidt af alt det praktiske. 

Der skal tømres nogle ’skillevægge’ sammen, 

som evt. også kan bruges ved andre 

lejligheder. Der skal skabes plads i 

depotrummet osv. Men der skal også være tid 

til at hygge, så cafégruppen sørger for kaffe og 

kage til alle fremmødte. 

Hold øje med tilmeldingsoplysninger mv. på 

www.vejstrupforsamlingshus.dk, Facebook og 

skiltet ved forsamlingshuset. 

 

Hvis du har lyst til at være med i gruppen, kan 

du kan evt. ringe til. 

  

Werner Funder: 52655358 

Kirsten Theilmann: 20260748 

Margrethe Schmidt: 30172928 

 

 

Tekst: Margrethe Schmidt, fotos: Steen Pensdal og Ene Wolfsberg. 

 

Desværre var der blevet fremsendt en kladde af artiklen til Gasbox til sidste nummer af Folk og Fæ. 

Her kommer den rigtige artikel. 

 

Det var en smuk om end kølig septemberaften 

med de små lanterner tændt på den fløjlsblå 

himmel, og de kulørte lamper tændt ved 

Vejstrup Forsamlingshus, da Gasbox for anden 

gang inden for et år spillede op. Ikke til dans, 

for det var en stolekoncert, men til minder og 

morskab.  
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Allerede i ’døren’ blev man modtaget af 

billetøser reglementeret iført masker med store 

smil, der var med til at skabe den gode 

stemning og samtidig understrege, at vi passer 

på hinanden.  

 

 
 

Der var selvfølgelig også sprit - både til 

indvortes og udvortes brug! 

Scenens bagside vendte ud mod Landevejen, så 

scene og forsamlingshus sammen skabte et 

intimt rum og stemning af havefest for de 150 

tilskuere, der havde sikret sig billet til 

koncerten. 

Og så gav de den ellers gas, folkene fra 

Gasbox, med numre fra Kim Larsens kæmpe 

bagkatalog.  

Der er ingen tvivl om, at Kim Larsen var en af 

Danmarks mest folkekære spillemænd. I 

næsten 50 år spillede og sang han sig vej ind i 

vores hjerter først med Gasolin i 70’erne og de 

sidste 24 år med Kjukken. 

 

 

Hvem kender ikke numre som Rabalderstræde, 

Papirsklip, Blip Båt, Kvinde min, Om lidt og De 

smukke, unge mennesker?  

Gasbox nåede ikke at spille dem alle sammen - 

det ville nok have krævet en uges tid. Men de 

nåede godt rundt i repertoiret. Vi har hørt fra 

fortrolig kilde, at det gav en klump i halsen, og 

at der blev fældet en tåre, da Gasbox spillede 

Pianomand. En sang, Kim Larsen i sin tid skrev 

til minde om en god ven og pianist. 

Selv om Gasbox ikke er hverken Kjukken eller 

Gasolin, så er de et rigtig godt alternativ. Med 

humor og stor respekt gav de tilskuerne et 

fantastisk show.  

 

Flere generationer 

Flere af publikummerne havde taget børn og 

børnebørn med, og selv om nogle af de yngste 

sikkert ikke engang var tænkt på dengang i 

1970’erne, da Larsen skrev sit første nummer 

og store hit ’Joanna’, så har musikken den 

evergreen-kvalitet, der gør, at den appellerer til 

alle aldersgrupper. I hvert fald var der et par 

børn, der fik sig en stor oplevelse og oveni 

købet en autograf! 

Kim Larsen har været død nu i to år, men 

Gasbox får musikken, teksterne og legenden 

Larsen til at leve videre. 

Måske kommer vi til at møde Gasbox igen i 

Vejstrup? Det kunne jo f.eks. være, når det 

ombyggede forsamlingshus skal indvies. 
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Januar  

Fredag den 1. Nytårskur i forsamlingshuset kl. 15.00 

Torsdag den 21. Vejstrup spiser sammen kl. 18.00 – 20.00 

Fredag den 29. Koncert med ”Det si’ r sig selv” – CV Jørgensen fremført af Anders Kjærsig og 

co. 

Februar  

Mandag den 8. Generalforsamling i Vejstrup Forsamlingshus.  

Tirsdag den 9.  Livestreaming fra Aarhus Universitet. ”Yngre med årene” (Bente Klarlund) 

Tirsdag den 23.  Livestreaming fra Aarhus Universitet. ”Sære sanser” (Peter Teglberg Madsen) 

 

Marts      

Onsdag den 10. Vejstrup spiser sammen kl. 18.00 – 20.00 

Tirsdag den 2. Livestreaming fra Aarhus Universitet. ”Vandet under vores fødder” (Esben 

Auken) 

Tirsdag den 9.  Livestreaming fra Aarhus Universitet. ”Big Bang og det usynlige univers” 

(Steen Hannestad) 

Tirsdag den 16. Livestreaming fra Aarhus Universitet. ”Pandemier i de sidste 200 år” (Lone 

Simonsen) 

April 

Onsdag den 28. Vejstrup spiser sammen kl. 18.00 – 20.00 

Tirsdag den 13. Livestreaming fra Aarhus Universitet. ”Magtfulde mikrober, der gavner dig”. 

(Oluf Borbye Pedersen) 

Juni 

Fredag den 11. Koncert med Sko og Torp 

 

September  

Fredag den 24.  Koncert med Jimmy Jørgensen 

 

 

Indkaldelse til generalforsamling i Vejstrup Forsamlingshus 
Den årlige generalforsamling i Vejstrup Forsamlingshus og støtteforening afholdes i forsamlingshuset  

mandag den 8. februar kl. 18.00 – 21.00 

Dagsorden i henhold til vedtægterne. 

Eventuelle forslag sendes skriftligt til foreningens formand Henrik Kramer på mail 

henrik.kramer@gmail.com senest den 1. februar. 

Endelig dagsorden offentliggøres på hjemmesiden www.vejstrupforsamlingshus.dk  

OVERSIGT OVER KENDTE AKTIVITETER 
I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS 2021 
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Stjernehimlen	lige	nu	–	Vand	på	Månen	og	planeten	Mars	
Af	amatørastronom	Erik	Appel,	Folk	&	Fæ`s	stjernerapporter,	Åbyskov	Amatørobservatorium,	Åbyskovvej	24.	

Vand	på	Månen	
Nye	undersøgelser,	offentliggjort	26.	oktober	i	år	i	tidsskriftet	Nature	Astronomy,	viser	for	første	gang,	at	
der	findes	let	tilgængelige	vandmolekyler	på	den	synlige	side	af	Månen.	Det	er	resultatet	af	målinger	udført	
af	det	luftborne	Stratospheric	Observatory	For	Infrared	Astronomy	(SOFIA),	opereret	af	det	amerikanske	
rumprogram	NASA	i	samarbejde	med	det	tyske	rumforskningsagentur.	Se	fig.1.	
Til	stedeværelse	af	vand	på	Månens	overflade	i	større	mængder,	gør	det	muligt	ved	hjælp	af	solens	energi	
at	producere	både	ilt	og	brint,	og	der	med	også	raketbrændstof.	

Dette	er	særligt	gode	nyheder	for	det	ambitiøse	amerikanske	rumprogram	Artemis,	der	går	ud	på	at	sende	
en	bemandet	rumsonde	til	den	sydlige	del	af	
Månen	inden	udgangen	af	2024.	Formålet	er	
at	etablere	en	permanent	bemandet	
rumstation	på	Månen,	blandt	andet	som	
forberedelse	på	at	sende	mennesker	til	Mars.	

Fig.	1:	SOFIE:	En	Boing	747SP	forsynet	med	et	2,5	m	
stort	teleskop	og	en	masse	andre	instrumenter	til	
direkte	observation	gennem	en	kæmpe	åbning	i	flyets	
bagerste	krop.	

	
	

	
Nattehimlen	lige	nu	
Lige	nu	er	det	kun	Mars,	der	viser	sig	frem	på	aftenhimlen.	I	hele	december	måned	ses	Mars	tydeligt	på	
aftenhimlen	i	sydlig	retning	ved	20-tiden.	Juleaften	passerer	Månen	lige	syd	under	Mars.	De	øvrige	planeter	
er	her	på	vore	breddegrader	tæt	på	eller	under	horisonten	i	aften	og	nattetimerne,	og	derfor	ikke	synlige.		

Den	flere	gange	omtalte	sommertrekant	–	bestående	af	
Deneb,	Vega	og	Altair	–	er	trods	navnet,	stadig	lige	netop	
synlig	over	horisonten		lige	efter	solnedgang.	Den	17.	
december	går	Altair	ned	under	horisonten	allerede	ved	
2030-tiden.		Se	fig.2	

	

	

Fig.2	Mars	og	Månen	kl	20:00,	juleaften.	Mars	ca.	10	grader	nordøst	
for	Månen.	Deneb	i	syd		16	grader	over	horisonten.	
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HUSK:
Søndage i lige uger afholder

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

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

PENSIONISTHUSET
Kortspil:

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

Nørkle:
fra 2. tirsdag i januar

til 2. tirsdag i september

Tirsdag d. 15. dec. Kl. 19 i Skårup Kirke 
SVENDBORG MUSIKSKOLES JULEKONCERT.

Onsdag d. 6. januar Kl. 17.00
Skårup Kirke, Musik og Stilhed

Rasmus Grønborg

Søndag d. 10. januar kl. 16-17
Fernisering med Verner Funder i SKI

Onsdag d. 20. januar kl. 16.30
Skårup Kirke, AK’s Forsamlingshus –

 ’Eksperter og politikere…’ Anders Kjærsig

 Onsdag d. 27. januar kl. 18.00 
Smørrebrødsaften og underholdning.                                                                            

Skårup Pensionistforening.

Onsdag d. 10. februar kl. 17.00
Skårup Kirke, Musik og Stilhed

Rasmus Grønborg

Onsdag d. 24. februar kl. 16.30
Skårup Kirke, AK’s Forsamlingshus – 

’Individ, samfund og stat…’ Anders Kjærsig

Onsdag d.10.marts kl. 17.00
Skårup Kirke, Musik og Stilhed

Rasmus Grønborg

Fredag d. 14. maj 2021.  KANDIS

GRAFiSK 4922  4944

Arrangementer i Kulturcafeen; 
Se inde i bladet & på www.folkogfae.dk 

Nye arrangementer i Åbyskov Forsamlingshus; 
Se inde i bladet & på www.folkogfae.dk

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

Nye arrangementer i Vejstrup Forsamlingshus; 
Se inde i bladet & på www.folkogfae.dk

Nye arrangementer i Vejstrup Valgmenighed; 
Se inde i bladet & på www.folkogfae.dk

Arrangementer i Skårup pensionistforening; 
Se inde i bladet & på www.folkogfae.dk

Vi er flyttet 

HJEM til Skårup 

Skårup Stationsvej 8

Kig forbi


