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Kære Folk & Fæ-læser!
Året 2020 har været et svært år for mange mennesker.
Det har været rigtigt hårdt for mange erhvervsdrivende, 
der er ramt af forskellige restriktioner, men også mange 
mennesker har været og er stadig ramt af ensomhed og 
isolation.
Det har også betydet, at Folk & Fæ ikke kan bringe alle 
de artikler om forskellige aktiviteter, som vi ellers plejer 
at gøre.
 Kære Folk & Fæ-læser: Send mig en kort beskrivelse af
en person, der gør en særlig indsats i dit lokalområde, og
send mig en mail-adresse eller et telefonnummer, så jeg 
kan kontakte vedkommende til ”Portræt af en Ildsjæl”.
Og så til en glædelig nyhed her midt i en svær tid:

Regnskabet for 2020.
Indtægter: 
Sponsorer                       175.051,02 kr.
Foreninger                         20.961,00 kr.
Indsamlingen                   54.695,25 kr.
Samllede  indtægter      250.707,27 kr.             250.707,27 kr.
Udgifter:
Trykkeriet                       205.095,00 kr.
Omdelingen                       25.770,35 kr.
Indsamling 
+ redaktion + gebyrer   9.801,16 Kr.
Diverse                               1.252,00 kr.
Samlede udgifter:          241.918,51 kr.             241.918,51 kr.
Årets resultat:                                                        8.788,76 kr.
Husk lige: Alle i bladgruppen arbejder ulønnet !!!!!!!!!
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  SK distribution, hvis du 
ikke modtager bladet 5 gange årligt: 7010 4000
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CAFE STOPPESTEDET
Tekst & foto: Henning Philbert

Det er rigtigt godt for en lille landsby som Skårup, når tomme forretningslokaler 
pludselig åbner igen. - Det er sket på Nyborgvej nr. 438, hvor de 2 unge mennesker
Ayse og Osman Basoda d. 1. januar 2021 åbnede ”CAFE STOPPESTEDET”.

Jeg blev meget overrasket over, hvad man kan købe i den nye ”CAFE STOPPESTEDET”
Prøv lige at se her: Traditionel Pizza - Luksus Pizza – Mexicansk Pizza - Hjemmelavet 
Pitabrød – Hjemmelavet Rullekebab – Indbagt Pizza – Åben indbagt Pizza – Hjemmelavet
Sandwich – Grillkylling – Fiskefillet – Pommes Frites - Fransk Hotdog – Mange 
forskellige salater – Hjemmelavet Burger. - - Ialt 67 forskellige retter + Side Dishes. 
Benzintanken er også åben
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Det er selvfølgelig en svær start midt i disse Corona-tiden, 
men heldigvis må man levere mad ud af huset som
 ”TAKE-AWAY” , og det er allered en stor succes for 
Osman og Ayse, der virkelig har travlt  mellem 

kl. 11.00 - 21.00 
På billedet til venstre for Ayse ses en godkendelse fra 
levnemiddelstyrelsen, hvor de får en flot godkendelse for
miljøkravene i deres virksomhed.
Det er de 2 unge mennesker naturligvis meget glade for, og 
deres motto er: 
Vi værdsætter sundhed, god hygiejne og friske råvarer.
Osman og Ayse er naturligvis glade for den gode start, de 
har fået her i Skårup, og nu venter de bare på, at mange af 
de restrigstioner, der har ramt hele Danmark, forhåbentlig 
snart er overstået.

  Telefon: 5273 1010

CAFE STOPPESTEDET 

er lukket p.gr.a Corona, men
så snart restrigstionerne er 
ophævet, er Osman og Ayse 
klar med en ny og 
spændende cafe i Skårup.

Indtil da må vi møde dem 
med mundbind, håndsprit og
en afstand på 2 meter.

 Folk & Fæ byder 
den nye virksomhed 
velkommen i Skårup
og jeg glæder mig til
at besøge dem som 
en ny sponsor for 
bladet, når alle disse
restriktioner er 
blevet ophæver.
                               Henning Philbert
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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 2020/21. 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. Tillægget fastlægger nogle retningslinjer for den nye bebyggelses udform-
ning samt nogle principper for udarbejdelsen af den efterfølgende nye 
lokalplan for området. Kommunetillægget findes i sin fulde længde på 
kommunens hjemmeside. Kommuneplanstillægget er nu vedtaget og 
man er i gang med at udarbejde forslag til en endelige lokalplan for Skå-
rup Seminarium under hensyntagen til de principper, som er fastlagt i 
tillægget. Derefter skal byrådet tage stilling til, om forslaget skal sendes 
til offentlig høring. 
Jeg stødte forleden på en meget udførlig beskrivelse af kommuneplan-
stillægget, som kan læses på de næste sider. 

Den fortsatte fortælling om:  
Skårup Seminarium, der bliver til seniorboliger 

- nu har kommunen vedtaget kommuneplanstillægget 
Af Vibe Eriksen, nabo til seminariet 

Kommunens høringsside: https://www.svendborg.dk/nyheder/boligomraade
-ved-skaarup-seminarium  

Byrådets beslutning: https://www.svendborg.dk/sites/default/files/PDF/
byraadsbeslutning_27-10-2020_1.pdf 

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

Hvidbog (naboernes høringssvar): www.folkogfae.dk/skårup-seminarium 



6

 

 Side 1 af 4 

  
    

Screening af projektmateriale for  
Skårup Seminarium 
 
 
Bilag til forudgående høring 
Sagsid: 20/4272 
Afdeling: Plan og Udvikling 
Ref. BIJ 
 
Screening af projektområdet 
Eksisterende plangrundlag 
Kommuneplanramme 11.01.O2.590 Skårup Seminarium er gældende for området. Området må 
anvendes til offentlige formål i form af skoler-, børne- og uddannelsesinstitutioner. 
 
Skårup og seminariet 
Skårup Seminarium ligger på den oprindelige landsbyforte midt i den gamle landsbykerne i Skå-
rup. Skårup ligger i et svagt kuperet, frugtbart morænelandskab. Landsbyen har bestået af godt 20 
ret store gårde. De landskabelige træk er næsten udviskede i dag, dog findes to af de oprindelige 
tre gadekær endnu. Seminarieområdet ligger omkranset af Østergade, Vestergade, Skårup Kirke-
bakke og mod syd Kærvej, hvor det ene gadekær findes.  
 
Seminariets bygninger ligger dominerende i byen, hovedbygningen med dens klassiske arkitektur 
og placering i aksen med parken og de senere uddannelsesbygninger, hvis funktioner er udtrykt i 
bygningernes skala og volumen og dermed arkitekturen. Byens øvrige bebyggelse er lav.  
 
Nord for hovedbygningen ligger kirken, der understreger seminariets betydning for byens udvikling 
og de kulturhistoriske bevaringsværdier med udgangspunkt i det præstegårdsseminarie, som det 
oprindeligt blev opført som. Øst for seminariet ud til Østergade ligger en række stationsbyhuse. 
Hele seminarieområdet er omkranset af bebyggelse i 1-1½ plan hovedsageligt enfamiliehuse med 
have omkring. 
 

 
Kirke, Vestergade, Østergade, Stationsbygninger i Østergade. 
 
Seminarieområdet 
Seminariets klassicistiske hovedbygning, som er opført i 1836, fremtræder markant dominerende i 
en stærk gul farve. Bygningen er 2½ etage høj og har sadeltag. Mod syd er hovedbygningen ud-
bygget med to symmetriske sidefløje, også i 2½ etage, der begge fremstår i røde teglsten og med 
sadeltag. Vinduerne fremstår opsprossede og hvidmalede. Bygningerne ligger ud til parken, som 
har store enkeltstående træer, et par små søer og spredte skulpturer. Søerne er rester af et af de 
oprindeligt tre gadekær. 
 
I parken ligger desuden en fin lille bygning i røde teglsten fra 1895, som er den tidligere forstan-
derbolig. Bygningen er 1½ etage. 
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Hovedbygning og tidligere rektorbolig i parken, skulptur, sø i parken, bygningsdetalje. 
 
Kulturmiljøet 
Skårup Seminarium er udpeget som kulturmiljø i Kommuneplan 2017-2029.  
 
Kulturmiljøet Skårup Seminarium omfatter det tidligere Skårup Seminarium, de nærliggende dele 
af landsbykernen og Skårup Skole. Området fortæller om, hvordan man fra statslig side havde stor 
fokus på at etablere et skolesystem, der kunne uddanne befolkningen i kølevandet på de store 
landboreformer. 
 
De bærende bevaringsværdier er: 

 seminariets bygninger, særligt hovedbygningen 
 parken bag hovedbygningen 

 
Hovedbygningen er fredet i 1945. Den lille bygning i parken er udpeget bevaringsværdig i kategori 
3. 
 
En tilbageføring og tydeliggørelse af det oprindelige aksefaste anlæg vil i forbindelse med en 
eventuel ombygning kunne øge stedets oplevelsesværdier. 
 

 
Kulturmiljøets bebyggede strukturer er vist på kortet. 
 
I kommuneplan 2017-2029, er der under kulturmiljøet, strategi og indsats, beskrevet hvilke forhold, 
der skal tages i betragtning ved en eventuel omdannelse af området. 
 
En omdannelse af området skal tage udgangspunkt i områdets struktur, skala, dimensioner, kultur-
miljøet og de fredede og bevaringsværdige bygninger. 
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Svendborg Kommune vil i forbindelse med ansøgninger om byggeri, til- og ombygninger, nedriv-
ninger, anlægsarbejder og andre ændringer, der kan påvirke oplevelsen eller kvaliteten af kultur-
miljøet, stille krav om dokumentation for, at der tages hensyn til de bærende bevaringsværdier, og 
hvordan kulturmiljøets potentialer udnyttes. 
 
Hovedstruktur – mål for kulturmiljøet: 

 kulturmiljøet Skårup Seminarium bevares og synliggøres som fremtrædende eksempel på 
et oprindeligt præstegårdsseminarium. 

 understøtte områdets videreudvikling som et aktiv for bylivet i Skårup. 
 udvikling indenfor kulturmiljøet sker på baggrund af stedets kvaliteter, særpræg og lokal 

identitet. 
 
Principper og pejlemærker for nyt plangrundlag ved Skårup Seminarium 
Parken skal friholdes for bebyggelse, så den kan fremstå som områdets fælles grønne friareal. En 
friholdelse af bebyggelse i parken understøtter kulturmiljøets oprindelige aksefaste anlæg. Parken 
bidrager desuden til opfattelsen af det oprindelige anlæg, hvor parken indgik i seminariets under-
visning. 
 
Parkeringspladsen op mod kirken skal friholdes for bebyggelse, da den er fredet. Derudover læg-
ger den afstand til kirken og der tages hensyn til kirkebeskyttelseslinjen. 
 
Seminariets undervisningsbygninger fra 1960-erne er ikke egnede til genanvendelse til boliger i 
kraft af deres volumen. Nedrivning af bygningerne giver dermed mulighed for nybyggeri ud mod 
Vestergade og Østergade. 
Den tidligere gymnastikbygning, gulpudset bygning placeret ud mod Østergade, kan evt. genan-
vendes til fællesfaciliteter for nyt seniorbofællesskab. 
 
Den fredede hovedbygning og forstanderbolig skal bevares. For at fastholde seminariets hoved-
bygning med sidebygninger som det dominerende bygningsanlæg, skal en ny bebyggelse under-
ordne sig disse bygningers volumen og skala. 
 
Ny bebyggelse skal skabe en overgang fra henholdsvis Vestergade og Østergade ind mod hoved-
bygningen. Bebyggelse i Vestergade og Østergade er enkeltstående huse med haver og beplant-
ning omkring. Det betyder, at der kan opføres nybyggeri, så der skabes en overgang fra de små 
1½ plans huse til den høje hovedbygning. Ny bebyggelse skal forholde sig til landsbygaderne, 
hvor bebyggelsens skala er lille. Gadens vejprofil er vigtig at forholde sig til i nybyggeriet, så den 
fortsat fremtræder som landsbygade.  
 

   
Højden på de eksisterende seminariebygninger fra 1960-ernes skal være udgangspunktet for høj-
den på ny bebyggelse.   
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Da der er tale om nybyggeri i den oprindelige del af landsbyen, skal der ikke bygges tættere end 
en bebyggelsesprocent på maks. 30%, som er den bebyggelsesprocent, der reelt er bebygget i 
området i dag.  
 
Hovedbygningerne fremtræder i deres arkitektur som slanke volumener, der åbner sig ud mod par-
ken. Dette motiv skal gentages i nyt byggeri for at skabe en sammenhæng til omgivelserne og for 
at nyt byggeri ikke lukker sig om sig selv.  
 
Ny bebyggelse skal opføres i maks. 2½ etage, som skal holde sig under hovedbygningens ta-
ghøjde og den skal udgøre mindre enheder, som dog kan placeres, så de danner en egen struk-
tur.  

Da parken danner centrum i bebyggelsen og udgør det store grønne areal, skal der sikres offentlig 
adgang til parken. Nyt byggeri skal have mindre udearealer. Udearealerne skal lede hen til parken. 
 

 
 
Ny bebyggelse skal opføres i den for stedet traditionelle materialeholdning, som er teglsten, der 
enten fremstår pudsede eller i blank mur. Bygninger i blank mur er opført i røde teglsten. I facade-
udformning skal der skeles til seminariebyggeriernes facader og den taktfaste opdeling, der ses i 
vinduernes placering og desuden de mange fine detaljer i byggeriet. 
 
Opsummering 
 

 Kulturmiljøet skal understøttes ved at bevare hovedbygningen og friholde parken for be-
byggelse. 

 Ny bebyggelse skal understøtte kulturmiljøet ved fortsat at lade hovedbygning og rektor-
bygning være de dominerende bygninger. 

 Ny bebyggelse skal opføres i slanke volumener og åbne sig mod parken. 
 Ny bebyggelse skal opføres i maks. 2½ etage, som skal holde sig under hovedbygningens 

taghøjde og den skal udgøre mindre enheder. 
 Der skal sikres adgang til parken gennem den nye bebyggelse. 
 Ny bebyggelse ud mod Østergade skal harmonere med stationsbybygningerne på mod-

satte side af vejen. 
 Ny bebyggelse ud mod Vestergade skal tilpasses landsbygadens profil. 
 Ny bebyggelse skal opføres i materialer, der harmonerer med områdets materialer, mur-

sten enten i blank mur eller pudsede. 
 Bebyggelsesprocenten må maks. være 30% for området. 
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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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 AArbejdsgruppen for Skårup Sogn   - Julekalenderen 2020   
den 24. december:  Bertram – ”Om at være ung i Skårup”     
Arbejdsgruppen for Skårup Sogn, hvis formål er at styrke samarbejdet og koordineringen af initiativer i 
området, startede i januar 2020 og lancerede på Facebook en julekalender, hvor forskellige borgere i 
sognet gav deres besyv med om Skårup og deres ønsker for området. Her bringer vi ”lågen” for den 
sidste dag, hvor 14-årige Bertram Bagger Nielsen, der går i 8. klasse på Skårup Skole, er inter-
viewet af arbejdsgruppen. Find Arbejdsgruppen på Facebook eller på sitet: 5881skaarupsogn.dk         

24. DECEMBER  

På denne måde nåede vi helt frem til 
juleaftensdag og d. 24. december. Det blev til 
20 fortællinger fra lokalbefolkningen og 20 
visioner for fremtiden for vores fælles 
lokalområde i Skårup Sogn.                      
Det hele er blevet krydret med alle jeres input, 
og vi tager alt med videre i arbejdet med 
potentialeplanen.  

En kæmpe stor tak til Bertram Bagger Nielsen 
på 14 år, fordi han er parat til at få det sidste 
ord i vores julekalender.   Bak ham endelig 
op og giv jeres besyv med i kommentarsporet. 
Glædelig jul alle sammen.  

    “Jeg flyttede hertil da jeg var cirka 
1 år gammel tilbage i 2007, og siden 
da har jeg boet her i Skårup. 

Personligt vil jeg sige, at det er en fantastisk lille by med masser af fantastiske mennesker, og vi 
kender næsten alle sammen hinanden. Jeg går på Skårup skole, og i min fritid er det altid hyggeligt at 
invitere vennerne ud på en lille gåtur i Skårup. Vi har et fantastisk landskab. Vi er mange mennesker 
her, og vi er også fra mange forskellige aldre. Jeg er 14 nu, og synes Skårup altid har været det 
bedste sted at bo. Her tager vi os af hinanden. 

Jeg synes, det særlige ved mit lokalområde er, at vi har det her fantastiske sammenhold. Vi er klar på 
at hjælpe uanset situationen vi står i. Jeg tror de fleste herfra er super glade for at kunne bo i Skårup. 
Jeg er mega glad for at vi har Brugsen her i Skårup, fordi jeg ved, at ikke alle små byer er så heldige, 
at de har det. Der kan vi mødes, og mange unge elsker at tage derhen, når de får fri fra skole. Vi har 
en fantastisk skole som inkluderer alle trods vores forskellige kulturer, baggrundshistorier, interesser, 
osv. Vi holder det stærke sammenhold gennem hele Skårup. Om man kommer fra udkanten, eller i 
midten af det hele, er vi alle sammen et stærkt hold, som kan klare hvilke som helst udfordringer. 

Jeg drømmer om at Skårup Sogn bliver et sted, hvor de unge også kan føle sig hjemme. At os unge i 
Skårup får et sted, hvor vi kan opholde os. Måske kunne man bruge Skårup Hallen til aktiviteter, som 
har mere med unge at gøre. Det kunne fx. være noget underholdning eller en diskofest. Selvfølgelig 
uden alkohol. Måske lidt mindre sport, og lidt mere af alt det andet. Vi har ikke så mange fritidstilbud 
til de unge, som ikke dyrker sport. 

Jeg drømmer om at Skårup Sogn får inddraget de unge lidt mere. Jeg tror, at et sted at opholde os 
kunne få os unge til at snakke mere ansigt til ansigt, og mindre skrive på internettet over diverse 
sociale medier. Vi kan hygge os, og blive lidt mere sociale sammen med de andre unge i Skårup, i 
stedet for at opholde os i grupper på de sociale medier. Jeg elsker at hænge ud med mine venner, og 
det ville være fantastisk, hvis andre unge havde muligheden for at blive inddraget i venskaber spredt 
rundt i Skårup. Derfor tænker jeg at flere begivenheder i fx. Skårup Hallen kan få os unge blandet lidt 
mere sammen, og det er det jeg drømmer om, at Skårup bliver endnu mere: Et sted for os alle! 

Jeg vil meget gerne ønske jer en glædelig jul og godt nytår!”                   Bertram Bagger Nielsen 

(Fotos: Arbejdsgruppen + privat)                                                

   (red. Jan Viuf Hansen) 
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                              Præsteaffæren i Skaarup. 
Da Skårups sognepræst, Martin Sørensen, vendte hjem til præstegården efter en bryllupsrejse i 
1906, blev han budt velkommen af en talrig skare af sine sognebørn, der overrakte ham en 
skrivelse med 600 underskrifter, hvori man takkede ham for det arbejde, han havde udført i 
sognet og ønskede ham held og lykke med at fortsætte i mange år.  
På hans skrivebord ventede en skrivelse fra Fyns Biskop, Laurits Nicolai Balslev, der oplyste, at 
han havde suspenderet ham fra sit embede som sognepræst. 

                                                              
                                                      Pastor Søren Martin Sørensen i Skårup Kirke. 
 
     Søren Martin Sørensen er født i Roskilde den 11. april 1863. 
Han bliver teologisk kandidat i 1888 og gifter sig samme år med Marie Pouline Cecilie, født Dohn, 
som er 11 år ældre end sin mand. Martin Sørensen bliver kort tid efter kaldet som sognepræst i 
Sebber sogn, Ålborg amt. Den 4. marts 1893 får ægteparret datteren, Ellen Marie Sørensen. 
I 1894 bliver Martin Sørensen kaldet som sognepræst i Skårup sogn. 
     Gennem de første år i Skårup bliver hans kone syg, og det udvikler sig efterhånden til en 
sindssygdom, som gør det umuligt at beholde hende i hjemmet. Hun bliver i år 1900 indlagt på 
”Sindssygeanstalten ved Middelfart”. Stedets overlæge, Frederik Lange, fastslår, at sygdommen er 
af så alvorlig art, at der ingen mulighed er for, at hun igen nogensinde vil kunne udskrives. 
     På baggrund af denne oplysning ansøger Martin Sørensen i 1905 om at få ægteskabet opløst.  
Han får ministeriets tilladelse og kongelig bevilling til skilsmisse og til at indgå et nyt ægteskab 
uden separationstid. Fyns Biskop og herredets provst har heller ingen indvendinger mod præstens 
handling. Sagen synes helt klar. Præsten indgår derefter et nyt ægteskab. 
     Hans nye hustru hedder Marie Dorthea Langkilde Lauesen. Hun er 14 år yngre end sin mand -  
er datter af en gårdforpagteren ved Ringe - men har i en periode været husbestyrerinden på Gl. 
Klingstrup. Vielsen foregår i Nazaretkirken i Ryslinge og foretages af pastor Morten Pontoppidan. 
Det nye ægteskab sætter sindene i kog i brede kristelige kredse i hele Danmark.  
     Af oplysninger i pressen fremgår det, at det tilsyneladende er seminarieforstander J. F. L. 
Klingemann, der er skyld i Martin Sørensens suspension. Han har sendt en motiveret klage til 
biskoppen, hvori han skal have hævdet, at præsten burde fjernes af hensyn til seminariets 
religionsundervisning.  
     Svendborg Avis kommenterer sagen således: ”Pastor Sørensen i Skårup har i nogen tid været 
suspenderet fra sit embede af – forekommer det os – ganske ufattelige grunde. Pastor Sørensen 
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har fået tilladelse til skilsmisse og til at indgå et nyt ægteskab, og da kirken tillader skilsmisse og 
fraskilte til at indgå nyt ægteskab, skulle man tro, at denne sag dermed var afsluttet. Omtrent hele 
menigheden og hele menighedsrådet står på præstens side”.  
     Det hele ender i første omgang med, at ministeriet ophæver suspensionen onsdag den 12. 
september, således at pastor Sørensen igen kan prædike i kirken søndag den 16. september 1906. 
     Selvom pastor Sørensen har stor opbakning blandt sognets beboere, har en lille kreds fra 
sognet besluttet, at de fortsat vil arbejde for, at han fjernes fra sit embede. Denne personkreds 
omfatter foruden førnævnte seminarieforstander J. F. L. Klingemann, gårdejer J. P. Rasmussen, 
Mosegård og proprietær L. Hansen, Ny Klingstrup. 
     Pastor Sørensen inviterer sognets beboere til et orienterende møde i præstegården mandag 
aften den 17. september, hvor der møder ca. 150 personer. Her redegør han for hele forløbet i 
den verserende sag. Han oplyser bl.a. også, at han direkte har inviteret sine modstandere (de 3 
tidligere nævnte personer), men disse har ikke ønsket at deltage. Pastor Sørensen oplæser bl.a. 
den skriftlige erklæring fra overlæge Frederik Lange om hans første kones sygdom samt den kgl. 
bevilling til skilsmisse og tilladelse til nyt ægteskab – og understreger han: ”Bevillingen er givet 
uden forbehold til sognepræsten i Skårup og ikke til statsborgeren Søren Martin Sørensen”.  
     I pausen blev det oplyst, at proprietær L. Hansen, Ny Klingstrup, var kommet til stede, og i hans 
indlæg forlød det bl.a., at han ikke kunne indse, at pastor Sørensens handling kunne forenes med 
den kristelige moral. 
     En af præstens trofaste tilhængere, lærer Ernst Nielsen, Åbyskov Skole, oplæste en længere 
skrivelse til kultusministeriet forsynet med mange underskrifter, der varmt forsvarede pastor 
Sørensen. Hele aftenens forløb blev detaljeret beskrevet og bragt i Svendborg Avis den følgende 
dag. 
     Stridighederne tager dog til i omfang og ”udkæmpes” den følgende tid i pressen. Gårdejer J. P. 
Rasmussen har et langt indlæg i Svendborg Avis, hvori han redegør for sine synspunkter, der 
udspringer af det ved altret givne løfte, at leve med sin hustru til Gud ved døden skiller dem, og 
han henviser bl.a. til et skriftsted, der lyder således: ”Hvo som skiller sig fra sin hustru uden for 
hors skyld og tager en anden til ægte, han bedriver hor”, så hvordan kan præsten, når han vier folk 
sige til dem, at de skal leve sammen til døden skiller dem, når præsten ikke selv har efterlevet 
dette.  
     Næste dags avis indeholder et langt modsvar fra lærer Ernst Nielsen i Åbyskov, der blot 
medfører et nyt indlæg fra gårdejer Rasmussen, ligesom sagen efterhånden debatteres ivrigt i hele 
den danske presse, hvorved Skårup Sogn virkelig erobrer en plads på landkortet. 
     Det besluttes, at sagen skal prøves ved en provsteret. Mens man venter på en afgørelse herfra 
får sagen ikke lov at hvile. Pastor Sørensens kritikere beskrives af en avis som ”30 forargede 
sognebørn bestående af samtlige seminariets lærere med husstand, der til dels har lånt deres 
forargelse hos seminariets forstander”. De beslutter på et møde afholdt på seminariet, at man vil 
arbejde på – i henhold til loven om kirkernes brug - at søge afholdt særlige gudstjenester af andre 
præster i Skårup Kirke.  
     Pastor Sørensens støtter svarer igen med en sogneafstemning, hvor resultatet er ca. 800 
stemmer for pastor Sørensens fortsatte virke, mens ca. 100 er imod. 
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     Midt i pastor Sørensens mest turbulente periode bliver han far til endnu en datter, Kirsten 
Johanne Sørensen, født den 22. juli 1907. 
     Der forløber et halvt års tid før kultusministeriet i slutningen af april 1907 endelig beslutter at 
sagen skal behandles ved en provsteret. Denne er sammensat af provst Chr. M. Olrik, 
herredsfoged Just Thiele med overretssagfører J. Jacobsen, Svendborg, som aktor.  
     Rettens dom den 14. oktober 1907 lyder således: Thi kendes for ret: ”Tiltalte sognepræst Søren 
Martin Sørensen i Skårup bør for det offentliges tiltale i denne sag fri at være”. 
     Selvom provsteretten har frifundet pastor Sørensen, lægger dette langt fra en dæmper på de 
stridende parter. Landets aviser kommenterer atter sagen heftigt. 
     Kirkelige kredse foranlediger, at sagen også skal behandles i landemoderetten (en kirkelig 
retsinstans), med første retsmøde den 25. februar 1908. Kultusministeriet ønsker også, at sagen 
skal prøves i hele det tilgængelige retssystem. Landemoderetten er sammensat af stiftsamts- 
manden og biskoppen med stiftsprovsten som protokolfører og 2 præster som vidne. 
     De næste to møder afholdes den 7. april og den 5. maj. 
     Sagen ender med, at landemoderetten stadfæster provsterettens frifindelsesdom. 
Det var derefter forventet, at sagen nu ville blive appelleret til højesteret, men da udfaldet ved 
begge forrige instanser var meget klart, har kultusministeriet formodentlig besluttet at stoppe en 
videre behandling  (sagen har nu stået på i ca. 2 år.). Pastor Sørensen var blevet fuldstændig 
frikendt ved begge de gejstlige retsinstanser, der havde behandlet anklagen mod ham. 
     Men – især indremissionske kredse i Vest- og Nordjylland - er ikke tilfredse. Man opfordrer til at 
drøfte sagen i alle menighedsråd med henblik på en fælles protest, ligesom man i kraftige 
vendinger opfordrer pastor Sørensen til selv at trække sig fra embedet i Skårup.  
     For at gyde olie på vandene får Martin Sørensen tilbud om at lade sig forflytte til et ledigt 
embede i Bøstrup på Langeland, men han fastholder sin beslutning om forbliven i Skårup. 
     For derefter at komme kritikerne i møde bliver det besluttet, at ordinere en hjælpepræst, der 
kan betjene den utilfredse del af Skårup sogns menighed. Valget faldt på en af seminariets lærere, 
der havde en teologisk uddannelse. Cand. mag. & theol. Janus Christian Knudsen, født den 11. juli 
1874 var den 22. december 1902 blevet ansat som lærer på Skårup Seminarium. Søndag den 28. 
marts 1909 blev han ordineret som medhjælpende præst ved Skårup Kirke beskikket af 
kultusministeriet og indsat som præst af provst Chr. M. Olrik ved en gudstjeneste i kirken. 
     Fremover afholdtes 2 søndagsgudstjenester, hvor de to præster skiftedes til at holde 
gudstjeneste kl. henholdsvis 10 og 14.  
     Der syntes nu at være faldet ro over præsteaffæren undtagen i de indremissionske kredse, 
hvorfra der atter en gang blev afsendt en personlig opfordring til pastor Sørensen om at trække sig 
fra embedet. Men de mange avisskriverier ebbede langsomt ud. 
I 1916 siger J. C. Knudsen farvel til lærerjobbet på seminariet og stillingen som hjælpepræst i 
Skårup sogn. Han vælger præstegerningen heltids og kaldes til et embede i Randers amt. 
     I løbet af de næste år kommer der igen samling over menigheden. Den største kritiker, 
seminarieforstander J. F. L. Klingemann, får bevilget afsked fra seminariet pr. 30 august 1915 på 
grund af svaghed, og han dør senere på året. 
     Pastor Sørensen oplever, at flere af hans stærkeste modstandere igen deltager i hans 
gudstjenester. Den 11. november 1919 kan han fejre sit 25-års jubilæum som sognepræst i Skårup 
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sogn. Det markeres med en festgudstjeneste i kirken. Efterfølgende modtager han flere smukke 
gaver. 
     Gennem de sidste år af sin embedstid plages han af helbredsproblemer. Han bliver i det tidlige 
efterår 1923 indlagt på Svendborg Sygehus. Den 5. september dør han efter en operation. 
Ifølge hans testamente har han givet udtryk for, at han ønsker at blive begravet i fuldkommen 
stilhed, et budskab, der – ifølge avisen – nok vil bedrøve hans sognebørn, men som de må 
respektere. Da han torsdag aften den 6. september føres fra sygehuset til Skårup, viste hans 
sognebørn ham den sidste hæder på den mest gribende og stilfærdige måde. Fra sogneskellet til 
præstegården stod folk opmarcheret og ventede på det lille ligtog – kun to vogne – og efterhån- 
den sluttede de op, så der til sidst var et imponerende følge det sidste stykke af vejen til 
præstegården. Kisten blev båret ind i haven, og man sang den salme, pastor Sørensen selv havde 
valgt. Derefter talte hans bror, der selv var præst. Bagefter førtes kisten ind i stuen og mange 
defilerede stille og sørgmodigt forbi den.  
     Næste aften foregik selve jordpåkastelsen i nøje overensstemmelse med afdødes eget ønske. 
Kisten førtes ved solnedgang over på kirkegården, og medens familien stod nedbøjet omkring 
graven, sænkedes kisten ned, og pastor Sørensens svigersøn, pastor Berthelin, bad fadervor og 
forrettede jordpåkastelsen. Derefter sang man – også efter pastor Sørensens ønske – salmeverset: 
”Så rejse vi til vort fædreland”. 
     På graven på Skårup kirkegård står stadig hans gravsten med teksten, Sognepræst Martin 
Sørensen - senere påført Marie Sørensen, hans anden kone. Stenen er rejst af Skårups borgere og 
nederst forsynet med påskriften: ”I TAKNEMMELIGHED FRA SKAARUP SOGN”. 
Marie Dorthea Sørensen må efter mandens død fraflytte præstegården, da den nye sognepræst, 
Hans Christian Rørdam, flytter ind.  Marie Dorthea Sørensen dør den 1. januar 1970 og begraves i 
mandens gravsted på Skårup Kirkegård. Hun er således enke i 46 år. 
 

                                                   
                    Pastor Søren Martin Sørensens gravsted på Skårup kirkegård (foto Svend Bomholt). 
 
På gravstedet er ligeledes begravet Martin Sørensens datter af 2. ægteskab, Kirsten Johanne Eivil,      
født Sørensen, (stenen til højre) og hendes mand af første ægteskab, Mogens Frederik Birch Schou 
(stenen til venstre). 
I graven bag Martin Sørensens gravsted er hans datter af første ægteskab, Ellen Marie Berthelin, 
født Sørensen og hendes mand, Thomas Daniel Berthelin, begravet.  
                                                        Research og manuskript - Leif Andersen. 
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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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Invitation til borgerne i Skårup og omegn til at deltage i projektet: 
 

SABOTAGE  
fra Skårup – et teaterstykke om modstandsbevægelsen i Skårup. 
 
Skribent: Torben Hansen 
 
Billedet af medlemmer af modstandsfolkene er taget på Gl. Klingstrup kort efter krigen. 

 

 
 
 
En rejse tilbage i tiden med Skårup og 
omegn som kulisse: 
 
Forestil dig, at du bevæger dig rundt i Skårup 
gående eller på cykel, og at du pludselig 
oplever, at du befinder dig midt i perioden 
1943 til 1945, og historien om modstands -
bevægelsen i Skårup åbner sig op og bliver 
levende!  
På din vej rundt i Skårup og omegn vil du ved 
de autentiske locations se historien om 
modstandsbevægelsen i Skårup under                 
2. verdenskrig udspille sig lige foran dig.                                            
Du vil få en oplevelse af, at du er vidne til 
historien om de lokale beboere i Skårup og de  
 

 
studerende fra Skårup Statsseminarie, der deltog i 
modstandskampen og satte deres liv på spil mod 
den tyske værnemagt i årene 1943 – 1945. 
Det er denne illusion, som vi i Teater VITO ønsker 
at skabe i teaterstykket SABOTAGE – fra Skårup i 
første weekend i september 2021. 
 
Der vil blive brug for mange lokale i dette projekt: 

• 30 unge mænd i alderen 18 – 40 år,  
til at spille modstandsfolkene i stykket, og 
der vil både være rolle med og uden 
replikker – så meld jer bare.                                 
Til mændenes koner og andre med relationer 
til mænd i denne aldersgruppe – vi har brug 
for, at I skubber lidt til mænd i denne alder. 
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• Alle andre - kan også melde sig, og  

hvis det sker snart, vil vi skrive en rolle til 
dig, der vil have en rolle med replikker, 
eller til dig, der vil være statist. 

 
• Kor: Sangglade personer til et kor. 

 
• Nogle praktiske folk - til at lave 

rekvisitter, dirigere trafik mm. 
 

• PR. – gruppe 
 

• Nogle sy kyndige til syværkstedet:              
Vi har brug for en gruppe, der sammen 
med en kostumier står for kostumer 
både de lejede, og de der skal laves ud 
fra genbrugsfund. 

 
• Kaffegruppe – en gruppe der vil stå for 

at lave kaffebord til publikum i den 
sidste scene = befrielsen. 

 
• Bakke op - at mange bakker op og gør 

reklame for teaterprojektet bla. ved at 
dele på facebook. 

 
• Publikum: sidst men ikke mindst, at I, 

der ikke deltager som skuespillere 
kommer og ser teaterstykket!  

 
Vi håber på en stor lokal opbakning: 
Jeg tænker, at tiden lige nu, hvor alt er lukket 
ned pga. coronaen på mange måder ligner 
tiden i slutningen af krigen, hvor alle håbede 
på, at krigen snart ville få en ende.                                                          
Det er godt at have noget at se frem til, og vi 
håber, at borgerne i Skårup vil tage dette 
teaterprojekt til sig.                                                                    
Min drøm er, at dette teaterprojekt vil være 
noget, som vi i Skårup kan se tilbage på, som 
det vi gjorde sammen i Skårup lige efter at 
Coronaens tunge skygge havde lagt sig.  
 
Så lad 2021 være året, hvor vi i Skårup står 
sammen om dette teaterprojekt, og hvor vi 
alle er klar til at byde 300 – 400 publikummer 
velkommen til Skårup i starten af september 
for at opleve historien om modstandsbevæ -
gelsen i Skårup. 
 
 

 
Hvorfor teater: Som teaterfolk med mange  års 
erfaring ved vi, at teater kan røre og overraske 
tilskueren langt mere end en film, og vi har fået 
mange gode og positive tilbagemeldinger af vores 
sidste 2 års byvandringsteaterstykker, der 
understøtter dette. 
 
Teater Vito består af skuespiller og teaterinstruktør 
Peter Michaelsen, samt idemager, projektansvarlig 
og teaterinstruktør Torben Hansen.  
 

 
Peter & Torben 
 
Baggrund for teaterstykket: 
Selv om jeg har boet i Skårup siden 1979, har jeg 
aldrig støt på historien om modstandsbevægelsen i 
Skårup. Men da jeg i 2018 så udstillingen i den sorte 
boks, tænkte jeg, at det kunne blive til et fantastisk 
teaterstykke.  
I 2020 skrev Jan Viuf 3 indlæg i Folk og Fæ om 
modstandsbevægelsen, og her tænkte jeg igen 
teaterstykke. 
 
Om teaterstykket: 
Teaterstykket vil bestå af en række små teater - 
stykker/ nedslag, der undervejs samler sig til en 
helhed.   
Denne form for teater betyder, at mange flere kan 
være med, da man er med i en mindre del af stykket, 
og derfor ikke skal lære alt for mange replikker.                                                                           
 
Publikum vil gående og på cykel blive taget med på 
en rejse tilbage i tiden, og her vil de møde 
medlemmer af den lokale modstandsbevægelse, og 
historien vil åbne sig op og blive levende.  
Publikum vil på deres vej både få et indblik i hvem, 
der deltog i modstandsgruppen, hvorfor de deltog, 
samt hvad de fik udrettet.  
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Publikum vil man blandt andet opleve en                                                                                             
fingeret sabotage på jernbaneskinnerne og en 
nedkastning af våben - begge scener vil foregå 
på de autentiske locations 
 
Nedslagene i teaterstykket: 

Her er eksempler på hvad handlingen 
kunne være i teaterstykket: 
Publikum møder på seminariets 
parkeringsplads med deres cykler, og 
de bliver budt velkommen og alle vil få 
udleveret en passerseddel, som de vil 
få brug for i stykket.  
Der vil være et kor, der synger en sang 
fra Krigens tid – og koret vil også  
bevæge sig rundt på cykler og dukke op 
og synge flere sange fra krigens tid  
undervejs i stykket. 
 

• Publikum vil blive ledt rundt i byen og 
undervejs møder de flere af 
modstandsbevægelsens folk i deres 
vante omgivelser.                                                
Vi møder lærerstuderende, 
købmanden, tømreren, landmanden, 
bageren, pensionat bestyreren, 
smeden mfl., og vi får et indblik i, 
hvorfor de deltog i 
modstandsbevægelsen.  
             

• Publikum vil både se en lokal 
modstandsmand, som bliver taget til 
fange af tyskerne, samt 2 engelske 
piloters flugt fra det hus, hvor de har 
været gemt i en periode. 

• Der vil også være en scene om den lokale 
sanglærer og komponist Oluf Rings frygt for 
at blive taget af tyskerne, efter mordet på 
Kaj Munk. 

 
• I smedeværkstedet bliver der lavet 

geværkolber og publikum vil forstå, at denne 
produktion er farlig. 

 
• I en krog af seminariets have vil publikum 

opleve et møde blandt de aktive seminarister 
i modstandsgruppen, hvor de stemmer om, 
de skal udvide deres aktiviteter. 

 
• Publikum bliver ledt ud til Gl. Klingstrup gods, 

og undervejs står koret og synger for 
publikum.  
På Gl. Klingstrup oplever publikum en                                      
fingeret nedkastning af våben og al  

             aktivitet omkring dette.  
 

• Publikum vil se, at våbnene bliver gemt i 
Skårup. 
 

• Publikum vil opleve, at modstands -
bevægelsen laver en sabotage mod den 
lokale jernbane. 
 

• Til sidst bliver publikum ledt ind i et 
forsamlingshus, hvor de bliver budt på kaffe, 
og her hører vi frihedsbudskabet, og alle 
synger nogle sange sammen med koret, 
mens de drikker deres kaffe. 

 
               Herefter er stykket slut! 
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Projekter er i gang! 
 
Fonds ansøgninger: Jeg har indtil nu sendt 17 
fondsansøgninger til relevante fonde, både 
lokale og nationale fond, som vi venter svar 
fra. 
 
Jeg har haft kontakt til følgende foreninger 
og interessantere i Skårup: 
 
Lokalhistorisk arkiv: 
Richard fra lokalhistorisk arkiv har givet os 
alle de informationer og historier, som han 
har gravet frem om modstandsbevægelsen i 
Skårup, og han kommer løbende med ny 
oplysninger.  
 
Skårup Kultur og Idrætscenter er positiv 
overfor projektet, og har deltaget i nogle af 
projektansøgningerne. 
 
Borgerforeningen er også meget positive 
overfor projektet. 
 
Folk og FÆ støtter op om projektet ved at 
give plads i bladet, og der vil i de næste 
numre blive fulgt op på denne skrivelse. 
 
Gl. Klingstrup medvirker også.  
Jørgen Schiøttz fra Gl. Klingstrup har indvilget 
i, at gårdspladsen bruges som kulisse i 
stykket, og han overvejer pt., om hans vil 
spille sin farfar, der var en vigtig person i 
modstandsbevægelsen. 
Jørgens Faster Lone Schiøttz har bidraget 
med øjenvidneberetninger fra Gl. Klingstrup 
under krigen. 
 
Oluf Rings hus. 
Ragnhild og Peter, som bor i Oluf Rings hus i 
Skårup, har indvilget i, at publikum kan 
komme ind i deres have og opleve et spil om 
Oluf Ring (tidligere beskrevet). Peter har 
mange informationer om Oluf Ring, og dem 
vil han videregive til os.  
 
Smeden Hans Åge har meldt sig til at spille 
sin egne farfar i stykket, og min genbo Basse 
alias Jørgen Nielsen er også med i scenen i 
smeden.                                                                   
 
 

 
 
Billedet herunder er det hædersbevis, som 
Hans Åges farfar fik efter krigen for at skjule en 
modstandsmand. 
 

  
 
Andre locations i Skårup 
Vi vil i den kommende tid kontakte andre 
privatpersoner for at høre om, vi må spille 
teater omkring deres hus. 
 
Dine historier om modstandsbevægelse 
Skulle du ligge inde med historier om 
modstandsbevægelsen i Skårup, hører vi meget 
gerne fra dig! 
 
Hvis du vil deltage enten som 
amatørskuespiller eller til at hjælpe med noget 
praktisk, så skriv mig en mail eller ring mig op! 
 
De bedste hilsner 
Teater VITO ved Peter Michaelsen & 
Torben Hansen fra Skårup 
 
Mail: torb.h.hansen@gmail.com 
Mobil: 60609613 
De bedste hilsner 
Torben Hansen 
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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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    SSkkåårruupp  BByyllaauugg  

    

    MMaannddaagg  dd..  1155..  mmaarrttss  kkll..  1188..0000  ––  2233..0000    ii    SS..KK..II..        
Alle mænd i Skårup Sogn kan deltage, når man er/bliver medlem i Skårup Bylaug; Pris. kr. 75.- pr. år.            
Derudover bliver der betaling for maden på kr. 225.-, samlet pris for arrangementet kr. 300.-   
Tilmelding & betaling til Ian Kristensen på mobilepay: BOX42204 4senest 1.3 !  
eller evt. på mail: ian@immi.dk Betaling ved indgang (skriv gerne ost el. rul)  
  Program:  
- Generalforsamlingen                                                                                                                                          
- Spisning: Gammeldags oksesteg                                                                                                                        
- Mini-foredrag: Skårup i en svunden tid.                                                                                                              
-  Kaffe & brød m. stærk-ost/rullepølse                                
FFåå  eenn  hhyyggggeelliigg  aafftteenn  oogg  ssttøøtt  BByyssttæævvnneett  !!                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

iinnvviitteerreerr  ttiill
1854-2021  Tradition i 167 år !! 

 
 

Da Fastelavns-spisningen i år 
desværre er aflyst, måske for 
første gang siden 1854, og hvor 
kontingentet almindeligvis 
indbetales, må vi få midlerne ind 
på anden vis. Vi beder derfor om 
at nuværende og kommende 
medlemmer indbetaler de 75 kr. 
på mobilepay til kassereren. Det 
årlige kontingent går til pleje og 
vedligeholdelse af Bystævnet  

Skårup Bylaug, der er for alle 
mænd bosiddende i Skårup 
Sogn, nærmer sig de 167 år, og 
er en af de ældst eksisterende 
foreninger i landet.                                    
.       Jan Viuf Hansen - Oldermand 

    Støt Bystævnet i Skårup ! 

Send 75 kr.- til Ian Kristensen på mobilepay: BOX42204, så bli’r 
du registreret som medlem i 2021 og støtter Bystævnet.   TAK 

SSkkåårruupp  BByyllaauugg 
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Nyt fra Åbyskov Forsamlingshus. 
Samlet og redigeret af Jørgen Larsen, Åbyskov Forsamlingshus 

 

 

Præsentation af støttegruppen et vigtigt aktiv for huset! 
 

Tekst Gitte L. Jensen og Ellen Larsen – foto Preben Gammelmark. 
 

Lidt historie! 
 

I 2007 var der indkaldt til en ekstraordinær 
generalforsamling, med 2 punkter på 
dagsordenen.  Valg af en fuldtallig bestyrelse eller 
nedlæggelse af huset.  På daværende tidspunkt var 
der flere problemer omkring udlejning og 
arrangementer i øvrigt.  På denne generalfor-
samling lykkedes det at få valgt ny bestyrelse og 
der blev samtidig stillet forslag om oprettelse af en 
støttegruppe.  Gruppen har været aktiv og fungeret 
godt lige siden.  Gennem de snart 14 år hvor 
støttegruppen har været aktiv, har der været 
skiftende medlemmer, men et par stykker har 
været med fra start.  Støttegruppen har igennem 
årene via vore arrangementer bidraget med 
donationer på knap 200.000 kr. – et godt bidrag til 
anskaffelser i huset. 
 

 

Hvad gør støttegruppen for huset? 
 

De sidste 4 år har vi arbejdet særligt på at få 
børnefamilierne med og det er lykkedes at få nogle 
familier engageret, så der er blevet etableret en 
mindre børnegruppe der i samarbejde med 
støttegruppen har stået for flere arrangementer bl.a.: 
Børnedans, Bing Bang Børnebal, Fastelavn, 
Halloween, Børneloppemarked og hjælp ved det 
årlige juletræ. Det er godt, at der også er 
børnefamilier med til at støtte op omkring 
aktiviteter i huset.  
 
Vi har gennem årene afholdt flere succesfulde 
arrangementer, hvilket bl.a. har været  fællesspis-
ninger, hvor der blev serveret wienerschnitzel, 
Mexicansk aften og Ungarsk Gullasch med bistand 
fra dem der kender opskrifterne. 

 
 

 
Støttegruppens medlemmer: 
 
Karen Margrethe Spejlborg 
Ellen Larsen 
Gitte L. Jensen 
Christiane Gammelmark 
Karsten Johannesson 
Bettina Brøndum 
Mette Lundsgaard 

Støttegruppen er ikke en forening, men en gruppe 
med en uformel struktur.  Gruppen er et meget 
væsentligt supplement til Husets bestyrelse og 
bidrager med mange forskellige aktiviteter og er 
dermed med til at der er bredde og forskellighed i 
husets arrangementer.  Hvilket sker gennem grup-
pens egne arrangementer for voksne og børn og ved 
en aktiv deltagelse i de tilbud som bestyrelsen tager 
sig af. 

Høstfester, Efterårsfester, Oktoberfester, Tartelet- 
og smørrebrødsaften samt Forårs- og julebanko der 
har været godt besøgt. Aftener med musikalsk 
underholdning og meget andet. 
 
Nogle arrangementer er efterhånden blevet til-
bagevendende hvilket bl.a., er: Fastelavn, Banko 2 
gange årligt, Forårsloppemarked, Børneloppemar-  
ked, Fællesspisninger, hvor der ind imellem har 
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været musikalsk underholdning.  Alle arrangemen-
ter afholdes med det formål, at hele overskuddet 
går til forsamlingshuset.  Pengene bruges til nyan-
skaffelser og vedligeholdelse.. 
 
Desværre har corona også ramt støttegruppens 
arrangementer i 2020, hvor der blev aflyst 
fællesspisning, foredrag og banko. I februar 2021 
må vi aflyse fastelavn – ærgerligt, men nød-
vendigt.  Der dog håb forude, så der gennem 
aktiviteter igen kan samles penge ind til huset. 
 
Støttegruppens arrangementer i 2021 er omtalt 
andet sted i dette nummer af Folk & Fæ. 
 
Vi har altid brug for ideer og hjælpende hænder, så 
der er åben for interesserede, der gerne vil give en 
hånd med for det gamle hus.  At være med i 
støttegruppen kan være lige fra planlægning, 
indkøb, forberede madlavning og/eller oprydning, 
og det er helt op til den enkelte, hvad man vil byde 
ind med m.h.t. opgave og tidsforbrug – uanset hvad 
man er med til, har det stor betydning for 
støttegruppens engagement. Vi vil byde 
velkommen til at deltage i godt arbejdsklima i 
gruppen. Har ovenstående skabt interesse, så 
kontakt Ellen tlf. 4224 4854 eller Gitte på tlf. 
3035 1557.  

▀ 
Planlagte arrangementer! 
Tiderne er usikre! 
I skrivende stund ved vi at de aktuelle retningslinjer 
for at kunne samles gælder frem til udgangen af 
februar måned. 
 
Det er derfor nødvendigt at tage forbehold for, at det 
vi har planlagt ikke kan gennemføres.  Vi er derfor 
også forsigtige med at sætte en endelig dato, særligt 
for de kommende par måneder, men vi vover 
alligevel at sætte datoer på nogle arrangementer i 
2021. 

▀ 
Generalforsamling den 25. marts: 
 
Husets generalforsamling skal holdes hvert år i 
marts og afholdes i henhold til vedtægtens §8 og 
skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. 
 
Et af de vigtige punkter er valg til bestyrelsen, idet 
der i ulige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg, 
hvilket er:  Arne Jensen, Jan Hansen og Jørgen 
Larsen. 
 

Et andet vigtigt punkt er en debat om aktiviteter i 
forsamlingshuset,  hvor der kun har været begræn-
set aktivitet i perioden med forsamlingsrestrik-
tioner på grund af Covid19.  Vi skal i gang igen, 
men hvad skal huset byde på?  Kom og deltag i 
debatten. 
 
Kom og gør din indflydelse gældende! 
 
Alle der har betalt kontingent for 2020 har stem-
meret på generalforsamlingen. 
 

 
▀ 

 
 
Vi fortsætter med fredagsbar, så snart det er muligt.  
Vi forsøger første gang fredag den 16. april kl. 16-
18. Herefter forventer vi, at det bliver: fredagene 
den 7. maj, 4. juni, 6. august, 10. september, 5. 
november og 2. december.  I oktober er der flere 
udlejninger, så oktober springer vi indtil videre 
over. 
 
Vi tror på at fredagsbaren også kan bruges til at give 
nyttig information, hvilket f.eks. skete da vi 
sammen med fredagsbaren den 9. oktober 2020, 
blev orienteret om den nye affaldsordning i 
Svendborg kommune, her deltog omkring 50 
personer. 
 
Der tales meget om klima og energiforbrug, hvor 
bl.a. oliefyr skal udfases inden for en kortere 
årrække.  Det overvejes at der en fredag orienteres 
om f.eks. varmepumper eller anden alternativ 
opvarmning. 
 
Vi modtager meget gerne forslag til emner, der kan 
have bred interesse. 

▀ 
Arrangementer der er sat dato på! 
 

Dilettant: 
På grund af Covid19 har det været vanskeligt at få 
begyndt på at øve og lave aftaler, men vi håber der 
kan komme gang det hele inden så længe.  Der ar- 
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bejdes på at være klar til at opføre årets stykke den 
15., 19. og 21. maj. 
 
.Følg med på forsamlingshusets hjemmeside: 

www.aabyskov-forsamlingshus.dk. 
 

Vi udsender naturligvis nyt om dilettant, så snart vi 
ved mere, bl.a. med det sædvanlige årlige 
dilettanthæfte, men der kan komme forhindringer 
der bevirker, at opførelsen må udskydes. 

▀ 
 
Støttegruppe holder loppemarked 
sammen med Åbyskov Gl. Skole: 
 
Søndag den 30. maj k. 11-14.  Det er muligt at 
reservere stande, hvor de der har noget at sælge får 
muligheden for at stille sine ting op på bordene fra 
kl. 9.00.  
 
Nærmere omtale i F&F i april, i husets nyhedsbrev 
og på hjemmesiden:  

www.aabyskov-forsamlingshus.dk 
▀ 

Spisning med underholdning: 
Fredag den 3. september kl. 18.00. 
 
Støttegruppen dækker op til fællesspisning med 
god og festlig musikalsk underholdning, hvor det 
ikke kan undgås, at der bliver meget for smile-
båndet, når der denne aften er besøg af komiker og 
musiker Bertel Abilgaard. 

▀ 
Vinsmagning med Erik Prangsgaard: 
Fredag den 1. oktober kl. 18.00. 
 

Erik Prangsgaard vil som ved tidligere vinsmag-
ninger finde flere gode vine, der er værd at smage 
på. Der vil som ved tidligere smagninger være 
noget godt at spise, der passer til vinene. 

  ▀ 
 

Børneloppemarked: 
Støttegruppen holder loppemarked for børn 
søndag den 3. oktober. 
Her har børn mulighed for at få en bod, hvor de kan sælge 
eller bytte ting de ikke længere bruger. 

▀ 
 

Halloween: 
Støttegruppen holder Halloween for børn og 
familier mandag den 1. november kl. 17-19. 
 

▀ 
 

Husets traditionelle andebanko holdes 
den 8. november kl. 19.00. 

▀ 
 

Støttegruppen holder Julebanko den 2. 
december kl. 19.00.  

▀ 
 

Årets juletræ holdes som altid den 22. 
december. 
Sæt allerede nu aftenen i kalenderen og tag meget 
gerne familien med. 

▀ 
Andre arrangementer der er under 
planlægning/overvejelse! 
 
I Skivende stund er der endnu tvivl om, hvornår 
det vil være muligt at åbne huset, men uanset 
usikkerheden overvejer vi at tage forskellige 
arrangementerne på programmet, både i foråret 
og efter sommerferien. 
 
Det vil være for tidligt at sætte konkret dato på 
arrangementer og hvilke der kan komme på tale,  
men lige nu er planen, at vi tager nogle af de 
aflyste arrangementer fra 2020 på programmet, 
hvilket drejer sig om: 
 
Koncert med Gudmekoret – tidligere annonceret 
i Folk & Fæ. 
 
Foredrag med Søren Bonde om Jordens 
varmeste sted – tidlige annonceret i Folk &Fæ. 
 
Sct. Hans i samarbejde med Åbyskov 
Strandcamping. 
 
Vælgermøde som optakt til valg til kommu-
nalbestyrelsen og regionsråd i november. 
 
Ud over ovenstående kan der nok findes plads til 
enkelt andre arrangementer.  Vi vil være op-
mærksom på de tilbud der tilbydes forsam-
lingshusene, men vi er også meget interesseret i 
modtager forslag fra jer der bruger huset. 

▀ 
 
Sker der noget i huset når der er lukket? 
Tekst og foto Bjarne Lundsgaard 
 
Det gør der!   
 

Aktiviteterne i forsamlingshuset har som alt andet 
været lukket ned.  Vi har kun haft få udlejninger 
og få arrangementer.  Seneste nedlukning betød, 
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At der ikke har været nogen udlejning og heller 
ikke nogen arrangementer. 
 
Det gav os en kærkommen mulighed for at gå i 
gang med at tage fat på mange af de ting, der 
trænger sig på i et gammelt hus. Der er altid et og 
andet, der kan gøres. Der skal bare tages et 
initiativ, hvilket er gjort, idet der er blevet taget fat 
på flere vedligeholdelsesopgaver i huset.   Hele 
balkonen er blevet tømt for det meste inventar.  
Efter det blev gjort er det gamle gulvtæppe fjernet, 
der er blevet spartlet, malet vægge og loft, samt 
lagt nye tæppefliser, så rummet nu er blevet meget 
mere indbydende – nu er det til at holde ud at være 
der.  Det bliver også godt med det konferencebord 
vi har fået forærende, så er det nærmest et fint 
mødelokale. 
 

 
 

Jan og Arne er trukket i arbejdstøjet. 
 
Baren er nu skinnende højglanslakeret der mangle 
her at få bedre belysning – det håber vi at få lavet 
inden så længe.   
 
Hvad er det næste? 
Bagindgangen og scenen trænger til maling og ny 
gulvbelægning.  Endvidere skal køkkenet males.  
Arbejdet med disse opgaver havde været meget 
besværlig, hvis der havde været normal drift i 
huset – så vi har udnyttet tiden. 
 
Rengøring! 
Når der er slebet og støvet skal der gøres rent. 
Hjælpende hænder til rengøring af hele huset vil 
være meget velkommen. 
 
Udearealerne omkring forsamlingshuset trænger 
også til en kærlig hånd.  Det ses tydeligt at der ikke 
har foregået noget i huset i længere tid. 
 
Vil du give en hånd med til opgaver, der står lige 
for eller senere, så kontakt Jan Hansen på tlf. 
2789 1127. 

▄ 

Hvordan klarer huset sig økonomiske 
under nedlukningen under corona? 
 
Et forsamlingshus med begrænset mulighed for 
indtægter og med flere faste udgifter, er 
naturligvis ikke nogen god kombination. 
 
Huset har naturligvis lidt under, at en stor del af 
udlejningerne i 2020 er blevet aflyst, hvilket også 
gælder de fleste indtægtsgivende arrangementer. 
Selv om regnskabet for 2020 endnu ikke er afslut- 
tet, har  de manglende indtægter sat sit tydelige 
spor. Heldigvis bor vi i en kommune, der har 
opmærksomhed omkring forsamlingshusene og 
har i 2020 afsat midler til en hjælpepakke, hvorfra 
huset på nuværende tidspunkt har modtaget om- 
kring 41.000 kr., der dækker de faste udgifter For 
perioden 12. marts til 31. juli.  Det forventes at der 
i 2021 vil kunne udbetales et beløb, der kan dække 
de faste udgifter i perioden 1. august til 31. 
december 2020. Det ved vi først mere om i løbet 
af februar/marts måned.  Vi forventer at der med 
den 2. hjælpepakke for 2020 vil kunne undgås de 
helt store økonomiske problemer, men uanset 
hjælp eller ej har forsamlingshuset brug for alle de 
penge, det er muligt at skaffe til driften af huset. 
 
Det har også hjulpet på økonomien, at støtte-
gruppen har overført 10.000 kr., til trods for de 
begrænsede mulighed der har været for at afholde 
arrangementer.  Denne støtte er vi meget glade for. 

▄ 
 
 
Opfordring til at forny dit medlemskab 
eller bliv medlem af huset: 
 
Vi vil gerne opfordre til, at mange støtter op om 
huset og fornyr eller tegner medlemskab for 2021, 
det koster 100 kr. pr. person.  Det er nemt at 
fortsætte sit medlemskab og blive medlem. 
Indbetal blot de 100 kr. på husets konto i Fynske 
Bank – reg.nr. 0819 konto 8190155405. Vigtigt at 
der oplyses adresse og navn for indbetaler. Vi vil 
foretrække bankoverførsel, men der kan også 
betales på MobilePay 63997 her er det endnu 
vigtigere, at der oplyses adresse ved meddelelse 
til modtageren, for at sikre korrekt registrering.  
Det kan oplyses, at det ikke er gratis for huset at 
bruge MobilePay, idet hver transaktion, uanset 
størrelse, koster 0,75 kr., hvilket let løber op i flere 
hundrede kroner i løbet af et år.   

▀ 
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Aktiviteter i der har været i forsamlingshuset! 
 

Julebanditterne den 5. december: 
 

Juletræ den 22. december blev aflyst på grund af 
kravene til afstand og antal, der måtte samles, men lidt 
julestemning ville vi gerne lægge op til. Det var derfor 
kærkomment at Svendborg Bibliotek (Børnekulturelt 
Netværk) kontaktede os om et arrangement for børn.  
Det tog vi i mod og kunne lørdag den 5. december 
præsentere ”Julebanditterne”. 
 
Julebanditterne består af en gruppe på 4: Louise 
Føns Haaber (vokal og perkussion), Anders Føns 
Haaber (klaver og kor), Morten Overgaard-Dahl 
(kontrabas og kor), Mads Stephensen (trommer og 
kor). 
 
”Banditterne” præsenterede 9 helt nye julesang. Vi 
synes det var en god idé at alle fik mulighed for at 
synge med, så der var trykt et lille sanghæfte man 
kunne tage med hjem – slå op i og synge hjemme. 
 
Rækkefølgen af sangene var tilfældig og var 
bestemt af hvilken pakke nogle af børnene trak op 
af sækken, hvor indholdet i en pakken var en figur 
eller andet kendetegn, der kunne illustrere, hvad 
sangen handlede om. Denne form for at tage 
pakker op og ikke kunne beholde den, var der 
nogen af børnene, der synes var noget snyd. 
 
Koncerten varede omkring 1 time. De omkring 30 
børn og voksne der deltog, havde en dejlig 
oplevelse og gik hjem i godt humør. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Foto Jørgen Larsen 

▄ 
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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

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

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

DYREHANDEL
APS
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I december-nummeret af Folk & Fæ annoncerede kunstgruppen Werner Funder som vores næste udstiller. 
Corona-nedlukningen af Skårup- kultur & Idrætscenter medførte imidlertid, at vi har måttet udsætte Werners 
udstilling. Det er meget svært at planlægge noget i disse tider, men vi forsøger igen til marts og håber, at vi til 
den tid har mere normale tilstande, så kulturcenteret er åbent. Derfor sender vi endnu engang beskrivelsen 
af Werner Funder og hans kunstneriske virke. 

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”. 

Tekst og redigering: Vibe. Fotos: Diverse 

 

I december-nummeret af Folk & Fæ annoncerede kunstgruppen Werner Funder som vores næste udstiller. 
Corona-nedlukningen af Skårup- kultur & Idrætscenter medførte imidlertid, at vi har måttet udsætte Werners 
udstilling. Det er meget svært at planlægge noget i disse tider, men vi forsøger igen til marts og håber, at vi til 
den tid har mere normale tilstande, så kulturcenteret er åbent. Derfor sender vi endnu engang beskrivelsen 
af Werner Funder og hans kunstneriske virke. 

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”. 

Tekst og redigering: Vibe. Fotos: Diverse 
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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 hove-
det, skal være en naturlig trang. Ikke noget 
man presser sig selv til. Jeg havde lysten i 
mange år, men arbejde og småbørn forhin-
drede mig. I virkeligheden er det ikke rigtigt, 
det er snarere, at trangen ikke er stærk nok 
til at overvinde mageligheden eller de dagli-
ge pligter.  

Men pludselig stod jeg i et turbulent vende-
punkt i mit liv, og jeg begyndte at skrive ro-
maner. De kom helt af sig selv, et eller an-
det sted indefra. Den første var på 800 si-
der, som jeg skrev på under et år. Det var 
for meget, og jeg brugte tre år på at redige-
re den, og begynde en ny. I dag har jeg 
skrevet fem romaner og oversat en fra 
fransk til dansk.  

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 lud-
fattigt 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 lukket. 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 malerkursus i fire år i Frankrig, og været på to ugekurser på Ærø Kunst-
højskole. I dag har jeg malet i ti år, og det er pragtfuldt.  
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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 kon-
stant, ofte timer i træk, og over en lang periode. Mine bø-
ger tager mindst halvandet år eller to år. Enkelte sågar 
tre. Men jeg holder af begge dele, så det fortsætter jeg 
med. Det er en aktivitet, der giver mig energi, og jeg ken-
der 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” 

I juni 2020 annoncerede vi en udstilling med Olaf Søndberg, 
men pga. forårets corona-nedlukning udsatte vi udstillingen 
et år frem. Nu håber vi så at kunne udstille Olaf Søndbergs 
fine akvareller fra Asien og Skårup (og måske andet, som 
Olaf har arbejdet med i det forløbne år) i maj-juni.  
Mere omtale herom i april-nummeret. 

 

Kontakt Vibe (vibe@post24.dk) eller Ulla (ulla@dencher.dk) 
Det er desværre ikke længere muligt for kunstgruppen at annoncere vores udstillinger og ferniserin-
ger på reklameskærmene i Superbrugsen og i kulturcenteret. Specielt i disse tider, hvor vi bliver 
nødt til at ændre vores udstillinger udenfor bladets udgivelser, er det ærgerligt. 

Vi vil derfor fremover annoncere den næste udstilling og evt. fernisering som et gammeldags opslag i 
foyeren i kulturcenteret. Derudover er der flere andre steder, hvor du kan finde information om vo-
res udstillinger: 
Vores Facebookside, som altid er opdateret,  
Facebooksiden: Skårup Sammenhold 
Aktivitetskalenderen på www.folkogfae.dk  
Kulturkalenderen Svendborg.  

Skårup Kunstgruppe 
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32 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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																										Vandtårnet	
Skårups	vartegn	vandtårnet,	kan	ses	fra	
næsten	alle	huse	i	byen,	især	i	julemåneden.	
Men	hvad	var	nu	grunden	til	dette	byggeri?	
Og	hvor	højt	er	det,	et	spørgsmål	jeg	har	
hørt	mange	gange.	I	1909	startedes	Skårup	
Vandværk	af	nogle	frivillige,	dem	som	man	i	
dag	kalder	ildsjæle.	Der	blev	fundet	vand	i	
jorden	i	Nørremarken,	og	da	det	er	et	højt	
sted	i	forhold	til	byen	etablerede	man	en	
højdebeholder,	så	vandet	bedre	kunne	
komme	ud	til	de	endnu	få	forbrugere.	
Beholderen	blev	bygget	på	Rødegårds	jord	i	
Nørremarken,	gårdmand	Jens	Møller	var	
altid	med	når	noget	blev	sat	i	gang,	i	dag	er	
det	lige	overfor	nr.	27.	I	1914	blev	der	sat	en	
elektrisk	pumpe	i	brønden,	for	bedre	at	
kunne	følge	med	forbruget.	Hidtil	kunne	en	
vindmølle	klare	det.	

I	1938	arbejdede	seminariet	på	at	få	bygget	
en	gymnastiksal,	hvor	eleverne	kunne	tage	
bad	efter	anstrengelserne,	men	det	kræver	
som	bekendt	vand,	og	forstanderen	spurgte	
vandværket,	om	de	kunne	garantere	for	
vand	nok	med	tryk	til	seminariet.	Det	kunne	
vandværket	ikke,	med	den	højdebeholder	

man	havde.	Nu	meddelte	forstanderen	så,	at	når	det	ikke	var	tilfældet	kunne	
seminariet	måske	finde	på	at	lave	deres	eget	tårn,	og	selv	sørge	for	vand.	Nu	trådte	
vandbestyrelsen	sammen,	for	de	var	bange	for,	at	måske	miste	en	stor	kunde,	og	
man	gik	hurtig	i	gang	med,	at	undersøge	mulighederne	for	at	bygge	et	tårn,	og	om	
mulig	lån,	hvilket	godt	kunne	lade	sig	gøre.	Billedet	er	lodret	snit	i	tårnet,	og	er	en	
del	af	en	stor	arbejdstegning.	
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Sidst	i	1938	og	begyndelsen	af	39	fik	man	udfærdiget	tegninger	og	beregninger	
hvordan	det	skulle	være,	og	i	foråret	39	blev	der	holdt	licitation,	og	Skårup	fik	sit	
tårn,	det	blev	afleveret	d.	21.	-9.	samme	år.	I	toppen	blev	der	med	et	særligt	produkt	
i	betonen	støbt	en	40	m3.	stor	rent	vands	tank,	som	kunne	give	vand	og	tryk	nok	til	
forbrugerne.		Byggeriet	kostede	dengang	26.500	kr.	at	opføre	incl.	en	vandledning	til	
Vestergade.		I	1947	blev	der	boret	efter	vand	på	Kærvej,	brønden	i	Nørremarken	var	
ved	at	blive	tom,	og	i	1965	blev	der	yderligere	boret	på	Kærvej,	og	i	en	dybde	på	35	
m.	var	der	vand	nok.	Siden	hen	er	der	kommet	flere	boringer	til,	fra	andre	steder	i	
sognet.		

De	fleste	vandtårne	i	Danmark	er	taget	ud	af	drift	i	dag,	og	vandværket	her	kunne	
godt	undvære	tårnet,	men	der	er	stadig	40	m3	vand	i	toppen,	man	kan	kalde	det	en	
slags	reserve,	men	det	er	hele	tiden	nyt	vand,	for	der	er	lavet	gennemstrømning.	For	
en	10-15	år	siden	var	det	på	tale	at	nedrive	tårnet,	men	det	blev	heldigvis	ikke	til	
noget.	I	stedet	for	blev	der	brugt	en	del	penge	på	at	renovere	det.	I	1962	blev	der	
sat	beklædning	på	det	øverste	stykke	fordi	betonen	var	ved	at	tage	skade	udvendig,	
og	i	forbindelsen	med	værkets	90	års	dag	i	1999	blev	
resten	sandblæst	og	overfladebehandlet,	så	det	
stadig	står	pænt.	

Når	jeg	skriver	at	tårnet	kan	undværes	passer	det	ikke	
helt,	for	det	er	i	brug	til	flere	ting.	På	toppen	sidder	
den	offentlige	varslingssirene,	og	da	vandværket	fik	
automatisk	aflæsning	af	vandmålere	var	det	godt	med	det	høje	tårn,	for	antennerne	
kunne	sidde	der,	og	kan	få	forbindelse	med	de	fleste	vandmålere	i	sognet.	Sidst	men	
ikke	mindst	er	der	plads	til	de	fine	lysende	stjerner	som	borgerforeningen	sætter	op	
ved	juletid.	I	forbindelse	med	90	års	dagen	blev	der	monteret	en	flagstang	på	
toppen	hvor	der	kunne	flages	på	flagdage,	men	det	ebbede	lidt	ud.	Lidt	tal	fra	
tårnet:	2200	cm.	til	undersiden	af	dækket	på	tårnet,	og	110	cm.	sokkel	i	jorden,	
radius	af	er	total	560	cm.	21	trin	lodret	igennem	mandehullet	i	vandtanken.	Endelig	
tegning	dateret	april	1939	fra	rådgivende	ingeniør	
Frederik	Hansens	tegnestue	i	København.		

Januar	2021.		Richard	Sørensen.	Lokalhistorisk	Arkiv.	



Under normale omstændigheder ville vi 
her i kirkebladet fortælle forskelligt om de 
kommende arrangementer i Skårup Kirke, 
men da tiden lige nu under Corona-
restriktionerne er fyldt med forbehold, 
vil vi hellere undlade at fortælle om vores 
plan - for derefter at aflyse det hele.

Men vi har faktisk tænkt over forårets 
aktiviteter - HVIS nu vi kan åbne for 
samvær og fællesskab, som vi gerne vil.
Derfor vil vi hermed gerne opfordre alle til 
først og fremmest at holde øje med kirkens 
hjemmeside www.skaarupkirke.dk
hvor vi hele tiden lægger information ud 
om, hvad der foregår, og hvad der eventuelt 
måtte ændres.

  Hvad sker der i Skårup Kirke?

Skårup KirkeSkårup Kirke
– et sogn i Svendborg Provsti



Vil du hjælpe med at gøre en forskel for 
Verdens nødlidende? 

VÆR MED I DEN ÅRLIGE INDSAMLING FOR
som er sat til SØNDAG D. 14. MARTS 2021 
med det forbehold, at myndighederne 
tillader det pga. Corona-pandemien!

Indsamlingen bliver uden kontanter, 
men ellers er det ikke fastlagt, hvordan 
det skal foregå endnu! 

Følg venligst med i medierne og se 
nærmere på kirkens hjemmeside 
www.skaarupkirke.dk

Hellig Trekonger-tema.
Se den nye video….
Har du ikke mulighed for at komme i 
kirken, eller har du lyst til lidt inspiration 
her i den mørke tid, kan du på hjemme-
siden finde den nye video om Hellig 
Trekonger-tiden, hvor du måske kan 
finde ro og få et andet blik på tiden lige nu.

Sognepræst Anders Kjærsig, organist 
Rasmus Grønborg og kirkesanger Erik 
Jakobsen har lavet den fineste video om 
den mørke tid her i januar og februar, 
hvor Hellig Trekonger-søndagene har et 
fælles tema, som vi hører om og ser på 
forskellig vis.
Se på www.skaarupkirke.dk

sættes på pause
Den første tirsdag hver måned i vinter-
halvåret plejer vi at mødes og synge af 
hjertens lyst fra Højskolesangbogen og 
andre gode bøger. Dette er sat på pause 
indtil videre pga. Corona, men tages op 
igen, så snart vi kan.

Velkommen til gudstjeneste i Skårup 
Kirke HVER SØNDAG KL. 10,  hvor der 
holdes en kortere gudstjeneste, hvor vi 
overholder alle restriktioner:

• Ingen fællessang. 
   Personalet alene står for den smukke    
   og stemningsfyldte musiske del af 
   tjenesten

• Bøn, tekst, prædiken, velsignelse osv. 
   som altid

• Rigelig god afstand

• Ingen nadver

• Mundbind/visir bæres, idet man går 
   ind og ud. Ellers ikke.

• Højst 25 minutters tjeneste
   
  Alle er velkomne

Du kan læse om det, der sker på 
kirkegården, på hjemmesiden
www.skaarupkirke.dk

      Nyt fra Skårup Kirke      Nyt fra Skårup Kirke

  Syng Sammen 

  Online-nyhed

  Gudstjeneste

  Nyt fra Skårup Kirkegård

  Indsamling



En gammel nyhed

Hvor nyt kan noget blive, og hvornår er 
det, man kalder nyt, i egentlig forstand 
ny? Det spørgsmål stillede man engang 
en fremtidsforsker. Hans svar lød nogen-
lunde således: Det kommer an på, 
hvordan det gamle ser ud. 

Så kort kan det siges. Vi fornyr ved at 
forandre det gamle. Sommetider kan vi 
genkende det gamle i det ny, til andre 
tider er det helt og aldeles ugenkende-
ligt. Men hvor nyt noget kan blive sådan 
uden videre og i sig selv, ville fremtids-
forskeren ikke svare på. 

Friedrich Nietzsche skriver et sted i sit 
forfatterskab, at enhver fornyelse blot 
er en gentagelse af noget gammelt. 
Vi fornyer ved at genbruge, skrev han. 
Ligesom moden; vi bliver moderne ved 
at genbruge de stilarter, som er i tradi-
tionen, og bruge dem på en anden og 
anderledes måde. Det gælder inden for 
alle områder. Skønt man lever i det tredje 
årtusind, går man i bukser fra halvtred-
serne og med sko fra tresserne eller 
halvfjerdserne. Frisuren er fra firserne.    

I dette perspektiv forstår man bedre 
det gammeltestamentlige statement:  
”Der er intet nyt under solen”. Det blev 
sagt for 2500 år siden og er en gammel 
tanke. Hvad der er nyt i dag, det er foræl-
det i morgen, men moderne om ti år. 
Sådan går det. Tingene løber i ring og 
vender efter jævne mellemrum tilbage 
i nye og andre former. 

Af samme grund kan det være svært at 
se nogen radikal fornyelse. Mennesket 
tumler stadig med de samme problemer, 
som de altid har tumlet med. Vi er stadig 
bange og usikre over for fremtiden; vi 
fortvivler og går stadig i sort, når til-
værelsen viser tænder; vi glædes stadig 
over alle de små begivenheder, der varmer 
vort liv, uden vi egentlig ved hvorfor og 
hvordan. 

Selv om vi lever i en informationskultur, 
der er væsentlig forskellig fra alle de 
øvrige kulturer, som har været, har det 
ikke grundlæggende ændret os. Men-
nesket fornyer sig ikke, fordi kulturen 
forandrer sig. Vi forandrer vor forståelse 
af mennesket, når vi forandrer kulturen, 
men vi forandrer ikke mennesket og 
alle de stemninger, som mennesket nu 
engang er spændt ud i.   

Vender vi tilbage til spørgsmålet: Hvor 
nyt kan noget blive? - er svarene begrænset. 
At der er kommet mange nye ting ind i 
vort liv, er ikke særligt nyt. Selv menne-
skesyn og livsanskuelser kommer og går. 
Det er i sig selv en gammel tanke. 

Anders Kjærsig

      Kjærsigs klumme      Kjærsigs klumme



FEBRUAR

Søndag d.    7. feb. Søndag Seksagesima kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.  14. feb. Fastelavns Søndag kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.  21. feb. 1. søndag i Fasten kl.  9.00 Rebecca 
Aagaard-Poulsen  

Søndag d. 28. feb. 2. søndag i Fasten kl. 10.00 Anders Kjærsig

MARTS

Søndag d.    7. mar. 3. søndag i Fasten kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.  14. mar. Midfastesøndag kl. 10.00 Anders Kjærsig  

Søndag d.  21. mar. Mariæ Bebudelsesdag kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d. 28. mar. Palmesøndag kl. 10.00 Anders Kjærsig

APRIL

Torsdag d.    1. april Skærtorsdag kl. 10.00 Anders Kjærsig

Fredag d.   2. april Langfredag kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.   4. april Påskedag kl. 10.00 Anders Kjærsig

Mandag d.   5. april 2. Påskedag kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.   11. april 1. søndag efter Påske kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.  18. april 2. søndag efter Påske kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.  25. april 3. søndag efter Påske kl. 10.00 Anders Kjærsig

Fredag d. 30. april Store Bededag - Konfirmation kl.   9.30 Anders Kjærsig

Fredag d.  30. april Store Bededag - Konfirmation kl.  11.30 Anders Kjærsig

MAJ

Lørdag d.    1. maj Konfirmation kl.   9.30 Anders Kjærsig

Lørdag d.    1. maj Konfirmation kl.  11.30 Anders Kjærsig

Kalender Skårup Kirke Kalender Skårup Kirke 
februar - april 2021 februar - april 2021                                                  
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Nyt	fra	Damgårdsklubben	
Kære	Skårupborger.	

Her	en	lille	hilsen	fra	Damgårdsklubben.	

Endnu	engang	må	vi	konstatere	at	Corona	har	godt	fat	i	Danmark	og	derfor	kan	vi	
heller	ikke	i	år	komme	rundt	og	sælge	medlemskort,	som	vi	plejer.	

	

Derfor	kommer	vi	rundt	i	løbet	af	februar	og	lægger	et	brev	i	din	postkasse,	hvor	du	
kan	læse,	hvordan	du	i	år	kan	støtte	os	og	vores	arbejde	for	de	ældre	i	Skårup.	

Kontingent	pr.	person	30	kr.		

Kan	overføres	til	konto	i:	Fynske	bank:	08198195611646	

Eller	mobilepay:	12462	

Oplys	venligst	navn	og	adresse.	

Vi	håber	I	er	med	på	ideen.	

Tekst:	Hans	Rasmussen			Foto:	Peter	Rasmussen	
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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	  

	  

	  

Naturlig balance
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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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Her fortælles historien om Svendborg-Nyborgbanen i billeder og i uddrag fra diverse bøger, Arnold Andersen; På sporet 
af Svendborg-Nyborgbanen (1987) AA, Lars Viinholt-Nielsen; Svendborg-Nyborg Banen (2014) LVN og hjemmesider: 
EVP Danmark – Erik V. Pedersen om Svendborg-Nyborg-banen EVP, Svendborghistorie.dk SH. Artiklen er redigeret og 
tilpasset til Folk og Fæ, januar 2021 af Jan Viuf Hansen. 
De første tanker om en jernbane mellem Svendborg og Nyborg opstod tidligt, efter at den første jernbane fra 
Nyborg og tværs over Fyn var anlagt. I 1882 var der så meget skred i planerne, at en kreds af lokale mænd 
med visioner om jernbanedrift mødtes, og på et senere møde i Frørup i 1887 var der enighed om linieføringen. 
I 1894 var projektet med i jernbaneloven og samme år påbegyndtes anlæggelsen af den 37,7 km lange 
strækning. På grund af det meget kuperede terræn med store jordflytningsarbejder blev det den dyreste private 
jernbane at anlægge pr. km (AA).  
Skårup kommune fik en forespørgsel, om man var villig til at deltage i udgiften til banens afstikning gennem sognet. Det sagde 
sognerådet ja til, og garanterede samtidig en sum på 28.000 kr. for at få en station i byen. Desuden betingede sognerådet sig, 
at banen ville blive indhegnet. Resterne af indhegningen ses endnu ved banedæmningen fra Vesterled til Nyborgvej. Året efter 
ønskede jernbaneudvalget yderlige støtte til anlæggelsen. Med fem stemmer mod tre vedtoges det at støtte med 3000 kr. hvis 
der blev anlagt en holdeplads i Holmdrup Huse. 

Den 1. juni 1897 er den officielle indvielsesdag.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Svendborg-Nyborg Banen  SSNNBB 
 1897-1964.              1. del  -  strækningen, Svendborg til Skårup.     

Fig. 2 (foto her til venstre; 1898  (fra LVN)) 
Svendborg-Nyborgbanens oprindelige 
stationsbygning i Svendborg, Svendborg 
Lokalstation og personale. Toget ses til højre. 
1.juli 1897 var officiel indvielsesdag. 
”Banen trafikeredes i de første år 
dagligt af 4 tog i hver retning, og der 
var så mange passagerer, at over-
skuddet det første år var på 32.861 kr. 
En voksen arbejder tjente ca. 1000 kr. 
om året og et stort kræmmerhus 
bolsjer kostede ikke over 2 øre” (AA). 
Ekspeditionen af passagerer blev i 
1902 overflyttet til Odense- Svend-
borgbanens store stationsbygning. 

Fig. 1: Udsnit fra Geodætisk Institut - Kbh. 1959. 1:100000 1312 SVENDBORG  
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Fig. 3. Christiansminde Trinbræt (Foto LVN -30.5 1964)   
Særtog på banens sidste dag. Arkiv.dk 
Efter få år opstod behovet for et trinbræt i 
Christiansminde til glæde for badehotellets 
gæster. Det blev taget i brug i juni 1900. 
Trinbrættet blev nedlagt igen i maj 1955, 
hvor bilismen havde gjort trinbrættet 
overflødigt. Det var dog sådan, at det kunne 
bruges for særafgange, hvis fx. Østre Skole 
skulle på udflugt til Nyborg. Jernbanen, der 
efter 5 års drift blev overtaget af Sydfynske 
Jernbaner, SFJ, blev nedlagt i 1964. 
Trinbrættet skiftede navn fra Christiansminde 
til Kristiansminde både på bygningen og i 
køreplanen i 1938 efter henstilling fra 
Stednavneudvalget. 
Går man på jernbanestien, kan man på 
landevejssiden lige efter hotellet mod øst se 
resterne af perronkanten godt gemt i ukrudt. 
Fig. 4. ”Resterne” af Christiansminde Trinbræt. - 2015            
(Foto: Nils Pedersen)    
Herfra fortsatte strækningen jævnt opad, 
gennem Hallindskoven, med store dæm-
ningsbyggerier op mod Holmdrup Station.  

På indvielsesturen i 1897( red.)…”havde man meget beundret de smukke landskaber – især beundrede man 
den smukke udsigt over sundet ved Holmdrup, hvor man kunne se over til Thurø og til Langeland med 
Tåsinge i baggrunden.” (AA) Fig. 5. Holmdrup Station set mod NØ (Foto EVP – 1962)           Fig. 6. Holmdrup St. i dag mod SV                                                            
.                                                                                                                                                        (Foto: Wikimedia – Beethoven9 - 2017)                                                                                                                                                                                                                             
.                                                                                                                                   Fig. 7. Holmdrup Station set mod SØ (Foto: EVP - 1962) 

 
  

Fig. 3.  

Fig. 4.  

Fig. 5

.  
Fig. 7.  

Fig. 6.  



43

Fig. 9; Illustreret tidende 15. juli 
1897 ”Maskinen passerer 
Holmdrup.” (EVP) 

Fig. 10: Google Maps udsnit 
af hvor jernbanen engang 
krydsede Nyborgvej øst for 
Storehave-skoven. 
”Skygger” ses stadig på 
markerne i forlængelse af 
jernbanestien fra Vesterled 
(fra øverste højre hjørne 
og skråt ned til venstre) og 
fortsætter med 
bevoksningsgrænse i 
Storehave skoven.        
(Google Maps juni 2018) 
Fig. 11:  Foto EVP 23.5.1964. 
Jernbanen krydser 
Nyborgvej ca. 1 km 
sydvest for Skårup.  I 
baggrunden Storehave 
skoven set mod vest. 
Næste stop; Skårup (F&F apr.) 
Fig. 12: Foto: Google Maps juni 
2018. (samme sted som fig. 11) 
              -  Jan Viuf Hansen 

Holmdrup Station (senere 
trinbræt) var eneste station 
på strækningen uden 
sporskifte og sidespor.   
Ved nedlæggelsen i 1964 
overgik bygningen til privat 
beboelse. 
Fra Holmdruphuse fortsatte 
ruten mod nord og nordøst 
gennem Storehave skoven 
og krydsede Nyborgvej øst 
for skoven. 
Fig 8: Foto: Sylvest Jensen 1950 

 

 

Fig. 8.  

Fig. 9.  Fig. 10.  

Fig. 11.  

Fig. 12.  
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Skårup Pensionistforening 

Skårup Stationsvej 10 

5881 Skårup 

                

 

 

  

             

 

 

                           

Bestyrelsen har nu været rundt 
ved medlemmerne og lagt det 
nye program for det første 
halve år 2021, i jeres postkasse. 
Der var samtidig vedlagt et 
tillæg vedr. betaling af 
kontingent, da vi i år ikke har 
ringet på folks døre på grund af 
Corona. 

Skulle der være nogen der ikke 
har modtaget programmet, 
bedes I venligst kontakte 
bestyrelsen, så skal vi nok sørge 
for at få det fremsendt. 

Bestyrelsen håber på god 
forståelse for de manglende 
arrangementer i efteråret 2020 
og de første måneder af 2021. 
Vi håber også på, at I stadig vil 
indbetale kontingent, således vi 
fremover kan holde liv i 
foreningen. Vi har desværre 
ikke mulighed for at få 
hjælpepakker. 

Der kan indbetales kontingent 
til følgende måde. 

SYDBANK reg. 7045 konto 
0001304284 eller MOBILPAY 
nr.427895. 

Husk at oplyse navn og tlf. 

Vi glæder os til at se jer til kommende arrangementer i 2021, og  
Sundhedsmyndighederne snart  løsner op for arrangementer med 
flere antal deltager, så vi i foreningen, kan få gennemført de 
udskudte arrangementer. På nuværende tidspunkt foreligger der 
ikke nyt om restriktioner før hen i februar, så alt tages med 
forbehold. 

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

Vores første arrangement starter den 10. marts 2021 kl. 16.30 

2021 

ONSDAG, den 10. marts kl.16.30 
Generalforsamling for alle 3 foreninger tilknyttet huset. 
Pensionisthusets Støtter, Pensionisthuset og 
Pensionistfpreningen. 

GENERALFORSAMLINGEN AFHOLDES I HENHOLD TIL 
VEDTÆGTERNE: 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og 
afholdes med følgende dagsorden i 1. kvartal. 

§4 

1. Valg af dirigent. 

2. Formanden aflægger beretning. 

3. Kassereren forelægger beretning. 

4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 

5. Valg af revisorer og suppleanter for disse. 

6. Fastsættelse af kontingent. 

7. Behandling af indkomne forslag. 

8. Eventuelt. 

§5 

Forslag, der ønskes behandlet til generalforsamlingen, skal være 
formanden i hænde senest 8 dage før. Indkaldelse til ordinær 
generalforsamling sker med 14 dages varsel ved annoncering i 
foreningens eget blad. Ekstraordinær generalforsamling sker med 
14 dages varsel og kan afholdes når bestyrelsen finder det 
påkrævet eller ved 15 pct. Af medlemmerne kræver det. 

Mød op og gør din indflydelse gældende. 
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Der serveres efterfølgende 
gratis gule ærter med tilbehør 
og kaffe. TILMELDING 
NØDVENDIG SENEST DEN 1. 
MARTS. ( for dem der ønsker at 
spise gule ærter) 

__________________ 

ONSDAG, den 24. MARTS 2021 
kl.14 

SENIORSHOPPEN v/ Helle                     
kommer med forårskollektion. 
Lokale damer går mannequin. 
Kom og få en hyggelig 
eftermiddag og bliv inspireret 
med nye farver og modeller. 
Der serveres et glas vin, chips 
og kaffe. 

ENTRE   PRIS. KR. 40.00 

 
________________________ 

ONSDAG, den 7. APRIL 2021 
kl.12.00 PÅSKEFROKOST 

med sild, æg og tilbehør samt 
lune retter.    

Musik: Plejehjemsbeat v/ 
Kenneth Mose Hansen.                                                                                                 
BINDENDE TILMELDING SENEST 
1. april.             Pris kr. 100,- 

  

             Kenneth Mose Hansen 

_____________________________________________________ 

ONSDAG, den 5. maj 2021 kl.14.00 FOREDRAG 

EMNE: ”BEDSTEMØDRE ER OGSÅ EN SLAGS MENNESKER” 

Med højskolelærer Lisbeth Svensmark, Gudme. 

Der serveres kaffe og kage. 

Tilmelding senest den 1. maj Pris. Kr. 50.00

 
__________________________________________________ 

ONSDAG, den 19. maj 2021 FORÅRSUDFLUGT 

 TIL VESTERMØLLE i SKANDERNBORG med sejltur på Skanderborg 
Sø. 

Afgang fra Skårup Pensionisthus kl.7.30 og kørsel til Vestermølle i 
Skanderborg. Undervejs gøres ophold, hvor vi får et rundstykke og 
en kop kaffe fra bus.  

Vi ankommer kl.ca. 10.00, hvor vi starter med en guidet 
rundvisning i de forskellige udstillinger. Rundvisningen tager ca. 2 
timer. Der er også mulighed for at tale med mølleren og købe 1 kg 
af Danmarks bedste mel med hjem. 

Efter en spændende rundtur, får vi serveret en lækker frokost eller 
middag i Restaurant Vestermølle. 

Kl.13.40 er der afgang fra Vestermølle og sejltur med M/S Dagmar, 
hvor vi oplever den skønne natur ved Skanderborg Sø. Vi kan nyde 
synet af den gamle købstad fra søsiden og lytte til historierne om 
munkene på Kalvø, om Skanderborg Slot og den unge Christian 
Firtal, og om den smukkeste festival. 
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Ca. 15.25 er vi retur ved 
Vestermølle igen, og herfra går 
turen videre til Ejer Bjerge. Her 
gør vi holdt, så vi kan se stedet, 
men også så vi kan nyde en kop 
kaffe fra bussen til vores 
medbragte kage. 

Forventet hjemkomst i Skårup. 
kl. 18.45 PRIS: kr.600 

BINDENDE TILMELDING SENEST 
28. april.  

 

 

 

Skanderborg sø 

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 
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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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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.

2 felt
Pris: 3531,- 

pr. år
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Covid-19	sætter	stadig	sit	præg	på	rigtig	mange	ting	og	naturligvis	også	på	gudstjenester	og	

aktiviteter	i	Vejstrup	Valgmenighed.	

På	grund	af	de	indskærpede	restriktioner	har	vi	i	valgmenigheden	besluttet	at	aflyse	alle	ordinære	
gudstjenester	og	mødeaktiviteter,	indtil	det	igen	er	forsvarligt	at	samles.	Begrundelsen	for	ikke	at	afholde	de	
ordinære	gudstjenester	er	bl.a.	at	undgå	smittespredning	og	fordi	en	gudstjeneste	uden	fællessang	og	
altergang	vil	mangle	to	uomgængelige	elementer	i	en	fælles	gudstjenestefejring.		

I	stedet	har	et	lille	fast	team	bestående	af	præst	Anders	Carlsson,	organist	Frey	Klarskov	og	kirkesanger	
André	Isager	hver	uge	lagt	en	lille	andagt	med	sang,	musik,	evangelielæsning	og	en	kort	prædikenrefleksion	
ud	på	Facebook	-	indimellem	med	besøg	af	Emma	Tingager.	Det	tiltag	fortsætter	selvfølgelig,	ligesom	man	
hver	søndag	kl.	10	vil	kunne	læse	Anders´	”fulde”	prædiken	til	den	pågældende	søndag	på	vores	
hjemmeside.	

Har	vi	aflyst	”almindelige”	søndagsgudstjenester,	har	vi	til	gengæld	valgt	at	afholde	såkaldte	
”fredagsaltergang”	fra	og	med	fredag	den	12.	februar	og	hver	fredag	i	tidsrummet	fra	kl.	17-17.20,	indtil	vi	
påbegynder	vores	ordinære	gudstjenester	igen.	Disse	fredagsaltergange	vil	blive	afviklet	efter	
myndighedernes	retningslinjer	og	krav	og	altergangstjenesternes	varighed	vil	være	ca.	20	minutter	med	
musik,	læsning,	bøn	og	nadverritual.	

Følg	i	øvrigt	med	på	kirkens	hjemmeside	eller	hold	dig	orienteret	via	kirkens	nyhedsbrev.	Modtager	du	ikke	
Nyhedsbrevet,	så	kontakt	undertegnede,	og	bed	om	at	blive	skrevet	på	listen,	så	vil	du	fremover	modtage	
informationer	om,	hvad	der	sker	i	Vejstrup	Valgmenighed.	

Bemærk,	at	kirken	stadig	er	åben	hver	dag	fra	kl.	10	til	kl.	15	for	et	lille	besøg	med	stille	musik	og	mulighed	
for	at	tænde	et	lys,	dog	ikke	onsdag	formiddag,	hvor	det	optages	til	onlineandagten.	Besøgende	er	selv	
ansvarlige	for,	at	restriktioner	m.h.t.	antal,	afstand	og	mundbind	overholdes.	

Der	skal	ikke	herske	tvivl	om,	at	Valgmenighedens	medlemmer	i	den	grad	savner	gudstjenester,	det	sociale	
samvær	og	fællesskabet.	Vejstrup	Valgmenighed	er	en	musisk	og	meget	sangglad	menighed	og	også	her	
efterlades	et	stort	savn	–	et	af	vores	medlemmer	fortalte,	at	han	havde	et	stort	tomrum,	der	bare	ventede	
på	at	blive	fyldt	op	med	sang	–	et	meget	godt	billede	på,	hvad	sangen	betyder.	

Vi	glæder	os	meget	til	at	kunne	melde	ud,	når	det	igen	er	forsvarligt	og	meningsfuldt	at	åbne	for	
gudstjenester	og	andre	aktiviteter.	Vi	håber	alle,	at	det	kan	lade	sig	gøre	i	nær	fremtid.	

På	vegne	af	Vejstrup	Valgmenighed	

Lene	Isager	
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ud	på	Facebook	-	indimellem	med	besøg	af	Emma	Tingager.	Det	tiltag	fortsætter	selvfølgelig,	ligesom	man	
hver	søndag	kl.	10	vil	kunne	læse	Anders´	”fulde”	prædiken	til	den	pågældende	søndag	på	vores	
hjemmeside.	

Har	vi	aflyst	”almindelige”	søndagsgudstjenester,	har	vi	til	gengæld	valgt	at	afholde	såkaldte	
”fredagsaltergang”	fra	og	med	fredag	den	12.	februar	og	hver	fredag	i	tidsrummet	fra	kl.	17-17.20,	indtil	vi	
påbegynder	vores	ordinære	gudstjenester	igen.	Disse	fredagsaltergange	vil	blive	afviklet	efter	
myndighedernes	retningslinjer	og	krav	og	altergangstjenesternes	varighed	vil	være	ca.	20	minutter	med	
musik,	læsning,	bøn	og	nadverritual.	

Følg	i	øvrigt	med	på	kirkens	hjemmeside	eller	hold	dig	orienteret	via	kirkens	nyhedsbrev.	Modtager	du	ikke	
Nyhedsbrevet,	så	kontakt	undertegnede,	og	bed	om	at	blive	skrevet	på	listen,	så	vil	du	fremover	modtage	
informationer	om,	hvad	der	sker	i	Vejstrup	Valgmenighed.	

Bemærk,	at	kirken	stadig	er	åben	hver	dag	fra	kl.	10	til	kl.	15	for	et	lille	besøg	med	stille	musik	og	mulighed	
for	at	tænde	et	lys,	dog	ikke	onsdag	formiddag,	hvor	det	optages	til	onlineandagten.	Besøgende	er	selv	
ansvarlige	for,	at	restriktioner	m.h.t.	antal,	afstand	og	mundbind	overholdes.	

Der	skal	ikke	herske	tvivl	om,	at	Valgmenighedens	medlemmer	i	den	grad	savner	gudstjenester,	det	sociale	
samvær	og	fællesskabet.	Vejstrup	Valgmenighed	er	en	musisk	og	meget	sangglad	menighed	og	også	her	
efterlades	et	stort	savn	–	et	af	vores	medlemmer	fortalte,	at	han	havde	et	stort	tomrum,	der	bare	ventede	
på	at	blive	fyldt	op	med	sang	–	et	meget	godt	billede	på,	hvad	sangen	betyder.	

Vi	glæder	os	meget	til	at	kunne	melde	ud,	når	det	igen	er	forsvarligt	og	meningsfuldt	at	åbne	for	
gudstjenester	og	andre	aktiviteter.	Vi	håber	alle,	at	det	kan	lade	sig	gøre	i	nær	fremtid.	

På	vegne	af	Vejstrup	Valgmenighed	

Lene	Isager	
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	 	 	 Ny	graver	
	

	

Det	er	med	stor	glæde,	at	vi	i	Vejstrup	Valgmenighed	kan	byde	velkommen	til	valgmenighedens	nye	graver.	

Lone	Feldingbjerg	Nielsen	tiltræder	stillingen	pr.	1.3.2021.	Lone	er	bosiddende	på	en	landejendom	i	
Gudme,	er	uddannet	gartner	og	har	et	stort	plantekendskab,	kreative	evner	og	ideer	til	at			sammensætte	
planter,	så	det	er	smukt	og	spændende	at	se	på.	I	hendes	egen	have	formklipper	hun	enkelte	buske	og	
træer,	inddeler	haven	i	rum	så	det	er	hyggeligt,	planter	bunddække	under	enkelte	træer	og	buske,	så	det	er	
vedligeholdelsesfrit	og	praktisk.	Lone	har	anlagt	deres	egen	have	med	højbede	og	stenbede	og	har	lagt	
vægt	på,	at	farver	og	planter	passer	sammen,	og	at	det	anlægges,	så	det	falder	i	med	naturen	og	husets	
omgivelser.	I	august	2019	holdt	Lone	åben	have	for	Haveselskabet	i	Svendborg,	og	det	var	en	god	oplevelse	
at	vise	hendes	have	frem	for	de	mange	besøgende,	som	fik	nye	ideer	med	hjem	–	fortæller	Lone.	

Vi	i	ansættelsesudvalget	fornemmer	hel	klart	også,	at	Lone´s	rolige	og	behagelige	måde	at	møde	
mennesker	på,	bliver	en	stor	gevinst	både	for	os	i	menighedsrådet	og	for	besøgende	på	kirkegården.	

Kære	Lone,	rigtig	hjertelig	velkommen	i	Vejstrup	Valgmenighed.	

På	menighedsrådets	vegne	

Lene	Isager	

 Kære Folk & Fæ læser!
Det har været, –  - og er stadig en svær tid 

for mange, - - og corona-krisen har også 

ramt Folk & Fæ på den måde, at vi ikke 

har kunnet deltage/bringe mange af de 

planlagte aktiviteter, da de er blevet aflyst 

eller udskudt til et senere tidspunkt.

Vi glæder os til at komme om på den 

anden side af denne forfærdelige krise, 

der jo har ramt det meste af jordkloden.

Straks - når dette sker, er vi klar igen!!!

Kontakt redaktøren – eller en fra 

bladgruppen, hvis du har en spændende 

historie, du gerne vil dele med vore læsere.

Vi kalder det:

På grund af corona-krisen er der plads til,

at vi i dette nummer bringer nogle af de 

”gode” historier fra arkivet. 
Deadline for næste blad: Mandag d. 1. juni kl. 17.00

 Du kan altid støtte bladet med MobilePay: 2548 7386 

Fynske Bank: Reg. nr. 0819 konto 8195611123

Gem dette nummer til Tryksagsomdelingen, der nu 

hedder SK distrubition, hvis du ikke modtager bladet 5 

gange årligt: 7010 4000

(Augustnumret omdeles af vores indsamlergruppe)

Hermed sendes de bedste hilsner fra Folk & Fæ.

Henning Philbert

	

	

	

	

Covid-19	sætter	stadig	sit	præg	på	rigtig	mange	ting	og	naturligvis	også	på	gudstjenester	og	

aktiviteter	i	Vejstrup	Valgmenighed.	

På	grund	af	de	indskærpede	restriktioner	har	vi	i	valgmenigheden	besluttet	at	aflyse	alle	ordinære	
gudstjenester	og	mødeaktiviteter,	indtil	det	igen	er	forsvarligt	at	samles.	Begrundelsen	for	ikke	at	afholde	de	
ordinære	gudstjenester	er	bl.a.	at	undgå	smittespredning	og	fordi	en	gudstjeneste	uden	fællessang	og	
altergang	vil	mangle	to	uomgængelige	elementer	i	en	fælles	gudstjenestefejring.		

I	stedet	har	et	lille	fast	team	bestående	af	præst	Anders	Carlsson,	organist	Frey	Klarskov	og	kirkesanger	
André	Isager	hver	uge	lagt	en	lille	andagt	med	sang,	musik,	evangelielæsning	og	en	kort	prædikenrefleksion	
ud	på	Facebook	-	indimellem	med	besøg	af	Emma	Tingager.	Det	tiltag	fortsætter	selvfølgelig,	ligesom	man	
hver	søndag	kl.	10	vil	kunne	læse	Anders´	”fulde”	prædiken	til	den	pågældende	søndag	på	vores	
hjemmeside.	

Har	vi	aflyst	”almindelige”	søndagsgudstjenester,	har	vi	til	gengæld	valgt	at	afholde	såkaldte	
”fredagsaltergang”	fra	og	med	fredag	den	12.	februar	og	hver	fredag	i	tidsrummet	fra	kl.	17-17.20,	indtil	vi	
påbegynder	vores	ordinære	gudstjenester	igen.	Disse	fredagsaltergange	vil	blive	afviklet	efter	
myndighedernes	retningslinjer	og	krav	og	altergangstjenesternes	varighed	vil	være	ca.	20	minutter	med	
musik,	læsning,	bøn	og	nadverritual.	

Følg	i	øvrigt	med	på	kirkens	hjemmeside	eller	hold	dig	orienteret	via	kirkens	nyhedsbrev.	Modtager	du	ikke	
Nyhedsbrevet,	så	kontakt	undertegnede,	og	bed	om	at	blive	skrevet	på	listen,	så	vil	du	fremover	modtage	
informationer	om,	hvad	der	sker	i	Vejstrup	Valgmenighed.	

Bemærk,	at	kirken	stadig	er	åben	hver	dag	fra	kl.	10	til	kl.	15	for	et	lille	besøg	med	stille	musik	og	mulighed	
for	at	tænde	et	lys,	dog	ikke	onsdag	formiddag,	hvor	det	optages	til	onlineandagten.	Besøgende	er	selv	
ansvarlige	for,	at	restriktioner	m.h.t.	antal,	afstand	og	mundbind	overholdes.	

Der	skal	ikke	herske	tvivl	om,	at	Valgmenighedens	medlemmer	i	den	grad	savner	gudstjenester,	det	sociale	
samvær	og	fællesskabet.	Vejstrup	Valgmenighed	er	en	musisk	og	meget	sangglad	menighed	og	også	her	
efterlades	et	stort	savn	–	et	af	vores	medlemmer	fortalte,	at	han	havde	et	stort	tomrum,	der	bare	ventede	
på	at	blive	fyldt	op	med	sang	–	et	meget	godt	billede	på,	hvad	sangen	betyder.	

Vi	glæder	os	meget	til	at	kunne	melde	ud,	når	det	igen	er	forsvarligt	og	meningsfuldt	at	åbne	for	
gudstjenester	og	andre	aktiviteter.	Vi	håber	alle,	at	det	kan	lade	sig	gøre	i	nær	fremtid.	

På	vegne	af	Vejstrup	Valgmenighed	

Lene	Isager	

	

	

	

	 	 	 Ny	graver	
	

	

Det	er	med	stor	glæde,	at	vi	i	Vejstrup	Valgmenighed	kan	byde	velkommen	til	valgmenighedens	nye	graver.	

Lone	Feldingbjerg	Nielsen	tiltræder	stillingen	pr.	1.3.2021.	Lone	er	bosiddende	på	en	landejendom	i	
Gudme,	er	uddannet	gartner	og	har	et	stort	plantekendskab,	kreative	evner	og	ideer	til	at			sammensætte	
planter,	så	det	er	smukt	og	spændende	at	se	på.	I	hendes	egen	have	formklipper	hun	enkelte	buske	og	
træer,	inddeler	haven	i	rum	så	det	er	hyggeligt,	planter	bunddække	under	enkelte	træer	og	buske,	så	det	er	
vedligeholdelsesfrit	og	praktisk.	Lone	har	anlagt	deres	egen	have	med	højbede	og	stenbede	og	har	lagt	
vægt	på,	at	farver	og	planter	passer	sammen,	og	at	det	anlægges,	så	det	falder	i	med	naturen	og	husets	
omgivelser.	I	august	2019	holdt	Lone	åben	have	for	Haveselskabet	i	Svendborg,	og	det	var	en	god	oplevelse	
at	vise	hendes	have	frem	for	de	mange	besøgende,	som	fik	nye	ideer	med	hjem	–	fortæller	Lone.	

Vi	i	ansættelsesudvalget	fornemmer	hel	klart	også,	at	Lone´s	rolige	og	behagelige	måde	at	møde	
mennesker	på,	bliver	en	stor	gevinst	både	for	os	i	menighedsrådet	og	for	besøgende	på	kirkegården.	

Kære	Lone,	rigtig	hjertelig	velkommen	i	Vejstrup	Valgmenighed.	

På	menighedsrådets	vegne	

Lene	Isager	
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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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Nyt fra Skårup Musikforening – Mad og Musik: 
Skribent: Torben Hansen 

 

 
No Direction Home 
 

Status: 
Coronaen betød, at vi i Skårup musikforsyning, 
måtte tænke nyt, for at vi kunne gennemføre 
de første 2 arrangementer i efteråret 2020. 
Vi havde tidligere drøftet muligheden for at 
bruge hallen til de større navne, som trækker 
flere mennesker, men vi havde endnu ikke 
gjort mere ved denne tanke. 
Men med efterårets corona restriktioner blev 
vi enige om at prøve det, og så gøre vores til at 
hallen blev hyggelig.  
Vi synes selv, at det lykkedes over al 
forventning, at forvandle halvdelen af hallen til 
et til en rigtig koncertsal.  
Vi fandt også ud af, at lyden rent faktisk var 
super god i forhold til, hvad vi havde forventet. 
 

 

 
Søs Fenger koncerten i september med 172 
solgte billetter, blev en bravende succes med 
en yderst oplagt Søs Fenger, som kom og 
indtog Skårup sammen med et super band. 
 

 
 Claus Hempler koncerten i november var også 
en stor succes med 130 solgte billetter.               
 
Så på trods af at maden var blev aflyst, og at vi 
havde bevæget os ind på ukendt territorium  
ved at flytte ind i hallen, kunne vi næsten ikke 
få armene ned her i efteråret. 
Så der skal lyde en stor tak til jer alle fra 
Skårup og omegn, der valgte at trodse  
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coronaens isolation og komme til vores 
koncerter. 
 

Aflysninger! 
 
No Direction Home                
Men, men, men – med 2. bølge af coronaen 
har vi måtte aflyse No Direction Home               
(Se billedet øverst på den anden side) som 
skulle have spillet i januar. Men vi har allerede 
fået dem ind på en ny dato, som er d. 12/11. 
med deres jubilæumskoncert for Bob Dylan i 
anledningen af hans 80 års fødselsdag 
 
Klaus Handsome og Gadens Løse fugl 
Vores næste koncert med Klaus Handsome og 
Gadens Løse fugle som er programsat til             
d. 19/3 er vi desværre også nødt til at aflyse, 
da vi pt. ikke tror på, at vi må mødes 100 
mennesker på det tidspunkt.  
 
Tak til alle jer der støtter og deltager i                                 
Skårup Musikforsynings arrangementer. 
 

Vi håber på at se jer alle og gerne endnu flere 
til vores arrangementer på den anden side af 
coronaen, hvor vi har strikket endnu et flot 
program sammen til jer! 
 
Vi kan allerede nu løfte sløret for vores første 
koncert i september d. 24/9 som bliver med 
Anders Blichfeldt og afholdes i hallen. 
 

 

 
Klaus Handsome og Gadens Løse fugl – som består af medlemmerne fra det gamle Saybia uden 
Søren Huus samt Klaus Handsome (yderst til højre). 
 
Vi støtter musikken i Skårup: 
• Spånlundgård, Nyborgvej 350, 5881 Skårup  
• SkårupGrafisk, Stationsvej 8 th, 5881 Skårup 
• Skårup Auto Service Vildmarken 1, 5881 Skårup 
• Skårup Autohandel, Nyborgvej 489, 5881 Skårup 
• Auto-Centrum Skårup, Østergade 60-62, 5881 Skårup 
• Have & Parkcenter Svendborg ApS, Tvedvej 170, 5700 Svendborg 
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5881 Skårup Sogn 
 Arbejdsgruppen for Skårup Sogn udskrev medio decem-
ber en konkurrence om et logo for gruppen, og for det frem-
adrettede arbejde for en potentialeplan for området 5881. 
Her ser i det færdige resultat, som vi synes signalerer sam-
menhold, glæde og fællesskab. 

Logoet er udarbejdet af Trine Kirketerp Struve, som driver firmaet GRAFlab - bureau 
for visuel kommunikation. Trine flyttede for et års tid siden til Dalmosevej 7 i Åbyskov.  

Logoet vil præge alle vores aktiviteter, så arbejdsgruppen er let genkendelig. 

Vi arbejder stadig med Potentialeplanen for 5881, og 
har fået mange gode input fra borgere der har fulgt 
med i julekalenderen på Facebook. Her blev en række 
borgere fra området portrætteret, og de gav hver især 
deres visioner og drømme for lokalområdet. 

Potentialeplanen tager selvfølgelig også sit afsæt i 
borgerundersøgelsen, som vi forventer at vi kan 
offentliggøre i løbet af februar, på arbejdsgruppens 
hjemmeside, der er under udarbejdelse.  

Se www.5881skaarupsogn.dk 

Vores Byvandring i november blev desværre forhindret. Vi kan stadig ikke samles og 
vandre rundt i vores område, så i stedet arbejder vi på et orienteringsløb, hvor man 
hver især i sine egne bobler kan komme rundt og udforske vores naturskønne lokalom-
råde. Følg med på hjemmesiden eller på Facebook. 

I det fremrettede arbejde med at udvikle området, vil vi også gerne i dialog med de lo-
kale foreninger. Vi satser på at kunne mødes i 1-1 møder med repræsentanter for nog-
le af de lokale foreninger for at drøfte hvorledes de forestiller sig at deres forening kan 
biddrage med arbejde, input, deltagelse i undergrupper mm. 

Selv om vi er lukket ned, ligger vi ikke på den lade side. 

AArrbbeejjddssggrruuppppeenn  ffoorr  SSkkåårruupp  SSooggnn    

v/ Bjarne Lundsgaard 
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Skårupørevej 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
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Pris: 1774,- 
pr. år

Her ses logo for  

Arbejdsgruppen for 
Skårup Sogn 

Følg vores arbejde på  

Facebook 
eller på hjemmesiden 

5881skårupsogn.dk 
fra ultimo februar 
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Tekst og billeder: Elisabeth Antonsen 

 

 

Vejstrup Forsamlingshus ligner en forladt 

kulisse ved Landevejen på vej gennem 

Vejstrup; men som altid med kulisser, så skal 

man bag om dem for at se, hvad der foregår. 

Således også med Vejstrup Forsamlingshus.  

Der er nemlig masser af liv – ganske vist ikke i 

selve huset; men Vejstrup Forsamlingshus er 

også en forening, der ud over at drive 

forsamlingshuset skal varetage borgernes 

sociale, kulturelle og samfundsmæssige 

interesser og være samarbejdende led mellem 

byrådet og borgerne i området. Derfor er der 

altid noget at snakke om, og den del af 

forsamlingshuset ligger ikke brak!  

De frivilliggrupper, der står for konkrete 

arrangementer, er af gode grunde ikke i 

aktivitet, da mange arrangementer desværre 

har måttet Corona-aflyses. Men bestyrelsen 

holder sine møder helt som sædvanligt – dog 

ikke fysisk, men online eller pr. telefon. Det 

samme gælder kommunikationsgruppen, der 

gør sit bedste for, at alle kan blive informeret 

om, hvad der foregår i området. 

Byggegruppen har nok møderekorden, idet den 

holder møde minimum hver anden uge for at 

sikre, at ingen mulighed forbliver uprøvet i 

bestræbelserne på at rejse midler til den 

ombygning, der skal ændre Vejstrup 

Forsamlingshus til et moderne og velfungerende 

mødested.  

 

Kan søjlen sprænges? 

Til alles glæde er der først og fremmest fortsat 

gang i salget af folke- og erhvervsaktier. Status 

på pengometeret på forsamlingshusets mur er i 

skrivende stund 192.000 kr. Målet for 

byggegruppen har været at rejse minimum 

300.000 kr. – og næsten 2/3 af vejen er altså 

nu gået! Det og mange positive tilkendegivelser 

om projektet i forbindelse med aktiesalget giver 

energien til at arbejde videre og tro på 

fremtiden i en tid, der ellers godt kan give 

anledning til pessimisme. Endda er der et 

spirende håb om, at søjlen måske kan vokse 

ovenud af pengometeret. 

 

 
 

Derfor fortsætter salget, og selv om man ikke 

bor i Vejstrup, er man velkommen til at købe en 

aktie for at støtte projektet. Jo flere solgte 

aktier – jo større signal til fondene om 

opbakningen til projektet.  

Hvis man vil købe en aktie, indbetaler man et 

beløb af valgfri størrelse (dog minimum 100 

kr.) enten ved bankoverførsel: 5986 - 1170179 

eller MobilePay til støtteforeningen på nr. 

56904. Af hensyn til administrationen er det 

venligt at skrive et F + adresse i 

kommentarfeltet.  

Når betalingen er indgået, får man tilsendt sin 

folkeaktie. Dog beder bestyrelsen om 

tålmodighed, da der på grund af 

Coronarestriktionerne må forventes lidt lang 

ekspeditionstid. 
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En overraskelse fra Svendborg Brakes 

Hvis man trænger til nyt inventar i sit 

hjemmekontor, eller bare mangler et par reoler, 

skabe, persienner, papirkurve eller 

rullegardiner, så kan man støtte ombygningen 

af Vejstrup Forsamlingshus og samtidig gøre en 

rigtig god handel. Svendborg Brakes har nemlig 

venligt doneret en masse flotte møbler og andre 

ting til forsamlingshuset med tanke på salg til 

fordel for byggeriet. 

 

 
 

Der er tale om meget fine ting, og nogle har 

aldrig været i brug og står i originalemballagen. 

Hvis man har spørgsmål eller gerne vil se 

nærmere på nogle af tingene, kan man 

henvende sig til støtteforeningen ved Karina 

Tørnqvist på tlf. 51802892. 

 

 
 

Udfordringer med kommunikationen 

En af de frivilliggrupper, der står i 

venteposition, er ”uddelingsgruppen”. Gruppen 

deler cirka 5 gange om året flyers ud i 

postkasserne i Vejstrup Sogn. Flyerne fortæller 

om aktuelle aktiviteter og nyheder fra 

foreningen. Desværre er det trykkeri, som 

foreningen benytter sig af, Coronanedlukket, og 

derfor må borgerne få information på andre 

kanaler.  

Vejstrup Forsamlingshus har heldigvis en fin 

hjemmeside, som kan findes på 

www.vejstrupforsamlinghus.dk, og foreningen 

driver også Facebooksiden ”Det sker i Vejstrup, 

Fyn”. Kommunikationsgruppen anstrenger sig 

for at opdatere begge sider, når der er nyt, og 

ligeledes forsøger den at sætte de vigtigste 

meddelelser op i skiltet ved forsamlingshuset, 

så de, der ikke måtte være så digitale, også 

kan få informationer. 

Suppleret med Månedsavisen og Folk og Fæ 

håber foreningen, at alle har mulighed for at 

følge med. 

 

 
 

 

Virtuel Yoga 

Først var der to hold med 20 på hver. Så måtte 

der en periode kun være 10 på holdene, hvilket 

bevirkede, at holdene blev delt op, og den 

enkelte deltager kunne komme til yoga hver 

anden uge. Senest blev forsamlingsloftet 5 

personer, og der måtte yderligere kreativitet til. 

Løsningen blev virtuel yoga, hvor deltagerne 

hver tirsdag kan logge sig på Zoom til en 

yogasession kyndigt instrueret af Kirsten Pram 

Mortensen. 
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Januar  

Fredag den 1. Nytårskur i forsamlingshuset kl. 15.00 – AFLYST 

Lørdag den 9.  Caféopstart KL. 16.00 - UDSAT 

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

Fredag den 29. Koncert med ”Det si’r sig selv” – CV Jørgensen fremført af sognepræst i 

Skårup Anders Kjærsig med band - UDSAT 

Februar  

Mandag den 8. Generalforsamling i Vejstrup Forsamlingshus - UDSAT 

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

UDSAT 

Lørdag den 13.  Fastelavnsindsamling - UDSAT 

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

- UDSAT 

Marts      

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) 

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

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

Simonsen) 

April 

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

(Oluf Borbye Pedersen) 

Søndag den 18. Affaldsindsamling 

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

 

Juni 

Fredag den 11. Koncert med Sko og Torp 

Onsdag den 23.  Sankt Hansaften ved forsamlingshuset 

 

September  

Fredag den 24.  Koncert med Jimmy Jørgensen 

 

November 

Søndag den 21.11. Adventshygge  

OVERSIGT OVER PLANLAGTE AKTIVITETER  
I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS 2021 
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HVAD KOSTER DET? 

Det koster 40 kr. for 
enlige og 60 kr. for en 
hel familie. 

HVORDAN GØR JEG? 

 

Du kan indbetale via 
mobilepay: 61363454 
Eller på: 
Reg Nr: 0819 
0000448486 

KONTINGENT 2021 
SKÅRUP SOGNS BORGERFORENING 

 

MEDLEMSKORT 2021 

I år er det grundet Covid-19, ikke forsvarligt at sende en 
opkræver rundt for, at besøge jer alle sammen.  
Vi er derfor nødt til at gøre det på denne måde. 
 
Vi håber alligevel, at I har lyst til at støtte os i 2021, med et 
medlemskab.  
 
 
HUSK: Det er vigtigt at, I skriver jeres adresse i kommentaren, 
ellers har vi ikke en chance for at vide hvor medlemskortet skal 
hen.  

HVAD LAVER SKÅRUP SOGNS 
BORGERFORENING? 

 
 Fastelavnsindsamling.  
 Tøndeslagning.  
 Flagallé i byen.  
 Juleudsmykning i byen og Julestjerner på 

vandtårnet. 
 Juletræsfest.  
 Udlejning af flagstænger, flag, æresport og 

lyskæder. 

 

 

Skrevet af Kitt West  
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FASTELAVN 
 

 Skårup Sogns 
Borgerforening.  

 
 

 

 

 

Vi må desværre se i øjnene at, vi er nødt til at aflyse fastelavn i år.  
 
Dette gælder både vores indsamling i byen, samt tøndeslagning i 
hallen.  
 
Det er vi rigtig kede af, det er en weekend vi nyder at have.  
Det er også den weekend hvor vi laver stort set hele vores indtjening 
til at kunne lave de øvrige arrangementer i løbet  af året.  
Vi håber snart at hverdagen bliver som den var før, så vi igen har 
mulighed for at afholde vores arrangementer.  

 
Skulle man sidde derude og have lyst til at give sit bidrag alligevel, 
tager vi meget gerne i mod på mobilepay 61363454  
Tekst: fastelavn 2021 
 
 
Pas godt på jer selv, hinanden og vores skønne by.  
 

 
 
  

 

Skrevet af Kitt West 
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Astronomiske fænomener i 2021 
Jupiter, Saturn og Mars
Det forgangne år har også rent astronomisk været et lidt ke-
deligt år, fordi de store planeter i vores sol-system har gemt sig 
nede bag vores horisont i store dele af året. I løbet af de næste 
par måneder vil Jupiter og Saturn, vise sig igen ved at stå 
tidligere og tidligere op, så de bliver synlige højere og højere 
på vores nattehimmel. Det vil jeg vende tilbage til i se-nere 
numre af Folk og Fæ. 
Planeten Mars har været synlig på aftenhimlen i lang tid, og det 
fortsætter den at være nogle måneder endnu. Den 18. februar 
ved 23-tiden vil Mars kunne ses tydeligt nogle få grader nord 
for Månen. Månen er på dette tidspunkt på et sted i sin svagt 
ellipseformede bane om jorden, hvor Månen ligger længst væk 
fra jorden med en afstand på 404.467km. Den 19. marts ved 
18-tiden er det interessant at observerer Mars, idet den på 
dette tidspunkt kun ligger 1,9 grader nord for Månen. I det hele 
taget vil der være meget fokus på Mars den kommende tid. I 
løbet af februar måned, vil der være et mylder af rumsonder på 
vej til Mars. Hele 3 rumsonder vil lande eller cirkulere om Mars i 
løbet af februar måned! Det omtales nærmere nedenfor. 

Mars fredag 
den 19. 
marts kl 
1830, 1,9 
grader nord 
for Månen 

Merkur
Merkur er solsystemets inderste planet, den nærmest solen. 
Den starter året i fin stil, idet den allerede har vist sig fra sin 
synlige side i januar måned som en aftenstjerne. Det er de 
færreste, der har set Merkur med det blotte øje, fordi det kun 
er et par gange om året, at den befinder sig så langt fra solen 
stråler, at den kan ses fra jorden. 
Næste gang vi får chancen er i maj måned på den nordvestlige 
himmel. Det vender jeg tilbage til i et senere nummer af Folk & Fæ.

Kometer
Kometer er særlig interessante at observerer. Der opdages 
mange nye kometer hvert år, men de fleste kræver gode tel-
eskoper for at blive set. Også mange som går igen med mange 
- op til flere hundrede – års mellemrum. Problemet med 
kometerne er, at de sjæl-dent er synlige for det blotte øje. Det 
gælder også for komet 2020 M3 (ATLAS), som farer lige nord 
om stjer-nen Capella i stjernetegnet KUSKEN i løbet af feb-

ruar måned. Den er kun synlig hvis du har adgang til et mindre 
teleskop eller en kraftig kikkert.  
 
Trængsel på Mars
Indtil nu har i alt 9 rumfartøjer fra 3 forskellige lande landet 
på Mars, siden det første ankom i 1971. I øje--blikket kører 
NASAs Curiosity robot stadig rundt på Mars på 10. år. I løbet af 
februar måned bliver der trængsel på Mars, fordi følgende tre 
forskellige missioner forventes at lande på Mars .

18. februar forventes NASA´s Perseverance Mars Rover at lande 
i det kæmpestore Jezero krater på Mars. Der benyttes principielt 
samme teknik ved landingen, som for Curiosity da den landede for 
8 år siden. Men det er stadig risikabelt. NASA omtaler højhastighed-
slandingen som ”7 minutters terror”. Missionen går ud på at søge 
efter biosignaturer fra mikrobiologisk liv og som noget nyt, at samle 
klippemateriale op, med henblik på at få det sendt tilbage til jorden 
på en senere mission. Desuden vi NASA afprøve en 1,8 kg tung 
helikopter (kaldet Ingenuity!) på en 90 sekunders flyvning i den 
tynde atmosfære. Det bliver i givet fald den første menneskeskabte 
helikopterflyvning på en anden planet! 
Vi håber det bedste for denne kernekraftfor-synede roboteks-
pedition til - hold fast - 2,4 milliarder dollars!!!
Se den spændende landing simuleret på 
https://astronomynow.com/2020/12/28/perseverance-land-
ing-another-7-minutes-of-terror-for-nasa/

10. februar forventes Kinas 
Tianwen 1 robot at lande 
på Utopia Planitia på Mars. 
Med flytbar kamera og andet 
laboratorieudstyr skal robotten 
foretage partikelanalyser mm for at påvise liv på Mars.
9. februar forventes Emiraternes HOPE Mission at ankomme 
til Mars` atmosfære. Her vil sonden cirkulerer omkring Mars de 
næste to år, for gennem diverse analyser at få et samlet kend-
skab til Mars `atmosfære. Projektet gennemføres med bistand 
fra 3 amerikanske universiteter. Missionen er den arabiske 
verdens første forsøg på at nå ud i rummet.
Der er naturligvis planer om flere  marsmissioner i de kom-
mende år. Japan har allerede  et projekt i luften, der vil lande 
i 2024, og også det europæiske rumsamarbejde ESO og NASA 
har spændende ting på vej - det bliver spændende at følge!

Stjernehimlen lige nu – med fokus på den røde planet Mars
Af amatørastronom Erik Appel, Folk & Fæ`s stjernerapporter, Åbyskov Amatørobservatorium, Åbyskovvej 24

Stjernehimlen	lige	nu	–	med	fokus	på	den	røde	planet	Mars	
Af	amatørastronom	Erik	Appel,	Folk	&	Fæ`s	stjernerapporter,	Åbyskov	Amatørobservatorium,	Åbyskovvej	24		

Astronomiske	fænomener	i	2021	 	
Jupiter,	Saturn	og	Mars	
Det	forgangne	år	har	også	rent	astronomisk	været	et	
lidt	kedeligt	år,	fordi	de	store	planeter	i	vores	sol-
system	har	gemt	sig	nede	bag	vores	horisont	i	store	
dele	af	året.	I	løbet	af	de	næste	par	måneder	vil	
Jupiter	og	Saturn,	vise	sig	igen	ved	at	stå	tidligere	og	
tidligere	op,	så	de	bliver	synlige	højere	og	højere	på	
vores	nattehimmel.	Det	vil	jeg	vende	tilbage	til	i	se-
nere	numre	af	Folk	og	Fæ.		
Planeten	Mars	har	været	synlig	på	aftenhimlen	i	lang	
tid,	og	det	fortsætter	den	at	være	nogle	måneder	
endnu.	Den	18.	februar	ved	23-tiden	vil	Mars	kunne	
ses	tydeligt	nogle	få	grader	nord	for	Månen.	Månen	er	
på	dette	tidspunkt	på	et	sted	i	sin	svagt	ellipseformede	
bane	om	jorden,	hvor	Månen	ligger	længst	væk	fra	
jorden	med	en	afstand	på	404.467km.	Den	19.	marts	
ved	18-tiden	er	det	interessant	at	observerer	Mars,	
idet	den	på	dette	tidspunkt	kun	ligger	1,9	grader	nord	
for	Månen.	I	det	hele	taget	vil	der	være	meget	fokus	
på	Mars	den	kommende	tid.	I	løbet	af	februar	måned,	
vil	der	være	et	mylder	af	rumsonder	på	vej	til	Mars.	
Hele	3	rumsonder	vil	lande	eller	cirkulere	om	Mars	i	
løbet	af	februar	måned!	Det	omtales	nærmere	
nedenfor.		
	

Mars	fredag	den	19.	marts	kl	1830,	1,9	grader	nord	for	
Månen

	
Merkur	
Merkur	er	solsystemets	inderste	planet,	den	nærmest	
solen.	Den	starter	året	i	fin	stil,	idet	den	allerede	har	
vist	sig	fra	sin	synlige	side	i	januar	måned	som	en	
aftenstjerne.	Det	er	de	færreste,	der	har	set	Merkur	
med	det	blotte	øje,	fordi	det	kun	er	et	par	gange	om	
året,	at	den	befinder	sig	så	langt	fra	solen	stråler,	at	
den	kan	ses	fra	jorden.		
Næste	gang	vi	får	chancen	er	i	maj	måned	på	den	
nordvestlige	himmel.	Det	vender	jeg	tilbage	til	i	et	
senere	nummer	af	Folk	&	Fæ.	
	
Kometer	
Kometer	er	særlig	interessante	at	observerer.	Der	
opdages	mange	nye	kometer	hvert	år,	men	de	fleste	
kræver	gode	teleskoper	for	at	blive	set.	Også	mange	
som	går	igen	med	mange	-	op	til	flere	hundrede	–	års	
mellemrum.	Problemet	med	kometerne	er,	at	de	sjæl-
dent	er	synlige	for	det	blotte	øje.	Det	gælder	også	for	
komet	2020	M3	(ATLAS),	som	farer	lige	nord	om	stjer-
nen	Capella	i	stjernetegnet	KUSKEN	i	løbet	af	feb-
ruar	måned.	Den	er	kun	synlig	hvis	du	har	adgang	
til	et	mindre	teleskop	eller	en	kraftig	kikkert.			
	

Trængsel	på	Mars	
Indtil	nu	har	i	alt	9	rumfartøjer	fra	3	forskellige	lande	
landet	på	Mars,	siden	det	første	ankom	i	1971.	I	øje--
blikket	kører	NASAs	Curiosity	robot	stadig	rundt	på	
Mars	på	10.	år.	I	løbet	af	februar	måned	bliver	der	
trængsel	på	Mars,	fordi	følgende	tre	forskellige	
missioner	forventes	at	lande	på	Mars	.	

18.	februar	forventes	NASA´s	Perseverance	Mars	
Rover	at	lande	i	det	kæmpestore	Jezero	krater	på	
Mars.	Der	benyttes	principielt	samme	teknik	ved	
landingen,	som	for	Curiosity	da	den	landede	for	8	
år	siden.	Men	det	er	stadig	risikabelt.	NASA	
omtaler	højhastighedslandingen	som	”7	

Perseverance lander(robot) 
og orbitor. Når robotten er sat 
af flyver orbitoren op igen!

minutters	terror”.	Missionen	går	ud	på	at	søge	
efter	biosignaturer	fra	mikrobiologisk	liv	og	som	
noget	nyt,	at	samle	klippemateriale	op,	med	
henblik	på	at	få	det	sendt	tilbage	til	jorden	på	en	
senere	mission.	Desuden	vi	NASA	afprøve	en	1,8	
kg	tung	helikopter	(kaldet	Ingenuity!)	på	en	90	
sekunders	flyvning	i	den	tynde	atmosfære.	Det	
bliver	i	givet	fald	den	første	menneskeskabte	
helikopterflyvning	på	en	anden	planet!		
Vi	håber	det	bedste	for	denne	kernekraftfor-
synede	robotekspedition	til	-	hold	fast	-	2,4	
milliarder	dollars!!!	
Se	den	spændende	landing	simuleret	på	
:https://astronomynow.com/2020/12/28/perseverance-
landing-another-7-minutes-of-terror-for-nasa/	

	

 

	

	

Perseverance	
lander(robot)	og	
orbitor.	Når	robotten	
er	sat	af	flyver	
orbitoren	op	igen!		

10.	februar	forventes	Kinas	Tianwen	1	robot	at	lande	
på	Utopia	Planitia	på	Mars.	Med	flytbar	kamera	og	
andet	laboratorieudstyr	skal	robotten	foretage	
partikelanalyser	mm	for	at	påvise	liv	på	Mars.	

9.	februar	forventes	Emiraternes	HOPE	Mission	at	
ankomme	til	Mars`	atmosfære.	Her	vil	sonden	
cirkulerer	omkring	Mars	de	næste	to	år,	for	gennem	
diverse	analyser	at	få	et	samlet	kendskab	til	Mars	
`atmosfære.	Projektet	gennemføres	med	bistand	fra	3	
amerikanske	universiteter.	Missionen	er	den	arabiske	
verdens	første	forsøg	på	at	nå	ud	i	rummet.	

Der	er	naturligvis	planer	om	flere		marsmissioner	i	de	
kommende	år.	Japan	har	allerede		et	projekt	i	luften,	
der	vil	lande	i	2024,	og	også	det	europæiske	
rumsamarbejde	ESO	og	NASA	har	spændende	ting	på	
vej	-	det	bliver	spændende	at	følge!	
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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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Drengen fra   Oure   gjorde det igen.
Tekst og foto: Henning Philbert

Nikolaj Jakobsen førte det danske herrelandshold til endnu en 

guldmedalje ved verdensmesterskabet i Ciro 2021.

Det var en stolt og rørt landstræner,               

der  kunne modtage guldet efter mange helt 

utrolig spændende kampe. - 

Det skulle naturligvis fejres!!!!

Tak til Nikolaj og hele holdet for 

mange timers fantastisk spændende 

håndbold.
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En Oure-dreng bliver verdensmester 
 
 
Nikolaj Jacobsen blev født i Viborg i 1971. Familien flyttede en del rundt, inden den endte i Oure, 
da Nikolaj var 11 år gammel. Her faldt han godt til og føler sig som fynbo. Han begyndte straks at 
spille både fodbold og håndbold, men da han i GOG fik Poul Syberg, mr. GOG, som træner, blev 
det håndbolden, der vandt. 17 år gammel kom han på ynglingelandsholdet og blev nu også fast 
mand på GOGs førstehold. 

  I de følgende ti år blev Nikolaj en         
væsentlig del af GOGs første 
storhedsperiode. Det blev til danske 
mesterskaber i 1992, 1995 og 1996. 
Nikolaj ser tilbage på den tid med en 
særlig glæde og stolthed, for dengang 
bestod holdet alene af spillere, der var 
udklækket i GOG. I samme periode blev 
Nikolaj også fast mand på 
håndboldlandsholdet, det blev til 148 
landskampe og 552 mål. I 1998 spillede 
vi landskamp mod Grækenland, og i den 
kamp scorede han 15 mål. Det er en 
rekord, der bliver svær at slå! 
Med succesen fulgte trangen til nye 
udfordringer, og han vendte blikket mod 
den tyske liga. Efter et år i Dormagen 
blev det derefter til 6 år (1998-2004) i 
storklubben THW Kiel. Her blev det 
også til stor sportslig succes, for Kiel 
vandt det tyske mesterskab i 1999, 2000 

og 2002. også på den hjemlige front blev der scoret, for i Kiel blev Lenette og Nikolajs to ældste 
børn født, Sille og Freja. 
Familien var glad for 
årene i Tyskland. 
Sprog og tilpasning 
blev hurtigt klaret, det 
var jo håndboldspillet, 
det drejede sig om, og 
så længe det gik godt, 
var der ingen 
problemer. Tyskerne er 
ordentlige mennesker, 
siger Nikolaj, måske 
lidt mere 
bureaukratiske og stive 
end danskerne, men 
meget hjælpsomme og 
imødekommende. 
I 2004 vendte familien 
hjem til Danmark, og i 
de følgende 10 år 
arbejdede Nikolaj for 
nordjyske klubber. 
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Først var han spillende træner i Viborg, derefter assistenttræner i Bjerringbro-Silkeborg-Voel og til 
sidst cheftræner i Ålborg. Ikke mindst Ålborg-tiden ser Nikolaj tilbage på med glæde, det var en fin 
tid, og den førte også til et danmarksmesterskab. 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Men Nikolaj var 
ikke glemt i 
Tyskland. Både som 
spiller og som 
træner var han i 
vinden, og der var 
bud efter ham. Det 
førte til en fem-årig 
periode som træner 
for Rhein Neckar-
Löwen i Mannheim. 
I 2017 stod 
Danmark pludselig 
uden landstræner, da 
den siddende træner 
trådte tilbage før tid. 
I den situation blev 
Nikolaj udnævnt til 
dansk landstræner 
sideløbende med 
trænerjobbet i 
Tyskland, indtil det 
udløb i 2019. 
Kontrakten som 
landstræner gælder 
til 2024. 
 
Når man ser tilbage 
på Nikolajs 
håndboldkarriere, 
kan man kun få et 
billede af, at han har 
vadet i succes. Det 
vrimler med titler og 
mesterskaber. Men i 
dansk håndbold har 
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der vist altid huseret en lille skuffelse over, at det danske herrelandshold aldrig var nået helt til tops. 
Også det problem klarede Nikolaj. Ved VM i januar 2019, som blev afholdt dels i Danmark, dels i 
Tyskland, var han træner for et stjernespækket, suverænt landshold, der vandt alle sine kampe. I 
semifinalen blev Frankrig besejret med 38-30, og i finalen i Boxen i Herning blev det til en lige så 
sikker sejr over Norge med 31-22. 
 
 
 
 
I sommeren 2019 flyttede Nikolaj og hans familie 
ind i et dejligt hus på Thurø, og de føler alle, at nu 
er de vendt hjem til det sydfynske. ”Folk og Fæ” 
ønsker dem velkommen hjem og ønsker Nikolaj 
held og lykke med den fortsatte trænervirksomhed. 
 
 

 
 
 
 
Tekst: Olaf Søndberg   foto: Henning Philbert 
 
 

+ Nikolaj Jakobsens privatfoto
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Priser pr. år:
1 felt                     1.774,-

2 felter          3.531,-

3 felter (højkant) 5.236,-

4 felter          6.556,-

5 felter (højkant) 8.502,-

6 felter        10.260,-

1 side=10 felter  16.383,-

Dit firma, forening eller andet kan tegne et sponsorat i Folk & Fæ:

1. Hvis du har fast bopæl i nævnte område.
2. Hvis din virksomhed eller en væsentlig 

del af den ligger i nævnte område.

Støt bladet med et beløb, når vores indsamlergruppe 
kommer rundt med bladet i august.

Du kan nu også støtte med et beløb via MobilePay 2548 7386

Støt det lokale samfund med en annonce i Folk & Fæ
Bladet omdeles gratis 6 gange om året til ca. 2000 private husstande i “Vores Distrikt”: 5881 Skårup + 5882 Vejstrup + 5883 Oure.   

Alle i Folk & Fæ-redaktionen arbejder ulønnet for at støtte og styrke lokalområdet
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5881 Skårup - 5882 Vejstrup - 5883 Oure

Støt det lokale samfund med en annonce i Folk & Fæ
Bladet omdeles gratis 6 gange om året til ca. 2000 private husstande i “Vores Distrikt”: 5881 Skårup + 5882 Vejstrup + 5883 Oure.   

Alle i Folk & Fæ-redaktionen arbejder ulønnet for at støtte og styrke lokalområdet



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

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

Rasmus Grønborg

Fredag d. 14. maj KANDIS

Onsdag d. 10. marts kl.16.30                                                                                                                         
Generalforsamling for alle 3 foreninger 

tilknyttet huset. Skårup Pensionistforening          
                                                            

Onsdag d. 24. marts kl. 14.00
SENIORSHOPPEN                                                                                                       
MODEOPVISNING 

Skårup Pensionistforening.

Onsdag d. 7. april kl.12.00 
PÅSKEFROKOST MM                                                                                            

Skårup Pensionistforening

Onsdag d. 5. maj kl.14.00 
FOREDRAG m/ højskolelærer 

Lisbeth Svensmark 
i Skårup Pensionistforening   

Onsdag d. 19. maj 2021 kl. 07.30 
FORÅRSUDFLUGT                                                                                                                                  

læs mere herom inde i bladet.
Skårup Pensionistforening 

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


