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Kære Folk & Fæ læser!    
Det var en sorgens dag for Skårup ja, for hele Sydfyn, da 
Danmarks ældste seminarium lukkede og slukkede for altid. 
Vi har i dette nummer givet plads til en beskrivelse af seminariet 
og dets betydning for lokalområdet. Her har Erik Egeskov og 
Richard Sørensen fra lokalhistorisk forening ydet en fantastisk 
indsats. De har været på jagt i de gamle arkiver og det er der 
kommet mange spændende  sider ud af. Derfor en stor tak til dem.                       
Heldigvis er nye kræfter i gang med at samle en kreds af 
mennesker, der vil benytte de gamle historiske bygninger 
til en ny skole  - -  en højskole - - - Skårup Højskole.            
Folk & Fæ udkommer som bekendt hver anden måned, men 
der sker hele tiden noget nyt omkring den nye højskole. 
Følg derfor med på vores hjemmeside: 

www.folkogfae-online.dk                                                                   
Også et andet spændende projekt er for alvor ved at tage form 
i Skårup. Kultur- og Idrætscenteret fremlægger helt nye og 
spændende ideer. - Den store forskel er placeringen af centret 
samt det, at der nu skal bygges i etapper, således at det rent 
økonomisk er langt mede overskueligt.  Du kan også følge med 
i dette projekt på ovenfor nævnt hjemmeside. 
Det nummer af bladet, som du netop læser i, er omdelt af vores 
indsamlergruppe. Forhåbentlig var du hjemme og kunne give 
en skærv til bladets fortsatte eksistens, -men hvis ikke du var 
hjemme, kan du indsætte et beløb på vores konto i Svendborg 
Sparekasse Skårupafdelingen på: 

Kontonummer: 819-56-11123                                 
Du kan også støtte ved at lægge et beløb i vores lille penge-
kasse i SuperBrugsen. Den hænger lige ved siden af vores 
postkasse.                                                                    
Jeg bringer hermed en meddelelse især rettet til alle vore 
sponsorere: Arne Magaard holder en pause fra Folk & Fæ 
redaktionen på ubestemt tid på grund af pludselig konstateret 
alvorlig sygdom. -  Arne har gjort et flot stykke arbejde med at 
skaffe mange nye sponsorere. - Vi ønsker alt  det bedste for Arne.
Nye sponsorere bedes indtil videre henvende sig til redaktøren 
(står øverst på denne side) – medens det fortsat er Bo Tune, 
der tager sig af det økonomiske, og vores grafiske designer 
Anja Thunbo, der fortsat tager sig af det grafiske med ændring-
er i annoncer m.m.

Henning Philbert 

Afleveringsfrister og udgivelser: (Husk! Indlæg over E-
mail modtages ikke) Afleveres i vores postkasse i Super-
Brugsen senest kl. 17.00 den første mandag i lige måneder.                                   

Deadline næste gang: Mandag d. 3. 
oktober  – udkommer d. 19. oktober.

Ansvarshavende
Redaktør & Fotograf

Henning Philbert
Åbyvejen 8  
5881 Skårup
Tlf: 62 23 17 88
henningphilbert@mail.dk

REDAKTIONEN PÅ ”FOLK & FÆ” i SKÅRUP SOGN

Økonomi

Bo Tune
Skovmøllevej 33
5881 Skårup
Tlf: 24 88 62 12
bo.tune@svendborg.dk

Skribent & Tegner

Vibe Eriksen
Tlf: 62 23 24 16
vibe@vaks.dk

Webredaktør

Benjamin Christensen
Tlf: 30 64 31 32
webredaktionen@
folkogfae-online.dk

Skribent

Kirsten Søberg
Tlf: 60 65 52 19
frantzsberg@gmail.com

Grafisk Designer

Anja Bøttger Thunbo
Tlf: 40 88 15 95
smutvej@me.com

Skribent

Maja G. K. Andersen
Tlf: 62 21 98 92
majagkandersen
@hotmail.com

Skribent

Helle Bøving
Tlf: 21 94 79 22  
info@kinesis.dk
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REDAKTIONEN PÅ ”FOLK & FÆ” i SKÅRUP SOGN
Støt Skårup Kultur og Idrætscenter 

 
Nu skal der skaffes penge til  fase 1 som omtalt i sidste nummer af Folk & Fæ,  
Juniorklubben "Tween" flytter ind i hallens nuværende rammer, og afventer spændt at vi 
får bygget til, så de bl.a. Kan få god plads til alle de dejlige børn. 
Derfor støt byggeriet ved at købe støttebeviser. Det er vigtigt med lokal opbakning for at 
opnå kreditforeningslån.. 
Snart vil en af de ca. 20 "sælgere" komme rundt i Skårup, Vejstrup og omegn for at sælge 
et støttebevis. 
 

 
 
Indgangen bliver som du kan se det samme sted som den er i dag, og det nye byggeri 
integrerer derfor rigtigt godt til den eksisterende Skåruphal. 

Der bliver lavet fine lokaler til 
juniorklubben ved siden af 
eksisterende kantine/fitness. 
Vi får ombygget cafeen så den 
fremstår lys og indbydende med 
panorama ud over idrætsanlægget. 
Fitness får noget mere plads, så vi 
kan udvikle aktiviterne omkring dette 
område, som f.eks. diverse hold-
aktiviteter. 
Derudover forberedes til at biblioteket 
kan flytte ind på 1. Sal, når vi har 
indgået en endelig aftale med 
kommunen. 
 
På bestyrelsens vegne Fmd. Bo Tune 
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Der var glade smil og højt humør, da SuperBrugsen i  
Skårup blev kåret som ”månedens madbutik” i juli 2011.

 Det var en glad og stolt brugsuddeler Erik Prangsgård, der modtog pokalen, der følger med den 
flotte titel. - 

Salgschef Bjarne Bach fra Coop redegjorde for,
hvorfor det netop blev SuperBrugsen i Skårup, 
der blandt landets 264 andre SuperBrugser 
havde gjort sig fortjent til denne titel. - 
Der er nogle fastlagte krav, der skal  opfyldes 
for at komme i betragtning:

1. Godt købmandskab: Det betyder at 
SuperBrugsen som madbutik skal give 
inspiration og ideer til kunderne til at gøre de 
bedste indkøb.
     
2. Flotte resultater – dvs at butikken har en 
sund økonomi med et pænt overskud.

3. Dygtige og engagerede medarbejdere er en 
afgørende forudsætning for, at det lykkes at  
skabe disse gode resultater.

4. God ledelse, der er i stand til at motivere 
medarbejderne til at yde en usædvanlig god 
service til kunderne.
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Erik Prangsgård takkede for tildelingen af  
den ærefulde titel og var ikke sen til at vidergive 
æren til det engagerede personalet, der består 
af  en god kombination af erfarende og helt  
unge folk. 

Der blev lyttet til de mange velmenene og 
rosende ord.

SuperBrugsen i Skårup har de sidste mange år 
ligget blandt de 20 bedste i konkurrencen om at  
få den eftertragtede titel – Nu er det en realitet.  

Erik Prangsgård havde gået med 
hemmeligheden i nogen tid, - og så blev 
personalet  bedt om at møde tidligere end 
sædvanligt. - Erik havde været tidligt oppe ---  
han havde dækket et festligt bord med flag og 
balloner, havde lavet kaffe og sørget for brød og 
andet mundgodt. - Det overraskede personale 
fik en hyggelig time sammen før åbningstid. 

Men ikke nok med det - - - - - - - - -
Der blev også uddelt gaver - -
                                        .  
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Ud over æren, som følger med titlen og pokalen,  blev der uddelt biografbiletter til alle.

  Det var kun det faste personale, der var bedt om at møde tidligt til denne morgen-overraskelse !  

Ja, - - -  så lige de glade smil og det gode humør en gang mere. Denne gang mest til ære for de 3 
ivrige fotografer, der kappedes om at få det bedste billede. - Lokalsamfundet kan glæde sig over,  
at vi her i Skårup har en så usædvanlig god madbutik. 
Folk & Fæ ønsker SuperBrugsen tillykke med det flotte resultat.

Tekst og foto: Henning Philbert
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62 28 11 38 
E-mail: post@vejstrupblikvvs.dk
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 Kurser  Foredrag  Workshops 
 Afbalanceringer  Personlig Udvikling 

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

v/livscoach og 
transformationskinesiolog

Helle Bøving
Skårup Kirkebakke 3
5881 Skårup Fyn

KinESiS
Center for

kinesiologi og
personlig udvikling

Senetensbehandling
Effektiv muskelafspænding

Ane Vestermark
sygeplejerske og sentensbehandler 

Sognevej 51, 5882 Vejstrup
41566201 / 62224383

Ane@anevestermark.dk
www.anevestermark.dk

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

Tlf. 62 20 71 63 
Fax 62 23 21 02 

Mobil 40 21 71 63

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

v/ Susanne Huus Elmelund

Nyborgvej 396,  5881 Skårup
Tlf. 62 281 281

Online tidsbestilling på www.salonelmelund.dk

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

Her kan du annoncere 
for 1300,- om året
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•	  Skårup	  Højskole •	  

	  

-‐	  et	  historisk	  og	  kulturelt	  samlingssted	  	  
lige	  midt	  i	  Danmark.	  

	  
En	  initiativgruppe	  har	  samlet	  en	  flok	  energiske,	  visionære	  og	  kreative	  mennesker,	  der	  ganske	  frivilligt	  arbejder	  
i	  højeste	  gear	  på	  at	  omdanne	  det	  gamle,	  smukke	  Skårup	  Seminarium	  til	  et	  dynamisk	  samlingssted,	  som	  kan	  
komme	  mange	  forskellige	  mennesker	  til	  glæde	  og	  gavn.	  Arbejdet	  er	  godt	  på	  vej,	  men	  der	  er	  stadig	  masser	  af	  
arbejde	  og	  udfordringer	  for	  andre	  interesserede.	  Vil	  du	  være	  med	  til	  at	  fastholde	  to	  århundreders	  vingesus	  i	  
Skårup	  –	  på	  en	  ny	  og	  spændende	  måde	  med	  forankring	  i	  de	  samme	  grundværdier	  og	  med	  udsyn	  imod	  nye	  
tidssvarende	  horisonter?	  Her	  er	  historien	  bag.	  

◦◦◦•••◦◦◦	  
	  
Helt	  fra	  starten:	  	  
Skårup	  Seminarium	  blev	  oprettet	  ved	  kongeligt	  
reskript	  af	  3.	  juni	  1803	  og	  begyndte	  sin	  virksomhed	  
5.	  okt.	  samme	  år	  i	  den	  østlige	  sidebygning	  af	  
præstegården	  hos	  sognepræsten,	  amtsprovst	  P.A.	  
Wedel	  (død	  1842),	  der	  var	  den	  egentlige	  stifter	  af	  
seminariet	  -‐	  et	  såkaldt	  præstegårdsseminarium.	  	  
Seminariet	  opstod	  i	  kølvandet	  på	  de	  store	  
landboreformer,	  hvor	  oplysningen	  af	  bondestanden	  
var	  en	  af	  datidens	  politiske	  målsætninger.	  Skårup	  
Seminarium	  vidner	  derfor	  om	  en	  af	  de	  helt	  store	  
brydningstider	  i	  Danmarkshistorien	  og	  dertil	  var	  
seminariet	  et	  af	  de	  allertidligste	  i	  Danmark.	  

	  

Efter	  Wedels	  afskedigelse	  blev	  Diderik	  August	  
Holberg	  konsitueret	  leder	  i	  1835.	  	  
Året	  efter	  fik	  seminariet	  sin	  egen	  bygning	  på	  en	  to	  
tdr.	  stort	  jordlod	  ved	  siden	  af	  præstegården.	  Den	  
blev	  bygget	  i	  rød	  tegl,	  men	  i	  1920,	  blev	  den	  kalket	  
gul.	  Bygningen	  fungerer	  stadig	  som	  hovedbygning.	  	  

Der	  blev	  ved	  bygningen	  anlagt	  en	  stor	  
seminariehave,	  der	  var	  en	  del	  af	  undervisningen	  på	  
stedet.	  Ved	  haven	  blev	  anlagt	  en	  gymnastikplads,	  og	  
senere	  et	  gymnastikhus.	  	  

Holberg	  tog	  sin	  afsked	  i	  1850,	  da	  han	  blev	  valgt	  ind	  
i	  Landstinget.	  Efter	  Holberg	  overtog	  Jens	  Christoffer	  
Schurmann	  posterne	  som	  forstander	  for	  seminariet	  
og	  som	  sognepræst.	  Han	  var	  forstander	  indtil	  sin	  
død	  i	  1891.	  	  
I	  1894	  blev	  præste-‐	  og	  forstandergerningen	  delt	  i	  
to,	  og	  der	  blev	  bygget	  en	  forstanderbolig	  i	  
seminariehaven.	  Huset	  bruges	  i	  dag	  til	  
undervisning.	  

I	  1931-‐32	  skete	  der	  en	  udvidelse	  af	  
hovedbygningen	  med	  10	  m	  i	  begge	  ender	  og	  
sidefløjene	  mod	  parken	  med	  ca.	  5	  m,	  og	  endelig	  igen	  
i	  1964	  blev	  komplekset	  udvidet	  til	  mere	  end	  det	  
dobbelte.	  

Ud	  over	  selve	  seminariet	  hører	  både	  øvelsesskolen	  
fra	  1966	  og	  kirken	  med	  til	  kulturmiljøet.	  Kirken	  er	  
taget	  med	  for	  at	  tydeliggøre	  fortællingen	  om	  
seminariets	  opståen	  i	  1803	  ved	  daværende	  præst	  
Peter	  August	  Wedel,	  der	  var	  stærkt	  optaget	  af	  
oplysningstidens	  tanker.	  	  
Den	  daværende	  præstegård	  er	  ikke	  bevaret,	  men	  
kirken	  understøtter	  istedet	  fortællingen	  om	  
præstegårdsseminariets	  opståen.	  
Øvelsesskolen	  er	  taget	  med,	  fordi	  en	  forordning	  i	  
1894	  stillede	  krav	  om,	  at	  der	  skulle	  være	  en	  
øvelsesskole	  tilknyttet	  et	  seminarium.	  På	  
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øvelsesskolen	  skulle	  de	  lærerstuderende	  kunne	  øve	  
deres	  undervisningsfærdigheder.	  	  
I	  1900	  stod	  øvelsesskolen	  færdig	  på	  Østergade	  i	  
Skårup.	  Den	  blev	  dog	  senere	  revet	  ned	  og	  erstattet	  
af	  en	  ny	  og	  mere	  tidssvarende	  øvelsesskole	  i	  1966.	  
Øvelsesskolen	  hedder	  i	  dag	  Skårup	  Skole	  og	  er	  ikke	  
længere	  tilknyttet	  seminariet.	  

	  

I	  2001	  blev	  alle	  statsseminarier	  nedlagt	  og	  
omdannet	  til	  selvejende	  institutioner.	  
I	  2008	  blev	  pædagoguddannelsen	  en	  del	  af	  Skårup	  
seminarium.	  Samtidig	  med	  at	  seminariet	  blev	  en	  del	  
af	  University	  College	  Lillebælt.	  
I	  2009	  introducerede	  seminariet	  en	  ny	  profil,	  der	  
skal	  gøre	  samarbejdet	  mellem	  de	  to	  uddannelser	  
stærkere.	  Derfor	  blev	  en	  del	  fag	  skåret	  fra	  også	  for	  
at	  undgå	  specialisering.	  

I	  2010	  lukkede	  læreruddannelsen	  og	  
pædagoguddannelsen	  på	  grund	  af	  dårlig	  økonomi,	  
og	  de	  studerende	  overførtes	  til	  Odense.	  

I	  2011	  samles	  4	  initiativrige	  mennesker	  i	  Skårup	  og	  
udvikler	  de	  første	  tanker	  om	  at	  fortsætte	  
skolevirksomhed	  i	  Skårup	  Seminariums	  smukke	  
rammer.	  	  

De	  første	  ideer	  om	  en	  seniorhøjskole	  i	  Skårup:	  
Skårup	  Seminarium	  er	  således	  en	  kraftkilde,	  der	  
har	  sat	  sit	  præg	  igennem	  200	  år	  på	  såvel	  Svendborg	  
–	  egnen	  som	  på	  resten	  af	  Fyn	  og	  i	  hele	  landet.	  
Lukning	  af	  seminariet	  er	  derfor	  et	  stort	  tab	  både	  
kulturelt	  og	  studiemæssigt	  både	  lokalt	  og	  nationalt.	  

• Bygningerne	  er	  meget	  smukke	  og	  derfor	  
fredede,	  hvilket	  gør,	  at	  det	  bør	  overvejes	  nøje,	  
hvad	  de	  fremover	  skal	  bruges	  til.	  De	  er	  tænkt	  
som	  og	  bygget	  til	  at	  være	  ramme	  om	  
uddannelse	  og	  dannelse,	  hvorfor	  fremtidig	  

brug	  bør	  være	  i	  samme	  genre,	  altså	  indenfor	  
undervisning	  og	  dannelse.	  

• Seminariets	  park	  og	  ydre	  omgivelser	  i	  øvrigt	  
er	  helt	  unik,	  hvilket	  i	  fremtidens	  brug	  af	  
stedet	  bør	  påskønnes	  og	  tages	  i	  betragtning.	  I	  
den	  henseende	  er	  det	  yderst	  meningsfyldt	  at	  
tiltrække	  fortrinsvis	  den	  voksne	  og/eller	  
ældre	  generation,	  der	  værdsætter	  
omgivelsernes	  skønhed	  og	  naturens	  
mangfoldighed	  i	  parken.	  

• Nutidens	  pensionister	  er	  både	  fysisk,	  mentalt	  
og	  økonomisk	  ressourcestærke	  og	  
efterspørger	  tilbud,	  der	  udfordrer	  dem	  på	  alle	  
niveauer,	  både	  mentalt	  og	  menneskeligt,	  
samtidig	  med	  at	  de	  gerne	  vil	  ud	  at	  opleve	  
forskellige	  egne	  i	  landet	  og	  møde	  andre	  
mennesker,	  fx	  på	  højskole.	  

• Skårup	  Seminarium	  har	  igennem	  sine	  200	  år	  
haft	  tradition	  for	  at	  tiltrække	  
mennesker/undervisere,	  der	  kan	  inspirere	  
med	  deres	  viden	  og	  kunnen.	  Denne	  ‘energi’	  
kan	  formentlig	  stadig	  udnyttes,	  så	  man	  ikke	  
skal	  starte	  fra	  bunden	  så	  at	  sige.	  Dog	  kræver	  
det,	  at	  der	  handles	  ret	  hurtigt	  (inden	  stedet	  
helt	  mister	  sin	  ‘glans’).	  

• Stedets	  fysiske	  rammer	  bruges	  lige	  nu	  af	  
andre	  end	  seminariet.	  Eksempelvis	  anvendes	  
gymnastiksalen	  til	  småbørn	  og	  
fritidsgymnastik.	  Dette	  kunne	  sagtens	  
fortsætte,	  idet	  lokalområdet	  stadigvæk	  ville	  
kunne	  drage	  fordel	  af	  stedets	  faciliteter	  i	  så	  
høj	  grad,	  det	  kan	  fungere,	  under	  hensyn	  til	  
højskolens	  egne	  aktiviteter.	  Ligeså	  kunne	  
friskolerne	  og	  Skårup	  Skole	  anvende	  
forskellige	  lokaler,	  hvis	  det	  tidsmæssigt	  
tilrettelægges	  fornuftigt.	  

• Danmark	  har	  lige	  nu	  fire	  pensionist-‐	  eller	  
ældrehøjskoler:	  På	  Falster	  (ved	  Nykøbing),	  2	  i	  
Østjylland	  (ved	  Odder)	  og	  en	  i	  
Nordvestjylland	  (i	  Nr.Nissum).	  Derfor	  ville	  
Sydfyn	  være	  et	  rigtig	  godt	  alternativ	  eller	  
supplement	  til	  listen.	  

• Seminariets	  gamle	  bygninger	  er	  fredede,	  men	  
de	  nye	  fløje	  (klasseværelser)	  såvel	  som	  
pedelboligen,	  forstanderboligen	  eller	  de	  
studerendes	  hus	  vil	  kunne	  ombygges	  til	  
værelser.	  
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Herefter	  indkalder	  gruppen	  til	  et	  stormøde	  og	  
fortæller	  om	  deres	  visioner:	  
om	  en	  seniorhøjskole,	  der:	  	  

• fortrinsvis	  tilbyder	  korte	  kurser	  af	  1-‐2	  ugers	  
varighed,	  som	  er	  det	  foretrukne	  blandt	  
voksne/ældre	  højskolebrugere.	  

• tilbyder	  en	  mangfoldighed	  af	  emner,	  som	  
henvender	  sig	  til	  mennesker	  i	  hele	  landet	  og	  
evt.	  også	  udlandet	  

• udnytter	  lokalområdets	  fantastiske	  natur-‐	  og	  
kulturudbud	  (Svanninge	  Bakker,	  
Nationalparken,	  Øhavsstien,	  Citta	  Slow,	  
Kulinarisk	  Sydfyn,	  Gymnastik-‐	  og	  
Idrætshøjskolerne,	  museer	  osv),	  så	  der	  er	  
forskel	  på	  et	  ophold	  her	  og	  fx	  i	  Vestjylland	  

• appellerer	  til	  en	  mangfoldighed	  af	  
undervisere,	  debattører	  og	  personligheder	  
som	  et	  kulturcentrum,	  der	  er	  værd	  at	  gæste	  
og	  som	  bemærkes	  over	  hele	  landet	  	  

• danner	  en	  ramme	  om	  samvær,	  fordybelse,	  
kreativitet,	  glæde,	  udvikling,	  inspiration	  og	  
mangfoldighed	  	  

• med	  udgangspunkt	  i	  den	  aktuelle	  debat	  og	  
hvad,	  der	  optager	  mennesker	  i	  indland	  og	  
udland	  her	  og	  nu,	  tager	  emner	  op	  indenfor:	  
litteratur,	  musik	  og	  sang,	  kunst	  og	  kultur,	  
samtidsdebat,	  historie,	  sundhed	  og	  kost,	  
motion	  og	  bevægelse,	  filosofi,	  og	  meget	  andet	  

• tilbyder:	  gode	  fysiske	  rammer	  i	  velbevarede	  
historiske	  bygninger,	  velindrettede	  
nybyggede	  dobbeltværelser	  og	  
enkeltværelser	  med	  eget	  bad,	  hyggelige	  
fællesrum	  med	  plads	  til	  samvær	  og	  
fællesskab,	  veltillavet,	  ernæringsrigtig	  mad,	  
fortrinsvis	  økologisk.	  

Efter	  dette	  møde	  tilsluttede	  endnu	  flere	  sig	  
arbejdet.	  Gruppen	  var	  nu	  på	  12	  frivillige	  
(inklusive	  undertegnede).	  Vi	  fordelte	  den	  næste	  
tids	  arbejde.	  Der	  skulle	  etableres	  en	  skolekreds,	  

laves	  en	  folder,	  åbnes	  en	  bankkonto,	  indhentes	  
information	  fra	  Højskolernes	  Sekretariat,	  skabes	  
kontakt	  til	  pressen	  osv.	  osv.	  

	  	   	  

	  

”Åben	  Park”	  på	  Seminariet.	  
Tirsdag	  d.	  28.	  juni	  holdt	  Skårup	  Seminarium	  et	  
afslutningsarrangement,	  ”Åben	  Park”,	  hvor	  
studerende	  og	  lærere	  fra	  alle	  årgange	  samt	  
andre	  interesserede	  var	  velkomne.	  
Højskolegruppen	  havde	  fået	  lov	  at	  sætte	  en	  bod	  
op,	  så	  vi	  kunne	  fortælle	  om	  de	  tanker,	  vi	  gør	  os,	  
om	  arbejdet	  med	  at	  virkeliggøre	  dem	  samt	  
invitere	  til	  et	  stormøde,	  som	  skulle	  holdes	  næste	  
dag.	  

	  

Der	  var	  stor	  interesse	  og	  fin	  opbakning	  fra	  rigtig	  
mange	  mennesker	  og	  vi	  fik	  tilmed	  en	  skolekreds	  
stablet	  på	  benene.	  Ikke	  mindre	  end	  58	  personer	  
blev	  skrevet	  ind	  på	  listen	  blot	  på	  denne	  dag.	  
Disse	  vil	  personligt	  blive	  inviteret	  til	  stiftende	  
generalforsamling	  i	  august.	  
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Stormøde	  på	  Seminariet	  d.	  29.	  juni	  
Arbejdsgruppen	  kunne	  nu	  fremlægge	  nogle	  
konkrete	  facts	  om	  de	  krav	  og	  tidsfrister,	  der	  skal	  
opfyldes	  for	  at	  få	  statstilskud.	  Vi	  fik	  således	  et	  
større	  overblik	  over	  den	  næste	  tids	  arbejde	  og	  
deadlines.	  	  

Vi	  lavede	  derefter	  en	  brainstorming	  og	  fik	  en	  
lang	  række	  spændende	  ideer	  til	  indhold	  og	  
rammer	  for	  en	  fremtidig	  højskole.	  Da	  flere	  har	  
frarådet	  at	  begrænse	  højskolens	  målgruppe	  ved	  
at	  kalde	  den	  en	  seniorhøjskole,	  bliver	  den	  
herefter	  kaldt	  Skårup	  Højskole,	  selv	  om	  
udbuddet	  af	  kurser	  primært	  tænkes	  rettet	  mod	  
den	  voksne	  del	  af	  befolkningen.	  	  
	  

	  
Endnu	  2	  personer	  tilsluttede	  sig	  arbejdsgruppen	  
og	  efter	  mødet	  viste	  rektor,	  Carsten	  Oxenvad	  os	  
rundt	  på	  Seminariet.	  Vi	  så	  det	  hele;	  både	  den	  
gamle	  fredede	  del	  med	  sine	  smukke	  detaljer	  og	  
skønne	  atmosfære	  og	  den	  nyere	  del,	  som	  har	  
været	  rammen	  om	  mange	  års	  kreativitet	  og	  
nytænkning.	  	  En	  inspirerende	  og	  bevægende	  
rundvisning,	  som	  bekræfter	  os	  i,	  hvor	  vigtigt,	  det	  
er	  at	  bevare	  stedet	  til	  undervisning,	  dannelse	  og	  
kultur.	  

Kundskab	  er	  magt	  står	  der	  på	  en	  gammel	  fane	  med	  
seminariets	  monogram	  

De	  gamle	  Europakort	  fra	  mellemkrigstiden.	  

Et	  veludrustet	  industrikøkken……	  

……og	  et	  stemningsfuldt	  gammelt	  træ-‐værksted	  

De	  brede	  rammer	  er	  nu	  lagt	  fast:	  	  
Det	  konkrete	  indhold,	  vedtægter	  og	  fremtidige	  
arbejde	  skal	  diskuteres	  og	  fastlægges,	  når	  en	  
bestyrelse	  for	  Skårup	  Højskole	  er	  etableret.	  De	  
foreløbige	  grundtanker	  er:	  

• De	  historiske	  omgivelser	  danner	  -‐	  sammen	  
med	  den	  sydfynske	  natur	  og	  kultur	  -‐	  en	  unik	  
ramme	  om	  en	  højskole.	  Her	  kan	  man	  fordybe	  
sig	  i	  alsidige,	  spændende	  emner	  i	  alle	  genrer,	  
møde	  andre	  mennesker,	  bo	  i	  smukke	  
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omgivelser,	  rejse	  ud,	  opleve	  nye	  ting	  og	  
steder.	  	  

• Traditionen	  for	  et	  mangfoldigt	  og	  folkeligt	  
kulturliv	  på	  Sydfyn	  holdes	  i	  hævd.	  I	  stedet	  
for	  det	  mere	  end	  200	  år	  gamle	  seminarium	  
skabes	  en	  anden	  ramme	  med	  de	  samme	  
værdier.	  

• Skårup	  Højskole	  bliver	  et	  bæredygtigt	  
kraftcenter,	  der	  åbner	  sig	  imod	  omverdenen	  
til	  inspiration	  for	  mange	  forskellige	  
mennesker	  og	  interessegrupper	  både	  lokalt	  
og	  i	  resten	  af	  landet.	  	  

• Højskolen	  skal	  være	  et	  samlingssted,	  hvor	  
historien,	  kulturen	  og	  naturen	  er	  i	  højsædet	  
samtidig	  med,	  at	  man	  kan	  bo	  og	  spise	  godt	  
og	  fordybe	  sig	  i	  spændende	  emner	  for	  
kortere	  eller	  længere	  tid.	  

• Højskolen	  vil	  være	  en	  integreret	  del	  af	  det	  
omgivende	  lokalsamfund	  og	  vil	  fortløbende	  
tilbyde	  lokaler,	  aktiviteter	  og	  arrangementer	  
til	  gavn	  for	  alle	  aldre	  i	  nærmiljøet.	  

• Højskolen	  skal	  således	  være	  vendt	  mod	  den	  
omgivende	  verden	  ved	  fx	  at	  samarbejde	  med	  
museer,	  foreninger,	  kunstnere,	  skoler,	  
kommuner,	  enkeltpersoner	  –	  ja,	  med	  alle,	  
der	  gerne	  vil	  være	  med	  til	  at	  skabe	  alsidige	  
rammer	  og	  muligheder	  for	  mennesker,	  der	  
er	  nysgerrige	  og	  vil	  udvide	  deres	  horisont.	  

Har	  du	  lyst	  til	  at	  være	  med	  i	  arbejdet?	  	  
Har	  du	  erfaring	  med	  igangsætning	  og	  etablering	  

af	  noget	  lignende?	  
Har	  du	  visioner,	  du	  gerne	  vil	  byde	  ind	  med?	  
Eller	  har	  du	  bare	  lidt	  tid	  tilovers?	  
Vi	  har	  brug	  for	  mange	  hænder	  og	  kræfter.	  	  

◦◦◦•••◦◦◦	  
	  

Arbejdsgruppen	  kan	  kontaktes	  på:	  
skaarupseniorhoejskole@gmail.com	  
eller	  på	  telefon:	  Helle	  Bøving:	  21947922	  

Hvis	  du	  har	  lyst	  til	  at	  støtte	  projektet	  økonomisk,	  
så	  bliv	  medlem	  af	  ’Skårup	  Højskoles	  Venner’	  ved	  
at	  indbetale	  min.	  50	  kr.	  (gerne	  mere)	  på	  konto	  
0819—3531022288	  (Husk	  navn	  og	  telefon	  /	  
mail)	  

I	  skrivende	  stund	  er	  næste	  møde	  i	  
arbejdsgruppen	  fastlagt	  d.	  3.	  august	  og	  den	  
stiftende	  generalforsamling	  d.	  9.	  august	  endnu	  
ikke	  afholdt.	  Referater	  herfra	  samt	  beskrivelser	  
af	  det	  videre	  arbejde	  vil	  kunne	  læses	  på	  ”Folk	  og	  
Fæ”	  s	  hjemmeside.	  www.folkogfae-‐online.dk.	  

◦◦◦•••◦◦◦ 
	  

	  
Tekst:	  sammensat	  fra	  forskellige	  arbejdspapirer	  
og	  andre	  tekster	  af	  Vibe.	  	  	  
Foto:	  Henning	  
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skabes	  en	  anden	  ramme	  med	  de	  samme	  
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• Skårup	  Højskole	  bliver	  et	  bæredygtigt	  
kraftcenter,	  der	  åbner	  sig	  imod	  omverdenen	  
til	  inspiration	  for	  mange	  forskellige	  
mennesker	  og	  interessegrupper	  både	  lokalt	  
og	  i	  resten	  af	  landet.	  	  

• Højskolen	  skal	  være	  et	  samlingssted,	  hvor	  
historien,	  kulturen	  og	  naturen	  er	  i	  højsædet	  
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tilbyde	  lokaler,	  aktiviteter	  og	  arrangementer	  
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• Højskolen	  skal	  således	  være	  vendt	  mod	  den	  
omgivende	  verden	  ved	  fx	  at	  samarbejde	  med	  
museer,	  foreninger,	  kunstnere,	  skoler,	  
kommuner,	  enkeltpersoner	  –	  ja,	  med	  alle,	  
der	  gerne	  vil	  være	  med	  til	  at	  skabe	  alsidige	  
rammer	  og	  muligheder	  for	  mennesker,	  der	  
er	  nysgerrige	  og	  vil	  udvide	  deres	  horisont.	  

Har	  du	  lyst	  til	  at	  være	  med	  i	  arbejdet?	  	  
Har	  du	  erfaring	  med	  igangsætning	  og	  etablering	  

af	  noget	  lignende?	  
Har	  du	  visioner,	  du	  gerne	  vil	  byde	  ind	  med?	  
Eller	  har	  du	  bare	  lidt	  tid	  tilovers?	  
Vi	  har	  brug	  for	  mange	  hænder	  og	  kræfter.	  	  

◦◦◦•••◦◦◦	  
	  

Arbejdsgruppen	  kan	  kontaktes	  på:	  
skaarupseniorhoejskole@gmail.com	  
eller	  på	  telefon:	  Helle	  Bøving:	  21947922	  

Hvis	  du	  har	  lyst	  til	  at	  støtte	  projektet	  økonomisk,	  
så	  bliv	  medlem	  af	  ’Skårup	  Højskoles	  Venner’	  ved	  
at	  indbetale	  min.	  50	  kr.	  (gerne	  mere)	  på	  konto	  
0819—3531022288	  (Husk	  navn	  og	  telefon	  /	  
mail)	  

I	  skrivende	  stund	  er	  næste	  møde	  i	  
arbejdsgruppen	  fastlagt	  d.	  3.	  august	  og	  den	  
stiftende	  generalforsamling	  d.	  9.	  august	  endnu	  
ikke	  afholdt.	  Referater	  herfra	  samt	  beskrivelser	  
af	  det	  videre	  arbejde	  vil	  kunne	  læses	  på	  ”Folk	  og	  
Fæ”	  s	  hjemmeside.	  www.folkogfae-‐online.dk.	  

◦◦◦•••◦◦◦ 
	  

	  
Tekst:	  sammensat	  fra	  forskellige	  arbejdspapirer	  
og	  andre	  tekster	  af	  Vibe.	  	  	  
Foto:	  Henning	  
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HEINES FRUGT & GRØNT
Heine Rasmussen

Vidjekrogen 5 - 5881 Skårup
Tlf. 62 23 18 56

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

 HOLMDRUP
 KLOAKSERVICE
 OG MASKINSTATION Aps.
 AUT. KLOAKMESTER

 DØGNVAGT
 62 23 12 08

Skårup Autoservice
Vildmarken 1  5881 Skårup

62 23 10 98

TAGPAPTAG
 Over 20 års erfaring
 Gratis tageftersyn
 Alt i reparationer

   Tilsluttet

Tal med
SKÅRUP
            IAGDÆKNING

Gartnerhøj 26, 5700 Svendborg
Mobil 40 76 75 66 · Tlf. 62 23 15 66

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

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

Rasmus Skovgaard - Rønnovsvej 1 
5881 Skårup - Tlf. 20851033

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

www.voresfriskole.dk

• Jord-, vej- og kloarkarbejde
• Vejunderføring
• Vognmandskørsel
• Container udlejning
• Belægningsarbejde

VI TILByDer oS MeD 
ALT INDeNFor...

          Ø.ÅBy 
VoGNMANDS & 

eNTrepreNØrForreTNING
V/ aut. kloakmester 
Henning Larsen Åbyskovvej 38 62 23 12 10
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Michael Lüthi
Afdelingschef
Tlf. 6323 0141

Lene Kruse
Kunderådgiver
Tlf. 6323 0143

Mai-Britt Christiansen
Kundemedarbejder
Tlf. 6323 0142

Se de gamle blade på
www.folkogfae-online.dk

VEJSTRUP

Tømrer&Snedker
FORRETNING

Jan Szustykiewicz

Tømrermester
Egemosevej 20 5882 Vejstrup

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

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

Tlf. 4088 1595anja@skaarupgrafisk.dkwww.skaarupgrafisk.dk
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Se flere annoncer på 
www.folkogfae-online.dk



27

ST
ØT

 V
0R

ES
 S

PO
NS

OR
ER

 - 
DE

 S
TØ

TT
ER

 D
IT

 L
OK

AL
BL

AD
 “

FO
LK

 &
 F

Æ
”

Snedkermester 
rudi Samsboe

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

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

HUSeT MeD GoD MAD oG MILJØ
www.aabyskov-forsamlingshus.dk

Husk vi udfører alt indenfor blomster
Åbningstider:

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

Landevejen 156 · 5883 Oure · Tlf. 62 25 40 60
www.blomstersmeden-oure.dk
STor p-pLADS I GÅrDeN

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

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

JKP-BYG  62 23 23 06

SyDfyNSANTENNE-MONTERING

Skårup Stationsvej 5 
5881 Skårup Fyn 

63 23 21 38

Murermester Vagn Bech
Nørremarken 33 • 5881 Skårup

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

SKÅRUP

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

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

DANSKE MALERMESTRE
Svendborg Malerlaug

Malerforretning

®

-naturlig balance

Novasel EU ApS
Tlf. 63230002  

www.novasel.dk

- til ømme muskler



28

ST
ØT

 V
0R

ES
 S

PO
NS

OR
ER

 - 
DE

 S
TØ

TT
ER

 D
IT

 L
OK

AL
BL

AD
 “

FO
LK

 &
 F

Æ
”

Dyrlægerne Charlotte og Torben Sølund Christensen

KorSGADe DyreKLINIK
Korsgade 21 · 5700 Svendborg

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

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

Konsultation efter aftale

www.korsgadedyreklinik.dk

Vejstrup 
Auto & Traktorservice

Lars Nielsen 
Landevejen 42  5882 Vejstrup

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



www.vejstrupauto.dk

Auto Centrum Skårup
Østergade 60-62  5881 Skårup

Telefon 62 23 19 91
www.autocentrum.dk

Bedre brugte biler  Alt i reparation

SKÅRUP SMEDE- OG
MASKINVÆRKSTED
Aut. VVS-installatør

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

VVS

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

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

Vejstrup
Efterskole

Højskolevej 49  5882 Vejstrup
Tlf. 62 28 10 89

vejstrup@vejstrup.dk

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

JESPER RASMUSSEN   
      Nyborgvej 510  5881 skårup

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

Gode ideer engros  Service fra den rigtige murermester

Til faste priserog aftalt tid
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Opfordring til at indsende ønsker til artikler om:  

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

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

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

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

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

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

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

IDEER TIL SERIEN – HVOR BLEV DE AF!  

---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 
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Velkommen	  til	  anden	  sæson	  i	  Tweenklub	  
Mandag	  d.	  15.	  august	  2011	  kl.	  11-‐14	  glæder	  vi	  os	  til	  at	  slå	  dørene	  op	  for	  en	  ny	  sæson	  i	  Tweenklubben	  -‐	  en	  
dag	  vi	  har	  set	  frem	  til	  hele	  sommerferien.	  Klubben	  er	  i	  sommerferien	  flyttet	  lokaler	  til	  Skårup	  hallens	  gode	  
faciliteter,	  hvor	  der	  vil	  blive	  rig	  mulighed	  for	  at	  bruge	  hallen	  og	  hallens	  gode	  udendørs	  områder.	  Der	  vil	  
ligeledes	  blive	  mulighed	  for	  at	  bruge	  de	  unges	  kreative	  evner,	  da	  der	  hver	  uge,	  udover	  sports	  tilbud,	  vil	  
blive	  udbudt	  kreative	  tilbud	  og	  mange	  andre	  spændende	  tilbud.	  	  

Klubben	  er	  et	  tilbud	  for	  4	  –	  6	  klassetrin,	  med	  åbningstider	  fra	  kl.	  11.45	  til	  kl.	  15.45.	  

Klubbens	  hjemmeside:	  www.tweenklub.dk	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Tweenklubbens	  	  første	  åbningsdag	  er	  mandag	  den	  15	  august	  kl.	  11	  –	  14.	  

Mød	  op	  –	  mød	  de	  andre	  unge	  i	  Tweenklubben	  og	  brug	  en	  sjov	  eftermiddag	  
sammen	  med	  os.	  

Vi	  glæder	  os	  rigtig	  meget	  til	  at	  se	  jer	  i	  Tweenklubbens	  nye	  lokaler	  i	  
Skåruphallen.	  

En	  lille	  snack	  og	  is	  vil	  blive	  budt	  i	  anledning	  af	  åbningsdagen.	  	  

Vi	  glæder	  os	  meget	  til	  at	  møde	  dig.	  
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Tweenklubben	  får	  ny	  leder	  
Lotte	  Zarlang	  har	  sammen	  med	  Tweenklubbens	  bestyrelse	  lavet	  et	  klub	  tilbud	  for	  alle	  unge	  fra	  4.	  til	  6.	  
klassetrin.	  Hele	  sidste	  skole	  år	  har	  de	  knoklet	  for	  at	  gøre	  Tweenklubben	  til	  virkelighed,	  og	  har	  idag	  skabt	  et	  
rigtig	  godt	  tilbud	  for	  alle	  unge,	  der	  ønsker	  et	  fristed	  efter	  skoletid.	  

Det	  er	  derfor	  med	  vemod	  i	  hjertet	  at	  Lotte	  Zarlang	  vælger	  at	  fratræde	  sin	  stilling.	  	  Men	  selv	  ildsjæle	  har	  sin	  
begrænsning,	  og	  da	  Lotte	  Zarlang	  i	  forvejen	  er	  lærer	  på	  Skårup	  skolen,	  vælger	  hun	  at	  overdrage	  sin	  leder	  
stilling	  til	  Anja	  Engler.	  

Lotte	  Zarlang	  udtaler:	  ”Det	  første	  år	  i	  Tweenklub	  har	  været	  et	  meget	  spændende	  og	  lærerigt	  år	  for	  mig.	  Jeg	  
har	  fået	  rigtig	  mange	  gode	  oplevelser	  med	  børnene.	  Vi	  har	  sammen	  fået	  opbygget	  en	  fantastisk	  klub.	  Alle	  
børn	  har	  været	  gode	  til	  at	  gøre	  rigtig	  meget	  for	  at	  det	  var	  rart	  at	  komme	  i	  Tweenklub.	  Børnene	  har	  været	  
gode	  ved	  hinanden	  og	  mange	  har	  derved	  fået	  nye	  kammerater	  på	  tværs	  af	  klasserne.	  Desuden	  har	  børnene	  
været	  gode	  til	  at	  tage	  imod	  nyt	  personale	  og	  nye	  børn.	  

Jeg	  vil	  med	  glæde	  give	  Tweenklub	  videre	  til	  Anja	  Engler,	  som	  jeg	  ved	  vil	  lave	  en	  fantastisk	  klub	  for	  børnene.	  
Jeg	  ønsker	  Tweenklubben	  held	  og	  lykke	  fremover.	  (Jeg	  kommer	  nok	  lige	  forbi	  og	  kigger	  til	  jer	  en	  gang	  i	  
mellem)”	  

	  Ny	  leder	  Anja	  Engler	  og	  Lotte	  Zarlang.	  

Anja	  Engler	  udtaler	  :	  ”Jeg	  glæder	  mig	  afsindig	  meget	  til	  at	  møde	  alle	  de	  unge	  mandag	  den	  15/8,	  og	  ser	  frem	  
til	  de	  skønne	  timer	  vi	  skal	  tilbringe	  sammen	  i	  Tweenklubben	  i	  det	  kommende	  skole	  år.	  Min	  intention	  er	  at	  
skabe	  et	  fristed	  for	  de	  unge,	  så	  de	  har	  mulighed	  for	  at	  knytte	  venskaber,	  udøve	  sportslige	  interesser	  og	  
bruge	  deres	  kreative	  evner.	  Mit	  personale	  og	  jeg	  vil	  sammen	  med	  de	  unge	  forme	  klubben,	  således	  at	  
klubbens	  aktiviteter	  og	  visioner	  bliver	  efter	  de	  unges	  egne	  interesse.	  Vi	  har	  skabt	  en	  fysisk	  rammer	  hvori	  
det	  er	  muligt	  at	  lade	  ideer	  blive	  til	  virkelighed.	  Og	  vi	  er	  nærværende	  voksne	  der	  gerne	  vil	  møde	  de	  unge	  
med	  ærlighed	  og	  interesse.” 	  
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Inspiration	  fra	  Tweenklubbens	  først	  år	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	   Tid	  til	  eftermiddagens	  måltid.	  

	  	  Smukke	  kreationer.	  

.	  
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	  	  Spille	  eftermiddag.	  

	  	  Vi	  I	  være	  med?	  
	  	  	  

Se	  flere	  billeder	  på	  vores	  hjemmeside.	  

	  www.tweenklub.dk	  

Tilmelding	  sker	  via	  vores	  hjemmeside,	  og	  skal	  helst	  ske	  inden	  den	  31/8	  2011.	  

Glæder	  os	  til	  vi	  ses	  i	  Tweenklubben.	  
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Nyt fra Åbyskov Forsamlingshus. 
Af Jørgen Larsen, kasserer i Åbyskov Forsamlingshus. 

 
I sidste nummer af Folk & Fæ orienterede jeg om arrangementer og aktiviteter i Åbyskov 
Forsamlingshus.  Der har ikke været arrangementer i de forløbne 2 måneder, bortset fra flere 
udlejninger til private fester, hvor de der har lejet huset har givet udtryk for tilfredshed med 
lokaler og standard. 
 
Efter ”Stegt flæsk og persillesovs”. 
Fra de Tre Gamle Mænd er der modtaget en særlig glædelig meddelelse om et større 
sponsorat.  Gudmund Larsen – en af de  Tre Ganle Mænd – oplyser de var ekstra heldige 
under arrangementet Stegt Flæsk og Persillesovs i foråret. Da Rikke og Søren Andersen på 
Åbyskovvej under festen hørte om vore planer med bl.a. en ny trappesten til Forsamlingshus 
tilbød de sig med et stort sponsorat fra deres 2 firmaer. 
 
Bodyguide, Torvet l, Svendborg v/Rikke Andersen. 
Svendborgsund Marine - Service, Finlandsvej 7 B, 
Svendborg v/Søren Andersen. 
 
Det samlede sponsorat var så stort som KR. 5103,- til 
fuld dækning af nedbrydning af gammel trappe og 
opbygning af en ny trappe i et flot materialevalg - kom 
bare forbi og se den.  
 
De Tre Gamle Mænd vil gerne sige Rikke og Søren 
mange tusind tak for det store og flotte sponsorat, og 
håber at beboerne i området vil støtte godt op om 
deres 2 forretninger som en ekstra tak.  
 
Med dette flotte sponsorat bliver der nu penge til 
yderligere forbedringer på det gamle skønne Forsam-
lingshus. 

 
 

Den nye trappe 

Der skal også lyde et stor tak for dels sponsoratet som den indsats der har været omkring 
gennemførelsen af renoveringsarbejdet. 
 
Standarden er vigtig: 
 

 
Den nylakerede sal 

Indvendigt er der også sket noget, idet et par 
bestyrelsesmedlemmer har slebet og lakeret 
gulvet i salen, så det igen fremtræder pænt.  Vi 
håber så at lakken holder lidt længere end sidste 
gang 
 
I den kommende tid vil der ske udskiftning af 
vinduet i gavlen og facaden vil blive repareret og 
malet, så huset igen vil fremtræde pænt ude fra. 
Dette sker også med økonomisk bistand fra De 
tre Gamle Mænd. 
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I den mere alvorlige ende er der en meget nødvendig udskiftning af udhænget i gavlen ud 
mod Åbyskovvej, et arbejde der er meget påkrævet og skal gennemføres i år for at undgå 
andre skader 
 
I køkkenet har der også været arbejdet bl.a. med en bedre placering af service ved opsætning 
af nye hylder. 
 
Kommende arrangementer 
Der er blevet annonceret ”oktoberfest” fredag den 7. oktober.  
Det har været nødvendigt at flytte arrangementet til fredag den 
28. oktober kl. 18.00. 
 
Det bliver en Bayrisk aften med tyske specialiteter fra det 
sydlige tyskland og naturligvis også tysk øl.  Der bliver stemning 
og fest – festlig musik og mulighed for en ”svingom”. 
 
Nærmere detaljer kommer i næste nummer af Folk & Fæ og der 
vil ske husstandsomdeling af ”løbesedler” i Åbyskov og 
Skårupøre, som vi plejer..  
 
I skrivende stund er der ikke fastlagt andre arrangementer, men der arbejdes på afholdelse af 
spillegilde, sponsorløb og en madaften i løbet af efteråret, nærmere herom snarest muligt – vil 
blive omtalt på Folk & Fæ’s hjemmeside.  
 
Støt op om huset 
Medlemmer af bestyrelsen er på vej rundt i Åbyskov og Skårupøre for at sælge medlemskort.  
Det er ikke sikkert at der nås rundt til alle husstande, men interesserede kan godt blive 
medlem.  Indbetalt blot kontingentet på 50 kr. for enlige og 75 kr. for hele husstanden og 
gælder helt frem til generalforsamlingen i 2012 – brug husets konto i Svendborg Sparekasse, 
Skårup afd. reg.nr. 0819 konto nr. 819 0155 405. 
 
Da husets økonomiske fundament ikke er det allerbedste, er der behov for økonomisk støtte 
og opbakning.  Der er også fortsat brug for frivillig arbejdskraft til løsning af forskellige 
vedligeholdelsesopgaver.  Kontakt formanden Preben Jensen tlf. 6221 9682 eller kassereren 
Jørgen Larsen tlf. 4224 7143. 
 

▄ 
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Auto Centrum Skårup

    

  62 23 19 91

     Østergade 60 Skårup
     Lige overfor Skårup skole

BeDre BrUGTe BILer
AUToHANDeL

      SKÅrUp

AUTo-CeNTrUM

Auto Centrum Skårup

    

  62 23 19 91

     Østergade 60 Skårup
     Lige overfor Skårup skole

BeDre BrUGTe BILer
AUToHANDeL

      SKÅrUp

AUTo-CeNTrUM

Roser til haven
stort udvalg

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

Roser til haven
stort udvalg

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

HYBEL VVS
62 21  01 56
Blikkenslager teamet

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

Installatør

HYBEL VVS
62 21  01 56
Blikkenslager teamet

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

Installatør

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

Skårup Rengøring & Vinduespolering

TæPPEREnS
HÅndVæRKERREnS
VinduESPudSning
REngøRing

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

Skaarup Vandværk - stiftet 1909

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

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

Hoved-/Totalentreprise

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

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

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

www.claus-bo.dk
Tømrer  Snedker  termoglas

MUrerMeSTer BrIAN CHrISTeNSeN

Åbyskovvej 4
5881 Skårup

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

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

Thomas johansen
nyborgvej 489
5881 skårup fyn

 www.skaarup-autohandel.dk

62 23 13 72
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Meld dig ind på: fitnessskaarup@gmail.com 
Hjemmeside: www.skaarup-if.dk

Østergade 16 Skårup 52 52 66 55

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

SVENDBORG STORCENTER

Østergade 20, Skårup 
Tlf. 51 77 72 20

Brød, kager, sandwich, 

salater, øko kaffe & 

smilende service.

Åbningstider:
Man - fredag 6.30 - 17.00

Lør & søndag 7.00 - 15.00

Dobbelt annonce på langs
Pris: 2600,- pr. år
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Skårup Roadrunners starter nye 
hold 

 

 
 Her ses et udsnit af løberne i deres nye trøjer, med tryk af klubbens sponsor; PEUGEOT SVENDBORG 

 
Søndag den 4. september inviterer Løbeklubben Skårup Roadrunners til sæsonstart 
hvor nye medlemmer er meget velkomne. Der er opstart fra Skårup hallen kl. 10.00. Vi 
mødes på parkeringspladsen bag ved hallen. 
 
Løbeklubben blev startet i januar 2011 og allerede fra 1 trænings dag var vi 20 
medlemmer. Klubben består pt. af ca. 30 medlemmer. Der er fra den helt nystartede 
løber til den erfarne maratonløber... aldersmæssigt er der også stor spredning.  
HUSK at børn til og med 16 løber GRATIS med. 
 Der løbes tirsdag kl. 17.00 og søndag kl.10.00 og udover de faste løbedage afholder 
klubben forskellige arrangementer som involverer løb og motion…og kage…. 
I løbet af klubbens korte historie har vi haft 2 gode arrangementer: Svendborgløbet 
hvor et af medlemmerne blev nr. 2 hos kvinderne:0)) og et orienteringsløb i 
Christiansminde hvor nogle løb længere end andre… 
Alle er velkomne til at møde op og løbe med. Alle kan være med uanset om man er 
erfaren løber eller nybegynder. Der er ruter til alle niveauer og altid et hold til de 
helt nystartede 
For yderligere oplysninger se klubbens hjemmeside på www.skaarup-if.dk 

Skårup roadrunners 
starter nye hold
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16.15 - 17.15 16.15-17.15  16.00-17.00
Turbotøser 1 Turbotøser 2 Turbodrenge 1
5 år + bh.klasse 1. - + 2. kl. 5 år, bh.kl. og 1. kl.
Træner: Dorthe Madsen Træner: / Kirsten Refshauge Træner: Jimmi Larsen

Lars M. Andersen og Søren Kramer

17.30 - 19.00 17.15-18.45  17.00 - 18.00
Superdrenge Supertøser Turbodrenge 2
fra 4. klasse fra 3. klasse 2. + 3. klasse
Træne 2 x ugl. Træner: Ole Højly Træner:  

Ane Westermark Tilde Stege Rasmussen 
Træner: Jørn Rolskov og Sille Langelund

18.00 - 19.30 Næste sæson 2012/2013
Superdrenge
fra 4. klasse Juniorhold fra 6. kl.
Træner: Jørn Rolskov

19.00-20.30 19.00-20.00 19.45 - 20.45
M/K-Hold  Kvindetons Herrehold

Træner: Maria Rolskov Træner:
Nikoline Misser Kirsten Pram og Lisbeth Lars Møller Andersen
Marie Elmegaard Hedegaard Michael Bjørn

Poul Stenum
Per Wendelboe

16.30 - 17.30 16.30 - 17.30    16.30-17.30 19.00-20.00

Dans fra 4. kl. Familiehold 1 - 3 år Leg og bevægelse Dame motion
Træner:  3 - 4 år Træner: 

Træner: Sofie Rolskov Dorthe Røgild og Træner: Anette Vibeke Søndergaard
og Mette Refshauge Sofie L. Vilumsen Jacobsen og

Marianne Christensen Hjælpetr: Lotte Aunsborg

Ret til ændringer i programmet forbeholdes       SIF`s hjemmeside          www.skaarup-if.dk

Hilsen Gymnastikudvalget: Jørn Rolskov, Gry Lindenhoff, Jeanette Johansen, Lisbeth  Bodenhoff, 
Sanne F. Andersen og Lykke Dyrehauge Larsen 

Mandag Tirsdag Onsdag
SKÅRUP SKOLE

Gymnastiksæsonen starter i uge 36 (05.09 - 08.9.2011) 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG

FRISKOLEHALLEN



Lørdag, d. 24. september, kl. 18.00:
Jubilæumshøstfest i Vejstrup 
forsamlingshus. Tilmelding 
senest d. 19. september.

Se også Aktivitetskalenderen 
online med altid opdateret 

aktiviteter i forhold til bladet på: 

www.folkogfae-online.dk/
aktivitetskalender

HUSK:

Søndage i lige uger afholder

S.i.F. Støtter

Spillegilde i Skåruphallen kl. 18.30

HUSK:

Fredage i lige uger afholder

Borgerforeningens Støtter

Spillegilde i Skåruphallen kl. 18.45

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

 Design af logo

Hjemmesider

Brochurer & foldere

Plakater & flyers

Skilte & Roll up

Brevpapir & visitkort

Foreningsblade & hæfter

Din udfordring...


